
A  M A G Y A R  K Ö Z T Á R S A S Á G  H I V A T A L O S  L A P J A
2009. december 18., péntek

Tar ta lom jegy zék

291/2009. (XII. 18.) Korm. 
rendelet

Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történõ
finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 
módosításáról 45316

45/2009. (XII. 18.) EüM 
rendelet

A törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielégítõ
tápszerek társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának
szempontjairól és a befogadás vagy a támogatás megváltoztatásáról szóló
32/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet módosításáról 45331

18/2009. (XII. 18.) HM 
rendelet

A honvédségi jármûvek fenntartásáról 45386

99/2009. (XII. 18.) OGY 
határozat

A Magyar Köztársaság területén élõ nemzeti és etnikai kisebbségek
helyzetérõl (2007. február–2009. február) szóló beszámoló elfogadásáról 45392

100/2009. (XII. 18.) OGY 
határozat

Alexa György országgyûlési képviselõ mentelmi ügyében 45392

101/2009. (XII. 18.) OGY 
határozat

Az Országgyûlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselõinek 
és tagjainak megválasztásáról szóló 14/2006. (V. 31.) OGY határozat
módosításáról 45393

102/2009. (XII. 18.) OGY 
határozat

Magyarország fenntarthatósági helyzetérõl és az abból adódó 
feladatokról 45393

103/2009. (XII. 18.) OGY 
határozat

A Nabucco földgázvezeték elõkészítésének és megvalósításának folyamatát
segítõ eseti bizottság jelentésének elfogadásáról, a Nabucco gázvezeték
létrehozását elõsegítõ projekttámogatási megállapodás aláírásának,
valamint egy európai Nabucco koordinátor kijelölésének támogatásáról 45394

104/2009. (XII. 18.) OGY 
határozat

A Centrum Parkoló Kft., valamint a Fõvárosi Önkormányzatok Parkolási
Társulásának tevékenységét és kapcsolatát vizsgáló bizottság 
felállításáról 45394

1214/2009. (XII. 18.) Korm. 
határozat

A fejezeti bevételek és kiadások 2009. IV. negyedéves teljesülésérõl,
a fejezetek zárolt egyensúlyi tartaléka felhasználásáról, valamint a 2009. évi
elõirányzat-zárolások elõirányzat-csökkentésre történõ módosításáról 45396

1215/2009. (XII. 18.) Korm. 
határozat

A 2009. évi központi költségvetés általános tartalékának elõirányzatából
történõ felhasználásról 45397

110/2009. (XII. 18.) ME 
határozat

Szakállamtitkár megbízatásának megszûnésérõl 45402

111/2009. (XII. 18.) ME 
határozat

Szakállamtitkár kinevezésérõl 45402
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III. Kormányrendeletek

A Kormány 291/2009. (XII. 18.) Korm. rendelete
az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történõ finanszírozásának
részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés a) pontjában foglalt

felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában megállapított feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:

1. § Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történõ finanszírozásának részletes szabályairól szóló

43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 5. § (3) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

„b) ha a fekvõbeteg-szakellátást igénybe vevõ adatai azonos ellátási napon egyéb ellátási formában is jelentésre

kerülnek, ez alól kivételt képeznek krónikus fekvõbeteg-szakellátás esetén a CT, MRI diagnosztikai vizsgálatok, az

újszülöttek járóbeteg-szakellátásban jelenthetõ szûrõvizsgálata, a dialízis ellátások, továbbá az R. 8. számú melléklete

szerinti ellátások. Az otthoni szakápolás és otthoni hospice ellátás esetében egy elrendelõ lap alapján végzett teljes

ellátási idõszak hibásnak minõsül, ha azonos idõszak alatt fekvõbeteg-szakellátás igénybevétele is jelentésre kerül.”

2. § A Kr. 11. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) A háziorvosi szolgálat a díjazás ellenében köteles a jogszabályokban elõírt feladatokat ellátni, így különösen

a dokumentált és havonta összesített gyógyítási munkát, gondozási feladatokat, megelõzési és szûrési tevékenységet.

A finanszírozó a háziorvosi ellátás minõségi színvonalának emelése céljából a háziorvosi szolgálat típusának megfelelõ

mutatókat képez a szolgálat gyógyító-megelõzõ tevékenysége és adatszolgáltatása alapján, melyekrõl havi

rendszerességgel értesíti az adott szolgálat mûködtetõjét.”

3. § A Kr. 14. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(4) A szolgáltató a háziorvosi körzet területén élõ lakosság elhelyezkedésének adottságait figyelembe véve, a betegek

orvos általi felkeresése költségei fedezetére az alábbi területi kiegészítõ díjazásra jogosult havonta:

a) fõvárosban, városban 26 000 Ft,

b) községben 30 000 Ft,

c) több teljes településre vagy több település részeire kiterjedõ körzetben 38 000 Ft,

d) ha a körzet ellátási területéhez külterületi lakott hely is tartozik 43 000 Ft.”

4. § A Kr. 22. §-a a következõ új (8) bekezdéssel egészül ki:

„(8) A fogászati szakellátást nyújtó szolgáltató – ideértve az egyetemi szakellátást nyújtó szolgáltatót is – abban az

esetben jogosult a (4) és (5) bekezdés szerinti alapdíjra, ha a tárgyhónapban a díjazással érintett szakrendelés

szolgáltatást nyújt.”

5. § A Kr. 23. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(5) Az egy éven túl helyettesítéssel ellátott alapellátást nyújtó fogorvosi szolgálatok – ideértve az egyetemi

alapellátást nyújtó szolgálatokat is – esetén a szolgáltató az alapdíj 60%-ára jogosult. Nem tekinthetõ helyettesítésnek,

ha a szolgáltató a praxis ellátására a teljes rendelési idõben másik szakorvost foglalkoztat.”

6. § A Kr. 26. §-a a következõ új (6) bekezdéssel egészül ki:

„(6) Az aktív fekvõbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató az OEP által biztosított program felhasználásával

folyamatosan köteles elektronikus úton (on-line) jelenteni az OEP számára a rendelkezésére álló finanszírozott ágyak

státuszát. Az aktív ágy a jelentés szempontjából foglalt, elõfoglalt és szabad besorolásúnak minõsülhet. Az OEP

a szabad ágyakról folyamatosan on-line tájékoztatja az Országos Mentõszolgálat irányító központját a sürgõsségi

betegelhelyezés zavartalan biztosítása érdekében.”
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7. § A Kr. 27/A. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) Aktív fekvõbeteg-szakellátásra, illetve járóbeteg-szakellátásra lekötött kapacitás járóbeteg-szakellátás keretében

végezhetõ egynapos ellátásra történõ átcsoportosítása esetén az átcsoportosításra kerülõ kapacitásra jutó TVK-val kell

csökkenteni a szolgáltató aktív fekvõbeteg-szakellátási, illetve járóbeteg-szakellátási TVK-ját.”

8. § A Kr. 28. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(4) A szolgáltatónak a teljesítménye utáni díjazás összegét az OEP kiszámítja, és a jelentés leadásának hónapjában

utalványozza a 29/A. § (1) bekezdése és a 35. § szerinti ellátás kivételével. A 29/A. § (1) bekezdése és a 35. § szerinti

ellátások esetén az OEP a jelentés leadását követõ hónapban utalványoz.”

9. § A Kr. 30/A. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(4) Az OEP az OVSZ díjmegtérítési, valamint az OVSZ és a szolgáltató által a vérrel való ellátásra kötött szerzõdésben

meghatározott kamat követelését 8 napon belül megküldi a felhasználó egészségügyi szolgáltatónak, és amennyiben

a szolgáltató az értesítés kézhezvételétõl számított 10 napon belül pénzügyi bizonylattal nem igazolja fizetési

kötelezettségének teljesítését, a soron következõ finanszírozási összeg átutalásakor a követelés mértékével csökkenti

az intézmény számlájára átutalandó összeget, és a tartozásnak megfelelõ összeget átutalja az OVSZ részére.

Amennyiben a követelés mértéke meghaladja az intézmény esedékes finanszírozási összegének 5%-át, az OVSZ

követelésének teljesítése több részletben, a havi finanszírozás összegének legfeljebb 5%-áig terjedõen történik.”

10. § A Kr. 32. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A CT, MRI berendezés cseréje esetén az ellátást nyújtó szolgáltató TVK-ját módosítani kell a CT, MRI berendezés

korábbi éves átlagos teljesítményének idõarányos részével, amennyiben az a TVK megállapításakor nem került

figyelembevételre a bázisteljesítményben és amennyiben az R. 3. § (3) bekezdése szerint bekövetkezett változás

idõpontjában a TVK módosításra került.”

11. § A Kr. 35. § (5) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(Az otthoni hospice ellátást a 30. számú melléklet szerinti nyomtatványon elrendelheti)

„b) az a) pont szerinti szakorvosnak vagy az otthoni hospice ellátást végzõ szolgáltató palliatív jártasságú

szakorvosának vagy palliatív mobil csoport (mobil team) palliatív jártasságú szakorvosának a javaslata alapján

a háziorvos.”

12. § (1) A Kr. 37. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(4) A 8. számú melléklet szerinti krónikus rehabilitációs betegellátás súlyozási szorzói a finanszírozási összegek

megállapítására csak azon szolgáltatók rehabilitációs osztályain nyújtott ellátás finanszírozásához alkalmazhatók,

amelyek rendelkeznek mûködési engedéllyel és megfelelnek a 8/A. számú mellékletben meghatározott szakmai

szempontoknak. A feltételek fennállását az illetékes REP az év negyedik negyedévében lefolytatott ellenõrzés alapján

állapítja meg. Ha az ellenõrzés azt állapítja meg, hogy a szolgáltató nem felel meg a 8/A. számú mellékletben

meghatározott szakmai feltételeknek, tevékenysége alacsonyabb szakmai szorzóval vagy krónikus szakfeladatnak

megfelelõ szorzóval vagy ápolási szakfeladatnak megfelelõ szorzóval kerül finanszírozásra. Ha a szolgáltató magasabb

színvonalú szakmai feltételeknek felel meg, akkor tevékenysége a szakmai minõsítésének megfelelõen kerül

finanszírozásra. A szolgáltató a módosított besorolás szerinti teljesítménydíjra az ellenõrzést követõ év január 1-jétõl

jogosult.”

(2) A Kr. 37. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(5) A 8. számú mellékletben meghatározott krónikus ellátások esetén

a) teljesítmény csak olyan osztályról – a 00017 és a 00022 kódszámú ellátást nyújtó osztály kivételével – számolható el,

amelynek ágyszáma eléri vagy meghaladja a tizet;

b) ha a 00015 kódszámú krónikus osztályon a folyamatos orvosi tevékenység feltételei nem biztosítottak,

a teljesítmény elszámolásánál a 00001 kódszámú ápolási tevékenység szakmai szorzóját kell alkalmazni;

c) a 00001 kódszámú ápolási tevékenységet nyújtó osztályról jelentett ápolási eset után elszámolt teljesítménydíjat

a felvétel hónapját követõ hetedik hónaptól 25 százalékkal, a tizenharmadik hónaptól 50 százalékkal csökkenteni kell;

d) a 00015 kódszámú szakmai csoportba sorolt krónikus osztályról jelentett ápolási eset a felvétel hónapját követõ

negyedik hónaptól a 00001 kódszámú ápolási tevékenység szakmai szorzó alkalmazásával számolható el.
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A c) és d) pont szerinti elszámolási szabályokat – az ellátás helyétõl függetlenül – a felvétel hónapjától számított egy

éven belül együttesen kell alkalmazni.”

(3) A Kr. 37. § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(6) Amennyiben a 16–35 év közötti drog- és szenvedélybeteg személyek rehabilitációs ellátását végzõ szolgáltató

a Magyar Köztársaság költségvetésérõl szóló törvény alapján normatív hozzájárulásban részesül, akkor

a 00021 kódszám szerinti teljesítménye 0,7 szorzóval számolható el.”

(4) A Kr. 37. § (7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép, ezzel egyidejûleg a jelenlegi (7) bekezdés jelölése

(8) bekezdésre módosul:

„(7) Az intézmény az aktív és a krónikus, a nappali kórházi, a kúraszerû, illetve az egynapos beavatkozási esetekrõl,

továbbá a kórházban elhunyt beteg boncolásáról – a 14. számú melléklet szerinti adattartalommal – a tárgyhót követõ

hónap 5. napjáig jelentést küld az OEP-nek. Az OEP megküldi az intézetek teljesítményét a feldolgozás eredményével

együtt az egyéb térítési kategóriák szerinti finanszírozást végzõ szervezeteknek, továbbá a teljesítést követõ hónap

25. napjáig az egészségügyi szolgáltatók részére a saját jelentésük feldolgozásának eredményét.”

13. § A Kr. 43/A. §-a a következõ (3) és (4) bekezdéssel egészül ki, ezzel egyidejûleg a jelenlegi (3) és (4) bekezdés jelölése

(5) és (6) bekezdésre módosul:

„(3) Finanszírozó a szolgáltatótól az (1) bekezdés szerinti gyógyszerek finanszírozásához az R. 1/A. számú

mellékletében meghatározott indikációkban a gyógyszeralkalmazás szakmai feltételeinek ellenõrzése céljából az

adott gyógyszer alkalmazási elõírásában és a vizsgálati és terápiás eljárási rendben meghatározott kiegészítõ adatokat

kérhet.

(4) A szolgáltató a (3) bekezdés szerinti adatszolgáltatást a (2) bekezdésben meghatározottak szerint köteles

elektronikus formában teljesíteni a finanszírozó felé. Hiányos vagy hibás adatszolgáltatás esetén a szolgáltatóra az 5. §

(1) bekezdésében foglaltak az irányadóak.”

14. § (1) A Kr. 5. számú melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete szerinti melléklet lép.

(2) A Kr. e rendelet 2. melléklete szerinti 8/A. számú melléklettel egészül ki.

(3) A Kr. 14. számú melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete szerinti melléklet lép.

15. § (1) A Kr. 20. számú mellékletében a „Háziorvosi betegforgalmi tevékenység tételes jelentése” alcím utolsó sora a „Szûrés

diagnózis BNO kód” szövegrészt követõen kiegészül az „ , OENO kód” szöveggel.

(2) A Kr. 20. számú mellékletének az a „Kitöltési útmutató” alcímében az „A rendelés jogcíme Tartalma:” szövegrészt

követõ, a „Szûrés kód: Tartalma” szövegrészt megelõzõ szövegrész helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A rendelés jogcíme

Tartalma:)

„001 = Közgyógyellátási igazolványra

002 = Eü rendelkezésre (Eü. kiemelt)

003 = Eü térítés köteles (Eü. emelt)

004 = HM jogcímen

005 = Üzemi baleset jogcímen

011 = EÜ90 expediálása közgyógyellátási igazolványra

012 = Közgyógyellátási igazolványra történõ eladás (kiemelt)

ALT = Általános (Normatív)

0NT = Nem támogatott gyógyszer

991 = Külön engedélyes gyógyszer (egyedi támogatás)”

(3) A Kr. 28. számú melléklet 3. pontja a „szeptember 8,08% 7,91%” sort követõen a következõ sorral egészül ki:

(Az egyes ellátási formák országos szezonális indexe:)

„október 8,64% 8,03%”

16. § (1) Ez a rendelet – a (2)–(4) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követõ napon lép hatályba.

(2) Az 1–11. §, a 12. § (2) és (4) bekezdése, a 13. §, a 14. § (1) bekezdése, a 15. § (2) és (3) bekezdése, valamint e §

(6) bekezdése, továbbá az 1. melléklet 2010. január 1-jén lép hatályba.

(3) A 12. § (3) bekezdése 2010. február 1-jén lép hatályba azzal, hogy rendelkezését elsõ alkalommal a hatálybalépését

követõ kifizetéseknél kell alkalmazni.
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(4) A 14. § (3) bekezdése és a 3. melléklet 2010. május 1-jén lép hatályba.

(5) A Kr. 4. § (4) bekezdésében a „6. hónap” szövegrész helyébe a „második hónap” szöveg, 4. § (8) bekezdésében a „hónap

10. napjáig” szövegrész helyébe a „hónap 5. napjáig” szöveg, 4. § (10) bekezdésében a „hónap 10. napjáig” szövegrész

helyébe a „hónap 5. napjáig” szöveg, 5. § (1) bekezdésében a „hónap 10. napjáig” szövegrészek helyébe a „hónap

5. napjáig” szöveg, 13. § (3) bekezdésében a „hónap 10. napjáig” szövegrész helyébe a „hónap 5. napjáig” szöveg, 17. §

(1) bekezdésében a „hónap 10. napjáig” szövegrész helyébe a „hónap 5. napjáig” szöveg, 21. § (15) bekezdésében

a „hónap 10. napjáig” szövegrész helyébe a „hónap 5. napjáig” szöveg, 23. § (1) bekezdésében az „a fogászati szolgálat”

szövegrész helyébe az „a fogorvosi szolgálat” szöveg, 24. § (2) bekezdésében az „a fogászati szolgálat” szövegrész

helyébe az „a fogorvosi szolgálat” szöveg, 25. § (1) bekezdésében a „hónap 10. napjáig” szövegrész helyébe a „hónap

5. napjáig” szöveg, 26/A. § (3) bekezdésében a „hónap 10. napjáig” szövegrész helyébe a „hónap 5. napjáig” szöveg,

30. § (3) bekezdésében a „hónap 10. napjáig” szövegrész helyébe a „hónap 5. napjáig” szöveg, 30. § (11) bekezdésében

a „hónap 10. napjáig” szövegrész helyébe a „hónap 5. napjáig” szöveg, 30/A. § (2) bekezdésében az „a követelés

lejártától számított 30 napon belül” szövegrész helyébe az „a követelés lejártától számított 8 napon belül” és az

„a késedelembe esett szolgáltató 30 napon belül” szövegrész helyébe az „a késedelembe esett szolgáltató 10 napon

belül” szöveg, 30/A. § (3) bekezdésében a „30 napos határidõ” szövegrész helyébe a „10 napos határidõ” és a „határidõs

díjmegtérítés” szövegrész helyébe a „díjmegtérítés” szöveg, 32. § (3) bekezdésében a „hónap 10. napjáig” szövegrész

helyébe a „hónap 5. napjáig” szöveg, 33. § (1) bekezdésében a „hónap 10. napjáig” szövegrész helyébe a „hónap

5. napjáig” szöveg, 33/A. § (2) bekezdésében a „hónap 10. napjáig” szövegrész helyébe a „hónap 5. napjáig” szöveg,

35. § (8) bekezdésében a „kerül meghatározásra” szövegrész helyébe az „a szolgáltató ellátási területéhez tartozó

települések lakosságszáma alapján kerül meghatározásra” szöveg, 35. § (16) bekezdésében a „hónap 10. napjáig”

szövegrész helyébe a „hónap 5. napjáig” szöveg, 43. § (2) bekezdésében a „hónap 10. napjáig” szövegrész helyébe

a „hónap 5. napjáig” szöveg, 43/A. § (2) bekezdésében a „hónap 10. napjáig” szövegrész helyébe a „hónap 5. napjáig”

szöveg, 44. § (3) bekezdésében a „hónap 10. napjáig” szövegrész helyébe a „hónap 5. napjáig” szöveg, 46. §

(3) bekezdésében a „hónap 10. napjáig” szövegrész helyébe a „hónap 5. napjáig” szöveg, 28. számú melléklet

1. pontjában a „2010. szeptember” szövegrész helyébe a „2010. október” szöveg és a „63 158 333 333 pontszám”

szövegrész helyébe a „68 900 000 000 pontszám” szöveg, 2. pontjában a „2010. szeptember” szövegrész helyébe

a „2010. október” szöveg és az „1 833 337 súlyszám” szövegrész helyébe a „2 000 004 súlyszám” szöveg lép.

(6) Hatályát veszti a Kr. 6/B. § (2) bekezdése.

(7) Hatályát veszti a Kr. 2. számú mellékletében a „Beküldendõ minden hó 5-éig, a területileg illetékes regionális

egészségbiztosítási pénztárhoz.” szövegrész, 15. számú mellékletében a „Beküldendõ minden hó 10-éig, a területileg

illetékes regionális egészségbiztosítási pénztárhoz.” szövegrész, 16. számú mellékletében, 17. számú mellékletében,

17/A. számú mellékletében, 18. számú mellékletében és 23. számú mellékletében a „Beküldendõ minden hónap

10-éig, a területileg illetékes regionális egészségbiztosítási pénztárhoz.” szövegrész.

(8) Hatályát veszti az egészségügyi ellátórendszer fejlesztésérõl szóló 2006. évi CXXXII. törvény végrehajtásáról szóló

337/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés c) pontja.

(9) A Kr. e rendelet 1. §-ával megállapított 5. § (3) bekezdés b) pontjában foglaltakat elsõ alkalommal a 2010. január havi

teljesítmények elszámolásánál kell alkalmazni.

(10) A Kr. e rendelet 8. §-ával megállapított 28. § (4) bekezdésében foglaltakat elsõ alkalommal a 2009. november havi

teljesítmények elszámolásánál kell alkalmazni.

(11) A Kr. e rendelet 12. § (1) bekezdésével megállapított 37. § (4) bekezdésében foglaltakat elsõ alkalommal a REP által

lefolytatott ellenõrzés lezárását követõ hónap teljesítményeinek elszámolásánál kell alkalmazni.

(12) A Kr. e rendelet 12. § (2) bekezdésével megállapított 37. § (5) bekezdés b) pontjában foglaltakat a 2010. február havi

teljesítmények elszámolásától kell alkalmazni. A Kr. e rendelet 12. § (2) bekezdésével megállapított 37. § (5) bekezdés

c) és d) pontját a 2009. december 31-ét követõen felvett betegek ellátásának elszámolásában kell alkalmazni. A 2010.

január 1-je elõtt felvett betegek esetében az elszámolást módosító ápolási idõ számítását 2010. március 1-jétõl kell

alkalmazni.

(13) A Kr. e rendelettel megállapított teljesítmény jelentési határidõre vonatkozó szabályait a 2009. december havi

teljesítmény elszámolásokra kell elõször alkalmazni.

(14) A járóbeteg-szakellátás és az aktív fekvõbeteg-szakellátás esetében a 2009. december havi finanszírozás

kiegészítésére szolgáló 6 milliárd forintot, az Összevont szakellátás 2010. évi elõirányzata terhére, az OEP december

hónapban utalványozza. A kiegészítés szolgáltatók közötti felosztása az október havi finanszírozási keret terhére

elszámolt, elõre meghatározott alapdíjjal finanszírozott teljesítmények arányában történik.
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(15) A (14) bekezdés szerinti felosztásnál

a) az országos feladatkörû speciális intézetek és a súlyponti kórházak esetében, és

b) a 24 órás, folyamatos betegfelvételt biztosító SO1 vagy SO2 szintû sürgõsségi ellátást nyújtó szolgáltatók

esetében, és

c) a Kr. 27. § (7) bekezdés a)–c) pontja szerinti szolgáltatást nyújtó szolgáltatók esetében, és

d) az önálló járóbeteg-szakellátást nyújtó szolgáltatók esetében, amelyek minimálisan az alapszakmákkal és

képalkotó diagnosztikával rendelkeznek, és a laboratóriumi ellátásokat saját maguk vagy közremûködõ

igénybevételével végzik, és a rendelkezésre állási idejük szakmánként a heti 20 órát meghaladja, és

e) a kizárólag járóbeteg-szakellátást és krónikus fekvõbeteg-szakellátást nyújtó szolgáltatók esetében, amelyek

megfelelnek a d) pont szerinti feltételeknek,

a teljesítményük tíz százalékkal növelt összegét kell figyelembe venni. A teljesítménynövelés csak egy jogcímen

vehetõ figyelembe.

(16) Ez a rendelet 2010. május 2-án a hatályát veszti.

