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III. Kormányrendeletek

A Kormány
160/2009. (VIII. 3.) Korm.

rendelete

a 2007–2013 programozási idõszakban
az Európai Regionális Fejlesztési Alap,

valamint az Elõcsatlakozási Támogatási Eszköz
pénzügyi alapok egyes, a területi együttmûködéshez

kapcsolódó programjainak végrehajtásáról

A Kormány az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében meg-
állapított eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány
35. § (1) bekezdés a)–b) pontjában megállapított feladat-
körében eljárva a következõket rendeli el:

I. Fejezet

A rendelet hatálya

1. §

(1) E rendelet szabályozza a 2007–2013 programozási
idõszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alap
(a továbbiakban: ERFA), az Elõcsatlakozási Támogatási
Eszköz (a továbbiakban: IPA) pénzügyi alapok (a továb-
biakban együtt: Alapok) egyes, a területi együttmûködés-
hez kapcsolódó programjaiból származó közösségi támo-
gatások és hazai társfinanszírozás felhasználásának lebo-
nyolítását és ellenõrzését.

(2) E rendelet szerint kell eljárnia az (1) bekezdésben
meghatározott Alapok egyes, a területi együttmûködéshez
kapcsolódó programjainak végrehajtásában jogszabály
vagy felhatalmazás alapján eljáró természetes vagy jogi
személyeknek, valamint jogi személyiséggel nem rendel-
kezõ gazdasági társaságoknak.

(3) E rendelet hatálya kiterjed mindazon jogi személyre,
jogi személyiséggel nem rendelkezõ gazdasági társaságra,
amely az (1) bekezdésben meghatározott Alapokból kö-
zösségi támogatási, illetve hazai társfinanszírozásból ha-
zai társfinanszírozási szerzõdés alapján vissza nem téríten-
dõ támogatásban vagy társfinanszírozásban részesül, vala-
mint a Technikai Segítségnyújtás (a továbbiakban: TA)
projektek kedvezményezettjeire.

2. §

Az 1. § (1) bekezdésében meghatározott Alapok és a ha-
zai társfinanszírozás felhasználásának lebonyolítása és el-
lenõrzése során e rendelet eltérõ rendelkezése hiányában
az államháztartás mûködési rendjérõl szóló 217/1998.

(XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ámr.) rendel-
kezéseit kell alkalmazni.

Értelmezõ rendelkezések

3. §

(1) E rendelet alkalmazásában
1. átutalás igénylési dokumentáció: a közös Igazoló

Hatóság (a továbbiakban: Igazoló Hatóság) által kiállított
átutalási kérelem, költségnyilatkozat és költségigazoló
nyilatkozat, amely alapján az Európai Bizottság átutalja
a közösségi támogatást;

2. bankszámla: a Magyar Államkincstárnál (a továb-
biakban: Kincstár) vezetett, a közösségi támogatások, il-
letve a hazai társfinanszírozás pénzforgalmának lebonyo-
lítására szolgáló, fejezeti kezelésû elõirányzat-felhaszná-
lási keretszámla, a lebonyolítási euró számla, közös prog-
ramszámla, továbbá a vezetõ partner által a közösségi tá-
mogatás, illetve a hazai partner által a hazai társfinanszíro-
zás fogadására szolgáló kincstári vagy pénzügyi intéz-
mény által vezetett fizetési számla;

3. forrásgazda: az Alapok elõirányzatai esetében a ter-
vezési, elõirányzat-módosítási, felhasználási, beszámolá-
si, információszolgáltatási, ellenõrzési kötelezettségek vi-
selõje és jogok gyakorlója;

4. forráslehívás: azon tevékenységek összessége,
melynek eredményeképpen a közösségi támogatás és a ha-
zai társfinanszírozás összege rendelkezésre áll a lebonyo-
lítási euró bankszámlán annak érdekében, hogy a közössé-
gi támogatás és a hazai társfinanszírozás összege a vezetõ
partner, a partner és a TA projekt kedvezményezettjének
a bankszámlájára átutalásra kerüljön;

5. hazai társfinanszírozás: központi költségvetési és
elkülönített állami pénzalapokból származó finanszírozás;

6. hazai társfinanszírozási szerzõdés: a partnerrel kö-
tött, a hazai társfinanszírozásból származó támogatás
nyújtásának és felhasználásának részletes szabályait tar-
talmazó szerzõdés;

7. hitelesítés: az Európai Regionális Fejlesztési Alap-
ról és az 1783/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezésé-
rõl szóló, 2006. július 5-i 1080/2006/EK európai parla-
menti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 1080/2006/EK
rendelet) 16. cikke, illetve az elõcsatlakozási támogatási
eszköz (IPA) létrehozásáról szóló 1085/2006/EK tanácsi
rendelet végrehajtásáról szóló, 2007. június 12-i
718/2007/EK bizottsági rendelet (a továbbiakban:
718/2007/EK rendelet) 108. cikke szerinti, a hitelesítési
tevékenységre kijelölt szervezet által végzett mindazon fo-
lyamatba épített adminisztratív, pénzügyi, szakmai és
helyszíni ellenõrzések összessége, amelyek annak megál-
lapítására irányulnak, hogy a partner a támogatási, illetve
a hazai társfinanszírozási szerzõdésben rögzített kötele-
zettségeit – a vonatkozó közösségi és hazai jogszabályok-
kal összhangban – teljesítette;
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8. hitelesítési jelentés: a partnerország felelõs szerve-
zete által az Egyetértési Nyilatkozatban rögzített határidõ-
re és tartalommal összeállított jelentés;

9. hitelesítési nyilatkozat: a hitelesítési tevékenységre
kijelölt szervezet által a vezetõ partner, illetve partner ré-
szére kiadott, a hitelesítés tényét igazoló dokumentum,
amely tartalmazza a hitelesítési jelentés összeállításához
szükséges információkat;

10. IMIR 2007–2013: az Alapok támogatásával meg-
valósuló programok és az azok keretében megvalósuló
projektek adatainak gyûjtésére, rendszerezésére szolgáló
informatikai rendszer;

11. költségigazolás: a hitelesítési és igazolási tevé-
kenység összefoglaló elnevezése;

12. közös programszámla: a közösségi támogatás foga-
dása céljából az adott operatív program Igazoló Hatósága
által nyitott közös pénzforgalmi számla;

13. közösségi támogatási szerzõdés: a vezetõ partnerrel
kötött, az Alapokból származó közösségi támogatás nyúj-
tásának és felhasználásának részletes szabályait tartalma-
zó szerzõdés;

14. Közös Technikai Titkárság: a közös Irányító Ható-
ság (a továbbiakban: Irányító Hatóság) által – a részt vevõ
partnerországok egyetértésével – az egyes programokban
meghatározott feladatok ellátása céljából felállított szerve-
zet;

15. monitoring: a források felhasználásának (pénzügyi
monitoring), az eredményeknek és a teljesítményeknek
(szakmai monitoring) mindenre kiterjedõ – többek között
szabályossági, hatékonysági és célszerûségi szempontból
történõ – nyomon követése rendszeres jelleggel projekt, il-
letve program szinten;

16. négy szem elve: az adott feladatot ellátó személy
munkáját egy másik személy felülvizsgálja;

17. partner: több jogi személy vagy jogi személyiség-
gel nem rendelkezõ gazdasági társaság által közösen meg-
valósítandó projekt esetén az adott projektrész meg-
valósításáért a partnerségi megállapodás aláírásával fele-
lõsséget viselõ, az Alapokból származó közösségi támoga-
tásban részesülõ fél;

18. pénzügyi átutalási egység: az Irányító Hatóság és
a Nemzeti Hatóság által megbízott azon szervezet, amely
a közösségi támogatás és hazai társfinanszírozás vezetõ
partnerek, illetve partnerek felé történõ kifizetését végzi;

19. programszintû hitelesítési jelentés: a költségigazo-
ló nyilatkozat alátámasztása érdekében az Igazoló Hatóság
által meghatározott formátumban és ütemezéssel az Igazo-
ló Hatóság részére benyújtandó jelentés;

20. szabálytalanság: az Európai Regionális Fejlesztési
Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra
vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az
1260/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezésérõl szóló
2006. július 11-i 1083/2006/EK tanácsi rendelet (a továb-
biakban: 1083/2006/EK rendelet) 2. cikk 7. pontjában, il-
letve a 718/2007/EK rendelet 2. cikk 6. pontjában foglal-
tak, továbbá a nemzeti jogszabályok elõírásainak, illetve

a közösségi támogatási szerzõdésben, a hazai társfinanszí-
rozási szerzõdésben a felek által vállalt kötelezettségeknek
a megsértése, amelyek eredményeképpen a Magyar Köz-
társaság pénzügyi érdekei sérülnek, illetve sérülhetnek;

21. szabálytalanság gyanúja: bármilyen adat vagy in-
formáció, amely szabálytalanság elkövetésére utal;

22. Technikai Segítségnyújtás projekt: olyan projekt,
melyek célja a területi együttmûködéshez kapcsolódó
programok hatékony, eredményes, szabályszerû és átlát-
ható megvalósításának biztosítása, valamint a végrehajtá-
sáért felelõs intézményrendszer magas színvonalú mûkö-
dése;

23. tényfeltáró vizsgálat: a költségigazoló nyilatkozat
alátámasztása érdekében az Igazoló Hatóság által a támo-
gatások lebonyolításában érintett szervezeteknél végzett,
a fizetési kérelmek és egyéb, kifizetést alátámasztó doku-
mentumok ellenõrzése;

24. tényfeltáró látogatás: a költségigazoló nyilatkozat
alátámasztása érdekében az Igazoló Hatóság által a támo-
gatások lebonyolításában érintett szervezeteknél végzett,
az eljárások megfelelõségének vizsgálatára irányuló hely-
színi ellenõrzés;

25. vezetõ partner: több jogi személy vagy jogi szemé-
lyiséggel nem rendelkezõ gazdasági társaság által közösen
megvalósítandó projekt esetén a projekt megvalósításának
egészéért felelõsséget viselõ, az Alapokból származó kö-
zösségi támogatásban részesülõ fél.

(2) Az (1) bekezdésben meg nem határozott fogalmak
a 2007–2013 programozási idõszakban az Európai Regio-
nális Fejlesztési Alap, valamint az Elõcsatlakozási Támo-
gatási Eszköz és az Európai Szomszédsági és Partnerségi
Eszköz pénzügyi alapok egyes, a területi együttmûködés-
hez kapcsolódó programjaiból származó támogatások ha-
zai felhasználásának intézményeirõl szóló 49/2007.
(III. 26.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Kijelölõ
Rendelet), az 1083/2006/EK rendeletben foglaltak szerint
értelmezendõk.

II. Fejezet

A források tervezése, kifizetési elõrejelzés

4. §

(1) Az Alapok támogatásait az államháztartásról szóló
1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.),
a költségvetési törvény, illetve az Ámr. 22. § (2) bekezdése
szerinti tervezési tájékoztató elõírásai szerint a forrásgaz-
dának kell megterveznie.

(2) Az Alapok támogatásaival megvalósuló programok-
ra tervezett közösségi forrást és a kapcsolódó hazai társ-
finanszírozást ugyanazon az elõirányzaton kell megjelení-
teni.
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(3) Az elõirányzatok tervezésénél figyelembe kell
venni:

a) a költségvetési tervezés ütemezésével összhangban
a programozási idõszak kötelezettségvállalási keret-elõ-
irányzataira vonatkozó adatait és az elmúlt év tényleges ki-
fizetéseinek, a várható teljesítés, illetve a programok lezá-
rulásáig várható kifizetési ütemére vonatkozó kifizetési
elõrejelzését;

b) az Európai Bizottság által elfogadott programokat.

(4) Az Alapok támogatásával megvalósuló programok
hazai társfinanszírozási kötelezettségeit kiemelten kell ke-
zelni, mely nem jelenthet az érintett fejezet számára a költ-
ségvetési tervezés során meghatározott kereteken túli pót-
lólagos finanszírozási igényt.

(5) A partnerországokkal történõ Technikai Segítség-
nyújtás prioritás lebonyolítása során az elszámolásokból
adódó árfolyam-különbözet elszámolására szolgáló fede-
zet európai uniós programokhoz kapcsolódó tartalékként
való költségvetési tervezése a forrásgazda feladata a min-
denkori tervezési tájékoztató és a költségvetési törvény
elõírásaival összhangban.

(6) Az Irányító Hatóság – a Közös Technikai Titkárság-
gal egyeztetve – minden év március 31-ig megküldi
a tárgyévre és a következõ évre összeállított, a közösségi
hozzájárulásra vonatkozó kifizetési elõrejelzését progra-
monként az Igazoló Hatóság részére.

(7) Az Igazoló Hatóság minden év április 30-ig – az Irá-
nyító Hatóság által adott információk alapján – elkészíti és
megküldi a tárgyévre és a következõ évre összeállított,
a közösségi hozzájárulásra vonatkozó kifizetési elõrejel-
zést programonként az Európai Bizottság részére.

III. Fejezet

A PROGRAMSZINTÛ VÉGREHAJTÁS
RÉSZLETES SZABÁLYAI

Pályáztatás és szerzõdéskötés

5. §

(1) Az Alapokból származó közösségi támogatásra vo-
natkozó pályáztatás, a pályázatok elbírálása, a szerzõdés-
kötés és a közösségi támogatás folyósítása, a szerzõdések
teljesítése során az Ámr. 78–93/B. § rendelkezéseit nem
kell alkalmazni.

(2) Az 1083/2006/EK rendelet 65. cikkének, illetve
a 718/2007/EK rendelet 110. cikkének megfelelõen a pro-
jektek kiválasztásának szempontrendszerét a Monitoring
Bizottság hagyja jóvá.

(3) A pályáztatásra és a pályázatok elbírálására vonat-
kozó fõbb elõírásokat a pályázati kiírásokban kell megha-
tározni. A pályázati kiírásokban meg kell jelölni:

a) a jogosult pályázók és partnerek körét,

b) a jogosult programterületet,
c) a támogatható tevékenységeket,
d) az elszámolható költségek körét,
e) a pályázati kiírás keretében rendelkezésre álló kö-

zösségi támogatás összegét,
f) a pályázatok benyújtásával kapcsolatos információ-

kat,
g) a pályázatok elbírálásával kapcsolatos információ-

kat,
h) a szerzõdéskötés feltételeit.

(4) Az 1080/2006/EK rendelet 19. cikkének, illetve
a 718/2007/EK rendelet 110. cikkének megfelelõen a pro-
jektek kiválasztása a Monitoring Bizottság, illetve az Irá-
nyító Bizottság feladata.

A pénzügyi lebonyolítás részletes szabályai

A közösségi hozzájárulások fogadására és kifizetésére
szolgáló kincstári bankszámlák

6. §

(1) Az Európai Bizottságtól érkezõ elõfinanszírozás,
idõközi kifizetések és végsõegyenleg kifizetés fogadására
az Igazoló Hatóság programonkénti bontásban euró közös
programszámlákat nyit a Kincstárban.

(2) A programonként nyitott euró közös programszám-
lák felett az Igazoló Hatóság rendelkezik.

(3) A bankszámlák feletti rendelkezési jogosultságot két
bejelentett személy együttes aláírásával lehet gyakorolni.

(4) A bankszámlák vezetésével kapcsolatos bárminemû
költség elszámolása közvetlenül a központi költségvetés-
bõl történik a Pénzügyminisztérium fejezet terhére.

(5) A bankszámlákról indított átutalásokhoz az átutalási
megbízást minden esetben az IMIR 2007–2013-ban kell
kiállítani.

(6) A 7–8. §-ban és a 23. §-ban említett bankszámlák
esetében a (3)–(5) bekezdés rendelkezései megfelelõen
alkalmazandók.

7. §

(1) Az Irányító Hatóság és a Nemzeti Hatóság gondos-
kodik euró lebonyolítási bankszámlák programonkénti
megnyitásáról a Kincstárban.

(2) A lebonyolítási euró bankszámla a vezetõ partner ál-
tal benyújtott és jóváhagyott fizetési kérelem alapján kö-
zösségi támogatásra jogosult költségek Alapokból történõ
megtérítésére, illetve a vezetõ partner által bármilyen jog-
címen történõ visszafizetésére, valamint a TA források ki-
fizetésére szolgál. Ezen lebonyolítási euró bankszámlák
fölött az Irányító Hatóság és a Nemzeti Hatóság rendelke-
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zési jogot biztosíthat a pénzügyi átutalási egységnek, a TA
források átutalásának kivételével.

(3) Minden év február 15-ig az Irányító Hatóság átutalja
a lebonyolítási euró bankszámlán keletkezõ kamat össze-
gét az elõirányzat-felhasználási keretszámlára.

(4) A Kincstár a bankszámlakivonatot két eredeti pél-
dányban állítja elõ. Az egyik példányt a pénzügyi átutalási
egységnek, a másik példányt pedig az Irányító Hatóságot
és a Nemzeti Hatóságot mûködtetõ központi költségvetési
szerv részére küldi meg.

8. §

(1) Az Irányító Hatóság gondoskodik a TA partneror-
szágonkénti társfinanszírozásának kezelése céljából prog-
ramonként euró bankszámla megnyitásáról a Kincstárban.

(2) A TA források partnerországonkénti társfinanszíro-
zásának kezelése céljából nyitott euró bankszámlák felett
az Irányító Hatóság rendelkezik.

9. §

A Kincstár által kiállított bankszámlakivonatok adatait
a bankszámla felett rendelkezõknek az IMIR
2007–2013-ban a kézhezvételt követõ 5 munkanapon be-
lül kell rögzíteni, és a rögzítést követõ 2 munkanapon belül
jóváhagyni.

Elszámolás az Európai Bizottsággal, átutalás-igénylés

10. §

Az Igazoló Hatóság euróban számol el az Európai Bi-
zottsággal.

11. §

Az Európai Bizottság részére benyújtott idõközi kifize-
tési kérelmek és végsõ-egyenleg kifizetések kizárólag
olyan kifizetett és hitelesítési nyilatkozattal alátámasztott,
IMIR 2007–2013-ban rögzített költségeket tartalmazhat-
nak, amelyek a támogatott projektekre vonatkozóan elszá-
molható költségnek minõsülnek.

12. §

Az Igazoló Hatóság a közösségi támogatás és a társfi-
nanszírozás, valamint a partner saját forrásainak felhasz-
nálása alapján programonként az IMIR 2007–2013-ban
összeállítja az idõközi átutalás igénylési dokumentációt,
majd megküldi az Európai Bizottság részére.

13. §

(1) A végsõ elszámoláskor az Igazoló Hatóság az IMIR
2007–2013-ban összeállítja a költségnyilatkozatot a prog-
ramok közösségi támogatásra való jogosultságáról hozott
európai bizottsági döntésben meghatározott kifizetési ha-
táridõt követõ 6 hónapon belül.

(2) Az Igazoló Hatóság a végsõ egyenleg átutalás igény-
lési dokumentációját – az Irányító Hatósággal folytatott
egyeztetéseket követõen – továbbítja a közös Ellenõrzési
Hatósághoz (a továbbiakban: Ellenõrzési Hatóság) a prog-
ramok közösségi támogatásra való jogosultságáról hozott
európai bizottsági döntésben meghatározott kifizetési ha-
táridõt követõ 7 hónapon belül.

A közösségi hozzájárulás forráslehívása és visszatérítése

14. §

(1) A Közös Technikai Titkárság ellenõrzi a vezetõ
partner által benyújtott projekt elõrehaladási jelentést,
a partnerszintû hitelesítési nyilatkozatok és számlaösszesí-
tõk alapján projektszinten összesített számlalistát és a fize-
tési kérelmet. A Közös Technikai Titkárság rögzíti a fize-
tési kérelem adatait az IMIR 2007–2013-ban és kezdemé-
nyezi a pénzügyi átutalási egységnél a közösségi hozzájá-
rulás visszatérítési folyamatának elindítását.

(2) A Közös Technikai Titkárság kezdeményezése alap-
ján a pénzügyi átutalási egység összeállítja az IMIR
2007–2013-ban a programonként összesített közösségi
hozzájárulás forráslehívási dokumentációt, amely az IMIR
2007–2013-ban rögzített, még le nem hívott közösségi tá-
mogatásra jogosult hitelesített költségek adatainak össze-
sítését jelenti, majd elektronikusan és nyomtatott formá-
ban benyújtja jóváhagyásra az Irányító Hatósághoz.

(3) Az Irányító Hatóság a hozzá beérkezett dokumentu-
mokat a jóváhagyást követõen megküldi az Igazoló Ható-
ság felé.

(4) Az Igazoló Hatóság a jóváhagyást követõen gondos-
kodik a közösségi támogatás átutalásáról az euró közös
programszámla egyenlegének erejéig az euró lebonyolítá-
si bankszámlára. Az Igazoló Hatóság az euró közös prog-
ramszámláról részteljesítést nem végez.

(5) A pénzügyi átutalási egység a bankszámlán történt
jóváírásról szóló bankszámlakivonat kézhezvételét követõ
5 munkanapon belül indítja a vezetõ partnerek bankszám-
láinak javára a közösségi támogatások visszatérítésre jó-
váhagyott összegét euróban.

(6) Az euró lebonyolítási bankszámláról csak akkor
lehet átutalást kezdeményezni, ha az adatok az IMIR
2007–2013-ban rögzítésre és jóváhagyásra kerültek.

(7) Az Irányító Hatóság havi gyakorisággal gondosko-
dik a magyar partnereknek juttatott közösségi forrásokról

2009/110. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 29405



az elkészítés hónapjában érvényes, az Európai Bizottság
által meghatározott havi árfolyamon készült – a kincstári
rendszer mûködésével kapcsolatos pénzügyi szolgáltatá-
sok teljesítésének rendjérõl szóló miniszteri rendeletben
szabályozott – kiegészítõ szelvény megküldésérõl
a Kincstárnak.

Költségigazolás

15. §

(1) Az Igazoló Hatóság felelõsségi körébe tartozik
a partnereknél felmerült – a partnerek által számlával vagy
egyéb, a gazdasági eseményt hitelesen dokumentáló bi-
zonylattal igazolt, hitelesítési nyilatkozatokkal alátámasz-
tott – és kifizetett költségek, a hitelesítési jelentések, to-
vábbá az Irányító Hatóság által az Igazoló Hatóság részére
benyújtott programszintû hitelesítési jelentések alapján az
átutalás igénylési dokumentáció kiállítása és benyújtása az
Európai Bizottság részére.

(2) Az Igazoló Hatóság jogosult a költségigazoló nyilat-
kozat alátámasztásához kapcsolódó, kiegészítõ információ
kérésére, melyet az Irányító Hatóság vagy a Közös Techni-
kai Titkárság köteles haladéktalanul az Igazoló Hatóság
rendelkezésére bocsátani.

(3) Az Igazoló Hatóság a költségigazoló nyilatkozat
alátámasztása érdekében tényfeltáró vizsgálatot végezhet,
vagy tényfeltáró látogatást tehet a lebonyolításban érintett
szervezeteknél.

(4) Az Igazoló Hatóság elõzetes értesítése alapján az
Irányító Hatóság hozzáférést biztosít az Igazoló Hatóság
által írásban felhatalmazott személyek részére az Irányító
Hatóságnál, a Közös Technikai Titkárságnál és a pénzügyi
átutalási egységnél elektronikus és papír alapon rendelke-
zésre álló, igazoláshoz kapcsolódó dokumentumokhoz és
adatokhoz.

16. §

Annak érdekében, hogy az Igazoló Hatóság az irányítási
és ellenõrzési rendszerek megfelelõségét meg tudja ítélni,
az Irányító Hatóság

a) tájékoztatásul továbbítja az Igazoló Hatóság részére
a saját, a Közös Technikai Titkárság és a pénzügyi átutalá-
si egység ellenõrzési rendszerében elkészült, vagy egyéb,
ellenõrzésre jogosult hazai vagy külföldi szervezetek által
elkészített ellenõri jelentéseket – az Ellenõrzési Hatóság
által végzett ellenõrzések kivételével – a jelentés kézhez-
vételét követõ 5 munkanapon belül,

b) tájékoztatásul megküldi az Igazoló Hatóság részére
a programszintre vonatkozóan elkészített iránymutatáso-
kat, beleértve a folyamatba épített ellenõrzésekre és a hite-
lesítési nyilatkozatokra vonatkozó iránymutatást, illetve
írásban tájékoztatja az Igazoló Hatóságot ezek módosítá-
sairól,

c) tájékoztatásul megküldi az Igazoló Hatóság részére
az Irányító Hatóság által jóváhagyott mûködési kéziköny-
vet annak mellékleteivel és az ellenõrzési nyomvonallal
együtt, beleértve a Közös Technikai Titkárság és a pénz-
ügyi átutalási egység mûködési kézikönyveit,

d) írásban tájékoztatja az Igazoló Hatóságot a mûködé-
si kézikönyvek és az ellenõrzési nyomvonal módosításá-
ról, valamint az Irányító Hatóság, Közös Technikai Titkár-
ság és a pénzügyi átutalási egység szerzõdéseiben foglalt
átruházott feladatokról és a megvalósult lényegesebb szer-
vezeti változásokról a módosítást követõen egy hónapon
belül,

e) e rendelet szabálytalanságok kezelésére vonatkozó
elõírásainak megfelelõen rendszeresen tájékoztatja az Iga-
zoló Hatóságot a szabálytalanságok kezelésérõl,

f) 10 napon belül írásban tájékoztatja az Igazoló Ható-
ságot az Európai Bizottság esetleges, irányítási és ellenõr-
zési eljárásokkal, illetve monitoringgal kapcsolatban meg-
fogalmazott ajánlásainak tartalmáról.

17. §

(1) A Közös Technikai Titkárság az átutalás igénylés
összeállítására vonatkozó Igazoló Hatósági értesítést kö-
vetõ 10 munkanapon belül az Igazoló Hatóság által meg-
határozott formában és tartalommal programszintû hitele-
sítési jelentést állít ki, melyben a vezetõ partnerek által be-
nyújtott, partnerenkénti hitelesítési nyilatkozatok alapján
nyilatkozik

a) a vonatkozó idõszakban az IMIR 2007–2013-ban
rögzített költségek elszámolhatóságáról,

b) a vonatkozó támogatási szerzõdéseknek és az alkal-
mazandó közösségi és nemzeti szabályoknak való megfe-
lelõségérõl,

c) a hitelesítési jelentésekben foglaltak alapján a part-
nerországok által mûködtetett ellenõrzési rendszerek meg-
felelõségérõl,

d) és információt szolgáltat a partnerországok által kifi-
zetett közkiadásokról és a partnerország szintû hitelesítési
jelentésekhez csatolt szabálytalansági jelentések típusáról,
számáról,

e) a vonatkozó idõszakban a program lebonyolítási
bankszámlára befolyt követelések összegérõl.

(2) Az Irányító Hatóság a Közös Technikai Titkárság ál-
tal összeállított hitelesítési jelentést szükség esetén kiegé-
szítheti, egyetértése esetén a kézhezvételt követõ 5 mun-
kanapon belül ellenjegyzi, majd azt követõen 5 munkana-
pon belül továbbítja az Igazoló Hatóság részére.

Technikai Segítségnyújtás forráslehívása

18. §

(1) A TA-ból finanszírozott tevékenységek a Monito-
ring Bizottság által elfogadott egyedi TA projektek kereté-
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ben kerülnek megvalósításra, mely alapján az Irányító Ha-
tóság vagy a Nemzeti Hatóság gondoskodik a TA projek-
tek kedvezményezettjeivel a finanszírozási szerzõdés
megkötésérõl.

(2) A likviditás biztosítása érdekében az Irányító Ható-
ság a hazai társfinanszírozásból gördülõ elõleget biztosít-
hat a programok végrehajtására a TA projektek kedvezmé-
nyezettjei részére, mely elõleggel legkésõbb 2015. decem-
ber 31-ig kell elszámolni. Az elõleg mértékére, illetve
összegére vonatkozóan az Ámr. 91. § (3) bekezdésében
foglaltak az irányadók.

(3) A TA projektek kedvezményezettjei számára a TA
szerzõdésben rendszeres idõközönkénti elszámolás készí-
tési kötelezettséget kell elõírni. Az Irányító Hatóság vagy
a Nemzeti Hatóság által megvalósított TA projektekre vo-
natkozóan az Irányító Hatóság vagy a Nemzeti Hatóság fi-
zetési kötelezettséget szállító részére is teljesíthet központi
költségvetési forrásból.

(4) A TA projektek végrehajtása során felmerült költsé-
geket a Nemzeti Hatóság hitelesíti.

(5) A Nemzeti Hatóság hitelesítését követõen a Közös
Technikai Titkárságot mûködtetõ szervezet gondoskodik
a közösségi hozzájárulás és a hazai társfinanszírozás for-
ráslehívási dokumentációk elkészítésérõl. A közösségi
forráslehívási dokumentáció jóváhagyása, illetve a közös-
ségi hozzájárulás utalása a 14. § (3)–(4) bekezdésben leír-
tak szerint, a hazai társfinanszírozás forráslehívási doku-
mentáció jóváhagyása, illetve a hazai társfinanszírozási
hozzájárulás utalása a 26. § (4) bekezdés alapján történik
azzal, hogy a központi költségvetési forrásból megelõle-
gezett közösségi hozzájárulás a fejezeti kezelésû elõirány-
zat-felhasználási keretszámlára kerül visszautalásra.

(6) A programban részt vevõ külföldi partnerország, il-
letve partnerországok nemzeti társfinanszírozási részérõl
a Közös Technikai Titkárságot mûködtetõ szervezet által
kiállított forráslehívást az Irányító Hatóság jóváhagyja,
majd gondoskodik a jóváhagyott összegnek az adott part-
nerország(ok) társfinanszírozási összegének kezelésére
nyitott Technikai Segítségnyújtás euró partnerország társ-
finanszírozási bankszámláról a lebonyolítási számlára tör-
ténõ átutalásáról.

(7) A lebonyolítási bankszámlákon jóváírt támogatási
összegek kifizetésérõl az Irányító Hatóság gondoskodik
a TA projekt kedvezményezettje számlájának javára
a 14. § (6) és a 26. § (6) bekezdésben leírtak szerint.

IV. Fejezet

A HAZAI SZINTÛ LEBONYOLÍTÁS
RÉSZLETES SZABÁLYAI

19. §

(1) A programok keretében meghirdetett pályázatokon
közösségi támogatásra jóváhagyott projektek – kivéve az

ESPON 2013 és az URBACT 2007–2013 programokat –
hazai partnerei számára az alanyi jogon járó kapcsolódó
költségvetési finanszírozást további pályáztatás nélkül
a Nemzeti Hatóság biztosítja.

(2) A hazai partnerek számára a hazai társfinanszírozás
maximális összegét euróban kell rögzíteni. A hazai partne-
rek számára a hazai társfinanszírozás euróban kerül kifize-
tésre.

(3) A Nemzeti Hatóság felelõs a hazai társfinanszírozás
biztosítása érdekében a hazai partnerekkel való szerzõdés-
kötésért.

(4) A hazai társfinanszírozási szerzõdésben elõ kell írni
a hazai partner részére, hogy szabálytalanság esetén,
amennyiben a közösségi támogatási összeg visszafizeten-
dõ részét a vezetõ partner részére határidõre nem fizeti
vissza, a Nemzeti Hatóság ezen összeget kamatokkal nö-
velten követelheti tõle.

(5) Amennyiben a hazai partner nem teljesíti a hazai
társfinanszírozási szerzõdésben vállalt kötelezettségeit, az
igénybe vett közösségi, illetve hazai társfinanszírozási tá-
mogatás egészét vagy arányos részét kamattal növelten
kell visszafizetnie. A kamatláb – a közösségi forrás tekin-
tetében a Kijelölõ Rendelet 1. § (3) bekezdés c)–d) és i)–j)
pontjaiban megjelölt operatív programok kivételével –
másfél százalékponttal haladja meg azt a kamatlábat, ame-
lyet az Európai Központi Bank az irányadó refinanszírozá-
si mûveletekre alkalmaz a visszafizetési felszólítás idõ-
pontjában.

(6) A hazai társfinanszírozási szerzõdésben felhatalma-
zó levélen alapuló azonnali beszedési megbízás alkalma-
zását kell elõírni arra az esetre, ha a hazai partner visszafi-
zetési kötelezettségének a felszólításban megadott határ-
idõig nem, vagy csak részben tesz eleget.

(7) A hazai társfinanszírozási szerzõdés egyéb tartalmi
követelményeit a Nemzeti Hatóság határozza meg és
hagyja jóvá.

(8) Az Ámr. 83. § (2) bekezdésének megfelelõ tartalmú
írásbeli nyilatkozatot a hazai társfinanszírozási szerzõdé-
sek megkötése feltételeként kell kérni a közösségi támoga-
tásra jóváhagyott projektek hazai partnereitõl. E nyilatko-
zat a hazai társfinanszírozási szerzõdés elválaszthatatlan
részét képezi.

(9) A közösségi támogatásra jóváhagyott projektek ha-
zai partnereivel a hazai társfinanszírozási szerzõdés meg-
kötésének további feltétele az Ámr. 87. § (2) bekezdésében
foglaltak teljesítése.

(10) A szükséges jogerõs hatósági engedélyek, hatás-
vizsgálathoz kötött tevékenység esetén a környezetvédel-
mi engedély hiányában a közösségi finanszírozásra jóvá-
hagyott projekt hazai partnerével a hazai társfinanszírozási
szerzõdés abban az esetben köthetõ meg, ha a projektrész
az elõkészítéstõl kezdve a megvalósításon keresztül egy
beruházás teljes egészét magába foglalja, és a hazai part-
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ner kötelezettséget vállal arra, hogy a szükséges engedé-
lyeket a projektrész megvalósítása során beszerzi.

Hitelesítés

20. §

A programok keretében megítélt közösségi támogatá-
sok és a hazai társfinanszírozás felhasználásának hitelesí-
tése a hitelesítési tevékenységre jogszabály által kijelölt
szervezet feladata.

21. §

(1) A hitelesítés részeként a hitelesítési tevékenységre
kijelölt szervezetnek gondoskodnia kell a hazai partner ál-
tal benyújtott valamennyi, a felmerült és a partner által ki-
fizetett költséget alátámasztó dokumentum formai és tar-
talmi ellenõrzésének lefolytatásáról.

(2) A dokumentum alapú ellenõrzés keretében különö-
sen a következõket kell ellenõrizni:

a) a hazai partner által benyújtott jelentésben szereplõ
költségek kifizetésre kerültek és számlákkal vagy egyéb,
a gazdasági eseményt hitelesen dokumentáló bizonylattal
megfelelõen alátámasztottak;

b) a benyújtott számlák vagy egyéb, a gazdasági ese-
ményt hitelesen dokumentáló bizonylatok valós költsége-
ken alapulnak, és a programok keretében jóváhagyott pro-
jekt kapcsán merültek fel;

c) a benyújtott számlán vagy egyéb, a gazdasági ese-
ményt hitelesen dokumentáló bizonylaton szereplõ teljesí-
tés összhangban van a pályázatra vonatkozó döntéssel és
a támogatási szerzõdéssel;

d) a költségek elszámolhatók a programok keretében
meghatározott elszámolhatósági szabályoknak megfele-
lõen, a közösségi és hazai jogszabályokkal összhangban;

e) a költségeket alátámasztó dokumentumok teljes kö-
rûek, formai és tartalmi szempontból megfelelõek;

f) a hazai partner az összes projekttevékenységre vo-
natkozóan megfelelõ és megbízható nyilvántartási rend-
szerrel rendelkezik, azaz a szükséges ellenõrzési nyomvo-
nal létezik;

g) az Alapokból származó támogatás, illetve a hazai
társfinanszírozás felhasználása során nem történt szabály-
talanság;

h) kettõs finanszírozás nem valósul meg;
i) a benyújtott bizonylatok, dokumentumok alapján

megállapítható, hogy az állami támogatásokkal, a környe-
zetvédelemmel, az esélyegyenlõséggel és a fenntartható
fejlõdéssel kapcsolatos követelményeket betartották;

j) a benyújtott bizonylatok, dokumentumok alapján
megállapítható, hogy a nyilvánosságra és tájékoztatásra
vonatkozó szabályokat betartották;

k) a benyújtott bizonylatok, dokumentumok alapján
megállapítható, hogy a közbeszerzésekre vonatkozó kö-
zösségi és nemzeti szabályokat betartották;

l) a projektek támogatási szerzõdéseknek megfelelõ fi-
zikai és pénzügyi elõrehaladását;

m) a teljesítés igazolását.

(3) A hitelesítés részeként a hitelesítési tevékenységre
kijelölt szervezet köteles gondoskodni a közbeszerzések-
rõl szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban:
Kbt.) és a közbeszerzésekre vonatkozó közösségi rendel-
kezések elõírásai teljesülésének ellenõrzésérõl.

(4) A hitelesítési tevékenységre kijelölt szervezet jogo-
sult a közbeszerzési eljárás valamennyi dokumentumát
a hazai partnertõl bekérni.

(5) A hitelesítés részeként a hitelesítési tevékenységre
kijelölt szervezetnek gondoskodnia kell a projektrészek
megvalósításának helyszíni ellenõrzésérõl.

(6) Amennyiben a projektrész megvalósításához nyúj-
tott támogatás nem éri el az 1 millió eurót, a hitelesítési te-
vékenységre kijelölt szervezet a projektrészt kockázat-
elemzéssel választja ki helyszíni ellenõrzésre. A zárójelen-
tés elfogadása elõtt legalább egy helyszíni ellenõrzést le
kell folytatni.

(7) Amennyiben a projektrész megvalósításához nyúj-
tott támogatás nem éri el az 1 millió eurót, de meghaladja
a 200 ezer eurót, és a kockázatelemzés eredménye indo-
kolja, legalább két alkalommal kell ellenõrzést lefolytatni,
melybõl egy a projektrész befejezése és a hazai partner ál-
tal benyújtott zárójelentés elfogadása között történik.

(8) Amennyiben a projektrész megvalósításához nyúj-
tott támogatás 1 millió euró vagy annál több, a hitelesítési
tevékenységre kijelölt szervezet a projektrészt minden,
a hazai partner által benyújtott jelentés elfogadása elõtt
a helyszínen ellenõrzi, de ettõl eltekinthet, ha a hazai part-
ner által benyújtott jelentés elfogadása elõtti 12 hónapban
már történt helyszíni ellenõrzés. A projektrész befejezése
és a hazai partner által benyújtott zárójelentés elfogadása
között kötelezõ helyszíni ellenõrzés lefolytatása.

(9) A helyszíni ellenõrzések során ellenõrizni kell külö-
nösen:

a) a projekt hazai partner által megvalósított részének
támogatási szerzõdésnek megfelelõ fizikai és pénzügyi
elõrehaladását,

b) az elõrehaladási jelentések és a projekt hazai partner
által megvalósított részének tényleges fizikai és pénzügyi
elõrehaladásának összhangját,

c) a kifizetési kérelmet alátámasztó bizonylatok eredeti
példánya a hazai partnernél rendelkezésre áll és fellelhetõ,
továbbá megegyezik a partner által a kifizetési kérelemhez
benyújtott hiteles másolatokkal,

d) a hazai partner által benyújtott nyilatkozat összhang-
ját az azt megalapozó bizonylatokkal,

e) a termékek és szolgáltatások teljesítésének a támo-
gatási szerzõdéssel való összhangját,
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f) a nyilvánosságra és tájékoztatásra vonatkozó közös-
ségi szabályok betartását,

g) a közbeszerzésekre vonatkozó közösségi és nemzeti
szabályok betartását,

h) az állami támogatásokkal, a környezetvédelemmel,
az esélyegyenlõséggel és a fenntartható fejlõdéssel kap-
csolatos követelmények betartását,

i) az elkülönített számviteli nyilvántartás vezetését.

(10) A helyszíni ellenõrzések keretében a kifizetési ké-
relemben szereplõ költségek elszámolhatóságának megál-
lapításához ellenõrizni kell a számlákat, ezek között a ko-
rábbi számlaösszesítõkben feltüntetett, de másolatban be
nem nyújtott számlákat is, a számlákhoz kapcsolódó szer-
zõdéseket, és az azokhoz kapcsolódó teljesítésigazolá-
sokat.

(11) A hitelesítési tevékenységet megfelelõen doku-
mentálni kell, rögzítve az elvégzett munkát, a hitelesítés
eredményeit, hibák feltárása esetén a megtett intézkedése-
ket, szabálytalanság gyanúja esetén a szabálytalansági el-
járás megindításának kezdeményezését.

(12) A hitelesítési tevékenységre kijelölt szervezet az
(1) és (5) bekezdés szerinti ellenõrzések elvégzését köve-
tõen hitelesítési nyilatkozatot állít ki a hazai partner ré-
szére.

22. §

A TA források terhére felmerült költségek hitelesítését,
valamint az ehhez kapcsolódó 21. § (1)–(4), valamint
(9)–(12) bekezdés szerinti feladatokat a Nemzeti Hatóság
végzi.

A pénzügyi lebonyolítás részletes szabályai

Társfinanszírozási források fogadására és kifizetésére
szolgáló kincstári bankszámlák

23. §

(1) A programok hazai társfinanszírozását a forrásgazda
biztosítja a Nemzeti Hatóság által a Kincstárban megnyi-
tott fejezeti kezelésû elõirányzat-felhasználási keretszám-
lákon keresztül.

(2) A fejezeti kezelésû elõirányzat-felhasználási keret-
számlák felett a Nemzeti Hatóság rendelkezik.

(3) Az IMIR 2007–2013-ban kiállított átutalási megbí-
zásokat elektronikus formában kell pénzügyi teljesítésre
átadni a Kincstárnak.

(4) A Kincstár a bankszámlakivonatot két eredeti pél-
dányban állítja elõ. Az egyik példányt a Nemzeti Hatóság-
nak, a másik példányt pedig az Irányító Hatóságot és Nem-

zeti Hatóságot mûködtetõ központi költségvetési szerv
részére küldi meg.

24. §

A lebonyolítási euró bankszámla szolgál a hazai partner
hazai társfinanszírozásra jogosult költségeinek hazai társ-
finanszírozásból történõ megtérítésére, illetve a hazai part-
ner által bármilyen jogcímen történõ visszafizetésére is.

25. §

A Kincstár által kiállított bankszámlakivonatok adatait
a bankszámla felett rendelkezõknek az IMIR
2007–2013-ban a kézhezvételt követõ 5 munkanapon be-
lül kell rögzíteni, és a rögzítést követõ 2 munkanapon belül
jóváhagyni.

Hazai társfinanszírozás forráslehívása és kifizetése

26. §

(1) A Nemzeti Hatóság biztosítja a hazai társfinanszíro-
zás összegének rendelkezésre állását, annak érdekében,
hogy a hazai partnert – a hazai társfinanszírozási szerzõdés
alapján – megilletõ hazai társfinanszírozás összege kifize-
tésre kerüljön.

(2) A hazai társfinanszírozás teljes összege elõleg for-
májában kerül kifizetésre a hazai partner bankszámlája ja-
vára a hazai társfinanszírozási szerzõdés megkötésétõl
számított 30 napon belül. Amennyiben a hazai partner által
megvalósított projektrész hitelesített összköltsége alacso-
nyabb a szerzõdésben meghatározottnál, a különbözetet
a hazai partner köteles visszafizetni a lebonyolítási euró
bankszámlára. A visszafizetendõ összeg behajtása
– amennyiben a fizetési felszólításban megadott határidõig
a hazai partner nem, vagy csak részben teljesítette vissza-
fizetési kötelezettségét – azonnali beszedési megbízás út-
ján történik.

(3) A megkötött hazai társfinanszírozási szerzõdések
alapján a pénzügyi átutalási egység összeállítja az IMIR
2007–2013-ban a programonként összesített hazai társfi-
nanszírozás forráslehívási dokumentációt, majd elektroni-
kusan és nyomtatott formában benyújtja jóváhagyásra
a Nemzeti Hatósághoz.

(4) A forráslehívás jóváhagyása után a fejezeti kezelésû
elõirányzat-felhasználási keretszámláról csak akkor lehet
átutalást kezdeményezni, ha az adatok az IMIR
2007–2013-ban rögzítésre és jóváhagyásra kerültek.

(5) A pénzügyi átutalási egység a bankszámlán történt
jóváírásról szóló bankszámlakivonat kézhezvételét követõ
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5 munkanapon belül indítja a partnerek bankszámláinak
javára a hazai társfinanszírozás összegét euróban.

(6) A lebonyolítási euró bankszámláról csak akkor lehet
átutalást kezdeményezni, ha az adatok IMIR
2007–2013-ban rögzítésre és jóváhagyásra kerültek.

27. §

(1) A hazai társfinanszírozásra vonatkozó elõleg-elszá-
molást a hazai partner a számlákkal és gazdasági eseményt
hitelesen dokumentáló bizonylatokkal együtt nyújtja be
a hitelesítésre kijelölt szervezetnek.

(2) A hazai partner köteles visszafizetni a hazai társfi-
nanszírozást, amennyiben nem nyújt be elõleg-elszámo-
lást a hazai társfinanszírozás kifizetésétõl számított egy
éven belül.

(3) A hazai társfinanszírozás terhére elszámolható költ-
ségeket minden esetben euróban kell megállapítani. A fo-
rintban vagy az eurótól eltérõ külföldi pénznemben kiállí-
tott számla vagy egyéb, a gazdasági eseményt hitelesen
dokumentáló bizonylat esetén a számlán vagy egyéb,
a gazdasági eseményt hitelesen dokumentáló bizonylaton
szereplõ hazai társfinanszírozás összegét a társfinanszíro-
zási szerzõdésben megadott módon – alapelvként a felme-
rült költségeket az elszámolási idõszak utolsó hónapjában
érvényes, az Európai Bizottság által meghatározott havi
árfolyam figyelembevételével – kell euróra átszámítani.

Szabálytalanságok kezelése

28. §

(1) Az Irányító Hatóságot és a Nemzeti Hatóságot mû-
ködtetõ központi költségvetési szerv és a hitelesítési tevé-
kenységre kijelölt szervezet feladata a támogatások ren-
deltetésszerû és szabályszerû felhasználása érdekében an-
nak biztosítása, hogy az Európai Unió, illetve a Magyar
Köztársaság pénzügyi érdeke a támogatások felhasználása
során ne sérüljön, illetve ne sérülhessen.

(2) A szabálytalanságok jelentése érdekében az Irányító
Hatóságot és a Nemzeti Hatóságot mûködtetõ központi
költségvetési szerv és a hitelesítési tevékenységre kijelölt
szervezet (a továbbiakban együtt: a szabálytalansági vizs-
gálatot lefolytató szervezet), valamint az Igazoló Hatóság
együttmûködik az OLAF Koordinációs Irodával.

(3) A szabálytalansági vizsgálatot lefolytató szervezet
vezetõje – jogszabály vagy megállapodás alapján – kijelöli
a szabálytalansági ügyek nyilvántartásáért és jelentéséért
felelõs szervezeti egységet vagy személyt (a továbbiak-
ban: szabálytalanság-felelõs). A szabálytalanság-felelõs

a) gondoskodik a szabálytalanságok nyilvántartásáról,
valamint

b) összeállítja a szabálytalanságokkal kapcsolatos ne-
gyedéves jelentéseket,

c) gondoskodik az IMIR 2007–2013 szabálytalansá-
gokkal kapcsolatos adatokkal történõ feltöltésérõl.

29. §

(1) A szabálytalansági vizsgálatot lefolytató szervezet
vezetõje a szabálytalanság gyanújáról való tudomásszer-
zés esetén, amennyiben a szabálytalansági gyanú alapos,
köteles szabálytalansági vizsgálati eljárást lefolytatni. A
vizsgálat megindításával egyidejûleg – illetve a szabályta-
lansági eljárás során bármikor – dönthet a kifizetések fel-
függesztésérõl.

(2) A támogatási folyamat bármely szakaszában a szer-
vezet azon tagja, aki szabálytalanság gyanúját észleli,
vagy akinek ilyen gyanú tudomására jut, köteles haladék-
talanul írásban rögzíteni azt, és megküldeni a szervezete
szabálytalanság-felelõsének.

(3) Az Irányító Hatóság és a Nemzeti Hatóság vezetõje
a tudomásszerzést követõen 2 munkanapon belül dönt
a szabálytalansági gyanú saját hatáskörben való vizsgála-
táról, vagy a szabálytalansági gyanú kivizsgálására vonat-
kozó javaslat és a kapcsolódó dokumentumoknak a hitele-
sítési tevékenységre kijelölt szervezet részére történõ át-
adásáról.

(4) Amennyiben az Európai Bizottság, az Ellenõrzési
Hatóság, az Igazoló Hatóság vagy más, ellenõrzést végzõ
szervezet szabálytalanság gyanújáról értesíti az Irányító
Hatóságot és a Nemzeti Hatóságot mûködtetõ központi
költségvetési szerv vezetõjét, akkor a szerv vezetõje (vagy
döntése alapján az érintett szervezet vezetõje) köteles el-
rendelni a szabálytalansági vizsgálatot vagy intézkedni ar-
ról, hogy a hitelesítési tevékenységre kijelölt szervezet
a szabálytalansági vizsgálatot lefolytassa. Ha az Irányító
Hatóságot és a Nemzeti Hatóságot mûködtetõ központi
költségvetési szerv vezetõje az ellenõrzést végzõ szerv
megállapításait elfogadja, további vizsgálat lefolytatása
nélkül megállapíthatja a szabálytalanságot és egyben dönt-
het a szükséges intézkedésekrõl.

(5) A hitelesítési tevékenységre kijelölt szervezet által
indított szabálytalansági vizsgálat lefolytatásának jogát az
Irányító Hatóság és a Nemzeti Hatóság vezetõje az IMIR
2007–2013-ban történõ rögzítést követõ 5 munkanapon
belül magához vonhatja. Errõl a döntésérõl haladéktalanul
értesíti a hitelesítési tevékenységre kijelölt szervezetet.

(6) A hitelesítési tevékenységre kijelölt szervezet sza-
bálytalanság-felelõse a rendelkezésre álló eredeti doku-
mentumokat – másolat megtartása mellett – a vizsgálat le-
folytatásának elvonásáról szóló döntésrõl való értesítést
követõen megküldi a Nemzeti Hatóság részére.
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30. §

(1) A szabálytalansági vizsgálatot lefolytató szervezet
szabálytalanság-felelõse 2 munkanapon belül megküldi
a szervezet vezetõjének a szabálytalansági gyanúról kapott
tájékoztatást, a kapcsolódó dokumentumokat, valamint
vonatkozó véleményét, javaslatot téve az ügy kivizsgálá-
sára vagy annak mellõzésére, illetve a kifizetések felfüg-
gesztésére.

(2) A szabálytalansági vizsgálatot lefolytató szervezet
vezetõje 2 munkanapon belül dönt a szabálytalansági vizs-
gálat elindításáról vagy az arra irányuló javaslat elutasítá-
sáról, illetve a szabálytalansági vizsgálat lefolytatásának
mellõzésérõl, a kifizetések felfüggesztésérõl, amely dönté-
sérõl egyidejûleg értesíti a szervezet szabálytalanság-fele-
lõsét.

(3) A szabálytalansági vizsgálatot lefolytató szervezet
vezetõje a szabálytalansági vizsgálat elindításáról való
döntés meghozatalával egyidejûleg kijelöli a szabálytalan-
sági vizsgálat vezetõjét, valamint a vizsgálatba bevonandó
szakértõket. A szabálytalanság-felelõs a szabálytalanság
gyanúját, az eljárás megindításának vagy elutasításának
tényét, az eljárás lezárását, a vizsgálat eredményét a tudo-
másszerzést, illetve az eljárási cselekményt követõ 2 mun-
kanapon belül rögzíti az IMIR 2007–2013-ban. Az eljárás
megindításáról, esetleges felfüggesztésérõl, lezárásáról,
a kifizetések felfüggesztésérõl a szabálytalanság-felelõs
tájékoztatja az eljárásban érintetteket.

(4) A szabálytalansági vizsgálat megindítását követõen
a szabálytalansági vizsgálat vezetõje felhívhatja a hazai
partnert a vizsgálat lefolytatásához szükséges további ira-
tok becsatolására, helyszíni vizsgálat lefolytatását kezde-
ményezheti, illetve megvizsgálhat bármely dokumentu-
mot, körülményt, tényt, amely a szabálytalanság gyanújá-
val kapcsolatos tényállás tisztázásához szükséges.

31. §

(1) A szabálytalansági vizsgálat eredményérõl – a sza-
bálytalanság hiányának megállapítása esetében is – a sza-
bálytalansági vizsgálat vezetõje jelentést készít.

(2) A szabálytalanság-vizsgálati jelentésnek legalább
a következõket kell tartalmaznia:

a) az érintett projekt megnevezését, azonosító számát,
a hazai partner azonosításához szükséges adatokat,

b) a szabálytalansági gyanúról való tudomásszerzés
módját és idejét,

c) a szabálytalansági gyanú rövid összefoglalását,
d) a vizsgálatban részt vevõk megnevezését,
e) a megvizsgált dokumentumok, körülmények és té-

nyek felsorolását,
f) amennyiben a tényállás tisztázásához szükség volt az

érintettek meghallgatására, a meghallgatott személyek
megnevezését, a meghallgatás, illetve a helyszíni vizsgálat
során készült jegyzõkönyvnek a vizsgálatot végzõ és

a meghallgatott, illetve a helyszíni vizsgálat során jelen
lévõ személyek aláírásával ellátott példányát,

g) a meghallgatott, illetve a helyszíni vizsgálat során
jelen lévõ személynek az f) pont szerinti jegyzõkönyv tar-
talmával kapcsolatos egyet nem értése esetén az erre utaló
záradékot,

h) a vizsgálat során megállapított következtetéseket.

(3) A szabálytalanság tényének megállapítása esetén
a szabálytalanság-vizsgálati jelentésnek tartalmaznia kell
továbbá:

a) a megsértett rendelkezésekre történõ pontos hivat-
kozást,

b) a pontos összeget finanszírozási forrásonként, amely
a döntés esetén visszakövetelendõ,

c) az alkalmazandó intézkedésre vonatkozó javaslatot,
valamint az intézkedési javaslat indokait.

(4) A szabálytalansági vizsgálatot lefolytató szervezet
vezetõje a szabálytalanság-vizsgálati jelentés alapján dönt
a szabálytalanság vagy annak hiánya megállapításáról és
a vizsgálat lezárásáról.

(5) A szabálytalansági vizsgálat lezárulhat
a) annak megállapításával, hogy nem történt szabályta-

lanság és a szabálytalansági eljárás intézkedés nélküli
megszüntetésével, vagy

b) a szabálytalanság megtörténtét megállapító, és
– amennyiben szükséges – további intézkedést elrendelõ
döntéssel.

(6) A Kbt., illetve a közbeszerzési eljárásra vonatkozó
egyéb jogszabályok megsértésének gyanúja esetén a sza-
bálytalansági vizsgálatot lefolytató szervezet vezetõje
a Kbt. 327. § (2) bekezdésében foglaltakkal összhangban
köteles a Közbeszerzési Döntõbizottság eljárását kezde-
ményezni és ezzel egyidejûleg dönt a szabálytalansági
vizsgálat 32. § (5) bekezdése szerinti felfüggesztésérõl.

(7) Közbeszerzést érintõ szabálytalanság megállapítá-
sának esetében a szabálytalanság megtörténtét megállapí-
tó döntés meghozatalát követõen a szabálytalansággal
érintett közbeszerzési eljárást lefolytató személy (pl. köz-
beszerzési tanácsadó) részére a támogatásból kifizetendõ
díj összege kifizetése megtagadható, visszakövetelhetõ, il-
letve a támogatói döntés meghozataláig az igényelt támo-
gatási összeg csökkenthetõ.