Bajnai Gordon s. k.,
miniszterelnök

1. melléklet a 291/2009. (XII. 18.) Korm. rendelethez

„5. számú melléklet a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelethez
Millió forint

Megnevezés
2010. évi

elõirányzat

Háziorvosi, háziorvosi ügyelet ellátása

Praxisfinanszírozás 68 063,4

Eseti ellátás díjazása 511,3

Ügyeleti szolgálat 9 341,2

1. Háziorvosi, háziorvosi ügyelet ellátása összesen 77 915,9

Iskolaegészségügyi ellátás 1 856,0

Védõnõi ellátás 15 440,8

Anya-, gyermek- és csecsemõvédelem 450,5

MSZSZ: gyermekgyógyászat 121,6

MSZSZ: nõgyógyászat 96,3

2. Védõnõ, anya-, gyermek- és ifjúságvédelem összesen 17 965,2

3. Fogászati ellátás 22 264,4

Gondozóintézeti gondozás

Nemibeteg gondozás 263,5

Tüdõgondozás 1 045,7

Pszichiátriai gondozás 542,2

Onkológiai gondozás 267,0

Alkohológia és drogellátás 181,6

4. Gondozóintézeti gondozás összesen 2 300,0

5. Betegszállítás és orvosi rendelvényû halottszállítás 5 780,2

8. Mûvesekezelés 22 932,2

10. Otthoni szakápolás 3 678,1

12. Mûködési költségelõleg 1 000,0
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Megnevezés
2010. évi

elõirányzat

Célelõirányzatok

Bázisfinanszírozott fekvõbeteg szakellátás 10,0

Méltányossági alapon történõ térítések 39,2

Alapellátási vállalkozás támogatási átalánydíj 376,7

Eseti kereset-kiegészítés fedezete 10 000,0

13. Célelõirányzatok összesen 10 425,9

14. Mentés 22 469,0

15. Laboratóriumi ellátás 20 538,9

Összevont szakellátás

Járóbeteg szakellátás + CT, MRI 115 156,7

Fekvõbeteg szakellátás 400 335,1

aktív fekvõbeteg szakellátás 344 109,3

krónikus fekvõbeteg szakellátás 55 277,8

bázis finanszírozású szakellátás (IRM BVOP) 948,0

Extrafinanszírozás 17,7

Speciális finanszírozású fekvõbeteg 31 852,8

16. Összevont szakellátás összesen 547 362,3

21. Gyógyító-megelõzõ ellátás céltartalék 3 000,0

Összesen 757 632,1

Millió forint

Megnevezés
2010. évi

elõirányzat
6 milliárd
felosztása

32 milliárd
felosztása

Eseti kereset-
kiegészítés

fedezete

2010. évi
elõirányzat

1. Háziorvosi, háziorvosi ügyelet ellátása
összesen

77 915,9 77 915,9

2. Védõnõ, anya-, gyermek- és
ifjúságvédelem összesen

17 965,2 17 965,2

3. Fogászati ellátás 22 264,4 22 264,4

4. Gondozóintézeti gondozás összesen 2 300,0 2 300,0

5. Betegszállítás, és orvosi rendelvényû
halottszállítás

5 780,2 5 780,2

8. Mûvesekezelés 22 932,2 22 932,2

10. Otthoni szakápolás 3 678,1 3 678,1

12. Mûködési költségelõleg 1 000,0 1 000,0

13. Célelõirányzatok összesen 425,9 10 000,0 10 425,9

14. Mentés 22 469,0 22 469,0

15. Laboratóriumi ellátás 20 538,9 20 538,9

16. Összevont szakellátás összesen 519 362,3 6 000,0 32 000,0 –10 000,0 547 362,3

21. Gyógyító-megelõzõ ellátás céltartalék 3 000,0 3 000,0

Összesen 719 632,1 6 000,0 32 000,0 757 632,1
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2. melléklet a 291/2009. (XII. 18.) Korm. rendelethez

„8/A. számú melléklet a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelethez

A rehabilitációs minõsítési kritériumok

Feltétel
„A” minõsítésû rehabilitáció

kritériumai
„B” minõsítésû rehabilitáció

kritériumai
Minõsítés nélküli rehabilitáció

„C” kritériumai

1. Osztályvezetõ az osztályt legalább 5 éves,
igazolt rehabilitációs
szakmai gyakorlattal
rendelkezõ rehabilitációs
szakorvos vezeti

az osztályt rehabilitációs
szakorvos vezeti

az osztály vezetõje nem
szükséges, hogy
rehabilitációs szakorvos
legyen

2. Rehabilitációs szakorvos
létszám (beleértve
a törzsképzését már
teljesített, illetve a ráépített
képzésben résztvevõ
szakorvosjelöltet*)

1 FTE** vagy több/50 ágy 0,75 vagy több, de
kevesebb,
mint 1 FTE**/50 ágy

kevesebb,
mint 0,75 FTE**/50 ágy

3. Orvos létszám összesen
(beleértve az 1. és
a 2. pontban
megnevezetteket)

20 ágyig 1 FTE** 25 ágyig 1 FTE** 30 ágyig 1 FTE**

minden osztályon további 30 ágyanként 1 FTE**

4/A. Összes, az adott
osztály rehabilitációs
profiljának megfelelõ
rehabilitációs
szaktevékenységben
résztvevõ szakdolgozó***

> 1 összes, a rehabilitációs
szaktevékenységben
résztvevõ
szakdolgozó/5 ágy

0,6–1 összes,
a rehabilitációs
szaktevékenységben
résztvevõ
szakdolgozó/5 ágy

< 0,6 összes,
a rehabilitációs
szaktevékenységben
résztvevõ
szakdolgozó/5 ágy

4/B. Mozgásszervi,
neurológiai, illetve stroke
rehabilitáció esetén
a 4/A. pontban
megnevezett összes
szakdolgozó közül
a gyógytornászok
létszáma

> 0,6 gyógytornász/5 ágy 0,4–0,6 gyógytornász/5 ágy < 0,4 gyógytornász/5 ágy

5. Átlagos ápolási idõ 18 napnál több 16–18 nap 11–15 nap

6. Éves halálozás 5% alatt

* A rehabilitációs szakorvosjelöltek 0,5 FTE-ként számolhatók be.

** FTE = teljes 40 órás munkaidõre számított heti munkaidõ aránya.

*** 4/A. pont szerinti szakdolgozónak minõsül: dietetikus, egészségnevelõ, ergoterapeuta, gyógytestnevelõ, gyógytornász, humánkineziológus,

konduktor, logopédus, mentálhigiénikus, pszichológus, szociális munkás, szociálpedagógus, szomatopedagógus, egyéb gyógypedagógus,

fizioterápiás szakasszisztens, kardiológiai szakasszisztens a kardiológiai és légzés rehabilitáció esetében, diabetológiai szakasszisztens a belgyógyászati

és gastroenterológiai rehabilitáció esetében, stomaterápiás nõvér a gastroenterológiai rehabilitáció esetében.
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Az egyes rehabilitációs osztályoknak a fenti feltételek teljesítése alapján történõ minõsítése a következõk szerint

alakul:

Feltétel

minõsítés

1.
Osztályvezetõ

2.
Rehabilitációs

szakorvos létszám

3.
Orvos létszám

összesen

4/A. + 4/B.
Összes

szakdolgozó
létszám

5.
Átlagos ápolási idõ

6.
Éves

halálozás

A A A A A A,B A

A A A A B A A

A A B A A A A

B A,B A A,B A A,B B

B A,B A A,B B A B

B A,B B A,B A A B

B A,B A B A A,B A,B

B A,B A B B A A,B

B A,B B B A A A,B

B B A A,B A A,B A,B

B B A A,B B A A,B

B B B A,B A A A,B

B A,B A A,B A C A,B

B A,B A A,B B B,C A,B

B A,B B A,B A B,C A,B

B A,B B A,B B A,B A,B

B A,B A A,B C A,B A,B

B A,B C A,B A A,B A,B

Megjegyzés:

Amennyiben a rehabilitációs osztály a fentiek szerinti „A” vagy „B” minõsítésnek nem felel meg, a Minõsítés nélküli

rehabilitációba sorolandó.

A halálozás és az átlagos ápolási idõ tekintetében az október 1. és szeptember 30. közötti idõszak tekintendõ

a finanszírozási év adatának.”
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3. melléklet a 291/2009. (XII. 18.) Korm. rendelethez

„14. számú melléklet a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelethez
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ADATLAP kórházi (osztályos) ápolási esetről 
1. Kórház neve: 2. Osztály neve: 

3. Osztály azonosítója:          4. Térítési kategória:  4/A. Részleges térítés 
j í

        

4/B. Részleges térítési díj összege:         5. Személyazonosító típusa:  

6. Személyazonosító jel:          7. Törzsszám:          

8. A beteg neve: 9. Érvényes biztosítás országa vagy a beteg állampolgársága:    

10. Anyja neve: 11. A beteg születési neve: 

12. A beteg neme:  13. Születés dátuma:         

14. A kísért beteg törzsszáma:          14/A. A beteg kíséretének oka:  

16. Lakcím:      16/A. Lakcím típusa:  

17/A. Beutaló orvos munkahelyének 
í ój

         17/B. Beutaló orvos kódja:      

17/C. Beutalást megalapozó ellátást igazoló 
d

         18. A felvétel jellege:  19. A felvétel típusa:   

20. A felvétel időpontja:             22. A távozás időpontja:             

23. A beteg további sorsa:  24. Az ellátó orvos kódja:      25. E-adatlap kitöltés:  

2 6 .  D I A G N Ó Z I S O K
Megnevezés T Kód D

-1 1       

-2 3       

-3        

-4        

-5        

-6        

-7        

-8        

-9        

-10        

-11        

-12        

-13        

-14        

-15        

-16        

2 7 .  B E A V A T K O Z Á S O K
Megnevezé

s
Intézet/osztály azonosítója Dátum J N S F M A T Kód L db 

-1                                         

-2                                         

-3                                         

-4                                         

-5                                         

-6                                         

-7                                         

-8                                         

-9                                         

-10                                         

29. Újszülött súlya (g):     30. Baleset minősítése:   

31. Felhasználói mezők: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

32. Elszámolási nyilatkozat:    

 

Dátum: ……… év …………………. hó ……. nap     ................................................................. 
 az ellátásért felelős orvos 



Kitöltési útmutató

1. Kórház neve

(Elektronikusan nem továbbítandó)

Az ellátást végzõ kórház neve

2. Osztály neve

(Elektronikusan nem továbbítandó)

A mezõbe az ellátást végzõ osztály neve kerül

3. Osztály azonosítója

Az ellátást végzõ kórházi osztály finanszírozási szerzõdés szerinti 9 karakteres kódja

4. Térítési kategória

1. magyar biztosítás alapján végzett térítésmentes ellátás

2. magyar biztosítással nem rendelkezõ menekült ellátása

3. államközi szerzõdés alapján végzett sürgõs ellátás

4. egyéb, magyar biztosítással nem rendelkezõ vagy más hatályos rendelkezés alapján az egészségbiztosítás terhére el

nem számolható ellátást igénybe vevõ személyek térítésköteles ellátása

5. magyar biztosítással nem rendelkezõ menedékes ellátása

9. külföldön élõ magyarok központi költségvetésbõl támogatott ellátása

A. befogadott külföldi állampolgár

D. menekült, menedékes státuszt kérelmezõ

E. elszámoláson alapuló nemzetközi szerzõdés alapján történõ ellátás, Közösségi szabály alapján történõ ellátás

F. magyar biztosítással rendelkezõ betegnek az Ebtv. 18. § (6) bekezdésének l) pontja szerinti, kizárólag orvosbiológiai

kutatás keretében végzett beavatkozást is tartalmazó ellátása

G. magyar biztosítással rendelkezõ betegnek az Ebtv. 18. § (6) bekezdésének l) pontja szerinti, kizárólag orvosbiológiai

kutatás keretében végzett beavatkozása miatt bekövetkezett szövõdmény ellátása

K. külföldi donor ellátása

M. magyar biztosítás alapján méltányosságból átvállalt térítés ellenében végzett ellátás

R. magyar biztosítás alapján, az Ebtv. 23. §-a szerint részleges térítés ellenében végzett ellátás

S. a Magyar Köztársaság területén tartózkodó beteg 4. § (10) és (11) bekezdése szerinti, más forrásból meg nem térülõ

sürgõsségi ellátása

4/A. Részleges térítés jogcíme

Az alábbi nyolc közül amelyik jogcímek fennállnak, azoknak a mezõjébe kell az adott kódot beírni:

A. az ellátást végzõ orvos megválasztása

B. biztosított beutaló nélküli ellátása

C. beutalási rendtõl eltérõ igénybevétel

D. eltérõ tartalmú ellátás a beteg kérésére

E. egyéb kényelmi szolgáltatás a beteg kérésére

F. ápolás céljából történõ elhelyezés, ápolás

G. miniszteri rendelet szerinti szanatóriumi ellátás

H. külsõdleges nemi jellegek megváltoztatása

4/B. Részleges térítési díj összege (Ft)

R térítési kategória esetén a maximum érték eléréséig kitöltése kötelezõ

5. Személyazonosító típusa

0. a személyazonosító jel nincs kitöltve

1. TAJ szám

2. 3 hónapnál fiatalabb gyermek képzett TAJ száma

3. útlevélszám
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5. menedékes, kérelmezõ, befogadó igazolvány száma

6. ismeretlen TAJ számú elhunyt személy, illetve ismeretlen beteg

6. Személyazonosító Jel

TAJ szám, illetve a személyazonosító típusának megfelelõ egyéb azonosító

7. Törzsszám

A beteg 9 jegyû törzsszámát kell megadni

8. A beteg neve

(Elektronikusan nem továbbítandó)

9. Érvényes biztosítás országa vagy a beteg állampolgársága

Elsõdlegesen, ha a beteg érvényes egészségbiztosítással rendelkezik, akkor az egészségbiztosítási rendszert fenntartó

állam kódját, egyébként a beteg állampolgárságának kódját kell megadni

10. Anyja neve

(Elektronikusan nem továbbítandó)

A beteg anyjának a nevét kell megadni

11. A beteg születési neve

(Elektronikusan nem továbbítandó)

A beteg születési nevét kell megadni

12. A beteg neme

1. férfi

2. nõ

Amennyiben nem állapítható meg, akkor a felvételkori, vagy a nyilvántartott, vagy a születéskori neme adandó meg

13. Születési dátuma

A beteg születési dátuma évszázaddal együtt

14. A kísért beteg törzsszáma

14/A. A beteg kíséretének oka

1. Beteggel érkezõ hozzátartozó

2. Anya – újszülött kapcsolat (a kitöltést végzõ osztályos ellátás során történõ szülések esetén kell alkalmazni)

3. Donor – transzplantált beteg kapcsolat

4. Egyéb

16. Lakcím

A beteg lakcíme (irányítószám, város/község, utca, házszám), amennyiben a dokumentált lakcímtõl eltér

a tartózkodási hely, akkor bemondás alapján az utóbbit kell figyelembe venni

16/A. Lakcím típusa

1. Lakóhely

2. Tartós elhelyezést biztosító szociális intézmény

17/A. Beutaló orvos munkahelyének azonosítója

Finanszírozott egészségügyi szolgáltató orvosának beutalása esetén a szerzõdés szerinti szervezeti egység azonosító

kódja, nem finanszírozott egészségügyi szolgáltató orvosának beutalása esetén a mûködési engedély szerinti

szervezeti egységkód, a REP ellenõrzõ orvosainak beutalása esetén 999999991, az orvos saját maga, vagy közeli

hozzátartozója beutalása esetén 999999992
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17/B. Beutaló orvos kódja

A beutaló orvos 5 jegyû pecsétnyomójának száma

17/C. Beutalást megalapozó ellátást igazoló adat

A beutalást megalapozó ellátás nyilvántartására szolgáló betegforgalmi napló sorszáma, fekvõbeteg gyógyintézet

orvosának beutalása esetén a beteg törzsszáma, egyéb, nem finanszírozott egészségügyi szolgáltató orvosának

beutalása esetén a beutalás napi dátuma, vezetõ nullával

18. A felvétel jellege

1. más fekvõbeteg gyógyintézetbõl visszahelyezve

2. más fekvõbeteg gyógyintézetbõl áthelyezve

3. intézeten belüli fekvõbeteg-ellátó szervezeti egységbõl áthelyezve

4. háziorvos, egyéb alapellátó beutalta

5. más intézet járóbeteg-szakellátó munkahelye beutalta

6. saját intézet járóbeteg-szakellátó munkahelye beutalta

7. beutaló nélkül, mentõvel

8. beutaló nélkül

9. saját osztály visszarendelte

A. adaptációs szabadságról visszavéve

C. az elõzõ rekord folytatása

D. az Adatlapot kitöltõ osztályon született újszülött

E. bírósági, igazságügyi-orvosszakértõi beutalás

19. A felvétel típusa

A. Az egészségügyi ellátás szempontjából

1. sürgõs ellátás, beleértve a pszichiátrirai beteg sürgõsségi felvételét rendõrségi közremûködés nélkül

2. nem sürgõs ellátás, ideértve a pszichiátriai beteg sürgõsségi felvételét rendõrségi közremûködés nélkül

3. egynapos ellátás

4. kúraszerû ellátás

5. aktív ellátás krónikus osztályon

6. pszichiátrirai beteg sürgõsségi felvétele rendõrségi közremûködéssel

B. Jogi elbírálás alapján (pszichiátriai beteg ellátása során kitöltése kötelezõ)

D. önkéntes – a beteg saját kérelmére

E. önkéntes – a nyilatkozattételre jogosult személy kérelmére, a beteg nem tiltakozott

F. önkéntes – a nyilatkozattételre jogosult személy kérelmére, a beteg tiltakozott

J. nem önkéntes – sürgõsségi felvétel, bírósági felülvizsgálat által elõírt kötelezõ gyógykezelés nélkül

K. nem önkéntes – sürgõsségi felvétel, bírósági felülvizsgálat által elõírt kötelezõ gyógykezeléssel

[Eütv. 199. § (5) bekezdés]

L. nem önkéntes – kötelezõ gyógykezelés bírósági beutalás alapján (Eütv. 200. §)

20. A felvétel idõpontja

A felvétel dátuma (óra, perc pontossággal). Az a regisztrált idõpont, amikor a felvételt végzõ orvos a beteg felvételének

szükségességérõl dönt

22. A távozás idõpontja

A távozás idõpontja az óra megadásával. Az óra, perc kitöltése csak áthelyezésre kerülõ, illetve exitált betegnél

kötelezõ. A távozás idõpontja az, amikor a beteg az intézet azon osztályának területét hagyja el véglegesen, ahol

a zárójelentését kiadták

23. A beteg további sorsa

1. belsõ kórházi áthelyezés

2. más fekvõbeteg gyógyintézetbe történõ áthelyezés

3. otthonába bocsátva
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4. meghalt

5. részszámla

6. otthonába adaptációs szabadságra bocsátva

7. önkényesen távozott

8. szociális otthonba távozott

C. folytató rekord következik

24. Az ellátó orvos kódja

Az orvos 5 jegyû pecsétnyomójának száma. Annak a szervezeti egységnek a vezetõje, ahol a beteg zárójelentését

kiadják

25. E-adatlap kitöltés

0. nincs kitöltve

1. kitöltve (E térítési kategóriánál kötelezõ)

26. Diagnózisok

Megnevezés

(Elektronikusan nem továbbítandó)

Diagnózis típusa (T)

0. beutaló/iránydiagnózis

1. ápolást indokló fõdiagnózis alapjául szolgáló betegség

2. áthelyezést indokló fõdiagnózis

3. ápolást indokló fõdiagnózis

4. szövõdmény

5. kísérõ betegség

6. a halál közvetlen oka a klinikus szerint

7. kórbonctani alapbetegség

8. a halál közvetlen oka a kórbonctan szerint

9. kórbonctani kísérõ betegség

A. megelõzõ ok a kórbonctan szerint

B. a halál alapjául szolgáló betegség a klinikus szerint

C. nosocomiális eredetû szövõdmény a kezelés következtében

D. egyéb szövõdmény a kezelés következtében

E. sérülések és mérgezések külsõ okai

F. funkcionális (FNO) kód

K. kiegészítõ kód a „*” jelû BNO kóddal a „3” típusú diagnózisra

M. daganatos megbetegedések morfológiai kódja

V. az egészségügyi szolgálat igénybevételét befolyásoló tényezõk

Kód

A betegség kódolása BNO 10, illetve FNO szerint

Oldaliság (D)

S. bal oldali szerv

D. jobb oldali szerv

U. mindkét oldalon lévõ szerv

N. az oldaliság nem értelmezhetõ

27. Beavatkozások

Megnevezés

(Elektronikusan nem továbbítandó)

Intézet/osztály azonosítója

A beavatkozást végzõ osztály finanszírozási szerzõdés szerinti 9 karakteres kódja. Ha a kúraszerû onkológiai ellátás

a szakmai szabályok alapján a beteg otthonában történik, akkor az elsõ négy karakter az ellátásért felelõs intézet kódja,

a többi karakter nulla
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Dátum

A beavatkozás kezdési idõponja, óra, perc pontossággal

Beavatkozás jellege (J)

A. akut beavatkozás

B. daganatellenes terápiás kezelés protokoll alapján, gyógyszerkészítménnyel, a beteg otthonában, az onkológiai

centrum felügyeletében

C. magyar biztosítással rendelkezõ beteg részére orvosbiológiai kutatás során, vagy a kutatás során fellépett

szövõdmény miatt szükséges akut beavatkozás

D. magyar biztosítással rendelkezõ beteg részére orvosbiológiai kutatás során, vagy a kutatás során fellépett

szövõdmény miatt szükséges, választott idõpontban végzett beavatkozás

V. választott idõpontban végzett beavatkozás

Nosocomiális környezet (N)

0. nem értelmezhetõ

A. aszeptikus környezet

C. szeptikus környezet

Sebgyógyulás (S)

1. sebgyógyulás per primam intentionem

2. nem fertõzött seroma, haematoma

3. sebgennyesedés

4. varrat insufficientia

5. folyamatban levõ, zavartalanul gyógyuló seb elbocsátáskor

Nosocomiális fertõzés (F)

1. nosocomiális fertõzés nem volt

2. nosocomiális fertõzés történt

Beavatkozás minõsítése az ellátásban elfoglalt helye szerint (M)

1. adjuváns beavatkozás

2. elsõ vonalbeli kezelés

3. másod vonalbeli kezelés

4. harmad vonalbeli kezelés

5. reoperáció

Anesztézia technikája (A)

OENO kódok

Beavatkozás típusa (T)

1. a kórházi ápolást indokló fõdiagnózis miatt végzett beavatkozás

2. a kórházi ápolást indokló fõdiagnózis miatti további beavatkozás

3. kísérõ betegség miatt végzett beavatkozás

4. szövõdmény miatt végzett beavatkozás

5. donorból történõ szervkivétel

6. kórház által vásárolt, de tételesen finanszírozott beépített anyag, implantátum

7. beteg által vásárolt implantátum

8. tételesen finanszírozott beépített anyag, implantátum

9. promóciós implantátum

A. kórház által vásárolt, nem tételesen finanszírozott beépített anyag, implantátum

B. OGYI engedély alapján indikáción túli gyógyszer alkalmazásával történt beavatkozás

C. magyar biztosított részére egyedi méltányossági engedély alapján végzett orvosi beavatkozás

D. magyar biztosított részére egyedi méltányossági engedéllyel biztosított implantátum

E. magyar biztosított részére egyedi méltányossági engedély alapján, nem indikáción túli gyógyszer alkalmazása

F. tételesen finanszírozott gyógyszeres kezelés

Kód

A mûtét vagy beavatkozás OENO kódja

Oldaliság (L)

S. bal oldali beavatkozás

D. jobb oldali beavatkozás
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U. mindkét oldalon végzett beavatkozás

N. az oldaliság nem értelmezhetõ

db

Az elvégzett beavatkozás darabszáma

29. Újszülött súlya

Újszülött testsúlya felvételkor grammban, újszülött esetén kitöltése kötelezõ

30. Baleset minõsítése

00. nem baleset, nem foglalkozási betegség

11. munkahelyi baleset munkahely területén és/vagy munkavégzés közben

16. ellátást nyújtó egészségügyi intézményben történt baleset

20. foglalkozási megbetegedés miatti egészségügyi ellátás

21. közúti baleset KRESZ hatálya alá tartozó gépjármûvel

22. közúti baleset tömegközlekedési eszközön

31. háztartási baleset

32. sportbaleset

34. állat okozta baleset

40. közterületen történt baleset

41. baleset feltételezhetõ, de a körülményei nem ismertek

42. idegenkezûség következtében létrejött baleset

43. fentiekbe be nem sorolható egyéb baleset

31. Felhasználói mezõk

Az országos intézetek rendelkezése szerint szakmánként eltérõen kell kitölteni

32. Elszámolási nyilatkozat

10. az elszámolási nyilatkozat átadása megtörtént

20. az elszámolási nyilatkozat átadása nem történt meg

50. a biztosított Vhr. 25/A. § (4)–(5) bekezdése szerinti ellátása nem fejezõdött be (másik osztályon folytatódik az ellátás,

kúraszerû ellátás, részszámla)

60. a Vhr. 25/A. § (6) bekezdése alapján az elszámolási nyilatkozatot nem kell kiállítani

Az Adatlap minden pontja kötelezõen kitöltendõ

”
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V. A Kormány tagjainak rendeletei

Az egészségügyi miniszter 45/2009. (XII. 18.) EüM rendelete
a törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielégítõ tápszerek
társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának szempontjairól és a befogadás
vagy a támogatás megváltoztatásáról szóló 32/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet módosításáról

A kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (3) bekezdés c) pontjában foglalt felhatalmazás

alapján – a pénzügyminiszter feladat- és hatáskörérõl szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában megállapított

feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben –, az egészségügyi miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 161/2006.

(VII. 28.) Korm. rendelet 1. § b) pontjában megállapított feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:

1. § A törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielégítõ tápszerek társadalombiztosítási

támogatásba való befogadásának szempontjairól és a befogadás vagy a támogatás megváltoztatásáról szóló 32/2004.

(IV. 26.) ESZCSM rendelet (a továbbiakban: R.) 5. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„5. § (1) A Gyftv. 27. § (4) bekezdésében foglalt, a kiemelt és emelt indikációhoz kötött támogatási csoportba tartozó

betegségcsoportok és indikációs területek megnevezését, valamint a támogatással történõ felírásra jogosultak körét

a 2. és 3. számú melléklet tartalmazza. A 2. és 3. számú melléklet szerinti indikációs pontokban foglaltak alapján az ott

megjelölt orvosok az OEP által a társadalombiztosításba befogadott és közleményben közzétett gyógyszereket

rendelhetik. A 2. és 3. számú melléklet szerinti indikációs pontokhoz tartozó finanszírozási algoritmusokat a 8. számú

melléklet tartalmazza.

(2) A 2. és 3. számú melléklet egyes indikációs pontjaiban feltüntetett kijelölt intézmények listáját az OEP javaslata

alapján az egészségügyi miniszter tájékoztatóban teszi közzé, melyet az OEP is közzétesz a honlapján.

(3) A Gyftv. 27. § (7) bekezdésében foglalt, a különkeretes gyógyszerek körét a gyógyszerhatóanyag és

a betegségcsoport megjelölésével a 4. számú melléklet tartalmazza.”

2. § (1) Az R. 20. § (1)–(2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) Az OEP-hez

a) a gyógyszer forgalomba hozatali engedélyének jogosultja a gyógyszerek árához nyújtható támogatás

megállapítása és a támogatás mértékének módosítása iránti kérelmét a 6/a. számú mellékletben,

b) a gyógyszer forgalomba hozatali engedélyének jogosultja a Gyftv. 29. § (4) bekezdése szerinti bejelentését

6/b. számú mellékletben,

c) a tápszer forgalmazója – az Országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézetnél a bejelentést megtevõ jogi

személy – a tápszerek árához nyújtható támogatás megállapítása, a támogatás mértékének módosítása iránti kérelmét

a 7/a. számú mellékletben,

d) a tápszer forgalmazója – az Országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézetnél a bejelentést megtevõ jogi

személy – a változás bejelentése iránti kérelmét a 7/b. számú mellékletben

meghatározott formanyomtatványon vagy elektronikus ûrlapon nyújtja be.

(2) Nem elektronikus kapcsolattartás keretében benyújtott kérelem esetén a mellékletekben meghatározott adatokat

CD-n kell benyújtani.”

(2) Az R. 20. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(4) Ha az ügyfél a (3) bekezdés a) és b) pontja szerinti dokumentumokat nem csatolja, az OEP a kérelem elbírálása

érdekében adatszolgáltatás iránti kérelemmel fordul az adatokról nyilvántartást vezetõ hatósághoz.”

3. § (1) Az R. 2. számú melléklete helyébe az e rendelet 1. melléklete szerinti melléklet lép.

(2) Az R. 3. számú melléklete helyébe az e rendelet 2. melléklete szerinti melléklet lép.

4. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba azzal, hogy az R. e rendelet 1. és 2. mellékletével megállapított

2. és 3. számú mellékletében foglaltakat 2010. február 1-jétõl kell alkalmazni.
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(2) Az R. e rendelet hatálybalépését megelõzõ napon hatályos 2. és 3. számú mellékletében foglaltakat 2010. január 31-éig

kell alkalmazni.

(3) A 2010. február 1-je elõtt a (2) bekezdés szerint felírt vényekre a gyógyszerek 2010. március 1-jéig kiválthatóak,

valamint az így beváltott vények elszámolhatóak az e rendelet hatálybalépését megelõzõ napon hatályos szabályok

szerint.

(4) Hatályát veszti az R. 21. § (6) bekezdése, 21. § (7) bekezdés b) pontja, 21. § (10) bekezdése.

(5) Az R. 19. § (2) bekezdésében a „véleményének” szövegrész helyébe a „szakvéleményének” szöveg, 21. §

(5) bekezdésében a „határozat” szövegrész helyébe a „döntés” szöveg lép.

(6) E rendelet 2010. április 1-jén hatályát veszti.

Dr. Székely Tamás s. k.,
egészségügyi miniszter
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1. melléklet a 45/2009. (XII. 18.) EüM rendelethez

„2. számú melléklet a 32/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelethez
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A kiemelt indikációhoz kötött támogatási kategóriába (EÜ100) tartozó 
betegségcsoportok, indikációs területek és a felírásra jogosultak köre 

 EÜ100 1.
 TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK: 
 - Inzulinkezelésre szoruló (önmagában vagy orális antidiabetikum mellett) cukorbeteg 
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDEL  ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS  
SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ EL ÍRÁSOK: 
 MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:
 Járóbeteg szakrendelés / Fekv beteg gyógyintézet Belgyógyászat javasolhat és írhat 
 Járóbeteg szakrendelés / Fekv beteg gyógyintézet Csecsem -gyermekgyógyászat javasolhat és írhat 
 Járóbeteg szakrendelés / Fekv beteg gyógyintézet Endokrinológia javasolhat és írhat 
 Háziorvos Megkötés nélkül javaslatra írhat 
 SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE:12 hónap 

 ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezd d  kódot) 
 E10, E11, E12, O24 

 EÜ100 2.
 TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK: 
 - Humán intenzifikált inzulinkezelés alatt álló (naponta három vagy több alkalommal inzulinkezelésre szoruló)  
 cukorbeteg részére, amennyiben a beállított terápia ellenére megfelel  vércukoranyagcsere-háztartást  
 (HbA1c<7.0%) nem lehetett elérni, illetve a posztprandriális vércukorszint többszöri mérés alkalmával  
 meghaladja a 10,0 mmol/l értéket, vagy dokumentáltan gyakori tüneteket okozó hypoglikaemia jelentkezik 
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDEL  ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS  
SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ EL ÍRÁSOK: 
 MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:
 Járóbeteg szakrendelés / Fekv beteg gyógyintézet Belgyógyászat javasolhat és írhat 
 Járóbeteg szakrendelés / Fekv beteg gyógyintézet Csecsem -gyermekgyógyászat javasolhat és írhat 
 Járóbeteg szakrendelés / Fekv beteg gyógyintézet Endokrinológia javasolhat és írhat 
 Háziorvos Megkötés nélkül javaslatra írhat 
 SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE:12 hónap 

 ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezd d  kódot) 
 E10, E11, E12 

 EÜ100 3.
 TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK: 
 - Humán intenzifikált inzulinkezelés alatt álló (naponta három vagy több alkalommal inzulinkezelésre szoruló)  
 cukorbeteg részére, amennyiben a beállított terápia ellenére megfelel  vércukoranyagcsere-háztartást  
 (HbA1c<7.0%) nem lehetett elérni, vagy dokumentáltan gyakori tüneteket okozó hypoglikaemia jelentkezik 
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDEL  ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS  
SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ EL ÍRÁSOK: 
 MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:
 Járóbeteg szakrendelés / Fekv beteg gyógyintézet Belgyógyászat javasolhat és írhat 
 Járóbeteg szakrendelés / Fekv beteg gyógyintézet Csecsem -gyermekgyógyászat javasolhat és írhat 
 Járóbeteg szakrendelés / Fekv beteg gyógyintézet Endokrinológia javasolhat és írhat 
 Háziorvos Megkötés nélkül javaslatra írhat 
 SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE:12 hónap 

 ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezd d  kódot) 
 E10, E11, E12 

 EÜ100 4.
 TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK: 
 - Myasthenia gravis 
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDEL  ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS  
SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ EL ÍRÁSOK: 
 MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:
 Járóbeteg szakrendelés / Fekv beteg gyógyintézet Gyermekneurológia javasolhat és írhat 
 Járóbeteg szakrendelés / Fekv beteg gyógyintézet Neurológia javasolhat és írhat 
 Háziorvos Megkötés nélkül javaslatra írhat 
 SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE:12 hónap 
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 ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezd d  kódot) 
 G70 

 EÜ100 5.
 TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK: 
 - Tetanusz profilaxis dokumentáltan szükséges eseteiben 
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDEL  ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS  
SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ EL ÍRÁSOK: 
 MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:
 Háziorvos Megkötés nélkül írhat 

 ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezd d  kódot) 
 Z298 

 EÜ100 6/a.
 TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK: 
 - Házi oxigénellátásban részesül  beteg részére – dokumentáltan szükséges esetben, a beteg részére történ   
 betanítással és átadással 
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDEL  ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS  
SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ EL ÍRÁSOK: 
 MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:
 Járóbeteg szakrendelés / Fekv beteg gyógyintézet Csecsem  és gyermek kardiológia javasolhat és írhat 
 Járóbeteg szakrendelés / Fekv beteg gyógyintézet Gyermektüd gyógyászat javasolhat és írhat 
 Járóbeteg szakrendelés / Fekv beteg gyógyintézet Kardiológia javasolhat és írhat 
 Járóbeteg szakrendelés / Fekv beteg gyógyintézet Tüd gyógyászat javasolhat és írhat 
 Háziorvos Megkötés nélkül javaslatra írhat 
 SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE:24 hónap 

 ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezd d  kódot) 
 J95, J96, J97, J98, J99 

 EÜ100 6/b.
 TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK: 
 - Regionális szakf orvos engedélyével tartós házi oxigénellátásban részesül  beteg részére, akinek életvitelében  
 dokumentáltan jelent s javulást eredményez az oxigéngázhoz képest – a beteg részére történ  betanítással és  
 átadással 
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDEL  ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS  
SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ EL ÍRÁSOK: 
 MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:
 Járóbeteg szakrendelés / Fekv beteg gyógyintézet Tüd gyógyászat javasolhat 
 Háziorvos Megkötés nélkül javaslatra írhat 
 SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE:12 hónap 

 ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezd d  kódot) 
 J95, J96, J97, J98, J99 

 EÜ100 7/a.
 TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK: 
 - Transzplantált beteg részére az adott készítmény alkalmazási el írásában szerepl  javallatokban 
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDEL  ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS  
SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ EL ÍRÁSOK: 
 MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:
 Kijelölt intézmény Illetékes szakorvos javasolhat és írhat 
 Megkötés nélkül Megkötés nélkül javaslatra írhat 
 SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE:12 hónap 

 ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezd d  kódot) 
 Z940, Z941, Z942, Z944, Z948 

 EÜ100 7/b.
 TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK: 
 - Szerv transzplantáción átesett betegek részére CMV betegség megel zésére fenyeget  rejectio (GVH) esetén 
 - CMV retinitis indukciós és fenntartó kezelésére szerzett immunhiányos állapotban (AIDS-ben) 
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDEL  ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS  
SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ EL ÍRÁSOK: 
 MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:
 Kijelölt intézmény szakorvosa Megkötés nélkül írhat 
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 ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezd d  kódot) 
 B2020, Z940, Z941, Z942, Z944, Z948 

 EÜ100 8/a.
 TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK: 
 - Rosszindulatú daganatos betegség miatt végzett kemoterápia/irradiáció során fellép  súlyos lázas neutropénia  
 esetén, vagy olyan esetben, ha a lázas neutropénia kockázata a 20%-ot meghaladja 
 - Perifériás ssejt gy jtés esetén 
 - Csontvel  átültetésben részesül  betegek, akik hosszan tartó, súlyos neutropeniának lehetnek kitéve 
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDEL  ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS  
SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ EL ÍRÁSOK: 
 MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:
 Kijelölt intézmény Haematológia írhat 
 Kijelölt intézmény Klinikai onkológia írhat 
 Kijelölt intézmény Sugártherápia írhat 

 ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezd d  kódot) 
 R72 

 EÜ100 8/b1.
 TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK: 
 - Rosszindulatú daganatos betegek fájdalomcsillapítása, WHO szerint I. fájdalomcsillapító lépcs be tartozó  
 szerként, az adott készítmény alkalmazási el írásában szerepl  javallatokban 
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDEL  ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS  
SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ EL ÍRÁSOK: 
 MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:
 Megkötés nélkül Megkötés nélkül írhat 

 ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezd d  kódot) 
 C, R521, R5290 

 EÜ100 8/b2.
 TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK: 
 - Rosszindulatú daganatos betegek fájdalomcsillapítása, WHO szerint II. fájdalomcsillapító lépcs be tartozó  
 szerként, az adott készítmény alkalmazási el írásában szerepl  javallatokban 
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDEL  ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS  
SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ EL ÍRÁSOK: 
 MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:
 Megkötés nélkül Megkötés nélkül írhat 

 ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezd d  kódot) 
 C, R520, R522 

 EÜ100 8/b3.
 TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK: 
 - Rosszindulatú daganatos betegek fájdalomcsillapítása, WHO szerint III. fájdalomcsillapító lépcs be tartozó  
 szerként, az adott készítmény alkalmazási el írásában szerepl  javallatokban 
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDEL  ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS  
SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ EL ÍRÁSOK: 
 MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:
 Megkötés nélkül Megkötés nélkül írhat 

 ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezd d  kódot) 
 C, R520, R521 

 EÜ100 8/c.
 TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK: 
 - Rosszindulatú daganatos betegségek, az adott készítmény alkalmazási el írásában szerepl  javallatokban 
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDEL  ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS  
SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ EL ÍRÁSOK: 
 MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:
 Járóbeteg szakrendelés / Fekv beteg gyógyintézet Endokrinológia írhat 
 Járóbeteg szakrendelés / Fekv beteg gyógyintézet Gastroenterológia írhat 
 Járóbeteg szakrendelés / Fekv beteg gyógyintézet Haematológia írhat 
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 Járóbeteg szakrendelés / Fekv beteg gyógyintézet Klinikai onkológia írhat 
 Járóbeteg szakrendelés / Fekv beteg gyógyintézet Sugártherápia írhat 
 Járóbeteg szakrendelés / Fekv beteg gyógyintézet Urológia írhat 

 ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezd d  kódot) 
 C 

 EÜ100 8/d1.
 TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK: 
 - Malignus tumor következtében fellép  osteolitikus vagy kevert csontmetasztázisok 
 - Myeloma multiplex ossealis manifestatiói 
 - Tumoros hypercalcaemia 
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDEL  ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS  
SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ EL ÍRÁSOK: 
 MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:
 Járóbeteg szakrendelés / Fekv beteg gyógyintézet Haematológia írhat 
 Járóbeteg szakrendelés / Fekv beteg gyógyintézet Klinikai onkológia írhat 
 Járóbeteg szakrendelés / Fekv beteg gyógyintézet Sugártherápia írhat 
 Járóbeteg szakrendelés / Fekv beteg gyógyintézet Tüd gyógyászat írhat 
 Járóbeteg szakrendelés / Fekv beteg gyógyintézet Urológia írhat 

 ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezd d  kódot) 
 C795, C90 

 EÜ100 8/d2.
 TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK: 
 - Malignus tumor következtében fellép  csontmetasztázisok 
 - Myeloma multiplex ossealis manifestatiói 
 - Tumoros hypercalcaemia 
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDEL  ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS  
SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ EL ÍRÁSOK: 
 MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:
 Járóbeteg szakrendelés / Fekv beteg gyógyintézet Haematológia írhat 
 Járóbeteg szakrendelés / Fekv beteg gyógyintézet Klinikai onkológia írhat 
 Járóbeteg szakrendelés / Fekv beteg gyógyintézet Sugártherápia írhat 
 Járóbeteg szakrendelés / Fekv beteg gyógyintézet Tüd gyógyászat írhat 
 Járóbeteg szakrendelés / Fekv beteg gyógyintézet Urológia írhat 

 ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezd d  kódot) 
 C795, C90 

 EÜ100 8/e.
 TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK: 
 - Szövettanilag igazolt eml rák csontáttétekkel 
 - Tumoros hypercalcaemia 
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDEL  ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS  
SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ EL ÍRÁSOK: 
 MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:
 Járóbeteg szakrendelés / Fekv beteg gyógyintézet Klinikai onkológia írhat 
 Járóbeteg szakrendelés / Fekv beteg gyógyintézet Sugártherápia írhat 

 ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezd d  kódot) 
 C509, C795 

 EÜ100 8/f.
 TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK: 
 - A 8/d1., 8/d2. és 8/e. pont alatti infúziós kezelések hatásának fenntartására vagy önálló terápiaként – ha a 
  betegnél nem szükséges parenterális biszfoszfonát kezelés, akkor anélkül is 
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDEL  ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS  
SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ EL ÍRÁSOK: 
 MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:
 Járóbeteg szakrendelés / Fekv beteg gyógyintézet Haematológia írhat 
 Járóbeteg szakrendelés / Fekv beteg gyógyintézet Klinikai onkológia írhat 
 Járóbeteg szakrendelés / Fekv beteg gyógyintézet Sugártherápia írhat 
 Járóbeteg szakrendelés / Fekv beteg gyógyintézet Tüd gyógyászat írhat 
 Járóbeteg szakrendelés / Fekv beteg gyógyintézet Urológia írhat 
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 ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezd d  kódot) 
 C509, C795, C90 
 
 EÜ100 8/g1.
 TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK: 
 - Hyperprolactinaemia 
 - Infertilitás 
 - Acromegalia 
 - Galaktorrhoea 
 - Prolactinoma 
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDEL  ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS  
SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ EL ÍRÁSOK: 
 MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:
 Járóbeteg szakrendelés / Fekv beteg gyógyintézet Andrológia javasolhat és írhat 
 Járóbeteg szakrendelés / Fekv beteg gyógyintézet Endokrinológia javasolhat és írhat 
 Járóbeteg szakrendelés / Fekv beteg gyógyintézet Szülészet-n gyógyászat javasolhat és írhat 
 Háziorvos Megkötés nélkül javaslatra írhat 
 SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE:12 hónap 

 ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezd d  kódot) 
 D352, E220, E2210, N64, N97 

 EÜ100 8/g2.
 TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK: 
 - A 8/g1. pont szerinti esetekben, dokumentált bromocriptin rezisztencia, illetve intolerancia esetén 
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDEL  ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS  
SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ EL ÍRÁSOK: 
 MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:
 Járóbeteg szakrendelés / Fekv beteg gyógyintézet Andrológia javasolhat és írhat 
 Járóbeteg szakrendelés / Fekv beteg gyógyintézet Endokrinológia javasolhat és írhat 
 Járóbeteg szakrendelés / Fekv beteg gyógyintézet Szülészet-n gyógyászat javasolhat és írhat 
 Háziorvos Megkötés nélkül javaslatra írhat 
 SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE:12 hónap 

 ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezd d  kódot) 
 D352, N64, N97, E221, E220 

 EÜ100 8/h.
 TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK: 
 - Hormon-dependens prosztatarákban a totális androgén blokád eléréséhez 
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDEL  ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS  
SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ EL ÍRÁSOK: 
 MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:
 Járóbeteg szakrendelés / Fekv beteg gyógyintézet Klinikai onkológia írhat 
 Járóbeteg szakrendelés / Fekv beteg gyógyintézet Sugártherápia írhat 
 Járóbeteg szakrendelés / Fekv beteg gyógyintézet Urológia írhat 

 ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezd d  kódot) 
 C61 
 
 EÜ100 8/i1.
 TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK: 
 - Tamoxifen kezelés után kialakult relapsus vagy tamoxifen intolerancia esetén dokumentált hormonreceptor  
 pozitív eml daganatos, postmenopauzában lev  betegek kezelése 
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDEL  ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS  
SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ EL ÍRÁSOK: 
 MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:
 Járóbeteg szakrendelés / Fekv beteg gyógyintézet Klinikai onkológia írhat 
 Járóbeteg szakrendelés / Fekv beteg gyógyintézet Sugártherápia írhat 

 ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezd d  kódot) 
 C509 

 EÜ100 8/i2.
 TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK: 
 - Postmenopauzában lév , hormonreceptor pozitív korai eml rákos beteg adjuváns kezelése 
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A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDEL  ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS  
SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ EL ÍRÁSOK: 
 MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:
 Járóbeteg szakrendelés / Fekv beteg gyógyintézet Klinikai onkológia írhat 
 Járóbeteg szakrendelés / Fekv beteg gyógyintézet Sugártherápia írhat 

 ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezd d  kódot) 
 C509 

 EÜ100 8/i3.
 TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK: 
 - Postmenopauzában lév , hormonreceptor pozitív korai eml rákos beteg adjuváns kezelése standard tamoxifen  
 terápiát követ  szekvenciális kezelésként 
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDEL  ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS  
SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ EL ÍRÁSOK: 
 MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:
 Járóbeteg szakrendelés / Fekv beteg gyógyintézet Klinikai onkológia írhat 
 Járóbeteg szakrendelés / Fekv beteg gyógyintézet Sugártherápia írhat 

 ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezd d  kódot) 
 C509 

 EÜ100 8/i4.
 TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK: 
 - Lokálisan, lokoregionálisan el rehaladott vagy metasztatikus, hormonreceptor pozitív eml rákban, tamoxifen és  
 aromatase-gátló – vagy ha a beteg korábban tamoxifent nem kapott, aromatase-gátló – kezelés után  
 bekövetkez  progresszió (elváltozások méretének 25%-os növekedése, vagy új gócok megjelenése) esetén 
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDEL  ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS  
SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ EL ÍRÁSOK: 
 MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:
 Járóbeteg szakrendelés / Fekv beteg gyógyintézet Klinikai onkológia írhat 
 Járóbeteg szakrendelés / Fekv beteg gyógyintézet Sugártherápia írhat 

 ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezd d  kódot) 
 C509 
 
 EÜ100 8/j.
 TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK: 
 - Fej-nyaki területen rosszindulatú daganatok miatt végzett sugárkezeléshez csatlakozó xerostomia kezelése 
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDEL  ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS  
SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ EL ÍRÁSOK: 
 MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:
 Megkötés nélkül Arc-állcsont-szájsebészet javasolhat és írhat 
 Megkötés nélkül Fül-orr-gégegyógyászat javasolhat és írhat 
 Megkötés nélkül Klinikai onkológia javasolhat és írhat 
 Megkötés nélkül Sugártherápia javasolhat és írhat 
 Háziorvos Megkötés nélkül javaslatra írhat 
 SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE:12 hónap 

 ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezd d  kódot) 
 C00, C01, C02, C03, C04, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, R682 

 EÜ100 8/k.
 TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK: 
 - Prostata carcinoma kezelése során dokumentált flutamid rezisztencia, illetve intolerancia 
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDEL  ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS  
SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ EL ÍRÁSOK: 
 MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:
 Járóbeteg szakrendelés / Fekv beteg gyógyintézet Klinikai onkológia írhat 
 Járóbeteg szakrendelés / Fekv beteg gyógyintézet Sugártherápia írhat 
 Járóbeteg szakrendelés / Fekv beteg gyógyintézet Urológia írhat 

 ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezd d  kódot) 
 C61 
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 EÜ100 8/l1.
 TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK: 
 - Hólyagtumor alacsony és közepes kockázatú eseteiben az intravesicalis instilláció céljára 
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDEL  ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS  
SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ EL ÍRÁSOK: 
 MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:
 Járóbeteg szakrendelés / Fekv beteg gyógyintézet Klinikai onkológia írhat 
 Járóbeteg szakrendelés / Fekv beteg gyógyintézet Sugártherápia írhat 
 Járóbeteg szakrendelés / Fekv beteg gyógyintézet Urológia írhat 

 ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezd d  kódot) 
 C679 

 EÜ100 8/l2.
 TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK: 
 - Hólyagtumor magas kockázatú eseteiben intravesicalis instilláció céljára és in situ carcinomában 
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDEL  ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS  
SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ EL ÍRÁSOK: 
 MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:
 Járóbeteg szakrendelés / Fekv beteg gyógyintézet Klinikai onkológia írhat 
 Járóbeteg szakrendelés / Fekv beteg gyógyintézet Sugártherápia írhat 
 Járóbeteg szakrendelés / Fekv beteg gyógyintézet Urológia írhat 

 ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezd d  kódot) 
 C679 
 
 EÜ100 8/m.
 TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK: 
 - Rosszindulatú daganatos betegségek sugár- és kemoterápiás kezelése során fellép  vaginális nyálkahártya- 
 károsodás 
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDEL  ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS  
SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ EL ÍRÁSOK: 
 MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:
 Járóbeteg szakrendelés / Fekv beteg gyógyintézet Klinikai onkológia írhat 
 Járóbeteg szakrendelés / Fekv beteg gyógyintézet Sugártherápia írhat 

 ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezd d  kódot) 
 C00, C01, C02, C03, C04, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, Z512, Z923 

 EÜ100 8/n1.
 TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK: 
 - Rosszindulatú daganatos betegségben a daganatellenes kezelés (kemoterápia, sugárkezelés) okozta hányás  
 csillapítása 
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDEL  ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS  
SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ EL ÍRÁSOK: 
 MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:
 Járóbeteg szakrendelés / Fekv beteg gyógyintézet Haematológia írhat 
 Járóbeteg szakrendelés / Fekv beteg gyógyintézet Klinikai onkológia írhat 
 Járóbeteg szakrendelés / Fekv beteg gyógyintézet Sugártherápia írhat 
 Járóbeteg szakrendelés / Fekv beteg gyógyintézet Tüd gyógyászat írhat 

 ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezd d  kódot) 
 C, R11 

 EÜ100 8/n2.
 TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK: 
 - Citosztatikus kezelés okozta hányás esetén, amennyiben az a 8/n1. pont szerinti gyógyszerekkel nem befolyásolható 
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDEL  ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS  
SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ EL ÍRÁSOK: 
 MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:
 Járóbeteg szakrendelés / Fekv beteg gyógyintézet Haematológia írhat 
 Járóbeteg szakrendelés / Fekv beteg gyógyintézet Klinikai onkológia írhat 
 Járóbeteg szakrendelés / Fekv beteg gyógyintézet Sugártherápia írhat 
 Járóbeteg szakrendelés / Fekv beteg gyógyintézet Tüd gyógyászat írhat 

 ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezd d  kódot) 
 C, R11 
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 EÜ100 8/n3.
 TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK: 
 - Rosszindulatú daganatos betegségben a ciszplatin-alapú er sen emetogén (ciszplatin dózis nagyobb, mint 50  
 mg/m2) daganatellenes kezelés okozta hányinger és hányás megel zése és kezelése azokban az esetekben,  
 amikor a korábbi kemoterápia során alkalmazott serotonin-antagonista készítmények hatástalannak bizonyultak, 
  ondansetron injekcióval és per os szteroiddal kombinálva 
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDEL  ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS  
SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ EL ÍRÁSOK: 
 MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:
 Járóbeteg szakrendelés / Fekv beteg gyógyintézet Haematológia írhat 
 Járóbeteg szakrendelés / Fekv beteg gyógyintézet Klinikai onkológia írhat 
 Járóbeteg szakrendelés / Fekv beteg gyógyintézet Sugártherápia írhat 
 Járóbeteg szakrendelés / Fekv beteg gyógyintézet Tüd gyógyászat írhat 

 ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezd d  kódot) 
 C, R11 

 EÜ100 8/o.
 TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK: 
 - Eml  rosszindulatú daganat daganatellenes oki terápiája az adott készítmény alkalmazási el írásában szerepl   
 javallatokban 
 - Endometrium rosszindulatú daganat daganatellenes oki terápiája az adott készítmény alkalmazási el írásában  
 szerepl  javallatokban 
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDEL  ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS  
SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ EL ÍRÁSOK: 
 MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:
 Járóbeteg szakrendelés / Fekv beteg gyógyintézet Klinikai onkológia írhat 
 Járóbeteg szakrendelés / Fekv beteg gyógyintézet Sugártherápia írhat 

 ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezd d  kódot) 
 C509, C541 

 EÜ100 8/p.
 TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK: 
 - Malignus folyamatokhoz társuló anorexia-cachexia syndroma, az alapbetegség cytostatikus, illetve sugaras  
  kezelése alatt vagy ennek el készítése céljából 
 - Malignus folyamatokhoz társuló anorexia-cachexia syndroma, ha a beteg eredeti testtömegének 10%-át 3  
 hónap alatt elvesztette 
 - Malignus folyamatokhoz társuló anorexia-cachexia syndroma, ha a beteg más szerekkel 3 hónapig végzett  
 kezelése nem eredményezte a testtömeg szükséges növekedését 
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDEL  ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS  
SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ EL ÍRÁSOK: 
 MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:
 Járóbeteg szakrendelés / Fekv beteg gyógyintézet Haematológia írhat 
 Járóbeteg szakrendelés / Fekv beteg gyógyintézet Klinikai onkológia írhat 
 Járóbeteg szakrendelés / Fekv beteg gyógyintézet Sugártherápia írhat 

 ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezd d  kódot) 
 C, R63, R64 

 EÜ100 8/r.
 TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK: 
 - III-IV. stádiumú folliculáris lymphoma indukciós vagy fenntartó kezelése 
 - CD20 pozitív, diffúz, nagy B-sejtes non-Hodgkin lymphoma kezelése 
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDEL  ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS  
SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ EL ÍRÁSOK: 
 MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:
 Kijelölt intézmény Haematológia írhat 

 ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezd d  kódot) 
 C82, C833 

 EÜ100 8/s.
 TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK: 
 - Rituximabbal kezelt visszaes  vagy terápiarezisztens CD20+follicularis B-sejtes non-Hodgkin lymphoma 
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A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDEL  ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS  
SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ EL ÍRÁSOK: 
 MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:
 Kijelölt intézmény Haematológia írhat 

 ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezd d  kódot) 
 C833 

 EÜ100 8/sz1.
 TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK: 
 - B-sejtes chronicus lymphoid leukemia (CLL) kezelése, ha az alkiláló szerre, majd fludarabin tartalmú kezelésre  
 refrakter 
 - B-sejtes chronicus lymphoid leukemia (CLL) kezelése, ha fludarabin kezelés utáni relapsusban a remisszió 6  
 hónapnál rövidebb ideig állt fenn 
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDEL  ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS  
SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ EL ÍRÁSOK: 
 MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:
 Kijelölt intézmény Haematológia írhat 

 ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezd d  kódot) 
 C911 

 EÜ100 8/sz2.
 TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK: 
 - B-sejtes krónikus lymphoid leukemiában (CLL) megfelel  biológiai állapot fennállása esetén els  vonalbeli  
 kombinációs terápia részeként 25 mg/m2 dózisban, vagy monoterápiában, amennyiben kombinációs terápia  
 ellenjavallt 
 - B-sejtes krónikus lymphoid leukemiában (CLL) másodvonalbeli kezelés, amennyiben alkiláló ágenst tartalmazó  
 kezelés ellenére terápiarezisztencia vagy progresszió igazolható 
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDEL  ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS  
SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ EL ÍRÁSOK: 
 MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:
 Járóbeteg szakrendelés / Fekv beteg gyógyintézet Haematológia írhat 

 ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezd d  kódot) 
 C911 

 EÜ100 8/t.
 TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK: 
 - Kit (CD117) pozitív, nem m thet , illetve metasztatikus malignus gastrointestinalis stromalis daganatban (GIST) 
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDEL  ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS  
SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ EL ÍRÁSOK: 
 MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:
 Kijelölt intézmény Patológia javasolhat 
 Kijelölt intézmény Klinikai onkológia javaslatra írhat 
 Kijelölt intézmény Sugártherápia javaslatra írhat 

 ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezd d  kódot) 
 C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26 

 EÜ100 8/u.
 TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK: 
 - Aktív, el rehaladott myeloma multiplexben, monoterápiában, ha a beteg korábban legalább egy gyógyszeres  
 kezelésen átesett, és már részesült csontvel  transzplantációban, vagy transzplantációra alkalmatlan, a  
 betegség relapszusa vagy progressziója (szérum vagy vizelet M protein több mint 25%-os növekedése, a  
 csontvel ben a plazmasejtek 25%-os növekedése) esetén 
 - Aktív, el rehaladott myeloma multiplexben, korábban nem kezelt, csontvel transzplantációra és nagy dózisú  
 kemoterápiás kezelésre alkalmatlan betegek részére kombinációs (melphalan, prednisolon) terápia részeként 
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDEL  ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS  
SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ EL ÍRÁSOK: 
 MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:
 Kijelölt intézmény Haematológia írhat 

 ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezd d  kódot) 

 C900 
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 EÜ100 9/a.
 TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK: 
 - Cisztás fibrózis (mucoviscidosis) 
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDEL  ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS  
SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ EL ÍRÁSOK: 
 MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:
 Járóbeteg szakrendelés / Fekv beteg gyógyintézet Gastroenterológia javasolhat és írhat 
 Járóbeteg szakrendelés / Fekv beteg gyógyintézet Gyermek gasztroenterológia javasolhat és írhat 
 Járóbeteg szakrendelés / Fekv beteg gyógyintézet Gyermektüd gyógyászat javasolhat és írhat 
 Járóbeteg szakrendelés / Fekv beteg gyógyintézet Tüd gyógyászat javasolhat és írhat 
 Háziorvos Megkötés nélkül javaslatra írhat 
 SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE:12 hónap 

 ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezd d  kódot) 
 E84 

 EÜ100 9/b.
 TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK: 
 - Cisztás fibrózis (mucoviscidosis) dokumentált középsúlyos és súlyos tüd manifesztáció esetei 
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDEL  ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS  
SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ EL ÍRÁSOK: 
 MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:
 Kijelölt intézmény Gyermektüd gyógyászat írhat 
 Kijelölt intézmény Tüd gyógyászat írhat 

 ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezd d  kódot) 
 E84 

 EÜ100 10/a1.
 TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK: 
 - Schizophrenia, schizotypiás és paranoid (delusiv) rendellenességek 
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDEL  ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS  
SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ EL ÍRÁSOK: 
 MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:
 Megkötés nélkül Gyermek- és ifjúsági pszichiátria javasolhat és írhat 
 Megkötés nélkül Pszichiátria javasolhat és írhat 
 Háziorvos Megkötés nélkül javaslatra írhat 
 SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE:12 hónap 

 ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezd d  kódot) 
 F20, F21, F22, F23, F24, F25, F26, F27, F28, F29 

 EÜ100 10/a2.
 TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK: 
 - Schizophrenia, schizotypiás és paranoid (delusiv) rendellenességek, a 10/a1. pontban felsorolt szerekre  
 dokumentáltan nem reagáló, vagy ezeket a szereket nem toleráló betegek esetében monoterápiában – kivéve,  
 ha az orvos a kombinált antipszichotikus terápia szükségességét megfelel en dokumentálja 
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDEL  ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS  
SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ EL ÍRÁSOK: 
 MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:
 Megkötés nélkül Pszichiátria írhat 

 ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezd d  kódot) 
 F20, F21, F22, F23, F24, F25, F26, F27, F28, F29 
 
 EÜ100 10/a3.
 TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK: 
 - Schizophrenia, schizotypiás és paranoid (delusiv) rendellenességek, a 10/a1.-10/a2. pontban felsorolt  
 szerekre dokumentáltan nem reagáló, vagy ezeket a szereket nem toleráló betegek esetében monoterápiában  
 – kivéve, ha az orvos a kombinált antipszichotikus terápia szükségességét megfelel en dokumentálja 
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDEL  ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS  
SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ EL ÍRÁSOK: 
 MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:
 Megkötés nélkül Pszichiátria írhat 
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 ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezd d  kódot) 
 F20, F21, F22, F23, F24, F25, F26, F27, F28, F29 

 EÜ100 10/a4.
 TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK: 
 - Schizophrenia, schizotypiás és paranoid (delusiv) rendellenességek, a 10/a1.-10/a3. pontban felsorolt  
 szerekre dokumentáltan per os kezeléssel nem kooperáló, csak második generációs antipszichotikumra reagáló  
 pszichotikus beteg fenntartó kezelésére monoterápiában – kivéve, ha az orvos a kombinált antipszichotikus  
 terápia szükségességét megfelel en dokumentálja 
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDEL  ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS  
SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ EL ÍRÁSOK: 
 MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:
 Megkötés nélkül Pszichiátria írhat 

 ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezd d  kódot) 
 F20, F21, F22, F23, F24, F25, F26, F27, F28, F29 

 EÜ100 10/b1.
 TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK: 
 - Mánia 
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDEL  ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS  
SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ EL ÍRÁSOK: 
 MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:
 Megkötés nélkül Gyermek- és ifjúsági pszichiátria javasolhat és írhat 
 Megkötés nélkül Pszichiátria javasolhat és írhat 
 Háziorvos Megkötés nélkül javaslatra írhat 
 SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE:12 hónap 

 ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezd d  kódot) 
 F301, F302, F311, F312, F316 

 EÜ100 10/b2.
 TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK: 
 - Mánia, a 10/b1. pontban felsorolt szerekre dokumentáltan nem reagáló, vagy ezeket a szereket nem toleráló  
 mániás betegek esetében 
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDEL  ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS  
SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ EL ÍRÁSOK: 
 MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:
 Megkötés nélkül Gyermek- és ifjúsági pszichiátria javasolhat és írhat 
 Megkötés nélkül Pszichiátria javasolhat és írhat 
 Háziorvos Megkötés nélkül javaslatra írhat 
 SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE:12 hónap 

 ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezd d  kódot) 
 F301, F302, F311, F312, F316 
 
 EÜ100 10/b3.
 TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK: 
 - Mánia, a 10/b1-10/b2. pontban felsorolt szerekre dokumentáltan nem reagáló, vagy ezeket a szereket nem  
 toleráló betegek esetében 
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDEL  ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS  
SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ EL ÍRÁSOK: 
 MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:
 Megkötés nélkül Pszichiátria írhat 

 ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezd d  kódot) 
 F301, F302, F311, F312, F316 

 EÜ100 10/b4.
 TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK: 
 - Mánia, a 10/b1-10/b3. pontban felsorolt szerekre dokumentáltan nem reagáló, vagy ezeket a szereket nem  
 toleráló beteg esetében 
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDEL  ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS  
SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ EL ÍRÁSOK: 
 MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:
 Megkötés nélkül Pszichiátria írhat 
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 ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezd d  kódot) 
 F301, F302, F311, F312, F316 

 EÜ100 10/c1.
 TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK: 
 - Organikus hallucinózis, katatónia, illetve paranoid zavar 
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDEL  ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS  
SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ EL ÍRÁSOK: 
 MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:
 Megkötés nélkül Gyermek- és ifjúsági pszichiátria javasolhat és írhat 
 Megkötés nélkül Pszichiátria javasolhat és írhat 
 Háziorvos Megkötés nélkül javaslatra írhat 
 SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE:12 hónap 

 ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezd d  kódot) 
 F060, F061, F062 

 EÜ100 10/c2.
 TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK: 
 - Organikus hallucinózis, katatónia, illetve paranoid zavar, a 10/c1. pontban felsorolt szerekre dokumentáltan  
 nem reagáló, vagy ezeket a szereket nem toleráló betegek esetében 
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDEL  ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS  
SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ EL ÍRÁSOK: 
 MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:
 Megkötés nélkül Pszichiátria javasolhat és írhat 
 Háziorvos Megkötés nélkül javaslatra írhat 
 SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE:12 hónap 

 ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezd d  kódot) 
 F060, F061, F062 
 
 EÜ100 10/d1.
 TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK: 
 - Mentális retardáció diagnózisa esetén a magatartászavarok kezelése 
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDEL  ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS  
SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ EL ÍRÁSOK: 
 MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:
 Megkötés nélkül Gyermek- és ifjúsági pszichiátria javasolhat és írhat 
 Megkötés nélkül Pszichiátria javasolhat és írhat 
 Háziorvos Megkötés nélkül javaslatra írhat 
 SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE:12 hónap 

 ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezd d  kódot) 
 F70, F71, F72, F73, F74, F75, F76, F77, F78, F79 

 EÜ100 10/d2.
 TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK: 
 - Mentális retardáció diagnózisa esetén a magatartászavarok kezelésére a 10/d1. pontban felsorolt szerekre  
 dokumentáltan nem reagáló, vagy ezeket a szereket nem toleráló beteg részére 
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDEL  ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS  
SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ EL ÍRÁSOK: 
 MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:
 Megkötés nélkül Gyermek- és ifjúsági pszichiátria javasolhat és írhat 
 Megkötés nélkül Pszichiátria javasolhat és írhat 
 Háziorvos Megkötés nélkül javaslatra írhat 
 SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE:12 hónap 

 ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezd d  kódot) 
 F70, F71, F72, F73, F74, F75, F76, F77, F78, F79 

 EÜ100 11.
 TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK: 
 - Epilepszia 
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDEL  ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS  
SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ EL ÍRÁSOK: 
 MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:
 Járóbeteg szakrendelés / Fekv beteg gyógyintézet Gyermekneurológia javasolhat és írhat 
 Járóbeteg szakrendelés / Fekv beteg gyógyintézet Neurológia javasolhat és írhat 
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 Háziorvos Megkötés nélkül javaslatra írhat 
 Megkötés nélkül Gyermekneurológia írhat 
 Megkötés nélkül Neurológia írhat 
 SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE:12 hónap 

 ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezd d  kódot) 
 G409 

 EÜ100 12.
 TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK: 
 - Amyotrophiás lateral sclerosis klinikailag és electromyographias (EMG) vizsgálattal dokumentált eseteiben 
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDEL  ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS  
SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ EL ÍRÁSOK: 
 MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:
 Kijelölt intézmény Neurológia írhat 

 ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezd d  kódot) 
 G122 
 
 EÜ100 13/a1.
 TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK: 
 - Diabetes insipidus 
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDEL  ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS  
SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ EL ÍRÁSOK: 
 MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:
 Járóbeteg szakrendelés / Fekv beteg gyógyintézet Csecsem -gyermekgyógyászat javasolhat és írhat 
 Járóbeteg szakrendelés / Fekv beteg gyógyintézet Endokrinológia javasolhat és írhat 
 Háziorvos Megkötés nélkül javaslatra írhat 
 SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE: KORLÁTLAN 

 ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezd d  kódot) 
 E232 

 EÜ100 13/a2.
 TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK: 
 - Diabetes insipidus, desmopressin hatóanyagú orrcsepp igazolt hatástalansága esetén 
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDEL  ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS  
SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ EL ÍRÁSOK: 
 MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:
 Járóbeteg szakrendelés / Fekv beteg gyógyintézet Csecsem -gyermekgyógyászat javasolhat és írhat 
 Járóbeteg szakrendelés / Fekv beteg gyógyintézet Endokrinológia javasolhat és írhat 
 Háziorvos Megkötés nélkül javaslatra írhat 
 SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE: KORLÁTLAN 

 ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezd d  kódot) 
 E232 

 EÜ100 14.
 TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK: 
 - Veleszületett mellékvese hypoplasia 18 éves korig 
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDEL  ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS  
SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ EL ÍRÁSOK: 
 MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:
 Megkötés nélkül Csecsem -gyermekgyógyászat írhat 

 ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezd d  kódot) 
 Q891 

 EÜ100 15/a.
 TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK: 
 - Kortikoszteroid kezelésre rezisztens gyermekkori nephrosis szindróma esetén 
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDEL  ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS  
SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ EL ÍRÁSOK: 
 MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:
 Járóbeteg szakrendelés / Fekv beteg gyógyintézet Csecsem -gyermekgyógyászat javasolhat és írhat 
 Járóbeteg szakrendelés / Fekv beteg gyógyintézet Nephrológia javasolhat és írhat 
 Háziorvos Megkötés nélkül javaslatra írhat 
 SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE:12 hónap 
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 ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezd d  kódot) 
 N04 
 
 EÜ100 15/b.
 TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK: 
 - Kortikoszteroid kezelésre rezisztens nephrosis szindróma esetén 
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDEL  ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS  
SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ EL ÍRÁSOK: 
 MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:
 Járóbeteg szakrendelés / Fekv beteg gyógyintézet Allergológia és klinikai immunológia javasolhat és írhat 
 Járóbeteg szakrendelés / Fekv beteg gyógyintézet Belgyógyászat javasolhat és írhat 
 Járóbeteg szakrendelés / Fekv beteg gyógyintézet Csecsem -gyermekgyógyászat javasolhat és írhat 
 Járóbeteg szakrendelés / Fekv beteg gyógyintézet Nephrológia javasolhat és írhat 
 Háziorvos Megkötés nélkül javaslatra írhat 
 SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE:12 hónap 

 ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezd d  kódot) 
 N04 

 EÜ100 16.
 TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK: 
 - Veleszületett aminosav anyagcserezavarok 
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDEL  ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS  
SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ EL ÍRÁSOK: 
 MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:
 Járóbeteg szakrendelés / Fekv beteg gyógyintézet Belgyógyászat javasolhat és írhat 
 Járóbeteg szakrendelés / Fekv beteg gyógyintézet Csecsem -gyermekgyógyászat javasolhat és írhat 
 Járóbeteg szakrendelés / Fekv beteg gyógyintézet Gyermek gasztroenterológia javasolhat és írhat 
 Háziorvos Megkötés nélkül javaslatra írhat 
 SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE:12 hónap 

 ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezd d  kódot) 
 E7000, E7010, E7020, E7080, E7100, E7110, E7120, E7200, E7210, E7220, E7230, E7240, E7250, E7280, E7290 