(8) A szabálytalansági vizsgálat alapján elrendelt intéz-
kedést az Irányító Hatóság és a Nemzeti Hatóság vezetõje
állapítja meg, a hitelesítési tevékenységre kijelölt szerve-
zet által lefolytatott szabálytalansági vizsgálat esetében az
Irányító Hatóság és a Nemzeti Hatóság vezetõjének jóvá
kell hagynia a hitelesítési tevékenységre kijelölt szervezet
által elrendelt intézkedést. Amennyiben a Irányító Hatóság
és a Nemzeti Hatóság vezetõje az intézkedést nem hagyja
jóvá, akkor a hitelesítési tevékenységre kijelölt szervezetet
legfeljebb két alkalommal új eljárás lefolytatására kötelez-
heti, az elrendelt intézkedést megváltoztathatja vagy saját
hatáskörben új eljárást folytathat le.
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32. §

(1) A szabálytalanság-felelõs a döntés jóváhagyását kö-
vetõ 2 munkanapon belül értesíti az elrendelt intézkedések
végrehajtásában érintetteket.

(2) A szabálytalansági vizsgálat lezárásának idõpontja
a 31. § (8) bekezdés szerinti jóváhagyás napja.

(3) A szabálytalansági vizsgálatot a Nemzeti Hatóság-
nak és a hitelesítési tevékenységre kijelölt szervezetnek
a szabálytalansági vizsgálat elrendelésétõl számított
45 napon belül le kell zárnia. A 31. § (8) bekezdés szerinti
megismételt eljárás esetén e határidõ legfeljebb 15 nappal
hosszabbítható meg. A 31. § (8) bekezdés szerint a Nem-
zeti Hatóság által elrendelt, saját hatáskörben lefolytatásra
kerülõ szabálytalansági vizsgálatot annak elrendelésétõl
számított 45 napon belül kell lezárni.

(4) Szabálytalansági vizsgálat az operatív program lezá-
rásáról szóló európai bizottsági döntés kiadásától számí-
tott 3 évig bármikor megindítható, illetve a fejezet rendel-
kezéseinek megfelelõen lefolytatható.

(5) Ha a szabálytalanság megállapításához más hatóság
elõzetes döntése vagy szakértõi vizsgálat szükséges, a sza-
bálytalansági vizsgálatot a szabálytalansági vizsgálatot le-
folytató szervezet vezetõje felfüggeszti a hatáskörrel ren-
delkezõ hatóság határozatának meghozataláig, illetve
a szakvélemény kézhezvételéig. A felfüggesztés idõtarta-
ma a (3) bekezdés szerinti elintézési határidõbe nem szá-
mít bele. A Nemzeti Hatóság, illetve a hitelesítési tevé-
kenységre kijelölt szervezet vezetõje a szabálytalansági
vizsgálat felfüggesztésének elrendelésével egyidejûleg el-
rendeli a kifizetések felfüggesztését.

33. §

Az operatív program irányítási és ellenõrzési rendszeré-
vel kapcsolatos szabálytalanság megállapításáról a sza-
bálytalansági vizsgálatot lefolytató szervezet szabályta-
lanság-felelõse köteles a szervezet belsõ ellenõrzését, az
Irányító Hatóságot és a Nemzeti Hatóságot 5 munkanapon
belül értesíteni. Az Irányító Hatóság és a Nemzeti Hatóság
az értesítést követõ 5 munkanapon belül tájékoztatja az El-
lenõrzési Hatóságot és az Igazoló Hatóságot.

34. §

(1) Az Irányító Hatóság és a Nemzeti Hatóság biztosítja,
hogy a már kifizetett, de szabálytalanul felhasznált támo-
gatási összegek a hazai partnertõl behajtásra kerüljenek. A
behajtott összeg közösségi hozzájárulási részét az euró le-
bonyolítási bankszámlán történõ jóváírásról szóló bank-
számlakivonat kézhezvételét követõ 5 munkanapon belül
a megfelelõ közös programszámlára kell visszautalni. A
behajtott összeg hazai társfinanszírozási részét pedig az

euró lebonyolítási bankszámlán történõ jóváírásról szóló
bankszámlakivonat kézhezvételét követõ 5 munkanapon
belül az elõirányzat-felhasználási keretszámlára kell
visszautalni.

(2) Az Európai Bizottságtól érkezõ, magyar partnert
érintõ visszafizetésre irányuló felszólítás esetén, amennyi-
ben a szabálytalanságban érintett összeg behajthatatlan,
akkor az Áht. 13/C. § értelmében a szabálytalanságért fele-
lõs, illetve annak hiányában a szabálytalanul felhasznált
forrást folyósító fejezet költségvetésébõl kell az érintett
összeget a vonatkozó program euró lebonyolítási bank-
számlájára visszapótolni.

(3) Amennyiben a szabálytalanságban érintett összege-
ket az operatív program zárásáig nem sikerült behajtani,
akkor a behajtásra tett kísérletek és intézkedések vala-
mennyi dokumentációját legalább az operatív program zá-
rását követõ harmadik év végéig programonkénti bontás-
ban meg kell õrizni.

(4) Az Igazoló Hatóság a vonatkozó közös program-
számláján jóváírt összeggel csökkentett átutalás igénylési
dokumentációt nyújt be az Európai Bizottságnak.

35. §

(1) A hitelesítési tevékenységre kijelölt szervezet
a megindított szabálytalansági eljárásokról, a megtett in-
tézkedésekrõl és azok eredményérõl – a döntést követõ
5 munkanapon belül – az Európai Regionális Fejlesztési
Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra
vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról szóló
1083/2006/EK tanácsi rendelet, valamint az Európai Re-
gionális Fejlesztési Alapról szóló 1080/2006/EK európai
parlamenti és a tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó
szabályok meghatározásáról szóló 2006. december 8-i
1828/2006/EK bizottsági rendelet (a továbbiakban:
1828/2006/EK rendelet) 28. cikke szerinti tartalommal je-
lentést küld a Nemzeti Hatóság részére. Az 1828/2006/EK
rendelet 30. cikke szerinti jelentéseket negyedévente, a ne-
gyedévet követõ négy héten belül kell megküldeni.

(2) A szabálytalansági döntésekrõl szóló, az
1828/2006/EK rendelet 28. cikke szerinti kezdeti jelenté-
seket követõen a szabálytalan összeg teljes behajtásáig
minden negyedévet követõ öt héten belül a Nemzeti Ható-
ság nyomon követési jelentéseket küld a megtett intézke-
désekrõl és azok eredményeirõl az Irányító Hatóságot és
a Nemzeti Hatóságot mûködtetõ központi költségvetési
szerv részére.

(3) Minden negyedévet követõ hat héten belül az Irányí-
tó Hatóságot mûködtetõ központi költségvetési szerv meg-
küldi az elõzõ negyedévben meghozott szabálytalansági
döntések, továbbá a korábbi döntések kapcsán elrendelt
intézkedések végrehajtásáról és azok eredményeirõl szóló
jelentéseket az Igazoló Hatóság részére.

(4) Az Irányító Hatóságot mûködtetõ központi költség-
vetési szerv a szabálytalansági eljárások indításáról,
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a megtett intézkedésekrõl és azok eredményeirõl az Euró-
pai Bizottság által meghatározott formában a szabálytalan-
ságról hozott döntést követõ 5 munkanapon belül jelentést
küld az Igazoló Hatóság részére abban az esetben, ha a sza-
bálytalanság újfajta jogellenes gyakorlat elkövetésére utal
vagy Magyarország területén kívül is hatásai vannak.

(5) Minden negyedévet követõ hat héten belül az Irányí-
tó Hatóságot mûködtetõ központi költségvetési szerv tájé-
koztatást küld az Igazoló Hatóság részére, amennyiben
a rendelkezésre álló dokumentumok alapján feltételezhe-
tõ, hogy egy szabálytalansággal érintett, korábban kifize-
tett támogatási összeg nem fizettethetõ vissza. A tájékozta-
tásnak tartalmaznia kell a támogatást odaítélõ Monitoring,
illetve Irányító Bizottság döntésének másolatát, a partner-
nek folyósított utolsó kifizetés dátumát, a beszedési utal-
vány másolatát, csõd esetén a partner fizetésképtelenségét
igazoló dokumentum másolatát és a vonatkozó összeg
visszafizetése céljából hozott intézkedések és azok ered-
ményének összefoglalását, azok dátumának megjelölésé-
vel. A kézhezvételtõl számított 5 munkanapon belül az
Igazoló Hatóság megküldi a tájékoztatást az Európai Bi-
zottság részére abban az esetben, ha az érintett összeg rész-
ben vagy egészben az Európai Bizottságtól lehívásra ke-
rült.

(6) A (3) bekezdés szerinti negyedéves jelentések alap-
ján az Igazoló Hatóság minden negyedévet követõ hét hé-
ten belül köteles jelentést küldeni az OLAF Koordinációs
Iroda részére az 1828/2006 EK rendelet alapján, a jelentés-
tételi kötelezettség alá esõ, a programok lebonyolítása so-
rán tapasztalt szabálytalanságokról vagy visszaélésekrõl,
az ezekkel kapcsolatban megtett intézkedésekrõl, valamint
a folyamatban levõ államigazgatási, bírósági eljárások
helyzetérõl. A jelentéseket az OLAF Koordinációs Iroda
megküldi az Európai Bizottság (Európai Csalásellenes Hi-
vatal) részére, illetve annak személyes adatokat nem tartal-
mazó kivonatát az Ellenõrzési Hatóságnak tájékoztatásul.

(7) A (4) bekezdés szerinti jelentést az Igazoló Hatóság
köteles a kézhezvételt követõ 5 munkanapon belül meg-
küldeni az OLAF Koordinációs Iroda részére. A jelentést
az OLAF Koordinációs Iroda megküldi az Európai Bizott-
ság (Európai Csalásellenes Hivatal) részére, illetve szük-
ség esetén a szabálytalanságban érintett többi tagállam ré-
szére, továbbá a jelentés személyes adatokat nem tartalma-
zó kivonatát megküldi az Ellenõrzési Hatóságnak tájékoz-
tatásul.

(8) Az Irányító Hatóság minden év február 1-ig kimuta-
tást küld programonként az Irányító Hatóságot mûködtetõ
központi költségvetési szerv részére a tárgyévet megelõzõ
évben visszavont összegekrõl, továbbá a behajtott, illetve
behajtásra váró és a behajthatatlan összegekrõl a behajtási
eljárások megindításának éve szerinti csoportosításban, il-
letve tájékoztatja a behajtott összegek újrafelhasználásá-
nak módjáról. Az Igazoló Hatóság az Irányító Hatóságot
mûködtetõ központi költségvetési szerv által legkésõbb
minden év február 15-ig benyújtott programonkénti jelen-
tés alapján évente egyszer, az Európai Bizottság által ren-

deletben meghatározott határidõre kimutatást küld az Eu-
rópai Bizottságnak a tárgyévet megelõzõ évben visszavont
összegekrõl, továbbá a behajtott, illetve a behajtásra váró
és a behajthatatlan összegekrõl a behajtási eljárás megindí-
tásának éve szerinti csoportosításban. Az Igazoló Hatóság
a kimutatás személyes adatokat nem tartalmazó kivonatát
megküldi az Ellenõrzési Hatóságnak tájékoztatásul.

(9) Minden negyedévet követõ hét héten belül a Nemze-
ti Hatóságot mûködtetõ központi költségvetési szerv a ne-
gyedéves jelentések alapján köteles jelentést küldeni az
OLAF Koordinációs Iroda részére az 1828/2006 EK ren-
delet alapján, a jelentéstételi kötelezettség alá esõ, a prog-
ramok lebonyolítása során tapasztalt szabálytalanságokról
vagy visszaélésekrõl, az ezekkel kapcsolatban megtett in-
tézkedésekrõl, illetõleg a folyamatban levõ államigazgatá-
si, bírósági eljárások helyzetérõl. A jelentéseket az OLAF
Koordinációs Iroda megküldi az Európai Bizottság (Euró-
pai Csalásellenes Hivatal) részére, illetve annak személyes
adatokat nem tartalmazó kivonatát az ellenõri csoport ma-
gyar tagjának tájékoztatásul.

(10) A Nemzeti Hatóságot mûködtetõ központi költség-
vetési szerv a szabálytalansági eljárások indításáról,
a megtett intézkedésekrõl és azok eredményeirõl az Euró-
pai Bizottság által meghatározott formában a szabálytalan-
ságról hozott döntést követõ 5 munkanapon belül jelentést
küld az OLAF Koordinációs Iroda részére abban az eset-
ben, ha a szabálytalanság újfajta jogellenes gyakorlat elkö-
vetésére utal vagy Magyarország területén kívül is hatásai
vannak.

(11) A Nemzeti Hatóság minden év február 1-ig kimuta-
tást küld programonként a Nemzeti Hatóságot mûködtetõ
központi költségvetési szerv részére a tárgyévet megelõzõ
évben visszavont összegekrõl, továbbá a behajtott, illetve
behajtásra váró és a behajthatatlan összegekrõl a behajtási
eljárások megindításának éve szerinti csoportosításban, il-
letve tájékoztatja a behajtott összegek újrafelhasználásá-
nak módjáról. A Nemzeti Hatóságot mûködtetõ központi
költségvetési szerv a kimutatás személyes adatokat nem
tartalmazó kivonatát megküldi az ellenõri csoport magyar
tagjának tájékoztatásul.

(12) A Kijelölõ Rendelet 1. § (3) bekezdés a), b), e), f) és
h) pontjaiban megnevezett programok esetén az
(1)–(8) bekezdés, a Kijelölõ Rendelet 1. § (3) bekezdés c),
d) és i)–m) pontjaiban megnevezett programok esetén az
(1)–(2) és a (9)–(11) bekezdés szerint kell eljárni.

36. §

Az Irányító Hatóságot és a Nemzeti Hatóságot mûköd-
tetõ költségvetési szerv a honlapján közzéteszi – a szemé-
lyes adatok kivételével – a szabálytalansági eljárásban az
Irányító Hatóságot és a Nemzeti Hatóságot mûködtetõ
költségvetési szerv és a hitelesítési tevékenységre kijelölt
szervezet által hozott, szabálytalanság megtörténtét meg-
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állapító döntéseket, a döntést követõ 30 napon belül a ha-
zai partner nevének, a projekt címének, a szabálytalanság
elkövetése módjának, a szabálytalanság következményé-
nek, és a szabálytalansággal érintett összegnek a feltünte-
tésével.

V. Fejezet

ELLENÕRZÉS

Folyamatba épített ellenõrzés

37. §

(1) A pénzügyi lebonyolítás és a folyamatba épített el-
lenõrzés eljárásrendjeit a Közös Technikai Titkárság és
a pénzügyi átutalási egység esetében az Irányító Hatóság,
a hitelesítési tevékenységre kijelölt szervezet esetében
a Nemzeti Hatóság hagyja jóvá.

(2) Az IMIR 2007–2013-ra vonatkozó eljárásrendeket,
kézikönyveket az Irányító Hatóság hagyja jóvá.

(3) A Nemzeti Hatóság az Igazoló Hatóság által megha-
tározott formában és tartalommal hitelesítési jelentést állít
ki, melyben nyilatkozik az adott idõszakban a hazai ellen-
õrzési rendszerek megfelelõségérõl, az adott operatív
program keretében kifizetett közkiadásokról, valamint az
esetleges szabálytalanságokról és behajtott összegekrõl, és
minden negyedévet követõ hónap 15-ig megküldi a Közös
Technikai Titkárságnak.

(4) Az Irányító Hatóság, a Nemzeti Hatóság, az Igazoló
Hatóság, a Közös Technikai Titkárság, a hitelesítési tevé-
kenységre kijelölt szervezet, valamint a pénzügyi átutalási
egység a szerzõdéskötés és a pénzügyi lebonyolítás folya-
mataiban és ezen folyamatok adatainak az IMIR
2007–2013-ba történõ bevitele során biztosítják a négy
szem elvének érvényesülését.

Belsõ ellenõrzés

38. §

(1) A programok végrehajtásában vagy ellenõrzésében
érintett szervek vagy hatóságok mûködésének belsõ ellen-
õrzését biztosítani kell, melyet a programok végrehajtásá-
ban vagy ellenõrzésében érintett szervek vagy hatóságok
funkcionálisan független belsõ ellenõrzési egységei lát-
nak el.

(2) Az ellátandó belsõ ellenõrzési tevékenység tekinte-
tében az Áht., valamint – az e rendeletben foglalt eltéré-
sekkel – a költségvetési szervek belsõ ellenõrzésérõl szóló
193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet elõírásait kell alkal-
mazni.

(3) Az Irányító Hatóság és a Nemzeti Hatóság belsõ ellen-
õrzési tevékenységének ellátása során jogosult a programok
végrehajtási feladataihoz kapcsolódóan ellenõrzést végezni
az adott programhoz kapcsolódó az 1080/2006/EK rendelet
16. cikkében és a 718/2007/EK rendelet 108. cikkében fog-
lalt feladat ellátásával megbízott szervnél és a partnereknél.

(4) Az 1080/2006/EK rendelet 16. cikkében és
a 718/2007/EK rendelet 108. cikkében foglalt feladat ellá-
tásával megbízott szerv a programok végrehajtási felada-
taihoz kapcsolódóan jogosult ellenõrzést végezni a hazai
partnereknél.

(5) A programok végrehajtásában vagy ellenõrzésében
érintett szervek vagy hatóságok belsõ ellenõrzési egységei
minden év október 15-ig megküldik az államháztartásért
felelõs miniszter, az Ellenõrzési Hatóság, illetve az ellen-
õri csoport magyar tagja részére az éves ellenõrzési ter-
vüknek a programok ellenõrzésére vonatkozó részeinek
tervezetét.

(6) Az Irányító Hatóság, a Nemzeti Hatóság, valamint
az Igazoló Hatóság belsõ ellenõrzését ellátó részlegek az
általuk a programokkal összefüggésben végrehajtott belsõ
ellenõrzések ellenõrzési jelentéseit haladéktalanul, de leg-
késõbb a jelentés lezárását követõ 15 napon belül megkül-
dik az Ellenõrzési Hatóság, illetve az ellenõri csoport ma-
gyar tagja részére.

(7) A programok végrehajtásában érintett szervek vagy
hatóságok belsõ ellenõrzési egységei a programokkal
összefüggésben végrehajtott belsõ ellenõrzések lezárt el-
lenõrzési jelentéseit haladéktalanul megküldik az Igazoló
Hatóság részére.

Az Ellenõrzési Hatóság hatáskörébe tartozó feladatok
végrehajtása

39. §

Az 1080/2006/EK rendelet értelmében az operatív
program Ellenõrzési Hatóságát az 1083/2006/EK rendelet
62. cikkében, valamint a 718/2007/EK rendelet 105. cik-
kében elõírt feladatainak ellátása során az ellenõri csoport
segíti, amelyben a programban részt vevõ valamennyi tag-
állam, a Kijelölõ Rendelet 1. § (3) bekezdés e)–f) pontjai-
ban meghatározott programok esetében valamennyi part-
nerország egy-egy képviselõje helyet kap. Az ellenõri cso-
portot az Ellenõrzési Hatóság legkésõbb az operatív prog-
ram jóváhagyásáról szóló határozat keltétõl számított
3 hónapon belül létrehozza és mûködteti. Az ellenõri cso-
port kidolgozza és elfogadja eljárási szabályzatát, amely
rögzíti az ellenõrzések lefolytatásának eljárásrendjét is.
Az Ellenõrzési Hatóság az ellenõri csoport által megvita-
tott jelentéseket megküldi az Igazoló Hatóság, valamint az
Irányító Hatóság részére.
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Ellenõrzési tervezés (stratégia és éves terv)

40. §

(1) Az Ellenõrzési Hatóság az Európai Bizottság által
kiadott módszertannak megfelelõen, kockázatelemzés
alapján – az ellenõri csoport eljárásrendje szerint – bizto-
sítja az ellenõrzési stratégia elkészítését, illetve – szükség
szerint – annak módosítását.

(2) Az Ellenõrzési Hatóság az operatív program jóváha-
gyásától számított 9 hónapon belül megküldi az ellenõrzé-
si stratégiát az Európai Bizottságnak és az államháztartá-
sért felelõs miniszternek.

(3) Amennyiben az Európai Bizottság az ellenõrzési
stratégia kézhezvételét követõ 3 hónapon belül észrevételt
tesz a benyújtott stratégiára vonatkozóan, az Ellenõrzési
Hatóság – figyelembe véve az ellenõri csoport eljárásrend-
jében foglaltakat – köteles az Európai Bizottság által a vá-
laszadásra meghatározott idõn belül az ellenõrzési straté-
giát felülvizsgálni és az észrevételekre vonatkozó válaszo-
kat az Európai Bizottságnak megküldeni.

(4) Az Ellenõrzési Hatóság évente biztosítja az ellenõr-
zési stratégia felülvizsgálatát.

(5) Az Ellenõrzési Hatóság mintavételezés alapján – az
ellenõri csoport eljárásrendje szerint – május 31-ig bizto-
sítja az éves ellenõrzési terv elkészítését, illetve – szükség
esetén – annak módosítását.

Az irányítási és ellenõrzési rendszerek felállításának
értékelése

41. §

(1) Az 1083/2006/EK rendelet 71. cikke, illetve
a 718/2007/EK rendelet 116. cikke szerinti az irányítási és
ellenõrzési rendszerek felállításáról, valamint az
1083/2006/EK rendelet 58–62. cikknek és a 718/2007/EK
rendelet 101–105. cikknek való megfelelésrõl szóló érté-
kelés és jelentés elkészítésérõl az Ellenõrzési Hatóság
gondoskodik – az ellenõri csoport által elfogadott eljárás-
rendnek megfelelõen – az elsõ idõközi kifizetési kérelem
benyújtása elõtt vagy az operatív program jóváhagyását
követõ legkésõbb 12 hónapon belül.

(2) Az (1) bekezdés szerinti értékelés kritériumait
– figyelembe véve az ellenõri csoport eljárásrendjében
foglaltakat – az Ellenõrzési Hatóság határozza meg.

Rendszerellenõrzés

42. §

(1) Az 1083/2006/EK rendelet 62. cikkével és
a 718/2007/EK rendelet 105. cikkével kapcsolatos rend-

szerellenõrzések lefolytatását – figyelembe véve az ellen-
õri csoport eljárásrendjében foglaltakat – az Ellenõrzési
Hatóság biztosítja.

(2) Az Ellenõrzési Hatóság az (1) bekezdésben megha-
tározott rendszerellenõrzésekrõl készült ellenõrzési jelen-
tést a jelentés lezárását követõen haladéktalanul, de legké-
sõbb 5 munkanapon belül megküldi az Igazoló Hatóság, az
Irányító Hatóság, valamint az Európai Bizottság részére.

(3) Azon programok esetében, ahol az Ellenõrzési Ható-
ság feladatát nem Magyarország látja el, az ellenõri cso-
port magyar tagja által végzett rendszerellenõrzések kap-
csán – figyelembe véve az ellenõri csoport eljárásrendjé-
ben foglaltakat – az ellenõri csoport magyar tagja minden
szükséges információt és dokumentumot megküld az El-
lenõrzési Hatóság részére feladatai ellátása érdekében.

Mintavételes ellenõrzés

43. §

(1) Az Ellenõrzési Hatóság – figyelembe véve az ellen-
õri csoport eljárásrendjében foglaltakat – biztosítja a teljes
támogatható kiadások mintavételes ellenõrzését. Az ellen-
õrzések mintavételezési alapja az Igazoló Hatóság által az
Európai Bizottság felé igazolt költség.

(2) Az Ellenõrzési Hatóság részére korlátlan hozzáfé-
rést kell biztosítani az IMIR 2007–2013 rendszerben tárolt
adatokhoz.

(3) Az Ellenõrzési Hatóság a mintavételes ellenõrzések-
rõl készült ellenõrzési jelentést a jelentés lezárását köve-
tõen haladéktalanul, de legkésõbb 5 munkanapon belül
megküldi az Igazoló Hatóság, valamint az Irányító Ható-
ság részére.

(4) Azon programok esetében, ahol az Ellenõrzési Ható-
ság feladatát nem Magyarország látja el, az ellenõri cso-
port magyar tagja által végzett mintavételes ellenõrzések
kapcsán – figyelembe véve az ellenõri csoport eljárásrend-
jében foglaltakat – az ellenõri csoport magyar tagja min-
den szükséges információt és dokumentumot megküld az
Ellenõrzési Hatóság részére feladatai ellátása érdekében.

Intézkedési tervekre vonatkozó különleges szabályok

44. §

(1) A programok végrehajtásában vagy ellenõrzésében
érintett – magyarországi illetõségû – szerv vagy hatóság
vezetõje köteles valamennyi vonatkozó, a programokkal
összefüggõ ellenõrzési jelentés alapján intézkedési tervet
készíteni, amennyiben a jelentésben rá vonatkozó, intéz-
kedést igénylõ megállapítás szerepel, és felelõs annak vég-
rehajtásáért, illetve a végrehajtás nyomon követéséért.
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(2) Az intézkedési terveket azok elkészültét követõ
15 napon belül köteles megküldeni

a) a hitelesítéssel megbízott szerv a Nemzeti Hatóság,
az Igazoló Hatóság és az Ellenõrzési Hatóság, illetve az el-
lenõri csoport magyar tagja részére;

b) az Irányító Hatóság az Igazoló Hatóság és az Ellen-
õrzési Hatóság részére;

c) az Igazoló Hatóság az Ellenõrzési Hatóság részére.

(3) Az (1) bekezdésben megjelölt szervezetek vezetõi
gondoskodnak az intézkedési terveikben megfogalmazot-
tak megvalósításának (különös tekintettel a szabálytalan-
ságok kezelésével kapcsolatos intézkedésekre) folyamatos
nyomon követésérõl, melynek helyzetérõl negyedévente
tájékoztatják egymást a (2) bekezdésben foglaltak szerint.

(4) Minden év szeptember 30-ig éves összefoglaló be-
számolót kell készíteni, amellyel kapcsolatban a (2) bekez-
désben foglaltak szerint kell eljárni.

Zárónyilatkozatok

45. §

(1) Az operatív program végsõ elszámolásához kapcso-
lódóan a zárónyilatkozat kiadásához szükséges ellenõrzé-
sek végrehajtását – figyelembe véve az ellenõri csoport el-
járásrendjében foglaltakat – az Ellenõrzési Hatóság bizto-
sítja.

(2) Az Irányító Hatóság vezetõje az operatív program
várható lezárását a zárás idõpontját megelõzõ év október
15-ig jelzi az Ellenõrzési Hatóságnak, hogy a záró-
nyilatkozat kiadásához kapcsolódó ellenõrzéseket tervez-
ni tudja.

(3) A programok lezárásáról az Irányító Hatóság veze-
tõje a lezárást követõ 8 munkanapon belül tájékoztatja az
Ellenõrzési Hatóságot.

(4) Az Irányító Hatóság feladata a záró végrehajtási je-
lentés elkészítése, és a Monitoring Bizottság jóváhagyását
követõen az Ellenõrzési Hatóság részére történõ megkül-
dése.

(5) Az Ellenõrzési Hatóság a végsõ egyenleg átutalási
igénylés dokumentációi, illetve a program zárójelentés
alapján – figyelembe véve az ellenõri csoport eljárásrend-
jében foglaltakat – biztosítja a zárónyilatkozat kiadásához
szükséges ellenõrzések lefolytatását. Az Ellenõrzési Ható-
ság – figyelembe véve az ellenõri csoport eljárásrendjében
foglaltakat – biztosítja a záró ellenõrzési jelentés és a záró-
nyilatkozat elkészítését, melyeket megküld az államház-
tartásért felelõs miniszter útján az Igazoló Hatóságnak. Az
Igazoló Hatóság gondoskodik a záróelszámolási doku-
mentáció Európai Bizottságnak történõ megküldésérõl.

(6) Amennyiben az Európai Bizottság az (1)–(5) bekez-
désnek megfelelõen benyújtott zárónyilatkozat kézhezvé-
telét követõ 5 hónapon belül véleményt tesz a benyújtott
zárónyilatkozat tartalmára vonatkozóan, az Ellenõrzési

Hatóság – az ellenõri csoport bevonásával – köteles az
Európai Bizottság által a válaszadásra meghatározott idõn
belül a zárónyilatkozatot felülvizsgálni és az észrevételek-
re vonatkozó válaszokat az Európai Bizottságnak meg-
küldeni.

(7) Azon programok esetében, ahol az Ellenõrzési Ható-
ság feladatát nem Magyarország látja el, az ellenõri cso-
port magyar tagja által végzett rendszer- és mintavételes
ellenõrzések alapján elkészített záró ellenõrzési jelentést
és zárónyilatkozatot – figyelembe véve az ellenõri csoport
eljárásrendjében foglaltakat – az ellenõri csoport magyar
tagja megküldi az Ellenõrzési Hatóság részére.

46. §

(1) A programok 1083/2006/EK rendelet 88. cikke sze-
rinti részleges lezárása esetén az érintett kiadások jogsze-
rûségét és szabályszerûségét értékelõ részleges lezárásról
szóló nyilatkozat kiadásához szükséges ellenõrzéseket az
Ellenõrzési Hatóság biztosítja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti ellenõrzések alapján az El-
lenõrzési Hatóság – az ellenõri csoport bevonásával – in-
tézkedik az 1083/2006/EK rendelet 62. cikke szerint rész-
leges lezárásról szóló nyilatkozat kiállításáról, melyet
adott év december 31-ig meg kell küldeni az Európai Bi-
zottságnak.

Beszámolás

47. §

(1) Az Irányító Hatóság minden évben elkészíti az irá-
nyítási és ellenõrzési rendszer változásairól szóló beszá-
molót, melyet október 30-ig megküld az Ellenõrzési Ható-
ság részére. Az irányítási és ellenõrzési rendszerek válto-
zásáról szóló beszámoló a (2) bekezdés szerinti éves ellen-
õrzési jelentés része.

(2) Az 1083/2006/EK rendelet 62. cikkének, illetve
a 718/2007/EK rendelet 105. cikkének megfelelõen az El-
lenõrzési Hatóság minden év december 15-ig – az ellenõri
csoport és az államháztartásért felelõs miniszter vélemé-
nyének kikérésével – biztosítja az operatív program ellen-
õrzési stratégiájával összhangban, az adott év június 30-án
záruló 12 hónapos idõszak során végzett ellenõrzések
eredményeit megállapító és az operatív program irányítási
és ellenõrzési rendszerében feltárt esetleges hiányossá-
gokról beszámoló éves ellenõrzési jelentés elkészítését.

(3) Azon programok esetében, ahol az Ellenõrzési Ható-
ság feladatát nem Magyarország látja el, az ellenõri cso-
port magyar tagja által végzett rendszer- és mintavételes
ellenõrzések alapján elkészített éves ellenõrzési jelentést
– figyelembe véve az ellenõri csoport eljárásrendjében
foglaltakat – az ellenõri csoport magyar tagja megküldi az
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Ellenõrzési Hatóság részére az Európai Bizottságnak tör-
ténõ beszámolás érdekében.

(4) A Nemzeti Hatóság minden évben elkészíti az irá-
nyítási és ellenõrzési rendszer változásairól szóló beszá-
molót, melyet október 30-ig megküld az ellenõri csoport
magyar tagja részére.

(5) Az Ellenõrzési Hatóság 2009. és 2015. között min-
den év december 31-ig benyújtja az éves ellenõrzési jelen-
tést az Európai Bizottságnak.

48. §

(1) Az 1083/2006/EK rendelet 62. cikkével, illetve
a 718/2007/EK rendelet 105. cikkével összhangban az
Ellenõrzési Hatóság minden év december 15-ig – figye-
lembe véve az ellenõri csoport eljárásrendjében foglalta-
kat – intézkedik a 42–43. § alapján kiadandó éves véle-
mény elkészítése érdekében.

(2) Az Ellenõrzési Hatóság 2009. és 2015. között min-
den év december 31-ig benyújtja a véleményt az Európai
Bizottságnak.

VI. Fejezet

EGYÉB RENDELKEZÉSEK

Az IMIR 2007–2013-ra vonatkozó speciális szabályok

49. §

(1) Valamennyi, a programok végrehajtásában részt
vevõ intézmény az IMIR 2007–2013 rendszert használja
végrehajtási, kifizetési, ellenõrzési, monitoring és hitelesí-
tési feladatai ellátása során, illetve felhasználja ezen fel-
adataihoz kapcsolódó tájékoztatási kötelezettségei ellátá-
sához.

(2) Ha az adott idõszakban az IMIR 2007–2013 modul-
jainak alkalmazása egyes feladatok ellátását nem biztosít-
ja, akkor a projektek végrehajtásával összefüggõen az
adott modulban el nem végezhetõ feladatok, kifizetések
rendezésének dokumentálását az érintett felelõs szervezet
mûködési kézikönyvében részletezett módon kell biztosí-
tani, és utólagosan, haladéktalanul gondoskodni kell az
érintett modulokban az adatok teljes körû rögzítésérõl.
Amennyiben az IMIR 2007–2013 finanszírozási modulja
nem biztosítja az adott átutalási megbízás rögzítését, akkor
az érintett felelõs szervezet mûködési kézikönyvében rész-
letezett megfelelõ dokumentáltság mellett az átutalási
megbízás kiállítása az IMIR 2007–2013-on kívül is, elekt-
ronikus utalás nélkül papír alapon is rendezhetõ. Ez eset-
ben az érintett szerveknek biztosítaniuk kell az IMIR
2007–2013-on kívüli utalás dokumentálásának alátámasz-
tását. A közösségi hozzájárulás forráslehívások és az Eu-

rópai Unióval történõ elszámolások benyújtása az IMIR
2007–2013-ban teljes körûen rögzített adatok alapján, ki-
zárólag az IMIR 2007–2013-ban elkészített dokumentu-
mokkal történhet.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott, a feladatok papír
alapon történõ elvégzésének kötelezettsége vonatkozik az
értesítési, tájékoztatási kötelezettségekre is.

Egyéb módosító rendelkezések

50. §

(1) Az INTERREG III Közösségi Kezdeményezés
programok végrehajtásának részletes szabályairól szóló
359/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.)
11. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) Az adott Elõirányzat Felhasználási Keretszámla
(továbbiakban: EFK-számla) feletti rendelkezési jogosult-
ságot két, a Magyar Államkincstárnál bejelentett és nyil-
vántartott személy együttes aláírásával lehet gyakorolni.”

(2) Az R1. 16. § (2) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(2) A közösségi hozzájárulások összegeit – az irányító
hatóság utólagos közösségi hozzájárulás elszámolási
igény kitöltött és vezetõ beosztású személy által jóváha-
gyott dokumentációjának benyújtását követõ 8 munkana-
pon belül – a kifizetõ hatóság utólagosan átutalja az adott
programra nyitott forint (bank)számláról – jogszabály el-
térõ rendelkezése hiányában – az adott programra nyitott
EFK-számlára.”

(3) Az R1. 44/F. § (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(2) Szabálytalansági vizsgálat a program lezárásról
szóló európai bizottsági döntés kiadásától számított 3 évig
bármikor megindítható, illetve a fejezet rendelkezéseinek
megfelelõen lefolytatható.”

(4) Az R1. 55. § (4) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(4) A KEHI a ténylegesen kifizetett ráfordítások hite-
les kimutatásának kézhezvételét követõen lefolytatja a zá-
rónyilatkozat kiadásához szükséges ellenõrzéseket. A
KEHI az ellenõrzési jelentést egyeztetés céljából megkül-
di az ellenõrzött szervezeteknek és az államháztartásért fe-
lelõs miniszternek. Az ellenõrzések alapján a KEHI záró-
nyilatkozatot állít ki, amelyet megküld az államháztartá-
sért felelõs miniszter útján a kifizetõ hatóságnak. A kifize-
tõ hatóság gondoskodik a záróelszámolási dokumentáció
Európai Bizottságnak történõ megküldésérõl.”

51. §

A 2007–2013. programozási idõszakban az Európai
Szomszédsági és Partnerségi Támogatási Eszközbõl társfi-
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nanszírozott Magyarország–Szlovákia–Románia–Ukrajna
ENPI Határon Átnyúló Együttmûködési Program végre-
hajtásáról szóló 228/2008. (IX. 12.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: R2.) 1. § (2) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„(2) E rendelet hatálya a Program végrehajtásában köz-
remûködõ, valamint a Program alapján közösségi támoga-
tási, illetve hazai társfinanszírozásból hazai társfinanszíro-
zási szerzõdés alapján vissza nem térítendõ támogatásban
részesülõ jogi személyekre, illetve jogi személyiséggel
nem rendelkezõ szervezetekre, valamint a Technikai Se-
gítségnyújtás projektek kedvezményezettjeire terjed ki.”

52. §

(1) Az R2. 3. § (1) bekezdés e) pontja a helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

[E rendelet alkalmazásában]
„e) partner: több jogi személy vagy jogi személyiség-

gel nem rendelkezõ gazdasági társaság által közösen meg-
valósítandó projekt esetén adott projektrész meg-
valósításáért a partnerségi megállapodás aláírásával fele-
lõsséget viselõ, magyarországi székhellyel rendelkezõ,
a Támogatási Eszközbõl származó közösségi támogatás-
ban, illetve hazai társfinanszírozásban részesülõ fél;”

(2) Az R2. 3. § (1) bekezdés g) pontja a helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

[E rendelet alkalmazásában]
„g) szabálytalanság: az Európai Unió joga valamely

rendelkezésének bármiféle megsértése, továbbá a nemzeti
jogszabályok elõírásainak, illetve a közösségi támogatási
szerzõdésben, illetve a hazai társfinanszírozási szerzõdés-
ben a felek által vállalt kötelezettségeknek a megsértése,
amely az Európai Unió általános költségvetését az általá-
nos költségvetésre rótt indokolatlan költség formájában
sérti vagy sértheti, illetve amelyek eredményeképpen
a Magyar Köztársaság pénzügyi érdekei sérülnek, illetve
sérülhetnek;”

(3) Az R2. 3. § (1) bekezdése a következõ i)–k) ponttal
egészül ki:

[E rendelet alkalmazásában]
„i) Technikai Segítségnyújtás projekt: azon projektek,

melyek célja a Program hatékony, eredményes, szabály-
szerû és átlátható megvalósításának biztosítása, valamint
a végrehajtásáért felelõs intézményrendszer magas színvo-
nalú mûködése;

j) Kedvezményezett: több jogi személy vagy jogi sze-
mélyiséggel nem rendelkezõ gazdasági társaság által kö-
zösen megvalósítandó projekt esetén a projekt meg-
valósításának egészéért felelõsséget viselõ, a Programból
származó közösségi támogatásban részesülõ fél;

k) Technikai Segítségnyújtás projekt kedvezményezettje:
Technikai Segítségnyújtás projekt esetén a projekt meg-
valósításának egészéért felelõsséget viselõ önálló jogi szemé-
lyiséggel rendelkezõ szervezet.”

53. §

Az R2. III. Fejezet címét követõen a következõ alcím-
mel és 4/A. §-sal egészül ki:

„Pályáztatás és szerzõdéskötés
4/A. § (1) A Támogatási Eszközbõl származó közösségi

támogatásra vonatkozó pályáztatás, a pályázatok elbírálá-
sa, a szerzõdéskötés és a közösségi támogatás folyósítása,
a szerzõdések teljesítése során az Ámr. 78–93/B. § rendel-
kezéseit nem kell alkalmazni.

(2) A 951/2007/EK rendelet 13. cikkének megfelelõen
a projektek kiválasztásának szempontrendszerét a Moni-
toring Bizottság hagyja jóvá.

(3) A pályáztatásra és a pályázatok elbírálására vonat-
kozó fõbb elõírásokat a pályázati kiírásokban kell megha-
tározni. A pályázati kiírásokban meg kell jelölni:

a) a jogosult pályázók és partnerek körét,
b) a jogosult programterületet,
c) a támogatható tevékenységeket,
d) az elszámolható költségek körét,
e) a pályázati kiírás keretében rendelkezésre álló kö-

zösségi támogatás összegét,
f) a pályázatok benyújtásával kapcsolatos információ-

kat,
g) a pályázatok elbírálásával kapcsolatos információ-

kat,
h) a szerzõdéskötés feltételeit.
(4) A 951/2007/EK rendelet 13. cikkének megfelelõen

a projektek kiválasztása a Monitoring Bizottság feladata.”

54. §

Az R2. 10. § (6) bekezdése helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

„(6) A Közös Irányító Hatóság és Nemzeti Hatóság
minden hónap 10-éig gondoskodik a Kedvezményezettek-
nek juttatott közösségi forrásokról az elkészítés hónapjá-
ban érvényes, az Európai Bizottság által meghatározott
havi árfolyamon készült – a kincstári rendszer mûködésé-
vel kapcsolatos pénzügyi szolgáltatások teljesítésének
rendjérõl szóló miniszteri rendeletben szabályozott – ki-
egészítõ szelvény megküldésérõl a Kincstárnak.”

55. §

Az R2. 11. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„11. § (1) A Technikai Segítségnyújtásból finanszíro-

zott tevékenységek a Közös Monitoring Bizottság által el-
fogadott egyedi Technikai Segítségnyújtás projektek kere-
tében kerülnek megvalósításra, mely alapján az Közös Irá-
nyító Hatóság, gondoskodik a Technikai Segítségnyújtás
projektek kedvezményezettjeivel finanszírozási szerzõdés
megkötésérõl.
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(2) Az Európai Bizottság által a 951/2007/EK rendelet
26. cikke alapján évente elõfinanszírozásként, illetve ki-
egészítõ elõfinanszírozásként folyósított közösségi hozzá-
járulásnak a Technikai Segítségnyújtás projektek kedvez-
ményezettjei által megvalósuló projektekre vonatkozó
összegét a Közös Irányító Hatóság a programszámlán való
jóváírást követõen továbbutalja a lebonyolítási számlára.

(3) A Technikai Segítségnyújtás projektek kedvezmé-
nyezettje az általa megvalósított projektek keretében fel-
használt elõfinanszírozás vonatkozásában éves elszámo-
lást készít és biztosítja a Közös Irányító Hatóságnak az
elõfinanszírozási kérelem, az idõközi pénzügyi jelentés, és
a külsõ audit jelentés összeállításához szükséges adatokat.

(4) A Közös Irányító Hatóság gondoskodik a lebonyolí-
tási bankszámlán jóváírt támogatási összegek kifizetésérõl
a Technikai Segítségnyújtás projektek kedvezményezett-
jeinek számlája javára.

(5) Az éves elszámolás benyújtását követõen, a Közös
Irányító Hatóság gondoskodik az elõfinanszírozáson, illet-
ve kiegészítõ elõfinanszírozáson felül fennmaradó közös-
ségi hozzájárulás átutalásáról a Technikai Segítségnyújtás
projektek kedvezményezettjeinek számlája javára.”

56. §

(1) Az R2. 12. § (4) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(4) A hazai társfinanszírozási szerzõdésben elõ kell
írni a hazai partner részére, hogy szabálytalanság esetén,
amennyiben a közösségi támogatási összeg visszafizeten-
dõ részét a Kedvezményezett részére határidõre nem fizeti
vissza, a nemzeti hatóság ezen összeget kamatokkal növel-
ten követelheti tõle.”

(2) Az R2. 12. §-a a következõ (6)–(11) bekezdéssel
egészül ki:

„(6) Amennyiben a hazai partner nem teljesíti a hazai
társfinanszírozási szerzõdésben vállalt kötelezettségeit, az
igénybe vett közösségi, illetve hazai társfinanszírozási tá-
mogatás egészét vagy arányos részét kamattal növelten
kell visszafizetnie. Az igénybe vett közösségi támogatás
visszafizetendõ részét a közösségi támogatási szerzõdés-
ben meghatározott kamattal növelten kell visszafizetnie,
míg a hazai társfinanszírozási támogatás visszafizetendõ
része esetében a kamatláb másfél százalékponttal haladja
meg azt a kamatlábat, amelyet az Európai Központi Bank
az irányadó refinanszírozási mûveletekre alkalmaz
a visszafizetési felszólítás idõpontjában.

(7) A hazai társfinanszírozási szerzõdésben felhatalma-
zó levélen alapuló azonnali beszedési megbízás alkalma-
zását kell elõírni arra az esetre, ha a hazai partner visszafi-
zetési kötelezettségének a felszólításban megadott határ-
idõig nem, vagy csak részben tesz eleget.

(8) A hazai társfinanszírozási szerzõdés egyéb tartalmi
követelményeit a nemzeti hatóság határozza meg és hagy-
ja jóvá.

(9) Az Ámr. 83. § (2) bekezdésének megfelelõ tartalmú
írásbeli nyilatkozatot a hazai társfinanszírozási szerzõdé-
sek megkötése feltételeként kell kérni a közösségi támoga-
tásra jóváhagyott projektek hazai partnereitõl. E nyilatko-
zat a hazai társfinanszírozási szerzõdés elválaszthatatlan
részét képezi.

(10) A közösségi támogatásra jóváhagyott projektek ha-
zai partnereivel a hazai társfinanszírozási szerzõdés meg-
kötésének további feltétele az Ámr. 87. § (2) bekezdésében
foglaltak teljesítése.

(11) A szükséges jogerõs hatósági engedélyek, hatás-
vizsgálathoz kötött tevékenység esetén a környezetvédel-
mi engedély hiányában a közösségi finanszírozásra jóvá-
hagyott projekt hazai partnerével a hazai társfinanszírozási
szerzõdés abban esetben köthetõ meg, ha a projektrész az
elõkészítéstõl kezdve a megvalósításon keresztül egy be-
ruházás teljes egészét magába foglalja, és a hazai partner
kötelezettséget vállal arra, hogy a szükséges engedélyeket
a projektrész megvalósítása során beszerzi.”

57. §

Az R2. 15. § (1)–(4) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(1) A hitelesítés részeként a hitelesítési tevékenységre
kijelölt szervezetnek gondoskodnia kell a projektrészek
megvalósításának helyszíni ellenõrzésérõl.

(2) Amennyiben a projektrész megvalósításához nyúj-
tott támogatás nem éri el az 1 millió eurót, a hitelesítési te-
vékenységre kijelölt szervezet a projektrészt kockázat-
elemzéssel választja ki helyszíni ellenõrzésre. A zárójelen-
tés elfogadása elõtt legalább egy helyszíni ellenõrzést le
kell folytatni.

(3) Amennyiben a projektrész megvalósításához nyúj-
tott támogatás nem éri el az 1 millió eurót, de meghaladja
a 200 ezer eurót, és a kockázatelemzés eredménye indo-
kolja, legalább két alkalommal kell ellenõrzést lefolytatni,
melybõl egy a projektrész befejezése és a hazai partner ál-
tal benyújtott zárójelentés elfogadása között történik.

(4) Amennyiben a projektrész megvalósításához nyúj-
tott támogatás 1 millió euró vagy annál több, a hitelesítési
tevékenységre kijelölt szervezet a projektrészt minden,
a hazai partner által benyújtott jelentés elfogadása elõtt
a helyszínen ellenõrzi, de ettõl eltekinthet, ha a hazai part-
ner által benyújtott jelentés elfogadása elõtti 12 hónapban
már történt helyszíni ellenõrzés. A projektrész befejezése
és a hazai partner által benyújtott zárójelentés elfogadása
között kötelezõ helyszíni ellenõrzés lefolytatása.”

58. §

Az R2. 20–27. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„20. § (1) A Közös Irányító Hatóságot és a nemzeti ha-

tóságot mûködtetõ központi költségvetési szerv és a hitele-
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sítési tevékenységre kijelölt szervezet feladata a támogatá-
sok rendeltetésszerû és szabályszerû felhasználása érdeké-
ben annak biztosítása, hogy az Európai Unió, illetve a Ma-
gyar Köztársaság pénzügyi érdeke a támogatások felhasz-
nálása során ne sérüljön, illetve ne sérülhessen.

(2) A szabálytalanságok jelentése érdekében a Közös
Irányító Hatóságot és a nemzeti hatóságot mûködtetõ köz-
ponti költségvetési szerv és a hitelesítési tevékenységre ki-
jelölt szervezet (a továbbiakban együtt: a szabálytalansági
vizsgálatot lefolytató szervezet) együttmûködik az OLAF
Koordinációs Irodával.

(3) A szabálytalansági vizsgálatot lefolytató szervezet
vezetõje kijelöli a szervezet hatáskörébe tartozó, a sza-
bálytalansági ügyek nyilvántartásáért és jelentéséért fele-
lõs szervezeti egységet vagy személyt (a továbbiakban:
szabálytalanság-felelõs).

(4) A szabálytalanság-felelõs gondoskodik
a) a szabálytalanságok nyilvántartásáról,
b) a szabálytalanságokkal kapcsolatos negyedéves je-

lentések összeállításáról,
c) az IMIR 2007–2013 szabálytalanságokkal kapcsola-

tos adatokkal történõ feltöltésérõl.
21. § (1) A szabálytalansági vizsgálatot lefolytató szer-

vezet vezetõje a szabálytalanság gyanújáról való tudomás-
szerzés esetén, amennyiben a gyanú megalapozott, köteles
a szabálytalanság vizsgálati eljárást lefolytatni.

(2) A támogatási folyamat bármely szakaszában a szer-
vezet azon tagja, akinek szabálytalansági gyanú tudomá-
sára jutott, azonnal írásban rögzíti a gyanút, és a gyanú-
bejelentést haladéktalanul megküldi a szervezet szabályta-
lanság-felelõsének.

(3) A szervezet szabálytalanság-felelõse a bejelentést
követõ 2 munkanapon belül megküldi a szervezet vezetõ-
jének a szabálytalansági gyanúról kapott tájékoztatást,
a kapcsolódó dokumentumokat, valamint a véleményét,
javaslatot téve az ügy kivizsgálására vagy annak mellõzé-
sére. A szervezet vezetõje a tudomásszerzést követõen
2 munkanapon belül dönt szabálytalansági vizsgálat elin-
dításáról vagy az arra irányuló javaslat elutasításáról,
amely döntésérõl egyidejûleg értesíti a szervezet szabály-
talanság-felelõsét.

(4) A nemzeti hatóság vezetõje a vizsgálat lefolytatására
a hitelesítési tevékenységre kijelölt szervezet vezetõjét fel-
kérheti, a kapcsolódó dokumentumok egyidejû átadásával.

(5) A szabálytalansági vizsgálat megindításáról szóló
döntéssel egyidejûleg –, illetve a szabálytalansági eljárás
során bármikor – a nemzeti hatóság vagy a hitelesítési te-
vékenységre kijelölt szervezet vezetõje rendelkezhet az
érintett projektrésszel kapcsolatos kifizetések teljes vagy
részleges felfüggesztésérõl.

(6) A szabálytalansági vizsgálat elindításáról való dön-
tés esetén, azzal egyidejûleg ki kell jelölni a szabálytalan-
sági vizsgálat vezetõjét, valamint a vizsgálatba bevonandó
szakértõket. A szabálytalanság-felelõs a szabálytalansági
vizsgálat elrendelésének vagy elutasításának tényét a dön-
tést követõ 2 munkanapon belül rögzíti az IMIR
2007–2013-ban. Szabálytalansági vizsgálat elrendelésé-

rõl, továbbá a kifizetések teljes vagy részleges felfüggesz-
tésérõl a szabálytalanság-felelõs a döntést követõ 2 mun-
kanapon belül tájékoztatja az eljárásban érintetteket.

22. § (1) A hitelesítési tevékenységre kijelölt szervezet
által indított szabálytalansági vizsgálat lefolytatásának jo-
gát a Közös Irányító Hatóság, illetve a nemzeti hatóság ve-
zetõje az IMIR 2007–2013-ban történõ rögzítést követõ
5 munkanapon belül magához vonhatja. Errõl a döntésérõl
haladéktalanul írásban értesíti a hitelesítési tevékenységre
kijelölt szervezet vezetõjét és a szabálytalanság-vizsgálati
eljárásban érintett egyéb érdekelteket, valamint felszólítja
a hitelesítési tevékenységre kijelölt szervezetet a szabály-
talanság gyanúját alátámasztó dokumentumok megküldé-
sére.

(2) A hitelesítési tevékenységre kijelölt szervezet sza-
bálytalanság-felelõse a rendelkezésre álló eredeti doku-
mentumokat – másolat megtartása mellett – az (1) bekez-
dés szerinti vizsgálat elvonásáról szóló döntésrõl való érte-
sítést követõen haladéktalanul megküldi a nemzeti hatóság
részére.

(3) A szabálytalansági vizsgálat megindítását követõen
a szabálytalansági vizsgálat vezetõje felhívhatja a partnert
a vizsgálat lefolytatásához szükséges további iratok be-
csatolására, helyszíni vizsgálat lefolytatását kezdemé-
nyezheti, illetve megvizsgálhat bármely dokumentumot,
körülményt, tényt, amely a szabálytalanság gyanújával
kapcsolatos tényállás tisztázásához szükséges.

23. § (1) A szabálytalansági vizsgálat eredményérõl
– a szabálytalanság hiányának megállapítása esetében is –
a szabálytalansági vizsgálat vezetõje szabálytalanság-
vizsgálati jelentést készít.

(2) A szabálytalanság-vizsgálati jelentésnek legalább
a következõket kell tartalmaznia:

a) az érintett projekt megnevezését, azonosító számát,
a hazai partner azonosításához szükséges adatokat;

b) a szabálytalansági gyanú bejelentésének módját és
idejét;

c) a szabálytalansági gyanú rövid összefoglalását;
d) a vizsgálatban részt vevõk megnevezését;
e) a megvizsgált dokumentumok, körülmények és té-

nyek felsorolását;
f) amennyiben a tényállás tisztázásához szükség volt az

érintettek meghallgatására, a meghallgatott személyek
megnevezését, a meghallgatás, illetve a helyszíni vizsgálat
során készült jegyzõkönyvnek a vizsgálatot végzõ és
a meghallgatott, illetve a helyszíni vizsgálat során jelen
lévõ személyek aláírásával ellátott példányát;

g) a meghallgatott, illetve a helyszíni vizsgálat során
jelen lévõ személynek az f) pont szerinti jegyzõkönyv tar-
talmával kapcsolatos egyet nem értése esetén az erre utaló
záradékot;

h) a vizsgálat során megállapított következtetéseket.
(3) A szabálytalanság tényének megállapítása esetén

a szabálytalanság-vizsgálati jelentésnek tartalmaznia kell
továbbá:
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a) a megsértett rendelkezésekre történõ pontos hivat-
kozást;

b) a pontos összeget finanszírozási forrásonként, amely
a döntés esetén visszakövetelendõ;

c) amennyiben szükséges az alkalmazandó intézkedés-
re vonatkozó javaslatot, valamint az intézkedési javaslat
indokait.

(4) A szabálytalansági vizsgálatot lefolytató szervezet
vezetõje a szabálytalanság-vizsgálati jelentés alapján dönt
a szabálytalanság vagy annak hiánya megállapításáról és
a vizsgálat lezárásáról.

(5) A szabálytalansági vizsgálat lezárulhat
a) annak megállapításával, hogy nem történt szabályta-

lanság és a szabálytalansági eljárás intézkedés nélküli
megszüntetésével, vagy

b) a szabálytalanság megtörténtét megállapító, az el-
járást lezáró és szükség esetén intézkedést elrendelõ dön-
téssel.

(6) A közbeszerzésekrõl szóló 2003. évi CXXIX. tör-
vény (a továbbiakban: Kbt.) alapján lefolytatott közbe-
szerzésre, illetve a közbeszerzési eljárásra vonatkozó
egyéb jogszabályok megsértésének gyanúja esetén a sza-
bálytalansági vizsgálatot lefolytató szervezet vezetõje
a Kbt. 327. § (2) bekezdésében foglaltakkal összhangban
köteles a Közbeszerzési Döntõbizottság eljárását kezde-
ményezni, és ezzel egyidejûleg dönt a szabálytalansági
vizsgálat (13) bekezdés szerinti felfüggesztésérõl.

(7) Közbeszerzést érintõ szabálytalanság megállapítá-
sának esetében a szabálytalanság megtörténtét megállapí-
tó döntés meghozatalát követõen a szabálytalansággal
érintett közbeszerzési eljárást lefolytató személy (pl. köz-
beszerzési tanácsadó) részére a támogatásból kifizetendõ
díj összege kifizetése megtagadható, visszakövetelhetõ, il-
letve a támogatói döntés meghozataláig az igényelt támo-
gatási összeg csökkenthetõ.

(8) A szabálytalansági vizsgálat alapján elrendelt intéz-
kedést a nemzeti hatóság vezetõje állapítja meg, a hitelesí-
tési tevékenységre kijelölt szervezet által lefolytatott sza-
bálytalansági vizsgálat esetén a nemzeti hatóság vezetõjé-
nek jóvá kell hagynia. Amennyiben a nemzeti hatóság ve-
zetõje az intézkedést nem hagyja jóvá, akkor a hitelesítési
tevékenységre kijelölt szervezetet legfeljebb két alkalom-
mal új eljárás lefolytatására kötelezheti, az elrendelt intéz-
kedést megváltoztathatja, vagy saját hatáskörben új eljá-
rást folytathat le.

(9) A szabálytalanság-felelõs a szabálytalansági vizsgá-
latról szóló döntés jóváhagyásának megérkezését követõ
2 munkanapon belül értesíti az ügyben, illetve az elrendelt
intézkedések végrehajtásában érintetteket, a szabálytalan-
ság-felelõs egyidejûleg 2 munkanapon belül rögzíti az
IMIR 2007–2013-ban a szabálytalansági döntést és az el-
rendelt intézkedéseket.

(10) A szabálytalansági vizsgálat lezárásának idõpontja
a (8) bekezdés szerinti jóváhagyás napja.

(11) A szabálytalansági vizsgálat lezárásáról a Közös
Irányító Hatóságnak, illetve nemzeti hatóságnak és a hite-

lesítési tevékenységre kijelölt szervezetnek a szabályta-
lansági vizsgálat elrendelésétõl számított 45 napon belül
kell gondoskodniuk. A (8) bekezdés szerinti megismételt
eljárás esetén e határidõ legfeljebb 15 nappal hosszabbít-
ható meg. A (8) bekezdés szerint a nemzeti hatóság által
elrendelt, saját hatáskörben lefolytatásra kerülõ szabályta-
lansági vizsgálatot annak elrendelésétõl számított 45 na-
pon belül kell lezárni.

(12) Szabálytalansági vizsgálat az operatív program le-
zárásról szóló európai bizottsági döntés kiadásától számí-
tott 3 évig bármikor megindítható, illetve a fejezet rendel-
kezéseinek megfelelõen lefolytatható.

(13) Ha a szabálytalanság megállapításához bíróság
vagy hatóság elõzetes döntése, vagy szakértõi vizsgálat
szükséges, a szabálytalansági vizsgálatot lefolytató szer-
vezet vezetõje a szabálytalansági vizsgálatot felfüggeszti
a hatáskörrel rendelkezõ hatóság határozatának meghoza-
taláig, illetve a szakvélemény kézhezvételéig. A felfüg-
gesztés idõtartama a (11) bekezdésben meghatározott elin-
tézési határidõbe nem számít bele. A nemzeti hatóság, il-
letve a hitelesítési tevékenységre kijelölt szervezet vezetõ-
je a szabálytalansági vizsgálat felfüggesztésének elrende-
lésével egyidejûleg elrendeli a kifizetések felfüggesztését.

24. § (1) A Közös Irányító Hatóságot mûködtetõ költ-
ségvetési szerv a honlapján közzéteszi – a személyes ada-
tok kivételével – a szabálytalansági eljárásban a Közös Irá-
nyító Hatóságot mûködtetõ költségvetési szerv és a hitele-
sítési tevékenységre kijelölt szervezet által hozott, sza-
bálytalanság megtörténtét megállapító döntéseket, a dön-
tést követõ 30 napon belül a Kedvezményezett nevének,
a projekt címének, a szabálytalanság elkövetése módjá-
nak, a szabálytalanság következményének, és a szabályta-
lansággal érintett összegnek a feltüntetésével.

(2) Amennyiben az Európai Bizottság, vagy más, ellen-
õrzést végzõ szervezet szabálytalanság gyanújáról értesíti
a Közös Irányító Hatóságot és a nemzeti hatóságot mûköd-
tetõ központi költségvetési szerv vezetõjét, akkor az (vagy
döntése alapján a hitelesítési tevékenységre kijelölt szer-
vezet vezetõje) köteles elrendelni a szabálytalansági vizs-
gálati eljárást, vagy intézkedni arról, hogy a hitelesítési te-
vékenységre kijelölt szervezet a szabálytalansági vizsgála-
ti eljárást lefolytassa. Ha a Közös Irányító Hatóságot és
a nemzeti hatóságot mûködtetõ központi költségvetési
szerv vezetõje az ellenõrzést végzõ szerv megállapításait
elfogadja, további vizsgálat lefolytatása nélkül megálla-
píthatja a szabálytalanságot, és szükség esetén az alkalma-
zandó intézkedéseket.

25. § Rendszerjellegû szabálytalanság megállapításáról
a szabálytalansági vizsgálatot lefolytató szervezet sza-
bálytalanság-felelõse köteles a szervezet belsõ ellenõrzé-
sét, a Közös Irányító Hatóságot és a nemzeti hatóságot
5 munkanapon belül értesíteni.

26. § (1) A Közös Irányító Hatóság és a nemzeti hatóság
köteles gondoskodni a már kifizetett, de szabálytalanul
felhasznált támogatási összegeknek a Kedvezményezet-
tektõl, illetve a partnerektõl történõ behajtásáról. A behaj-
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tott összeg közösségi hozzájárulási részét az euró lebonyo-
lítási bankszámlán történõ jóváírásról szóló bankszámla-
kivonat kézhezvételét követõ 5 munkanapon belül a közös
programszámlára kell visszautalni. A behajtott összeg ha-
zai társfinanszírozási részét pedig az euró lebonyolítási
bankszámlán történõ jóváírásról szóló bankszámlakivonat
kézhezvételét követõ 5 munkanapon belül az elõirány-
zat-felhasználási keretszámlára kell visszautalni.

(2) Az Európai Bizottságtól érkezõ, hazai székhellyel
rendelkezõ partnert érintõ visszafizetésre irányuló felszó-
lítás esetén, amennyiben a szabálytalanságban érintett
összeg behajthatatlan, akkor az Áht. 13/C. § értelmében
a szabálytalanságért felelõs, illetve annak hiányában a sza-
bálytalanul felhasznált forrást folyósító fejezet költségve-
tésébõl kell az érintett összeget a vonatkozó program euró
lebonyolítási bankszámlájára visszapótolni.

(3) Amennyiben a szabálytalanságban érintett összege-
ket az operatív program zárásáig nem sikerült behajtani,
akkor a behajtásra tett kísérletek és intézkedések vala-
mennyi dokumentációját a Közös Irányító Hatóság és
a nemzeti hatóság legalább az operatív program zárását
követõ hetedik év végéig megõrzi.

27. § (1) A hitelesítési tevékenységre kijelölt szervezet
a megindított szabálytalansági eljárásokról, a megtett in-
tézkedésekrõl és azok eredményérõl – a döntést követõ
5 munkanapon belül – az Európai Bizottság által meghatá-
rozott formában és tartalommal jelentést küld a nemzeti
hatóság részére. A hitelesítési tevékenységre kijelölt szer-
vezet a kezdeti jelentést követõen a szabálytalan összeg
teljes behajtásáig minden negyedévet követõ 4 héten belül
nyomon követési jelentést küld a nemzeti hatóság részére
a megtett intézkedésekrõl és azok eredményérõl.

(2) A nemzeti hatóság minden negyedévet követõ 5 hé-
ten belül megküldi a Közös Irányító Hatóságot és a nemze-
ti hatóságot mûködtetõ költségvetési szerv részére a kez-
deti jelentéseket, valamint a nyomon követési jelentéseket.

(3) Minden negyedévet követõ 7 héten belül a Közös
Irányító Hatóságot és a nemzeti hatóságot mûködtetõ költ-
ségvetési szerv az elõzõ negyedévben lezárt szabálytalan-
sági vizsgálatokról szabálytalansági jelentést küld az
OLAF Koordinációs Iroda részére. A jelentés részeként,
bármely projekt korábbi negyedéves jelentésére hivatko-
zással tájékoztatják az OLAF Koordinációs Irodát, az elõ-
zõleg bejelentett szabálytalanságokkal kapcsolatosan
megindított eljárásokról, valamint az ezekbõl eredõ fontos
változásokról. A negyedik negyedéves szabálytalansági
jelentésekkel egyidejûleg kimutatást küldenek az OLAF
Koordinációs Iroda részére a visszavont összegekrõl, to-
vábbá a behajtott, illetve adott idõpontban behajtásra váró,
a behajtási eljárások megindításának éve szerint osztályo-
zott összegekrõl, illetve tájékoztatja az OLAF Koordiná-
ciós Irodát a behajtott összegek újrafelhasználásának mód-
járól.

(4) A jelentést az OLAF Koordinációs Iroda a negyed-
évet követõ 8 héten belül megküldi az Európai Bizottság
(Európai Csalásellenes Hivatal) részére.

(5) Minden negyedévet követõ 7 héten belül a Közös
Irányító Hatóságot mûködtetõ költségvetési szerv a vissza
nem fizetett költségek nyomon követésérõl szóló külön je-
lentést küld az Európai Bizottság részére, amennyiben
a rendelkezésre álló dokumentumok alapján feltételezhe-
tõ, hogy egy szabálytalansággal érintett, részben vagy
egészben az Európai Bizottságtól lehívásra került és kifi-
zetett támogatási összeg nem fizettethetõ vissza. A tájé-
koztatásnak tartalmaznia kell a támogatást odaítélõ Közös
Monitoring Bizottság döntésének másolatát, a Kedvezmé-
nyezettnek folyósított utolsó kifizetés dátumát, a beszedé-
si utalvány másolatát, csõd esetén a Kedvezményezett fi-
zetésképtelenségét igazoló dokumentum másolatát és
a vonatkozó összeg visszafizetése céljából hozott intézke-
dések és azok eredményének összefoglalását, azok dátu-
mának megjelölésével.

(6) A Közös Irányító Hatóságot mûködtetõ költségveté-
si szerv – a szabálytalansági vizsgálat elrendelését, illetve
a szabálytalanságról hozott döntést követõ 5 munkanapon
belül – soron kívüli szabálytalansági jelentést küld az
OLAF Koordinációs Iroda részére azokról a szabálytalan-
sági eljárásokról, amelyek esetében attól kell tartani, hogy
hamarosan Magyarországon kívül is hatásai lesznek, vagy
amelyek újfajta jogellenes gyakorlat alkalmazására utal-
nak. A jelentést az OLAF Koordinációs Iroda megküldi az
Európai Bizottság (Európai Csalásellenes Hivatal), illetve
szükség esetén a szabálytalanságban érintett többi tagál-
lam részére.”

59. §

Az R2. 28. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„28. § A pénzügyi lebonyolítás és a folyamatba épített

ellenõrzés eljárásrendjeit a Közös Technikai Titkárság,
a pénzügyi átutalási egység esetében a Közös Irányító Ha-
tóság, a hitelesítési tevékenységre kijelölt szervezet eseté-
ben a nemzeti hatóság hagyja jóvá.”

60. §

Az R2. 35. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az IMIR 2007–2013-ra vonatkozó eljárásrendeket,

kézikönyveket az Irányító Hatóság hagyja jóvá.”

Záró rendelkezések

61. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ harmadik napon
lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszti a 2007–2013 programozási idõszakban az Európai
Regionális Fejlesztési Alap, valamint az Elõcsatlakozási
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Támogatási Eszköz pénzügyi alapok egyes, a területi
együttmûködéshez kapcsolódó programjainak végrehajtá-
sáról szóló 35/2008 (II. 23.) Korm. rendelet, az R1. 10. §
(6) és 44/F. § (3) bekezdése.

(3) E rendelet 28–36. §-át, az R1. – e rendelet 50. § (3) be-
kezdésével megállapított – 44/F. § (2) bekezdését, továbbá az
R2. – e rendelet 58. §-ával megállapított – 20–27. §-át csak az
e rendelet hatálybalépését követõen megindított szabály-
talansági vizsgálatokra kell alkalmazni.

(4) Az 50. §-t megelõzõ alcím, az 50–60. § és a (2) be-
kezdés az e rendelet hatálybalépését követõ napon hatályát
veszti. E bekezdés az e rendelet hatálybalépését követõ
második napon hatályát veszti.

62. §

Ez a rendelet a következõ közösségi rendeletek végre-
hajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg:

a) az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai
Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános
rendelkezések megállapításáról és az 1260/1999/EK ren-
delet hatályon kívül helyezésérõl szóló 2006. július 11-i
1083/2006/EK tanácsi rendelet;

b) az Európai Regionális Fejlesztési Alapról és az
1783/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezésérõl szóló
2006. július 5-i 1080/2006/EK európai parlamenti és taná-
csi rendelet;

c) az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai
Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános
rendelkezések megállapításáról szóló 1083/2006/EK taná-
csi rendelet, valamint az Európai Regionális Fejlesztési
Alapról szóló 1080/2006/EK európai parlamenti és a taná-
csi rendelet végrehajtására vonatkozó szabályok meghatá-
rozásáról szóló 2006. december 8-i 1828/2006/EK bizott-
sági rendelet;

d) az elõcsatlakozási támogatási eszköz (IPA) létreho-
zásáról szóló 2006. július 17-i 1085/2006/EK tanácsi ren-
delete;

e) az elõcsatlakozási támogatási eszköz (IPA) létreho-
zásáról szóló 1085/2006/EK tanácsi rendelet végrehajtásá-
ról szóló 2007. június 12-i 718/2007/EK bizottsági rende-
let;

f) az Európai Szomszédsági és Partnerségi Támogatási
Eszköz létrehozására vonatkozó általános rendelkezések
meghatározásáról szóló 1638/2006/EK európai parlamenti
és tanácsi rendelet;

g) az európai szomszédsági és partnerségi támogatási esz-
köz létrehozására vonatkozó általános rendelkezések megha-
tározásáról szóló 1638/2006/EK európai parlamenti és taná-
csi rendelet keretében finanszírozott, határokon átnyúló
együttmûködési programok végrehajtási szabályainak meg-
állapításáról szóló 951/2007/EK bizottsági rendelet.

Bajnai Gordon s. k.,
miniszterelnök

A Kormány
161/2009. (VIII. 3.) Korm.

rendelete
az életüktõl és szabadságuktól politikai okból
jogtalanul megfosztottak kárpótlásáról szóló

1992. évi XXXII. törvény végrehajtásáról

A Kormány az életüktõl és szabadságuktól politikai ok-
ból jogtalanul megfosztottak kárpótlásáról szóló 1992. évi
XXXII. törvény 17. §-ának (2) bekezdésében foglaltak
alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában
megállapított feladatkörében eljárva a következõket ren-
deli el:

1. §

Az életüktõl és szabadságuktól politikai okból jog-
talanul megfosztottak kárpótlásáról szóló 1992. évi
XXXII. törvény 7. §-ának (1) bekezdésében említett alap-
összeg a 2009. évben 70 329 Ft.

2. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ 5. napon lép
hatályba.

(2) Az életüktõl és szabadságuktól politikai okból jog-
talanul megfosztottak kárpótlásáról szóló 1992. évi
XXXII. törvény végrehajtásáról rendelkezõ 145/2008.
(V. 22.) Korm. rendelet hatályát veszti. Ez a bekezdés
a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.

Bajnai Gordon s. k.,
miniszterelnök

A Kormány
162/2009. (VIII. 3.) Korm.

rendelete
a biztonságos és gazdaságos gyógyszer-

és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint
a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló
2006. évi XCVIII. törvény szerinti kutatásfejlesztési

tevékenység után igénybe vehetõ engedményekre
vonatkozó részletes szabályokról

A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyásza-
tisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás
általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény
77. § (1) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alap-
ján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meg-
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állapított feladatkörében eljárva a Kormány a következõ-
ket rendeli el:

1. §

(1) A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyá-
szatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalma-
zás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény
(a továbbiakban: Gyftv.) szerinti kutatásfejlesztési tevé-
kenység után igénybe vehetõ engedmény (a továbbiakban:
engedmény) összege a tárgyévet megelõzõ évben megkez-
dett üzleti évben felmerült, a Gyftv. 36. § (7) bekezdése
szerinti gyógyszer forgalomba hozatali engedély jogosult-
ja (atovábbiakban: befizetésre kötelezett forgalomba ho-
zatali engedély jogosultja), valamint annak konszolidáció-
ba bevont érintett vállalkozása – a számvitelrõl szóló
2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti – éves
beszámolójában kimutatott, a (3) bekezdés szerinti – az
egészségügyi ágazatot érintõ – kutatási és fejlesztési ráfor-
dítások összege, de legfeljebb a tárgyévet megelõzõ naptá-
ri évre vonatkozóan teljesített (engedménnyel nem csök-
kentett) befizetési kötelezettségnek a Gyftv. 36. § (7) be-
kezdése szerinti mértéke. A konszolidációba bevont érin-
tett vállalkozás kutatási és fejlesztési ráfordításainak
ugyanazon összege után igénybe vehetõ engedmény csak
egy befizetésre kötelezettnél érvényesíthetõ.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a befizetésre köte-
lezett forgalombahozatali engedély jogosultjának konszo-
lidációba bevont érintett vállalkozása az Szt. 3. § (2) be-
kezdés 6. pontja szerinti olyan anyavállalat, leányvállalat,
közös vezetésû vállalat, amely a befizetésre kötelezett for-
galomba hozatali engedély jogosultjával együtt, azonos
konszolidált éves beszámolóba kerül bevonásra, és az Szt.
szerinti éves beszámoló készítésére kötelezett.

(3) Az engedmény meghatározásakor kutatási és fej-
lesztési ráfordításként az Szt. 3. § (4) bekezdés 2., 3. és
4. pontja szerinti alapkutatással, alkalmazott kutatással és
kísérleti fejlesztéssel összefüggésben felmerült alábbi
költségek vehetõk figyelembe:

a) a kutatással, kísérleti fejlesztéssel összefüggésben
közvetlenül felmerült – Szt. szerinti – személyi jellegû rá-
fordítások, ideértve a kutatókhoz, fejlesztõkhöz, techniku-
sokhoz és egyéb kisegítõ személyzethez kapcsolódóan fel-
merült személyi jellegû ráfordításokat a konkrét kutatási,
fejlesztési tevékenység során való foglalkoztatásuk ará-
nyában;

b) a kutatással, kísérleti fejlesztéssel összefüggésben
közvetlenül felmerült – Szt. szerinti – anyagjellegû ráfor-
dítások, ideértve

ba) az anyagköltséget,
bb) az igénybevett szolgáltatásokat (beleértve a szerzõ-

déses kutatás-fejlesztés költségét, valamint a tanácsadás és
hasonló szolgáltatások igénybevétele, valamint épület- és
földhasználattal összefüggésben igénybevett szolgáltatá-
sok miatti költségeket),

bc) egyéb szolgáltatásokat;
c) a kutatási, kísérleti fejlesztési tevékenységgel össze-

függésben használt épület és más tárgyi eszközök, imma-
teriális javak – Szt. szerinti – értékcsökkenési leírásának
a konkrét kutatási, fejlesztési tevékenység céljára való
használat mértékében meghatározott összege;

d) az általános költségeknek a kutatási, kísérleti fej-
lesztési tevékenységhez a konkrét kutatási, fejlesztési
tevékenységet megfelelõen jellemzõ vetítési alap arányá-
ban, a számviteli politikában meghatározott módon, köz-
vetetten hozzárendelt összege.

2. §

(1) A Gyftv. 36. § (7) bekezdése szerinti engedményt az
e rendelet 1. § (1) bekezdése szerinti éves beszámoló köz-
zététele hónapjában benyújtott – e rendelet 3. § (1)–(2) be-
kezdése szerinti – bevallásnál, de legkorábban a tárgyév
negyedik hónapjára vonatkozó befizetési kötelezettség be-
vallásánál lehet érvényesíteni. Az engedményt ezt köve-
tõen mindig a soron következõ befizetési kötelezettség be-
vallásánál lehet érvényesíteni addig, amíg a befizetési kö-
telezettségbõl az engedmény e rendelet 1. § (1) bekezdése
szerinti összegének teljes mértékben történõ érvényesíté-
sére nem került sor. A befizetési kötelezettséget az enged-
ménnyel csökkentett (nettó) összegben kell teljesíteni.

(2) Azoknál a befizetésre kötelezett forgalomba hozatali
engedély jogosultaknál, akiknél e rendelet 1. § (1) bekez-
dése szerinti éves beszámoló csak a tárgyévet követõ év-
ben kerül közzétételre, ott a közzététel hónapjában benyúj-
tott – e rendelet 3. § (1)–(3) bekezdése szerinti – bevallás-
nál lehet az engedményt a tárgyévre vonatkozó enged-
mény szabályai szerint érvényesíteni. Az engedményt ezt
követõen mindig a soron következõ befizetési kötelezett-
ség bevallásánál lehet érvényesíteni addig, amíg a befize-
tési kötelezettségbõl az engedmény e rendelet 1. § (1) be-
kezdése szerinti összegének teljes mértékben történõ érvé-
nyesítésére nem került sor. A befizetési kötelezettséget az
engedménnyel csökkentett (nettó) összegben kell telje-
síteni.

3. §

(1) A Gyftv. 36. § (7) bekezdése szerinti, e rendeletben
meghatározott engedménynek és az annak megállapításá-
hoz figyelembe vett kutatási és fejlesztési ráfordítások
összegének a Gyftv. 36. § (1) bekezdése szerinti befizetési
kötelezettségre jutó arányos részét – saját ráfordítások és
konszolidációba bevont érintett vállalkozás ráfordításai
bontásban – a befizetésre kötelezett forgalomba hozatali
engedély jogosultja a Gyftv. 37. § (2) bekezdésében meg-
határozott módon az állami adóhatóság felé benyújtott be-
vallásban szerepelteti. A kutatási és fejlesztési ráfordítá-
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soknál fel kell tüntetni, hogy azok melyik évben megkez-
dett üzleti évre vonatkoznak.

(2) A Gyftv. 36. § (7) bekezdése szerinti, e rendeletben
meghatározott engedménynek és az annak megállapításá-
hoz figyelembe vett kutatási és fejlesztési ráfordítások
összegének a Gyftv. 36. § (4) bekezdése szerinti befizetési
kötelezettségre jutó arányos részét – saját ráfordítások és
konszolidációba bevont érintett vállalkozás ráfordításai
bontásban – a befizetésre kötelezett forgalomba hozatali
engedély jogosultja a Gyftv. 37. § (4) bekezdésében meg-
határozott módon az állami adóhatóság felé benyújtott be-
vallásban szerepelteti. A kutatási és fejlesztési ráfordítá-
soknál fel kell tüntetni, hogy azok melyik évben megkez-
dett üzleti évre vonatkoznak.

(3) A Gyftv. 36. § (7) bekezdése szerinti, e rendeletben
meghatározott engedménynek és az annak megállapításá-
hoz figyelembe vett kutatási és fejlesztési ráfordítások
összegének a Gyftv. 42. § (1)–(6) bekezdése szerinti befi-
zetési kötelezettségre jutó arányos részét – saját ráfordítá-
sok és konszolidációba bevont érintett vállalkozás ráfordí-
tásai bontásban – a befizetésre kötelezett forgalomba ho-
zatali engedély jogosultja a Gyftv. 42. § (8) bekezdésében
meghatározott módon az állami adóhatóság felé benyújtott
bevallásban szerepelteti. A kutatási és fejlesztési ráfordítá-
soknál fel kell tüntetni, hogy azok melyik évben megkez-
dett üzleti évre vonatkoznak.

4. §

A Gyftv. 36. § (1) és (4) bekezdése szerinti fizetési köte-
lezettségek és a Gyftv. 36. § (7) bekezdése szerint érvénye-
sített engedmények összesített összegérõl, valamint a befi-
zetés teljesítésérõl az állami adóhatóság havonta, a tárgy-
hónapot követõ harmadik hónap utolsó munkanapjáig
adatszolgáltatást teljesít az Egészségbiztosítási Alap keze-
léséért felelõs egészségbiztosítási szerv és a Pénzügymi-
nisztérium részére.

5. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba.

(2) Az e rendelet szerinti engedmény elõször a 2009. évi
befizetési kötelezettségek teljesítése után, 2010. évben ér-
vényesíthetõ.

Bajnai Gordon s. k.,
miniszterelnök

V. A Kormány tagjainak
rendeletei

Az egészségügyi miniszter
25/2009. (VIII. 3.) EüM

rendelete

a gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási
támogatásba történõ befogadásáról, támogatással

történõ rendelésérõl, forgalmazásáról,
javításáról és kölcsönzésérõl szóló

14/2007. (III. 14.) EüM rendelet módosításáról

A kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló
1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (3) bekezdés b) és
c) pontjában, valamint (4) bekezdés n) pontjában foglalt
felhatalmazás alapján, az egészségügyi miniszter feladat-
és hatáskörérõl szóló 161/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet
1. § b) pontjában megállapított feladatkörömben eljárva
– az 1–2. §, az 5–6. §, valamint a 7. § (2)–(3) bekezdése
tekintetében a pénzügyminiszter feladat- és hatáskörérõl
szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjá-
ban megállapított feladatkörében eljáró pénzügyminisz-
terrel egyetértésben – a következõket rendelem el:

1. §

A gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási
támogatásba történõ befogadásáról, támogatással történõ
rendelésérõl, forgalmazásáról, javításáról és kölcsönzésé-
rõl szóló 14/2007. (III. 14.) EüM rendelet (a továbbiak-
ban: R.) 4. § (2) bekezdés d) pontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:

[A gyógyászati segédeszközök befogadásánál az alábbi
gazdasági szempontokat kell figyelembe venni:]

„d) a 8. számú melléklet szerinti, T-jelû, tartós haszná-
latra szánt, valamint a 10. számú melléklet szerinti köl-
csönzés keretében kiszolgáltatható eszközök esetében az
üzemeltetési vagy szolgáltatási költségeket;”

2. §

Az R. 7. § (1)–(4) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(1) Az árhoz nyújtott százalékos támogatás mértéke a
közfinanszírozás alapjául elfogadott ár általános forgalmi
adóval növelt összegének 0, 50, 70, 80, 90, illetve 98%-a.
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(2) A kölcsönzési díjhoz nyújtott százalékos támogatás
mértéke a közfinanszírozás alapjául elfogadott kölcsön-
zési díj általános forgalmi adóval növelt összegének 0, 50,
70, 80, 90, illetve 98%-a.

(3) A gyógyászati segédeszközök funkcionális csoport-
jait, alcsoportjait, az egyes funkcionális csoportok külön-
bözõ támogatási módszerekbe történõ sorolását, a társada-
lombiztosítási támogatással kölcsönözhetõ eszközök kö-
rét, az egyes indikációkban megállapított maximális támo-
gatási mértéket és maximális kihordási idõt, a kihordási
idõre felírható mennyiséget, a felírásra jogosultak körét és
az egyéb rendelhetõségi feltételeket a 10. számú melléklet
tartalmazza.

(4) Az egy vényre kiállított, e § szerinti 98%-os támoga-
tási mértékû gyógyászati segédeszközök után a közfinan-
szírozás alapjául elfogadott ár és a támogatás összegének
különbözetébõl a beteg által fizetendõ összeg nem halad-
hatja meg az 5000 forintot.”

3. §

(1) Az R. 12. § (1) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(1) A 10. számú mellékletben részletezett indikációk,
felírási jogosultságok és egyéb rendelhetõségi feltételek
figyelembevételével a fekvõbeteg-gyógyintézetben (a to-
vábbiakban: intézmény) kezelt beteg részére a rehabilitá-
ciójához, végleges ellátásához már az ott tartózkodása
alatt indokolt végleges gyógyászati segédeszközt az intéz-
mény orvosa rendeli, az elbocsátott beteg részére a szük-
séges gyógyászati segédeszközt a 10. számú melléklet
szerint az intézmény orvosa is rendelheti. A rendelt gyó-
gyászati segédeszközt a beteg kórlapján, valamint záróje-
lentésén fel kell tüntetni.”

(2) Az R. 12. § (4) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(4) Az e rendelet 10. számú mellékletében meghatáro-
zott, azonos funkcionális csoportba tartozó eszközök
közül a kihordási idõn belül – az (5) és (6) bekezdésben
foglaltak kivételével – társadalombiztosítási támogatással
csak egyféle gyógyászati segédeszköz rendelhetõ. Az azo-
nos funkcionális csoportba tartozó termékek kizárólag
a 10. számú mellékletben foglalt kombinációban írhatók
fel.”

4. §

Az R. 13. § (7) bekezdése helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

„(7) A 10. számú melléklet szerint kölcsönzés keretében
kiszolgáltatható gyógyászati segédeszközök támogatással
történõ rendelésére az (1)–(6) bekezdésben foglaltakat
értelemszerûen alkalmazni kell. A vényen az elrendelt köl-
csönzés idõtartamát is fel kell tüntetni. A légzésterápia
segédeszközei esetében a kölcsönzési idõ nem haladhatja
meg az egy évet.”

5. §

Az R. 16. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

„(1) A támogatott eszköz árához, illetve kölcsönzési
díjához nyújtható támogatási összeg

a) az egy vényen 98%-os támogatással rendelt eszkö-
zök esetében, amennyiben a rendelt eszközök közfinanszí-
rozás alapjául elfogadott, általános forgalmi adóval növelt
(bruttó) ára együttesen a 250 000 forintot meghaladja (a to-
vábbiakban: bruttó értékösszeg), a rendelt eszközök bruttó
értékösszegének és 5000 forintnak a különbözete,

b) az a) pont alá nem tartozó esetekben a Gtv. 33. §
(3) bekezdése szerinti közlemény szerinti nettó támogatási
összeg általános forgalmi adóval növelt (bruttó) összege.”

6. §

Az R. 10. számú melléklete helyébe e rendelet mellék-
lete lép.

7. §

(1) Ez a rendelet 2009. augusztus 16-án lép hatályba.

(2) Az R. 6. § (4) bekezdésében a „11.” szövegrész he-
lyébe a „10.” szöveg lép.

(3) Hatályát veszti az R. 7. § (7) bekezdése, 9. és 11. szá-
mú melléklete.

(4) E rendelet 2009. augusztus 17-én hatályát veszti.

Dr. Székely Tamás s. k.,
egészségügyi miniszter
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Melléklet a 25/2009. (VIII. 3.) EüM rendelethez

„10. számú melléklet a 14/2007. (III. 14.) EüM rendelethez
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Támogatási kategória 
ISO-kód Eszköz megnevezése Indikáció Felírási jogosultság 

50% 70% 80% 90% 98%

Kihordási 
id  

(hónap) 

Felírható 
mennyiség /  
mennyiségi 

egység kódja 

Mennyiségi egység jelmagyarázata: 1=darab; 2=pár; 3=csomag; m=méter 
X: normatív indikáció, : emelt indikáció, : kiemelt indikáció, : kizárólag kölcsönzés keretében rendelhet  
02 

 

KÖTSZEREK Vénás és artériás eredet  
fekély, sipoly, decubitus, 
neuropathiás fekély, 
epidermolysis bullosa, 
krónikus nyirokoedema, 
vasculitis, coagulopathia, 
traumás sebek, égési sebek, 
tracheostoma, Kock-
reservoir, b rtranszplantáció 
esetén legfeljebb 6 hónapon 
keresztül sebellátásra, ha a 
test bármely részén kialakult 
hám- és szövethiány több 
mint 6 héten keresztül nem 
gyógyul. 

Sebész szakorvos, érsebész 
szakorvos, gyermeksebész 
szakorvos, traumatológus 
szakorvos, onkológus 
szakorvos, b rgyógyász 
szakorvos, ortopéd 
szakorvos, rehabilitációs 
szakorvos, fül-orr-gégész 
szakorvos (kivéve mull-
lapok, ahol a felírási 
jogosultság eltér ).  

Mozgásukban korlátozott, 
nem szállítható betegek 
részére háziorvos.  

       

  Megjegyzés: A felírható kötszer mérete az ellátandó seb 
méretét meghaladó legkisebb méret  kötszer. Egy kihordási 
id  alatt, az indikációban felsorolt és azzal megegyez  seb 
állapotának megfelel  típusú és mennyiség  kötszer 
rendelhet . Egy vényen egy sebre együttesen legfeljebb 
három típusú kötszer rendelhet , amennyiben erre a 
rendelkezés lehet séget ad. A legnagyobb kötszer méretét 
meghaladó sebnagyság esetén a legnagyobb kötszert 
meghaladó, de csak a seb területének megfelel  kötszer 
írható. Ha a kötszerekkel való kezelés id tartama a 6 hónapot 
eléri, azonban a seb állapotában nem történik 
dokumentálhatóan javulás, a REP szakért  f orvosa 
felülvizsgálatot kezdeményez a további kezelési 
lehet ségekr l. 
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02 03 FILMKÖTSZEREK Sebkezelési fázis: 

Epithelizációs fázisban 
els dleges kötszerként vagy 
kötésrögzít ként. 
Sebtípus: - 
Egyéb feltétel: 
Kötésrögzít ként az 
els dleges kötszerrel 
megegyez  darabszámban és 
megegyez  ideig. Els dleges 
kötszerként 20 db/hónap. 
Id beli korlátozás (azonos 
sebre): 2 hónap 

        

02 03 03 Filmkötszerek 5x7 cm-ig          

02 03 03 03 Filmkötszerek 5 x 7 cm-ig, 
steril 

         

02 03 03 03 
03 

Filmkötszerek 5 x 7 cm-ig, 
steril 

    X   1 20/1 

02 03 06 Filmkötszerek 10x10 cm-ig          

02 03 06 03 Filmkötszerek 10 x 10 cm-
ig, steril 

         

02 03 06 03 
03 

Filmkötszerek 10 x 10 cm-
ig, steril 

    X   1 20/1 

02 03 09 Filmkötszerek 15x15 cm-ig          

02 03 09 03 Filmkötszerek 15 x 15 cm-
ig, steril 

         

02 03 09 03 
03 

Filmkötszerek 15 x 15 cm-
ig, steril 

    X   1 20/1 

02 03 12 Filmkötszerek 10x25 cm-ig          

02 03 12 03 Filmkötszerek 10 x 25 cm-
ig, steril 

         

02 03 12 03 
03 

Filmkötszerek 10 x 25 cm-
ig, steril 

    X   1 20/1 
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02 03 15 Filmkötszerek 20x30 cm-ig          

02 03 15 03 Filmkötszerek 20 x 30 cm-
ig, steril 

         

02 03 15 03 
03 

Filmkötszerek 20 x 30 cm-
ig, steril 

    X   1 20/1 

02 06 POLIMER KÖTSZEREK Sebkezelési fázis: Exudációs 
vagy granulációs fázisban. 
Sebtípus: közepesen vagy 
er sen váladékozó, nem 
fert zött sebre. 
Egyéb feltétel: másodlagos 
kötszer és kötésrögzít  
nélkül. 
Id beli korlátozás (azonos 
sebre): 2 hónap. 
Egyéb feltétel: amennyiben a 
kötszer nem tapad, rendelhet  
kötésrögzít vel (filmkötszer 
vagy öntapadó pólya vagy 
ragtapasz) 

        

02 06 03 Normál polimer kötszerek          

02 06 03 03 Normál polimer kötszerek 
10x5 cm-ig, steril 

         

02 06 03 03 
03 

Normál polimer kötszerek 
10x5 cm-ig, steril 

    X   1 20/1 

02 06 03 06 Normál polimer kötszerek 
10x10 cm-ig, steril 

         

02 06 03 06 
03 

Normál polimer kötszerek 
10x10 cm-ig, steril 

    X   1 20/1 

02 06 03 09 Normál polimer kötszerek 
10x15 cm-ig, steril 

         

02 06 03 09 
03 

Normál polimer kötszerek 
10x15 cm-ig, steril 

    X   1 20/1 
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02 06 03 12 Normál polimer kötszerek 

10x20 cm-ig, steril 
         

02 06 03 12 
03 

Normál polimer kötszerek 
10x20 cm-ig, steril 

    X   1 20/1 

02 06 03 15 Normál polimer kötszerek 
10x20 cm-t l, steril 

         

02 06 03 15 
03 

Normál polimer kötszerek 
10x20 cm-t l, steril 

    X   1 20/1 

02 06 06 Speciális polimer kötszerek          

02 06 06 03 Speciális polimer kötszerek 
6x5 cm-ig, steril 

         

02 06 06 03 
03 

Speciális polimer kötszerek 
6x5 cm-ig, steril 

    X   1 20/1 

02 06 06 06 Speciális polimer kötszerek 
10x10 cm-ig, steril 

         

02 06 06 06 
03 

Speciális polimer kötszerek 
10x10 cm-ig, steril 

    X   1 20/1 

02 06 06 09 Speciális polimer kötszerek 
10x20 cm-ig, steril 

         

02 06 06 09 
03 

Speciális polimer kötszerek 
10x20 cm-ig, steril 

    X   1 20/1 

02 06 06 12 Speciális polimer kötszerek 
20x20 cm-ig, steril 

         

02 06 06 12 
03 

Speciális polimer kötszerek 
20x20 cm-ig, steril 

    X   1 20/1 

02 06 06 15 Speciális polimer kötszerek, 
egyéb steril 

         

02 06 06 15 
03 

Speciális polimer kötszerek, 
egyéb steril 

    X   1 20/1 

02 06 09 Polimer kötszerek, egyéb          
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02 06 09 03 Polimer kötszerek egyéb 

10x10 cm-ig, steril 
         

02 06 09 03 
03 

Polimer kötszerek egyéb 
10x10 cm-ig, steril 

    X   1 20/1 

02 06 09 06 Polimer kötszerek, egyéb 
15x15 cm-ig, steril 

         

02 06 09 06 
03 

Polimer kötszerek, egyéb 
15x15 cm-ig, steril 

    X   1 20/1 

02 06 09 09 Polimer kötszerek, egyéb 
20x20 cm-ig, steril 

         

02 06 09 09 
03 

Polimer kötszerek, egyéb 
20x20 cm-ig, steril 

    X   1 20/1 

02 06 09 12 Polimer kötszerek, egyéb 
20x20 cm-t l, steril 

         

02 06 09 12 
03 

Polimer kötszerek, egyéb 
20x20 cm-t l, steril 

    X   1 20/1 

02 09 HABSZIVACSOK, 
HABOK 

Sebkezelési fázis: Exudációs 
vagy granulációs fázisban. 
Sebtípus: közepesen vagy 
er sen váladékozó, nem 
fert zött sebre. 
Egyéb feltétel: másodlagos 
kötszer és f szabályként 
kötésrögzít  nélkül. 
Amennyiben azonban a 
kötszer nem tapad, rendelhet  
kötésrögzít vel (filmkötszer 
vagy öntapadó pólya vagy 
ragtapasz).  
Id beli korlátozás (azonos 
sebre): 2 hónap 
 

        

02 09 03 Habszivacsok, habok 
7,5x7,5 cm-ig 
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02 09 03 03 Habszivacsok, habok 

7,5x7,5 cm-ig, steril 
         

02 09 03 03 
03 

Habszivacsok, habok 
7,5x7,5 cm-ig, steril 

    X   1 20/1 

02 09 06 Habszivacsok, habok 
12,5x12,5 cm-ig 

         

02 09 06 03 Habszivacsok, habok 
12,5x12,5 cm-ig, steril 

         

02 09 06 03 
03 

Habszivacsok, habok 
12,5x12,5 cm-ig, steril 

    X   1 20/1 

02 09 09 Habszivacsok, habok 20x20 
cm-ig 

         

02 09 09 03 Habszivacsok, habok 20x20 
cm-ig, steril 

         

02 09 09 03 
03 

Habszivacsok, habok 20x20 
cm-ig, steril 

    X   1 20/1 

02 10 KÉTRÉTEG  
HABSZIVACS 
KÖTSZER, STERIL, 
ANTIMIKROBIÁLIS 

Sebkezelési fázis: Exudációs 
fázisban. 
Sebtípus: közepesen vagy 
er sen váladékozó, fert zött, 
felületes vagy üreges sebre. 
Egyéb feltétel: másodlagos 
kötszer és f szabályként 
kötésrögzít  nélkül. 
Amennyiben azonban a 
kötszer nem tapad, rendelhet  
kötésrögzít vel (filmkötszer 
vagy öntapadó pólya vagy 
ragtapasz).  
Id beli korlátozás (azonos 
sebre): 2 hónap 
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02 10 03 Kétréteg  habszivacs 

kötszerek, steril, 
antimikrobiális 

    X   1 20/1 

02 12 HYDROKOLLOIDOK Sebkezelési fázis: Granulációs 
fázisban. 
Sebtípus: közepesen vagy 
er sen váladékozó, nem 
fert zött sebre. 
Egyéb feltétel: önállóan, 
másodlagos kötszer és 
kötésrögzít  nélkül. 
Id beli korlátozás (azonos 
sebre): 3 hónap 

        

02 12 03 Hydrokolloidok vastag 
lappal 

         

02 12 03 03 Hydrokolloidok vastag 
lappal 10x10 cm-ig, steril 

         

02 12 03 03 
03 

Hydrokolloidok vastag 
lappal 10x10 cm-ig, steril 

    X   1 30/1 

02 12 03 06 Hydrokolloidok vastag 
lappal 15x15 cm-ig, steril 

         

02 12 03 06 
03 

Hydrokolloidok vastag 
lappal 15x15 cm-ig, steril 

    X   1 30/1 

02 12 03 09 Hydrokolloidok vastag 
lappal 15x15 cm-t l, steril 

         

02 12 03 09 
03 

Hydrokolloidok vastag 
lappal 15x15 cm-t l, steril 

    X   1 30/1 

02 12 06 Hydrokolloidok vékony 
lappal 

         

02 12 06 03 Hydrokolloidok vékony 
lappal 5x10 cm-ig, steril 

         

02 12 06 03 
03 

Hydrokolloidok vékony 
lappal 5x10 cm-ig, steril 

    X   1 30/1 
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02 12 06 06 Hydrokolloidok vékony 

lappal 10x10 cm-ig, steril 
         

02 12 06 06 
03 

Hydrokolloidok vékony 
lappal 10x10 cm-ig, steril 

    X   1 30/1 

02 12 06 09 Hydrokolloidok vékony 
lappal 10x10 cm-t l, steril 

         

02 12 06 09 
03 

Hydrokolloidok vékony 
lappal 10x10 cm-t l, steril 

    X   1 30/1 

02 12 06 12 Hydrokolloidok vékony 
lappal 15x15 cm-t l, steril 

         

02 12 06 12 
03 

Hydrokolloidok vékony 
lappal 15x15 cm-t l, steril 

    X   1 30/1 

02 15 HYDROGÉLEK Sebkezelési fázis: Nekrotikus 
seb feltisztítására, 
epithelizációs fázisban. 
Sebtípus: nem fert zött sebre.
Egyéb feltétel: másodlagos 
kötszerrel, kötésrögzít vel. 
Másodlagos kötszer lehet: 
nedvszívó sebpárna. 
Kötésrögzít  lehet: 
filmkötszer vagy öntapadó 
pólya vagy ragtapasz. 
Id beli korlátozás (azonos 
sebre): 2 hónap 

        

02 15 03 Hydrogél lapok          

02 15 03 03 Hydrogél lapok 5x7 cm-ig, 
steril 

         

02 15 03 03 
03 

Hydrogél lapok 5x7 cm-ig, 
steril 

    X   1 20/1 

02 15 03 06 Hydrogél lapok 10x10 cm-
ig, steril 

         

02 15 03 06 
03 

Hydrogél lapok 10x10 cm-
ig, steril 

    X   1 20/1 
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02 15 03 09 Hydrogél lapok 20x20 cm-

ig, steril 
         

02 15 03 09 
03 

Hydrogél lapok 20x20 cm-
ig, steril 

    X   1 20/1 

02 15 03 12 Hydrogél lapok 20x40 cm-
ig, steril 

         

02 15 03 12 
03 

Hydrogél lapok 20x40 cm-
ig, steril 

    X   1 20/1 

02 15 03 15 Hydrogél lapok 30x30 cm-
ig, steril 

         

02 15 03 15 
03 

Hydrogél lapok 30x30 cm-
ig, steril 

    X   1 20/1 

02 15 03 18 Hydrogél lapok, egyéb steril          

02 15 03 18 
03 

Hydrogél lapok, egyéb steril     X   1 20/1 

02 18 ALGINÁTOK Sebkezelési fázis: Exudációs 
fázisban. 
Sebtípus: közepesen vagy 
er sen váladékozó, fert zött 
felületes sebre (lapok), illetve 
fert zött üreges sebre 
(szalagok). 
Egyéb feltétel: másodlagos 
kötszerrel és kötésrögzít vel. 
Másodlagos kötszer lehet: 
nedvszívó sebpárna vagy 
aktív szenes nedvszívó 
sebpárna. Kötésrögzít  lehet: 
filmkötszer vagy öntapadó 
pólya vagy ragtapasz. 
Id beli korlátozás (azonos 
sebre): 2 hónap 

        

02 18 03 Alginát lapok          

02 18 03 03 Alginát lapok 5x5 cm-ig, 
steril 
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02 18 03 03 
03 

Alginát lapok 5x5 cm-ig, 
steril 

    X   1 20/1 

02 18 03 06 Alginát lapok 10x10 cm-ig, 
steril 

         

02 18 03 06 
03 

Alginát lapok 10x10 cm-ig, 
steril 

    X   1 20/1 

02 18 03 09 Alginát lapok 15x15 cm-ig, 
steril 

         

02 18 03 09 
03 

Alginát lapok 15x15 cm-ig, 
steril 

    X   1 20/1 

02 18 06 Alginát szalagok (kötél, 
kord) 

         

02 18 06 03 Alginát szalagok (kötél, 
kord) steril 

         

02 18 06 03 
03 

Alginát szalagok (kötél, 
kord) steril 

    X   1 20/1 

02 24 MULL-LAPOK Kizárólag végleges 
tracheostoma esetén, id beli 
korlátozás nélkül. 

Fül-orr-gégész szakorvos, 
illetve javaslatára háziorvos 

       

02 24 03 Mull-lapok steril          

02 24 03 03 Mull-lapok steril, 100 lapos          

02 24 03 03 
03 

Mull-lapok steril, 100 lapos 
6 x 6 cm-ig 

    X   6 180/3 

02 24 03 03 
06 

Mull-lapok steril, 100 lapos 
10 x 10 cm-ig 

    X   6 180/3 
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02 30 IMPREGNÁLT 

GÉZLAPOK 
Sebkezelési fázis: granulációs 
vagy epithelizációs fázisban. 
Sebtípus: enyhén, közepesen 
vagy er sen váladékozó, 
fert zött sebre. 
Egyéb feltétel: másodlagos 
kötszerrel és kötésrögzít vel. 
Másodlagos kötszer lehet: 
nedvszívó sebpárna. 
Kötésrögzít  lehet: 
filmkötszer vagy öntapadó 
pólya vagy ragtapasz. 
Id beli korlátozás (azonos 
sebre): 3 hónap 

        

02 30 03 Impregnált gézlapok, 
általános 

         

02 30 03 03 Impregnált gézlapok, 
általános 5x5 cm-ig, steril 

         

02 30 03 03 
03 

Impregnált gézlapok, 
általános 5x5 cm-ig, steril 

    X   1 30/1 

02 30 03 06 Impregnált gézlapok, 
általános 7,5x7,5 cm-ig, 
steril 

         

02 30 03 06 
03 

Impregnált gézlapok, 
általános 7,5x7,5 cm-ig, 
steril 

    X   1 30/1 

02 30 03 09 Impregnált gézlapok, 
általános 10x10 cm-ig, steril

         

02 30 03 09 
03 

Impregnált gézlapok, 
általános 10x10 cm-ig, steril

    X   1 30/1 

02 30 03 12 Impregnált gézlapok, 
általános 10x20 cm-ig, steril

         

02 30 03 12 
03 

Impregnált gézlapok, 
általános 10x20 cm-ig, steril

    X   1 30/1 
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02 30 03 15 Impregnált gézlapok, 

általános 20x20 cm-ig, steril
         

02 30 03 15 
03 

Impregnált gézlapok, 
általános 20x20 cm-ig, steril

    X   1 30/1 

02 30 06 Impregnált gézlapok 
antiszeptikummal bevonva 

         

02 30 06 03 Impregnált gézlapok 
antiszeptikummal bevonva 
5x5 cm-ig, steril 

         

02 30 06 03 
03 

Impregnált gézlapok 
antiszeptikummal bevonva 
5x5 cm-ig, steril 

    X   1 30/1 

02 30 06 06 Impregnált gézlapok 
antiszeptikummal bevonva 
10x10 cm-ig, steril 

         

02 30 06 06 
03 

Impregnált gézlapok 
antiszeptikummal bevonva 
10x10 cm-ig, steril 

    X   1 30/1 

02 30 06 09 Impregnált gézlapok 
antiszeptikummal bevonva 
15x15 cm-ig, steril 

         

02 30 06 09 
03 

Impregnált gézlapok 
antiszeptikummal bevonva 
15x15 cm-ig, steril 

    X   1 30/1 

02 30 06 12 Impregnált gézlapok 
antiszeptikummal bevonva 
15x15 cm-t l, steril 

         

02 30 06 12 
03 

Impregnált gézlapok 
antiszeptikummal bevonva 
15x15 cm-t l, steril 

    X   1 30/1 

02 30 09 Impregnált gézlapok aktív 
szénnel bevonva 
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02 30 09 03 Impregnált gézlapok aktív 

szénnel bevonva 10,5x10,5 
cm-ig, steril 

         

02 30 09 03 
03 

Impregnált gézlapok aktív 
szénnel bevonva 10,5x10,5 
cm-ig, steril 

    X   1 30/1 

02 30 09 06 Impregnált gézlapok aktív 
szénnel bevonva 10x20 cm-
ig, steril 

         

02 30 09 06 
03 

Impregnált gézlapok aktív 
szénnel bevonva 10x20 cm-
ig, steril 

    X   1 30/1 

02 33 NEDVSZÍVÓ 
SEBPÁRNÁK 

Sebkezelési fázis: - 
Sebtípus: - 
Egyéb feltétel: másodlagos 
kötszerként az els dleges 
kötszerrel megegyez  
darabszámban és megegyez  
ideig. 
Id beli korlátozás (azonos 
sebre): 6 hónap 

        

02 33 03 Nedvszívó sebpárnák, lapok          

02 33 03 03 Nedvszívó sebpárnák, 
lapok, steril 5x5 cm- 
ig 

         

02 33 03 03 
03 

Nedvszívó sebpárnák, 
lapok, steril 5x5 cm- 
ig 

    X   1 30/1 

02 33 03 06 Nedvszívó sebpárnák, lapok 
10x10 cm-ig 

         

02 33 03 06 
03 

Nedvszívó sebpárnák, lapok 
10x10 cm-ig 

    X   1 30/1 

02 33 03 09 Nedvszívó sebpárnák, lapok 
10x20 cm-ig 
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02 33 03 09 
03 

Nedvszívó sebpárnák, 
lapok, steril 10x20 cm-ig 

    X   1 30/1 

02 33 03 12 Nedvszívó sebpárnák, 
lapok, steril 20x20 cm-ig 

         

02 33 03 12 
03 

Nedvszívó sebpárnák, 
lapok, steril 20x20 cm-ig 

    X   1 30/1 

02 33 03 15 Nedvszívó sebpárnák, 
lapok, steril 20x20 cm-t l 

         

02 33 03 15 
03 

Nedvszívó sebpárnák, 
lapok, steril 20x20 cm-t l 

    X   1 30/1 

02 33 06 Nedvszívó sebpárnák, 
többréteg  

         

02 33 06 03 Nedvszívó sebpárnák, 
többréteg , steril 5x5 cm-ig 

         

02 33 06 03 
03 

Nedvszívó sebpárnák, 
többréteg , steril 5x5 cm-ig 

    X   1 30/1 

02 33 06 06 Nedvszívó sebpárnák, 
többréteg , steril 10x10 cm-
ig 

         

02 33 06 06 
03 

Nedvszívó sebpárnák, 
többréteg , steril 10x10 cm-
ig 

    X   1 30/1 

02 33 06 09 Nedvszívó sebpárnák, 
többréteg , steril 10x20 cm-
ig 

         

02 33 06 09 
03 

Nedvszívó sebpárnák, 
többréteg , steril 10x20 cm-
ig 

    X   1 30/1 
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02 36 RAGTAPASZOK Sebkezelési fázis: - 

Sebtípus: - 
Egyéb feltétel: az els dleges 
és másodlagos kötszerrel 
megegyez  ideig. 
Id beli korlátozás (azonos 
sebre): 6 hónap 

        

02 36 06 Selyem ragtapaszok          

02 36 06 06 Selyem ragtapaszok 5 m x 5 
cm-ig 

         

02 36 06 06 
03 

Selyem ragtapaszok 5 m x 5 
cm-ig 

    X   1 5/1 

02 36 06 09 Selyem ragtapaszok 5 m x 5 
cm-t l 

         

02 36 06 09 
03 

Selyem ragtapaszok 5 m x 5 
cm-t l 

    X   1 5/1 

02 39 KÖTÉSRÖGZÍT K Sebkezelési fázis: - 
Sebtípus: - 
Egyéb feltétel: az els dleges 
és másodlagos kötszerrel 
megegyez  ideig. 