 EÜ100 17.
 TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK: 
 - Phenylketonuria dokumentált esetei 
 - Hyperphenylalaninaemia dokumentált esetei 
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDEL  ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS  
SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ EL ÍRÁSOK: 
 MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:
 Járóbeteg szakrendelés / Fekv beteg gyógyintézet Belgyógyászat javasolhat és írhat 
 Járóbeteg szakrendelés / Fekv beteg gyógyintézet Csecsem -gyermekgyógyászat javasolhat és írhat 
 Járóbeteg szakrendelés / Fekv beteg gyógyintézet Gyermek gasztroenterológia javasolhat és írhat 
 Háziorvos Megkötés nélkül javaslatra írhat 
 SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE:12 hónap 

 ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezd d  kódot) 
 E700, E701 
 
 EÜ100 18.
 TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK: 
 - Igazolt és dokumentált galactosaemia, 6 éves korig 
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDEL  ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS  
SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ EL ÍRÁSOK: 
 MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:
 Járóbeteg szakrendelés / Fekv beteg gyógyintézet Csecsem -gyermekgyógyászat javasolhat és írhat 
 Járóbeteg szakrendelés / Fekv beteg gyógyintézet Gyermek gasztroenterológia javasolhat és írhat 
 Járóbeteg szakrendelés / Fekv beteg gyógyintézet Klinikai genetika javasolhat és írhat 
 Háziorvos Megkötés nélkül javaslatra írhat 
 SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE:12 hónap 

 ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezd d  kódot) 
 E742 

 EÜ100 19.
 TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK: 
 - Szövettanilag igazolt és dokumentált glutén túlérzékenység, 18 éves korig 
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A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDEL  ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS  
SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ EL ÍRÁSOK: 
 MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:
 Járóbeteg szakrendelés / Fekv beteg gyógyintézet Gyermek gasztroenterológia javasolhat és írhat 
 Háziorvos Megkötés nélkül javaslatra írhat 
 Megkötés nélkül Gyermek gasztroenterológia írhat 
 SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE:12 hónap 

 ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezd d  kódot) 
 K900 

 EÜ100 20.
 TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK: 
 - Glucose-galactose malabsorptio 
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDEL  ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS  
SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ EL ÍRÁSOK: 
 MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:
 Járóbeteg szakrendelés / Fekv beteg gyógyintézet Csecsem -gyermekgyógyászat javasolhat és írhat 
 Járóbeteg szakrendelés / Fekv beteg gyógyintézet Gastroenterológia javasolhat és írhat 
 Háziorvos Megkötés nélkül javaslatra írhat 
 Megkötés nélkül Gastroenterológia írhat 
 SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE:12 hónap 

 ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezd d  kódot) 
 E743 

 EÜ100 21/a.
 TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK: 
 - Anyatej hiánya esetén, annak pótlására 2500 g testsúly alatti kis testtömeg  újszülöttnek, illetve  
 koraszülöttnek a 3000 g testsúly eléréséig 
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDEL  ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS  
SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ EL ÍRÁSOK: 
 MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:
 Járóbeteg szakrendelés / Fekv beteg gyógyintézet Csecsem -gyermekgyógyászat javasolhat és írhat 
 Háziorvos Megkötés nélkül javaslatra írhat 

 ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezd d  kódot) 
 P071 
 
 EÜ100 22.
 TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK: 
 - Terhes anyák részére, szerológiailag igazolt toxoplasmosisban 
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDEL  ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS  
SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ EL ÍRÁSOK: 
 MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:
 Járóbeteg szakrendelés / Fekv beteg gyógyintézet Infektológia írhat 
 Járóbeteg szakrendelés / Fekv beteg gyógyintézet Szülészet-n gyógyászat írhat 

 ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezd d  kódot) 
 B589 
 

 EÜ100 23/a1.
 TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK: 
 - Krónikus aktív hepatitis B a koordináló központ javaslata alapján a szakmai protokollnak megfelel en 
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDEL  ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS  
SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ EL ÍRÁSOK: 
 MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:
 Kijelölt intézmény szakorvosa Megkötés nélkül írhat 

 ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezd d  kódot) 
 B180, B181 

 EÜ100 23/a2.
 TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK: 
 - Krónikus aktív hepatitis B, a 23/a1. pontban szerepl  gyógyszerekre nem reagáló beteg részére 
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A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDEL  ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS  
SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ EL ÍRÁSOK: 
 MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:
 Kijelölt intézmény szakorvosa Megkötés nélkül írhat 

 ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezd d  kódot) 
 B180, B181 

 EÜ100 23/a3.
 TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK: 
 - Krónikus hepatitis B, a 23/a1.-23/a2. pontban szerepl  gyógyszerekre nem reagáló és lamivudin rezisztens  
 beteg részére 
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDEL  ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS  
SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ EL ÍRÁSOK: 
 MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:
 Kijelölt intézmény szakorvosa Megkötés nélkül írhat 

 ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezd d  kódot) 
 B180, B181 

 EÜ100 23/b1.
 TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK: 
 - Krónikus aktív hepatitis C, a koordináló központ javaslata alapján, a szakmai protokollnak megfelel en 
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDEL  ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS  
SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ EL ÍRÁSOK: 
 MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:
 Kijelölt intézmény szakorvosa Megkötés nélkül írhat 

 ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezd d  kódot) 
 B182 

 
 EÜ100 24.
 TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK: 
 - Szövettanilag igazolt, más gyógyszeres kezelésre nem reagáló endometriosis 
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDEL  ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS  
SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ EL ÍRÁSOK: 
 MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:
 Kijelölt intézmény Szülészet-n gyógyászat írhat 

 ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezd d  kódot) 
 N809 

 EÜ100 25.
 TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK: 
 - Herediter angiooedema akut rohamainak megel zésére 
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDEL  ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS  
SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ EL ÍRÁSOK: 
 MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:
 Kijelölt intézmény Allergológia és klinikai immunológia javasolhat és írhat 
 Megkötés nélkül Allergológia és klinikai immunológia javaslatra írhat 
 Megkötés nélkül Belgyógyászat javaslatra írhat 
 Megkötés nélkül Csecsem -gyermekgyógyászat javaslatra írhat 
 Megkötés nélkül Fül-orr-gégegyógyászat javaslatra írhat 
 Háziorvos Megkötés nélkül javaslatra írhat 
 SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE: KORLÁTLAN 

 ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezd d  kódot) 
 D841 

 EÜ100 26/a.
 TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK: 
 - Rheumatoid arthritis (több, mint 4 ACR kritérium legalább 3 hónapja) kezelése, amennyiben 15 mg/hét  
 methotrexát monoterápiát, vagy legalább 20 mg/nap leflunomid monoterápiát követ  legalább 3 hónapig  
 alkalmazott kombinációs DMARD kezelés ellenére a betegség aktivitása 5,1 DAS28 felett van (DAS28 =  
 módosított Disease Activity Score) 3 hónapig – a 8. számú mellékletben meghatározott finanszírozási 
 algoritmus figyelembevételével 
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 - Megfelel  válaszkészség esetén (DAS28 aktivitási index csökkenése 3 hónap kezelést követ en minimum 0,6  
 és 6 hónap kezelést követ en minimum 1,2) a remisszió fennállásáig (készítményváltás lehetséges mellékhatás  
 vagy hatástalanság esetén) – a 8. számú mellékletben meghatározott finanszírozási algoritmus figyelembevételével 
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDEL  ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS  
SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ EL ÍRÁSOK: 
 MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:
 Kijelölt intézmény Reumatológia írhat 

 ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezd d  kódot) 
 M059, M060, M069 
 
 EÜ100 26/b.
 TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK: 
 - Juvenilis idiopáthiás arthritis poliartikuláris típusainak kezelésére, amennyiben konvencionális kezelés ellenére  
 legalább 5 ízület duzzadt és legalább további 3 mozgáskorlátozott, fájdalmas vagy érzékeny, 3 hónapig  
 – a 8. számú mellékletben meghatározott finanszírozási algoritmus figyelembevételével 
 
 - Megfelel  válaszkészség esetén (Giannini javulási kritérium mértéke 30%-nál magasabb) az aktivitás  
 rendszeres kontrollja mellett a remisszió fennállásáig – a 8. számú mellékletben meghatározott finanszírozási  
 algoritmus figyelembevételével 
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDEL  ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS  
SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ EL ÍRÁSOK: 
 MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:
 Kijelölt intézmény Reumatológia írhat 

 ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezd d  kódot) 
 M0800 

 EÜ100 26/c.
 TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK: 
 - Súlyos rheumatoid arthritis kezelésére, amennyiben el zetes, legalább három hónapig tartó TNF-alfa gátló  
 terápia ellenére a betegség aktivitása megfelel en nem csökken (aktivitási index csökkenés kevesebb, mint  
 1,2) a remisszió fennállásáig – a 8. számú mellékletben meghatározott finanszírozási algoritmus figyelembevételével 
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDEL  ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS  
SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ EL ÍRÁSOK: 
 MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:
 Kijelölt intézmény Reumatológia írhat 

 ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezd d  kódot) 
 M059, M060, M069 

 EÜ100 27.
 TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK: 
 - Igazolt Paget kór kezelése, két évente egy alkalommal 
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDEL  ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS  
SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ EL ÍRÁSOK: 
 MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:
 Járóbeteg szakrendelés / Fekv beteg gyógyintézet Reumatológia írhat 

 ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezd d  kódot) 
 M889 

 EÜ100 28.
 TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK: 
 - 12-45 éves kor közötti, allergiás etiológiájú (IgE szintjük >76 IU/ml, és b rpróbával vagy in vitro  
 meghatározással szérumukban specifikus IgE detektálható környezeti, inhalatív allergének ellen), súlyos  
 asthma bronchialeban szenved  betegeknek, akiknek asztmája nagy dózisú inhalációs szteroid és hosszú  
 hatású beta-2-agonista terápia ellenére nem kontrollált, és gyakoriak (dokumentáltan legalább 4/év) a súlyos,  
 szisztémás szteroid kezelésre szoruló exacerbációik. A terápia eredményességét az asthma-kontroll mértékének  
 ellen rzésével a szteroidra szoruló exacerbációk számának csökkenése alapján értékelni kell 
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDEL  ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS  
SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ EL ÍRÁSOK: 
 MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:
 Kijelölt intézmény szakorvosa Tüd gyógyászat javasolhat 
 Járóbeteg szakrendelés / Fekv beteg gyógyintézet Gyermektüd gyógyászat javaslatra írhat 
 Járóbeteg szakrendelés / Fekv beteg gyógyintézet Tüd gyógyászat javaslatra írhat 
 SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE:4 hónap 
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 ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezd d  kódot) 
 J4500 
 
 EÜ100 29/a.
 TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK: 
 - Korábban ESA kezelésben nem részesült beteg rosszindulatú daganatos megbetegedéshez (heretumor,  
 eml daganat, tüd daganat, malignus lymphoma, myeloma multiplex, ovarium-tumor) társuló, tünetekkel járó,  
 nem kuratív célú kemoterápiával összefügg  anaemia kezelése – az alkalmazott készítmény jóváhagyott  
 indikációinak figyelembevételével – megfelel  étrend-kiegészítés és szükség esetén parenterális vaspótlás  
 mellett a hemoglobin (Hgb) szint < 10 g/dl a kemoterápia befejezését követ  negyedik hétig, amennyiben a  
 hemoglobin szint a 12 g/dl értéket meghaladja, vagy a kezelés nyolcadik hetére a hemoglobinszint emelkedése  
 a kiindulási értékhez képest < 1 g/dl, és a retikulocitaszám 40.000 sejt/mikroliter alatt marad, az ESA  
 (erythropoesis stimulating agent) kezelést meg kell szakítani 
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDEL  ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS  
SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ EL ÍRÁSOK: 
 MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:
 Kijelölt intézmény Haematológia írhat 
 Kijelölt intézmény Klinikai onkológia írhat 

 ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezd d  kódot) 
 C34, C50, C56, C57, C62, C82, C83, C84, C85, C88, C90, C91 

 EÜ100 29/b.
 TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK: 
 - ESA kezelésben részesül  beteg kezelésének folytatásában rosszindulatú daganatos megbetegedéshez  
 (heretumor, eml daganat, tüd daganat, malignus lymphoma, myeloma multiplex, ovarium-tumor) társuló,  
 tünetekkel járó, nem kuratív célú kemoterápiával összefügg  anaemia kezelése, megfelel  étrend-kiegészítés  
 és szükség esetén parenterális vaspótlás mellett a hemoglobin (Hgb) szint < 10 g/dl a kemoterápia befejezését  
 követ  negyedik hétig, amennyiben a hemoglobin szint a 12 g/dl értéket meghaladja, vagy a kezelés  
 nyolcadik hetére a hemoglobinszint emelkedése a kiindulási értékhez képest < 1 g/dl, és a retikulocitaszám  
 40.000 sejt/mikroliter alatt marad, az ESA (erythropoesis stimulating agent) kezelést meg kell szakítani 
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDEL  ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS  
SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ EL ÍRÁSOK: 
 MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:
 Kijelölt intézmény Haematológia írhat 
 Kijelölt intézmény Klinikai onkológia írhat 

 ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezd d  kódot) 
 C34, C50, C56, C57, C62, C82, C83, C84, C85, C88, C90, C91 

 EÜ100 30/a.
 TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK: 
 - Dializált beteg részére, ha lágyrészmeszesedése, 1,86 mmol/l-nál magasabb foszfor szintje, 2,5 mmol/l-nél  
 magasabb korrigált kalcium szintje, 4,4 mmol2/l2-nél magasabb a kalcium és foszfor szorzata, 150-300 pg/ml  
 közötti intakt parathormon szintje van, a csontanyagcsere-zavar, illetve életet veszélyeztet   
 lágyrészmeszesedés megel zésére 
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDEL  ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS  
SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ EL ÍRÁSOK: 
 MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:
 Kijelölt intézmény Nephrológia javasolhat és írhat 
 Kijelölt intézmény Nephrológia javaslatra írhat 

 ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezd d  kódot) 
 Z491 
 
 EÜ100 31/a.
 TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK: 
 - A feln ttkori idiopátiás pulmonalis arteriás hipertónia (IPAH) perzisztáló NYHA/WHO III-as funkcionális  
 stádiumú eseteiben és sclerodermában kialakuló pulmonalis arteriás hipertóniában el zetesen szupportív  
 szerekkel (antikoagulánssal, diuretikummal, digoxinnal) kezelt, vazoreaktivitást vazodilatátor teszttel nem  
 mutató, vagy vazoreaktív, de kálcium csatorna-blokkoló kezelésre nem reagáló eseteiben 
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDEL  ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS  
SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ EL ÍRÁSOK: 
 MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:
 Kijelölt intézmény Kardiológia írhat 
 Kijelölt intézmény Tüd gyógyászat írhat 
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 ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezd d  kódot) 
 I2700, J991 

 EÜ100 31/b.
 TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK: 
 - A feln ttkori idiopátiás pulmonalis arteriás hipertónia (IPAH) perzisztáló NYHA/WHO III-as funkcionális  
 stádiumú eseteiben és sclerodermában kialakuló pulmonalis arteriás hipertóniában, amennyiben a sildenafil 3  
 hónapos alkalmazása (3x20 mg) során nem érték el a megfelel  terápiás hatást, a remisszió fennállásáig 
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDEL  ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS  
SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ EL ÍRÁSOK: 
 MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:
 Kijelölt intézmény Kardiológia írhat 

 ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezd d  kódot) 
 I2700, M3480 

 EÜ100 31/c.
 TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK: 
 -  Idiopátiás pulmonalis arteriás hipertónia (IPAH) perzisztáló NYHA/WHO III-as funkcionális stádiumú eseteiben  
 és sclerodermában kialakuló pulmonalis arteriás hipertóniában el zetesen szupportív szerekkel  
 (antikoagulánssal, diuretikummal, digoxinnal) kezelt, vazoreaktivitást vazodilatátor teszttel nem mutató, vagy  
 vazoreaktív, de kálcium csatorna-blokkoló kezelésre nem reagáló eseteiben, 12-18 éves kor között a remisszió fennállásá

 - Veleszületett, a szisztémás keringés fel l a pulmonális keringés felé irányuló sönthöz és Eisenmenger  
 szindrómához társuló pulmonalis artériás hipertónia NYHA/WHO III-as funkcionális stádiumú eseteiben 12 éves 
  kor felett a remisszió fennállásáig 
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDEL  ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS  
SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ EL ÍRÁSOK: 
 MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:
 Kijelölt intézmény Kardiológia írhat 

 ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezd d  kódot) 
 I2700, M3480, Q2180 

 EÜ100 31/d.
 TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK: 
 - Feln ttkori idiopátiás pulmonalis arteriás hipertóniában (IPAH) szenved  betegek részére, amennyiben legalább  
 3 hónapos sildenafil alkalmazás, majd ezt követ  legalább 3 hónapos bosentan kezelés során a terápiás válasz  
 nem volt megfelel  (perzisztáló NYHA/WHO III-as funkcionális stádiumú iPAH), a felsorolt két hatóanyag  
 helyett a kedvez  terápiás hatás fennállásáig 
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDEL  ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS  
SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ EL ÍRÁSOK: 
 MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:
 Kijelölt intézmény Kardiológia írhat 

 ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezd d  kódot) 
 I2700 
 
 EÜ100 32.
 TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK: 
 - Essentialis thrombocytaemia kezelésére, ha más kezeléssel nem érhet  el a megfelel  thrombocytaszám- 
 csökkenés, vagy gyógyszer okozta súlyos mellékhatás (lábszárfekély, b rfekély), vagy túlérzékenység jelentkezik 
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDEL  ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS  
SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ EL ÍRÁSOK: 
 MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:
 Járóbeteg szakrendelés / Fekv beteg gyógyintézet Haematológia írhat 

 ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezd d  kódot) 
 D4730 

 EÜ100 33.
 TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK: 
 - Krónikus veseelégtelenség mellett fellép  táplálkozási fehérjehiány esetén, amennyiben a GFR 25 ml/perc  
 értéknél kevesebb, és az el írt fehérjebevitel maximum napi 40g, a diéta kiegészítéseként 
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A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDEL  ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS  
SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ EL ÍRÁSOK: 
 MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:
 Kijelölt intézmény Nephrológia írhat 

 ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezd d  kódot) 
 N18, N19 

 EÜ100 34/a.
 TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK: 
 - McDonald kritériumok által meghatározott, 18 év felett, relapszáló-remittáló sclerosis multiplexben, amennyiben  
 a terápia szándékolt megkezdése el tt – a gyógyszer alkalmazási el írása szerint – két vagy három éven belül  
 legalább két dokumentált, jelent s klinikai relapszus volt igazolható, és állapota a Kiterjesztett Rokkantsági  
 Skálán (EDSS) kevesebb mint 5,5 (segítség nélkül legalább 100 m a járástávolság) 
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDEL  ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS  
SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ EL ÍRÁSOK: 
 MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:
 Kijelölt intézmény Neurológia írhat 

 ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezd d  kódot) 
 G35 

 EÜ100 34/b.
 TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK: 
 - Relapszusokkal járó, szekunder progresszív formájú sclerosis multiplex, 18 év felett, amennyiben a neurológiai  
 tünetek progressziója észlelhet , és az elmúlt két évben legalább kett , mozgáskorlátozottságot okozó  
 dokumentált relapszus volt igazolható és a járástávolság legalább 10 m 
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDEL  ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS  
SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ EL ÍRÁSOK: 
 MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:
 Kijelölt intézmény Neurológia írhat 

 ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezd d  kódot) 
 G35 
 
 EÜ100 35.
 TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK: 
 - Auxológiai, biokémiai és radiológiai vizsgálattal igazolt, és többszöri GH provokációs teszttel (a  
 csúcskoncentráció 7ng/ml, azaz 21mE/l alatt van) meger sített gyermekkori GH-hiány kezelése a gyermek  
 végs  magasságának eléréséig (csontkor), vagy a kezelésre adott nem megfelel  válaszig (egy év alatt  
 kevesebb, mint 2 cm növekedés) 
 - Kromoszóma-vizsgálattal vagy molekuláris genetikai vizsgálattal (FISH) igazolt Turner-szindróma kezelése a  
 gyermek végs  magasságának eléréséig (csontkor), vagy a kezelésre adott nem megfelel  válaszig (egy év  
 alatt kevesebb, mint 2 cm növekedés) 
 - Operált craniopharyngeomás gyermek kezelése a gyermek végs  magasságának eléréséig (csontkor), vagy a  
 kezelésre adott nem megfelel  válaszig (egy év alatt kevesebb, mint 2cm növekedés) 
 - Pubertás kor el tt, optimalizált táplálkozási és anyagcsere státusz mellett fennálló krónikus veseelégtelenséggel  
 összefügg  növekedési zavar kezelése a vese-transzplantáció elvégzéséig, vagy a gyermek végs   
 magasságának eléréséig (csontkor), vagy a kezelésre adott nem megfelel  válaszig (egy év alatt kevesebb,  
 mint 2 cm növekedés) 
 - Feln ttkorban (>18 éves életkor) kórismézett, hypothalamus-hypophysis betegség, vagy annak kezelése  
 következtében létrejöv  súlyos GH hiányban szenved  beteg részére, amennyiben provokációs tesztekkel  
 (inzulin hypoglikémiás teszt, arginin teszt, arginin-GHRH teszt, glucagon teszt) 3 ng/ml (<3mcg/l) alatti szérum  
 GH csúcskoncentráció igazolható (GH hiány mellett – prolactint leszámítva – még legalább egy hypophysis  
 mells lebeny hormon-elégtelenség kimutatható, vagy gyermekkorban kezd d  GH-hiány újraértékelése esetén  
 egy provokációs teszt, feln ttkori izolált GH-hiány esetén második stimulációs teszt elvégzése szükséges) és a  
 GH-hiányhoz társuló egyéb hypophysis hormonhiány pótlása megkezd dött (a kortizol, illetve a nemi  
 hormonok adagjának stabilizálása három, a tiroxin adagjának stabilizálása egy hónappal a GH kezelés  
 megkezdése el tt szükséges) 
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDEL  ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS  
SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ EL ÍRÁSOK: 
 MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:
 Kijelölt intézmény Endokrinológia írhat 
 Kijelölt intézmény Nephrológia írhat 
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 ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezd d  kódot) 
 D3530, E23, E8930, N18, N19, Q96 

 EÜ100 36/a.
 TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK: 
 - Philadelphia kromoszóma (bcr-abl átrendez dés) pozitív (Ph+) krónikus myeloid leukaemia (CML) – a kezd   
 dózis 3 hónap elteltével emelhet , amennyiben haematológiai remisszió nem volt elérhet , további dózis  
 emelés lehetséges 12 hónap elteltével, ha megfelel  citogenetikai válasz nem volt 
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDEL  ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS  
SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ EL ÍRÁSOK: 
 MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:
 Kijelölt intézmény Haematológia írhat 

 ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezd d  kódot) 
 C9210 
 
 EÜ100 36/b.
 TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK: 
 - Philadelphia kromoszóma (bcr-abl) pozitív (Ph+) krónikus myeloid leukaemia (CML), feln tt betegek részére, ha 
  legalább 3 hónapig tartó, emelt dózisú (600 mg) imatinib kezeléssel hematológiai remissziót nem sikerült elérni 
 - Philadelphia kromoszóma (bcr-abl) pozitív (Ph+) krónikus myeloid leukaemia (CML), legalább 12 hónapig tartó,  
 emelt dózisú (600 mg) imatinib kezelés mellett a teljes cytogenetikai válasz hiánya tapasztalható 
 - Philadelphia kromoszóma (bcr-abl) pozitív (Ph+) krónikus myeloid leukaemia (CML), emelt dózisú, átmenetileg  
 hatásos imatinib kezelés mellett a beteg állapotában hematológiai vagy citogenetikai progresszió következett be 
 - Philadelphia kromoszóma (bcr-abl) pozitív (Ph+) krónikus myeloid leukaemia (CML), olyan súlyos fokú imatinib  
 intolerancia esetén, amikor az imatinib kezelés nem folytatható (amennyiben a súlyos májfunkció-károsodás az  
 imatinib terápia elhagyása, az egyidej leg alkalmazott egyéb készítmények májkárosító hatásának kizárása,  
 majd csökkentett dózis alkalmazása mellett is fennáll) 
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDEL  ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS  
SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ EL ÍRÁSOK: 
 MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:
 Kijelölt intézmény Haematológia írhat 

 ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezd d  kódot) 
 C9210 

 EÜ100 36/c.
 TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK: 
 - Újonnan diagnosztizált Philadelphia kromoszóma pozitív (Ph+) akut lymphoblastos leukémiás (ALL) feln tt  
 beteg kezelése kemoterápiával kiegészítve a betegség progressziójáig 
 - Recidivált vagy refrakter Ph+ ALL-es feln tt beteg kezelésére monoterápiában a betegség progressziójáig 
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDEL  ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS  
SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ EL ÍRÁSOK: 
 MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:
 Kijelölt intézmény Haematológia írhat 

 ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezd d  kódot) 
 C9100 

 EÜ100 37/a.
 TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK: 
 - Gastrointestinális stromából kiinduló (GIST), nem rezekálható vagy metasztatikus malignus tumorok kezelése,  
 amennyiben az imatinib kezeléssel szemben bizonyítottan rezisztencia vagy intolerancia áll fenn 
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDEL  ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS  
SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ EL ÍRÁSOK: 
 MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:
 Kijelölt intézmény Patológia javasolhat 
 Kijelölt intézmény Klinikai onkológia javaslatra írhat 

 ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezd d  kódot) 
 C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26 
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 EÜ100 37/b.
 TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK: 
 - A nemzetközi irányelvek alapján III–IV stádiumú, relapszusban lév  vagy irrezekábilis vesesejtes carcinoma  
 els vonalbeli kezelésére jó és közepes prognózisú betegek esetében, akiknél az öt kockázati tényez  közül [1.  
 LDH > 1,5x a normál érték felett, 2. hemoglobin a normál szintnél alacsonyabb, 3. korrigált Se Ca > 10 mg/dl  
 (2,5 mmol/l), 4. a diagnózistól a terápiáig eltelt id  < 1 év, 5. ECOG Performance status >2 (  Karnofsky score 
   80)] legfeljebb kett  áll fenn 
 - A nemzetközi irányelvek alapján III–IV stádiumú, relapszusban lév  vagy irrezekábilis vesesejtes carcinoma  
 másodvonalbeli kezelésére ugyanezen vagy rossz prognózisú betegek esetében (azaz akiknél az el bb említett 5  
 kockázati tényez b l legalább három fennáll) korábbi cytokin alapú terápia hatástalansága esetén; a folyamat  
 WHO kritériumok szerint definiált progressziójáig 
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDEL  ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS  
SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ EL ÍRÁSOK: 
 MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:
 Kijelölt intézmény Klinikai onkológia írhat 
 Kijelölt intézmény Urológia írhat 

 ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezd d  kódot) 
 C64 

 EÜ100 37/c.
 TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK: 
 - Metasztatizáló vesesejtes karcinóma (MRCC) kezelésére – interferon vagy IL-2 kezelést követ en 
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDEL  ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS  
SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ EL ÍRÁSOK: 
 MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:
 Kijelölt intézmény Klinikai onkológia írhat 
 Kijelölt intézmény Urológia írhat 

 ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezd d  kódot) 
 C64 

 EÜ100 38/a.
 TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK: 
 - Krónikus vastúlterhelés, amennyiben transzfúzió okozta haemosiderosis, vagy idiopathiás (primer)  
 haemochromatosis, vagy porphyria cutanea tardaval együttjáró vastúlterhelés áll fenn 
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDEL  ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS  
SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ EL ÍRÁSOK: 
 MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:
 Járóbeteg szakrendelés / Fekv beteg gyógyintézet Csecsem -gyermekgyógyászat írhat 
 Járóbeteg szakrendelés / Fekv beteg gyógyintézet Haematológia írhat 
 Járóbeteg szakrendelés / Fekv beteg gyógyintézet Nephrológia írhat 

 ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezd d  kódot) 
 E8010, E8310 
 
 EÜ100 38/b.
 TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK: 
 - Krónikus vastúlterhelés kezelése 6 éves és id sebb, béta-thalassaemia majorban szenved  betegnek, aki több  
 mint 7 ml/kg/hónap vörösvértest-koncentrátumot kap, amennyiben a deferoxamin-kezelés ellenjavallt vagy  
 elégtelen 
 - A 2-5 év közötti beteg számára, akinél a vastúlterhelés nem transzfúziós okú, hanem a vérszegénységgel  
 együtt járó tartós haemolysis miatt alakul ki, amennyiben a deferoxamin-kezelés ellenjavallt vagy elégtelen 
 - A nagy mennyiség  (7 ml/tskg/hó-t elér  vagy meghaladó) vörösvértest-koncentrátumot igényl ,  
 transzplantációs listára került myelodysplasia (MDS) szindrómás beteg részére, haemosiderosis kivédése  
 céljából, amennyiben a deferoxamin-kezelés ellenjavallt vagy elégtelen 
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDEL  ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS  
SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ EL ÍRÁSOK: 
 MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:
 Kijelölt intézmény szakorvosa Haematológia írhat 

 ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezd d  kódot) 

 D46, D5610 
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 EÜ100 39/a.
 TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK: 
 - Végstádiumú veseelégtelenség fenntartó dialízisterápiája során kialakult szekunder hyperparathyreosis  
 kezelése, amennyiben a beteg szérum iPTH 500-800 pg/ml között van, és a konvencionális aktív D-vitamin  
 kezelést dokumentáltan legalább 2 alkalommal meg kellett szakítani a szérum kalciumszint normál szint fölé  
 emelkedése miatt (Ca>2,4 mmol/l) vagy normokalcaemia esetén (Ca<2,4 mmol/l), ha a szérum iPTH>800  
 pg/ml és a mellékpajzsmirigy sebészeti eltávolítása kontraindikált 
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDEL  ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS  
SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ EL ÍRÁSOK: 
 MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:
 Kijelölt intézmény Nephrológia javasolhat és írhat 
 Kijelölt intézmény Nephrológia javaslatra írhat 

 ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezd d  kódot) 
 E2110 

 EÜ100 39/b.
 TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK: 
 - Végstádiumú veseelégtelenség fenntartó dialízisterápiája során kialakult szekunder hyperparathyreosis  
 kezelése, amennyiben szérum iPTH 500-800 pg/ml között van, és a szérum Ca >2,4 mmol/l és a CaxP >4,44  
 mmol2/l2, vagy a szérum iPTH>800 pg/ml és a mellékpajzsmirigy sebészeti eltávolítása kontraindikált 
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDEL  ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS  
SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ EL ÍRÁSOK: 
 MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:
 Kijelölt intézmény Nephrológia javasolhat és írhat 
 Kijelölt intézmény Nephrológia javaslatra írhat 

 ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezd d  kódot) 
 E2110 
 
 EÜ100 40.
 TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK: 
 - Lokálisan el rehaladott vagy metasztatikus, adenocarcinoma vagy bronchiolo-alveolaris carcinoma szövettanú,  
 nem-kissejtes tüd rákban, amennyiben legalább egyféle kemoterápiás kezelés ellenére a WHO-kritériumok  
 szerint értékelt progresszió jelentkezik, és a K-ras mutációjának hiánya ("vad típus") vagy az EGFR aktiváló  
 mutációja genetikai vizsgálattal igazolt, legfeljebb a WHO-kritériumok szerinti további progresszióig 
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDEL  ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS  
SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ EL ÍRÁSOK: 
 MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:
 Kijelölt intézmény Klinikai onkológia írhat 

 ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezd d  kódot) 
 C3400, C3410, C3420, C3430, C3480, C3490 

 EÜ100 41.
 TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK: 
 - Intermedier vagy el rehaladott, barcelónai klasszifikáció szerinti (Barcelona Clinic Cancer Staging Classification –  
 BCLC) B, C stádiumú, szövettanilag igazolt hepatocellularis carcinoma kezelése, jó májfunkció (Child Pugh  
 szerinti A stádiumú) és megfelel  általános állapot (ECOG 0-2) esetén, amennyiben az el zetes lokoregionális  
 terápia nem hoz megfelel  eredményt, vagy a beteg lokoregionális terápiára nem alkalmas, onkológus,  
 intervenciós radiológus, hepatológus és sebész szakorvos dokumentált  
 közös döntése alapján, a WHO-kritériumok szerinti progresszióig 
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDEL  ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS  
SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ EL ÍRÁSOK: 
 MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:
 Kijelölt intézmény Klinikai onkológia írhat 

 ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezd d  kódot) 
 C2200 
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 EÜ100 42.
 TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK: 
 - Enyhe és középsúlyos A hemofiliában vagy von Willebrand betegségben, spontán vérzés kezelésére vagy a  
 vérzés megel zésére kis m tétek esetén 
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDEL  ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS  
SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ EL ÍRÁSOK: 
 MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:
 Kijelölt intézmény Haematológia írhat 

 ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezd d  kódot) 
 D6600, D6800 

 EÜ100 43.
 TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK: 
 - Endokrin tünetekkel járó, el rehaladott stádiumú (inoperabilis, metasztatikus vagy progrediáló)  
 mellékvesekéreg-carcinoma tüneti kezelése kombinációs kemoterápia részeként három hónapig, ezt követ en –  
 progressziómentesség esetén – a klinikai remisszió fennállásáig 
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDEL  ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS  
SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ EL ÍRÁSOK: 
 MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:
 Kijelölt intézmény Endokrinológia írhat 
 Kijelölt intézmény Klinikai onkológia írhat 

 ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezd d  kódot) 
 C7400 

 EÜ100 44.
 TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK: 
 - Feln ttkori súlyos Crohn-betegség kezelése (18 éves kor felett és CDAI>300), amennyiben legalább három  
 hónapig alkalmazott hagyományos gyógykezelés (szteroid- és immunszuppresszív terápia, fisztulázó Crohn- 
 betegség esetén antibiotikum-terápia, drenázs és immunszuppresszív kezelés) ellenére a betegség aktivitása  
 igazoltan nem csökken (CDAI>300), vagy szteroidfügg ség (3 hónapon túl szisztémásan >10 mg/nap  
 prednisolon eqvivalens dózis, vagy >3 mg/nap lokális szteroid alkalmazása) igazolható, vagy a hagyományos  
 gyógykezelés toxicitás miatt nem alkalmazható; három hónapig, ezt követ en megfelel  válaszkészség esetén  
 (CDAI minimum 70 pontos csökkenése) további kilenc hónapig (készítményváltás lehetséges mellékhatás vagy  
 progresszió esetén, illetve panaszmentes id szakot követ  relapszus fellépésekor ismételt terápia  
 megkísérelhet ) – a 8. számú mellékletben meghatározott finanszírozási algoritmus figyelembevételével 
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDEL  ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS  
SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ EL ÍRÁSOK: 
 MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:
 Kijelölt intézmény Gastroenterológia írhat 

 ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezd d  kódot) 
 K5001, K5011, K5012, K5081, K5082 

 EÜ100 45.
 TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK: 
 - Gyermekkori Crohn-betegség (6-17 éves korig) kezelése, amennyiben legalább három hónapig alkalmazott  
 hagyományos gyógykezelés (szteroid és immunszuppresszív terápia) ellenére a betegség aktivitása igazoltan  
 nem csökken (PCDAI>30), vagy a hagyományos gyógykezelés toxicitás miatt nem alkalmazható, három  
 hónapig, ezt követ en megfelel  válaszkészség esetén (PCDAI minimum 15 pontos csökkenése) további kilenc  
 hónapig (készítményváltás lehetséges mellékhatás vagy progresszió esetén, illetve panaszmentes id szakot  
 követ  relapszus fellépésekor ismételt terápia megkísérelhet ) – a 8. számú mellékletben meghatározott  
 finanszírozási algoritmus figyelembevételével 
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDEL  ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS  
SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ EL ÍRÁSOK: 
 MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:
 Kijelölt intézmény Gastroenterológia írhat 

 ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezd d  kódot) 
 K5001, K5011, K5081 

 EÜ100 46.
 TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK: 
 - Súlyos, aktív colitis ulcerosa (UCDAI>9) indukciós kezelése, amennyiben intenzív, teljes dózisú parenteralis  
 szteroid és maximálisan tolerálható dózisú immunszuppresszív terápia ellenére a betegség aktivitása nem  
 csökken (UCDAI>9) és a kezelés megkezdése nélkül a colectomia nem kerülhet  el, dokumentált sebészeti  
 konzílium alapján három hónapig, ezt követ en megfelel  válaszkészség esetén (UCDAI minimum 3 pontos  
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 csökkenése) további kilenc hónapig (panaszmentes id szakot követ  relapszus fellépésekor ismételt terápia  
 megkísérelhet ) – a 8. számú mellékletben meghatározott finanszírozási algoritmus figyelembevételével 
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDEL  ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS  
SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ EL ÍRÁSOK: 
 MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:
 Kijelölt intézmény Gastroenterológia írhat 

 ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezd d  kódot) 
 K5180, K5190 

 EÜ100 47.
 TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK: 
 - Spondylitis ankylopoetica, amennyiben radiológiailag legalább 2-es stádiumú bilateralis, vagy 3-as, 4-es  
 stádiumú unilateralis sacroiletitis, és legalább 3 hónapja mozgásra fokozódó háti fájdalom, frontális és szagittális  
 síkban besz kült gerinc-, illetve besz kült légz mozgás igazolt, és a BASDAI aktivitási index >40, és kett   
 vagy több különböz  nem-szteroid gyulladásgátló maximális vagy tolerálható dózisban történ  alkalmazása  
 ellenére a betegség aktivitása igazoltan nem csökkent, három hónapig, ezt követ en megfelel  válaszkészség  
 esetén (BASDAI index minimum relatív 50%-os csökkenése esetén) a remisszió fennállásáig (mellékhatás  
 vagy hatástalanság esetén készítményváltás lehetséges) – a 8. számú mellékletben meghatározott  
 finanszírozási algoritmus figyelembevételével 
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDEL  ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS  
SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ EL ÍRÁSOK: 
 MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:
 Kijelölt intézmény Reumatológia írhat 

 ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezd d  kódot) 
 M45H0 

 EÜ100 48.
 TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK: 
 - Aktív arthritis psoriatica, amennyiben axiális érintettség esetén a BASDAI aktivitási index (0-100) átlaga több,  
 mint 40, és kett  vagy több különböz  nem-szteroid gyulladásgátló maximális vagy tolerálható dózisban történ   
 alkalmazása ellenére a betegség aktivitása igazoltan nem csökken, vagy perifériás érintettség esetén  
 (aktivitási index 5,1 DAS28 érték felett) legalább 3 hónapig tartó DMARD terápia hatására (methotrexat,  
 sulfasalazin, ciklosporin, leflunomid) a betegség aktivitása igazoltan nem csökken – súlyos psoriasisos b rtünetek  
 egyidej  fennállása esetén a reumatológus és b rgyógyász szakorvos dokumentált közös döntését követ en –  
 három hónapig, ezt követ en kizárólag megfelel  válaszkészség (BASDAI index minimum relatív 50%-os  
 csökkenése, vagy DAS28 aktivitási index csökkenése 3 hónap kezelést követ en minimum 0,6 és 6 hónap  
 kezelést követ en minimum 1,2; vagy a PASI index minimum relatív 50%-os csökkenése) esetén a remisszió  
 fennállásáig (készítményváltás lehetséges mellékhatás vagy hatástalanság esetén) – a 8. számú mellékletben  
 meghatározott finanszírozási algoritmus figyelembevételével 
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDEL  ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS  
SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ EL ÍRÁSOK: 
 MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:
 Kijelölt intézmény Reumatológia írhat 

 ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezd d  kódot) 
 L4050, M0700, M0710, M0720, M0730 

 EÜ100 49.
 TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK: 
 - Súlyos tünetekkel járó plakkos psoriasis, amennyiben legalább 3 hónapig tartó standard szisztémás kezelés  
 (acitrein, cyclosporin, methotrexat, fototerápia [sz k spektrumú UVB vagy PUVA]) ellenére a PASI>15 (vagy  
 BSA>10%, amennyiben a PASI nem meghatározható) és a DLQI>10 – súlyos arthritis psoriatica tüneteinek  
 egyidej  fennállása esetén b rgyógyász és reumatológus szakorvos dokumentált közös  
 döntését követ en – három hónapig, ezt követ en kizárólag megfelel  válaszkészség (PASI index minimum  
 relatív 50%-os csökkenése) esetén a remisszió fennállásáig (mellékhatás vagy hatástalanság esetén  
 készítményváltás lehetséges) – a 8. számú mellékletben meghatározott finanszírozási algoritmus figyelembevételével 
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDEL  ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS  
SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ EL ÍRÁSOK: 
 MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:
 Kijelölt intézmény B rgyógyászat írhat 

 ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezd d  kódot) 
 L4003, L4004, L4005 
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 EÜ100 50.
 TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK: 
 - Szerzett immunhiányos állapot (HIV/AIDS) 
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDEL  ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS  
SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ EL ÍRÁSOK: 
 MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:
 Kijelölt intézmény szakorvosa Megkötés nélkül írhat 

 ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezd d  kódot) 
 B20, B21, B22, B23, B24, Z21 

 EÜ100 51.
 TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK: 
 - Újonnan diagnosztizált, glioblastoma multiformeban (RPA III-IV.), (KPS>70) sebészeti beavatkozást  
 követ en, vagy inoperabilitás esetén sebészeti beavatkozás nélkül 
 - Progrediáló malignus gliomákban (glioblastoma multiforme RPA III-IV., anaplasztikus astrocytoma,  
 oligodendroglioma, oligo-astrocytoma Grade III.) (KPS>70) standard kezelést (sebészi, radio- és kemoterápia)  
 követ en képalkotó eljárással igazolt recidíva, illetve progresszió esetén 
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDEL  ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS  
SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ EL ÍRÁSOK: 
 MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:
 Kijelölt intézmény Patológia javasolhat 
 Kijelölt intézmény Klinikai onkológia javaslatra írhat 
 Kijelölt intézmény Sugártherápia javaslatra írhat 

 ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezd d  kódot) 
 C7100, C7110, C7120, C7130, C7140, C7150, C7160, C7170, C7180 

 EÜ100 52.
 TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK: 
 - Másodvonalban alkalmazott gyógyszeres terápiára rezisztens (rohamszám-redukció 50% alatt) 1-14 év közötti  
 epilepsziás gyermekek ketogen diétájának bevezetésére, folyamatos szakorvosi és dietetikus szakember általi  
 kontroll mellett, amennyiben egy hónapos terápiát követ  kontrollvizsgálat már igazolja a hatásosságot és  
 három hónapos terápiát követ en a rohamszám-redukció 50% felett van, legfeljebb két évig 
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDEL  ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS  
SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ EL ÍRÁSOK: 
 MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:
 Kijelölt intézmény Gyermekneurológia írhat 

 ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezd d  kódot) 
 E7400, E7440, F8030, G4030, G4040, G4050 

 EÜ100 53.
 TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK: 
 - Nagyon aktív relapszáló-remittáló sclerosis multiplex kezelésére monoterápiában, amennyiben a betegek az  
 alkalmazott immunmoduláns kezelésre nem megfelel en reagálnak (a natalizumab kezelést megel z  1 évben  
 legalább 1 shubbal, friss MRI felvételen legalább 9 T-hyperintenzív lézió vagy 1-nél több Gd halmozódással  
 járó lézió meglétével jellemezhet  a betegség aktivitása), rendszeres szakorvosi ellen rzés mellett (PML-gyanú,  
 neutralizáló antitestek megjelenése és perzisztálása, májfunkció ellen rzése, hyperszenzitivitás), a secunder  
 progresszív forma kialakulásáig 
 - Sclerosis multiplex kezelésére monoterápiában, ha a betegség kezdett l gyors és súlyos lefolyású (2 vagy több  
 funkcióvesztést okozó relapszus fordult el  egy év alatt és friss MRI felvételen 1-nél több Gd dúsulással járó  
 lézió vagy megnövekedett T2 góctérfogat), rendszeres szakorvosi ellen rzés mellett (PML-gyanú, neutralizáló  
 antitestek megjelenése és perzisztálása, májfunkció ellen rzése, hyperszenzitivitás), a secunder progresszív  
 forma kialakulásáig 
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDEL  ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS  
SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ EL ÍRÁSOK: 
 MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:
 Kijelölt intézmény Neurológia írhat 

 ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezd d  kódot) 
 G35H0 

 EÜ100 54.
 TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK: 
 - B-sejtes krónikus lymphoid leukemia, korai (RAI 0-II) stádiumában, amennyiben az aktivitási jelek közül  
 legalább egy jelen van: „B”-tünet, 6 hónapon belül megkett z d  lymphocytaszám, progresszív  
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 splenomegalia (a bal bordaívet 6 cm-rel meghaladó lép), progresszív lymphadenomegalia (legnagyobb  
 nyirokcsomó átmér je > 10 cm), csontvel  elégtelenség 
 - B-sejtes krónikus lymphoid leukemia, el rehaladott (RAI III-IV) stádiumában lév  betegek részére, akiknek  
 creatinin clearance-e normális ( 70 ml/min) és az ECOG skálán elért érték 0-2, els  vonalbeli R-FC kombinációs  
 terápia részeként, összesen 6 cikluson keresztül 
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDEL  ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS  
SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ EL ÍRÁSOK: 
 MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:
 Kijelölt intézmény Haematológia írhat 

 ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezd d  kódot) 
 C911” 
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 Az emelt indikációhoz kötött támogatási kategóriába tartozó  
 betegségcsoportok, indikációs területek és a felírásra jogosultak köre 

Eü 50 százalékos támogatási kategória 

 EÜ50 3/a.
 TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK: 
 - Enyhe és középsúlyos Alzheimer-betegség, ha a szakmai protokoll szerinti átvizsgálás dokumentáltan  
 megtörtént és a Mini-Mental Teszt értéke 10-26 pont között van, abban az esetben, ha a Mini-Mental Teszt  
 pontérték csökkenése egy éven belül nem haladja meg a 3 pontot 
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDEL  ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS  
SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ EL ÍRÁSOK: 
 MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:
 Kijelölt intézmény Neurológia javasolhat és írhat 
 Kijelölt intézmény Pszichiátria javasolhat és írhat 
 Háziorvos Megkötés nélkül javaslatra írhat 
 SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE:12 hónap 

 ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezd d  kódot) 
 G309 

 EÜ50 3/b.
 TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK: 
 - Középsúlyos és súlyos Alzheimer-betegség, ha a szakmai protokoll szerinti átvizsgálás dokumentáltan  
 megtörtént és a Mini-Mental Teszt értéke 20 pont alatt van 
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDEL  ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS  
SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ EL ÍRÁSOK: 
 MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:
 Kijelölt intézmény Neurológia javasolhat és írhat 
 Kijelölt intézmény Pszichiátria javasolhat és írhat 
 Háziorvos Megkötés nélkül javaslatra írhat 
 SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE:12 hónap 

 ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezd d  kódot) 
 G309 

 EÜ50 5.
 TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK: 
 - Az otthoni szakápolás bizonyítottan meglév  feltételei esetén az adott készítmény alkalmazási el írásában  
 szerepl  javallatokban 
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDEL  ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS  
SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ EL ÍRÁSOK: 
 MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:
 Járóbeteg szakrendelés / Fekv beteg gyógyintézet Megkötés nélkül írhat 
 Háziorvos Megkötés nélkül írhat 

 ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezd d  kódot) 
 E8780, Y5780 
 
 EÜ50 6/a.
 TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK: 
 - Dokumentált 2-es típusú cukorbetegség, orális antidiabetikus kezelés kiegészítésére bázisinzulin terápiaként,  
 amennyiben orális antidiabetikum kezelés mellett a beállított medikáció ellenére a megfelel  anyagcserehelyzet  
 (HbA1c<7.0%) nem volt elérhet  
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDEL  ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS  
SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ EL ÍRÁSOK: 
 MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:
 Járóbeteg szakrendelés / Fekv beteg gyógyintézet Belgyógyászat javasolhat és írhat 
 Járóbeteg szakrendelés / Fekv beteg gyógyintézet Csecsem -gyermekgyógyászat javasolhat és írhat 
 Járóbeteg szakrendelés / Fekv beteg gyógyintézet Endokrinológia javasolhat és írhat 
 Háziorvos Megkötés nélkül javaslatra írhat 
 SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE:12 hónap 
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 ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezd d  kódot) 
 E11 