Id beli korlátozás (azonos 
sebre): 6 hónap 

        

02 39 03 Vlies kötésrögzít k          

02 39 03 15 Vlies kötésrögzít k 10 m x 
5 cm-ig 

         

02 39 03 15 
03 

Vlies kötésrögzít k 10 m x 
5 cm-ig 

    X   1 3/1 

02 39 03 18 Vlies kötésrögzít k 10 m x 
10 cm-ig 

         

02 39 03 18 
03 

Vlies kötésrögzít k 10 m x 
10 cm-ig 

    X   1 3/1 
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02 39 03 21 Vlies kötésrögzít k 10 m x 

10 cm-t l 
         

02 39 03 21 
03 

Vlies kötésrögzít k 10 m x 
10 cm-t l 

    X   1 3/1 

02 39 06 Sontara kötésrögzít k          

02 39 06 12 Sontara kötésrögzít k 10 m 
x 5 cm-ig 

         

02 39 06 12 
03 

Sontara kötésrögzít k 10 m 
x 5 cm-ig 

    X   1 3/1 

02 39 06 15 Sontara kötésrögzít k 10 m 
x 10 cm-ig 

         

02 39 06 15 
03 

Sontara kötésrögzít k 10 m 
x 10 cm-ig 

    X   1 3/1 

02 39 06 18 Sontara kötésrögzít k 10 m 
x 20 cm-ig 

         

02 39 06 18 
03 

Sontara kötésrögzít k 10 m 
x 20 cm-ig 

    X   1 3/1 

02 39 06 21 Sontara kötésrögzít k 10 m 
x 20 cm-t l 

         

02 39 06 21 
03 

Sontara kötésrögzít k 10 m 
x 20 cm-t l 

    X   1 3/1 

02 39 09 Öntapadó kötésrögzít  
pólyák 

         

02 39 09 06 Öntapadó kötésrögzít  
pólyák 4 m x 6 cm-ig 

         

02 39 09 06 
03 

Öntapadó kötésrögzít  
pólyák 4 m x 6 cm-ig 

    X   1 30/1 

02 39 09 09 Öntapadó kötésrögzít  
pólyák 4 m x 8 cm-ig 

         

02 39 09 09 
03 

Öntapadó kötésrögzít  
pólyák 4 m x 8 cm-ig 

    X   1 30/1 
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02 39 09 12 Öntapadó kötésrögzít  

pólyák 4 m x 10 cm-ig 
         

02 39 09 12 
03 

Öntapadó kötésrögzít  
pólyák 4 m x 10 cm-ig 

    X   1 30/1 

02 39 09 15 Öntapadó kötésrögzít  
pólyák 4 m x 12 cm-ig 

         

02 39 09 15 
03 

Öntapadó kötésrögzít  
pólyák 4 m x 12 cm-ig 

    X   1 30/1 

04 SZEMÉLYES 
GYÓGYKEZEL  
SEGÉDESZKÖZÖK 

         

04 03 LÉGZÉSTERÁPIA 
SEGÉDESZKÖZEI 

         

04 03 06 Inhalátorok          

04 03 06 03 Ultrahangos inhalátorok Mucoviscidosis, krónikus 
bronchitis, acut bronchitis, 
bronchiectasia, asthma 
bronchiale, pseudocroup 

Fekv beteg-ellátó osztály 
pulmonológus szakorvosa, 
tüd beteg-gondozó 
szakorvosa, 
gyermekgyógyász szakorvos, 
fül-orr-gégész szakorvos 

       

04 03 06 03 
03 

Ultrahangos inhalátorok     X   120 1/1 

04 03 06 06 Kompresszoros inhalátorok Mucoviscidosis, acut 
bronchitis, krónikus 
bronchitis, bronchiectasia 
asthma bronchiale, 
pseudocroup 

Fekv beteg-ellátó osztály 
pulmonológus szakorvosa, 
tüd beteg-gondozó 
szakorvosa, 
gyermekgyógyász szakorvos, 
fül-orr-gégész szakorvos 

       

04 03 06 06 
03 

Kompresszoros inhalátorok     X   72 1/1 

04 03 12 Lélegeztet k          

04 03 12 06 Légzést segít  készülékek 
tartozékai 
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04 03 12 06 
03 

CPAP készülékek tartozékai Súlyos obstructiv alvási 
apnoe 

Kijelölt alvásdiagnosztikai 
labor szakorvosa 

  X   12 1/1 

04 03 18 Oxigénegységek           

04 03 18 06 Oxigénegységek és 
oxigéns rít k 

         

04 03 18 06 
03 

Oxigénkoncentrátorok Krónikus obstructiv légúti 
betegség 

Országos Korányi TBC és 
Pulmonológiai Intézet 
szakorvosa,  
megyei pulmonológus 
szakf orvos,  
tüd gondozó intézet f orvosa 
az Országos Korányi TBC és 
Pulmonológiai Intézet 
szakorvosának javaslatára,  
pulmonológiai osztály 
osztályvezet  f orvosa és 
pulmonológiai szakrendelés 
vezet  orvosa az Országos 
Korányi TBC és 
Pulmonológiai Intézet 
szakorvosának javaslatára 

              
egy vényre 
legfeljebb 
12 hónapra 
rendelhet

1/1 

04 03 21 Szívók          

04 03 21 03 Szívókészülékek tüd - és 
mellkasi megbetegedésekre 

Obstructiv légúti 
megbetegedés spontán 
váladékürítési 
képtelenséggel, légz izom 
hypotonia, rekeszizom 
hypotonia, Guillain-Barre 
syndroma okozta 
légzésképtelenség 

Fekv beteg-ellátó osztály 
pulmonológus szakorvosa, 
fül-orr-gégész szakorvos, 
rehabilitációs szakorvos 

       

04 03 21 03 
03 

Szívókészülékek     X   120 1/1 

04 03 27 Légz izom-er sít k          
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04 03 27 03 Beszívási és/vagy kifújási 

ellenállást képez  maszkok 
Mucoviscidosis, asthma 
bronchiale, krónikus 
bronchitis, postoperativ 
atelectasia, emphysema, 
légz szervi neuromuscularis 
megbetegedések 

Pulmonológus szakorvos        

04 03 27 03 
03 

Beszívási és/vagy kifújási 
ellenállást képez  maszkok 

    X   12 1/1 

04 03 30 Légzésmér k          

04 03 30 03 Csúcsáramlás-mér k Mucoviscidosis, 
bronchiectasia, asthma 
bronchiale, obstructiv 
bronchitis, acut bronchitis, 
pseudocroup, fels  légúti 
hurut, emphysema, 
laryngitis 

Pulmonológus szakorvos, 
fül-orr-gégész szakorvos, 
gyermekgyógyász szakorvos 

       

04 03 30 03 
03 

Belégzési csúcsáramlás-
mér k 

  X     24 1/1 

04 03 30 03 
06 

Kilégzési csúcsáramlás-
mér k 

  X     24 1/1 

04 03 33 Egyéb légzésgyógyászati 
eszközök 

         

04 03 33 03 Flutterek Bronchiectasia, asthma 
bronchiale, krónikus 
bronchitis, emphysaema 
(amikor inhalátor otthoni 
alkalmazása még nem 
szükséges), mucoviscidosis 

Pulmonológus szakorvos        

04 03 33 03 
03 

Flutterek, pipa     X   24 1/1 

04 06 KERINGÉSI TERÁPIÁS 
SEGÉDESZKÖZÖK 
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04 06 06 Ödéma elleni kar-, láb- és 

más testrészekre való 
kompressziós textíliák 

Megjegyzés: a kihordási 
id re felírható mennyiség 
egyoldali ellátásra 
vonatkozik, a felírásnál az 
oldaliságot fel kell tüntetni. 

        

04 06 06 03 Kompressziós harisnyák 
alsó végtagra, II. 
kompressziós fokozat 

Varix m tét után kizárólag 6 
hónapig, valamint krónikus 
vénás elégtelenség, kiterjedt 
alsóvégtagi varicositas, 
mechanikus trombózis 
profilaxis, postthromboticus 
syndroma, gyógyult 
lábszárfekély fenntartó 
kezelése, angiodysplasia, 
veleszületett vagy szerzett 
krónikus nyirokoedema aktív 
oedema-mentesít  kezelése 
után fenntartó kezelésre 
(emelt indikáció: ) 
 
 

Angiológus szakorvos, 
sebész szakorvos, 
gyermeksebész szakorvos, 
traumatológus szakorvos, 
érsebész szakorvos,     
onkológus szakorvos, 
b rgyógyász szakorvos, 
belgyógyász szakorvos, 
ortopéd szakorvos 

       

04 06 06 03 
03 

Méretsorozatos 
térdharisnyák (AD), II. 
kompressziós fokozat 

        :         
6 

:              
2/1 

04 06 06 03 
06 

Egyedi méretvétel alapján 
egyedileg készített 
térdharisnyák (AD), II. 
kompressziós fokozat 

Kizárólag abban az esetben, 
ha a beteg végtagjának mérete 
és deformitása miatt 
dokumentáltan nem látható el 
méretsorozatos termékkel. 

       :         
6 

:              
2/1 

04 06 06 03 
09 

Combközépig ér  
méretsorozatos harisnyák 
(AF), II. kompressziós 
fokozat 

        :         
6 

:              
2/1 

04 06 06 03 
12 

Combközépig ér , egyedi 
méretvétel alapján 
egyedileg készített 
harisnyák (AF), II. 
kompressziós fokozat 

Kizárólag abban az esetben, 
ha a beteg végtagjának mérete 
és deformitása miatt 
dokumentáltan nem látható el 
méretsorozatos termékkel 

       :         
6 

:              
2/1 
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04 06 06 03 
15 

Combt ig ér  
méretsorozatos harisnyák 
(AG), II. kompressziós 
fokozat 

        :         
6 

:              
2/1 

04 06 06 03 
18 

Combt ig ér , egyedi 
méretvétel alapján 
egyedileg készített 
harisnyák (AG), II. 
kompressziós fokozat 

Kizárólag abban az esetben, 
ha a beteg végtagjának mérete 
és deformitása miatt 
dokumentáltan nem látható el 
méretsorozatos termékkel 

       :         
6 

:              
2/1 

04 06 06 03 
21 

Méretsorozatos, egyszáras 
harisnyanadrágok (AG/HB), 
II. kompressziós fokozat 

        :         
6 

:              
2/1 

04 06 06 03 
24 

Egyedi méretvétel alapján 
egyedileg készített, 
egyszáras harisnyanadrágok 
(AG/HB), II. kompressziós 
fokozat 

Kizárólag abban az esetben, 
ha a beteg végtagjának mérete 
és deformitása miatt 
dokumentáltan nem látható el 
méretsorozatos termékkel 

       :         
6 

:              
2/1 

04 06 06 03 
27 

Méretsorozatos 
harisnyanadrágok (AM), II. 
kompressziós fokozat 

        :         
6 

:              
2/1 

04 06 06 03 
30 

Egyedi méretvétel alapján 
egyedileg készített 
harisnyanadrágok (AM), II. 
kompressziós fokozat 

Kizárólag abban az esetben, 
ha a beteg végtagjának mérete 
és deformitása miatt 
dokumentáltan nem látható el 
méretsorozatos termékkel 

       :         
6 

:              
2/1 

04 06 06 06 Harisnyák alsó végtagra, 
III. kompressziós fokozat 

Postthromboticus szindróma, 
krónikus vénás elégtelenség 
decompensalt 
stádiuma, krónikus vénás-
lymphás elégtelenség, 
angiolymptahicus szindróma, 
veleszületett vagy szerzett 
krónikus nyirokoedema, 
lipoedema kompressziós 
kezelése után fenntartó 
kezelésre  

Angiológus szakorvos, 
sebész szakorvos,          
érsebész szakorvos, 
onkológus szakorvos, 
b rgyógyász szakorvos, 
belgyógyász szakorvos, vagy 
lymphoedema kezelését 
végz  lymphologiai központ 
szakorvosa 
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04 06 06 06 
03 

Méretsorozatos 
térdharisnyák (AD), III. 
kompressziós fokozat 

    X   6 2/1 

04 06 06 06 
06 

Egyedi méretvétel alapján 
egyedileg készített 
térdharisnyák (AD), III. 
kompressziós fokozat 

Kizárólag abban az esetben, 
ha a beteg végtagjának mérete 
és deformitása miatt 
dokumentáltan nem látható el 
méretsorozatos termékkel 

   X   6 2/1 

04 06 06 06 
09 

Combközépig ér  
méretsorozatos harisnyák 
(AF), III. kompressziós 
fokozat 

    X   6 2/1 

04 06 06 06 
12 

Combközépig ér , egyedi 
méretvétel alapján 
egyedileg készített 
harisnyák (AF), III. 
kompressziós fokozat 

Kizárólag abban az esetben, 
ha a beteg végtagjának mérete 
és deformitása miatt 
dokumentáltan nem látható el 
méretsorozatos termékkel 

   X   6 2/1 

04 06 06 06 
15 

Combt ig ér  
méretsorozatos harisnyák 
(AG), III. kompressziós 
fokozat 

    X   6 2/1 

04 06 06 06 
18 

Combt ig ér , egyedi 
méretvétel alapján 
egyedileg készített 
harisnyák (AG), III. 
kompressziós fokozat 

Kizárólag abban az esetben, 
ha a beteg végtagjának mérete 
és deformitása miatt 
dokumentáltan nem látható el 
méretsorozatos termékkel 

   X   6 2/1 

04 06 06 06 
21 

Méretsorozatos, egyszáras 
harisnyanadrágok (AG/HB), 
III. kompressziós fokozat 

    X   6 2/1 

04 06 06 06 
24 

Egyedi méretvétel alapján 
egyedileg készített 
egyszáras harisnyanadrágok 
(AG/HB), III. kompressziós 
fokozat 

Kizárólag abban az esetben, 
ha a beteg végtagjának mérete 
és deformitása miatt 
dokumentáltan nem látható el 
méretsorozatos termékkel 

   X   6 2/1 
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04 06 06 06 
27 

Méretsorozatos 
harisnyanadrágok (AM), III. 
kompressziós fokozat 

    X   6 2/1 

04 06 06 06 
30 

Egyedi méretvétel alapján 
egyedileg készített 
harisnyanadrágok (AM), III. 
kompressziós fokozat 

Kizárólag abban az esetben, 
ha a beteg végtagjának mérete 
és deformitása miatt 
dokumentáltan nem látható el 
méretsorozatos termékkel 

   X   6 2/1 

04 06 06 09 Harisnyák alsó végtagra, 
IV. kompressziós fokozat 

Postthromboticus szindróma, 
krónikus vénás elégtelenség 
decompensalt 
stádiuma, veleszületett vagy 
szerzett krónikus 
nyirokoedema, 
angiodysplasia, elephantiasis, 
lipoedema kompressziós 
kezelése után fenntartó 
kezelésre.  

 

 

Angiológus szakorvos, 
sebész szakorvos,         
érsebész szakorvos, 
onkológus szakorvos, 
b rgyógyász szakorvos, 
belgyógyász szakorvos, vagy 
lymphoedema kezelését 
végz  lymphologiai központ 
szakorvosa 

       

04 06 06 09 
03 

Méretsorozatos 
térdharisnyák (AD), IV. 
kompressziós fokozat 

    X   6 2/1 

04 06 06 09 
04 

Egyedi méretvétel alapján 
egyedileg készített 
térdharisnyák (AD), IV. 
kompressziós fokozat 

Kizárólag abban az esetben, 
ha a beteg végtagjának mérete 
és deformitása miatt 
dokumentáltan nem látható el 
méretsorozatos termékkel 

   X   6 2/1 

04 06 06 09 
06 

Combközépig ér  
méretsorozatos harisnyák 
(AF), IV. kompressziós 
fokozat 

    X   6 2/1 
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04 06 06 09 
09 

Combközépig ér , egyedi 
méretvétel alapján 
egyedileg készített 
harisnyák (AF), IV. 
kompressziós fokozat 

Kizárólag abban az esetben, 
ha a beteg végtagjának mérete 
és deformitása miatt 
dokumentáltan nem látható el 
méretsorozatos termékkel 

   X   6 2/1 

04 06 06 09 
12 

Combt ig ér  
méretsorozatos harisnyák 
(AG), IV. kompressziós 
fokozat 

    X   6 2/1 

04 06 06 09 
15 

Combt ig ér , egyedi 
méretvétel alapján 
egyedileg készített 
harisnyák (AG), IV. 
kompressziós fokozat 

Kizárólag abban az esetben, 
ha a beteg végtagjának mérete 
és deformitása miatt 
dokumentáltan nem látható el 
méretsorozatos termékkel 

   X   6 2/1 

04 06 06 09 
18 

Egyedi méretvétel alapján 
egyedileg készített, 
egyszáras harisnyanadrágok 
(AG/HB), IV. kompressziós 
fokozat 

    X   6 2/1 

04 06 06 09 
21 

Egyedi méretvétel alapján 
egyedileg készített 
harisnyanadrágok (AM), 
IV. kompressziós fokozat 

    X   6 2/1 

04 06 06 12 Harisnyák fels  végtagra, 
II. kompressziós fokozat 

Veleszületett vagy szerzett 
krónikus nyirokoedema 
kompressziós kezelése után 
fenntartó kezelésre 

 

Angiológus szakorvos, 
sebész szakorvos,           
érsebész szakorvos, 
onkológus szakorvos, 
b rgyógyász szakorvos, 
belgyógyász szakorvos, vagy 
lymphoedema kezelését 
végz  lymphologiai központ 
szakorvosa 

       

04 06 06 12 
03 

Méretsorozatos 
karharisnyák (CH), II. 
kompressziós fokozat 

    X   6 2/1 
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04 06 06 12 
06 

Egyedi méretvétel alapján 
egyedileg készített 
karharisnyák (CH), II. 
kompressziós fokozat 

Kizárólag abban az esetben, 
ha a beteg végtagjának mérete 
és deformitása miatt 
dokumentáltan nem látható el 
méretsorozatos termékkel 

   X   6 2/1 

04 06 06 12 
09 

Méretsorozatos kombinált 
karharisnyák (AH), II. 
kompressziós fokozat 

    X   6 2/1 

04 06 06 12 
12 

Egyedi méretvétel alapján 
egyedileg készített 
kombinált karharisnyák 
(AH), II. kompressziós 
fokozat 

Kizárólag abban az esetben, 
ha a beteg végtagjának mérete 
és deformitása miatt 
dokumentáltan nem látható el 
méretsorozatos termékkel 

   X   6 2/1 

04 06 06 12 
15 

Méretsorozatos keszty k ujj 
nélkül (AC 0), II. 
kompressziós fokozat 

    X   6 2/1 

04 06 06 12 
16 

Egyedi méretvétel alapján 
egyedileg készített keszty k 
ujj nélkül (AC 0), II. 
kompressziós fokozat 

Kizárólag abban az esetben, 
ha a beteg végtagjának mérete 
és deformitása miatt 
dokumentáltan nem látható el 
méretsorozatos termékkel 

   X   6 2/1 

04 06 06 12 
18 

Méretsorozatos egyujjas 
keszty k (AC 1), II. 
kompressziós fokozat 

    X   6 2/1 

04 06 06 12 
21 

Méretsorozatos ötujjas 
keszty k (AC 5), II. 
kompressziós fokozat 

    X   6 2/1 

04 06 06 12 
24 

Egyedi méretvétel alapján 
egyedileg készített, egyujjas 
keszty k (AC 1), II. 
kompressziós fokozat 

Kizárólag abban az esetben, 
ha a beteg végtagjának mérete 
és deformitása miatt 
dokumentáltan nem látható el 
méretsorozatos termékkel 

   X   6 2/1 

04 06 06 12 
27 

Egyedi méretvétel alapján 
egyedileg készített ötujjas 
keszty k (AC 5), II. 
kompressziós fokozat 

Kizárólag abban az esetben, 
ha a beteg végtagjának mérete 
és deformitása miatt 
dokumentáltan nem látható el 
méretsorozatos termékkel 

   X   6 2/1 
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04 06 06 15 Harisnyák fels  végtagra, 

III. kompressziós fokozat 
Veleszületett vagy szerzett 
krónikus nyirokoedema 
kompressziós kezelése után 
fenntartó kezelésre 

 

Angiológus szakorvos, 
sebész szakorvos,         
érsebész szakorvos, 
onkológus szakorvos, 
b rgyógyász szakorvos, 
belgyógyász szakorvos, vagy 
lymphoedema kezelését 
végz  lymphologiai központ 
szakorvosa 

       

04 06 06 15 
03 

Méretsorozatos 
karharisnyák vállrögzít vel 
(CH), III. kompressziós 
fokozat 

    X   6 2/1 

04 06 06 15 
06 

Egyedi méretvétel alapján 
egyedileg készített 
karharisnyák vállrögzít vel 
(CH), III. kompressziós 
fokozat 

Kizárólag abban az esetben, 
ha a beteg végtagjának mérete 
és deformitása miatt 
dokumentáltan nem látható el 
méretsorozatos termékkel 

   X   6 2/1 

04 06 06 15 
09 

Méretsorozatos kombinált 
karharisnyák (AH), III. 
kompressziós fokozat 

    X   6 2/1 

04 06 06 15 
12 

Egyedi méretvétel alapján 
egyedileg készített, 
kombinált karharisnyák, III. 
kompressziós fokozat 

Kizárólag abban az esetben, 
ha a beteg végtagjának mérete 
és deformitása miatt 
dokumentáltan nem látható el 
méretsorozatos termékkel 

   X   6 2/1 

04 06 06 15 
15 

Keszty k ujj nélkül (AC 0), 
III. kompressziós fokozat 

    X   6 2/1 

04 06 06 15 
18 

Egyedi méretvétel alapján 
egyedileg készített, egyujjas 
keszty k (AC 1), III. 
kompressziós fokozat 

Kizárólag abban az esetben, 
ha a beteg végtagjának mérete 
és deformitása miatt 
dokumentáltan nem látható el 
méretsorozatos termékkel 

   X   6 2/1 

04 06 06 15 
21 

Egyedi méretvétel alapján 
egyedileg készített ötujjas 
keszty k (AC 5), III. 
kompressziós fokozat 

Kizárólag abban az esetben, 
ha a beteg végtagjának mérete 
és deformitása miatt 
dokumentáltan nem látható el 
méretsorozatos termékkel 

   X   6 2/1 
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04 06 06 18 40%-os megnyúlású 

kompressziós pólyák 
Phlebothrombosis, 
thrombophlebitis, 
postthromboticus szindróma 
esetén, ha a sorozatgyártású 
kompressziós harisnya 
használata kontraindikált, 
valamint nyirokoedema 
komplex kezelésére  

Angiológus szakorvos, 
sebész szakorvos, érsebész 
szakorvos, onkológus 
szakorvos, b rgyógyász 
szakorvos, belgyógyász 
szakorvos, traumatológus 
szakorvos, lymphoedema 
kezelését végz  lymphologiai 
központ szakorvosa 

 

       

04 06 06 18 
03 

40%-os megnyúlású 
kompressziós pólyák, 8,00 
cm szélességig 

    X     6 5/1 

04 06 06 18 
06 

40%-os megnyúlású 
kompressziós pólyák, 8,01 
és 10,00 cm szélesség 
között 

    X     6 5/1 

04 06 06 18 
09 

40%-os megnyúlású 
kompressziós pólyák, 10,01 
és 12,00 cm szélesség 
között 

    X     6 5/1 

04 06 06 21 70%-os megnyúlású 
kompressziós pólyák 

Phlebothrombosis, 
thrombophlebitis, kiterjedt 
alsóvégtagi varicositas, 
krónikus vénás elégtelenség,  
postthromboticus szindróma, 
angiodysplasia esetén, ha a 
sorozatgyártású 
kompressziós harisnya 
használata  kontraindikált, 
valamint nyirokoedema 
komplex kezelésére 

Angiológus szakorvos, 
sebész szakorvos, érsebész 
szakorvos, onkológus 
szakorvos, b rgyógyász 
szakorvos, belgyógyász 
szakorvos, traumatológus 
szakorvos, lymphoedema 
kezelését végz  lymphologiai 
központ szakorvosa 

       

04 06 06 21 
03 

70%-os megnyúlású 
kompressziós pólyák, 8,00 
cm szélességig 

    X     6 5/1 
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04 06 06 21 
06 

70%-os megnyúlású 
kompressziós pólyák, 8,01 
és 10,00 cm szélesség 
között 

    X     6 5/1 

04 06 06 21 
09 

70%-os megnyúlású 
kompressziós pólyák, 10,01 
és 12,00 cm szélesség 
között 

    X     6 5/1 

04 06 06 24 80%-os megnyúlású 
kompressziós pólyák 

Phlebothrombosis, 
thrombophlebitis, kiterjedt 
alsóvégtagi varicositas, 
krónikus vénás elégtelenség,  
postthromboticus szindróma 
esetén, ha a sorozatgyártású 
kompressziós harisnya 
használata kontraindikált, 
valamint nyirokoedema 
komplex kezelésére  

Angiológus szakorvos, 
sebész szakorvos, érsebész 
szakorvos, onkológus 
szakorvos, b rgyógyász 
szakorvos, belgyógyász 
szakorvos, traumatológus 
szakorvos, lymphoedema 
kezelését végz  lymphologiai 
központ szakorvosa 

       

04 06 06 24 
03 

80%-os megnyúlású 
kompressziós pólyák, 8,00 
cm szélességig 

    X     6 5/1 

04 06 06 24 
06 

80%-os megnyúlású 
kompressziós pólyák, 8,01 
és 10,00 cm szélesség 
között 

    X     6 5/1 

04 06 06 27 90%-os megnyúlású 
kompressziós pólyák 

Phlebothrombosis, 
thrombophlebitis, kiterjedt 
alsóvégtagi varicositas, 
krónikus vénás elégtelenség, 
postthromboticus szindróma 
esetén, ha a sorozatgyártású 
kompressziós harisnya 
használata kontraindikált 

 

Angiológus szakorvos, 
sebész szakorvos, érsebész 
szakorvos, onkológus 
szakorvos, b rgyógyász 
szakorvos, belgyógyász 
szakorvos, traumatológus 
szakorvos, lymphoedema 
kezelését végz  lymphologiai 
központ szakorvosa 
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04 06 06 27 
03 

90%-os megnyúlású 
kompressziós pólyák, 8,00 
cm szélességig 

    X   6 5/1 

04 06 06 27 
06 

90%-os megnyúlású 
kompressziós pólyák, 8,01 
és 10,00 cm szélesség 
között 

    X   6 5/1 

04 06 06 27 
09 

90%-os megnyúlású 
kompressziós pólyák, 10,01 
és 12,00 cm szélesség 
között 

    X   6 5/1 

04 06 06 30 Kompressziós öltözetek Égési sérülés esetén. 

Megjegyzés: a végtagoknál 
használt termékeknél a 
kihordási id re felírható 
mennyiség egyoldali 
ellátásra vonatkozik, és a 
felírásnál az oldaliságot fel 
kell tüntetni. 

Angiológus szakorvos, 
érsebész szakorvos, sebész 
szakorvos, gyermeksebész 
szakorvos, traumatológus 
szakorvos. 

       

04 06 06 30 
03 

Cs kötszerek     X   2 2/m 

04 06 06 30 
09 

Egyedi méretvétel alapján 
egyedileg készített 
kompressziós ruházatok 

    X   6 2/1 

04 12 HASISÉRV-
SEGÉDESZKÖZÖK 

         

04 12 09 Sérvtapaszok, övek és 
sérvköt k 

Kizárólag abban az esetben, 
ha a beteg társbetegsége miatt 
m tétre alkalmatlan, illetve 
hasfali és köldöksérveknél 
postoperatív állapotban. 

Sebész szakorvos, 
rehabilitációs szakorvos, 
n gyógyász szakorvos, 
onkológus szakorvos. 

       

04 12 09 03 Normál méret  sérvköt k  .         

04 12 09 03 
03 

Normál méret  adaptív 
sérvköt k  

   X    12 2/1 
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04 12 09 06 Extra méret  sérvköt k          

04 12 09 06 
03 

Extra méret  adaptív 
sérvköt k 

   X      

04 12 09 09 Egyedi méretvétel alapján 
egyedileg készített 
sérvköt k 

         

04 12 09 09 
03 

Egyedi méretvétel alapján 
egyedileg készített normál 
méret  sérvköt k 

Kizárólag abban az esetben, 
rendelhet , ha a beteg 
hasának mérete és 
deformitása miatt 
dokumentáltan nem látható el 
méretsorozatos vagy adaptív 
termékkel 

  X    24 2/1 

04 12 09 09 
06 

Egyedi méretvétel alapján 
egyedileg készített normál 
méret  sérvköt k, hasköt  
pelottával 

Kizárólag abban az esetben 
rendelhet , ha a beteg 
hasának mérete és 
deformitása miatt 
dokumentáltan nem látható el 
méretsorozatos vagy adaptív 
termékkel 

  X    24 2/1 

04 12 09 09 
09 

Egyedi méretvétel alapján 
egyedileg készített, extra 
méret  köldök- és 
hasfalsérvköt k 

Kizárólag abban az esetben 
rendelhet , ha a beteg 
hasának mérete és 
deformitása miatt 
dokumentáltan nem látható el 
méretsorozatos vagy adaptív 
termékkel 

  X    24 2/1 

04 12 09 09 
12 

Egyedi méretvétel alapján 
egyedileg készített, extra 
méret  hasfalsérvköt k 

Kizárólag abban az esetben 
rendelhet , ha a beteg 
hasának mérete és 
deformitása miatt 
dokumentáltan nem látható el 
méretsorozatos vagy adaptív 
termékkel 

  X    24 2/1 

04 12 09 12 Hasköt -tartozékok Kizárólag egyedi méretvétel 
alapján egyedileg készített 
hasi sérvköt khöz 
rendelhet  
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04 12 09 12 
03 

Hasköt -tartozékok: 
hasemel k 

   X    12 2/1 

04 12 09 12 
06 

Hasköt -tartozékok: széles 
hasemel k 

   X    12 2/1 

04 12 09 12 
09 

Hasköt -tartozékok: 
oldalgumi ékek 

   X    12 2/2 

04 12 09 12 
12 

Hasköt -tartozékok: 
oldalgumik 

   X    12 2/2 

04 12 09 12 
15 

Hasköt -tartozékok: 
sérvpárnák 

   X    12 2/1 

04 12 09 12 
18 

Hasköt -tartozékok: 
hasemel  párnák 

   X    12 2/1 

04 12 09 12 
21 

Hasköt -tartozékok: 
oldalgombolások 

   X    12 2/1 

04 12 09 12 
24 

Hasköt -tartozékok: 
nagyméret  sérvpárnák  

   X    12 2/1 

04 12 09 12 
27 

Hasköt -tartozékok: 
második vászonbélések  

   X    12 2/1 

04 12 09 12 
30 

Hasköt -tartozékok: drill-
bélések 

   X    12 2/1 

04 12 09 12 
33 

Hasköt -tartozékok: 
harisnyatartók 

   X    12 2/3 

04 12 09 12 
36 

Hasköt -tartozékok: 
hegpárnák 

   X    12 2/1 

04 12 09 12 
39 

Hasköt -tartozékok: 
vállszalagok 

   X    12 2/1 

04 12 09 12 
42 

Hasköt -tartozékok: 
sérvpárnák, stomanyílások 

   X    12 2/1 

04 12 09 15 Lágyéksérvköt k Lágyéksérv  Sebész szakorvos, urológus 
szakorvos 
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04 12 09 15 
03 

Adaptív, egyoldali 
lágyéksérvköt k 

   X    12 1/1 

04 12 09 15 
06 

Adaptív, kétoldali 
lágyéksérvköt k 

   X    12 1/1 

04 12 09 15 
09 

Egyedi méretvétel alapján 
egyedileg készített 
lágyéksérvköt k 

Kizárólag abban az esetben 
rendelhet , ha a beteg 
dokumentáltan nem látható 
el adaptív termékkel 

  X    12 1/1 

04 12 09 18 Here- vagy combsérvköt k Heresérv, combsérv Sebész szakorvos, urológus 
szakorvos 

       

04 12 09 18 
03 

Egyoldali here- vagy 
combsérvköt k 

   X    12 1/1 

04 19 SEGÉDESZKÖZÖK 
GYÓGYSZER-
BEADÁSHOZ 

         

04 19 06 Befecskendez  pisztolyok Diabetes mellitusban 
szenved  18 éves kor alatti 
betegenek, intenzív 
inzulinterápia (=legalább 
napi 3 alkalommal történ  
inzulinadás) esetén. 

Diabetológiai szakrendelés 
szakorvosa, 
gyermekgyógyász szakorvos 

       

04 19 06 03 Befecskendez  pisztolyok          

04 19 06 03 
03 

Befecskendez  pisztolyok     X   36 1/1 

04 19 09 Egyszer használatos 
fecskend k 
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04 19 09 03 T vel egybeépített, holttér 

nélküli, egyszer használatos 
fecskend k 

Inzulinkezelésre szoruló 
diabetes mellitus esetén. 

Napi kétszeri inzulinadás 
esetén 60 db rendelhet  
(normatív indikáció: X)          
Napi háromszori inzulinadás 
esetén 90 db rendelhet  
(emelt indikáció: )         
Napi négyszeri vagy annál 
többszöri inzulinadás esetén 
120 db rendelhet  (kiemelt 
indikáció: ) 

Megjegyzés: a t  nélküli, 
egyszer használatos 
fecskend k, valamint az 
egyszer használatos pen-t k 
kihordási id n belüli 
rendelése kizárva 

Kizárólag a beteg háziorvosa, 
az inzulinkezelésre vonatkozó 
szakorvosi javaslat alapján.  

A szakorvosi javaslat 
maximális érvényességi 
id tartama: 1 év. 

       

04 19 09 03 
03 

T vel egybeépített, holttér 
nélküli, egyszer használatos 
fecskend k 

    X   
   
 

  3 X: 60/1,         
: 90/1,         
: 120/1 
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04 19 09 06 T  nélküli, egyszer 

használatos fecskend k 
Inzulinkezelésre szoruló 
diabetes mellitus (normatív 
indikáció: X) 

Krónikus betegségek 
gyógyszereinek 
adagolásához (emelt 
indikáció: ) 

Megjegyzés 1.: * a kihordási 
id re felírható mennyiség 
szükség szerinti, de 
legfeljebb 60 db 

Megjegyzés 2.: normatív 
indikációban (X) a t vel 
egybeépített, holttér nélküli, 
egyszer használatos 
fecskend k, valamint az 
egyszer használatos pen-t k 
kihordási id n belüli 
rendelése kizárva 

Normatív indikáció (X): 
Kizárólag a beteg háziorvosa, 
az inzulinkezelésre vonatkozó 
szakorvosi javaslat alapján.  

A szakorvosi javaslat 
maximális érvényességi 
id tartama: 1 év. 

Emelt indikáció ( ): 
Megegyezik az adagolandó 
készítményre vonatkozó 
felírási jogosultsággal. 

 

       

04 19 09 06 
03 

T  nélküli, egyszer 
használatos fecskend k 

    X   
 

  X, :      
1 

X, :           
*/1 

04 19 15 Egyszer használatos 
fecskend t k 
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04 19 15 03 Egyszer használatos 

fecskend t k 
Inzulinkezelésre szoruló 
diabetes mellitus (normatív 
indikáció: X) 

Krónikus betegségek 
gyógyszereinek 
adagolásához (emelt 
indikáció: ) 

Megjegyzés 1.: * a kihordási 
id re felírható mennyiség 
szükség szerinti, de 
legfeljebb 120 db 

Megjegyzés 2.: normatív 
indikációban (X) a t vel 
egybeépített, holttér nélküli, 
egyszer használatos 
fecskend k, valamint az 
egyszer használatos pen-t k 
kihordási id n belüli 
rendelése kizárva 

Normatív indikáció (X): 
Kizárólag a beteg háziorvosa, 
az inzulinkezelésre vonatkozó 
szakorvosi javaslat 
bemutatásával.  

A szakorvosi javaslat 
maximális érvényességi 
id tartama: 1 év. 

Emelt indikáció ( ):  
Megegyezik az adagolandó 
készítményre vonatkozó 
felírási jogosultsággal. 

 

       

04 19 15 03 
03 

Egyszer használatos 
fecskend t k 

    X   
 

  X, :      
1 

X, :           
*/1 
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04 19 15 06 Egyszer használatos pen t k Inzulinkezelésre szoruló 

diabetes mellitus.  

Megjegyzés 1.: a kihordási 
id re felírható mennyiség 
egy penre vonatkozik. 

Megjegyzés 2.: a t vel 
egybeépített, holttér nélküli, 
egyszer használatos 
fecskend k; a t  nélküli 
egyszer használatos 
fecskend k; valamint az 
egyszer használatos 
fecskend t k kihordási id n 
belüli rendelése kizárva 

Kizárólag a beteg háziorvosa, 
az inzulinkezelésre vonatkozó 
szakorvosi javaslat 
bemutatásával.  

A szakorvosi javaslat 
maximális érvényességi 
id tartama: 1 év. 

       

04 19 15 06 
03 

Egyszer használatos pen t k     X   3 50/1 

04 19 21 Fecskend kkel kapcsolatos 
adagoló eszközök 

         

04 19 21 03 Inzulinadagolók Inzulinkezelésre szoruló 
diabetes mellitus.  

 

Diabetológiai szakrendelés 
szakorvosa, 
gyermekgyógyász szakorvos 

       

04 19 21 03 
03 

Inzulinadagolók     X   36 1/1 
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04 19 21 06 Adagoló penek Intenzifikált inzulin-

terápiában (legalább napi 
háromszori inzulinadás) 
részesül   
- 18 év alattiaknak,  
- terhes n knek,  
- vakoknak és 

gyengénlátónak,  
- fels  végtagjukra 

mozgáskorlátozottaknak
 
Megjegyzés: 
inzulinfajtánként 1-1 pen 
rendelhet  

Diabetológiai szakrendelés 
szakorvosa, 
gyermekgyógyász szakorvos, 
fekv beteg-gyógyintézet 
belgyógyász szakorvosa 

       

04 19 21 06 
03 

Adagoló penek     X   36 1/1 

04 24 FIZIKAI, ÉLETTANI ÉS 
BIOKÉMIAI 
VIZSGÁLÓ-
KÉSZÜLÉKEK ÉS  
-ANYAGOK 

         

04 24 12 Vérelemz  anyagok          

04 24 12 03 Vércukorszintmér k Inzulinkezelésre szoruló 
diabetes mellitus. 

Diabetológiai szakrendelés 
szakorvosa, 
gyermekgyógyász szakorvos 

       

04 24 12 03 
03 

Vércukorszintmér k   X     72 1/1 
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04 24 12 06 Tesztcsíkok Inzulinkezelésre szoruló 

diabetes mellitus. 

Napi kétszeri inzulinadás 
esetén 2 doboz rendelhet  
(normatív indikáció: X)          
Napi háromszori inzulinadás 
esetén 6 doboz rendelhet  
(emelt indikáció: )         
Napi négyszeri vagy annál 
többszöri inzulinadás esetén 
9 doboz rendelhet  (kiemelt 
indikáció: ) 

Kizárólag a beteg háziorvosa, 
az inzulinkezelésre vonatkozó 
szakorvosi javaslat 
bemutatásával.  

A szakorvosi javaslat 
maximális érvényességi 
id tartama: 1 év. 

       

04 24 12 06 
03 

Tesztcsíkok támogatott 
vércukorszintmér khöz 

    X   
    
  

  X, , :    
3 

X: 2/3,          
: 6/3,          
: 9/3 

04 24 12 06 
06 

Tesztcsíkok nem támogatott 
vércukorszintmér khöz 

    X    
    
 

  X, , :    
3 

X: 2/3,          
: 6/3,          
: 9/3 

04 27 INGERL K          

04 27 09 Nem ortézisként használt 
izomingerl k 

Végtagok petyhüdt 
pareticus, bénult izmainak 
rehabilitációja; definitív 
incontinentia 

Ortopéd szakorvos, 
traumatológus szakorvos, 
reumatológus szakorvos, 
neurológus szakorvos, 
gyermeksebész szakorvos, 
idegsebész szakorvos, 
urológus szakorvos, 
n gyógyász szakorvos, 
rehabilitációs szakorvos 

       

04 27 09 03 Nem ortézisként használt 
izomingerl k 

         

04 27 09 03 
03 

Elemmel m köd , nem 
ortézisként használt 
izomingerl k 

  X     72 1/1 
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04 27 09 03 
06 

Hálózatról m köd , nem 
ortézisként használt 
izomingerl k 

    X   120 1/1 

04 27 15 Fülzúgás elleni maszkok          

04 27 15 03 Eszközök a tinnitus 
kezeléséhez 

Tinnitust el idéz  szervi 
megbetegedések kizárása 
esetén, gégészeti, 
neurológiai, otoneurológiai, 
szemészeti akut vagy 
krónikus kórfolyamat 
megítélésének 
függvényében, perorális, 
illetve infusios kezelés 
eredménytelensége esetén, 
illetve ha tartós eredmény 
nem mutatkozott a nem 
eszközös terápia mellett.  

Megjegyzés: A felírásnál az 
oldaliságot fel kell tüntetni. 

Audiológus szakorvos, fül-
orr-gégész szakorvos 

       

04 27 15 03 
03 

Noiserek   X     72 1/1 

04 27 15 03 
06 

Maskerek   X     72 1/1 

04 39 LÁTÁS- 
GYAKORLÁSI 
SEGÉDESZKÖZÖK 

         

04 39 03 Segédeszközök okklúziós 
kezeléshez 

         

04 39 03 03 Szemtakarók Strabizmus, amblyopia Szemész szakorvos        

04 39 03 03 
03 

Szemtakarók     X   1 30/1 

04 45 GERINCNYÚJTÁS 
ESZKÖZEI 

         



29466
M

A
G

Y
A

R
K

Ö
Z

L
Ö

N
Y

2009/110.szám
04 45 03 Fekv  helyzet  húzásra 

alkalmas eszközök 
         

04 45 03 03 Fekv  helyzet  húzásra 
alkalmas eszközök 

A térd- és csíp ízület 
megbetegedése esetén vagy 
más okból fellép  flexiós 
kontraktúrák oldására, a 
gerinc nyaki szakaszon 
jelentkez  fájdalmainak 
csillapítására 

Traumatológus szakorvos, 
ortopéd szakorvos, 
rehabilitációs szakorvos 

       

04 45 03 03 
03 

Nyújtókészülékek fekv  
helyzetben történ  húzásra, 
támla nélkül 

    X   36 1/1 

04 45 03 03 
06 

Nyújtókészülékek fekv  
helyzetben történ  húzásra, 
támla nélkül 

    X   36 1/1 

04 45 06 Álló helyzet  húzásra 
alkalmas eszközök 

         

04 45 06 03 Álló helyzet  húzásra 
alkalmas eszközök 

         

04 45 06 03 
03 

Ajtóra akasztható 
nyújtókészülékek 

Gerinc degeneratív 
elváltozásaihoz társuló 
izomspasmusok, 
myogelózisok és kisízületi 
distorziók okozta fájdalmak 
esetén 

Traumatológus szakorvos, 
ortopéd szakorvos, 
rehabilitációs szakorvos 

  X   36 1/1 

04 45 06 03 
06 

Függeszt  készülékek 
kartartó nélkül 

Gerinc degeneratív 
elváltozásaihoz társuló 
izomspasmusok, 
myogelózisok és kisízületi 
distorziók okozta fájdalmak 
esetén 

Traumatológus szakorvos, 
ortopéd szakorvos, 
rehabilitációs szakorvos 

  X   36 1/1 
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04 45 06 03 
09 

Függeszt  készülékek 
kartartóval 

Térd- és csíp ízületi 
elváltozás, illetve 
gerincelváltozás esetén, ahol 
a trakciós kezelés fekv  
testhelyzetben indokolt 

Traumatológus szakorvos, 
ortopéd szakorvos, 
rehabilitációs szakorvos 

  X   36 1/1 

04 45 06 03 
12 

Gerinchúzó készülékek Nyaki gerincelváltozás 
esetén, ahol a trakciós 
kezelés fekv  helyzetben 
indokolt 

Traumatológus szakorvos, 
ortopéd szakorvos, 
rehabilitációs szakorvos 

  X   36 1/1 

04 48 MOZGÁS-, ER - ÉS 
EGYENSÚLY- 
GYAKORLÓ 
ESZKÖZÖK 

         

04 48 12 Ujj- és kéztorna-eszközök Radiális paresis, extensor ín 
sérülése, ulnaris paresis, 
rheumatoid arthritis 

Traumatológus szakorvos, 
ortopéd szakorvos, 
rehabilitációs szakorvos 
reumatológus szakorvos, 
neurológus szakorvos, 
idegsebész szakorvos, 
kézsebész szakorvos, 
gyermeksebész szakorvos 

       

04 48 12 03 Ujj- és kézgyakoroltató 
eszközök paresisre, 
paralysisre 

         

04 48 12 03 
03 

Ujj- és kézlazító eszközök    X    12 1/1 

04 48 12 03 
06 

Radialis bénuláskezel k    X    12 1/1 

04 48 15 Kar-, törzs- és lábtorna-
eszközök 

         

04 48 15 03 Csíp tornáztatók Csíp ízületi kontraktúra 
kezelésére 

Traumatológus szakorvos, 
ortopéd szakorvos, 
rehabilitációs szakorvos 

       

04 48 15 03 
03 

Csíp tornáztatók    X    12 1/1 
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04 48 15 06 Alsóvégtag-húzó 

készülékek 
Gerinc degeneratív 
elváltozásaihoz társuló 
izomspasmusok, 
myogelózisok és kisízületi 
distorziók okozta fájdalmak 
kezelésére 

Traumatológus szakorvos, 
ortopéd szakorvos, 
rehabilitációs szakorvos 

       

04 48 15 06 
03 

Alsóvégtag-húzó 
készülékek 

   X    12 1/1 

06 ORTÉZISEK ÉS 
PROTÉZISEK 

Megjegyzés: egyedi 
méretvétel alapján egyedileg 
készített termék kizárólag 
abban az esetben rendelhet , 
ha a beteg ellátandó 
testrészének mérete és 
deformitása miatt nem 
látható el méretsorozatos 
vagy adaptív termékkel  

        

06 03 GERINCORTÉZIS-
RENDSZEREK 

         

06 03 06 Ágyék-keresztcsont-
ortézisek 

Lumbago, postdiscectomyas 
syndroma, spondylosis, 
spondylarthrosis, 
spondylolisthesis, fractura 
ossis pubis sine dislocatione 

Ortopéd szakorvos, 
reumatológus szakorvos, 
neurológus szakorvos, 
gyermeksebész szakorvos, 
idegsebész szakorvos, 
traumatológus szakorvos, 
rehabilitációs szakorvos 

       

06 03 06 03 Méretsorozatos ágyék-
keresztcsont ortézisek 

         

06 03 06 03 
03 

Méretsorozatos ágyék-
keresztcsont ortézisek 
vászonból vagy 
gumiszövetb l 

  X     12 1/1 

06 03 06 06 Adaptív ágyék-keresztcsont 
ortézisek 

Kizárólag abban az esetben 
rendelhet , ha a beteg mérete 
és deformitása miatt nem 
látható el méretsorozatos 
termékkel 
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06 03 06 06 
03 

Adaptív ágyék-keresztcsont 
ortézisek 

   X    12 1/1 

06 03 06 09 Egyedi méretvétel alapján 
egyedileg készített ágyék-
keresztcsont ortézisek  

Kizárólag abban az esetben 
rendelhet , ha a beteg mérete 
és deformitása miatt nem 
látható el méretsorozatos 
vagy adaptív termékkel 

        

06 03 06 09 
03 

F 24 ágyékf z k     X   12 1/1 

06 03 06 09 
06 

F 25 hosszú gerincf z k     X   12 1/1 

06 03 06 09 
09 

F 26 hosszú gerincf z k 
melltartóval 

    X   12 1/1 

06 03 09 Mellkas-ágyék-keresztcsont 
ortézisek 

 Ortopéd szakorvos, 
reumatológus szakorvos, 
neurológus szakorvos, 
idegsebész szakorvos, 
traumatológus szakorvos, 
rehabilitációs szakorvos 

       

06 03 09 03 Egyedi méretvétel alapján 
egyedileg készített mellkas-
ágyék-keresztcsont 
ortézisek  

         

06 03 09 03 
06 

Boston-rendszer  mellkas-
ágyék-keresztcsont 
ortézisek  

Lumbalis scoliosis, 
Scheuermann-kór, 
postoperativ strukturális 
defektus 

   X   12 1/1 

06 03 09 03 
09 

Charleston-rendszer  
mellkas-ágyék-keresztcsont 
ortézisek 

Strukturális scoliosis    X   12 1/1 

06 03 09 03 
12 

Cheneau-rendszer  
mellkas-ágyék-keresztcsont 
ortézisek 

Háti strukturális deformitás, 
scoliosis, Scheuermann-kór, 
postoperativ strukturális 
defektus 

   X   12 1/1 
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06 03 09 03 
15 

Gschwend-rendszer  
mellkas-ágyék-keresztcsont 
ortézisek 

Scheuermann-kór    X   12 1/1 

06 03 09 03 
18 

Milwaukee-rendszer  
mellkas-ágyék-keresztcsont 
ortézisek 

Nyaki és magas háti 
strukturális deformitás, 
scoliosis, Scheuermann-kór 

   X   12 1/1 

06 03 09 03 
21 

Stagnara-rendszer  
mellkas-ágyék-keresztcsont 
ortézisek 

Háti strukturális deformitás, 
súlyosabb fokú scoliosis, 
Scheuermann-kór 

   X   12 1/1 

06 03 09 03 
24 

Ül korzett-rendszer  
mellkas-ágyék-keresztcsont 
ortézisek 

Háti strukturális deformitás, 
súlyosabb fokú scoliosis 

   X   12 1/1 

06 03 09 03 
27 

Traumás gerincortézis Traumás sérülés vagy 
osteoporosis-eredet  
csigolyatörés 

   X   12 1/1 

06 03 09 03 
30 

Mobilis korrigáló f z k Háti és ágyéki strukturális 
deformitás, scoliosis 

   X   12 1/1 

06 03 12 Nyakortézisek Spondylosis, discopathia, 
spondylarthrosis a nyaki 
szakaszon, torticollis, 
csigolyatumor, nyaki 
distorsio, degeneratív 
elváltozások, idegfájdalmak, 
egyszer  stabil törések, 
luxáció; luxációs törések 
primer nyújtását követ en, 
dislocatiora hajlamos 
elváltozásoknál a fájdalom 
csökkentésére, megel zésére

Ortopéd szakorvos, 
reumatológus szakorvos, 
neurológus szakorvos, 
gyermeksebész szakorvos, 
idegsebész szakorvos, 
traumatológus szakorvos, 
rehabilitációs szakorvos 

       

06 03 12 03 Rugalmas nyakortézisek          

06 03 12 06 Merev nyakortézisek          

06 03 12 06 
03 

Méretsorozatos merev 
nyakortézisek  

  X     12 1/1 
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06 03 12 06 
06 

Adaptív merev 
nyakortézisek 

Kizárólag abban az esetben 
rendelhet , ha a beteg mérete 
és deformitása miatt nem 
látható el méretsorozatos 
termékkel 

  X    12 1/1 

06 03 15 Nyak-mellkas ortézisek          

06 03 15 03 Nyak-mellkas ortézisek Degeneratív elváltozások, 
idegfájdalmak, egyszer  
stabil törések, luxatio, 
artritis; luxatios törések 
primer nyújtását követ en, 
diszlokációra hajlamos 
elváltozásoknál a fájdalom 
csökkentésére, megel zésére

Ortopéd szakorvos, 
reumatológus szakorvos, 
neurológus szakorvos, 
idegsebész szakorvos, 
traumatológus szakorvos, 
rehabilitációs szakorvos 

       

06 03 15 03 
03 

Méretsorozatos nyak-
mellkas ortézisek 

  X     12 1/1 

06 06 FELS  VÉGTAGOK 
ORTÉZISRENDSZEREI 
(TESTEN VISELT) 

Megjegyzés: felíráskor az 
oldaliságot fel kell tüntetni 

        

06 06 06 Kézortézisek          

06 06 06 06 Adaptív kézortézisek  Distorsio, subluxatio, 
luxatio, arthritis, 
tendovaginitis, postoperatív 
állapot 

Ortopéd szakorvos, 
reumatológus szakorvos, 
neurológus szakorvos, 
gyermeksebész szakorvos, 
kézsebész szakorvos, 
traumatológus szakorvos, 
rehabilitációs szakorvos 

       

06 06 06 06 
03 

M anyag kézrögzít k    X    12 1/1 

06 06 06 06 
06 

Gumiszövetes, 
fémmerevítés  kézrögzít k 

   X    12 1/1 
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06 06 06 09 Egyedi méretvétel alapján 

egyedileg készített 
kézortézisek  

Rheumatoid arthritis, n. 
radiális paresis, izomeredet  
bénulások, központi 
idegrendszeri eredet  
bénulás 

Kizárólag abban az esetben 
rendelhet , ha a beteg 
mérete és deformitása miatt 
nem látható el adaptív 
termékkel 

Ortopéd szakorvos, 
reumatológus szakorvos, 
neurológus szakorvos, 
gyermeksebész szakorvos, 
kézsebész szakorvos, 
idegsebész szakorvos, 
traumatológus szakorvos, 
rehabilitációs szakorvos 

       

06 06 06 09 
03 

Egyedi méretvétel alapján 
egyedileg készített, 
gumiszövetes kézortézisek  

    X   12 1/1 

06 06 06 09 
06 

Egyedi méretvétel alapján 
egyedileg készített, 
m anyag kézrögzít k  

    X   12 1/1 

06 06 09 Csuklóortézisek Rheumatoid arthritis, n. 
radialis paresis, izomeredet  
bénulások, központi 
idegrendszeri eredet  
bénulás, fájdalmas 
csuklóízületi mozgások 
kiiktatása 

Ortopéd szakorvos, 
reumatológus szakorvos, 
neurológus szakorvos, 
gyermeksebész szakorvos, 
kézsebész szakorvos, 
idegsebész szakorvos, 
traumatológus szakorvos, 
rehabilitációs szakorvos 

       

06 06 09 06 Adaptív csuklóortézisek          

06 06 09 06 
03 

M anyag csuklórögzít k    X    12 1/1 

06 06 09 09 Egyedi méretvétel alapján 
egyedileg készített 
csuklóortézisek 

Kizárólag abban az esetben 
rendelhet , ha a beteg mérete 
és deformitása miatt nem 
látható el adaptív termékkel 

        

06 06 09 09 
03 

Egyedi méretvétel alapján 
egyedileg készített m anyag 
csuklórögzít k 

    X   12 1/1 
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06 06 09 09 
06 

Egyedi méretvétel alapján 
egyedileg készített, 
gumiszövetes 
csuklóortézisek 

    X   12 1/1 

06 06 12 Csukló-kéz-ortézisek Distorsio, subluxatio, 
luxatio, arthritis, 
tendovaginitis, postoperatív 
állapot, központi és 
perifériás idegbénulás 

Ortopéd szakorvos, 
reumatológus szakorvos, 
neurológus szakorvos, 
gyermeksebész szakorvos, 
kézsebész szakorvos, 
idegsebész szakorvos, 
traumatológus szakorvos, 
rehabilitációs szakorvos 

       

06 06 12 06 Adaptív csukló-kéz- 
ortézisek 

         

06 06 12 06 
03 

M anyag csukló-kéz-
rögzít k  

   X    12 1/1 

06 06 12 06 
06 

M anyag palmáris 
alkarsínek 

   X    12 1/1 

06 06 15 Könyökortézisek Postoperatív állapot, 
könyökízületi instabilitás, 
arthrosis, arthritis 

Ortopéd szakorvos, 
reumatológus szakorvos, 
gyermeksebész szakorvos, 
kézsebész szakorvos, 
traumatológus szakorvos, 
rehabilitációs szakorvos 

       

06 06 15 06 Adaptív könyökortézisek          

06 06 15 06 
09 

Gumiszövetes, 
fémmerevítés  
könyökortézisek 

   X    12 1/1 

06 06 15 09 Egyedi méretvétel alapján 
egyedileg készített 
könyökortézisek 

Kizárólag abban az esetben 
rendelhet , ha a beteg mérete 
és deformitása miatt nem 
látható el adaptív termékkel 
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06 06 15 09 
03 

Egyedi méretvétel alapján 
egyedileg készített, 
m anyag, fix 
könyökortézisek 

    X   12 1/1 

06 06 15 09 
06 

Egyedi méretvétel alapján 
egyedileg készített, 
m anyag könyökortézisek, 
el készített ízülettel 

    X   12 1/1 

06 06 24 Váll-könyök ortézisek Vállízület, álizület és fels  
végtag m tétei után; luxatio 
humeroscapularis, luxatio 
acromioclavicularis, 
contusio omii, humerus 
diaphysis középs  3/5-ének 
törései, vel rsínezés után a 
stabilitás fokozására; 
lemezes OS után, ha a bels  
rögzítés mellett küls  
stabilizáció is szükséges; 
törés elhúzódó gyógyulása 
esetén  

Ortopéd szakorvos, 
reumatológus szakorvos, 
gyermeksebész szakorvos, 
kézsebész szakorvos, 
traumatológus szakorvos, 
rehabilitációs szakorvos 

       

06 06 24 06 Adaptív váll-könyök 
ortézisek 

         

06 06 24 06 
03 

M anyag váll-könyök 
rögzít k 

   X    12 1/1 

06 06 24 09 Egyedi méretvétel alapján 
egyedileg készített váll-
könyök ortézisek 

Kizárólag abban az esetben 
rendelhet , ha a beteg mérete 
és deformitása miatt nem 
látható el adaptív termékkel 

        

06 06 24 09 
03 

Egyedi méretvétel alapján 
egyedileg készített, 
m anyag váll-könyök-
ortézisek 

    X   12 1/1 

06 12 ALSÓ VÉGTAGOK 
ORTÉZISRENDSZEREI 

Megjegyzés: a nem párban 
rendelhet  eszközöknél 
felíráskor az oldaliságot fel 
kell tüntetni 
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06 12 03 Lábortézisek          

06 12 03 03 Lábortézisek dongalábra          

06 12 03 03 
03 

Méretsorozatos, egy síkban 
korrigáló lábortézisek 
dongalábra 

Pes adductus Ortopéd szakorvos     X 12 1/1 

06 12 03 03 
06 

Méretsorozatos, három 
síkban korrigáló 
lábortézisek dongalábra 

Pes equinovarus Ortopéd szakorvos     X 12 1/1 

06 12 03 03 
09 

Egyedi méretvétel alapján 
egyedileg készített 
lábortézisek dongalábra 

Veleszületett dongaláb, 
centralis, illetve perifériás 
neurológiai károsodás miatt 
kialakult kóros lábtartás 

Ortopéd szakorvos, 
rehabilitációs szakorvos 

    X 12 1/1 

06 12 03 06 Lábortézisek diabeteses, 
neuropathias lábra 

Diabeteses, neuropathias 
láb, krónikus talpi fekéllyel 

Ortopéd szakorvos, 
rehabilitációs szakorvos 

       

06 12 03 06 
03 

Egyedi méretvétel alapján 
egyedileg készített 
lábortézisek diabeteses, 
neuropathias lábra  

    X   12 1/1 

06 12 03 09 Lábortézisek er sen 
deformált lábra 

Pes excavatus, pes adductus, 
pes varus, pes valgus 

Ortopéd szakorvos, 
rehabilitációs szakorvos 

       

06 12 03 09 
03 

Egyedi méretvétel alapján 
egyedileg készített 
lábortézisek er sen 
deformált lábra  

    X   12 1/1 

06 12 03 15 Lábortézisek a láb 
izomzatának bénulására 

Peroneus paresis, plaegia Ortopéd szakorvos, 
traumatológus szakorvos, 
rehabilitációs szakorvos 

 
 

      

06 12 03 15 
03 

Lábortézisek a láb 
feszít izomzatának kisfokú 
bénulására 

     X  12 2/1 

06 12 03 15 
06 

Lábortézisek a láb 
feszít izomzatának 
nagyfokú bénulására 

     X  12 1/1 
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06 12 03 18 Lúdtalpbetétek Megjegyzés: azonos kihordási 

id n belül vagy lúdtalpbetét, 
vagy ortopéd cip  rendelhet  

        

06 12 03 18 
15 

Egyedi méretvétel alapján 
egyedileg készített merev 
betétek 

Pes planovalgus esetén 18 év 
alatti betegnek 
 
 

Ortopéd szakorvos X     12 1/2 

06 12 03 18 
18 

Egyedi méretvétel alapján 
egyedileg készített félmerev 
betétek 

Pes planus, pes 
calceneovalgus esetén 18 év 
alatti betegnek 
 
 

Ortopéd szakorvos X     12 1/2 

06 12 06 Boka-láb ortézisek          

06 12 06 03 Méretsorozatos boka-láb 
ortézisek 

         

06 12 06 03 
09 

Fémmerevítés  
méretsorozatos boka-láb 
ortézisek 

Krónikus bokaízületi 
instabilitás, krónikus 
bokaízületi gyulladás, 
szalagsérülés konzervatív 
kezelése 

Ortopéd szakorvos, 
traumatológus szakorvos, 
gyermeksebész szakorvos, 
rehabilitációs szakorvos  

X     12 1/1 

06 12 06 06 Adaptív boka-láb ortézisek          

06 12 06 06 
03 

Peroneus-emel k Peroneus-bénulás a lábszár 
szintjében 

Ortopéd szakorvos, 
traumatológus szakorvos, 
neurológus szakorvos, 
idegsebész szakorvos, 
gyermeksebész szakorvos, 
rehabilitációs szakorvos 

   X  12 1/1 

06 12 06 06 
06 

Boka-láb ortézisek 
lábszártörésre  

Lábszártörés, septicus törés, 
osteosynthesis után, 
Achilles-ín sérülés  

Ortopéd szakorvos, 
traumatológus szakorvos, 
gyermeksebész szakorvos 

 X    12 1/1 

06 12 06 09 Egyedi méretvétel alapján 
egyedileg készített boka-láb 
ortézisek 
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06 12 06 09 
03 

Egyedi méretvétel alapján 
egyedileg készített boka-láb 
ortézisek fixált bokaízülettel

Centrális és perifériás 
bénulás, diabetes mellitus 

Megjegyzés: 98%-os 
támogatással kizárólag 18 év 
alattiaknak rendelhet  
(emelt indikáció: ) 

Ortopéd szakorvos, 
traumatológus szakorvos, 
reumatológus szakorvos, 
rehabilitációs szakorvos 

   X  X, : 12 X, :           
1/1 

06 12 06 09 
06 

Egyedi méretvétel alapján 
egyedileg készített, 
patellaínra támaszkodó 
boka-láb ortézisek fixált 
bokaízülettel 

Krónikus bokaízületi 
megbetegedések esetén a 
bokaízület részleges 
tehermentesítésére, 
Achilles-ínszakadás 
postoperatív szakában 

Megjegyzés: 98%-os 
támogatással kizárólag 18 év 
alattiaknak rendelhet  
(emelt indikáció: ) 

Ortopéd szakorvos, 
traumatológus szakorvos, 
reumatológus szakorvos, 
rehabilitációs szakorvos 

   X  X, :     
12 

X, :           
1/1 

06 12 06 09 
09 

Járógépek lábbénulásra Alsó végtag veleszületett 
bénulása 

Megjegyzés: 98%-os 
támogatással kizárólag 18 év 
alattiaknak rendelhet  
(emelt indikáció: ) 

Ortopéd szakorvos, 
rehabilitációs szakorvos 

   X  X, :     
12 

X, :           
1/1 

06 12 09 Térdortézisek          

06 12 09 06 Adaptív térdortézisek          

06 12 09 06 
03 

Adaptív térdortézisek 
gumiszövetes oldalsínnel 

Térdízületi instabilitás Ortopéd szakorvos, 
traumatológus szakorvos, 
gyermeksebész szakorvos, 
rehabilitációs szakorvos, 
reumatológus szakorvos 

 X    12 1/1 
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06 12 09 06 
06 

Adaptív térdortézisek 
gumiszövetes, 
szabályozható 
mozgásterjedelm  
oldalsínnel 

Térdízületi instabilitás 
esetén várhatóan legfeljebb 
6 hétig tartó kezelésre 

Ortopéd szakorvos, 
traumatológus szakorvos, 
gyermeksebész szakorvos, 
rehabilitációs szakorvos, 
reumatológus szakorvos 

 X    12 1/1 

06 12 09 09 Egyedi méretvétel alapján 
egyedileg készített 
térdortézisek  

         

06 12 09 09 
03 

Egyedi méretvétel alapján 
egyedileg készített m anyag 
térdortézisek merev 
térdízülettel 

Lezajlott degeneratív 
térdízületi betegség után, 3 
hónapnál hosszabb ideig 
tartó kezelésre 

Ortopéd szakorvos, 
traumatológus szakorvos, 
gyermeksebész szakorvos, 
rehabilitációs szakorvos, 
reumatológus szakorvos 

  X   12 1/1 

06 12 09 09 
06 

Egyedi méretvétel alapján 
egyedileg készített m anyag 
térdortézisek változtatható 
mozgástartománnyal 
(gyermek) 

Nagyfokú térdízület-
instabilitás esetén, 6 hétnél 
hosszabb ideig tartó 
kezelésre, 18 év alattiak 
részére 

Ortopéd szakorvos, 
traumatológus szakorvos, 
gyermeksebész szakorvos, 
rehabilitációs szakorvos, 
reumatológus szakorvos 

  X   12 1/1 

06 12 09 09 
09 

Egyedi méretvétel alapján 
egyedileg készített m anyag 
térdortézisek változtatható 
mozgástartománnyal 
(feln tt) 

Nagyfokú térdízület-
instabilitás esetén, 6 hétnél 
hosszabb ideig tartó 
kezelésre, 18 év felettiek 
részére 

Ortopéd szakorvos, 
traumatológus szakorvos, 
gyermeksebész szakorvos, 
rehabilitációs szakorvos, 
reumatológus szakorvos 

  X   12 1/1 

06 12 09 09 
12 

Térdízületi 
kontraktúrakezel k 

Lábszáramputációt követ en 
a térdízületi kontraktúra 
megel zésére 

Ortopéd szakorvos, 
traumatológus szakorvos, 
rehabilitációs szakorvos 

  X   12 1/1 

06 12 15 Csíp ortézisek          

06 12 15 03 Méretsorozatos 
csíp ortézisek 

         

06 12 15 03 
03 

Abdukciós sínek Csíp  veleszületett 
subluxatiója, instabil csíp , 
csíp  egyéb deformitása, 
csíp  dysplasiája 

Ortopéd szakorvos  X    12 1/1 
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06 12 15 03 
06 

Osteoporosis-ortézisek Osteoporosis esetén, 
amennyiben 
osteodensitometriával 
kevesebb, mint 2,5 SD 
érték  T. score mérhet  

Osteoporosis-centrum 
szakorvosa 

 X    12 1/1 

06 12 15 06 Adaptív csíp ortézisek          

06 12 15 06 
03 

Abdukciós hevederek Csíp  veleszületett 
subluxatiója, instabil csíp , 
csíp  egyéb, deformitása, 
csíp  dysplasiája 

Ortopéd szakorvos   X   12 1/1 

06 12 15 09 Egyedi méretvétel alapján 
egyedileg készített 
csíp ortézisek 

         

06 12 15 09 
03 

Egyedi méretvétel alapján 
egyedileg készített 
csíp ortézisek merev 
ízülettel 

Coxitis, el rehaladott 
coxarthrosis 

Ortopéd szakorvos, 
rehabilitációs szakorvos 

    X 12 1/1 

06 12 15 09 
06 

Egyedi méretvétel alapján 
egyedileg készített 
csíp ortézisek szabad 
ízülettel 

Osteochondritis, Perthes-kór Ortopéd szakorvos, 
rehabilitációs szakorvos 

    X 24 1/1 

06 12 18 Csíp -térd-boka-láb 
ortézisek 

         

06 12 18 03 Medenceöves, négykörsínes 
csíp -térd-boka-láb 
ortézisek 

 Ortopéd szakorvos, 
rehabilitációs szakorvos 

       

06 12 18 03 
03 

Egyoldali medenceöves-
négykörsínes csíp -térd-
boka-láb ortézisek  

Musculus quadriceps 
bénulása 

     X 24 1/1 

06 12 18 03 
06 

Egyoldali medenceöves-
négykörsínes csíp -térd-
boka-láb ortézisek 
térdzárral 

Musculus quadriceps 
bénulása 

     X 24 1/1 
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06 12 18 03 
09 

Egyoldali medenceöves-
négykörsínes csíp -térd-
boka-láb ortézisek 
tehermentesít  
tubertámasszal 

Musculus quadriceps 
bénulása 

     X 24 1/1 

06 12 18 03 
12 

Egyoldali medenceöves-
négykörsínes csíp -térd-
boka-láb ortézisek 
térdzárral és tehermentesít  
tubertámasszal 

Musculus quadriceps 
bénulása 

     X 24 1/1 

06 12 18 03 
15 

Egyoldali medenceöves-
négykörsínes csíp -térd-
boka-láb ortézisek, 
combrészen tokkal 

Musculus quadriceps 
bénulása 

     X 24 1/1 

06 12 18 03 
18 

Egyoldali medenceöves-
négykörsínes csíp -térd-
boka-láb ortézisek 
térdzárral, tehermentesít  
tubertámasszal, combrészen 
tokkal 

Musculus quadriceps 
bénulása 

     X 24 1/1 

06 12 18 03 
21 

Egyoldali medenceöves-
négykörsínes csíp -térd-
boka-láb ortézisek 
zárszerkezettel, fémsínnel 

Egyoldali csíp , comb és 
lábszár együttes bénulása 
esetén 

     X 24 1/1 

06 12 18 03 
24 

Keretf z vel egybeépített 
egyoldali csíp -térd-boka-
láb ortézisek, fémsínnel 

Egyoldali csíp , comb és 
lábszár együttes bénulása 
esetén, amennyiben ahhoz 
az ágyéki gerincszakasz 
izomzatának nagyfokú 
gyengülése társul 

     X 24 1/1 

06 12 18 03 
27 

Kétoldali medenceöves-
négykörsínes csíp -térd-
boka-láb ortézisek 
zárszerkezettel, fémsínnel 

Kétoldali csíp , comb és 
lábszár együttes bénulása 

     X 24 1/1 
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06 12 18 03 
30 

Keretf z vel egybeépített 
kétoldali csíp -térd-boka-
láb ortézisek, fémsínnel 

Kétoldali csíp , comb és 
lábszár együttes bénulása, 
amennyiben ahhoz az ágyéki 
gerincszakasz izomzatának 
nagyfokú gyengülése társul 

     X 24 1/1 

06 12 18 03 
33 

Perthes-kórt kezel  csíp -
térd-boka-láb ortézisek 

Perthes-kór      X 24 1/1 

06 12 30 Tartozékok alsóvégtag-
ortézisekhez 

Kizárólag egyedi méretvétel 
alapján egyedileg készített 
alsóvégtag-ortézisekhez 

Ortopéd szakorvos, 
rehabilitációs szakorvos 

       

06 12 30 03 Tartozékok alsóvégtag- 
ortézisekhez 

         

06 12 30 03 
03 

Tartozékok alsóvégtag-
ortézisekhez: kengyel 

      X 12 2/1 

06 12 30 03 
06 

Tartozékok alsóvégtag-
ortézisekhez: el revezetett, 
beépített kengyel 

      X 12 2/1 

06 12 30 03 
09 

Tartozékok alsóvégtag-
ortézisekhez: készen 
vásárolt kengyel 

      X 12 1/1 

06 12 30 03 
12 

Tartozékok alsóvégtag-
ortézisekhez: csúszó 
kengyel Perthes-kórt kezel  
ortézishez 

      X 12 1/1 

06 12 30 03 
15 

Tartozékok alsóvégtag-
ortézisekhez: ellenoldali 
talpmagasítás 

      X 12 1/1 

06 12 30 03 
18 

Tartozékok alsóvégtag-
ortézisekhez: korlátozható 
mozgású bokaízület 

      X 12 1/1 

06 12 30 03 
21 

Tartozékok alsóvégtag-
ortézisekhez: szandál, 
biztosított támasztású 
bokaízülettel 

      X 12 1/1 
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06 12 30 03 
24 

Tartozékok alsóvégtag-
ortézisekhez: bokaszíj 

      X 12 1/1 

06 12 30 03 
27 

Tartozékok alsóvégtag-
ortézisekhez: térd 
hyperextensióját gátló 
szíjazat 

      X 12 1/1 

06 12 30 03 
30 

Tartozékok alsóvégtag-
ortézisekhez: quadriceps 
térdhúzó 

      X 12 1/1 

06 12 30 03 
33 

Tartozékok alsóvégtag-
ortézisekhez: gluteus-húzó 

      X 12 1/1 

06 12 30 03 
36 

Tartozékok alsóvégtag-
ortézisekhez: térdsapka 

      X 12 1/1 

06 12 30 03 
39 

Tartozékok alsóvégtag-
ortézisekhez: combtoldalék 

      X 12 1/1 

06 12 30 03 
42 

Tartozékok alsóvégtag-
ortézisekhez: deréköv 
egyoldali járást segít  
eszközhöz 

      X 12 1/1 

06 12 30 03 
45 

Tartozékok alsóvégtag-
ortézisekhez: deréköv 
kétoldali járást segít  
eszközhöz 

      X 12 1/1 

06 18 FELS  VÉGTAGOK 
PROTÉZIS-
RENDSZEREI 

Megjegyzés 1.: a nettó 
300.000 forintot meghaladó 
közfinanszírozás alapjául 
elfogadott árú eszközök 
támogatásához az adott 
beteg számára történ  els  
felíráskor a REP szakért  
f orvosának szakmai 
ellenjegyzése szükséges  

Megjegyzés 2.: felíráskor az 
oldaliságot fel kell tüntetni 
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06 18 03 Részleges kézprotézisek Egy vagy több kézujj, 

ujjrész hiánya, kéz részleges 
vagy teljes veleszületett, 
illetve szerzett hiánya 

Sebész szakorvos, 
traumatológus szakorvos, 
ortopéd szakorvos,   
kézsebész szakorvos, 
rehabilitációs szakorvos 

       

06 18 03 03 Részleges kézprotézisek 
ujjcsonkra, kézcsonkra 

         

06 18 03 03 
03 

Ujjpótlások keszty vel, 
hozott keszty be dolgozva 

      X 24 1/1 

06 18 03 03 
06 

Részleges vagy teljes 
kézpótlások 

      X 24 1/1 

06 18 03 03 
09 

Ellentámaszok 
kézcsonkhoz, nyitott vég  
alkartokkal 

      X 24 1/1 

06 18 03 03 
12 

Vállhúzós horgok 
kézcsonkhoz, nyitott tokkal 

      X 24 1/1 

06 18 03 03 
15 

Szilikonos ujjpótlások       X 24 1/1 

06 18 03 03 
18 

Szilikonos kézpótlások       X 24 1/1 

06 18 09 Alkarcsonkprotézisek           

06 18 09 03 Kozmetikus protézisek 
alkarcsonkra  

Kéz és alkar veleszületett, 
illetve szerzett hiánya 
(könyök alatt) 

Sebész szakorvos, 
traumatológus szakorvos, 
ortopéd szakorvos, 
gyermeksebész szakorvos, 
rehabilitációs szakorvos 

       

06 18 09 03 
03 

Alkarok amputáltaknak       X 24 1/1 

06 18 09 03 
06 

Alkarok az alsó harmadban 
amputáltaknak 

      X 24 1/1 

06 18 09 03 
09 

Alkarok a középs  
harmadban amputáltaknak 

      X 24 1/1 
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06 18 09 03 
12 

Pronációs kezek 
alkarcsonkra 

      X 24 1/1 

06 18 09 06 Munkakar-protézisek 
alkarcsonkra  

Kéz és alkar veleszületett, 
illetve szerzett hiánya esetén 
(könyök alatt) a 
munkaképesség, 
tanulóképesség vagy önálló 
életvitelre való képesség 
visszanyerése céljából 

Sebész szakorvos, 
traumatológus szakorvos, 
ortopéd szakorvos, 
gyermeksebész szakorvos, 
rehabilitációs szakorvos 

       

06 18 09 06 
03 

M kezek       X 24 1/1 

06 18 09 06 
06 

Munkakar-protézisek 
b rb l, m anyag kézzel 

      X 24 1/1 

06 18 09 06 
09 

Munkakar-protézisek 
b rb l, izületes 
felkarmandzsettával 

      X 24 1/1 

06 18 09 06 
12 

Szerszámbefogó b rtokok       X 24 1/1 

06 18 09 06 
15 

Gépjárm kormány-befogók       X 24 1/1 

06 18 09 09 Vállhúzós protézisek 
alkarcsonkra  

Kéz és alkar veleszületett, 
illetve szerzett hiánya 
(könyök alatt) 

Sebész szakorvos, 
traumatológus szakorvos, 
ortopéd szakorvos, 
gyermeksebész szakorvos, 
rehabilitációs szakorvos 

       

06 18 09 09 
03 

Vállhúzós protézisek 
alkarcsonkra m anyag 
tokkal 

      X 24 1/1 

06 18 15 Felkarcsonkprotézisek           

06 18 15 03 Kozmetikus protézisek 
felkarcsonkra  

Alkar és felkar veleszületett, 
illetve szerzett hiánya 
(könyök felett) 

Sebész szakorvos, 
traumatológus szakorvos, 
ortopéd szakorvos, 
gyermeksebész szakorvos, 
rehabilitációs szakorvos 
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06 18 15 03 
03 

Kozmetikus protézisek 
felkarcsonkra, rugós ujjal 
vagy keszty vel 

      X 24 1/1 

06 18 15 03 
06 

Kozmetikus protézisek 
felkarcsonkra: passzív 
felkar 

      X 24 1/1 

06 18 15 06 Vállhúzós protézisek 
felkarcsonkra  

Alkar és felkar veleszületett, 
illetve szerzett hiánya 
(könyök felett) 

Sebész szakorvos, 
traumatológus szakorvos, 
ortopéd szakorvos, 
gyermeksebész szakorvos, 
rehabilitációs szakorvos 

       

06 18 15 06 
03 

Vállhúzós protézisek hosszú 
felkarcsonkra 

      X 24 1/1 

06 18 15 06 
06 

Vállhúzós protézisek 
felkarcsonkra, 
önt gyantából 

      X 24 1/1 

06 18 15 09 Munkakar-protézisek 
felkarcsonkra  

Alkar és felkar veleszületett, 
illetve szerzett hiánya esetén 
(könyök felett) a 
munkaképesség, 
tanulóképesség vagy önálló 
életvitelre való képesség 
visszanyerése céljából 

Sebész szakorvos, 
traumatológus szakorvos, 
ortopéd szakorvos, 
gyermeksebész szakorvos, 
rehabilitációs szakorvos 

       

06 18 15 09 
03 

Munkakar-protézisek 
felkarcsonkra, rugós ujjú 
kézzel 

      X 24 1/1 

06 18 15 09 
06 

Munkakar-protézisek 
felkarcsonkra, 
szerszámbefogóval 

      X 12 1/1 

06 18 18 Vállcsonkprotézisek Felkar veleszületett, illetve 
szerzett hiánya 

Sebész szakorvos, 
traumatológus szakorvos, 
ortopéd szakorvos, 
gyermeksebész szakorvos, 
rehabilitációs szakorvos 
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06 18 18 03 Kozmetikus protézisek 

vállcsonkra  
         

06 18 18 03 
03 

Kozmetikus protézisek 
vállcsonkra m anyagból 

      X 24 1/1 

06 18 18 03 
06 

Kozmetikus protézisek 
vállcsonkra b rb l 

      X 24 1/1 

06 18 18 06 Vállhúzós protézisek 
vállcsonkra  

         

06 18 18 06 
03 

Vállhúzós protézisek 
vállcsonkra, m anyagból 

      X 24 1/1 

06 24 ALSÓ VÉGTAGOK 
PROTÉZIS-
RENDSZEREI 

Megjegyzés 1.: a nettó 
300.000 forintot meghaladó 
közfinanszírozás alapjául 
elfogadott árú eszközök 
támogatásához az adott 
beteg számára történ  els  
felíráskor a REP szakért  
f orvosának szakmai 
ellenjegyzése szükséges. 

Megjegyzés 2.: a nem párban 
rendelhet  eszközöknél 
felíráskor az oldaliságot fel 
kell tüntetni 

        

06 24 03 Részleges lábprotézisek Láb veleszületett, illetve 
szerzett, részleges vagy 
teljes hiánya 

Sebész szakorvos, 
traumatológus szakorvos, 
ortopéd szakorvos, 
gyermeksebész szakorvos, 
rehabilitációs szakorvos 

       

06 24 03 03 M anyag protézisek 
lábcsonkra 

         

06 24 03 03 
03 

M anyag protézisek 
lábcsonkra, lábszárközépig 
ér  támasszal 

      X 24 1/1 
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06 24 03 03 
06 

M anyag protézisek 
lábcsonkra, térdig ér  
támasszal 

      X 24 1/1 

06 24 03 03 
09 

M anyag protézisek 
lábcsonkra, térdig ér  
tokkal 

      X 24 1/1 

06 24 03 03 
12 

M anyag protézisek 
lábcsonkra, izületes 
oldalsínnel 

      X 24 1/1 

06 24 03 06 Fatokos protézisek 
lábcsonkra 

         

06 24 03 06 
03 

Fatokos protézisek 
lábcsonkra, térdig ér  
támasszal 

      X 24 1/1 

06 24 03 06 
06 

Fatokos protézisek 
lábcsonkra, térdig ér  
tokkal 

      X 24 1/1 

06 24 03 06 
09 

Fatokos protézisek 
lábcsonkra, b r combtokkal 

      X 24 1/1 

06 24 03 09 B rtokos protézisek 
lábcsonkra 

         

06 24 03 09 
03 

B rtokos protézisek 
lábcsonkra: b rszandál 

      X 24 1/1 

06 24 03 09 
06 

B rtokos protézisek 
lábcsonkra, bokaizület 
nélkül 

      X 24 1/1 

06 24 03 09 
09 

B rtokos protézisek 
lábcsonkra, mozgó bokával 

      X 24 1/1 

06 24 09 Lábszárcsonkprotézisek           
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06 24 09 03 M anyag protézisek 

lábszárcsonkra 
Láb és lábszár veleszületett, 
illetve szerzett hiánya (térd 
alatt) 

Sebész szakorvos, 
traumatológus szakorvos, 
ortopéd szakorvos, 
gyermeksebész szakorvos, 
rehabilitációs szakorvos 

       

06 24 09 03 
03 

M anyag protézisek 
lábszárcsonkra, szíjas 
függesztéssel 

      X 12 1/1 

06 24 09 03 
06 

M anyag protézisek 
lábszárcsonkra, oldalsínnel 

      X 12 1/1 

06 24 09 03 
09 

M anyag protézisek 
lábszárcsonkra, 
tubertámasszal 

      X 24 1/1 

06 24 09 03 
12 

M anyag térdepl s 
protézisek lábszárcsonkra  

      X 24 1/1 

06 24 09 06 Fatokos protézisek 
lábszárcsonkra 

Láb és lábszár veleszületett, 
illetve szerzett hiánya (térd 
alatt) 

Sebész szakorvos, 
traumatológus szakorvos, 
ortopéd szakorvos, 
gyermeksebész szakorvos, 
rehabilitációs szakorvos 

       

06 24 09 06 
03 

Fatokos protézisek 
lábszárcsonkra: csizmaláb 

      X 24 1/1 

06 24 09 06 
06 

Fatokos protézisek 
lábszárcsonkra, izületes 
oldalsínnel 

      X 24 1/1 

06 24 09 06 
09 

Fatokos protézisek 
lábszárcsonkra, 
tubertámasszal 

      X 24 1/1 

06 24 09 06 
12 

Fatokos protézisek 
lábszárcsonkra, bels  tokkal 
és izületes oldalsínnel 

      X 24 1/1 

06 24 09 06 
15 

Fatokos protézisek 
lábszárcsonkra, bels  tokkal 
és ül támasszal 

      X 24 1/1 
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06 24 09 06 
18 

Fatokos térdepl s 
protézisek lábszárcsonkra  

      X 24 1/1 

06 24 09 09 B rtokos protézisek 
lábszárcsonkra 

Láb és lábszár veleszületett, 
illetve szerzett hiánya (térd 
alatt) 

Sebész szakorvos, 
traumatológus szakorvos, 
ortopéd szakorvos, 
gyermeksebész szakorvos, 
rehabilitációs szakorvos 

       

06 24 09 09 
03 

B rtokos protézisek 
lábszárcsonkra: csizmaláb 

      X 24 1/1 

06 24 09 09 
06 

B rtokos protézisek 
lábszárcsonkra, izületes 
oldalsínnel és b r 
combtokkal 

      X 24 1/1 

06 24 09 09 
09 

B rtokos protézisek 
lábszárcsonkra, 
tubertámasszal 

      X 24 1/1 

06 24 09 09 
12 

B rtokos protézisek 
lábszárcsonkra, bels  tokkal 
és izületes oldalsínnel 

      X 24 1/1 

06 24 09 09 
15 

B rtokos protézisek 
lábszárcsonkra, bels  tokkal 
és tubertámasszal 

      X 24 1/1 

06 24 09 09 
18 

B rtokos térdepl s 
protézisek lábszárcsonkra  

      X 24 1/1 

06 24 09 09 
21 

B rtokos félb rös 
protézisek lábszárcsonkra 

      X 24 1/1 

06 24 09 09 
24 

B rtokos protézisek 
lábszárcsonkra, 
tubertámasszal 

      X 24 1/1 

06 24 09 09 
27 

B rtokos félb rös 
protézisek lábszárcsonkra, 
tubertámasszal 

      X 24 1/1 
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06 24 09 12 Cs vázas protézisek 

lábszárcsonkra, 0. és 1. 
aktivitási szint  amputáltak 
részére 

Láb és lábszár veleszületett, 
illetve szerzett hiánya (térd 
alatt) 
 
Megjegyzés: Az aktivitási 
szint meghatározása a 
Russek-skála alapján 
történik:  
0. mobilitási szint: nem 
járóképes;  
1. mobilitási szint: 
protézishasználat beltérben; 
2. mobilitási szint: 
korlátozott protézishasználat 
kültérben;  
3. mobilitási szint: korlátlan 
protézishasználat beltérben 
és kültérben. 

Rehabilitációs szakorvos        

06 24 09 12 
03 

Cs vázas protézisek 
lábszárcsonkra, szíjas 
felfüggesztéssel 

      X 24 1/1 

06 24 09 12 
06 

Cs vázas protézisek 
lábszárcsonkra, izületes 
oldalsínnel 

      X 24 1/1 
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06 24 09 15 Cs vázas protézisek 

lábszárcsonkra, 2. és 3. 
aktivitási szint  amputáltak 
részére 

Láb és lábszár veleszületett, 
illetve szerzett hiánya (térd 
alatt) esetén, ideiglenes 
protézis legalább hat 
hónapig történ  viselése 
után, ha a csonk kialakult, és 
a protézis használója 
felkészült az eszköz 
viselésére 
 
Megjegyzés 1.: Az aktivitási 
szint meghatározása a 
Russek-skála alapján 
történik.  
 
Megjegyzés 2.: A felíró 
rehabilitációs team felkészíti 
a beteget az eszköz 
kipróbálására és 
használatára, 
begyakoroltatja a 
használatot, és elvégzi az 
eszköz rendszeres 
kontrollját. 

Rehabilitációs team, 
amelynek tagjai: 
rehabilitációs szakorvos, 
ortopéd m szerész, 
gyógytornász.  

       

06 24 09 15 
03 

Cs vázas protézisek hosszú 
lábszárcsonkra 

      X 36 1/1 

06 24 09 15 
06 

Cs vázas protézisek rövid 
lábszárcsonkra 

      X 36 1/1 

06 24 09 18 Lábszárprotézisek az alsó 
végtagok fejl dési 
rendellenességeire 

Láb és lábszár fejl dési 
rendellenességre 
visszavezethet  hiánya (térd 
alatt) 

Ortopéd szakorvos, 
rehabilitációs szakorvos 

       

06 24 09 18 
03 

M anyag lábszárprotézisek       X 12 1/1 

06 24 09 18 
06 

B r lábszárprotézisek       X 12 1/1 

06 24 12 Térdcsonkprotézisek          
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06 24 12 03 Térdcsonkprotézisek Láb és lábszár veleszületett, 

illetve szerzett hiánya (térd 
alatt) 

Sebész szakorvos, 
traumatológus szakorvos, 
ortopéd szakorvos, 
gyermeksebész szakorvos, 
rehabilitációs szakorvos 

       

06 24 12 03 
03 

Térdcsonkprotézisek 
térdizületi csonkra 

      X 24 1/1 

06 24 12 03 
06 

Térdcsonkprotézisek, 
tubertámasszal 

      X 24 1/1 

06 24 12 03 
09 

Térdcsonkprotézisek 
exarticularis csonkra 

      X 36 1/1 

06 24 12 03 
12 

Térdcsonkprotézisek 
térdizületi exarticularis 
csonkra 

      X 24 1/1 

06 24 15 Combcsonkprotézisek           

06 24 15 03 Fatokos protézisek 
combcsonkra 

Láb, lábszár és comb 
veleszületett, illetve szerzett 
hiánya (térd felett) 

Sebész szakorvos, 
traumatológus szakorvos, 
ortopéd szakorvos, 
gyermeksebész szakorvos, 
rehabilitációs szakorvos 

       

06 24 15 03 
03 

Fatokos protézisek 
combcsonkra, térdfékkel 

      X 24 1/1 

06 24 15 03 
06 

Fatokos protézisek 
combcsonkra, záras 
térdizülettel 

      X 24 1/1 

06 24 15 03 
09 

Fatokos protézisek 
combcsonkra, bels  záras 
térdizülettel 

      X 24 1/1 

06 24 15 06 Félb rös, b rös protézisek 
combcsonkra 

Láb, lábszár és comb 
veleszületett, illetve szerzett 
hiánya (térd felett) 

Sebész szakorvos, 
traumatológus szakorvos, 
ortopéd szakorvos, 
gyermeksebész szakorvos, 
rehabilitációs szakorvos 
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06 24 15 06 
03 

Félb rös, b rös protézisek 
combcsonkra, térdfékkel 

      X 24 1/1 

06 24 15 06 
06 

Félb rös, b rös protézisek 
combcsonkra, záras 
térdizülettel 

      X 24 1/1 

06 24 15 06 
09 

Félb rös, b rös protézisek 
combcsonkra, bels  záras 
térdizülettel 

      X 24 1/1 

06 24 15 06 
12 

Félb rös, b rös protézisek 
hosszú combcsonkra 

      X 24 1/1 

06 24 15 06 
15 

Félb rös, b rös protézisek 
combcsonkra, térdzárral 

      X 24 1/1 

06 24 15 09 M anyag protézisek 
combcsonkra 

Láb, lábszár és comb 
veleszületett, illetve szerzett 
hiánya (térd felett) 

Sebész szakorvos, 
traumatológus szakorvos, 
ortopéd szakorvos, 
gyermeksebész szakorvos, 
rehabilitációs szakorvos 

       

06 24 15 09 
03 

M anyag protézisek 
combcsonkra, térdizület 
nélkül 

      X 24 1/1 

06 24 15 09 
06 

M anyag protézisek 
combcsonkra, térdizülettel 

      X 24 1/1 
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06 24 15 12 Cs vázas protézisek 

combcsonkra, 0. és 1. 
aktivitási szint  amputáltak 
részére 

Láb és lábszár és comb 
veleszületett, illetve szerzett 
hiánya (térd felett) 
 
Megjegyzés: Az aktivitási 
szint meghatározása a 
Russek-skála alapján 
történik:  
0. mobilitási szint: nem 
járóképes;  
1. mobilitási szint: 
protézishasználat beltérben; 
2. mobilitási szint: 
korlátozott protézishasználat 
kültérben;  
3. mobilitási szint: korlátlan 
protézishasználat beltérben 
és kültérben. 

Rehabilitációs szakorvos     X 24 1/1 

06 24 15 12 
03 

Cs vázas protézisek 
combcsonkra, térdfékkel 

      X 24 1/1 

06 24 15 12 
06 

Cs vázas protézisek 
combcsonkra, bels  záras 
térdizülettel 

      X 24 1/1 

06 24 15 12 
09 

Cs vázas protézisek 
combcsonkra, b rtokos, 
bels  záras térdizülettel 

      X 24 1/1 

06 24 15 12 
12 

Cs vázas protézisek 
combcsonkra, zárt 
térdizülettel 

      X 24 1/1 

06 24 15 12 
15 

Cs vázas protézisek 
combcsonkra, nyitható 
térdizülettel 

      X 24 1/1 

06 24 15 12 
18 

Cs vázas könnyített 
protézisek combcsonkra  

      X 24 1/1 

06 24 15 12 
21 

Cs vázas könny protézisek 
combcsonkra 

      X 24 1/1 
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06 24 15 15 Cs vázas protézisek 

combcsonkra, 2. és 3. 
aktivitási szint  amputáltak 
részére 

Láb, lábszár és comb 
veleszületett, illetve szerzett 
hiánya (térd felett) esetén, 
ideiglenes protézis legalább 
hat hónapig történ  viselése 
után, ha a csonk kialakult, és 
a protézis használója 
felkészült az eszköz 
viselésére. 
 
Megjegyzés 1.: Az aktivitási 
szint meghatározása a 
Russek-skála alapján 
történik.  
 
Megjegyzés 2.: A felíró 
rehabilitációs team felkészíti 
a beteget az eszköz 
kipróbálására és 
használatára, 
begyakoroltatja a 
használatot, és elvégzi az 
eszköz rendszeres 
kontrollját. 

Rehabilitációs team, 
amelynek tagjai: 
rehabilitációs szakorvos, 
ortopéd m szerész, 
gyógytornász. 

       

06 24 15 15 
03 

Cs vázas protézisek hosszú 
combcsonkra 

      X 36 1/1 

06 24 15 15 
06 

Cs vázas protézisek rövid 
combcsonkra 

      X 36 1/1 

06 24 15 18 Geriátriai protézisek 
combcsonkra  

Láb, lábszár és comb 
veleszületett, illetve szerzett 
hiánya (térd felett) 

Ortopéd szakorvos, 
rehabilitációs szakorvos 

       

06 24 15 18 
03 

Geriátriai protézisek 
combcsonkra térdzárral 

      X 24 1/1 

06 24 15 21 Combprotézisek az alsó 
végtagok fejl dési 
rendellenességeire 

Comb fejl dési 
rendellenességre 
visszavezethet  hiánya (térd 
felett) 

Ortopéd szakorvos, 
rehabilitációs szakorvos 
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06 24 15 21 
03 

Combprotézisek térdizület 
nélkül 

      X 12 1/1 

06 24 15 21 
06 

Combprotézisek 
térdizülettel 

      X 12 1/1 

06 24 15 21 
09 

Combtokos combprotézisek       X 12 1/1 

06 24 18 Csíp csonkprotézisek          

06 24 18 03 Fatokos protézisek 
csíp ízületi csonkra  

Láb, lábszár és comb 
veleszületett, illetve szerzett 
hiánya (térd felett) 

Sebész szakorvos, 
traumatológus szakorvos, 
ortopéd szakorvos, 
gyermeksebész szakorvos, 
rehabilitációs szakorvos 

       

06 24 18 03 
03 

Fatokos kanadai protézisek 
csíp ízületi csonkra 

      X 12 1/1 

06 24 18 06 Cs vázas protézisek 
csíp ízületi csonkra, ver ér-
sz kület miatt amputáltak 
részére 

Kizárólag ver ér-sz kület, 
illetve medence-resectio 
miatti amputatio esetén 

Sebész szakorvos, 
traumatológus szakorvos, 
ortopéd szakorvos, 
gyermeksebész szakorvos, 
rehabilitációs szakorvos 

       

06 24 18 06 
03 

Cs vázas protézisek 
csíp ízületi csonkra, ver ér-
sz kület miatt amputáltak 
részére, m anyag 
medencekosárral 

      X 12 1/1 

06 24 18 09 Cs vázas protézisek 
csíp ízületi csonkra, nem 
ver ér-sz kület miatt 
amputáltak részére 

Nem ver ér-sz kület miatti 
amputatio, valamint 
medence-resectio esetén  

Sebész szakorvos, 
traumatológus szakorvos, 
ortopéd szakorvos, 
gyermeksebész szakorvos, 
rehabilitációs szakorvos 

       

06 24 18 09 
03 

Cs vázas protézisek 
csíp ízületi csonkra, nem 
ver ér-sz kület miatt 
amputáltak részére 

      X 36 1/1 
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06 24 48 Ideiglenes protézisek a 

csonkolt alsó végtagok 
korai mozgathatósága 
céljából 

Láb, lábszár és comb 
veleszületett, illetve szerzett 
hiánya (térd felett) 

Sebész szakorvos, 
traumatológus szakorvos, 
ortopéd szakorvos, 
gyermeksebész szakorvos, 
rehabilitációs szakorvos 

       

06 24 48 03 Nem átalakítható ideiglenes 
protézisek alsóvégtag-
amputáltak korai 
mobilizálására 

         

06 24 48 03 
03 

Nem átalakítható ideiglenes 
protézisek lábszárcsonkra 

      X 12 1/1 

06 24 48 03 
06 

Nem átalakítható ideiglenes 
protézisek, nem 
ver érsz kület miatt 
amputáltak részére 

      X 12 1/1 

06 24 48 06 Átalakítható ideiglenes 
protézisek alsóvégtag-
amputáltak korai 
mobilizálására 

         

06 24 48 06 
03 

Átalakítható ideiglenes 
cs vázas protézisek 

      X 12 1/1 

06 30 EGYÉB NEMVÉGTAG- 
PROTÉZISEK 

         

06 30 03 Parókák Alopecia totalis, alopecia 
areata 

B rgyógyász szakorvos, 
onkológus szakorvos, 
haematológus szakorvos 

       

06 30 03 03 Parókák valódi hajból Kizárólag allergológiai 
vizsgálattal igazolt 
m szálallergia esetén  

        

06 30 03 03 
03 

Parókák valódi hajból     X   12 1/1 

06 30 03 06 Parókák m szálból          

06 30 03 06 
03 

Parókák m szálból     X   12 1/1 
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06 30 18 Eml protézisek  Megjegyzés: a kihordási 

id re felírható mennyiség 
egyoldali ellátásra 
vonatkozik, és a felírásnál az 
oldaliságot fel kell tüntetni 

Sebész szakorvos,     
onkológus szakorvos 

       

06 30 18 03 Ideiglenes eml protézisek Teljes vagy részleges 
eml amputatio után a seb 
gyógyulásáig, a sugárterápia 
befejezéséig 

        

06 30 18 03 
03 

Ideiglenes eml protézisek     X   12 1/1 

06 30 18 06 Szilikonos eml protézisek          

06 30 18 06 
03 

Szilikonos teljes 
eml protézisek 

Fejl dési rendellenesség 
esetén, illetve teljes 
amputatio után, a teljes 
sebgyógyulást, illetve 
sugárkezelést követ en 

   X   24 2/1 

06 30 18 06 
06 

Szilikonos részleges 
eml protézisek 

Eml megtartó m tétek 
(subcután mastectomia, 
quadrans resectio) után, a 
hiányzó eml  térfogatának 
pótlására a teljes 
sebgyógyulást, illetve 
sugárkezelést követ en 

   X   24 2/1 

06 30 18 06 
09 

Egyedi méretvétel alapján 
egyedileg készített, 
szilikonos teljes 
eml protézis 

Az eml  teljes amputatioja 
után, a teljes sebgyógyulást, 
illetve sugárkezelést 
követ en, kizárólag abban 
az esetben, ha a beteg 
adaptív termékkel nem 
látható el 

   X   24 2/1 

06 30 21 Szemprotézisek Megjegyzés: a felírásnál az 
oldaliságot fel kell tüntetni 
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06 30 21 03 Epithesisek Szem vagy szemüreg 

rosszindulatú 
megbetegedései, szem 
eltávolítását indikáló 
sérülések 

Onkológus szakorvos, 
traumatológus szakorvos,     
fül-orr-gégész szakorvos, 
szemész szakorvos, 
dentoalveoláris sebész 
szakorvos,                                
fog- és szájbetegségek 
szakorvosa,                    
konzerváló fogászat és 
fogpótlástan szakvizsgával 
rendelkez  szakorvos,              
arc-, állcsont- és szájsebész 
szakorvos,                   
szájsebész szakorvos 

       

06 30 21 03 
03 

Kemény epithesisek        X 12 1/1 

06 30 21 03 
06 

Puhán maradó epithesisek       X 12 1/1 

06 30 21 06 M szemek Sérült szemcsonk esetén  
 

Onkológus szakorvos, 
traumatológus szakorvos,     
fül-orr-gégész szakorvos, 
szemész szakorvos, 
dentoalveoláris sebész 
szakorvos,                                
fog- és szájbetegségek 
szakorvosa,                    
konzerváló fogászat és 
fogpótlástan szakvizsgával 
rendelkez  szakorvos,              
arc-, állcsont- és szájsebész 
szakorvos,                   
szájsebész szakorvos 

       

06 30 21 06 
03 

Méretsorozatos m szemek     X   12 1/1 
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06 30 21 06 
06 

Egyedi méretvétel alapján 
egyedileg készített 
m szemek 

Kizárólag abban az esetben 
rendelhet , ha a beteg 
méretsorozatos termékkel 
nem látható el 

   X   12 1/1 

06 30 24 Fülprotézisek Megjegyzés: a felírásnál az 
oldaliságot fel kell tüntetni 

        

06 30 24 03 Fülprotézisek A fül egyéb területeinek 
rosszindulatú daganatos 
megbetegedései vagy pótlást 
igényl  sérülései  

Onkológus szakorvos, 
traumatológus szakorvos,     
fül-orr-gégész szakorvos, 
szemész szakorvos, 
dentoalveoláris sebész 
szakorvos,                                
fog- és szájbetegségek 
szakorvosa,                    
konzerváló fogászat és 
fogpótlástan szakvizsgával 
rendelkez  szakorvos,              
arc-, állcsont- és szájsebész 
szakorvos,                   
szájsebész szakorvos 

       

06 30 24 03 
03 

Kemény fülprotézisek     X   36 1/1 

06 30 24 03 
06 

Puhán maradó fülprotézisek     X   36 1/1 

06 30 27 Orrprotézisek Orr egyéb területeinek 
rosszindulatú daganatos 
megbetegedései vagy pótlást 
igényl  sérülései 

Onkológus szakorvos, 
traumatológus szakorvos,     
fül-orr-gégész szakorvos, 
dentoalveoláris sebész 
szakorvos, 
fog- és szájbetegségek 
szakorvosa, 
konzerváló fogászat és 
fogpótlástan szakvizsgával 
rendelkez  szakorvos,               
arc-, állcsont- és szájsebész 
szakorvos,                   
szájsebész szakorvos 

       

06 30 27 03 Orrprotézisek          
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06 30 27 03 
03 

Kemény orrprotézisek     X   36 1/1 

06 30 27 03 
06 

Puhán maradó orrprotézisek     X   36 1/1 

06 30 30 Összetett arcprotézisek Megjegyzés: a felírásnál az 
oldaliságot fel kell tüntetni  

Traumatológus szakorvos,     
dentoalveoláris sebész 
szakorvos, onkológus 
szakorvos,                                  
arc-, állcsont- és szájsebész 
szakorvos,                   
szájsebész szakorvos 

       

06 30 30 03 Összetett arcprotézisek Az arc egyéb területeinek 
rosszindulatú daganatos 
megbetegedései vagy pótlást 
igényl  sérülései 

        

06 30 30 03 
03 

Kemény összetett 
arcprotézisek 

    X   36 1/1 

06 30 30 03 
06 

Puhán maradó összetett 
arcprotézisek 

    X   36 1/1 

06 30 33 Szájpadprotézisek          

06 30 33 03 Egyéb szájpadprotézisek Szájpadlás veleszületett 
rendellenessége, illetve 
daganatos megbetegedése 
következtében létrejött 
szájpadlás hiány zárására 

Onkológus szakorvos, 
traumatológus szakorvos,     
fül-orr-gégész szakorvos, 
dentoalveoláris sebész 
szakorvos,                                 
fog- és szájbetegségek 
szakorvosa,                    
konzerváló fogászat és 
fogpótlástan szakvizsgával 
rendelkez  szakorvos,               
arc-, állcsont- és szájsebész 
szakorvos,                   
szájsebész szakorvos 

       

06 30 33 03 
03 

Obturátorok     X   36 1/1 
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06 30 33 06 Állkapocs-el rehelyez  

szájprotézisek 
Enyhe és közepes obstruktív 
alvási apnoe 

Dentoalveoláris sebész 
szakorvos, 
fogszabályozás szakvizsgával 
rendelkez  szakorvos, 
gyermekfogász szakorvos, 
gyermekfogász és 
fogszabályozás szakorvos, 
szájsebész szakorvos 

       

06 30 33 06 
03 

Állkapocs-el rehelyez  
szájprotézisek 

    X   18 1/1 

06 30 33 09 Szájpadláslemezek Down-kóros betegek 
jelent s szájpadelváltozása 

Dentoalveoláris sebész 
szakorvos, 
fog- és szájbetegségek 
szakorvosa, 
fogszabályozás szakvizsgával 
rendelkez  szakorvos, 
gyermekfogász szakorvos, 
gyermekfogász és 
fogszabályozás szakorvos, 
konzerváló fogászat és 
fogpótlástan szakvizsgával 
rendelkez  szakorvos, 
szájsebész szakorvos 

       

06 30 33 09 
03 

Beszédjavító szájharangok     X   2 1/1 

06 30 36 M fogsorok  
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06 30 36 03 Kivehet  fogpótlások Kizárólag közgyógyellátás 

jogcímen, foghiánytípusok 
osztályozásának 
megfelel en tervezett 
fogpótlás esetén (normatív 
indikáció: X) 

Arc, állcsont, szájüreg 
fejl dési rendellenességei, 
daganatos megbetegedései, 
maradandó baleseti 
(traumás) sérülése, vagy a 
stomatognath rendszer 
egyéb súlyos 
megbetegedései, illetve 
csontvel -transzplantált 
beteg góckutatása miatt 
elvégzett fogextrahálást 
követ en (emelt indikáció: 

) 

Megjegyzés: a támogatási 
listában csillaggal (*) jelölt 
termék kizárólag 
allergológiai vizsgálattal 
igazolt akrilátallergia esetén 
rendelhet  

Dentoalveoláris sebész 
szakorvos, 
fog- és szájbetegségek 
szakorvosa, 
fogszabályozás szakvizsgával 
rendelkez  szakorvos, 
gyermekfogász szakorvos, 
gyermekfogász és 
fogszabályozás szakorvos, 
konzerváló fogászat és 
fogpótlástan szakvizsgával 
rendelkez  szakorvos, 
szájsebész szakorvos 
 

       

06 30 36 03 
03 

Kivehet  fogpótlások: 
fogsoralaplemez akrilátból 

  X     X, :    
48 

X, :         
1/1 

06 30 36 03 
06 

Kivehet  fogpótlások: 
fogsoralaplemez 
önt akrilátból 

  X     X, :    
48 

X, :         
1/1 

06 30 36 03 
09 

Kivehet  fogpótlások: 
keményakrilát m fog 

  X     X, :    
48 

X, :         
14/1 

06 30 36 03 
12 

Kivehet  fogpótlások: 
sellak vagy mélyhúzott 
egyéni kanál 

  X     X, :    
48 

X, :         
1/1 
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06 30 36 03 
15 

Kivehet  fogpótlások: 
egyéni kanál akrilátból 

  X     X, :    
48 

X, :         
1/1 

06 30 36 03 
18 

Kivehet  fogpótlások: 
el regyártott kapocselemb l 
készített vagy hajlított 
drótkapcsok 

  X     X, :    
48 

X, :         
3/1 

06 30 36 03 
21 

Kivehet  fogpótlások: 
mintára öntött alsó, vagy 
fels  fémlemez 

  X     X, :    
48 

X, :         
1/1 

06 30 36 03 
24 

Kivehet  fogpótlások: 
alábélelés 

  X     X, :    
48 

X, :         
1/1 

06 30 36 03 
27 

Kivehet  fogpótlások: nem 
akrilát bázisú alaplemez 

  X     X, :    
48 

X, :         
1/1 

06 30 36 03 
30 

Kivehet  fogpótlások: 
porcelán m fog-garnitúra 

  X     X, :    
48 

X, :         
3/1 
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06 30 36 06 Rögzített fogpótlások Kizárólag közgyógyellátás 

jogcímen, 18 év alattiak 
számára, illetve terhes és 
gyermekágyas n knek a 
szülést követ  90 napig, 
illetve nem csontvel -
transzplantáció miatt 
elvégzett góckutatást követ  
fogextrahálás utáni els  
ellátáskor rendelhet  
(normatív indikáció: X) 

Arc, állcsont, szájüreg 
fejl dési rendellenességei, 
daganatos megbetegedései, 
maradandó baleseti 
(traumás) sérülése, vagy a 
stomatognath rendszer 
egyéb súlyos 
megbetegedései, illetve 
csontvel -transzplantált 
beteg góckutatása miatt 
elvégzett fogextrahálást 
követ en (emelt indikáció: 

) 

Dentoalveoláris sebész 
szakorvos, 
fog- és szájbetegségek 
szakorvosa, 
fogszabályozás szakvizsgával 
rendelkez  szakorvos, 
gyermekfogász szakorvos, 
gyermekfogász és 
fogszabályozás szakorvos, 
konzerváló fogászat és 
fogpótlástan szakvizsgával 
rendelkez  szakorvos, 
szájsebész szakorvos 
 

       

06 30 36 06 
03 

Rögzített fogpótlások: 
egybeöntött fémkorona 

  X     X, :    
60 

X, :         
1/1 

06 30 36 06 
06 

Rögzített fogpótlások: 
korona keménym anyag 
leplezéssel 

  X     X, :    
60 

X, :         
1/1 

06 30 36 06 
09 

Rögzített fogpótlások: 
fémhídtag leplezés nélkül 

  X     X, :    
60 

X, :         
1/1 

06 30 36 06 
12 

Rögzített fogpótlások: 
hídtag keménym anyag 
leplezéssel 

  X     X, :    
60 

X, :         
1/1 
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06 30 36 06 
15 

Rögzített fogpótlások: 
csapos sapka, csapos 
m csonk, csapos sapkás 
m csonk 

  X     X, :    
60 

X, :         
1/1 

06 30 36 06 
18 

Rögzített fogpótlások: 
csapos sapkás hátlemez, 
keménym anyag 
leplezéssel 

  X     X, :    
60 

X, :         
1/1 

06 30 36 06 
21 

Rögzített fogpótlások: 
primer teleszkópkorona 

  X     X, :    
60 

X, :         
1/1 

06 30 36 06 
24 

Rögzített fogpótlások: 
szekunder teleszkópkorona 
tartással 

  X     X, :    
60 

X, :         
1/1 

06 30 36 06 
27 

Rögzített fogpótlások: 
szekunder teleszkópkorona 
tartással, keménym anyag 
leplezéssel 

  X     X, :    
60 

X, :         
1/1 

06 30 37 Fogszabályozás 
segédeszközei 

Arc, állcsont, szájüreg 
fejl dési rendellenességei, 
daganatos megbetegedései, 
maradandó baleseti 
(traumás) sérülése, vagy a 
stomatognath rendszer 
egyéb súlyos 
megbetegedései, illetve 
csontvel -transzplantált 
beteg góckutatása miatt 
elvégzett fogextrahálást 
követ en, valamint  18 éven 
aluliaknál a fogazat súlyos 
alaki rendellenessége esetén 

  

Dentoalveoláris sebész 
szakorvos, 
fogszabályozás szakvizsgával 
rendelkez  szakorvos, 
gyermekfogász és 
fogszabályozás szakorvos, 
szájsebész szakorvos 

 

       

06 30 37 03 Kivehet  fogszabályozó 
készülékek 
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06 30 37 03 
03 

Kivehet  fogszabályozó 
készülékek: retenciós lemez 

    X     12 1/1 

06 30 37 03 
06 

Kivehet  fogszabályozó 
készülékek: aktív lemez, 
tágító csavarral 

    X     12 1/1 

06 30 37 03 
09 

Kivehet  fogszabályozó 
készülékek: Y-lemez vagy 
kétcsavaros lemez 

    X     12 1/1 

06 30 37 03 
12 

Kivehet  fogszabályozó 
készülékek: Headgear 
beépítése drótból 

    X     12 1/1 

06 30 37 03 
15 

Kivehet  fogszabályozó 
készülékek: állsapka 

    X     12 1/1 

06 30 37 03 
18 

Kivehet  fogszabályozó 
készülékek: pitvarlemez 

    X     12 1/1 

06 30 37 03 
21 

Kivehet  fogszabályozó 
készülékek: harapásemel  
sín 

    X     12 1/1 

06 30 37 03 
24 

Kivehet  fogszabályozó 
készülékek: Delaire-maszk 

    X     12 1/1 

06 30 37 03 
27 

Kivehet  fogszabályozó 
készülékek: aktivátor csavar 
nélkül 

    X     12 1/1 

06 30 37 03 
30 

Kivehet  fogszabályozó 
készülékek: aktivátor 
csavarral 

    X     12 1/1 

06 30 37 03 
33 

Kivehet  fogszabályozó 
készülékek: Klammt- vagy 
Balters-féle készülék 

    X     12 1/1 

06 30 37 03 
36 

Kivehet  fogszabályozó 
készülékek: Rehák-féle 
dinamikus készülék 

    X     12 1/1 
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06 30 37 03 
39 

Kivehet  fogszabályozó 
készülékek: Fränkel-féle 
készülék 

    X     12 1/1 

06 30 37 03 
42 

Kivehet  fogszabályozó 
készülékek: Hansa készülék 

    X     12 1/1 

06 30 37 03 
45 

Kivehet  fogszabályozó 
készülékek: segédrugó, duc, 
horog, beépítés 

    X     12 1/1 

06 30 37 03 
48 

Kivehet  fogszabályozó 
készülékek: ferdesík 

    X     12 1/1 

06 30 37 06 Rögzített fogszabályozó 
készülékek 

Megjegyzés: lingualis, 
palatinalis és transpalatinalis 
ív Multiband készülékhez 
rendelhet , ha a kezelés alatt 
csere szükséges 

        

06 30 37 06 
03 

Rögzített fogszabályozó 
készülékek: Multiband vagy 
ragasztott Brackettes 
készülék (részelemekkel) 

    X     24 1/1 

06 30 37 06 
06 

Rögzített fogszabályozó 
készülékek: lingualis vagy 
palatinalis ív 

    X     24 1/1 

06 30 37 06 
09 

Rögzített fogszabályozó 
készülékek: transpalatinális 
ív, forrasztva 

    X     24 1/1 

06 30 37 06 
12 

Rögzített fogszabályozó 
készülékek: lingualis, 
palatinalis, labialis ív 
készülék 

    X     24 1/1 

06 33 ORTOPÉD CIP K ÉS 
TARTOZÉKAIK 

Megjegyzés: azonos 
kihordási id n belül vagy 
lúdtalpbetét vagy ortopéd 
cip  rendelhet  
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06 33 03 Egyedi méretvétel alapján 

egyedileg készített cip k 
egészséges lábra vagy 
végtagprotézisre 

         

06 33 03 03 Egyedi méretvétel alapján 
egyedileg készített cip k 
egészséges lábra vagy 
végtagprotézisre  

         

06 33 03 03 
03 

Egyoldali lábdeformitás 
esetén az egészséges lábra, 
alsóvégtag-protézisre 
rendelt cip k (C-11) 

Egészséges lábra, 
kozmetikus m végtagra, 
alsóvégtag-protézisre, 
szandálos járókészülékhez, 
ha a másik lábra ortopéd 
cip  szükséges 

Ortopéd szakorvos X     12 1/1 

06 33 06 Egyedi méretvétel alapján 
egyedileg készített cip k 
deformált lábra 

         

06 33 06 03 Ortopéd cip k deformált 
lábra 

Megjegyzés: járóképes beteg 
alsóvégtag-paralysise vagy 
súlyos paresise esetén a 
kihordási id  6 hónap (emelt 
indikáció: )  

        

06 33 06 03 
03 

Ortopéd cip k szandálos 
járókészülékhez (C-12) 

Pirogov, Chopart, Syme, 
Charp szerinti 
csonkolásokhoz kiírt 
protézishez, szandálos 
járókészülék használatához 

Ortopéd szakorvos X    
 

    X: 12,     
: 6 

X, :           
2/1 

06 33 06 03 
06 

Ortopéd cip k deformált 
lábra (C-13) 

Hallux legalább 30%-nál 
nagyobb lateralis deviatioja, 
valamint kett  vagy több 
kalapácsujj együttes 
fennállása esetén  

Ortopéd szakorvos X    
 

    X: 12,     
: 6 

X, :           
2/1 
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06 33 06 03 
09 

Ortopéd cip k 
gyermekeknek (C-60) 

Kizárólag 18 éves kor 
alattiaknak rendelhet , a láb 
valgus, varus, calcaneus, 
equinus állása esetén, 
zsugorodott el láb esetén, 
1,50cm-nél nem nagyobb 
bels  sarokemelésig, illetve 
bénulásos megbetegedés 
kezelésére, utókezelésére  

Ortopéd szakorvos  X    
 

   X: 12,     
: 6 

X, :           
2/1 

06 33 06 06 Ortopéd cip k er sen 
deformált lábra 

Megjegyzés: járóképes beteg 
alsóvégtag-paralysise vagy 
súlyos paresise esetén a 
kihordási id  6 hónap (emelt 
indikáció: ) 

        

06 33 06 06 
03 

Nehéz ortopéd cip k 
csonkolt lábra (C-14) 

Lábujjak vagy 
lábközépcsontok vonalában 
történt csonkolás esetén 

Ortopéd szakorvos    X    
 

 X: 12,     
: 6 

X, :           
2/1 

06 33 06 06 
06 

Nehéz ortopéd cip k 
rövidült végtagra (C-31) 

Rövidült végtagra, 4,50-9,50 
cm-ig 

Ortopéd szakorvos     X    
 

 X: 12,     
: 6 

X, :           
2/1 

06 33 06 06 
09 

Nehéz ortopéd cip k 
nagyfokú végtagrövidülésre 
(C-32) 

Rövidült végtagra 9,51-
25,00 cm-ig   

Ortopéd szakorvos    X    
 

 X: 12,     
: 6 

X, :           
2/1 

06 33 06 06 
12 

Nehéz ortopéd cip k er sen 
deformált lábra, 4,50-
9,50cm emeléssel (C-41) 

Er sen deformált lábra 4,50-
9,50cm-es végtagrövidülés 
esetén: pes varus, pes 
calcaneovalgus, pes 
calcaneovarus, deformált 
láb, pes valgus, pes equinus 

Ortopéd szakorvos    X    
 

 X: 12,     
: 6 

X, :           
2/1 

06 33 06 06 
15 

Nehéz ortopéd cip k er sen 
deformált lábra, 9,50cm 
feletti emeléssel (C-42) 

Deformált lábra 9,51-
25,00cm végtagrövidülés 
esetén: pes varus, pes 
calcaneovalgus, pes 
calcaneovarus, pes valgus, 
pes equinus   

Ortopéd szakorvos    X    
 

 X: 12,     
: 6 

X, :           
2/1 



2009/110.szám
M

A
G

Y
A

R
K

Ö
Z

L
Ö

N
Y

29511
06 33 06 06 
18 

Ortopéd cip k er sen 
deformált lábra 4,50cm 
emelésig (C-21) 

Valgus, varus calcaneus és 
equinus állásban még nem 
fixálódott, rögzült vagy 
zsugorodott el láb, nagy 
mérték  nyirokpangás miatti 
deformitás, a láb 
veleszületett és szerzett 
deformitásai esetén, ha 
4,50cm-nél nem nagyobb 
bels  sarokemelés szükséges  

Megjegyzés: 18 éves kor 
alatt abban az esetben 
rendelhet , ha a beteg 
dokumentálhatóan nem 
látható el C-60 cip vel. 

Ortopéd szakorvos   X    
 

  X: 12,     
: 6 

X, :           
2/1 

06 33 06 09 Kímél  és kezel  cip k 
angioneuropathiás lábra  

Megjegyzés: járóképes beteg 
alsóvégtag-paralysise vagy 
súlyos paresise esetén a 
kihordási id  6 hónap (emelt 
indikáció: ) 

        

06 33 06 09 
03 

Kímél  cip k 
angioneuropathiás lábra  
(C-50) 

Szöv dményként kialakult 
neuropathia esetén, ha a 
128-as rezgésszámú 
hangvillával kimutatottan a 
8 fokozatú skálán belül 5-ös 
érték alatti a beteg vibrációs 
érzésküszöbe 

Ortopéd szakorvos X    
 

    X: 12,     
: 6 

X, :           
2/1 

06 33 06 09 
06 

Kezel  cip k 
angioneuropathiás lábra  
(C-51) 

Szöv dményként kialakult 
neuropathia esetén, ha a 
128-as rezgésszámú 
hangvillával kimutatottan a 
8 fokozatú skálán belül 5-ös 
érték alatti a beteg vibrációs 
érzésküszöbe 

Ortopéd szakorvos   X    
 

  X: 12,     
: 6 

X, :           
2/1 
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06 33 12 Tartozékok ortopéd 

cip khöz 
Megjegyzés: az alábbi 
csoportokba tartozó 
tartozékok egymást 
kizáróak, azaz közülük egy 
cip höz csak egy 
számolható el:                         
A) Beépített parafa 
lúdtalpbetét VAGY 
Beépített, magasított parafa 
lúdtalpbetét VAGY 
Szendvics-szerkezet  
beépített betét                        
B) Laticelpárna a talpfelület 
egy részén VAGY 
Laticelpárna a talp teljes 
felületén 

        

06 33 12 03 Tartozékok C-11 ortopéd 
cip khöz 

Kizárólag C-11 ortopéd 
cip khöz 

Ortopéd szakorvos        

06 33 12 03 
03 

Bárányb r bélés 16,99cm 
szármagasságig (C-11 
ortopéd cip khöz) 

Heges b rfelület, 
nyomásérzékenység 

 X     12 2/1 

06 33 12 03 
06 

B r bélés 16,99cm 
szármagasságig (C-11 
ortopéd cip khöz) 

Ugróízület krónikus 
gyulladása, fájdalmas ízület 
vagy ízületcsoport 
mozgásának korlátozása 

 X     12 2/1 

06 33 12 03 
09 

Cip szár-kapcsozás 
16,99cm szármagasságig 
(C-11 ortopéd cip khöz) 

Mozgásukban korlátozott 
betegeknek 

 X     12 2/1 

06 33 12 03 
12 

Magasabb cip szár 
25,00cm szármagasságig 
(C-11 ortopéd cip khöz) 

Bokainstabilitás, pes 
equinus, jelent s 
lábrövidülés 

 X     12 2/1 

06 33 12 03 
15 

Bárányb r bélés 17,00cm-
25,00cm szármagasságig  
(C-11 ortopéd cip khöz) 

Heges b rfelület, 
nyomásérzékenység 

 X     12 2/1 
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06 33 12 03 
18 

B r bélés 17,00cm-25,00cm 
szármagasságig (C-11 
ortopéd cip khöz) 

Ugróízület krónikus 
gyulladása, fájdalmas ízület 
vagy ízületcsoport 
mozgatásának 
korlátozottsága 

 X     12 2/1 

06 33 12 03 
21 

Cip szár-kapcsozás 
17,00cm-25,00cm 
szármagasságig (C-11 
ortopéd cip khöz) 

Mozgásukban korlátozott 
betegeknek 

 X     12 2/1 

06 33 12 06 Tartozékok C-12 ortopéd 
cip khöz 

Kizárólag C-12 ortopéd 
cip khöz 

Megjegyzés: járóképes beteg 
alsóvégtag-paralysise vagy 
súlyos paresise esetén a 
kihordási id  6 hónap (emelt 
indikáció: ) 

Ortopéd szakorvos        

06 33 12 06 
03 

Bárányb r bélés 16,99cm 
szármagasságig (C-12 
ortopéd cip khöz) 

Heges b rfelület, 
nyomásérzékenység 

 X    
 

    X: 12,     
: 6 

X, :           
2/1 

06 33 12 06 
06 

B r bélés 16,99cm 
szármagasságig (C-12 
ortopéd cip khöz) 

Ugróízület krónikus 
gyulladása, fájdalmas ízület 
vagy ízületcsoport 
mozgásának korlátozása 

 X    
 

    X: 12,     
: 6 

X, :           
2/1 

06 33 12 06 
09 

Cip szár-kapcsozás 
16,99cm szármagasságig 
(C-12 ortopéd cip khöz) 

Mozgásukban korlátozott 
betegeknek 

 X    
 

    X: 12,     
: 6 

X, :           
2/1 

06 33 12 06 
12 

Cip szárban végig kéreg 
16,99cm szármagasságig 
(C-12 ortopéd cip khöz) 

Ugróízület krónikus 
gyulladása, fájdalmas ízület 
vagy ízületcsoport 
mozgatásának 
korlátozottsága 

 X    
 

    X: 12,     
: 6 

X, :           
2/1 

06 33 12 06 
15 

Magasabb cip szár 
25,00cm szármagasságig 
(C-12 ortopéd cip khöz) 

Bokainstabilitás, pes 
equinus, jelent s 
lábrövidülés 

 X    
 

    X: 12,     
: 6 

X, :           
2/1 
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06 33 12 06 
18 

Bárányb r bélés 17,00cm-
25,00cm szármagasságig  
(C-12 ortopéd cip khöz) 

Heges b rfelület, 
nyomásérzékenység 

 X    
 

    X: 12,     
: 6 

X, :           
2/1 

06 33 12 06 
21 

B r bélés 17,00cm-25,00cm 
szármagasságig (C-12 
ortopéd cip khöz) 

Ugróízület krónikus 
gyulladása, fájdalmas ízület 
vagy ízületcsoport 
mozgatásának 
korlátozottsága 

 X    
 

    X: 12,     
: 6 

X, :           
2/1 

06 33 12 06 
24 

Cip szár-kapcsozás 
17,00cm-25,00cm 
szármagasságig (C-12 
ortopéd cip khöz) 

Mozgásukban korlátozott 
betegeknek 

 X    
 

    X: 12,     
: 6 

X, :           
2/1 

06 33 12 09 Tartozékok C-13 ortopéd 
cip khöz 

Kizárólag C-13 ortopéd 
cip khöz 

Megjegyzés: járóképes beteg 
alsóvégtag-paralysise vagy 
súlyos paresise esetén a 
kihordási id  6 hónap (emelt 
indikáció: ) 

Ortopéd szakorvos        

06 33 12 09 
03 

Beépített parafa lúdtalpbetét 
(C-13 ortopéd cip khöz) 

Láb hossz- és 
harántboltozatának 
süllyedése, supinalt vagy 
pronált saroktengely 
ferdülése 

 X    
 

    X: 12,     
: 6 

X, :           
2/1 

06 33 12 09 
06 

Szendvics-szerkezet  
beépített betét (C-13 
ortopéd cip khöz) 

Láb hossz- és 
harántboltozatának 
süllyedése, supinalt vagy 
pronált saroktengely 
ferdülése 

 X    
 

    X: 12,     
: 6 

X, :           
2/1 

06 33 12 09 
09 

Bárányb r bélés 16,99cm 
szármagasságig (C-13 
ortopéd cip khöz) 

Heges b rfelület, 
nyomásérzékenység 

 X    
 

    X: 12,     
: 6 

X, :           
2/1 
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06 33 12 09 
12 

B r bélés 16,99cm 
szármagasságig (C-13 
ortopéd cip khöz) 

Ugróízület krónikus 
gyulladása, fájdalmas ízület 
vagy ízületcsoport 
mozgásának korlátozása 

 X    
 

    X: 12,     
: 6 

X, :           
2/1 

06 33 12 09 
15 

Cip szár-kapcsozás 
16,99cm szármagasságig 
(C-13 ortopéd cip khöz) 

Mozgásukban korlátozott 
betegeknek 

 X    
 

    X: 12,     
: 6 

X, :           
2/1 

06 33 12 09 
18 

Magasabb cip szár 
25,00cm szármagasságig 
(C-13 ortopéd cip khöz) 

Bokainstabilitás, pes 
equinus, jelent s 
lábrövidülés 

 X    
 

    X: 12,     
: 6 

X, :           
2/1 

06 33 12 09 
21 

Bárányb r bélés 17,00cm-
25,00cm szármagasságig  
(C-13 ortopéd cip khöz) 

Bokainstabilitás, pes 
equinus, jelent s 
lábrövidülés 

 X    
 

    X: 12,     
: 6 

X, :           
2/1 

06 33 12 09 
24 

B r bélés 17,00cm-25,00cm 
szármagasságig (C-13 
ortopéd cip khöz) 

Ugróízület krónikus 
gyulladása, fájdalmas ízület 
vagy ízületcsoport 
mozgásának korlátozása 

 X    
 

    X: 12,     
: 6 

X, :           
2/1 

06 33 12 09 
27 

Cip szár-kapcsozás 
17,00cm-25,00cm 
szármagasságig (C-13 
ortopéd cip khöz) 

Mozgásukban korlátozott 
betegeknek 

 X    
 

    X: 12,     
: 6 

X, :           
2/1 

06 33 12 12 Tartozékok C-14 ortopéd 
cip khöz 

Kizárólag C-14 ortopéd 
cip khöz 

Megjegyzés: járóképes beteg 
alsóvégtag-paralysise vagy 
súlyos paresise esetén a 
kihordási id  6 hónap (emelt 
indikáció: ) 

Ortopéd szakorvos        

06 33 12 12 
03 

Beépített parafa lúdtalpbetét 
(C-14 ortopéd cip khöz) 

Láb hossz- és 
harántboltozatának 
süllyedése, supinalt vagy 
pronált saroktengely 
ferdülése 

    X    
 

 X: 12,     
: 6 

X, :           
2/1 
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06 33 12 12 
06 

Szendvics-szerkezet  
beépített betét (C-14 
ortopéd cip khöz) 

Láb hossz- és 
harántboltozatának 
süllyedése, supinalt vagy 
pronált saroktengely 
ferdülése 

    X    
 

 X: 12,     
: 6 

X, :           
2/1 

06 33 12 12 
09 

Bokaszíj (C-14 ortopéd 
cip khöz) 

Instabil boka, pes 
calcaneovarus, pes 
calcaneovalgus 

    X    
 

 X: 12,     
: 6 

X, :           
2/1 

06 33 12 12 
12 

Bárányb r bélés 16,99cm 
szármagasságig (C-14 
ortopéd cip khöz) 

Heges b rfelület, 
nyomásérzékenység 

    X    
 

 X: 12,     
: 6 

X, :           
2/1 

06 33 12 12 
15 

B r bélés 16,99cm 
szármagasságig (C-14 
ortopéd cip khöz) 

Ugróízület krónikus 
gyulladása, fájdalmas ízület 
vagy ízületcsoport 
mozgásának korlátozása 

    X    
 

 X: 12,     
: 6 

X, :           
2/1 

06 33 12 12 
18 

Cip szár-kapcsozás 
16,99cm szármagasságig 
(C-14 ortopéd cip khöz) 

Mozgásukban korlátozott 
betegeknek 

    X    
 

 X: 12,     
: 6 

X, :           
2/1 

06 33 12 12 
21 

Cip szárban végig kéreg 
16,99cm szármagasságig 
(C-14 ortopéd cip khöz) 

Ugróízület krónikus 
gyulladása, fájdalmas ízület 
vagy ízületcsoport 
mozgatásának 
korlátozottsága 

    X   
 

 X: 12,     
: 6 

X, :           
2/1 

06 33 12 12 
24 

Magasabb cip szár 
25,00cm szármagasságig 
(C-14 ortopéd cip khöz) 

Bokainstabilitás, pes 
equinus, jelent s 
lábrövidülés 

    X    
 

 X: 12,     
: 6 

X, :           
2/1 

06 33 12 12 
27 

Bárányb r bélés 17,00cm-
25,00cm szármagasságig 
(C-14 ortopéd cip khöz) 

Heges b rfelület, 
nyomásérzékenység 

    X    
 

 X: 12,     
: 6 

X, :           
2/1 

06 33 12 12 
30 

B r bélés 17,00cm-25,00cm 
szármagasságig (C-14 
ortopéd cip khöz) 

Ugróízület krónikus 
gyulladása, fájdalmas ízület 
vagy ízületcsoport 
mozgatásának 
korlátozottsága 

    X    
 

 X: 12,     
: 6 

X, :           
2/1 
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06 33 12 12 
33 

Cip szár-kapcsozás 
17,00cm-25,00cm 
szármagasságig (C-14 
ortopéd cip khöz) 

Mozgásukban korlátozott 
betegeknek 

    X    
 

 X: 12,     
: 6 

X, :           
2/1 

06 33 12 12 
36 

Gördül  talp (C-14 ortopéd 
cip khöz) 

El láb ízületének fájdalma, 
ízület vagy ízületcsoport 
mozgatásának 
korlátozottsága esetén 

    X    
 

 X: 12,     
: 6 

X, :           
2/1 

06 33 12 12 
39 

 

Talp- és sarokdöntés (C-14 
ortopéd cip khöz) 

Pes valgus, pes varus     X    
 

 X: 12,     
: 6 

X, :           
2/1 

02 33 12 12 
42 

Laticelpárna a talpfelület 
egy részén (C-14 ortopéd 
cip khöz) 

Exostosis calcanei, 
hyperaesthesia pedis 

    X    
 

 X: 12,     
: 6 

X, :           
2/1 

06 33 12 12 
45 

Laticelpárna a talp teljes 
felületén (C-14 ortopéd 
cip khöz) 

Exostosis calcanei, 
hyperaesthesia pedis 

    X    
 

 X: 12,     
: 6 

X, :           
2/1 

06 33 12 15 Tartozékok C-21 ortopéd 
cip khöz 

Kizárólag C-21 ortopéd 
cip khöz 

Megjegyzés: járóképes beteg 
alsóvégtag-paralysise vagy 
súlyos paresise esetén a 
kihordási id  6 hónap (emelt 
indikáció: ) 

Ortopéd szakorvos        

06 33 12 15 
03 

Beépített parafa lúdtalpbetét 
(C-21 ortopéd cip khöz) 

Láb hossz- és 
harántboltozatának 
süllyedése, supinalt vagy 
pronált saroktengely 
ferdülése 

   X    
 

  X: 12,     
: 6 

X, :           
2/1 
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06 

Beépített, magasított parafa 
lúdtalpbetét (C-21 ortopéd 
cip khöz) 

Láb hossz- és 
harántboltozatának 
süllyedése, supinalt vagy 
pronált saroktengely 
ferdülése 

   X    
 

  X: 12,     
: 6 

X, :           
2/1 

06 33 12 15 
09 

Szendvics-szerkezet  
beépített betét (C-21 
ortopéd cip khöz) 

Láb hossz- és 
harántboltozatának 
süllyedése, supinalt vagy 
pronált saroktengely 
ferdülése 

   X    
 

  X: 12,     
: 6 

X, :           
2/1 

06 33 12 15 
12 

Lábemel  szíjazat (C-21 
ortopéd cip khöz) 

Lábfeszít  izom m ködési 
zavarai 

   X   
 

  X: 12,     
: 6 

X, :           
2/1 

06 33 12 15 
15 

Bokaszíj (C-21 ortopéd 
cip khöz) 

Instabil boka, pes 
calcaneovarus, pes 
calcaneovalgus 

   X    
 

  X: 12,     
: 6 

X, :           
2/1 

06 33 12 15 
18 

Bárányb r bélés 16,99cm 
szármagasságig (C-21 
ortopéd cip khöz) 

Heges b rfelület, 
nyomásérzékenység 

   X    
 

  X: 12,     
: 6 

X, :           
2/1 

06 33 12 15 
21 

B r bélés 16,99cm 
szármagasságig (C-21 
ortopéd cip khöz) 

Ugróízület krónikus 
gyulladása, fájdalmas ízület 
vagy ízületcsoport 
mozgatásának 
korlátozottsága 

   X    
 

  X: 12,     
: 6 

X, :           
2/1 

06 33 12 15 
24 

Cip szár-kapcsozás 
16,99cm szármagasságig 
(C-21 ortopéd cip khöz) 

Mozgásukban korlátozott 
betegeknek 

   X    
 

  X: 12,     
: 6 

X, :           
2/1 

06 33 12 15 
27 

Cip szárban végig kéreg 
16,99cm szármagasságig 
(C-21 ortopéd cip khöz) 

Ugróízület krónikus 
gyulladása, fájdalmas ízület 
vagy ízületcsoport 
mozgatásának 
korlátozottsága 

   X    
 

  X: 12,     
: 6 

X, :           
2/1 

06 33 12 15 
30 

Magasabb cip szár 
25,00cm szármagasságig 
(C-21 ortopéd cip khöz) 

Bokainstabilitás, pes 
equinus, jelent s 
lábrövidülés 

   X    
 

  X: 12,     
: 6 

X, :           
2/1 



2009/110.szám
M

A
G

Y
A

R
K

Ö
Z

L
Ö

N
Y

29519
06 33 12 15 
33 

Bárányb r bélés 17,00cm-
25,00cm szármagasságig 
(C-21 ortopéd cip khöz) 

Heges b rfelület, 
nyomásérzékenység 

   X    
 

  X: 12,     
: 6 

X, :           
2/1 

06 33 12 15 
36 

B r bélés 17,00cm-25,00cm 
szármagasságig (C-21 
ortopéd cip khöz) 

Ugróízület krónikus 
gyulladása, fájdalmas ízület 
vagy ízületcsoport 
mozgatásának 
korlátozottsága 

   X    
 

  X: 12,     
: 6 

X, :           
2/1 

06 33 12 15 
39 

Cip szár-kapcsozás 
17,00cm-25,00cm 
szármagasságig (C-21 
ortopéd cip khöz) 

Mozgásukban korlátozott 
betegeknek 

   X    
 

  X: 12,     
: 6 

X, :           
2/1 

06 33 12 15 
42 

Gördül  talp (C-21 ortopéd 
cip khöz) 

El láb ízületének fájdalma, 
ízület vagy ízületcsoport 
mozgatásának 
korlátozottsága esetén 

   X    
 

  X: 12,     
: 6 

X, :           
2/1 

06 33 12 15 
45 

 

Talp- és sarokdöntés (C-21 
ortopéd cip khöz) 

Pes valgus, pes varus    X    
 

  X: 12,     
: 6 

X, :           
2/1 

06 33 12 15 
48 

Sarokmagasítás 6,00cm 
felett (C-21 ortopéd 
cip khöz) 

Végtagrövidülés, equinus 
lábállás, lábdeformitás 

   X    
 

  X: 12,     
: 6 

X, :           
2/1 

06 33 12 15 
51 

Laticelpárna a talpfelület 
egy részén (C-21 ortopéd 
cip khöz) 

Exostosis calcanei, 
hyperaesthesia pedis 

   X    
 

  X: 12,     
: 6 

X, :           
2/1 

06 33 12 15 
54 

Laticelpárna a talp teljes 
felületén (C-21 ortopéd 
cip khöz) 

Exostosis calcanei, 
hyperaesthesia pedis 

   X    
 

  X: 12,     
: 6 

X, :           
2/1 

06 33 12 15 
57 

Acéllemez a talpfelület alá 
(C-21 ortopéd cip khöz) 

Láb ízületeinek mozgásakor 
fellép  kifejezett fájdalom 

   X    
 

  X: 12,     
: 6 

X, :           
2/1 
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06 33 12 18 Tartozékok C-31 ortopéd 

cip khöz 
Kizárólag C-31 ortopéd 
cip khöz 

Megjegyzés: járóképes beteg 
alsóvégtag-paralysise vagy 
súlyos paresise esetén a 
kihordási id  6 hónap (emelt 
indikáció: ) 

Ortopéd szakorvos        

06 33 12 18 
03 

Beépített parafa lúdtalpbetét 
(C-31 ortopéd cip khöz) 

Láb hossz- és 
harántboltozatának 
süllyedése, supinalt vagy 
pronált saroktengely 
ferdülése 

    X    
 

 X: 12,     
: 6 

X, :           
2/1 

06 33 12 18 
06 

Szendvics-szerkezet  
beépített betét (C-31 
ortopéd cip khöz) 

Láb hossz- és 
harántboltozatának 
süllyedése, supinalt vagy 
pronált saroktengely 
ferdülése 

    X    
 

 X: 12,     
: 6 

X, :           
2/1 

06 33 12 18 
09 

Bokaszíj (C-31 ortopéd 
cip khöz) 

Instabil boka, pes 
calcaneovarus, pes 
calcaneovalgus 

    X    
 

 X: 12,     
: 6 

X, :           
2/1 

06 33 12 18 
12 

Bárányb r bélés 16,99cm 
szármagasságig (C-31 
ortopéd cip khöz) 

Heges b rfelület, 
nyomásérzékenység 

    X    
 

 X: 12,     
: 6 

X, :           
2/1 

06 33 12 18 
15 

B r bélés 16,99cm 
szármagasságig (C-31 
ortopéd cip khöz) 

Ugróízület krónikus 
gyulladása, fájdalmas ízület 
vagy ízületcsoport 
mozgatásának 
korlátozottsága 

    X    
 

 X: 12,     
: 6 

X, :           
2/1 

06 33 12 18 
18 

Cip szár-kapcsozás 
16,99cm szármagasságig 
(C-31 ortopéd cip khöz) 

Mozgásukban korlátozott 
betegeknek 

    X    
 

 X: 12,     
: 6 

X, :           
2/1 



2009/110.szám
M

A
G

Y
A

R
K

Ö
Z

L
Ö

N
Y

29521
06 33 12 18 
21 

Cip szárban végig kéreg 
16,99cm szármagasságig 
(C-31 ortopéd cip khöz) 

Ugróízület krónikus 
gyulladása, fájdalmas ízület 
vagy ízületcsoport 
mozgatásának 
korlátozottsága 

    X    
 

 X: 12,     
: 6 

X, :           
2/1 

06 33 12 18 
24 

Magasabb cip szár 
25,00cm szármagasságig 
(C-31 ortopéd cip khöz) 

Bokainstabilitás, pes 
equinus, jelent s 
lábrövidülés 

    X    
 

 X: 12,     
: 6 

X, :           
2/1 

06 33 12 18 
27 

Bárányb r bélés 17,00cm-
25,00cm szármagasságig 
(C-31 ortopéd cip khöz) 

Heges b rfelület, 
nyomásérzékenység 

    X    
 

 X: 12,     
: 6 

X, :           
2/1 

06 33 12 18 
30 

B r bélés 17,00cm-25,00cm 
szármagasságig (C-31 
ortopéd cip khöz) 

Ugróízület krónikus 
gyulladása, fájdalmas ízület 
vagy ízületcsoport 
mozgatásának 
korlátozottsága 

    X    
 

 X: 12,     
: 6 

X, :           
2/1 

06 33 12 18 
33 

Cip szár-kapcsozás 
17,00cm-25,00cm 
szármagasságig (C-31 
ortopéd cip khöz) 

Mozgásukban korlátozott 
betegeknek 

    X    
 

 X: 12,     
: 6 

X, :           
2/1 

06 33 12 18 
36 

Gördül  talp (C-31 ortopéd 
cip khöz) 

El láb ízületének fájdalma, 
ízület vagy ízületcsoport 
mozgatásának 
korlátozottsága esetén 

    X    
 

 X: 12,     
: 6 

X, :           
2/1 

06 33 12 18 
39 

 

Talp- és sarokdöntés (C-31 
ortopéd cip khöz) 

Pes valgus, pes varus     X    
 

 X: 12,     
: 6 

X, :           
2/1 

06 33 12 18 
42 

Laticelpárna a talpfelület 
egy részén (C-31 ortopéd 
cip khöz) 

Exostosis calcanei, 
hyperaesthesia pedis 

    X    
 

 X: 12,     
: 6 

X, :           
2/1 

06 33 12 18 
45 

Laticelpárna a talp teljes 
felületén (C-31 ortopéd 
cip khöz) 

Exostosis calcanei, 
hyperaesthesia pedis 

    X    
 

 X: 12,     
: 6 

X, :           
2/1 
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06 33 12 21 Tartozékok C-32 ortopéd 

cip khöz 
Kizárólag C-32 ortopéd 
cip khöz 

Megjegyzés: járóképes beteg 
alsóvégtag-paralysise vagy 
súlyos paresise esetén a 
kihordási id  6 hónap (emelt 
indikáció: ) 

Ortopéd szakorvos        

06 33 12 21 
03 

Beépített parafa lúdtalpbetét 
(C-32 ortopéd cip khöz) 

Láb hossz- és 
harántboltozatának 
süllyedése, supinalt vagy 
pronált saroktengely 
ferdülése 

    X    
 

 X: 12,     
: 6 

X, :           
2/1 

06 33 12 21 
06 

Beépített, magasított parafa 
lúdtalpbetét (C-32 ortopéd 
cip khöz) 

Láb hossz- és 
harántboltozatának 
süllyedése, supinalt vagy 
pronált saroktengely 
ferdülése 

    X    
 

 X: 12,     
: 6 

X, :           
2/1 

06 33 12 21 
09 

Szendvics-szerkezet  
beépített betét (C-32 
ortopéd cip khöz) 

Láb hossz- és 
harántboltozatának 
süllyedése, supinalt vagy 
pronált saroktengely 
ferdülése 

    X    
 

 X: 12,     
: 6 

X, :           
2/1 

06 33 12 21 
12 

Lábemel  szíjazat (C-32 
ortopéd cip khöz) 

Lábfeszít  izom m ködési 
zavarai 

    X    
 

 X: 12,     
: 6 

X, :           
2/1 

06 33 12 21 
15 

Bokaszíj (C-32 ortopéd 
cip khöz) 

Instabil boka, pes 
calcaneovarus, pes 
calcaneovalgus 

    X    
 

 X: 12,     
: 6 

X, :           
2/1 

06 33 12 21 
18 

Bárányb r bélés 16,99cm 
szármagasságig (C-32 
ortopéd cip khöz) 

Heges b rfelület, 
nyomásérzékenység 

    X    
 

 X: 12,     
: 6 

X, :           
2/1 
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21 

B r bélés 16,99cm 
szármagasságig (C-32 
ortopéd cip khöz) 

Ugróízület krónikus 
gyulladása, fájdalmas ízület 
vagy ízületcsoport 
mozgatásának 
korlátozottsága 

    X    
 

 X: 12,     
: 6 

X, :           
2/1 

06 33 12 21 
24 

Cip szár-kapcsozás 
16,99cm szármagasságig 
(C-32 ortopéd cip khöz) 

Mozgásukban korlátozott 
betegeknek 

    X    
 

 X: 12,     
: 6 

X, :           
2/1 

06 33 12 21 
27 

Cip szárban végig kéreg 
16,99cm szármagasságig 
(C-32 ortopéd cip khöz) 

Ugróízület krónikus 
gyulladása, fájdalmas ízület 
vagy ízületcsoport 
mozgatásának 
korlátozottsága 

    X    
 

 X: 12,     
: 6 

X, :           
2/1 

06 33 12 21 
30 

Magasabb cip szár 
25,00cm szármagasságig 
(C-32 ortopéd cip khöz) 

Bokainstabilitás, pes 
equinus, jelent s 
lábrövidülés 

    X    
 

 X: 12,     
: 6 

X, :           
2/1 

06 33 12 21 
33 

Bárányb r bélés 17,00cm-
25,00cm szármagasságig 
(C-32 ortopéd cip khöz) 

Heges b rfelület, 
nyomásérzékenység 

    X    
 

 X: 12,     
: 6 

X, :           
2/1 

06 33 12 21 
36 

B r bélés 17,00cm-25,00cm 
szármagasságig (C-32 
ortopéd cip khöz) 

Ugróízület krónikus 
gyulladása, fájdalmas ízület 
vagy ízületcsoport 
mozgatásának 
korlátozottsága 

    X    
 

 X: 12,     
: 6 

X, :           
2/1 

06 33 12 21 
39 

Cip szár-kapcsozás 
17,00cm-25,00cm 
szármagasságig (C-32 
ortopéd cip khöz) 

Mozgásukban korlátozott 
betegeknek 

    X    
 

 X: 12,     
: 6 

X, :           
2/1 

06 33 12 21 
42 

Gördül  talp (C-32 ortopéd 
cip khöz) 

El láb ízületének fájdalma, 
ízület vagy ízületcsoport 
mozgatásának 
korlátozottsága esetén 

    X    
 

 X: 12,     
: 6 

X, :           
2/1 
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45 

 

Talp- és sarokdöntés (C-32 
ortopéd cip khöz) 

Pes valgus, pes varus     X    
 

 X: 12,     
: 6 

X, :           
2/1 

06 33 12 21 
48 

Laticelpárna a talpfelület 
egy részén (C-32 ortopéd 
cip khöz) 

Exostosis calcanei, 
hyperaesthesia pedis 

    X    
 

 X: 12,     
: 6 

X, :           
2/1 

06 33 12 21 
51 

Laticelpárna a talp teljes 
felületén (C-32 ortopéd 
cip khöz) 

Exostosis calcanei, 
hyperaesthesia pedis 

    X    
 

 X: 12,     
: 6 

X, :           
2/1 

06 33 12 24 Tartozékok C-41 ortopéd 
cip khöz 

Kizárólag C-41 ortopéd 
cip khöz 

Megjegyzés: járóképes beteg 
alsóvégtag-paralysise vagy 
súlyos paresise esetén a 
kihordási id  6 hónap (emelt 
indikáció: ) 

Ortopéd szakorvos        

06 33 12 24 
03 

Beépített parafa lúdtalpbetét 
(C-41 ortopéd cip khöz) 

Láb hossz- és 
harántboltozatának 
süllyedése, supinalt vagy 
pronált saroktengely 
ferdülése 

    X    
 

 X: 12,     
: 6 

X, :           
2/1 

06 33 12 24 
06 

Beépített, magasított parafa 
lúdtalpbetét (C-41 ortopéd 
cip khöz) 

Láb hossz- és 
harántboltozatának 
süllyedése, supinalt vagy 
pronált saroktengely 
ferdülése 

    X    
 

 X: 12,     
: 6 

X, :           
2/1 

06 33 12 24 
09 

Szendvics-szerkezet  
beépített betét (C-41 
ortopéd cip khöz) 

Láb hossz- és 
harántboltozatának 
süllyedése, supinalt vagy 
pronált saroktengely 
ferdülése 

    X    
 

 X: 12,     
: 6 

X, :           
2/1 

06 33 12 24 
12 

Lábemel  szíjazat (C-41 
ortopéd cip khöz) 

Lábfeszít  izom m ködési 
zavarai 

    X    
 

 X: 12,     
: 6 

X, :           
2/1 
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15 

Bokaszíj (C-41 ortopéd 
cip khöz) 

Instabil boka, pes 
calcaneovarus, pes 
calcaneovalgus 

    X    
 

 X: 12,     
: 6 

X, :           
2/1 

06 33 12 24 
18 

Bárányb r bélés 16,99cm 
szármagasságig (C-41 
ortopéd cip khöz) 

Heges b rfelület, 
nyomásérzékenység 

    X    
 

 X: 12,     
: 6 

X, :           
2/1 

06 33 12 24 
21 

B r bélés 16,99cm 
szármagasságig (C-41 
ortopéd cip khöz) 

Ugróízület krónikus 
gyulladása, fájdalmas ízület 
vagy ízületcsoport 
mozgatásának 
korlátozottsága 

    X    
 

 X: 12,     
: 6 

X, :           
2/1 

06 33 12 24 
24 

Cip szár-kapcsozás 
16,99cm szármagasságig 
(C-41 ortopéd cip khöz) 

Mozgásukban korlátozott 
betegeknek 

    X    
 

 X: 12,     
: 6 

X, :           
2/1 

06 33 12 24 
27 

Cip szárban végig kéreg 
16,99cm szármagasságig 
(C-41 ortopéd cip khöz) 

Ugróízület krónikus 
gyulladása, fájdalmas ízület 
vagy ízületcsoport 
mozgatásának 
korlátozottsága 

    X    
 

 X: 12,     
: 6 

X, :           
2/1 

06 33 12 24 
30 

Magasabb cip szár 
25,00cm szármagasságig 
(C-41 ortopéd cip khöz) 

Bokainstabilitás, pes 
equinus, jelent s 
lábrövidülés 

    X    
 

 X: 12,     
: 6 

X, :           
2/1 

06 33 12 24 
33 

Bárányb r bélés 17,00cm-
25,00cm szármagasságig 
(C-41 ortopéd cip khöz) 

Heges b rfelület, 
nyomásérzékenység 

    X    
 

 X: 12,     
: 6 

X, :           
2/1 

06 33 12 24 
36 

B r bélés 17,00cm-25,00cm 
szármagasságig (C-41 
ortopéd cip khöz) 

Ugróízület krónikus 
gyulladása, fájdalmas ízület 
vagy ízületcsoport 
mozgatásának 
korlátozottsága 

    X    
 

 X: 12,     
: 6 

X, :           
2/1 

06 33 12 24 
39 

Cip szár-kapcsozás 
17,00cm-25,00cm 
szármagasságig (C-41 
ortopéd cip khöz) 

Mozgásukban korlátozott 
betegeknek 

    X    
 

 X: 12,     
: 6 

X, :           
2/1 
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42 

Gördül  talp (C-41 ortopéd 
cip khöz) 

El láb ízületének fájdalma, 
ízület vagy ízületcsoport 
mozgatásának 
korlátozottsága esetén 

    X    
 

 X: 12,     
: 6 

X, :           
2/1 

06 33 12 24 
45 

 

Talp- és sarokdöntés (C-41 
ortopéd cip khöz) 

Pes valgus, pes varus     X    
 

 X: 12,     
: 6 

X, :           
2/1 

06 33 12 24 
48 

Laticelpárna a talpfelület 
egy részén (C-41 ortopéd 
cip khöz) 

Exostosis calcanei, 
hyperaesthesia pedis 

    X    
 

 X: 12,     
: 6 

X, :           
2/1 

06 33 12 24 
51 

Laticelpárna a talp teljes 
felületén (C-41 ortopéd 
cip khöz) 

Exostosis calcanei, 
hyperaesthesia pedis 

    X    
 

 X: 12,     
: 6 

X, :           
2/1 

06 33 12 24 
54 

Acéllemez a talpfelület alá 
(C-41 ortopéd cip khöz) 

Láb ízületeinek mozgásakor 
fellép  kifejezett fájdalom 

    X    
 

 X: 12,    
: 6 

X, :           
2/1 

06 33 12 27 Tartozékok C-42 ortopéd 
cip khöz 

Kizárólag C-42 ortopéd 
cip khöz 

Megjegyzés: járóképes beteg 
alsóvégtag-paralysise vagy 
súlyos paresise esetén a 
kihordási id  6 hónap (emelt 
indikáció: ) 

Ortopéd szakorvos        

06 33 12 27 
03 

Beépített parafa lúdtalpbetét 
(C-42 ortopéd cip khöz) 

Láb hossz- és 
harántboltozatának 
süllyedése, supinalt vagy 
pronált saroktengely 
ferdülése 

    X    
 

 X: 12,     
: 6 

X, :           
2/1 

06 33 12 27 
06 

Beépített, magasított parafa 
lúdtalpbetét (C-42 ortopéd 
cip khöz) 

Láb hossz- és 
harántboltozatának 
süllyedése, supinalt vagy 
pronált saroktengely 
ferdülése 

    X    
 

 X: 12,     
: 6 

X, :           
2/1 
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09 

Szendvics-szerkezet  
beépített betét (C-42 
ortopéd cip khöz) 

Láb hossz- és 
harántboltozatának 
süllyedése, supinalt vagy 
pronált saroktengely 
ferdülése 

    X    
 

 X: 12,     
: 6 

X, :           
2/1 

06 33 12 27 
12 

Lábemel  szíjazat (C-42 
ortopéd cip khöz) 

Lábfeszít  izom m ködési 
zavarai 

    X    
 

 X: 12,     
: 6 

X, :           
2/1 

06 33 12 27 
15 

Bokaszíj (C-42 ortopéd 
cip khöz) 

Instabil boka, pes 
calcaneovarus, pes 
calcaneovalgus 

    X    
 

 X: 12,     
: 6 

X, :           
2/1 

06 33 12 27 
18 

Bárányb r bélés 16,99cm 
szármagasságig (C-42 
ortopéd cip khöz) 

Heges b rfelület, 
nyomásérzékenység 

    X    
 

 X: 12,     
: 6 

X, :           
2/1 

06 33 12 27 
21 

B r bélés 16,99cm 
szármagasságig (C-42 
ortopéd cip khöz) 

Ugróízület krónikus 
gyulladása, fájdalmas ízület 
vagy ízületcsoport 
mozgatásának 
korlátozottsága 

    X    
 

 X: 12,     
: 6 

X, :           
2/1 

06 33 12 27 
24 

Cip szár-kapcsozás 
16,99cm szármagasságig 
(C-42 ortopéd cip khöz) 

Mozgásukban korlátozott 
betegeknek 

    X    
 

 X: 12,     
: 6 

X, :           
2/1 

06 33 12 27 
27 

Cip szárban végig kéreg 
16,99cm szármagasságig 
(C-42 ortopéd cip khöz) 

Ugróízület krónikus 
gyulladása, fájdalmas ízület 
vagy ízületcsoport 
mozgatásának 
korlátozottsága 

    X    
 

 X: 12,     
: 6 

X, :           
2/1 

06 33 12 27 
30 

Magasabb cip szár 
25,00cm szármagasságig 
(C-42 ortopéd cip khöz) 

Bokainstabilitás, pes 
equinus, jelent s 
lábrövidülés 

    X    
 

 X: 12,     
: 6 

X, :           
2/1 

06 33 12 27 
33 

Bárányb r bélés 17,00cm-
25,00cm szármagasságig 
(C-42 ortopéd cip khöz) 

Heges b rfelület, 
nyomásérzékenység 

    X    
 

 X: 12,     
: 6 

X, :           
2/1 
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36 

B r bélés 17,00cm-25,00cm 
szármagasságig (C-42 
ortopéd cip khöz) 

Ugróízület krónikus 
gyulladása, fájdalmas ízület 
vagy ízületcsoport 
mozgatásának 
korlátozottsága 

    X    
 

 X: 12,     
: 6 

X, :           
2/1 

06 33 12 27 
39 

Cip szár-kapcsozás 
17,00cm-25,00cm 
szármagasságig (C-42 
ortopéd cip khöz) 

Mozgásukban korlátozott 
betegeknek 

    X    
 

 X: 12,     
: 6 

X, :           
2/1 

06 33 12 27 
42 

Gördül  talp (C-42 ortopéd 
cip khöz) 

El láb ízületének fájdalma, 
ízület vagy ízületcsoport 
mozgatásának 
korlátozottsága esetén 

    X    
 

 X: 12,     
: 6 

X, :           
2/1 

06 33 12 27 
45 

 

Talp- és sarokdöntés (C-42 
ortopéd cip khöz) 

Pes valgus, pes varus     X    
 

 X: 12,     
: 6 

X, :           
2/1 

06 33 12 27 
48 

Laticelpárna a talpfelület 
egy részén (C-42 ortopéd 
cip khöz) 

Exostosis calcanei, 
hyperaesthesia pedis 

    X    
 

 X: 12,     
: 6 

X, :           
2/1 

06 33 12 27 
51 

Laticelpárna a talp teljes 
felületén (C-42 ortopéd 
cip khöz) 

Exostosis calcanei, 
hyperaesthesia pedis 

    X    
 

 X: 12,     
: 6 

X, :           
2/1 

06 33 12 27 
54 

Acéllemez a talpfelület alá 
(C-42 ortopéd cip khöz) 

Láb ízületeinek mozgásakor 
fellép  kifejezett fájdalom 

    X    
 

 X: 12,     
: 6 

X, :           
2/1 

06 33 12 30 Tartozékok C-50 ortopéd 
cip khöz 

Kizárólag C-50 ortopéd 
cip khöz 

Megjegyzés: járóképes beteg 
alsóvégtag-paralysise vagy 
súlyos paresise esetén a 
kihordási id  6 hónap (emelt 
indikáció: ) 

Ortopéd szakorvos        
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03 

Bárányb r bélés 16,99cm 
szármagasságig (C-50 
ortopéd cip khöz) 

Heges b rfelület, 
nyomásérzékenység 

 X    
 

    X: 12,     
: 6 

X, :           
2/1 

06 33 12 30 
06 

Cip szár-kapcsozás 
16,99cm szármagasságig 
(C-50 ortopéd cip khöz) 

Mozgásukban korlátozott 
betegeknek 

 X    
 

    X: 12,     
: 6 

X, :           
2/1 

06 33 12 30 
09 

Magasabb cip szár 
25,00cm szármagasságig 
(C-50 ortopéd cip khöz) 

Bokainstabilitás, pes 
equinus, jelent s 
lábrövidülés 

 X    
 

    X: 12,     
: 6 

X, :           
2/1 

06 33 12 30 
12 

Bárányb r bélés 17,00cm-
25,00cm szármagasságig 
(C-50 ortopéd cip khöz) 

Heges b rfelület, 
nyomásérzékenység 

 X    
 

    X: 12,     
: 6 

X, :           
2/1 

06 33 12 30 
15 

B r bélés 17,00cm-25,00cm 
szármagasságig (C-50 
ortopéd cip khöz) 

Ugróízület krónikus 
gyulladása, fájdalmas ízület 
vagy ízületcsoport 
mozgatásának 
korlátozottsága 

 X    
 

    X: 12,     
: 6 

X, :           
2/1 

06 33 12 30 
18 

Cip szár-kapcsozás 
17,00cm-25,00cm 
szármagasságig (C-50 
ortopéd cip khöz) 

Mozgásukban korlátozott 
betegeknek 

 X    
 

    X: 12,     
: 6 

X, :           
2/1 

06 33 12 33 Tartozékok C-51 ortopéd 
cip khöz 

Kizárólag C-51 ortopéd 
cip khöz 

Megjegyzés: járóképes beteg 
alsóvégtag-paralysise vagy 
súlyos paresise esetén a 
kihordási id  6 hónap (emelt 
indikáció: ) 

Ortopéd szakorvos        

06 33 12 33 
03 

Bárányb r bélés 16,99cm 
szármagasságig (C-51 
ortopéd cip khöz) 

Heges b rfelület, 
nyomásérzékenység 

   X    
 

  X: 12,     
: 6 

X, :           
2/1 

06 33 12 33 
06 

Cip szár-kapcsozás 
16,99cm szármagasságig 
(C-51 ortopéd cip khöz) 

Mozgásukban korlátozott 
betegeknek 

   X    
 

  X: 12,     
: 6 

X, :           
2/1 
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Magasabb cip szár 
25,00cm szármagasságig 
(C-51 ortopéd cip khöz) 

Bokainstabilitás, pes 
equinus, jelent s 
lábrövidülés 

   X    
 

  X: 12,     
: 6 

X, :           
2/1 

06 33 12 33 
12 

Bárányb r bélés 17,00cm-
25,00cm szármagasságig 
(C-51 ortopéd cip khöz) 

Heges b rfelület, 
nyomásérzékenység 

   X    
 

  X: 12,     
: 6 

X, :           
2/1 

06 33 12 33 
15 

B r bélés 17,00cm-25,00cm 
szármagasságig (C-51 
ortopéd cip khöz) 

Ugróízület krónikus 
gyulladása, fájdalmas ízület 
vagy ízületcsoport 
mozgatásának 
korlátozottsága 

   X    
 

  X: 12,     
: 6 

X, :           
2/1 

06 33 12 33 
18 

Cip szár-kapcsozás 
17,00cm-25,00cm 
szármagasságig (C-51 
ortopéd cip khöz) 

Mozgásukban korlátozott 
betegeknek 

   X    
 

  X: 12,     
: 6 

X, :           
2/1 

06 33 12 36 Tartozékok C-60 ortopéd 
cip khöz 

Kizárólag C-60 ortopéd 
cip khöz 

Megjegyzés: járóképes beteg 
alsóvégtag-paralysise vagy 
súlyos paresise esetén a 
kihordási id  6 hónap (emelt 
indikáció: ) 

Ortopéd szakorvos        

06 33 12 36 
03 

Beépített parafa lúdtalpbetét 
(C-60 ortopéd cip khöz) 

Láb hossz- és 
harántboltozatának 
süllyedése, supinalt vagy 
pronált saroktengely 
ferdülése 

  X    
 

   X: 12,     
: 6 

X, :           
2/1 

06 33 12 36 
06 

Beépített, magasított parafa 
lúdtalpbetét (C-60 ortopéd 
cip khöz) 

Láb hossz- és 
harántboltozatának 
süllyedése, supinalt vagy 
pronált saroktengely 
ferdülése 

  X    
 

   X: 12,     
: 6 

X, :           
2/1 
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Szendvics-szerkezet  
beépített betét (C-60 
ortopéd cip khöz) 

Láb hossz- és 
harántboltozatának 
süllyedése, supinalt vagy 
pronált saroktengely 
ferdülése 

  X    
 

   X: 12,     
: 6 

X, :           
2/1 

06 33 12 36 
12 

Bárányb r bélés 16,99cm 
szármagasságig (C-60 
ortopéd cip khöz) 

Heges b rfelület, 
nyomásérzékenység 

  X    
 

   X: 12,     
: 6 

X, :           
2/1 

06 33 12 36 
15 

B r bélés 16,99cm 
szármagasságig (C-60 
ortopéd cip khöz) 

Ugróízület krónikus 
gyulladása, fájdalmas ízület 
vagy ízületcsoport 
mozgatásának 
korlátozottsága 

  X    
 

   X: 12,     
: 6 

X, :           
2/1 

06 33 12 36 
18 

Cip szár-kapcsozás 
16,99cm szármagasságig 
(C-60 ortopéd cip khöz) 

Mozgásukban korlátozott 
betegeknek 

  X    
 

   X: 12,     
: 6 

X, :           
2/1 

06 33 12 36 
21 

Cip szárban végig kéreg 
16,99cm szármagasságig 
(C-60 ortopéd cip khöz) 

Ugróízület krónikus 
gyulladása, fájdalmas ízület 
vagy ízületcsoport 
mozgatásának 
korlátozottsága 

  X    
 

   X: 12,     
: 6 

X, :           
2/1 

06 33 12 36 
24 

Magasabb cip szár 
25,00cm szármagasságig 
(C-60 ortopéd cip khöz) 

Bokainstabilitás, pes 
equinus, jelent s 
lábrövidülés 

  X    
 

   X: 12,     
: 6 

X, :           
2/1 

06 33 12 36 
27 

Bárányb r bélés 17,00cm-
25,00cm szármagasságig 
(C-60 ortopéd cip khöz) 

Heges b rfelület, 
nyomásérzékenység 

  X    
 

   X: 12,     
: 6 

X, :           
2/1 

06 33 12 36 
30 

B r bélés 17,00cm-25,00cm 
szármagasságig (C-60 
ortopéd cip khöz) 

Ugróízület krónikus 
gyulladása, fájdalmas ízület 
vagy ízületcsoport 
mozgatásának 
korlátozottsága 

  X    
 

   X: 12,     
: 6 

X, :           
2/1 
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06 33 12 36 
33 

Cip szár-kapcsozás 
17,00cm-25,00cm 
szármagasságig (C-60 
ortopéd cip khöz) 

Mozgásukban korlátozott 
betegeknek 

  X    
 

   X: 12,     
: 6 

X, :           
2/1 

06 33 12 36 
36 

Gördül  talp (C-60 ortopéd 
cip khöz) 

El láb ízületének fájdalma, 
ízület vagy ízületcsoport 
mozgatásának 
korlátozottsága esetén 

  X    
 

   X: 12,     
: 6 

X, :           
2/1 

06 33 12 36 
39 

Talp- és sarokdöntés (C-60 
ortopéd cip khöz) 

Pes valgus, pes varus   X    
 

   X: 12,     
: 6 

X, :           
2/1 

06 33 12 36 
42 

Laticelpárna a talpfelület 
egy részén (C-60 ortopéd 
cip khöz) 

Exostosis calcanei, 
hyperaesthesia pedis 

  X    
 

   X: 12,     
: 6 

X, :           
2/1 

06 33 12 36 
45 

Laticelpárna a talp teljes 
felületén (C-60 ortopéd 
cip khöz) 

Exostosis calcanei, 
hyperaesthesia pedis 

  X    
 

   X: 12,     
: 6 

X, :           
2/1 

 

 09 SZEMÉLYI 
GONDOSKODÁS ÉS 
VÉDELEM 
SEGÉDESZKÖZEI 

         

09 03 RUHÁK ÉS CIP K          

09 03 24 Alsónem k          

09 03 24 03 Melltartók Eml  teljes vagy részleges 
eltávolítása után, a küls  
(ideiglenes vagy végleges) 
protézis viselésére 

Sebész szakorvos,   
onkológus szakorvos 

       

09 03 24 03 
03 

Normál melltartók 
szilikonos eml protézishez  

   X    12 2/1 

09 03 24 03 
06 

Extra melltartók szilikonos 
eml protézishez 

   X    12 2/1 

09 06 TESTEN VISELT 
VÉD ESZKÖZÖK 
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09 06 18 Térd- vagy lábvéd  

segédeszközök 
         

09 06 18 03 Csonkharisnyák Megjegyzés: a kihordási id re 
felírható mennyiség egyoldali 
ellátásra vonatkozik. 

        

09 06 18 03 
03 

Csonkharisnyák normál 
csonkra 

Láb, lábszár, comb vagy 
medence csonkolása után  
 

Ortopéd szakorvos, 
traumatológus szakorvos, 
rehabilitációs szakorvos, 
sebész szakorvos 

    X 6 1/2 
2/m 

 

09 06 18 03 
06 

Csonkharisnyák oedemás 
csonkra 

Láb, lábszár vagy comb 
csonkolása utáni nagyfokú 
oedema esetén 

Ortopéd szakorvos, 
traumatológus szakorvos, 
rehabilitációs szakorvos, 
sebész szakorvos 

    X 6 2/1 

09 06 18 03 
09 

Csonkharisnyák érzékeny 
csonkra, géllel bevonva 

Láb, lábszár, comb vagy 
medence csonkolása után 
atrophias, csontos, valamint 
b rplasztikázott és heges 
csonkra 

Ortopéd szakorvos, 
traumatológus szakorvos, 
rehabilitációs szakorvos, 
sebész szakorvos 

    X 6 2/1 

09 12 HIGIÉNÉS 
SEGÉDESZKÖZÖK 

 Ortopéd szakorvos, 
traumatológus szakorvos, 
gyermeksebész szakorvos, 
sebész szakorvos, 
rehabilitációs szakorvos, 
neurológus szakorvos, 
idegsebész szakorvos, 
geriáter szakorvos, illetve 
javaslatukra háziorvos  

       

09 12 03 Szobai WC-k          

09 12 03 03 Fix szobai WC-k Önellátásra tartósan 
képtelen 
mozgáskorlátozottaknak 

        

09 12 03 03 
03 

Fix szobai WC-k     X   60 1/1 

09 12 03 06 Gördíthet  szobai WC-k Önellátásra tartósan 
képtelen 
mozgáskorlátozottaknak 
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09 12 03 06 
03 

Gördíthet  szobai WC-k 
fékkel 

    X   60 1/1 

09 12 15 Emelt toalettülések laza 
csatolással 

         

09 12 15 03 WC-magasítók Súlyos coxarthrosis, 
gonarthrosis és lumbalis 
gerinc degeneratív 
elváltozása együttes 
fennállása esetén, valamint 
csíp táji törések után 
fennálló súlyos 
mozgásbesz külés esetén 

        

09 12 15 03 
03 

WC-magasítók     X   60 1/1 

09 15 TRACHEOSTOMIÁS 
SEGÉDESZKÖZÖK 

         

09 15 03 Kanülök          

09 15 03 06 M anyag kanülök Gégeexstirpatio után 
tartósan kanült visel k 
számára, kétoldali 
gégemozgató ideg bénulása 
miatt elektroterápiában 
részesül  betegeknek 

Fül-orr-gégész szakorvos        

09 15 03 06 
03 

Bels  m anyag kanülök       X 12 1/3 

09 15 03 06 
06 

M anyag kanülök       X 12 2/1 

09 15 03 06 
09 

Beszédszelepes kanülök 
m anyag szeleppel 

      X 12 2/1 

09 15 03 06 
12 

Kanülök univerzális 
toldalékcs vel 

      X 12 2/1 

09 15 03 06 
15 

Extra hosszú bels  kanülök 
tartozékai 

      X 12 2/1 



2009/110.szám
M

A
G

Y
A

R
K

Ö
Z

L
Ö

N
Y

29535
09 15 03 06 
18 

Extra hosszú Hautant-féle 
kanülök bels  kanüllel 

      X 12 2/1 

09 15 03 06 
21 

Extra hosszú Hautant-féle 
beszédszelepes kanülök 
m anyag szeleppel, tartalék 
bels  kanüllel 

      X 12 2/1 

09 15 03 06 
24 

Extra hosszú Hautant-féle 
kanülök univerzális 
toldalékcs vel 

      X 12 2/1 

09 15 03 06 
27 

Tramucan (Lichtenberger-
féle) váladékfelfogók 105 
és 205 tipusú kanülhöz 

      X 12 2/1 

09 15 03 09 Szilikon kanülök Gége-exstirpatio után kanül 
használatakor, tracheostoma 
esetén 

Fül-orr-gégész szakorvos        

09 15 03 09 
03 

Szilikon kanülök       X 12 2/1 

09 15 03 12 M anyag kanülök 
hangprotézishez 

Hangprotézishez, 
gégeexstirpatio után 

Fül-orr-gégész szakorvos        

09 15 03 12 
03 

M anyag kanülök 
hangprotézishez 

      X 12 2/1 

09 15 06 Tracheostoma-véd k          

09 15 06 03 Tracheostoma-véd k Gége-exstirpatio után, kanül 
használatakor 

Fül-orr-gégész szakorvos        

09 15 06 03 
03 

Kanülalátétek       X 6 6/3 

09 15 06 03 
06 

Kanültakarók       X 12 2/1 
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09 18 SZTÓMATERÁPIÁS 

SEGÉDESZKÖZÖK 
Megjegyzés 1.: a kihordási 
id re felírható mennyiség 
egy sztómára vonatkozik. 
  
Megjegyzés 2.: tápcsatornán 
kialakult fisztula esetén 
nyitott sztómazsákból 
naponta 1 db írható fel. 

Megjegyzés 3.: a kihordási 
id re azonos eszköz többféle 
típusa is felírható azzal a 
megkötéssel, hogy ezen 
eszközök együttes 
mennyisége nem haladhatja 
meg bármelyik típusú 
eszköz felírható 
mennyiségét.  

Megjegyzés 4.: orvosilag 
dokumentáltan indokolt 
esetben maximálisan 40 db 
zárt zacskó helyett felírható 
maximálisan 40 db nyitott 
zacskó. 

Sebész szakorvos,             
urológus szakorvos,   
onkológus szakorvos, 
rehabilitációs szakorvos, 
gyermeksebész szakorvos, 
n gyógyász szakorvos 

       

09 18 04 Egyrészes, zártvég  zsákok Colostoma         

09 18 04 03 Egyrészes, öntapadó, 
zártvég  zsákok 

         

09 18 04 03 
03 

Egyrészes, öntapadó, 
zártvég , hidrokolloid 
zsákok (normál méret) 

      X 3 180/1 

09 18 04 03 
06 

Egyrészes, öntapadó, 
zártvég , hidrokolloid 
zsákok (gyermek méret) 

Kizárólag 18 év alattiak 
számára rendelhet  

     X 3 270/1 

09 18 04 03 
09 

Egyrészes, öntapadó, 
zártvég , hidrokolloid 
zsákok (maxi méret) 

      X 3 150/1 
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09 18 04 03 
12 

Egyrészes, öntapadó, 
zártvég , nem-hidrokolloid 
zsákok 

      X 3 150/1 

09 18 05 Többrészes, zártvég  
zsákok 

Colostoma         

09 18 05 03 Kétrészes, zártvég  zsákok          

09 18 05 03 
03 

Kétrészes, zártvég  zsákok 
(normál méret) 

      X 3 140/1 

09 18 05 03 
06 

Kétrészes, zártvég  zsákok 
(gyermek méret) 

Kizárólag 18 év alattiak 
számára rendelhet  

     X 3 270/1 

09 18 05 03 
09 

Kétrészes, zártvég  zsákok 
(maxi méret) 

      X 3 140/1 

09 18 07 Egyrészes, nyíltvég  
zsákok, visszajutást gátló 
szeleppel 

Urostoma         

09 18 07 03 Üríthet , egyrészes 
öntapadó, urostoma zsákok 

         

09 18 07 03 
03 

Üríthet , egyrészes 
öntapadó, urostoma zsákok 
(normál méret) 

      X 3 180/1 

09 18 07 03 
06 

Üríthet , egyrészes 
öntapadó, urostoma zsákok 
(gyermek méret) 

Kizárólag 18 év alattiak 
számára rendelhet  

     X 3 270/1 

09 18 07 03 
09 

Üríthet , egyrészes 
öntapadó, urostoma zsákok 
(maxi méret) 

      X 3 150/1 

09 18 07 06 Éjszakai vizeletgy jt  
zsákok 

         

09 18 07 06 
03 

Éjszakai vizeletgy jt  
zsákok 

      X 3 20/1 
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09 18 08 Többrészes, nyíltvég  

zsákok, visszajutást gátló 
szeleppel 

Urostoma         

09 18 08 03 Üríthet , kétrészes zsákok          

09 18 08 03 
03 

Üríthet , kétrészes, 
öntapadó urostoma zsákok 
(normál méret) 

      X 3 140/1 

09 18 08 03 
06 

Üríthet , kétrészes, 
öntapadó urostoma zsákok 
(gyermek méret) 

Kizárólag 18 év alattiak 
számára rendelhet  

     X 3 270/1 

09 18 08 03 
09 

Üríthet , kétrészes, 
öntapadó urostoma zsákok 
(maxi méret) 

      X 3 140/1 

09 18 14 Tapadólemezek, b rvéd  
gátak 

Kétrészes sztómazsákokhoz         

09 18 14 03 Alaplapok          

09 18 14 03 
03 

Alaplapok kétrészes 
zsákokhoz (normál méret) 

      X 3 30/1 

09 18 14 03 
06 

Alaplapok kétrészes 
zsákokhoz (gyermek méret) 

Kizárólag 18 év alattiak 
számára rendelhet  

     X 3 45/1 

09 18 14 03 
09 

Alaplapok kétrészes 
zsákokhoz (maxi méret) 

      X 3 30/1 

09 18 14 03 
12 

Alaplapok kétrészes 
zsákokhoz (konvex) 

      X 3 30/1 

09 18 14 06 Sztómavéd k          

09 18 14 06 
03 

Paszták Kizárólag olyan 
enterostomás betegeknek, 
akiknél dokumentáltan 
szükséges az 
egyenetlenségek kitöltése 

 X     3 3/1 

09 18 24 Irrigációs készletek Enterostoma         

09 18 24 03 Irrigációs készletek          
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09 18 24 03 
03 

Irrigációs készletek       X 12 1/1 

09 18 24 03 
06 

Tartozékok irrigációs 
készletekhez 

Kizárólag irrigációs 
készletekhez 

     X 3 10/1 

09 18 30 Sztómaerny k Enterostoma         

09 18 30 03 Sztómasapkák, 
sztómadugók 

         

09 18 30 03 
03 

Sztómasapkák       X 3 90/1 

09 18 30 03 
06 

Sztómadugók       X 3 90/1 

09 18 39 Egyrészes, nyíltvég  zsákok Ileostoma         

09 18 39 03 Egyrészes, öntapadó zsákok          

09 18 39 03 
03 

Egyrészes, öntapadó, 
hidrokolloid zsákok (normál 
méret) 

      X 3 180/1 

09 18 39 03 
06 

Egyrészes, öntapadó, 
hidrokolloid zsákok 
(gyermek méret) 

Kizárólag 18 év alattiak 
számára rendelhet  

     X 3 270/1 

09 18 39 03 
09 

Egyrészes, öntapadó, 
hidrokolloid zsákok (maxi 
méret) 

      X 3 150/1 

09 18 42 Többrészes, nyíltvég  
zsákok 

Ileostoma         

09 18 42 03 Üríthet , kétrészes zsákok          

09 18 42 03 
03 

Üríthet , kétrészes zsákok 
(normál méret) 

      X 3 140/1 

09 18 42 03 
06 

Üríthet , kétrészes zsákok 
(gyermek méret) 

Kizárólag 18 év alattiak 
számára rendelhet  

     X 3 270/1 

09 18 42 03 
09 

Üríthet , kétrészes zsákok 
(maxi méret) 

      X 3 140/1 
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09 24 VIZELETELVEZET K Vizeletürítés 

akadályozottsága, 
neuromuscularis 
hólyagdisfunctio, 
gerincvel -sérülés okozta 
hólyagdisfunctio, 
hólyagnyaksz kület, hólyag 
rosszindulatú daganatai, 
hólyag jóindulatú daganatai, 
húgycs sz kület, húgycs  
rosszindulatú daganatai, 
húgycs  jóindulatú 
daganatai, prostata-
hyperplasia, prostata-
gyulladás.  
 
Megjegyzés: A „09 24 
Vizeletelvezet k” és a „09 
30 Vizeletfelszívó és 
defekálási segédeszközök” 
eszköz-alosztályokba tartozó 
eszközök – a 
székletinkontinencia esetét 
kivéve – kihordási id n 
belül párhuzamosan nem 
írhatók fel. 

Kizárólag a beteg háziorvosa, 
a következ k javaslatára: 
sebész szakorvos,           
urológus szakorvos, 
onkológus szakorvos, 
rehabilitációs szakorvos, 
gyermeksebész szakorvos, 
neurológus szakorvos, 
belgyógyász szakorvos, 
n gyógyász szakorvos, 
nephrológus szakorvos.  

A szakorvosi javaslat 
maximális érvényességi 
id tartama: 2 év. 

       

09 24 03 Ballonkatéterek          

09 24 03 03 Szilikonozott latex 
ballonkatéterek  

         

09 24 03 03 
03 

Szilikonozott latex 
ballonkatéterek feln ttek 
számára 

    X   3 6/1 

09 24 03 03 
06 

Szilikonozott latex 
ballonkatéterek gyermekek 
számára 

Kizárólag 18 év alattiak 
számára rendelhet  

   X   3 6/1 

09 24 03 03 
09 

Szilikonozott latex 
ballonkatéterek ezüsttel 
impregnálva 

    X   3 6/1 
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09 24 03 06 100%-ban szilikon 

ballonkatéterek 
         

09 24 03 06 
03 

100%-ban szilikon 
ballonkatéterek feln ttek 
számára 

    X   3 6/1 

09 24 03 06 
06 

100%-ban szilikon 
ballonkatéterek gyermekek 
számára 

Kizárólag 18 év alattiak 
számára rendelhet  

   X   3 6/1 

09 24 06 Bevezet katéterek          

09 24 06 03 Bevezet katéterek férfiak 
számára 

         

09 24 06 03 
03 

M anyag bevezet katéterek 
férfiak számára  

    X   1 150/1 

09 24 06 03 
06 

Tiemann-bevezet katéterek 
férfiak számára 

    X   1 150/1 

09 24 06 03 
09 

Hidrofil felület  
bevezet katéterek férfiak 
számára 

    X   1 150/1 

09 24 06 03 
12 

Bevezet katéter-szett 
férfiak számára 

    X   3 3/3 

09 24 06 06 Bevezet katéterek n k és 
gyermekek számára 

A támogatási listában 
csillaggal (*) jelölt termék 
kizárólag 18 év alattiak 
számára rendelhet . 

        

09 24 06 06 
03 

M anyag bevezet katéterek 
n k és gyermekek számára 

    X   1 150/1 

09 24 06 06 
06 

Hidrofil felület  
bevezet katéterek n k és 
gyermekek számára 

    X   1 150/1 

09 24 06 06 
09 

Bevezet katéter-szett n k 
számára 

    X   3 3/3 
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09 24 06 06 
12 

Bevezet katéter-szett 
gyermekek számára 

Kizárólag 18 év alattiak 
számára rendelhet  

   X   3 3/3 

09 24 09 Vizeletkondomok és 
hasonló funkciójú eszközök 

         

09 24 09 03 Kondomok          

09 24 09 03 
03 

Ragasztócsíkos latex 
kondomok 

    X   3 90/1 

09 24 09 03 
06 

Ragasztócsíkos nem-latex 
kondomok 

    X   3 90/1 

09 24 09 03 
09 

Ragasztós kondomok     X   3 3/3 

09 27 VIZELETGY JT K Vizeletürítés 
akadályozottsága, 
neuromuscularis 
hólyagdisfunctio, 
gerincvel -sérülés okozta 
hólyagdisfunctio, 
hólyagnyaksz kület, hólyag 
rosszindulatú daganatai, 
hólyag jóindulatú daganatai, 
húgycs sz kület, húgycs  
rosszindulatú daganatai, 
húgycs  jóindulatú 
daganatai, prostata-
hyperplasia, prostata-
gyulladás 

Megjegyzés: A „09 27 
Vizeletgy jt k” és a „09 30 
Vizeletfelszívó és defekálási 
segédeszközök” eszköz-
alosztályokba tartozó 
eszközök – a 
székletinkontinencia esetét 
kivéve – kihordási id n 
belül párhuzamosan nem 
írhatók fel. 

Kizárólag a beteg háziorvosa, 
a következ k javaslatára: 
sebész szakorvos,           
urológus szakorvos, 
onkológus szakorvos, 
rehabilitációs szakorvos, 
gyermeksebész szakorvos, 
neurológus szakorvos, 
belgyógyász szakorvos, 
n gyógyász szakorvos, 
nephrológus szakorvos.  

A szakorvosi javaslat 
maximális érvényességi 
id tartama: 2 év. 
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09 27 05 Testen viselt vizeletgy jt  

zsákok 
         

09 27 05 03 Testen viselt, nyíltvég  
vizeletgy jt  zsákok 

         

09 27 05 03 
03 

Testen viselt, nyíltvég  
vizeletgy jt  zsákok 
(gyermek méret) 

Kizárólag 18 év alattiak 
számára rendelhet  

   X   3 90/1 

09 27 05 03 
06 

Testen viselt, nyíltvég  
vizeletgy jt  zsákok 
(feln tt méret) 

    X   3 90/1 

09 27 05 03 
09 

Testen viselt, nyíltvég  
vizeletgy jt  lábzsákok 

    X   3 12/1 

09 27 05 03 
12 

Testen viselt, nyíltvég , 
éjszakai vizeletgy jt  
zsákok 

    X   3 12/1 

09 27 13 Függeszt - és 
rögzít eszközök 
vizeletgy jt khöz 

Kizárólag testen viselt 
vizeletgy jt  zsákokhoz 
rendelhet  

        

09 27 13 03 Rögzítések 
vizeletgy jt khöz 

         

09 27 13 03 
03 

Zárókapcsok     X   3 1/3 

09 27 13 03 
09 

B rragasztók     X   3 3/1 

09 27 13 03 
12 

R gzít pántok 
lábzsákokhoz 

    X   3 1/1 
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09 30 VIZELETFELSZÍVÓ ÉS 

DEFEKÁLÁSI 
SEGÉDESZKÖZÖK 

Kizárólag 4 éves kortól, napi 
300 ml össz-vizeletvesztés 
felett, gyógyszeresen, 
m tétileg, speciális tornával, 
illetve ingerl k 
alkalmazásával 
dokumentáltan nem 
kezelhet  neurogén hólyag 
és inkontinenciával járó 
hólyag-hyperaktivitás, 
középsúlyos és súlyos 
stressz-inkontinencia vagy 
egyéb meghatározott 
középsúlyos és súlyos 
inkontinencia esetén, illetve 
pszichiátriai vizsgálattal 
dokumentált esetben. 

Kizárólag a beteg háziorvosa, 
a következ k javaslatára: 
sebész szakorvos,           
urológus szakorvos, 
onkológus szakorvos, 
rehabilitációs szakorvos, 
gyermeksebész szakorvos, 
neurológus szakorvos, 
belgyógyász szakorvos, 
n gyógyász szakorvos, 
nephrológus szakorvos, 
sugárterápiás szakorvos, 
pszichiáter szakorvos.  

A szakorvosi javaslat 
maximális érvényességi 
id tartama: 2 év. 

       

  Megjegyzés 1.: A kihordási id  alatt felírható mennyiség 
alapján számított, naponta felhasználható, egyszer 
használatos inkontinenciabetétek és nadrágpelenkák összes 
felszívókapacitása legfeljebb annyi milliliter lehet, amennyi 
alkalmas a kontrollálatlanul ürül  napi vizelet- és/vagy 
székletmennyiség biztonságos felszívására.  

Megjegyzés 2.: A kihordási id re azonos eszköz többféle 
típusa is felírható azzal a megkötéssel, hogy ezen eszközök 
együttes mennyisége nem haladhatja meg bármelyik típusú 
eszköz felírható mennyiségét.  

Megjegyzés 3.: A „09 24 Vizeletelvezet k” és „09 30 
Vizeletfelszívó és defekálási segédeszközök” eszköz-
alosztályokba tartozó eszközök, valamint a „09 27 
Vizeletgy jt k” és „09 30 Vizeletfelszívó és defekálási 
segédeszközök” eszköz-alosztályokba tartozó eszközök – a 
székletinkontinencia esetét kivéve – kihordási id n belül 
párhuzamosan nem írhatók fel. 

       

09 30 04 Testen való viselésre szánt 
vizeletfelszívó 
segédeszközök 
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09 30 04 03 Egyszer használatos 

inkontinenciabetétek 
         

09 30 04 03 
09 

Egyszer használatos 
inkontinenciabetétek 
351ml-900ml között  

    X   3 270/1 

09 30 04 03 
12 

Egyszer használatos 
inkontinenciabetétek 
901ml-1100 ml között  

    X   3 270/1 

09 30 04 03 
15 

Egyszer használatos 
inkontinenciabetétek 
1101ml-1300 ml között  

    X   3 270/1 

09 30 04 03 
18 

Egyszer használatos 
inkontinenciabetétek 
1301ml felett  

    X   3 270/1 

09 30 04 06 Egyszer használatos 
nadrágpelenkák 

         

09 30 04 06 
03 

Egyszer használatos 
nadrágpelenkák gyermekek 
számára (1100ml-ig) 

Kizárólag 18 év alattiaknak 
rendelhet  

   X   3 360/1 

09 30 04 06 
06 

Egyszer használatos 
nadrágpelenkák gyermekek 
számára (1101ml-t l) 

Kizárólag 18 év alattiaknak 
rendelhet  

   X   3 360/1 

09 30 04 06 
09 

Egyszer használatos nappali 
nadrágpelenkák 700ml-
1200ml között (kis méret) 

    X   3 270/1 

09 30 04 06 
12 

Egyszer használatos 
éjszakai nadrágpelenkák 
1201ml-t l (kis méret) 

    X   3 270/1 

09 30 04 06 
15 

Egyszer használatos nappali 
nadrágpelenkák 1800ml-ig  
(közepes méret) 

    X   3 270/1 

09 30 04 06 
18 

Egyszer használatos 
éjszakai nadrágpelenkák 
1801ml-t l (közepes méret) 

    X   3 270/1 
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09 30 04 06 
21 

Egyszer használatos nappali 
nadrágpelenkák 2000 ml-ig 
(nagy méret) 

    X   3 270/1 

09 30 04 06 
24 

Egyszer használatos 
éjszakai nadrágpelenkák 
2001ml felett (nagy méret) 

    X   3 270/1 

09 30 04 21 Egyszer használatos 
hímvessz pelenkák 

         

09 30 04 21 
03 

Egyszer használatos 
hímvessz pelenkák 

    X   3 270/1 

09 30 09 Függeszt - és 
rögzít eszközök vizelet- és 
székletfelszívó 
segédeszközökhöz 

Kizárólag 
inkontinenciabetétekhez 
rendelhet  

        

09 30 09 03 Rögzít nadrágok          

09 30 09 03 
03 

Rögzít nadrágok   X     3 6/1 

09 33 MOSDÁSI, FÜRDÉSI ÉS 
ZUHANYZÁSI 
SEGÉDESZKÖZÖK 

         

09 33 03 Fürd - és zuhanyzószékek          

09 33 03 03 Fix fürd kádül kék Alsó végtagot érint  súlyos 
mozgáskorlátozottság esetén

Ortopéd szakorvos, 
rehabilitációs szakorvos, 
reumatológus szakorvos, 
sebész szakorvos,           
érsebész szakorvos,  
neurológus szakorvos, 
idegsebész szakorvos, 
gyermeksebész szakorvos, 
geriáter szakorvos, illetve 
javaslatukra háziorvos 

       

09 33 03 03 
03 

Fix fürd kádül kék     X   72 1/1 
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09 33 03 06 Kifordítható 

fürd kádül kék 
Kizárólag azon tartós vagy 
maradandó 
mozgáskárosodással 
él knek, akik számára a 
fürd kádba történ  beülés és 
kiszállás dokumentáltan 
jelent s nehézséget okoz 

Ortopéd szakorvos, 
rehabilitációs szakorvos, 
reumatológus szakorvos, 
sebész szakorvos,           
érsebész szakorvos,  
neurológus szakorvos, 
idegsebész szakorvos, 
gyermeksebész szakorvos, 
geriáter szakorvos, illetve 
javaslatukra háziorvos 

       

09 33 03 06 
03 

Kifordítható 
fürd kádül kék 

    X   72 1/1 

12 SZEMÉLYES MOZGÁS 
SEGÉDESZKÖZEI 

         

12 03 EGY KARRAL 
M KÖDTETETT, 
JÁRÁST SEGÍT  
ESZKÖZÖK 

Alsó végtagok ízületeinek 
kopásos fájdalma, 
gyulladása, fejl dési 
rendellenessége, bénulása 
vagy id skori gyengesége 
esetén; alsóvégtag-sérülések 
postoperatív, illetve 
konzervatív ellátására; 
alsóvégtag-amputatio és 
protetizálás postoperatív 
fázisában; egyensúlyzavar 
esetén. 

Kizárólag a beteg háziorvosa 
a következ k javaslatára: 
traumatológus szakorvos, 
ortopéd szakorvos, 
rehabilitációs szakorvos, 
reumatológus szakorvos, 
sebész szakorvos,           
érsebész szakorvos,  
neurológus szakorvos, 
idegsebész szakorvos, 
gyermeksebész szakorvos, 
geriáter szakorvos;            
ismételt rendelés esetén 
háziorvos 

       

12 03 03 Járóbotok          

12 03 03 03 Fix járóbotok          

12 03 03 03 
03 

Fix járóbotok funkcionális 
T-markolattal 

    X   36 2/1 

12 03 03 06 Állítható járóbotok          

12 03 03 06 
03 

Állítható járóbotok 
funkcionális T-markolattal 

    X   36 2/1 
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12 03 03 06 
06 

Állítható, anatómiai 
fogantyús járóbotok  

    X   36 2/1 

12 03 06 Könyökmankók          

12 03 06 03 Fém könyökmankók          

12 03 06 03 
03 

Állítható fém 
könyökmankók 

    X   36 2/1 

12 03 12 Hónaljmankók          

12 03 12 03 Fém hónaljmankók          

12 03 12 03 
03 

Állítható fém hónaljmankók A támogatási listában 
csillaggal (*) jelölt eszközök 
kizárólag 18 év alattiak 
számára rendelhet k 

   X   36 2/1 

12 03 16 Három- vagy többlábú 
járóbotok markolattal 
és/vagy alkartámasszal 

         

12 03 16 03 Háromlábú botok A támogatási listában 
csillaggal (*) jelölt eszközök 
kizárólag 18 év alattiak 
számára rendelhet k 

        

12 03 16 03 
03 

Háromlábú botok 
markolattal 

    X   36 2/1 

12 03 16 06 Négylábú botok          

12 03 16 06 
03 

Négylábú botok markolattal     X   36 2/1 
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12 06 KÉT KARRAL 

M KÖDTETETT, 
JÁRÁST SEGÍT  
ESZKÖZÖK 

Alsó végtagok ízületeinek 
kopásos fájdalma, 
gyulladása, fejl dési 
rendellenessége, bénulása 
vagy id skori gyengesége 
esetén; alsóvégtag-sérülések 
postoperatív, illetve 
konzervatív ellátására; 
alsóvégtag-amputatio és 
protetizálás postoperatív 
fázisában; egyensúlyzavar 
esetén. 

Kizárólag a beteg háziorvosa 
a következ k javaslatára: 
traumatológus szakorvos, 
ortopéd szakorvos, 
rehabilitációs szakorvos, 
reumatológus szakorvos, 
sebész szakorvos,           
érsebész szakorvos,  
neurológus szakorvos, 
idegsebész szakorvos, 
gyermeksebész szakorvos, 
geriáter szakorvos;            
ismételt rendelés esetén 
háziorvos 

       

12 06 03 Járókeretek A támogatási listában 
csillaggal (*) jelölt eszközök 
kizárólag 18 év alattiak 
számára rendelhet k. 

        

12 06 03 03 Nem összecsukható 
járókeretek 

         

12 06 03 03 
03 

Állítható, nem 
összecsukható járókeretek 

    X   36 1/1 

12 06 03 06 Összecsukható járókeretek          

12 06 03 06 
03 

Állítható, összecsukható 
járókeretek 

    X   36 1/1 

12 06 03 06 
06 

Lépeget  járókeretek      X   36 1/1 

12 06 03 06 
09 

Lépcs njáró járókeretek     X   36 1/1 

12 06 06 Guruló járókeretek 
(rollátorok) 

A támogatási listában 
csillaggal (*) jelölt eszközök 
kizárólag 18 év alattiak 
számára rendelhet k. 

        

12 06 06 03 Guruló járókeretek          
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12 06 06 03 
03 

Guruló járókeretek     X   36 1/1 

12 16 MOPEDEK ÉS 
MOTORKERÉKPÁROK 

Olyan m lábbal és 
járógéppel is járásképtelen 
mozgássérült részére, aki  
- oktatásban való 

részvétele, 
munkahelyére való 
eljutása, aktív életvitele 
érdekében, illetve 
kiskorú gyermeke 
nevelésével 
összefüggésben 
rendszeresen kültéren 
közlekedik, és 

- fizikális és mentális 
állapota alapján képes 
az eszköz 
kormányzására és a 
kezel szervek 
m ködtetésére, 
valamint meredek 
emelked n a hajtókarral 
történ  rásegítésre. 

 
Megjegyzés 1.: az alábbi 
eszközök kihordási id n 
belül párhuzamosan nem 
írhatóak fel: 
- Aktív kerekesszék (12 21 
06 09) és moped vagy 
motorkerékpár (12 16) 
- Elektromos utcai 
kerekesszék (12 21 27 03 
06) és moped vagy 
motorkerékpár (12 16) 
 
Megjegyzés 2.: az eszköz 
ártámogatással történ  
rendeléséhez a REP szakért  

2 f s rehabilitációs team, 
amelynek tagjai lehetnek az 
Országos Orvosi 
Rehabilitációs Intézet 
szakorvosa vagy az 
orvostudományi egyetem 
mozgásszervi rehabilitációs 
intézetének szakorvosa vagy 
megyei rehabilitációs 
szakf orvos  
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f orvosának szakmai 
ellenjegyzése szükséges 

12 16 06 Háromkerek  mopedek és 
motorkerékpárok 

         

12 16 06 03 Háromkerek  mopedek          

12 16 06 03 
03 

Háromkerek  
robbanómotoros és 
elektromos mopedek 

    X   96 1/1 

12 16 09 Négykerek  mopedek és 
motorkerékpárok 

         

12 16 09 03 Négykerek  mopedek          

12 16 09 03 
03 

Négykerek  
robbanómotoros és 
elektromos mopedek 

    X   96 1/1 

12 21 KEREKESSZÉKEK Megjegyzés: az alábbi 
eszközkombinációk 
kihordási id n belül 
párhuzamosan nem írhatóak 
fel: 
- Standard kerekesszék (12 
21 06 03, 12 21 06 06) és 
elektromos szobai 
kerekesszék (12 21 27 03 
03) 
- Aktív kerekesszék (12 21 
06 09) és elektromos utcai 
kerekesszék (12 21 27 03 
06) 
- Aktív kerekesszék (12 21 
06 09) és elektromos szobai 
kerekesszék (12 21 27 03 
03) 
- Aktív kerekesszék (12 21 
06 09) és moped vagy 
motorkerékpár (12 16) 
- Elektromos szobai 
kerekesszék (12 21 27 03 

Rehabilitációs szakorvos, 
ortopéd szakorvos,   
neurológus szakorvos, 
idegsebész szakorvos, 
gyermeksebész szakorvos 
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03) és elektromos utcai 
kerekesszék (12 21 27 03 
06) 

- Elektromos utcai 
kerekesszék (12 21 27 03 06) 
és moped vagy motorkerékpár 
(12 16) 
- Egyoldali meghajtású, nem-
motorikus kerekesszék (12 21 
15) és standard kerekesszék 
(12 21 06 03, 12 21 06 06) 
- Egyoldali meghajtású, nem-
motorikus kerekesszék (12 21 
15) és aktív kerekesszék (12 
21 06 09) 

12 21 03 Kísér  személy által 
irányított, kézi 
kerekesszékek 

         

12 21 03 03 Gyermek és feln tt kézi 
kerekesszékek 

Megjegyzés: 18 éves kor 
alatt a kihordási id  36 
hónap (emelt indikáció: ) 

        

12 21 03 03 
03 

Gyermek és feln tt kézi 
kerekesszékek  

Mozgássérült vagy önálló 
mozgásra nem képes 
gyermekek és feln ttek 
részére, akik különféle 
megtámasztást, rögzítést 
igényelnek a szállításukhoz  

Rehabilitációs szakorvos, 
ortopéd szakorvos,   
neurológus szakorvos, 
idegsebész szakorvos, 
gyermeksebész szakorvos 
 

  X  
 

 

  : 36,   
X: 72 

X, :           
1/1 
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12 21 03 03 
06 

Gyermek és feln tt 
kerekesszékek súlyosan 
mozgásfogyatékosok 
részére 

Veleszületett vagy szerzett 
súlyos 
mozgásfogyatékosság, 
kommunikációs 
hiányosságok, illetve 
koordinációs zavarok esetén, 
amennyiben a beteg 
önmagát ellátni, önállóan 
tartósan ülni nem képes, 
mozgásához állandó 
személyi segítséget igényel, 
mozgatását állandó 
felügyelet mellett csak 
speciális kerekesszékkel 
lehet biztosítani  
 
Megjegyzés: az eszköz 
ártámogatással történ  
rendeléséhez a REP szakért   
f orvosának szakmai 
ellenjegyzése szükséges 

2 f s rehabilitációs team, 
amelynek tagjai lehetnek az 
Országos Orvosi 
Rehabilitációs Intézet 
szakorvosa vagy az 
orvostudományi egyetem 
mozgásszervi rehabilitációs 
intézetének szakorvosa vagy 
megyei rehabilitációs 
szakf orvos  

  X  
 

  : 36,    
X: 72 

X, :           
1/1 

12 21 06 Kétkezes, hátsókerék-
meghajtású, standard 
kerekesszékek  

Nagyfokú végleges 
járásnehezítettség esetén, ha 
a beteg egyéb járást segít  
eszközzel hosszabb távú 
helyváltoztatásra képtelen 

Neurológus szakorvos, 
idegsebész szakorvos, 
ortopéd szakorvos, 
rehabilitációs szakorvos, 
sebész szakorvos, 
gyermeksebész szakorvos, 
traumatológus szakorvos 

       

12 21 06 03 Kétkezes, hátsókerék-
meghajtású, merevvázas 
standard kerekesszékek  

         

12 21 06 03 
03 

Kétkezes, hátsókerék-
meghajtású, merevvázas 
standard kerekesszékek 

    X   72 1/1 

12 21 06 06 Kétkezes, hátsókerék-
meghajtású, összecsukható 
standard kerekesszékek 

         



29554
M

A
G

Y
A

R
K

Ö
Z

L
Ö

N
Y

2009/110.szám
12 21 06 06 
03 

Kétkezes, hátsókerék-
meghajtású, összecsukható 
standard kerekesszékek 

    X   72 1/1 

12 21 06 09 Kétkezes, hátsókerék-
meghajtású, aktív 
kerekesszékek  

Nagyfokú végleges 
járásnehezítettség esetén, ha 
a beteg egyéb járást segít  
eszközzel hosszabb távú 
helyváltoztatásra képtelen, 
és mentális és fizikai 
állapota alapján alkalmas 
mechanikus kerekesszék 
használatára, az alábbi 
feltételek teljesülése esetén: 
- alap-, közép- vagy (els  
diplomája megszerzéséhez) 
fels fokú képzésben vesz 
részt, és/vagy  
- teljes vagy 
részmunkaid ben 
foglalkoztatott, és/vagy  
- kiskorú gyermeket nevel, 
és  
- képes standard 
kerekesszékkel önállóan 
legalább 150 méter 
megtételére, valamint 
man verezésre, és  
- 3-5%-os emelked , lejt , 
valamint 2 cm magas 
küszöb nem jelent akadályt 
számára. 
 
Megjegyzés 1.: adott típusú 
eszköz rendelése csak 
standard kerekesszék 
felírását követ  második 
rendelést l lehetséges, ha 
rehabilitációs intézmény az 
adott eszköz hat hónapos 
használatát (kipróbálási 

2 f s rehabilitációs team, 
amelynek tagjai lehetnek az 
Országos Orvosi 
Rehabilitációs Intézet 
szakorvosa vagy az 
orvostudományi egyetem 
mozgásszervi rehabilitációs 
intézetének szakorvosa vagy 
megyei rehabilitációs 
szakf orvos  
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id szak) igazolta. 
 
Megjegyzés 2.: az eszköz 
ártámogatással történ  
rendeléséhez a REP szakért  
f orvosának szakmai 
ellenjegyzése szükséges 

12 21 06 09 
03 

Kétkezes, hátsókerék-
meghajtású, merevvázas 
aktív kerekesszékek 

    X   72 1/1 

12 21 06 09 
06 

Kétkezes, hátsókerék-
meghajtású, összecsukható 
aktív kerekesszékek 

    X   72 1/1 

12 21 15 Egyoldali meghajtású, nem-
motorikus kerekesszékek 

Nagyfokú végleges 
járásnehezítettség esetén, ha 
a beteg egyéb járást segít  
eszközzel hosszabb távú 
helyváltoztatásra képtelen 

 

Neurológus szakorvos, 
idegsebész szakorvos, 
ortopéd szakorvos, 
rehabilitációs szakorvos, 
sebész szakorvos, 
gyermeksebész szakorvos, 
traumatológus szakorvos 

       

12 21 15 03 Egykezes, nem-motorikus 
kerekesszékek 

         

12 21 15 03 
03 

Egykezes, nem-motorikus 
kerekesszékek 
hajtókarikával 

    X   72 1/1 

12 21 15 03 
06 

Egykezes, nem-motorikus 
kerekesszékek hajtókarral 

    X   72 1/1 

12 21 15 03 
09 

Egykezes, nem-motorikus 
kerekesszékek leng karral 

    X   72 1/1 
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12 21 27 Elektromos motorral 

meghajtott kerekesszékek, 
rásegített kormányzással 

Nagyfokú végleges 
járásnehezítettség esetén, ha 
a beteg egyéb járást segít  
eszközzel hosszabb távú 
helyváltoztatásra képtelen, 
emellett olyan fokú fels  
végtagi károsodása van, 
amely miatt mechanikus 
kerekesszék hajtására 
képtelen 
 
Megjegyzés.: az eszköz 
ártámogatással történ  
rendeléséhez a REP szakért  
f orvosának szakmai 
ellenjegyzése szükséges  

2 f s rehabilitációs team, 
amelynek tagjai lehetnek az 
Országos Orvosi 
Rehabilitációs Intézet 
szakorvosa vagy az 
orvostudományi egyetem 
mozgásszervi rehabilitációs 
intézetének szakorvosa vagy 
megyei rehabilitációs 
szakf orvos  

       

12 21 27 03 Elektromos motorral 
meghajtott, joystick-
irányítású kerekesszékek 

         

12 21 27 03 
03 

Elektromos motorral 
meghajtott, joystick-
irányítású szobai 
kerekesszékek 

     X  96 1/1 

12 21 27 03 
06 

Elektromos motorral 
meghajtott, joystick-
irányítású utcai 
kerekesszékek 

     X  96 1/1 

12 24 KEREKESSZÉKEK 
EGYÉB TARTOZÉKAI 

         

12 24 24 Elemek és akkumulátorok Kizárólag elektromos 
motorral meghajtott 
kerekesszékekhez 

Megjegyzés: az elektromos 
kerekesszék felírását követ  
24 hónappal rendelhet  

Kizárólag a beteg háziorvosa        

12 24 24 03 Meghajtó akkumulátorok          
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12 24 24 03 
03 

Akkumulátorok szobai 
elektromos kerekesszékhez 
(50 Ah alatt) 

  X     24 2/1 

12 24 24 03 
06 

Akkumulátorok utcai 
elektromos kerekesszékhez 
(50 Ah felett) 

  X     24 2/1 

12 39 TÁJÉKOZÓDÁSI 
SEGÉDESZKÖZÖK 

Vakság egyik vagy mindkét 
szemen; egyik szem vak, a 
másik szem csökkentlátó; 
csökkentlátás mindkét 
szemen 

Szemész szakorvos, 
rehabilitációs szakorvos, 
ismételt felírás esetén 
háziorvos is 

       

12 39 03 Tapogatóbotok és pálcák          

12 39 03 03 Fehér támbotok          

12 39 03 03 
03 

Nem összecsukható fehér 
botok 

      X 12 1/1 

12 39 03 03 
06 

Összecsukható fehér botok       X 12 1/1 

15 HÁZTARTÁSI 
SEGÉDESZKÖZÖK 

         

15 09 EVÉSI ÉS IVÁSI 
SEGÉDESZKÖZÖK 

         

15 09 30 Tápszondák Mesterséges táplálásra 
szoruló betegeknek 

Kizárólag a beteg háziorvosa, 
a következ k javaslatára: 
sebész szakorvos, 
gyermeksebész szakorvos, 
belgyógyász szakorvos, 
gyermekgyógyász szakorvos, 
neurológus szakorvos, 
idegsebész szakorvos, 
onkológus szakorvos, 
rehabilitációs szakorvos.  

A szakorvosi javaslat 
maximális érvényességi 
id tartama 2 év. 
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15 09 30 03 Gyomorszondák          

15 09 30 03 
03 

Gyomorszondák, 12CH-
18CH 

      X 6 3/1 

15 09 30 03 
06 

Gyomorszondák, 20CH-
28CH) 

      X 6 3/1 

15 09 30 03 
09 

Gyomorszondák, 30CH-tól       X 6 3/1 

15 09 30 06 Tápszondák          

15 09 30 06 
03 

Tápszondák 500mm-ig       X 6 180/1 

15 09 30 06 
06 

Tápszondák 500mm-t l       X 6 180/1 

15 09 30 09 Leszívókatéterek          

15 09 30 09 
03 

Leszívókatéterek       X 6 180/1 

15 09 30 12 Öblít fecskend k          

15 09 30 12 
03 

100ml-es öblít fecskend k        X 12 2/1 

15 09 30 12 
06 

150ml-es öblít fecskend k       X 12 2/1 

15 09 30 12 
09 

200ml-es öblít fecskend k       X 12 2/1 

18 BÚTORZAT ÉS LAKÁS-, 
ILLETVE EGYÉB 
HELYISÉG-
ÁTALAKÍTÁSOK 

         

18 09 ÜL BÚTOROK          
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18 09 27 Lábszártámaszok, 

lábzsámolyok és 
lábtámaszok 

Kizárólag 
kerekesszékekhez, 
állapotváltozás esetén írható 
fel  

Megjegyzés: a felírható 
darabszám egy oldali 
rendelésre értend . 
Felírásnál az oldaliságot fel 
kell tüntetni. 

A kerekesszéket felíró 
szakorvos 

       

18 09 27 03 Lábtartók kerekesszékekhez          

18 09 27 03 
03 

Módosított lábtartók 
kerekesszékekhez 

    X   72 1/1 

18 09 34 Háttámaszok Kizárólag 
kerekesszékekhez, 
állapotváltozás esetén írható 
fel 

 

A kerekesszéket felíró 
szakorvos 

       

18 09 34 03 Háttámaszok 
kerekesszékekhez 

         

18 09 34 03 
03 

Módosított háttámaszok 
kerekesszékekhez 

    X   72 1/1 

18 09 36 Kartámaszok székekhez Kizárólag 
kerekesszékekhez, 
állapotváltozás esetén írható 
fel 

Megjegyzés: a felírható 
darabszám egy oldali 
rendelésre értend . 
Felírásnál az oldaliságot fel 
kell tüntetni. 

A kerekesszéket felíró 
szakorvos 

       

18 09 36 03 Kartámaszok 
kerekesszékekhez 
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18 09 36 03 
03 

Módosított kartámaszok 
kerekesszékekhez 

    X   72 1/1 

18 09 42 Antidecubitus-párnák          

18 09 42 03 Ül párnák felfekvési 
sérülések megel zésére 

         

18 09 42 03 
03 

Egylégkamrás 
antidecubitus-ül párna 

Felfekvések megel zésére, 
kialakult felfekvések 
kezelésére érzéskieséssel 
rendelkez , járásképtelen, 
mozgássérült betegeknek, 
akiknek az állapota végleges

Kizárólag háziorvos, a 
következ k javaslatára: 
traumatológus szakorvos, 
ortopéd szakorvos, 
rehabilitációs szakorvos, 
sebész szakorvos,           
geriáter szakorvos, 
gyermekgyógyász szakorvos 

  X   60 1/1 

18 09 42 03 
06 

Kétlégkamrás 
antidecubitus-ül párna 

Felfekvések megel zésére, 
kialakult felfekvések 
kezelésére érzéskieséssel 
rendelkez , járásképtelen, 
mozgássérült betegeknek, 
akiknek az állapota végleges

Kizárólag háziorvos, a 
következ k javaslatára: 
traumatológus szakorvos, 
ortopéd szakorvos, 
rehabilitációs szakorvos, 
sebész szakorvos,           
geriáter szakorvos, 
gyermekgyógyász szakorvos 

  X   60 1/1 

18 09 42 03 
09 

Négylégkamrás 
antidecubitus-ül párna 

Felfekvések megel zésére, 
kialakult felfekvések 
kezelésére érzéskieséssel 
rendelkez , járásképtelen, 
mozgássérült betegeknek, 
akiknek az állapota végleges

Kizárólag háziorvos, a 
következ k javaslatára: 
traumatológus szakorvos, 
ortopéd szakorvos, 
rehabilitációs szakorvos, 
sebész szakorvos,           
geriáter szakorvos, 
gyermekgyógyász szakorvos 

  X   60 1/1 

18 09 42 03 
12 

Antidecubitus-párnák 
kerekesszékekhez 

Felfekvés megel zésére 
kerekesszéket használó, 
érzéskieséssel nem 
rendelkez , járásképtelen, 
mozgássérült betegnek 

A kerekesszéket felíró 
szakorvos 

  X   24 2/1 

18 12 ÁGYAK          

18 12 18 Antidecubitus-matracok és 
alátétek 
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18 12 18 03 Antidecubitus-matracok          

18 12 18 03 
03 

Antidecubitus-matracok Felfekvések megel zésére, 
kialakult felfekvések 
kezelésére érzéskieséssel 
rendelkez , járásképtelen, 
mozgássérült betegeknek, 
akiknek az állapota végleges 

Kizárólag háziorvos, a 
következ k javaslatára: 
traumatológus szakorvos, 
ortopéd szakorvos, 
rehabilitációs szakorvos, 
sebész szakorvos,           
geriáter szakorvos, 
gyermekgyógyász szakorvos 

  X   24 1/1 

18 12 18 03 
06 

Antidecubitus-matracok 
kézipumpával 

Felfekvések megel zésére, 
kialakult felfekvések 
kezelésére érzéskieséssel 
rendelkez , járásképtelen, 
mozgássérült betegeknek, 
akiknek az állapota végleges 

Kizárólag a beteg háziorvosa, 
a következ k javaslatára: 
traumatológus szakorvos, 
ortopéd szakorvos, 
rehabilitációs szakorvos, 
sebész szakorvos,           
geriáter szakorvos, 
gyermekgyógyász szakorvos 

  X   24 1/1 

18 12 18 06 Antidecubitus-alátétek Megjegyzés: a kihordási id re 
felírható mennyiség a 
felfekvésnek kitett egy 
testtájra vonatkozik, és a 
felírásnál a testtájat fel kell 
tüntetni 

        

18 12 18 06 
03 

Egyszer használatos 
antidecubitus-alátétek  

Felfekvések megel zésére, 
kialakult felfekvések 
kezelésére járásképtelen, 
mozgássérült betegeknek, 
akiknek az állapota végleges

Kizárólag a beteg háziorvosa, 
a következ k javaslatára: 
rehabilitációs szakorvos, 
ortopéd szakorvos, 
traumatológus szakorvos, 
sebész szakorvos,        
geriáter szakorvos.  

A szakorvosi javaslat 
maximális érvényességi 
id tartama: 6 hónap. 

  X   1 30/1 

18 18 TÁMASZTÓESZKÖZÖK          
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18 18 03 Járókorlátok és 

támasztókorlátok 
Kizárólag tartós vagy 
maradandó 
mozgáskárosodással él knek, 
egyensúlyzavarban 
szenved knek 

Kizárólag a beteg háziorvosa, 
a következ k javaslatára: 
traumatológus szakorvos, 
ortopéd szakorvos, 
rehabilitációs szakorvos, 
reumatológus szakorvos, 
sebész szakorvos,           
érsebész szakorvos,  
neurológus szakorvos, 
idegsebész szakorvos, 
gyermeksebész szakorvos, 
geriáter szakorvos 

       

18 18 03 03 Kapaszkodókeretek WC-
hez 

         

18 18 03 03 
03 

Kapaszkodókeretek WC-
hez 

    X   72 1/1 

18 18 06 Kapaszkodók és fogantyúk          

18 18 06 03 Egyenes kapaszkodók          

18 18 06 03 
03 

Egyenes kapaszkodók     X   72 1/1 

18 18 06 06 Zuhanykapaszkodók          

18 18 06 06 
03 

Zuhanykapaszkodók     X   72 1/1 

18 18 06 09 Fürd kád-kapaszkodók          

18 18 06 09 
03 

Fürd kád-kapaszkodók     X   72 1/1 

21 SEGÉDESZKÖZÖK 
KOMMUNIKÁCIÓHOZ, 
TÁJÉKOZTATÁSHOZ 
ÉS JELADÁSHOZ 

         

21 03 OPTIKAI 
SEGÉDESZKÖZÖK 

         

21 03 03 Szemüveglencsék          
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21 03 03 03 Monofocalis, sphericus 

lencsék üvegb l 
Myopia, hypermetropia, 
strabizmus 

Szemész szakorvos        

21 03 03 03 
09 

Monofocalis, sphericus 
lencsék üvegb l, 6.25D-
8.00D között 

  X     24 2/1 

21 03 03 03 
12 

Monofocalis, sphericus 
lencsék üvegb l, 8.25D-
10.00D között 

  X     24 2/1 

21 03 03 03 
15 

Monofocalis, sphericus 
lencsék üvegb l, 10.25D-
13.00D között 

  X     24 2/1 

21 03 03 03 
18 

Monofocalis, sphericus 
lencsék üvegb l, 13.25D 
felett 

  X     24 2/1 

21 03 03 06 Monofocalis, toricus 
lencsék üvegb l, cyl. 2.00-
ig 

Myopia, hypermetropia, 
strabizmus, astigmia 

Szemész szakorvos        

21 03 03 06 
09 

Monofocalis, toricus 
lencsék üvegb l, cyl. 2.00-
ig, 6.25D-8.00D között 

  X     24 2/1 

21 03 03 06 
12 

Monofocalis, toricus 
lencsék üvegb l, cyl. 2.00-
ig, 8.25D-13.00D között 

  X     24 2/1 

21 03 03 06 
15 

Monofocalis, toricus 
lencsék üvegb l, cyl. 2.00-
ig, 13.25D felett 

  X     24 2/1 

21 03 03 09 Monofocalis, toricus 
lencsék üvegb l, cyl. 2.25-
4.00 között 

Myopia, hypermetropia, 
strabizmus, astigmia 

Szemész szakorvos        

21 03 03 09 
09 

Monofocalis, toricus 
lencsék üvegb l, cyl. 2.25-
4.00 között, 6.25D-8.00D 
között 

  X     24 2/1 
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21 03 03 09 
12 

Monofocalis, toricus 
lencsék üvegb l, cyl. 2.25-
4.00 között, 8.25D-13.00D 
között 

  X     24 2/1 

21 03 03 09 
15 

Monofocalis, toricus 
lencsék üvegb l, cyl. 2.25-
4.00 között, 13.25D felett 

  X     24 2/1 

21 03 03 21 Bifocalis, sphericus lencsék 
üvegb l 

18 éves korig konvergens 
strabizmus  

Szemész szakorvos        

21 03 03 21 
09 

Bifocalis, sphericus lencsék 
üvegb l, 6.25D-8.00D között

  X     24 2/1 

21 03 03 21 
12 

Bifocalis, sphericus lencsék 
üvegb l, 8.25D-10.00D 
között 

  X     24 2/1 

21 03 03 21 
15 

Bifocalis, sphericus lencsék 
üvegb l, 10.25D-12.00D 
között 

  X     24 2/1 

21 03 03 21 
18 

Bifocalis, sphericus lencsék 
üvegb l, 12.25D felett 

  X     24 2/1 

21 03 03 24 Bifocalis, toricus lencsék 
üvegb l, cyl. 4.00-ig 

Astigmia, 18 éves korig 
konvergens strabizmus 

Szemész szakorvos        

21 03 03 24 
09 

Bifocalis, toricus lencsék 
üvegb l, cyl. 4.00-ig, 
6.25D-8.00D között 

  X     24 2/1 

21 03 03 24 
12 

Bifocalis, toricus lencsék 
üvegb l, cyl. 4.00-ig, 
8.25D-10.00D között 

  X     24 2/1 

21 03 03 24 
15 

Bifocalis, toricus lencsék 
üvegb l, cyl. 4.00-ig, 
10.00D felett 

  X     24 2/1 

21 03 03 27 Monofocalis sphericus 
lencsék m anyagból 

Myopia, hypermetropia Szemész szakorvos        
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21 03 03 27 
06 

Monofocalis sphericus 
lencsék m anyagból, 
6.25D-8.00D között 

  X     24 2/1 

21 03 03 27 
09 

Monofocalis sphericus 
lencsék m anyagból, 
8.25D-10.00D között 

  X     24 2/1 

21 03 03 27 
12 

Monofocalis sphericus 
lencsék m anyagból, 
10.25D-13.00D között 

  X     24 2/1 

21 03 03 27 
15 

Monofocalis sphericus 
lencsék m anyagból, 
13.00D felett 

  X     24 2/1 

21 03 03 30 Monofocalis, toricus 
lencsék m anyagból, cyl. 
2.00-ig 

Strabizmus, astigmia Szemész szakorvos        

21 03 03 30 
06 

Monofocalis, toricus 
lencsék m anyagból, cyl. 
2.00-ig, 6.25D-8.00D között

  X     24 2/1 

21 03 03 30 
09 

Monofocalis, toricus 
lencsék m anyagból, cyl. 
2.00-ig, 8.25D-10.00D 
között 

  X     24 2/1 

21 03 03 30 
12 

Monofocalis, toricus 
lencsék m anyagból, cyl. 
2.00-ig, 10.25D-13.00D 
között 

  X     24 2/1 

21 03 03 30 
15 

Monofocalis, toricus 
lencsék m anyagból, cyl. 
2.00-ig, 13.25D felett 

  X     24 2/1 

21 03 03 33 Monofocalis, toricus 
lencsék m anyagból, cyl. 
2.25-4.00 között 

Strabizmus, astigmia Szemész szakorvos        
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21 03 03 33 
06 

Monofocalis, toricus 
lencsék m anyagból, cyl. 
2.25-4.00 között, 6.25D-
8.00D között 

  X     24 2/1 

21 03 03 33 
09 

Monofocalis, toricus 
lencsék m anyagból, cyl. 
2.25-4.00 között, 8.25D-
10.00D között 

  X     24 2/1 

21 03 03 33 
12 

Monofocalis, toricus 
lencsék m anyagból, cyl. 
2.25-4.00 között, 10.25D 
felett 

  X     24 2/1 

21 03 03 36 Bifocalis, sphericus lencsék 
m anyagból 

Strabizmus, astigmia Szemész szakorvos        

21 03 03 36 
09 

Bifocalis, sphericus lencsék 
m anyagból, 6.25D-8.00D 
között 

  X     24 2/1 

21 03 03 36 
12 

Bifocalis, sphericus lencsék 
m anyagból, 8.25D-10.00D 
között 

  X     24 2/1 

21 03 03 36 
15 

Bifocalis, sphericus lencsék 
m anyagból, 10.25D-
12.00D között 

  X     24 2/1 

21 03 03 36 
18 

Bifocalis, sphericus lencsék 
m anyagból, 12.25D felett 

  X     24 2/1 

21 03 03 39 Bifocalis, toricus lencsék 
m anyagból, cyl. 4.00-ig 

Strabizmus, astigmia Szemész szakorvos        

21 03 03 39 
09 

Bifocalis, toricus lencsék 
m anyagból, cyl. 4.00-ig, 
6.25D-8.00D között 

  X     24 2/1 

21 03 03 39 
12 

Bifocalis, toricus lencsék 
m anyagból, cyl. 4.00-ig, 
8.25D-10.00D között 

  X     24 2/1 
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21 03 03 39 
15 

Bifocalis, toricus lencsék 
m anyagból, cyl. 4.00-ig, 
10.25D-12.00D között 

  X     24 2/1 

21 03 03 39 
18 

Bifocalis, toricus lencsék 
m anyagból, cyl. 4.00-ig, 
12.25D felett 

  X     24 2/1 

21 03 06 Szemüvegkeretek Támogatott 
szemüveglencséhez 

Szemész szakorvos        

21 03 06 03 Feln tt szemüvegkeretek          

21 03 06 03 
03 

Feln tt szemüvegkeretek   X     24 1/1 

21 03 06 06 Gyermek szemüvegkeretek          

21 03 06 06 
03 

Méretsorozatos gyermek 
szemüvegkeretek 

18 éves kor alatt rendelhet   X     24 1/1 

21 03 06 06 
06 

Adaptív gyermek 
szemüvegkeretek 

8 éves kor alatt rendelhet , ha 
a gyermek arcának 
növekedési üteme miatt egy 
kihordási id  alatt a keret 
adaptálhatósága szükséges 

 X     24 1/1 

21 03 06 09 Egyedi méretvétel alapján 
egyedileg készített 
szemüvegkeretek 

         

21 03 06 09 
03 

Egyedi méretvétel alapján 
egyedileg készített feln tt 
vagy gyermek 
szemüvegkeretek 

Kizárólag abban az esetben 
rendelhet , ha a beteg arcának 
anatómiai sajátosságai miatt 
méretsorozatos vagy adaptív 
termékkel nem látható el 

 X     24 1/1 

21 03 09 Kontaktlencsék  Kontaktológus vizsgával 
rendelkez  szemész szakorvos

       

21 03 09 03 Kemény kontaktlencsék Nagyfokú rövidlátás: -8,00D 
felett, nagyfokú távollátás: 
+6,00D felett, irreguláris 
astigmia, egy- vagy 
kétoldali aphakia, 
keratoconus 
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21 03 09 03 
03 

Kemény kontaktlencsék, 
cornealis Sph. +/- 32.00D-
ig 

   X    18 2/1 

21 03 09 03 
06 

Kemény kontaktlencsék, 
cornealis aphakias Sph. + 
8.00D-tól + 32.00D-ig 

   X    18 2/1 

21 03 09 03 
09 

Kemény kontaktlencsék, 
cornealis keratoconusos 
Sph. +/- 32.00D-ig 

   X    18 2/1 

21 03 09 06 Gázpermeabilis 
kontaktlencsék 

Reguláris és irreguláris 
astigmia, aphakia, sphericus 
-8.00 D feletti myopia, 
sphericus +6.00 D feletti 
hypermetropia 

        

21 03 09 06 
03 

Gázpermeabilis 
kontaktlencsék, Sph. +/- 
5.00D 

   X    12 2/1 

21 03 09 06 
06 

Gázpermeabilis 
kontaktlencsék, Sph. +/- 
5.00D felett 

   X    12 2/1 

21 03 09 06 
09 

Gázpermeabilis 
kontaktlencsék, 
keratoconusos, Sph. +/- 
25.00 D 

   X    12 2/1 
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21 03 09 09 38% víztartalmú, lágy 

kontaktlencsék  
Aphakia, sphericus -8.00 D 
feletti myopia, sphericus 
+6.00 D feletti 
hypermetropia, sérüléses 
cataracta utáni monoculáris 
aphakia, recidiváló vagy 
krónikus cornea erosio, 
keratopathia bullosa, 
perforáló cornea sérülés, 
congenitalis aniridia, 
traumás mydriasis, egy 
szektornál nagyobb iris 
coloboma, albinismus, 
elégtelenül záródó szemrés, 
cornea torzító hege, 
symblepharon megel zése 
kémiai maródás után, 
anisometropia 

        

21 03 09 09 
03 

38% víztartalmú, lágy 
kontaktlencsék, Sph. +/- 
8.00D 

   X    12 2/1 

21 03 09 09 
06 

38% víztartalmú, lágy 
kontaktlencsék, Sph. +/- 
8.00D felett 

   X    12 2/1 
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21 03 09 12 55% víztartalmú, sphericus, 

lágy kontaktlencsék 
Aphakia, sphericus -8.00 D 
feletti myopia, sphericus 
+6.00 D feletti 
hypermetropia, sérüléses 
cataracta utáni monoculáris 
aphakia, recidiváló vagy 
krónikus cornea erosio, 
keratopathia bullosa, 
perforáló cornea sérülés, 
congenitalis aniridia, 
traumás mydriasis, egy 
szektornál nagyobb iris 
coloboma, albinismus, 
elégtelenül záródó szemrés, 
cornea torzító hege, 
symblepharon megel zése 
kémiai maródás után  

        

21 03 09 12 
03 

55% víztartalmú, sphericus, 
lágy kontaktlencsék, Sph. 
+/- 8.00D 

   X    12 2/1 

21 03 09 12 
06 

55% víztartalmú, sphericus, 
lágy kontaktlencsék, Sph. 
+/- 8.00D felett 

   X    12 2/1 
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21 03 09 15 55% víztartalmú, toricus, 

lágy kontaktlencsék 
Aphakia, astigmia, sphericus 
-8.00 D feletti myopia, 
sphericus +6.00 D feletti 
hypermetropia, sérüléses 
cataracta utáni monoculáris 
aphakia, recidiváló vagy 
chronikus cornea erosio, 
keratopathia bullosa, 
perforáló cornea sérülés, 
congenitalis aniridia, 
traumás mydriasis, egy 
szektornál nagyobb iris 
coloboma, albinismus, 
elégtelenül záródó szemrés, 
cornea torzító hege, 
symblepharon megel zése 
kémiai maródás után, 
leukoma corneae, vulnus 
perforans corneae, aniridia 
congenita és traumatica 

        

21 03 09 15 
03 

55% víztartalmú, toricus, 
lágy kontaktlencsék, 
Toricus cyl. 5.00 

   X    12 2/1 



29572
M

A
G

Y
A

R
K

Ö
Z

L
Ö

N
Y

2009/110.szám
21 03 21 Távcs szemüvegek Öröklött 

maculadegeneratiók, senilis 
maculopathia, retinopathia 
diabetica, retinopathia 
hypertonica, status post 
emboliam arteriae centralis 
retinae, status post 
thrombosis venae centralis 
retinae, glaucoma, myopia 
centralis fundus 
károsodással, Fusch-folt, 
aphakia, pseudophakia, 
Leber-féle opticus atrophia, 
kétoldali neuritis, atrophia 
nervi optici, fibroplasia 
retrolentalis, buphthalmus, 
microphthalmus, amblyopia, 
foramen maculae luteae, 
uveitis chronica, 
chorioretinitis centralis 
inveterans, leukoma 
corneae, dystrophia corneae 

Szemészeti klinikák 
szakorvosai 

       

21 03 21 03 Eschenbach, Galilei 
távcs szemüvegek 

         

21 03 21 03 
06 

Galilei-System 2,2X, 
Sehwinkel 

    X   48 1/1 

21 03 21 03 
09 

Matt el tét     X   48 1/1 

21 03 21 03 
12 

El tétlencse 3.0D-16.0D-ig     X   48 1/1 

21 03 21 03 
15 

Formasablon centírozóval, 
konverg. Adapt. 

    X   48 1/1 

21 03 21 03 
18 

Alátét     X   48 1/1 

21 03 21 04 Zeiss, Galilei 
távcs szemüvegek N=1,8X 
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21 03 21 04 
03 

Sphericus korrekció     X   48 1/1 

21 03 21 04 
06 

Toricus korrekció     X   48 1/1 

21 03 21 04 
09 

Fantomlencse     X   48 1/1 

21 03 21 04 
12 

El tétlencse 2X, 3X, 4X     X   48 1/1 

21 03 21 04 
15 

El tétlencse 5X, 6X, 8X     X   48 1/1 

21 03 21 04 
18 

El tétlencse 10X,12X     X   48 1/1 

21 03 21 04 
21 

Matt el tétlencse     X   48 1/1 

21 03 21 06 Zeiss, Kepler 
távcs szemüvegek N=3,6X 

         

21 03 21 06 
15 

El tétlencse matt     X   48 1/1 

21 03 21 07 Eschenbach-Kepler 
távcsövek 

         

21 03 21 07 
03 

Eschenbach-Kepler távcs      X   48 1/1 

21 03 21 09 Keretek Zeiss 
távcs szemüveghez  

Kizárólag 
távcs szemüveghez 

Szemészeti klinikák 
szakorvosai 

       

21 03 21 09 
03 

Keretek Zeiss 
távcs szemüveghez  

    X   48 1/1 

21 03 21 12 Tokok Zeiss 
távcs szemüveghez  

Kizárólag 
távcs szemüveghez 

Szemészeti klinikák 
szakorvosai 

       

21 03 21 12 
03 

Tokok Zeiss 
távcs szemüveghez  

    X   48 1/1 
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21 42 SZEMT L SZEMBENI 

KOMMUNIKÁCIÓS 
ESZKÖZÖK 

         

21 42 12 Hanggenerátorok          

21 42 12 03 Hangprotézisek Teljes gége-exstirpatio Fül-orr-gégész szakorvos        

21 42 12 03 
03 

Hangprotézisek       X 6 1/1 

21 42 12 06 M gége Teljes gége-exstirpatio Fül-orr-gégész szakorvos        

21 42 12 06 
03 

M gége-készülék       X 60 1/1 

21 42 12 06 
06 

Tartozékok m gége-
készülékhez 

      X 12 1/1 
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21 45 HALLÁSJAVÍTÓ 

ESZKÖZÖK 
Megjegyzés 1.: amennyiben a hallásvesztés 500, 1000 és 
2000 Hz-n mért átlaga 20 dB vagy annál kisebb, 
hallásjavító eszköz ártámogatással nem rendelhet .  

Megjegyzés 2.: bármely hallásjavító eszköz ártámogatással 
történ  rendelése esetén audiometria, beszédhallás-
vizsgálat, stapedius reflexvizsgálat elvégzése és annak 
dokumentálása kötelez .  

Megjegyzés 3.: a felírásnál az oldaliságot fel kell tüntetni.  

Megjegyzés 4.: adott eszköz rendelése csak akkor 
lehetséges, ha a beteg az adott eszköz 15 napos használata 
(kipróbálási id szak) után az eszköz megfelel ségét 
aláírásával igazolja. 

Megjegyzés 5.: 98% ártámogatással, 72 hónapos kihordási 
id vel kizárólag 9 és 18 év közöttieknek, illetve 18 év 
felettieknek legfeljebb középiskolai tanulmányaik 
befejezéséig rendelhet  (emelt indikáció: ).  

Megjegyzés 6.: 98%-os ártámogatással, 48 hónapos 
kihordási id vel kizárólag 9 év alattiaknak rendelhet  
(kiemelt indikáció: ). 

       

21 45 03 Hallójárati készülékek Dokumentált 
halláscsökkenés javítására 

Audiológus szakorvos        

21 45 03 03 Mélyhallójárati készülékek          

21 45 03 03 
03 

Mélyhallójárati készülékek 
kis-közepes 
halláscsökkenésre 

         

21 45 03 03 
03 03 

Mélyhallójárati készülékek 
kis-közepes 
halláscsökkenésre analóg 
jelfeldolgozással, kézi 
beállítással 

   X    
 

X, : 72,   
: 48 

X, , :         
1/1 
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21 45 03 03 
03 06 

Mélyhallójárati készülékek 
kis-közepes 
halláscsökkenésre analóg 
jelfeldolgozással, digitális 
programozhatósággal 

   X    
 

X, : 72,   
: 48 

X, , :         
1/1 

21 45 03 03 
03 09 

Mélyhallójárati készülékek 
kis-közepes 
halláscsökkenésre digitális 
jelfeldolgozással, I. csoport 

   X    
 

X, : 72,   
: 48 

X, , :         
1/1 

21 45 03 03 
03 12 

Mélyhallójárati készülékek 
kis-közepes 
halláscsökkenésre digitális 
jelfeldolgozással, II. csoport

   X    
 

X, : 72,   
: 48 

X, , :         
1/1 

21 45 03 03 
03 15 

Mélyhallójárati készülékek 
kis-közepes 
halláscsökkenésre digitális 
jelfeldolgozással, III. 
csoport 

   X    
 

X, : 72,   
: 48 

X, , :         
1/1 

21 45 03 03 
03 18 

Mélyhallójárati készülékek 
kis-közepes 
halláscsökkenésre digitális 
jelfeldolgozással, IV. 
csoport 

   X    
 

X, : 72,   
: 48 

X, , :         
1/1 

21 45 03 03 
03 21 

Mélyhallójárati készülékek 
kis-közepes 
halláscsökkenésre digitális 
jelfeldolgozással, V. csoport

Közgyógyellátás jogcímen 
nem rendelhet  

  X    
 

X, : 72,   
: 48 

X, , :         
1/1 

21 45 03 03 
06 

Mélyhallójárati készülékek 
nagyfokútól súlyos 
halláscsökkenésre 

         

21 45 03 03 
06 03 

Mélyhallójárati készülékek 
nagyfokútól súlyos 
halláscsökkenésre analóg 
jelfeldolgozással, kézi 
beállítással 

   X    
 

X, : 72,   
: 48 

X, , :         
1/1 
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21 45 03 03 
06 06 

Mélyhallójárati készülékek 
nagyfokútól súlyos 
halláscsökkenésre analóg 
jelfeldolgozással, digitális 
programozhatósággal 

   X    
 

X, : 72,   
: 48 

X, , :         
1/1 

21 45 03 03 
06 09 

Mélyhallójárati készülékek 
nagyfokútól súlyos 
halláscsökkenésre digitális 
jelfeldolgozással, I. csoport 

   X    
 

X, : 72,   
: 48 

X, , :         
1/1 

21 45 03 03 
06 12 

Mélyhallójárati készülékek 
nagyfokútól súlyos 
halláscsökkenésre digitális 
jelfeldolgozással, II. csoport

   X    
 

X, : 72,   
: 48 

X, , :         
1/1 

21 45 03 03 
06 15 

Mélyhallójárati készülékek 
nagyfokútól súlyos 
halláscsökkenésre digitális 
jelfeldolgozással, III. 
csoport 

   X    
 

X, : 72,   
: 48 

X, , :         
1/1 

21 45 03 03 
06 18 

Mélyhallójárati készülékek 
nagyfokútól súlyos 
halláscsökkenésre digitális 
jelfeldolgozással, IV. 
csoport 

   X    
 

X, : 72,   
: 48 

X, , :         
1/1 

21 45 03 03 
06 21 

Mélyhallójárati készülékek 
nagyfokútól súlyos 
halláscsökkenésre digitális 
jelfeldolgozással, V. csoport

Közgyógyellátás jogcímen 
nem rendelhet   

  X    
 

X, : 72,   
: 48 

X, , :         
1/1 

21 45 03 03 
09 

Mélyhallójárati készülékek 
hallásmaradványra 

Kizárólag 500, 1000 és 2000 
Hz-n mért átlagon legalább 
90 dB halláscsökkenés esetén 
rendelhet  

        

21 45 03 03 
09 03 

Mélyhallójárati készülékek 
hallásmaradványra analóg 
jelfeldolgozással, kézi 
beállítással 

   X    
 

X, : 72,   
: 48 

X, , :         
1/1 
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21 45 03 03 
09 06 

Mélyhallójárati készülékek 
hallásmaradványra analóg 
jelfeldolgozással, digitális 
programozhatósággal 

   X    
 

X, : 72,   
: 48 

X, , :         
1/1 

21 45 03 03 
09 09 

Mélyhallójárati készülékek 
hallásmaradványra digitális 
jelfeldolgozással, I. csoport 

   X    
 

X, : 72,   
: 48 

X, , :         
1/1 

21 45 03 03 
09 12 

Mélyhallójárati készülékek 
hallásmaradványra digitális 
jelfeldolgozással, II. csoport

   X    
 

X, : 72,   
: 48 

X, , :         
1/1 

21 45 03 03 
09 15 

Mélyhallójárati készülékek 
hallásmaradványra digitális 
jelfeldolgozással, III. 
csoport 

   X    
 

X, : 72,   
: 48 

X, , :         
1/1 

21 45 03 03 
09 18 

Mélyhallójárati készülékek 
hallásmaradványra digitális 
jelfeldolgozással, IV. 
csoport 

   X    
 

X, : 72,   
: 48 

X, , :         
1/1 

21 45 03 03 
09 21 

Mélyhallójárati készülékek 
hallásmaradványra digitális 
jelfeldolgozással, V. csoport

Közgyógyellátás jogcímen 
nem rendelhet   

  X    
 

X, : 72,   
: 48 

X, , :         
1/1 

21 45 03 06 Hallójárati és fülkagyló 
készülékek 

         

21 45 03 06 
03 

Hallójárati és fülkagyló 
készülékek kis-közepes 
halláscsökkenésre 

         

21 45 03 06 
03 03 

Hallójárati és fülkagyló 
készülékek kis-közepes 
halláscsökkenésre analóg 
jelfeldolgozással, kézi 
beállítással 

   X    
 

X, : 72,   
: 48 

X, , :         
1/1 
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21 45 03 06 
03 06 

Hallójárati és fülkagyló 
készülékek kis-közepes 
halláscsökkenésre analóg 
jelfeldolgozással, digitális 
programozhatósággal 

   X    
 

X, : 72,   
: 48 

X, , :         
1/1 

21 45 03 06 
03 09 

Hallójárati és fülkagyló 
készülékek kis-közepes 
halláscsökkenésre digitális 
jelfeldolgozással, I. csoport 

   X    
 

X, : 72,   
: 48 

X, , :         
1/1 

21 45 03 06 
03 12 

Hallójárati és fülkagyló 
készülékek kis-közepes 
halláscsökkenésre digitális 
jelfeldolgozással, II. csoport

   X    
 

X, : 72,   
: 48 

X, , :         
1/1 

21 45 03 06 
03 15 

Hallójárati és fülkagyló 
készülékek kis-közepes 
halláscsökkenésre digitális 
jelfeldolgozással, III. 
csoport 

   X    
 

X, : 72,   
: 48 

X, , :         
1/1 

21 45 03 06 
03 18 

Hallójárati és fülkagyló 
készülékek kis-közepes 
halláscsökkenésre digitális 
jelfeldolgozással, IV. 
csoport 

   X    
 

X, : 72,   
: 48 

X, , :         
1/1 

21 45 03 06 
03 21 

Hallójárati és fülkagyló 
készülékek kis-közepes 
halláscsökkenésre digitális 
jelfeldolgozással, V. csoport

   X    
 

X, : 72,   
: 48 

X, , :         
1/1 

21 45 03 06 
06 

Hallójárati és fülkagyló 
készülékek nagyfokútól 
súlyos halláscsökkenésre 

         

21 45 03 06 
06 03 

Hallójárati és fülkagyló 
készülékek nagyfokútól 
súlyos halláscsökkenésre 
analóg jelfeldolgozással, 
kézi beállítással 

   X    
 

X, : 72,   
: 48 

X, , :         
1/1 
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21 45 03 06 
06 06 

Hallójárati és fülkagyló 
készülékek nagyfokútól 
súlyos halláscsökkenésre 
analóg jelfeldolgozással, 
digitális 
programozhatósággal 

   X    
 

X, : 72,   
: 48 

X, , :         
1/1 

21 45 03 06 
06 09 

Hallójárati és fülkagyló 
készülékek nagyfokútól 
súlyos halláscsökkenésre 
digitális jelfeldolgozással, I. 
csoport 

   X    
 

X, : 72,   
: 48 

X, , :         
1/1 

21 45 03 06 
06 12 

Hallójárati és fülkagyló 
készülékek nagyfokútól 
súlyos halláscsökkenésre 
digitális jelfeldolgozással, 
II. csoport 

   X    
 

X, : 72,   
: 48 

X, , :         
1/1 

21 45 03 06 
06 15 

Hallójárati és fülkagyló 
készülékek nagyfokútól 
súlyos halláscsökkenésre 
digitális jelfeldolgozással, 
III. csoport 

   X    
 

X, : 72,   
: 48 

X, , :         
1/1 

21 45 03 06 
06 18 

Hallójárati és fülkagyló 
készülékek nagyfokútól 
súlyos halláscsökkenésre 
digitális jelfeldolgozással, 
IV. csoport 

   X    
 

X, : 72,   
: 48 

X, , :         
1/1 

21 45 03 06 
06 21 

Hallójárati és fülkagyló 
készülékek nagyfokútól 
súlyos halláscsökkenésre 
digitális jelfeldolgozással, 
V. csoport 

Közgyógyellátás jogcímen 
nem rendelhet  

  X    
 

X, : 72,   
: 48 

X, , :         
1/1 

21 45 03 06 
09 

Hallójárati és fülkagyló 
készülékek 
hallásmaradványra 

Kizárólag 500, 1000 és 2000 
Hz-n mért átlagon legalább 
90 dB halláscsökkenés esetén 
rendelhet  
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21 45 03 06 
09 03 

Hallójárati és fülkagyló 
készülékek 
hallásmaradványra analóg 
jelfeldolgozással, kézi 
beállítással 

   X    
 

X, : 72,   
: 48 

X, , :         
1/1 

21 45 03 06 
09 06 

Hallójárati és fülkagyló 
készülékek 
hallásmaradványra analóg 
jelfeldolgozással, digitális 
programozhatósággal 

   X    
 

X, : 72,   
: 48 

X, , :         
1/1 

21 45 03 06 
09 09 

Hallójárati és fülkagyló 
készülékek 
hallásmaradványra digitális 
jelfeldolgozással, I. csoport 

   X    
 

X, : 72,   
: 48 

X, , :         
1/1 

21 45 03 06 
09 12 

Hallójárati és fülkagyló 
készülékek 
hallásmaradványra digitális 
jelfeldolgozással, II. csoport

   X    
 

X, : 72,   
: 48 

X, , :         
1/1 

21 45 03 06 
09 15 

Hallójárati és fülkagyló 
készülékek 
hallásmaradványra digitális 
jelfeldolgozással, III. 
csoport 

   X    
 

X, : 72,   
: 48 

X, , :         
1/1 

21 45 03 06 
09 18 

Hallójárati és fülkagyló 
készülékek 
hallásmaradványra digitális 
jelfeldolgozással, IV. 
csoport 

   X    
 

X, : 72,   
: 48 

X, , :         
1/1 

21 45 03 06 
09 21 

Hallójárati és fülkagyló 
készülékek 
hallásmaradványra digitális 
jelfeldolgozással, V. csoport

 Közgyógyellátás jogcímen 
nem rendelhet  

  X    
 

X, : 72,   
: 48 

X, , :         
1/1 

21 45 06 Fül mögötti hallókészülékek Dokumentált 
halláscsökkenés javítására 

Audiológus szakorvos        
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21 45 06 03 Fül mögötti hallókészülékek 

kis-közepes 
halláscsökkenésre 

         

21 45 06 03 
03 

Fül mögötti hallókészülékek 
kis-közepes 
halláscsökkenésre analóg 
jelfeldolgozással, kézi 
beállítással 

   X    
 

X, : 72,   
: 48 

X, , :         
1/1 

21 45 06 03 
06 

Fül mögötti hallókészülékek 
kis-közepes 
halláscsökkenésre analóg 
jelfeldolgozással, digitális 
programozhatósággal 

   X    
 

X, : 72,   
: 48 

X, , :         
1/1 

21 45 06 03 
09 

Fül mögötti hallókészülékek 
kis-közepes 
halláscsökkenésre digitális 
jelfeldolgozással, I. csoport 

   X    
 

X, : 72,   
: 48 

X, , :         
1/1 

21 45 06 03 
12 

Fül mögötti hallókészülékek 
kis-közepes 
halláscsökkenésre digitális 
jelfeldolgozással, II. csoport

   X    
 

X, : 72,   
: 48 

X, , :         
1/1 

21 45 06 03 
15 

Fül mögötti hallókészülékek 
kis-közepes 
halláscsökkenésre digitális 
jelfeldolgozással, III. 
csoport 

   X    
 

X, : 72,   
: 48 

X, , :         
1/1 

21 45 06 03 
18 

Fül mögötti hallókészülékek 
kis-közepes 
halláscsökkenésre digitális 
jelfeldolgozással, IV. 
csoport 

   X    
 

X, : 72,   
: 48 

X, , :         
1/1 

21 45 06 03 
21 

Fül mögötti hallókészülékek 
kis-közepes 
halláscsökkenésre digitális 
jelfeldolgozással, V. csoport

Közgyógyellátás jogcímen 
nem rendelhet  

  X    
 

X, : 72,   
: 48 

X, , :         
1/1 
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21 45 06 06 Fül mögötti 

hallókészülékek, 
nagyfokútól súlyos 
halláscsökkenésre 

         

21 45 06 06 
03 

Fül mögötti hallókészülékek 
nagyfokútól súlyos 
halláscsökkenésre analóg 
jelfeldolgozással, kézi 
beállítással 

   X    
 

X, : 72,   
: 48 

X, , :         
1/1 

21 45 06 06 
06 

Fül mögötti hallókészülékek 
nagyfokútól súlyos 
halláscsökkenésre analóg 
jelfeldolgozással, digitális 
programozhatósággal 

   X    
 

X, : 72,   
: 48 

X, , :         
1/1 

21 45 06 06 
09 

Fül mögötti hallókészülékek 
nagyfokútól súlyos 
halláscsökkenésre digitális 
jelfeldolgozással, I. csoport 

   X    
 

X, : 72,   
: 48 

X, , :         
1/1 

21 45 06 06 
12 

Fül mögötti hallókészülékek 
nagyfokútól súlyos 
halláscsökkenésre digitális 
jelfeldolgozással, II. csoport

   X    
 

X, : 72,   
: 48 

X, , :         
1/1 

21 45 06 06 
15 

Fül mögötti hallókészülékek 
nagyfokútól súlyos 
halláscsökkenésre digitális 
jelfeldolgozással, III. 
csoport 

   X    
 

X, : 72,   
: 48 

X, , :         
1/1 

21 45 06 06 
18 

Fül mögötti hallókészülékek 
nagyfokútól súlyos 
halláscsökkenésre digitális 
jelfeldolgozással, IV. 
csoport 

   X    
 

X, : 72,   
: 48 

X, , :         
1/1 

21 45 06 06 
21 

Fül mögötti hallókészülékek 
nagyfokútól súlyos 
halláscsökkenésre digitális 
jelfeldolgozással, V. csoport

Közgyógyellátás jogcímen 
nem rendelhet  

  X    
 

X, : 72,   
: 48 

X, , :         
1/1 
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21 45 06 09 Fül mögötti hallókészülékek 

hallásmaradványra 
Kizárólag 500, 1000 és 2000 
Hz-n mért átlagon legalább 
90 dB halláscsökkenés esetén 
rendelhet  

        

21 45 06 09 
03 

Fül mögötti hallókészülékek 
hallásmaradványra analóg 
jelfeldolgozással, kézi 
beállítással 

   X    
 

X, : 72,   
: 48 

X, , :         
1/1 

21 45 06 09 
06 

Fül mögötti hallókészülékek 
hallásmaradványra analóg 
jelfeldolgozással, digitális 
programozhatósággal 

   X    
 

X, : 72,   
: 48 

X, , :         
1/1 

21 45 06 09 
09 

Fül mögötti hallókészülékek 
hallásmaradványra digitális 
jelfeldolgozással, I. csoport 

   X    
 

X, : 72,   
: 48 

X, , :         
1/1 

21 45 06 09 
12 

Fül mögötti hallókészülékek 
hallásmaradványra digitális 
jelfeldolgozással, II. csoport

   X    
 

X, : 72,   
: 48 

X, , :         
1/1 

21 45 06 09 
15 

Fül mögötti hallókészülékek 
hallásmaradványra digitális 
jelfeldolgozással, III. 
csoport 

   X    
 

X, : 72,   
: 48 

X, , :         
1/1 

21 45 06 09 
18 

Fül mögötti hallókészülékek 
hallásmaradványra digitális 
jelfeldolgozással, IV. 
csoport 

   X    
 

X, : 72,   
: 48 

X, , :         
1/1 

21 45 06 09 
21 

Fül mögötti hallókészülékek 
hallásmaradványra digitális 
jelfeldolgozással, V. csoport

Közgyógyellátás jogcímen 
nem rendelhet  

  X    
 

X, : 72,   
: 48 

X, , :         
1/1 

21 45 06 12 Fejpánt-hallókészülékek 
(csontvezetéses) 

         

21 45 06 12 
03 

Fejpánt-hallókészülékek 
(csontvezetéses) 

   X    
 

X, : 72,   
: 48 

X, , :         
1/1 
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21 45 09 Szemüvegszárba épített 

hallókészülékek 
Dokumentált 
halláscsökkenés javítására 

Audiológus szakorvos        

21 45 09 03 Szemüvegszárba épített 
hallókészülékek 

         

21 45 09 03 
03 

Szemüvegszárba épített 
hallókészülékek 

   X    
 

X, : 72,   
: 48 

X, , :         
1/1 

21 45 12 Testen viselt, dobozos 
hallókészülékek  

Dokumentált 
halláscsökkenés javítására 

Audiológus szakorvos        

21 45 12 03 Testen viselt, dobozos 
hallókészülékek  

         

21 45 12 03 
03 

Testen viselt, dobozos 
hallókészülékek  

   X    
 

X, : 72,   
: 48 

X, , :         
1/1 

21 45 27 Hallásjavító készülékek 
energiaforrásai és ezek 
tartozékai 

Kizárólag emelt ( ) vagy 
kiemelt ( ) indikációban 
rendelt hallókészülékhez 
rendelhet   

Audiológus szakorvos        

21 45 27 03 Akkumulátorok          

21 45 27 03 
03 

Akkumulátorok 
implantátum dobozos 
processzorához 1,5 V-os 

Bármely jogcímen felírt 
cochlearis implantátumhoz 
is rendelhet  18 év alattiak 
számára 

      
 

, :      
12 

, :           
20/1 

21 45 27 06 Energiaforrás töltés-
ellen rz k 

         

21 45 27 06 
03 

Akkumulátor-ellen rz         
 

: 72,    
: 48 

, :           
1/1 

21 45 27 06 
06 

Elemellen rz         
 

: 72,    
: 48 

, :           
1/1 

21 45 27 09 Akkumulátortölt           

21 45 27 09 
03 

Akkumulátortölt         
 

, :      
24 

, :           
1/1 
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21 45 27 12 Elemek          

21 45 27 12 
03 

675-ös típusú elemek        
 

, :      
6 

, :           
30/1 

21 45 27 12 
04 

675-ös tipusú elemek 
implantátumhoz 

Bármely jogcímen felírt 
cochlearis implantátumhoz 
is rendelhet  18 év alattiak 
számára 

      
 

, :      
6 

, :           
93/1 

21 45 27 12 
06 

312-es típusú elemek        
 

, :      
6 

, :           
30/1 

21 45 27 12 
09 

13-as típusú elemek        
 

, :      
6 

, :           
30/1 

21 45 27 12 
12 

10-es, illetve 230-as típusú 
elemek 

       
 

, :      
6 

, :           
30/1 

21 45 27 12 
18 

R 6 típusú elemek        
 

, :      
6 

, :           
30/1 

21 45 30 Hallásjavító készülékek 
tartozékai és a hallásjavítás 
egyéb eszközei 

         

21 45 30 36 Szerelt jelz eszközök Siketeknek, és azon 
nagyothallóknak 
rendelhet k, akiknek 500, 
1000 és 2000 Hz-n mért 
hallásvesztésének átlaga a 
90 dB-t meghaladja. 

Audiológus szakorvos        

21 45 30 36 
03 

Szerelt jelz eszközök: 
ébreszt óra 

  X     72 1/1 

21 45 30 36 
06 

Szerelt jelz eszközök: 
hangérzékel  egység 

  X     72 2/1 

21 45 30 36 
09 

Szerelt jelz eszközök:            
K1 közösít  egység 

 

  X     72 1/1 
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21 45 30 36 
12 

Szerelt jelz eszközök: 
szerelt vezeték 

  X     72 1/1 

21 45 30 36 
15 

Szerelt jelz eszközök: 
hálózati csatlakozó 

  X     72 1/1 

21 45 30 36 
18 

Telefon hosszabbító vezeték   X     72 1/1 

21 45 30 37 Jelz eszköz-kombinációk Siketeknek, és azon 
nagyothallóknak 
rendelhet k, akiknek 500, 
1000 és 2000 Hz-n mért 
hallásvesztésének átlaga a 
90 dB-t meghaladja. 

Megjegyzés: az eszköz 
ártámogatással történ  
rendeléséhez a REP szakért  
f orvosának szakmai 
ellenjegyzése szükséges 

Audiológus szakorvos        

21 45 30 37 
21 

Jelz eszközök-kombinációk 
több funkcióval 

  X     120 1/1 

” 
 



IX. Határozatok Tára

A Kormány határozatai

A Kormány
1131/2009. (VIII. 3.) Korm.

határozata

a Polgári Törvénykönyvrõl szóló új törvény
hatálybalépésérõl és végrehajtásáról szóló törvény

elõkészítésérõl, valamint a további jogalkotási
feladatokról

1. A Kormány elrendeli az új Ptk. hatálybalépésérõl és
végrehajtásáról szóló törvény elõkészítésének folytatását
és a további jogalkotási feladatok elvégzését a 2–4. pont
szerinti ütemezésben és felelõsi rendben.

2. Az 1. pont szerinti feladat teljesítése érdekében a kö-
vetkezõ törvénymódosítások, továbbá új törvények megal-
kotására irányuló törvényjavaslatok, illetve törvény-
csomagok tervezeteit kell elkészíteni és a Kormány elé ter-
jeszteni a mellékletben szereplõ szabályozási elvek:

2.1. az új Ptk. hatálybalépésérõl és végrehajtásáról szóló
törvény (Ptké.)

Felelõs: az igazságügyi és rendészeti miniszter
az érintett miniszterek bevonásával

Határidõ: 2009. szeptember 9.

2.2. szociális és munkaügyi törvénycsomag

Felelõs: a szociális és munkaügyi miniszter
a társadalompolitika összehangolásáért

felelõs tárca nélküli miniszter
a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ

miniszter
az igazságügyi és rendészeti miniszter

Határidõ: 2009. szeptember 9.

2.3. egészségügyi törvénycsomag

Felelõs: az egészségügyi miniszter
az igazságügyi és rendészeti miniszter

Határidõ: 2009. szeptember 30.

2.4. pénzügyi törvénycsomag

Felelõs: a pénzügyminiszter
az igazságügyi és rendészeti miniszter

Határidõ: 2009. szeptember 30.

2.5. oktatási és kulturális törvénycsomag

Felelõs: az oktatási és kulturális miniszter
az igazságügyi és rendészeti miniszter

Határidõ: 2009. szeptember 9.

2.6. az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi
CXLI. törvény módosítása

Felelõs: a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter

az igazságügyi és rendészeti miniszter
Határidõ: 2009. szeptember 9.

2.7. az anyakönyvekrõl, a házasságkötési eljárásról és
a névviselésrõl szóló 1982. évi 17. törvényerejû rendelet
módosítása

Felelõs: az igazságügyi és rendészeti miniszter
Határidõ: 2009. szeptember 9.

2.8. a gondnokoltak és a támogatott személyek, vala-
mint az elõzetes jognyilatkozatok nyilvántartásáról szóló
törvény

Felelõs: az igazságügyi és rendészeti miniszter
Határidõ: 2009. szeptember 20.

2.9. a társadalmi szervezetek, alapítványok, egyéb, nem
a cégbíróság által nyilvántartott szervezetek nyilvántartá-
sáról szóló törvény

Felelõs: az igazságügyi és rendészeti miniszter
Határidõ: 2009. szeptember 20.

2.10. a hagyatéki eljárásról szóló törvény

Felelõs: az igazságügyi és rendészeti miniszter
Határidõ: 2009. szeptember 9.

2.11. a csoportos perlésrõl szóló törvényi szabályozás

Felelõs: az igazságügyi és rendészeti miniszter
Határidõ: 2010. III. negyedév

3. Az új Ptk.-hoz kapcsolódó jogalkotási tevékenység
koordinációjáért felelõs igazságügyi és rendészeti minisz-
ter az egyes javaslatok közötti tartalmi összhang biztosítá-
sa érdekében a Ptké. tervezetét tartalmazó kormány-elõter-
jesztésben mutassa be a 2.2–2.10. pont alatti törvény-
módosítások koncepcionális súlyú döntést igénylõ kérdé-
seit is.

Felelõs: az igazságügyi és rendészeti miniszter
Határidõ: 2009. szeptember 9.

4. Elõ kell készíteni a kormányrendeleti és miniszteri
rendeleti szintû jogszabályoknak az új Ptk.-val összefüg-
gésben szükséges módosítását.

Felelõs: a kormányrendelet-tervezetek
Kormány elé terjesztéséért, valamint
a miniszteri rendeletek kiadásáért
a feladatkörrel rendelkezõ miniszterek

Határidõ: – a szükséges módosításokra irányuló
részletes áttekintés elõkészítésére
2009. október 31.

– a jogszabálytervezetek elõkészítésére
2009. november 30.

29588 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/110. szám



5. A költséghatékonyság és az ügyfelek korszerû,
elektronikus úton történõ tájékoztatása követelményét
figyelembe véve javaslatot kell tenni

– a gondnokoltak, a támogatók és támogatott szemé-
lyek, valamint az elõzetes jognyilatkozatok,

– a társadalmi szervezetek, alapítványok és egyéb, nem
a cégbíróság által nyilvántartott szervezetek
közhiteles nyilvántartása vezetése módjára, jogi-szerve-
zeti feltételeire.

Felelõs: az igazságügyi és rendészeti miniszter
az Országos Igazságszolgáltatási Tanács,
valamint a Magyar Közjegyzõi Kamara
bevonásával

Határidõ: 2009. szeptember 9.

6. a) Fel kell mérni az új Ptk. alkalmazásához szüksé-
ges személyi, tárgyi feltételeket – különös tekintettel
a gondnokság alá helyezéssel összefüggõ új szabályokra –
és a szükséges forrásokat a 2010. évre szóló költségvetés
tervezésénél figyelembe kell venni.

Felelõs: az érintett miniszterek
Határidõ: a 2010. évi költségvetés tervezésével

egyidejûleg

b) A Kormány felkéri az Országos Igazságszolgáltatási
Tanácsot az a) pontban szereplõ feladat végrehajtásának
elõsegítésére.

c) A 2010. évi költségvetési tervezés során biztosítani
kell, hogy az új Ptk. hatálybalépésével összefüggõ felada-
tok ellátása ne járjon a fejezeti költségvetési elõirányzat
túllépésével.

Felelõs: az érintett miniszterek
Határidõ: a 2010. évi költségvetés tervezésével

egyidejûleg

7. a) Gondoskodni kell az új Ptk. és a kapcsolódó jog-
szabályok alkalmazására való felkészülésrõl, a szakembe-
rek képzésérõl, továbbképzésérõl, valamint a szabályozás
kommunikációjáról az új rendelkezések széles körû meg-
ismertetése érdekében.

Felelõs: az érintett miniszterek
Határidõ: folyamatos

b) A Kormány felkéri az Országos Igazságszolgáltatási
Tanácsot az a) pontban szereplõ feladat végrehajtásának
elõsegítésére.

8. Ez a határozat a közzététele napján lép hatályba;
egyidejûleg az új Polgári Törvénykönyvrõl szóló tör-
vényjavaslattal kapcsolatos feladatokról szóló 1049/2008.
(VII. 18.) Korm. határozat 1–3. pontja hatályát veszti az-
zal, hogy a 3. pont szerint létrejött tárcaközi bizottság to-
vább mûködik a határozat szerinti feladatok végrehajtásá-
nak elõsegítésére.

Bajnai Gordon s. k.,
miniszterelnök

Melléklet
az 1131/2009. (VIII. 3.) Korm. határozathoz

Az új Ptk. hatálybalépésérõl és végrehajtásáról szóló
törvény, valamint az új Ptk.-hoz kapcsolódó külön
törvények elõkészítésével összefüggésben irányadó

szabályozási elvek

1.1. Az új Ptk. hatálybalépésének idõpontja – az
1.2–1.3. pontban foglalt kivételekkel – 2010. május 1. nap-
jában kerüljön meghatározásra.

1.2. Egyes, a gazdasági forgalomban tömegesen elõfor-
duló szerzõdéstípusok vonatkozásában – ha az a kódexben
bevezetésre kerülõ újításokra figyelemmel, a fogyasztók
és a szolgáltatást nyújtók felkészülése érdekében szüksé-
ges – a hatálybalépés idõpontját 2011. január 1. napjában
indokolt megállapítani. Hosszabb felkészülési idõ szüksé-
ges különösen a következõ szerzõdéstípusoknál:

– a közvetítõi és az üzletszerzõi szerzõdés (Ötödik
Könyv Harmadik Rész 3. cím II. fejezet)

– pénz- és hiteljogviszonyok (Ötödik Könyv Harmadik
rész 6. cím)

– biztosítéki szerzõdések (Ötödik Könyv Harmadik
rész 7. cím)

– biztosítási szerzõdések (Ötödik Könyv Harmadik
rész 8. cím)

– bizalmi vagyonkezelés (Ötödik Könyv Ötödik rész).

1.3. A hivatásos gondnok által ellátható gondnoki fel-
adatokkal összefüggésben az új Ptk. 2:33. § (6) bekezdésé-
ben foglalt követelményt elõíró rendelkezés (egy hivatá-
sos gondnok legfeljebb húsz gondnokság alatt álló sze-
mély vonatkozásában járhat el) hatálybalépésére 2015. ja-
nuár 1. napjával kerüljön sor azzal, hogy 2012. január 1.
napját követõen egy hivatásos gondnok a jelenlegi maxi-
mum harminc gondnokolt személy helyett legfeljebb hu-
szonöt nagykorú korlátozottan cselekvõképes személy te-
kintetében járhasson el.

2. Az új Ptk. hatálybalépésérõl és végrehajtásáról szóló
törvény (Ptké.), valamint az új Ptk.-hoz kapcsolódó tör-
vények, törvénycsomagok hatálybalépésének idõpontja
igazodjon az új Ptk. hatálybalépésének az 1. pontban meg-
határozott rendjéhez.

3.1. Az új Ptk. rendelkezéseit – a 3.2–3.3. pontban fog-
lalt kivételekkel – a kódex hatálybalépését követõen létre-
jött jogviszonyokban lehet alkalmazni.

3.2. Az új Ptk. rendelkezéseit a hatálybalépését megelõ-
zõen létrejött jogviszonyokra – törvény erre irányuló kife-
jezett rendelkezése esetén – akkor lehet alkalmazni, ha az
adott rendelkezés a hatálya alá tartozó valamennyi sze-
mély számára jogbõvítõ hatású.

3.3. Az új Ptk. hatálybalépését megelõzõen létrejött tar-
tós jogviszonyokra – fõszabályként – a jogviszonyok létre-
jöttekor hatályos törvény (1959. évi IV. törvény, a továb-
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biakban: hatályos Ptk.) rendelkezései az irányadóak. A
Ptké. azonban elírhatja, hogy ha a felek az új Ptk. hatályba-
lépése elõtt megkötött tartós jogviszonyt alapító szerzõdé-
süket utóbb módosítják, kötelesek a szerzõdéses kikötések
és az új Ptk. eltérést nem engedõ rendelkezései közötti
összhangot biztosítani. Meg kell vizsgálni, hogy az új Ptk.
egyes (így pl. a fogyasztók védelmét szolgáló vagy az álta-
lános szerzõdési feltételekkel összefüggõ) rendelkezései
a tartós jogviszonyokban meghatározott idõpontot köve-
tõen kerüljenek-e kötelezõ alkalmazásra.

3.4. Ha az új Ptk. valamely jogintézményt megszüntet,
ez a körülmény nem érinti a kódex hatálybalépése elõtt ha-
tályos Ptk. alapján kikötött vagy más okból alkalmazni
rendelt szabályok figyelembevételét.

4. Az új Ptk.-nak a kizáró gondnokság jogintézménye
megszüntetésével és a korlátozó gondnokság szabályainak
érdemi megújításával kapcsolatos rendelkezéseinek beve-
zetése során mindenekelõtt a következõkre kell figyelem-
mel lenni:

a) Az új Ptk. 2010. május 1-jei hatálybalépését köve-
tõen induló gondnokság alá helyezési eljárásokban már az
új törvény elõírásait kell alkalmazni.

b) Az új Ptk.-t kell alkalmazni a hatálybalépésekor fo-
lyamatban lévõ eljárásokban is, amennyiben az új törvényi
rendelkezések a gondnokság alá helyezendõ személy szá-
mára kedvezõbbek. (Folyamatban van az az eljárás,
amelyben az új Ptk. hatálybalépésének idõpontjában a bí-
róság határozata még nem emelkedett jogerõre.)

c) Az új Ptk. hatálybalépésekor jogerõsen lezárult eljá-
rásokban hozott határozatok felülvizsgálatát és a határoza-
toknak az új kódex rendelkezéseihez való igazítását (a ki-
záró és az általános érvényû korlátozó gondnokság helyett
az ügycsoportokhoz kötött korlátozó gondnokság teljes
körûvé tételét) a hatályos törvény szerinti öt éves kötelezõ
felülvizsgálat keretében kell elvégezni. Amennyiben
a cselekvõképességet kizáró gondnokság alá helyezés vég-
legesen, felülvizsgálati kötelezettség nélkül történt, ott az
új Ptk. szabályaihoz való igazítást az új Ptk. hatályba-
lépésétõl számított öt éven belül el kell végezni.

d) A cselekvõképességet kizáró gondnokság az új Ptk.
hatálybalépésével szûnjön meg, és az új Ptk. hatályba-
lépését megelõzõen cselekvõképességet kizáró gondnok-
ság alá helyezett személyekre az új Ptk. hatálybalépésének
idõpontjától a c) pont szerinti felülvizsgálat jogerõs lezá-
rultáig az általános érvényû korlátozó gondnokság alatt
álló gondnokoltakra irányadó szabályokat legyen kötelezõ
alkalmazni.

5. A hatályos Ptk. egyes fogalmaira (pl. gazdálkodó
szervezet) való jogszabályi hivatkozásokat ki kell váltani.
A jogbiztonság érdekében a hivatkozásokat tételesen és
nem „mozaikszerû” utalással, hanem a törvényszöveg sza-
kaszát (bekezdését) módosítva kell átalakítani. A jogrend-
szer koherenciájának javítása érdekében az új Ptk. Hetedik
Könyvében szereplõ fogalmakra való hivatkozást indokolt
beépíteni mindazokba a törvényekbe, amelyek használatá-
ban az adott fogalom nem igényel sajátos, az új Ptk.-tól el-
térõ értelmezést. Az új Ptk.-ban is megjelenõ fogalom
vagy annak helyébe lépõ fogalom (pl. a gazdálkodó szer-
vezet helyébe a vállalkozás fogalom lép) esetén mindenek-
elõtt azt kell tehát megvizsgálni, hogy az új tartalom meg-
felelõ-e az adott törvény szabályozásában, vagy helyette
saját definíciót kell adni.

6. A fogalmi hivatkozásokon túlmenõen valamennyi,
a hatályos Ptk.-ra, annak egy adott szabályára, paragrafu-
sára vagy jogintézményére történõ törvényi utalás eseté-
ben – csakúgy mint a hatályos Ptk. hatálybalépésérõl és
végrehajtásáról szóló 1960. évi 11. tvr., a házasságról,
a családról és a gyámságról szóló 1952. évi IV. törvény
(Csjt.) és ez utóbbi törvény a hatálybalépésére és végrehaj-
tására kiadott 1952. évi 23. tvr. (Csjté.) esetében – a hivat-
kozást módosítani kell. Amennyiben egy jogszabály pon-
tos megjelölés nélkül utal a Polgári Törvénykönyvre – ha
a hivatkozás tartalmilag továbbra is helyes és az a jogalko-
tó szándékában áll –, úgy jogszabály-módosításra nincs
szükség. Az 1959. évi IV. törvényszámra történõ hivatko-
zás esetében azonban módosítás szükséges úgy, hogy az
utalásból a pontos megjelölés elhagyásra kerüljön. A Ptk.
egyes paragrafusaira történõ hivatkozás esetében ezek mó-
dosítása szükséges, és – amennyiben lehetséges – a hivat-
kozást a jövõben egy adott jogintézményt, szabályt megfo-
galmazva, paragrafusszám nélkül kell megtenni. Paragra-
fusszám feltüntetésére csak ott kerüljön sor, ahol a hivat-
kozás másképpen nem oldható meg.

7. Az új Ptk. végrehajtásához szükséges Ptké.-beli ren-
delkezéseket könyvenként, arra a paragrafusra utalva kell
megállapítani, melynek végrehajtását szolgálják.

8. Az új Ptk. számos esetben, például a részletes szabá-
lyok vagy további rendelkezések megállapítása érdeké-
ben, külön jogszabályra utal. Azokban a tárgykörökben,
ahol az ilyen jogszabály kiadására vonatkozó felhatalma-
zás nem származtatható az adott tárgykör szempontjából
releváns törvénybõl, hanem a tárgykör kifejezetten
a Ptk.-hoz kötõdik, a Ptké.-ben felhatalmazást kell adni
a jogszabály kiadására.

29590 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/110. szám



2009/110. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 29591

A Ma gyar Köz löny Lap- és Könyvki adó meg je len tet te a

Mód szer ta ni út mu ta tó a he lyi ön kor mány za ti ren de le tek szer kesz té sé hez
cí mû ki ad ványt

Az út mu ta tó cél ja, hogy a he lyi ön kor mány za ti ren de le tek al ko tá sa so rán tör té nõ he lyes al kal ma zá -
sá hoz gya kor la ti se gít sé get nyújt son. Az út mu ta tó sor ra ve szi a jog al ko tás ról szó ló 1987. évi XI. tör-
vény és a kap cso ló dó vég re haj tá si ren de le tek azon ren del ke zé se it, ame lye ket a he lyi ön kor mány -
za ti jog al ko tás nál al kal maz ni kell. Ezen ren del ke zé sek hez fûz gya kor la ti út mu ta tást, ki fe je zet ten
ön kor mány za ti ren de le tek bõl me rí tett he lyes és hely te len példákat.
Je len leg igen nagy az el té rés az egyes me gyék ben, il let ve a me gyé ken be lül az egyes te le pü lé se-
ken hasz nált ön kor mány za ti ren de le tek al ko tá sa so rán al kal ma zott mód sze rek ben, szo ká sok ban.
Er re te kin tet tel né hány köz igaz ga tá si hi va tal min ta ren de le tek kel se gí ti az adott me gyé ben mû kö dõ
te le pü lé sek jegy zõ i nek mun ká ját. Egy sé ges, a he lyi ön kor mány za tok ré szé re ké szü lõ jog sza -
bály-szer kesz té si se géd anya got azon ban még sem az Ön kor mány za ti Mi nisz té ri um, sem az Igaz-
ságügyi és Ren dészeti Minisztérium nem adott ki. Ezt a hi ányt pró bálja rész ben pó tolni ez a kiad-
vány. Egy re na gyobb ugyan is az igény ar ra, hogy a he lyi ön kor mány za ti ren de le te ket is egy sé ges
szer kesz té si mód szer rel, egy sé ges szer ke zet ben, elekt ro ni zál va min den ál lam pol gár el ér hes se,
meg is mer hes se és kö vet ke ze te sen alkalmazhassa.
A fen ti ek re te kin tet tel ajánl juk a ki ad ványt az or szág va la mennyi jegy zõ jé nek, kör jegy zõ jé nek,
 fõjegyzõjének, a pol gár mes te rek nek, me gyei köz gyû lé si el nö kök nek, a kép vi se lõ-tes tü le tek tag ja i -
nak, va la mint a he lyi jog al ko tás elõ ké szí té sé ben részt ve võ hi va ta li mun ka tár sak nak.

A 104 ol da las ki ad vány ára: 1155 Ft áfá val.

Példányonként megvásárolható a Bu dapest VII., Rá kóczi út 30. ( bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán)
szám alat ti Közlöny Könyvesházban (te l.: 321-2136, fax: 321-5275), va lamint a Budapest VIII., Somogyi
Béla u. 6. szám alat ti Közlönyboltban (te l.: 318-8411), il letve meg rendelhetõ a kiadó ügyfél szolgálatán
(fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: megrendeles@mhk.hu).

MEGRENDELÕLAP

Meg ren del jük a Mód szer ta ni út mu ta tó a he lyi ön kor mány za ti ren de le tek szer kesz té sé hez
cí mû ki ad ványt
(ára: 1155 Ft + pos taköltség), ......................  pél dányban, és kérem jut tassák el az alábbi címre:

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ........................................................................................................
Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): .....................................................................................................
Ut ca, ház szám: .........................................................................................................................
Ügy in té zõ ne ve, telefonszá ma: ................................................................................................
A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: ..................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kézhez vétele
után, 8 na pon be lül a Ma gyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán fel tüntetett pénz forgalmi
jel zõ szá má ra át uta lom.

Kel te zés: ………………………………………

                         ………………………………………
cégszerû aláírás
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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.
A pa pír ala pon ter jesz tett Ma gyar Köz löny a kor mány za ti por tá lon köz zé tett hi te les elekt ro ni kus do ku men tum ol dal hû má so la ta.
A Ha tá ro za tok Tára hi va ta los lap tar tal ma a Ma gyar Köz löny IX. ré szé ben je le nik meg.

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 Ma gyar Pos ta 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 VIII., So mo gyi Béla u. 6. szám alat ti Köz löny bolt ban (tel.: 318-8411),
 illetve meg ren del he tõ a ki adó ügy fél szol gá la tán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu) vagy a
www.mhk.hu/koz lony bolt in ter net cí men.
2009. évi éves elõ fi ze té si díj: 151 452 Ft. Egy pél dány ára: 315 Ft 16 ol dal ter je de le mig, utá na +8 ol da lan ként +270 Ft.
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