 EÜ50 6/b.
 TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK: 
 - Dokumentált 2-es típusú cukorbetegség, amennyiben diétával, testsúly-csökkenéssel, életmód-változtatással és  
 metformin terápiával a megfelel  vércukoranyagcsere-háztartás (HbA1c<7.0%) nem volt elérhet ,  
 metforminnal kombinálva, vagy metformin-intolerantia, kontraindikáció esetén monoterápiában, amennyiben  
 éhomi <8,0 mmol/l vércukor mellett a posztprandriális vércukorérték emelkedés meghaladja a 30%-ot és a  
 szulfanilureával történ  kombinációs terápiától fokozott hypoglicaemia veszélye várható 
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDEL  ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS  
SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ EL ÍRÁSOK: 
 MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:
 Járóbeteg szakrendelés / Fekv beteg gyógyintézet Belgyógyászat javasolhat és írhat 
 Járóbeteg szakrendelés / Fekv beteg gyógyintézet Csecsem -gyermekgyógyászat javasolhat és írhat 
 Járóbeteg szakrendelés / Fekv beteg gyógyintézet Endokrinológia javasolhat és írhat 
 Háziorvos Megkötés nélkül javaslatra írhat 
 Megkötés nélkül Belgyógyászat írhat 
 Megkötés nélkül Csecsem -gyermekgyógyászat írhat 
 Megkötés nélkül Endokrinológia írhat 
 SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE:12 hónap 

 ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezd d  kódot) 
 E11 

 EÜ50 6/c.
 TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK: 
 - Dokumentált 2-es típusú cukorbetegség, amennyiben diétával, testsúly-csökkenéssel, életmód-változtatással és  
 metformin terápiával megfelel  vércukoranyagcsere-háztartás (HbA1c<7.0%) nem volt elérhet , metforminnal 
 kombinálva, vagy metformin-intolerantia, kontraindikáció esetén szulfonilureával kombinálva, amennyiben  
 éhomi <8,0 mmol/l vércukor mellett a posztprandriális vércukorérték emelkedése meghaladja a 30%-ot, és az  
 inzulinkezelés nem preferált 
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDEL  ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS  
SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ EL ÍRÁSOK: 
 MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:
 Járóbeteg szakrendelés / Fekv beteg gyógyintézet Belgyógyászat javasolhat és írhat 
 Járóbeteg szakrendelés / Fekv beteg gyógyintézet Endokrinológia javasolhat és írhat 
 Háziorvos Megkötés nélkül javaslatra írhat 
 Megkötés nélkül Belgyógyászat írhat 
 Megkötés nélkül Endokrinológia írhat 
 SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE:12 hónap 

 ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezd d  kódot) 
 E11 
 
 EÜ50 7.
 TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK: 
 - Térdízületi arthrosis súlyos, folyadékgyülemmel járó esetei 
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDEL  ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS  
SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ EL ÍRÁSOK: 
 MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:
 Megkötés nélkül Ortopédia-traumatológia írhat 
 Megkötés nélkül Reumatológia írhat 

 ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezd d  kódot) 
 M179 

 EÜ50 8.
 TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK: 
 - Herpes simplex és herpex zooster dokumentáltan súlyos ophtalmicus szöv dményei 

 
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDEL  ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS  
SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ EL ÍRÁSOK: 
 MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:
 Megkötés nélkül Szemészet írhat 

 ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezd d  kódot) 
 B005, B023 
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 EÜ50 9/a1.
 TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK: 
 - Az asthma bronchiale ICS+LABA kombinációjával nem kontrollált formájában (ez a következ  jellemz k közül  
 három vagy több meglétét jelenti: nappali tünetek legalább hetente kétszer, fizikai aktivitás korlátozottsága,  
 éjszakai felébredés dyspnoe miatt, rohamoldó szükséglet több mint kétszer egy héten, FEV1<80% alatt) 
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDEL  ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS  
SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ EL ÍRÁSOK: 
 MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:
 Járóbeteg szakrendelés / Fekv beteg gyógyintézet Allergológia és klinikai immunológia javasolhat és írhat 
 Járóbeteg szakrendelés / Fekv beteg gyógyintézet Gyermektüd gyógyászat javasolhat és írhat 
 Járóbeteg szakrendelés / Fekv beteg gyógyintézet Tüd gyógyászat javasolhat és írhat 
 Háziorvos Megkötés nélkül javaslatra írhat 
 Megkötés nélkül Allergológia és klinikai immunológia írhat 
 Megkötés nélkül Gyermektüd gyógyászat írhat 
 Megkötés nélkül Tüd gyógyászat írhat 
 SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE:12 hónap 

 ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezd d  kódot) 
 J4500, J4510, J4580, J4590 

 EÜ50 9/a2.
 TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK: 
 - Krónikus obstruktív tüd betegség (COPD), ha a FEV1 kisebb mint a kívánt érték 80%-a, egy vagy több  
 elhúzódó hatású hörg tágító kiegészít jeként 
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDEL  ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS  
SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ EL ÍRÁSOK: 
 MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:
 Járóbeteg szakrendelés / Fekv beteg gyógyintézet Tüd gyógyászat javasolhat és írhat 
 Háziorvos Megkötés nélkül javaslatra írhat 
 Megkötés nélkül Tüd gyógyászat írhat 
 SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE:12 hónap 

 ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezd d  kódot) 
 J4410, J4480, J4490 
 
 EÜ50 10.
 TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK: 
 - Coronariascleroticus stabil angina pectoris, komplex antianginás kezelés mellett ismétl d  anginiform panaszok  
 fennállása esetén 
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDEL  ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS  
SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ EL ÍRÁSOK: 
 MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:
 Járóbeteg szakrendelés / Fekv beteg gyógyintézet Belgyógyászat javasolhat és írhat 
 Járóbeteg szakrendelés / Fekv beteg gyógyintézet Kardiológia javasolhat és írhat 
 Háziorvos Megkötés nélkül javaslatra írhat 
 SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE:12 hónap 

 ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezd d  kódot) 
 I2010, I2080, I2090 

Eü 70 százalékos támogatási kategória 
 EÜ70 1.
 TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK: 
 - Dokumentált 2-es típusú cukorbetegség, amennyiben diétával, testsúly-csökkenéssel, életmód-változtatással és  
 metforminnal történ  kezeléssel megfelel  vércukoranyagcsere-háztartás (HbA1c<7.0%) nem volt elérhet ,  
 metforminnal kombinálva (kombinációs készítmény önmagában is teljesíti a kritériumot), vagy metformin- 
 intolerantia, kontraindikáció esetén szulfanilureával kombinálva (kombinációs készítmény önmagában is teljesíti  
 a kritériumot) 
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDEL  ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS  
SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ EL ÍRÁSOK: 
 MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:
 Járóbeteg szakrendelés / Fekv beteg gyógyintézet Belgyógyászat javasolhat és írhat 
 Járóbeteg szakrendelés / Fekv beteg gyógyintézet Endokrinológia javasolhat és írhat 
 Háziorvos Megkötés nélkül javaslatra írhat 
 Megkötés nélkül Belgyógyászat írhat 
 Megkötés nélkül Endokrinológia írhat 
 SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE:12 hónap 
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 ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezd d  kódot) 
 E11 

 EÜ70 2/a1.
 TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK: 
 - Lezajlott tranziens ischemias attack (TIA), illetve stroke után halmozott atherothrombotikus rizikó esetén  
 secunder stroke prevenció céljából 
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDEL  ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS  
SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ EL ÍRÁSOK: 
 MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:
 Járóbeteg szakrendelés / Fekv beteg gyógyintézet Kardiológia javasolhat és írhat 
 Járóbeteg szakrendelés / Fekv beteg gyógyintézet Neurológia javasolhat és írhat 
 Háziorvos Megkötés nélkül javaslatra írhat 
 Megkötés nélkül Kardiológia írhat 
 Megkötés nélkül Neurológia írhat 
 SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE:12 hónap 

 ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezd d  kódot) 
 G45, I63 
 
 EÜ70 2/a2.
 TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK: 
 - Akut koronária szindróma (instabil angina, NSTEMI, STEMI), perkután endovasculáris intervencióját követ en,  
 amennyiben a clopidogrel terápia nem preferált 
 - Agyi és végtagi artériás keringési zavarban szenved  betegek cerebro- és cardiovascularis akut ischemiás  
 komplikációinak prevenciója céljából 
 - Cerebrovascularis betegségek, perifériás artériás obstrukció secunder prevenciójára dokumentált ASA allergia,  
 ASA rezisztencia, m szeres vizsgálattal igazolt ASA-non-responsio, valamint ASA alkalmazása mellett kialakult  
 endoscoppal, vagy Weber-vizsgálattal igazolt gastrointestinalis vérzés, ASA-indukálta asthmaroham esetén 
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDEL  ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS  
SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ EL ÍRÁSOK: 
 MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:
 Járóbeteg szakrendelés / Fekv beteg gyógyintézet Belgyógyászat javasolhat és írhat 
 Járóbeteg szakrendelés / Fekv beteg gyógyintézet Érsebészet javasolhat és írhat 
 Járóbeteg szakrendelés / Fekv beteg gyógyintézet Kardiológia javasolhat és írhat 
 Járóbeteg szakrendelés / Fekv beteg gyógyintézet Neurológia javasolhat és írhat 
 Háziorvos Megkötés nélkül javaslatra írhat 
 Megkötés nélkül Belgyógyászat írhat 
 Megkötés nélkül Érsebészet írhat 
 Megkötés nélkül Kardiológia írhat 
 Megkötés nélkül Neurológia írhat 
 SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE:12 hónap 

 ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezd d  kódot) 
 G45, I2000, I2010, I2080, I2090, I2100, I2110, I2120, I2130, I2140, I2200, I2210, I2280, I240, I249, I63, I64,  
 I740, I7410, I7420, I7430, I7440, I7450, I7480, I7710, I7711, Z955 

 EÜ70 2/a3.
 TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK: 
 - Akut koronária szindróma (instabil angina, NSTEMI, STEMI) perkután endovasculáris intervencióját követ en  
 egy évig ASA-val kombinálva 
 - ST-eleváció nélküli akut coronaria szindrómában (instabil angina vagy NSTEMI/non-Q myocardialis infarctus)  
 egy évig ASA-val kombinálva 
 - STEMI-ben thrombolitikus kezelést követ en ASA-val kombinálva maximum négy hétig 
 - Ischaemiás eredet  cerebrovascularis betegségek, instabil angina, non-QMI, NSTEMI, AMI, perifériás artériás  
 obstrukció angiográfiával, vagy egyéb képalkotó vizsgálattal igazolt eseteiben, szekunder prevenció céljára,  
 dokumentált ASA-allergia, ASA rezisztencia, m szeresen igazolt ASA-non-responsió, valamint ASA adása  
 mellett kialakult endoscoppal, vagy Weber-vizsgálattal igazolt gastrointestinalis vérzés, ASA-indukálta asthmaroham eseté
 

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDEL  ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS  
SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ EL ÍRÁSOK: 
 MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:
 Járóbeteg szakrendelés / Fekv beteg gyógyintézet Belgyógyászat javasolhat és írhat 
 Járóbeteg szakrendelés / Fekv beteg gyógyintézet Érsebészet javasolhat és írhat 
 Járóbeteg szakrendelés / Fekv beteg gyógyintézet Kardiológia javasolhat és írhat 
 Járóbeteg szakrendelés / Fekv beteg gyógyintézet Neurológia javasolhat és írhat 
 Háziorvos Megkötés nélkül javaslatra írhat 
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 Megkötés nélkül Belgyógyászat írhat 
 Megkötés nélkül Érsebészet írhat 
 Megkötés nélkül Kardiológia írhat 
 Megkötés nélkül Neurológia írhat 
 SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE:12 hónap 

 ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezd d  kódot) 
 G45, I2000, I2010, I2080, I2090, I2100, I2110, I2120, I2130, I2140, I2190, I2191, I2200, I2210, I2280, I2290,  
 I252, I63, I64, I740, I7410, I7420, I7430, I7440, I7450, I7480, I7710, Z955 
 
 EÜ70 5.
 TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK: 
 - Teljes vagy részleges hasnyálmirigy-eltávolítás után kialakult dokumentáltan súlyos maldigestio 
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDEL  ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS  
SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ EL ÍRÁSOK: 
 MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:
 Járóbeteg szakrendelés / Fekv beteg gyógyintézet Gastroenterológia javasolhat és írhat 
 Járóbeteg szakrendelés / Fekv beteg gyógyintézet Gyermek gasztroenterológia javasolhat és írhat 
 Járóbeteg szakrendelés / Fekv beteg gyógyintézet Klinikai onkológia javasolhat és írhat 
 Járóbeteg szakrendelés / Fekv beteg gyógyintézet Sebészet javasolhat és írhat 
 Járóbeteg szakrendelés / Fekv beteg gyógyintézet Sugártherápia javasolhat és írhat 
 Háziorvos Megkötés nélkül javaslatra írhat 
 SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE:12 hónap 

 ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezd d  kódot) 
 K903, K909, K919 

 EÜ70 6.
 TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK: 
 - Tartós vagy intermittáló katéterkezelés esetén 
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDEL  ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS  
SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ EL ÍRÁSOK: 
 MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:
 Járóbeteg szakrendelés / Fekv beteg gyógyintézet Gyermeksebészet javasolhat és írhat 
 Járóbeteg szakrendelés / Fekv beteg gyógyintézet Urológia javasolhat és írhat 
 Háziorvos Megkötés nélkül javaslatra írhat 
 SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE:12 hónap 

 ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezd d  kódot) 
 R33H0 

 EÜ70 7.
 TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK: 
 - A rosszindulatú daganatos betegségek dokumentált ossealis manifesztációja 
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDEL  ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS  
SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ EL ÍRÁSOK: 
 MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:
 Járóbeteg szakrendelés / Fekv beteg gyógyintézet Klinikai onkológia javasolhat és írhat 
 Járóbeteg szakrendelés / Fekv beteg gyógyintézet Sugártherápia javasolhat és írhat 
 Háziorvos Megkötés nélkül javaslatra írhat 
 SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE:12 hónap 

 ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezd d  kódot) 
 C795, R52 
 
 EÜ70 8/a.
 TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK: 
 - Rheumatoid arthritis – az adott készítmény alkalmazási el írásában szerepl  életkori korlátozások figyelembevételével, 
  az ott szerepl  javallatokban 
 - Spondylitis ankylopoetica – az adott készítmény alkalmazási el írásában szerepl  életkori korlátozások figyelembevételéve

az ott szerepl  javallatokban 
 - Arthritis psoriatica – az adott készítmény alkalmazási el írásában szerepl  életkori korlátozások figyelembe 
  vételével,az ott szerepl  javallatokban 
 - Súlyos nagyízületi arthrosis –az adott készítmény alkalmazási el írásában szerepl  életkori korlátozások  
 figyelembevételével, az ott szerepl  javallatokban 
 - Akut arthritis urica vagy krónikus arthritis urica akut exacerbatioja – az adott készítmény alkalmazási el írásában 
 szerepl  életkori korlátozások figyelembevételével, az ott szerepl  javallatokban 
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 - Fiatalkori rheumatoid arthritis esetén – az adott készítmény alkalmazási el írásában szerepl  életkori  
 korlátozások figyelembevételével, az ott szerepl  javallatokban 
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDEL  ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS  
SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ EL ÍRÁSOK: 
 MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:
 Járóbeteg szakrendelés / Fekv beteg gyógyintézet Reumatológia javasolhat és írhat 
 Háziorvos Megkötés nélkül javaslatra írhat 
 SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE:12 hónap 

 ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezd d  kódot) 
 M059, M069, M073, M0800, M109, M169, M179, M1980, M45 

 EÜ70 8/b.
 TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK: 
 - Rheumatoid arthritis, ha a beteg 65 évnél id sebb, vagy gyomor-bélnyálkahártya sérülés nagy kockázata áll  
 fenn (el zetes ulcus dokumentált eseteiben, NSAID okozta gastrointestinalis vérzés dokumentált eseteiben),  
 vagy tartósan steroidot szed, vagy vérzékenységben szenved, vagy antikoaguláns kezelésben részesül  
 (ideértve a salicilát profilaxist is) az adott készítmény alkalmazási el írásában szerepl  javallatok és  
 kardiovascularis kockázati tényez k figyelembevételével 
 - Spondylitis ankylopoetica, ha a beteg 65 évnél id sebb, vagy gyomor-bélnyálkahártya sérülés nagy kockázata  
 áll fenn (el zetes ulcus dokumentált eseteiben, NSAID okozta gastrointestinalis vérzés dokumentált eseteiben),  
 vagy tartósan steroidot szed, vagy vérzékenységben szenved, vagy antikoaguláns kezelésben részesül  
 (ideértve a salicilát profilaxist is) az adott készítmény alkalmazási el írásában szerepl  javallatok és  
 kardiovascularis kockázati tényez k figyelembevételével 
 - Súlyos nagyízületi arthrosis fennállása esetén, ha a beteg 65 évnél id sebb, vagy gyomor-bélnyálkahártya  
 sérülés nagy kockázata áll fenn (el zetes ulcus dokumentált eseteiben, NSAID okozta gastrointestinalis vérzés  
 dokumentált eseteiben), vagy tartósan steroidot szed, vagy vérzékenységben szenved, vagy antikoaguláns  
 kezelésben részesül (ideértve a salicilát profilaxist is) az adott készítmény alkalmazási el írásában szerepl   
 javallatok és kardiovascularis kockázati tényez k figyelembevételével 
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDEL  ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS  
SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ EL ÍRÁSOK: 
 MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:
 Járóbeteg szakrendelés / Fekv beteg gyógyintézet Gastroenterológia javasolhat és írhat 
 Járóbeteg szakrendelés / Fekv beteg gyógyintézet Reumatológia javasolhat és írhat 
 Háziorvos Megkötés nélkül javaslatra írhat 
 SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE:12 hónap 

 ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezd d  kódot) 
 M059, M069, M169, M179, M1990, M45 
 
 EÜ70 8/c.
 TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK: 
 - Feln ttkori aktív rheumatoid arthritis 
 - Arthritis psoriatica 
 - Súlyos, terápia rezisztens psoriasis vulgaris 
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDEL  ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS  
SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ EL ÍRÁSOK: 
 MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:
 Járóbeteg szakrendelés / Fekv beteg gyógyintézet B rgyógyászat írhat 
 Járóbeteg szakrendelés / Fekv beteg gyógyintézet Reumatológia írhat 

 ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezd d  kódot) 
 L400, L4050, M059, M069, M073 

 EÜ70 9/a1.
 TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK: 
 - Osteoporosis és következményes csonttörések kialakulásának kockázata esetén 50 éves kor felett és legalább  
 három további kockázati tényez  [feln ttkori, nem er s traumával összefügg  csonttörés az anamnézisben,  
 osteoporoticus csonttörés az els fokú rokonok között, alacsony testsúly- vagy testtömeg-index (<58 kg, vagy  
 <22 kg/m2), három hónapnál hosszabb kortikoszteroid-kezelés] együttes megléte esetén, megel zési céllal a  
 dokumentáltan gondozott beteg részére 
 - Osteoporosisban (T-score < -2,5 SD) az osteoporoticus csonttörések primer- és szekunder prevencióját célzó  
 gyógyszeres kezelések eredményessége érdekében szükséges gyógyszeres kálcium és D-vitamin pótlás  
 biztosítására (amennyiben nem kontraindikált), e kezelések teljes tartamára 
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A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDEL  ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS  
SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ EL ÍRÁSOK: 
 MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:
 Járóbeteg szakrendelés / Fekv beteg gyógyintézet Endokrinológia javasolhat és írhat 
 Járóbeteg szakrendelés / Fekv beteg gyógyintézet Ortopédia-traumatológia javasolhat és írhat 
 Járóbeteg szakrendelés / Fekv beteg gyógyintézet Reumatológia javasolhat és írhat 
 Járóbeteg szakrendelés / Fekv beteg gyógyintézet Szülészet-n gyógyászat javasolhat és írhat 
 Háziorvos Megkötés nélkül javaslatra írhat 
 Megkötés nélkül Endokrinológia írhat 
 Megkötés nélkül Ortopédia-traumatológia írhat 
 Megkötés nélkül Reumatológia írhat 
 Megkötés nélkül Szülészet-n gyógyászat írhat 
 SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE:12 hónap 

 ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezd d  kódot) 
 M80, M81, M82, Z094, Z097, Z098, Z508, Z509, Z518, Z519, Z826 
 
 EÜ70 9/a2.
 TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK: 
 - Osteoporoticus csonttörések primer prevenciója céljából, postmenopausában, osteoporosissal él  (T-score < -2,5  
 SD), de osteoporoticus csonttörést még nem szenvedett n knek egy vagy több specifikus kockázati tényez   
 (combtörés a szül i anamnézisben, testtömeg-index <22 kg/m2, kezeletlen korai menopauza, bizonyos egyéb  
 betegségek és állapotok – úgymint RA, vékonybél felszívódási zavar, krónikus gyulladásos bélbetegség,  
 spondylitis ankylopoetica, hyperthyreosis, hypogonadismus, hypopituitarismus, anorexia nervosa, Cushing  
 szindroma, glukokortikoid-kezelés, m téttel nem kezelhet  hyperparathyreosis, szervtranszplantáció utáni  
 állapot –, COPD, 1TDM, immobilitással járó állapotok) fennállása esetén, a megfelel  gyógyszeres kálcium és  
 D-vitamin pótlás (amennyiben nem kontraindikált) biztosításával együtt 
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDEL  ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS  
SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ EL ÍRÁSOK: 
 MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:
 Járóbeteg szakrendelés / Fekv beteg gyógyintézet Endokrinológia javasolhat és írhat 
 Járóbeteg szakrendelés / Fekv beteg gyógyintézet Ortopédia-traumatológia javasolhat és írhat 
 Járóbeteg szakrendelés / Fekv beteg gyógyintézet Reumatológia javasolhat és írhat 
 Járóbeteg szakrendelés / Fekv beteg gyógyintézet Szülészet-n gyógyászat javasolhat és írhat 
 Háziorvos Megkötés nélkül javaslatra írhat 
 Megkötés nélkül Endokrinológia írhat 
 Megkötés nélkül Ortopédia-traumatológia írhat 
 Megkötés nélkül Reumatológia írhat 
 Megkötés nélkül Szülészet-n gyógyászat írhat 
 SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE:12 hónap 

 ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezd d  kódot) 
 M81, M82 

 EÜ70 9/a3.
 TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK: 
 - Osteoporoticus csonttörések szekunder prevenciója céljából, osteoporosissal él  (T-score < -2,5 SD) és  
 osteoporoticus csonttörésen már átesett n knek, a megfelel  gyógyszeres kálcium és D-vitamin pótlás  
 (amennyiben nem kontraindikált) biztosításával együtt 
 - 75 éves vagy annál id sebb osteoporoticus csonttörést szenvedett n knek szekunder prevenció céljából a T- 
 score érték meghatározása nélkül is, a megfelel  gyógyszeres kálcium és D-vitamin pótlás (amennyiben nem  
 kontraindikált) biztosításával együtt 
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDEL  ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS  
SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ EL ÍRÁSOK: 
 MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:
 Járóbeteg szakrendelés / Fekv beteg gyógyintézet Endokrinológia javasolhat és írhat 
 Járóbeteg szakrendelés / Fekv beteg gyógyintézet Ortopédia-traumatológia javasolhat és írhat 
 Járóbeteg szakrendelés / Fekv beteg gyógyintézet Reumatológia javasolhat és írhat 
 Járóbeteg szakrendelés / Fekv beteg gyógyintézet Szülészet-n gyógyászat javasolhat és írhat 
 Háziorvos Megkötés nélkül javaslatra írhat 
 Megkötés nélkül Endokrinológia írhat 
 Megkötés nélkül Ortopédia-traumatológia írhat 
 Megkötés nélkül Reumatológia írhat 
 Megkötés nélkül Szülészet-n gyógyászat írhat 
 SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE:12 hónap 

 ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezd d  kódot) 
 M80, M82 
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 EÜ70 9/a4.
 TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK: 
 - Osteoporoticus csonttörések primer prevenciója céljából, a 9/a2. pontban felsorolt betegek számára, ha a  
 biszfoszfonát kezelés ellenjavallt, vagy a biszfoszfonát kezeléssel szemben dokumentált intolerancia – súlyos  
 mellékhatás, úgymint megfelel  kezeléssel nem kontrollálható nyel cs fekély, illetve nyel cs gyulladás,  
 nyombélfekély, illetve nyombélgyulladás, hasmenés – lép fel, a megfelel  gyógyszeres kálcium és D-vitamin  
 pótlás (amennyiben nem kontraindikált) biztosításával 
 - Osteoporoticus csonttörések primer prevenciója céljából 9/a2. pontban leírt kezelés legalább egy éven át  
 történ  alkalmazása eredménytelen (a T-score értéke csökken), akkor a megfelel  gyógyszeres kálcium és D- 
 vitamin pótlás (amennyiben nem kontraindikált) további biztosításával 
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDEL  ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS  
SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ EL ÍRÁSOK: 
 MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:
 Járóbeteg szakrendelés / Fekv beteg gyógyintézet Endokrinológia javasolhat és írhat 
 Járóbeteg szakrendelés / Fekv beteg gyógyintézet Ortopédia-traumatológia javasolhat és írhat 
 Járóbeteg szakrendelés / Fekv beteg gyógyintézet Reumatológia javasolhat és írhat 
 Járóbeteg szakrendelés / Fekv beteg gyógyintézet Szülészet-n gyógyászat javasolhat és írhat 
 Háziorvos Megkötés nélkül javaslatra írhat 
 Megkötés nélkül Endokrinológia írhat 
 Megkötés nélkül Ortopédia-traumatológia írhat 
 Megkötés nélkül Reumatológia írhat 
 Megkötés nélkül Szülészet-n gyógyászat írhat 
 SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE:12 hónap 

 ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezd d  kódot) 
 M81, M82 

 EÜ70 9/a5.
 TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK: 
 - Osteoporoticus csonttörések szekunder prevenciója céljából, a 9/a3. pont alatt felsorolt betegeknek, ha a  
 biszfoszfonát kezelés ellenjavallt, vagy a biszfoszfonát kezeléssel szemben dokumentált intolerancia – súlyos  
 mellékhatás, úgymint megfelel  kezeléssel nem kontrollálható nyel cs fekély, illetve nyel cs gyulladás,  
 nyombélfekély, illetve nyombélgyulladás, hasmenés – lép fel, megfelel  gyógyszeres kálcium és D-vitamin  
 bevitel további biztosításával (amennyiben nem kontraindikált) 
 - Osteoporoticus csonttörések szekunder prevenciója céljából a 9/a3. pontban leírt kezelés legalább egy éven  
 át történ  alkalmazása eredménytelen (a T-score értéke csökken, illetve újabb osteoporoticus csonttörés  
 következik be), a megfelel  gyógyszeres kálcium és D-vitamin bevitel további biztosításával (amennyiben nem  
 kontraindikált) 
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDEL  ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS  
SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ EL ÍRÁSOK: 
 MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:
 Járóbeteg szakrendelés / Fekv beteg gyógyintézet Endokrinológia javasolhat és írhat 
 Járóbeteg szakrendelés / Fekv beteg gyógyintézet Ortopédia-traumatológia javasolhat és írhat 
 Járóbeteg szakrendelés / Fekv beteg gyógyintézet Reumatológia javasolhat és írhat 
 Járóbeteg szakrendelés / Fekv beteg gyógyintézet Szülészet-n gyógyászat javasolhat és írhat 
 Háziorvos Megkötés nélkül javaslatra írhat 
 Megkötés nélkül Endokrinológia írhat 
 Megkötés nélkül Ortopédia-traumatológia írhat 
 Megkötés nélkül Reumatológia írhat 
 Megkötés nélkül Szülészet-n gyógyászat írhat 
 SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE:12 hónap 

 ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezd d  kódot) 
 M80, M82 
 
 EÜ70 9/a6.
 TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK: 
 - Osteoporosissal él  (T-score < -2,5 SD) férfiaknak a megfelel  gyógyszeres kálcium és D-vitamin bevitel  
 (amennyiben nem kontraindikált) biztosításával együtt 
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDEL  ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS  
SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ EL ÍRÁSOK: 
 MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:
 Járóbeteg szakrendelés / Fekv beteg gyógyintézet Endokrinológia javasolhat és írhat 
 Járóbeteg szakrendelés / Fekv beteg gyógyintézet Ortopédia-traumatológia javasolhat és írhat 
 Járóbeteg szakrendelés / Fekv beteg gyógyintézet Reumatológia javasolhat és írhat 
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 Háziorvos Megkötés nélkül javaslatra írhat 
 Megkötés nélkül Endokrinológia írhat 
 Megkötés nélkül Ortopédia-traumatológia írhat 
 Megkötés nélkül Reumatológia írhat 
 SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE:12 hónap 

 ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezd d  kódot) 
 M80, M81, M82 

 EÜ70 10.
 TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK: 
 - Acne conglobata több régióra kiterjed  esetei 
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDEL  ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS  
SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ EL ÍRÁSOK: 
 MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:
 Megkötés nélkül B rgyógyászat írhat 

 ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezd d  kódot) 
 L7010 

 EÜ70 12.
 TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK: 
 - Vashiányos anaemia megel zése vagy kezelése – erythropoetin kezelésben részesül  predializált vagy dializált  
 vesebetegek részére 
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDEL  ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS  
SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ EL ÍRÁSOK: 
 MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:
 Járóbeteg szakrendelés / Fekv beteg gyógyintézet Nephrológia javasolhat és írhat 
 Háziorvos Megkötés nélkül javaslatra írhat 
 SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE:12 hónap 

 ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezd d  kódot) 
 D638, N189 
 
 EÜ70 13.
 TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK: 
 - Táplálékfelvétel és utilizáció súlyos károsodásával járó kórképek esetén orális táplálásra – beleértve a  
 rosszindulatú betegségeket is 
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDEL  ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS  
SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ EL ÍRÁSOK: 
 MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:
 Járóbeteg szakrendelés / Fekv beteg gyógyintézet Fül-orr-gégegyógyászat javasolhat és írhat 
 Járóbeteg szakrendelés / Fekv beteg gyógyintézet Gastroenterológia javasolhat és írhat 
 Járóbeteg szakrendelés / Fekv beteg gyógyintézet Gyermek gasztroenterológia javasolhat és írhat 
 Járóbeteg szakrendelés / Fekv beteg gyógyintézet Gyermeksebészet javasolhat és írhat 
 Járóbeteg szakrendelés / Fekv beteg gyógyintézet Gyermektüd gyógyászat javasolhat és írhat 
 Járóbeteg szakrendelés / Fekv beteg gyógyintézet Klinikai onkológia javasolhat és írhat 
 Járóbeteg szakrendelés / Fekv beteg gyógyintézet Neurológia javasolhat és írhat 
 Járóbeteg szakrendelés / Fekv beteg gyógyintézet Sebészet javasolhat és írhat 
 Járóbeteg szakrendelés / Fekv beteg gyógyintézet Sugártherápia javasolhat és írhat 
 Járóbeteg szakrendelés / Fekv beteg gyógyintézet Tüd gyógyászat javasolhat és írhat 
 Háziorvos Megkötés nélkül javaslatra írhat 
 SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE:12 hónap 

 ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezd d  kódot) 
 C, E40H0, E41H0, E42H0, E43H0, R54H0, R6300, R6330, R6340, R64H0 

 EÜ70 14.
 TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK: 
 - Kiterjedt ulcus cruris 
 - Krónikus sipoly 
 - Tracheostoma 
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDEL  ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS  
SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ EL ÍRÁSOK: 
 MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:
 Járóbeteg szakrendelés / Fekv beteg gyógyintézet B rgyógyászat javasolhat és írhat 
 Járóbeteg szakrendelés / Fekv beteg gyógyintézet Érsebészet javasolhat és írhat 
 Járóbeteg szakrendelés / Fekv beteg gyógyintézet Fül-orr-gégegyógyászat javasolhat és írhat 
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 Járóbeteg szakrendelés / Fekv beteg gyógyintézet Gyermeksebészet javasolhat és írhat 
 Járóbeteg szakrendelés / Fekv beteg gyógyintézet Sebészet javasolhat és írhat 
 Járóbeteg szakrendelés / Fekv beteg gyógyintézet Urológia javasolhat és írhat 
 Háziorvos Megkötés nélkül javaslatra írhat 
 SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE:12 hónap 

 ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezd d  kódot) 
 L97, Z430 

 EÜ70 15.
 TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK: 
 - Meniere-szindróma 
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDEL  ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS  
SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ EL ÍRÁSOK: 
 MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:
 Járóbeteg szakrendelés / Fekv beteg gyógyintézet Fül-orr-gégegyógyászat javasolhat és írhat 
 Járóbeteg szakrendelés / Fekv beteg gyógyintézet Neurológia javasolhat és írhat 
 Háziorvos Megkötés nélkül javaslatra írhat 
 Megkötés nélkül Fül-orr-gégegyógyászat írhat 
 Megkötés nélkül Neurológia írhat 
 SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE:12 hónap 

 ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezd d  kódot) 
 H8100 
 
 EÜ70 16.
 TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK: 
 - Amyotrophias lateralsclerosis (ALS) 
 - Paralysis spinalis spastica 
 - Spasticus tetraplegia 
 - Sclerosis multiplex 
 - Stroke után (centrális izomtónus-fokozódással járó állapotokban) 
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDEL  ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS  
SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ EL ÍRÁSOK: 
 MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:
 Járóbeteg szakrendelés / Fekv beteg gyógyintézet Gyermekneurológia javasolhat és írhat 
 Járóbeteg szakrendelés / Fekv beteg gyógyintézet Neurológia javasolhat és írhat 
 Háziorvos Megkötés nélkül javaslatra írhat 
 Megkötés nélkül Gyermekneurológia írhat 
 Megkötés nélkül Neurológia írhat 
 SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE:12 hónap 

 ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezd d  kódot) 
 G1140, G1220, G35H0, G8240, I6940 

 EÜ70 17.
 TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK: 
 - Invazív pneumococcus fert zés megel zése, 5 éves kor alatt, a külön jogszabály alapján térítésmentesen  
 véd oltásra jogosultakat kivéve, az immunrendszer veleszületett vagy szerzett zavara (lépbetegségek,  
 immunhiányos állapotok, visszamaradt magzati növekedés és alultápláltság, koraszülött csecsem , méhen belül  
 kialakult légúti megbetegedések, a szív veleszületett rendellenességei, a tüd  hypo- és dysplasiaja, a tüd   
 veleszületett rendellenessége, a lép veleszületett rendellenességei) miatti kiemelten magas rizikó esetén 
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDEL  ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS  
SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ EL ÍRÁSOK: 
 MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:
 Járóbeteg szakrendelés / Fekv beteg gyógyintézet Csecsem -gyermekgyógyászat írhat 
 Háziorvos Megkötés nélkül írhat 

 ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezd d  kódot) 
 D739, D80, D81, D82, D83, D84, D85, D86, D87, D88, D89, P05, P073, P28, Q249, Q336, Q339, Q8900 

 EÜ70 18.
 TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK: 
 - Bizonyítottan medd  n k in vitro fertilizációs kezeléséhez 
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDEL  ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS  
SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ EL ÍRÁSOK: 
 MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:
 Kijelölt intézmény Szülészet-n gyógyászat írhat 
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 ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezd d  kódot) 
 N97 
 
 EÜ70 20.
 TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK: 
 - N. meningitidis C szerocsoportja által okozott invazív megbetegedés megel zése céljából 2 éves korig 
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDEL  ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS  
SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ EL ÍRÁSOK: 
 MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:
 Járóbeteg szakrendelés / Fekv beteg gyógyintézet Csecsem -gyermekgyógyászat írhat 
 Háziorvos Megkötés nélkül írhat 

 ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezd d  kódot) 
 Z298 

 EÜ70 21.
 TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK: 
 - Invazív vagy noninvazív módszerekkel igazolt krónikus stabil angina pectoris tüneti kezelésére sinus ritmusban,  
 amennyiben kombinált antianginás kezelés ellenére tachycardia okozta recurrens angina fennáll és béta  
 blokkolótól súlyos – nem kontrollálható – mellékhatás igazolható (gyógyszeres terápia mellett tünetekkel járó  
 asztma vagy COPD, invazív vagy noninvazív terápiával nem befolyásolható, el rehaladott állapotú perifériás érbetegség) 
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDEL  ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS  
SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ EL ÍRÁSOK: 
 MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:
 Kijelölt intézmény Kardiológia írhat 
 Háziorvos Megkötés nélkül javaslatra írhat 
  SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE:12 hónap 

 ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezd d  kódot) 
 I2080 

 EÜ70 22.
 TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK: 
 - Dializált, fehérje, elektrolit- és folyadékbevitelben korlátozott betegek részére, akik magas energiatartalmú  
 étrendkiegészítést és fehérjepótlást igényelnek 
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDEL  ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS  
SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ EL ÍRÁSOK: 
 MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:
 Járóbeteg szakrendelés / Fekv beteg gyógyintézet Nephrológia írhat 

 ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezd d  kódot) 
 N18 

Eü 90 százalékos támogatási kategória 

 EÜ90 1/d.
 TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK: 
 - Igen nagy kardiovaszkuláris rizikójú beteg számára, aki kardiovaszkuláris betegségben (ACS, STEMI,  
 nonSTEMI) szenved, vagy bizonyítottan cerebrovaszkuláris esemény (TIA, stroke) vagy perifériás érbetegség  
 miatt rekonstrukciós beavatkozáson esett át és hyperlipidaemiája van (LDL célértékük 1,8mmol/l, 
  össz.Ch.:3,5mmol/l) 

 - A III. terápiás konszenzus alapján nagy kardiovaszkuláris rizikó esetén, amennyiben képalkotó vizsgálattal  
 kardiovaszkuláris, cerebrovaszkuláris, perifériás érbetegség igazolható, és egyéb sztatin-kezeléssel a célérték  
 nem volt elérhet  (LDL célérték: 2,5 mmol/l, össz.Ch. 4,5mmol/l) 
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDEL  ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS  
SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ EL ÍRÁSOK: 
 MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:
 Járóbeteg szakrendelés / Fekv beteg gyógyintézet Belgyógyászat javasolhat és írhat 
 Járóbeteg szakrendelés / Fekv beteg gyógyintézet Kardiológia javasolhat és írhat 
 Járóbeteg szakrendelés / Fekv beteg gyógyintézet Neurológia javasolhat és írhat 
 Háziorvos Megkötés nélkül javaslatra írhat 
 SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE:12 hónap 

 ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezd d  kódot) 
 E780, E782, E784, E785 
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 EÜ90 1/e.
 TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK: 
 - Kardiovaszkuláris betegségben (ACS, STEMI, nonSTEMI) igen nagy kardiovaszkuláris rizikó és  
 hyperlipidaemia esetén, ha teljes dózisú sztatin monoterápiával a célérték (LDL 1,8 mmol/l, össz. Chol. 3,5  
 mmol/l) nem volt elérhet , vagy amennyiben bizonyíthatóan sztatin intolerancia (CK emelkedés, egyértelm en  
 sztatin terápiára visszavezethet  szignifikáns májfunkció eltérés) áll fenn 
 - Bizonyítottan cerebrovaszkuláris eseményen (TIA, stroke) átesett beteg számára, igen nagy kardiovaszkuláris  
 rizikó és hyperlipidaemia esetén, ha teljes dózisú sztatin monoterápiával a célérték (LDL 1,8 mmol/l, össz. Chol. 3,5  
 mmol/l) nem volt elérhet , vagy amennyiben bizonyíthatóan sztatin intolerancia (CK emelkedés,  
 egyértelm en sztatin terápiára visszavezethet  szignifikáns májfunkció eltérés) áll fenn 
 - Perifériás érbetegség miatt m téten átesett beteg számára, igen nagy kardiovaszkuláris rizikó és  
 hyperlipidaemia esetén, ha teljes dózisú sztatin monoterápiával a célérték (LDL 1,8 mmol/l, össz. Chol. 3,5 mmol/l)  
 nem volt elérhet , vagy amennyiben bizonyíthatóan sztatin intolerancia (CK emelkedés, egyértelm en sztatin  
 terápiára visszavezethet  szignifikáns májfunkció eltérés) áll fenn 
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDEL  ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS  
SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ EL ÍRÁSOK: 
 MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:
 Járóbeteg szakrendelés / Fekv beteg gyógyintézet Belgyógyászat javasolhat és írhat 
 Járóbeteg szakrendelés / Fekv beteg gyógyintézet Kardiológia javasolhat és írhat 
 Járóbeteg szakrendelés / Fekv beteg gyógyintézet Neurológia javasolhat és írhat 
 Háziorvos Megkötés nélkül javaslatra írhat 
 SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE:12 hónap 

 ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezd d  kódot) 
 E780, E782, E784, E785 

 EÜ90 1/f.
 TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK: 
 - Hyperlipidaemiában, egyéb statinterápia mellett dokumentált mellékhatás – súlyos fokú myopathia,  
 hepatotoxicitás, gyógyszerinterakció – esetén 
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDEL  ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS  
SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ EL ÍRÁSOK: 
 MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:
 Járóbeteg szakrendelés / Fekv beteg gyógyintézet Belgyógyászat javasolhat és írhat 
 Járóbeteg szakrendelés / Fekv beteg gyógyintézet Kardiológia javasolhat és írhat 
 Háziorvos Megkötés nélkül javaslatra írhat 
 Megkötés nélkül Belgyógyászat írhat 
 Megkötés nélkül Kardiológia írhat 
 SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE:12 hónap 

 ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezd d  kódot) 
 E780, E782, E784, E785 

 EÜ90 2/a.
 TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK: 
 - Inzulin kezelésben részesül  cukorbeteg részére ismétl d  eszméletvesztéssel járó hypoglycaemia esetén 
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDEL  ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS  
SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ EL ÍRÁSOK: 
 MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:
 Járóbeteg szakrendelés / Fekv beteg gyógyintézet Belgyógyászat írhat 
 Járóbeteg szakrendelés / Fekv beteg gyógyintézet Csecsem -gyermekgyógyászat írhat 
 Járóbeteg szakrendelés / Fekv beteg gyógyintézet Endokrinológia írhat 

 ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezd d  kódot) 
 E10, E11, E12 
 
 EÜ90 2/b.
 TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK: 
 - Feln tt cukorbeteg részére, fájdalmas neuropathiában 
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDEL  ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS  
SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ EL ÍRÁSOK: 
 MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:
 Járóbeteg szakrendelés / Fekv beteg gyógyintézet Belgyógyászat javasolhat és írhat 
 Járóbeteg szakrendelés / Fekv beteg gyógyintézet Endokrinológia javasolhat és írhat 
 Járóbeteg szakrendelés / Fekv beteg gyógyintézet Neurológia javasolhat és írhat 
 Háziorvos Megkötés nélkül javaslatra írhat 
 SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE:12 hónap 
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 ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezd d  kódot) 
 E104, E114, E124, G590, G632 

 EÜ90 3/a1.
 TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK: 
 - Kontrollált asthma bronchialeban (ha az alábbiak mindegyike megvalósul: nappali tünetek <2/hét, nincs fizikai  
 aktivitási korlátozottság, éjszakai tünetek nincsenek, rohamoldó szükséglet <2/hét, FEV1>80%), ha a kontroll  
 ICS terápia legkisebb napi dózisa mellett egy éve fennáll 
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDEL  ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS  
SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ EL ÍRÁSOK: 
 MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:
 Járóbeteg szakrendelés / Fekv beteg gyógyintézet Allergológia és klinikai immunológia javasolhat és írhat 
 Járóbeteg szakrendelés / Fekv beteg gyógyintézet Csecsem -gyermekgyógyászat javasolhat és írhat 
 Járóbeteg szakrendelés / Fekv beteg gyógyintézet Gyermektüd gyógyászat javasolhat és írhat 
 Járóbeteg szakrendelés / Fekv beteg gyógyintézet Tüd gyógyászat javasolhat és írhat 
 Háziorvos Megkötés nélkül javaslatra írhat 
 Megkötés nélkül Allergológia és klinikai immunológia írhat 
 Megkötés nélkül Csecsem -gyermekgyógyászat írhat 
 Megkötés nélkül Gyermektüd gyógyászat írhat 
 Megkötés nélkül Tüd gyógyászat írhat 
 SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE:12 hónap 

 ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezd d  kódot) 
 J45 

 EÜ90 3/a2.
 TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK: 
 - Kontrollált asthma bronchialeban (ha az alábbiak mindegyike megvalósul: nappali tünetek <2/hét, nincs fizikai  
 aktivitási korlátozottság, éjszakai tünetek nincsenek, rohamoldó szükséglet <2/hét, FEV1>80%), ha a kontroll  
 ICS+LABA terápia mellett legalább három hónapja fennáll, rendelhet k a 3/a1. és a 3/a2. pontban  
 felsorolt gyógyszerek 
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDEL  ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS  
SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ EL ÍRÁSOK: 
 MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:
 Járóbeteg szakrendelés / Fekv beteg gyógyintézet Allergológia és klinikai immunológia javasolhat és írhat 
 Járóbeteg szakrendelés / Fekv beteg gyógyintézet Csecsem -gyermekgyógyászat javasolhat és írhat 
 Járóbeteg szakrendelés / Fekv beteg gyógyintézet Gyermektüd gyógyászat javasolhat és írhat 
 Járóbeteg szakrendelés / Fekv beteg gyógyintézet Tüd gyógyászat javasolhat és írhat 
 Háziorvos Megkötés nélkül javaslatra írhat 
 Megkötés nélkül Allergológia és klinikai immunológia írhat 
 Megkötés nélkül Csecsem -gyermekgyógyászat írhat 
 Megkötés nélkül Gyermektüd gyógyászat írhat 
 Megkötés nélkül Tüd gyógyászat írhat 
 SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE:12 hónap 

 ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezd d  kódot) 
 J45 
 
 EÜ90 3/a3.
 TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK: 
 - Asthma bronchiale részlegesen kontrollált (az alábbiak közül bármelyik megléte: nappali tünetek legalább  
 hetente kétszer, fizikai aktivitás korlátozottsága, éjszakai felébredés, rohamoldó szükséglet több mint kétszer  
 egy héten, FEVl<80%) vagy nem kontrollált formájában (a részlegesen kontrollált asthma jellemz ib l  
 három vagy több megléte) rendelhet k a 3/a1. és a 3/a2. és 3/a3. pontban felsorolt gyógyszerek 
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDEL  ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS  
SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ EL ÍRÁSOK: 
 MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:
 Járóbeteg szakrendelés / Fekv beteg gyógyintézet Allergológia és klinikai immunológia javasolhat és írhat 
 Járóbeteg szakrendelés / Fekv beteg gyógyintézet Gyermektüd gyógyászat javasolhat és írhat 
 Járóbeteg szakrendelés / Fekv beteg gyógyintézet Tüd gyógyászat javasolhat és írhat 
 Háziorvos Megkötés nélkül javaslatra írhat 
 Megkötés nélkül Allergológia és klinikai immunológia írhat 
 Megkötés nélkül Gyermektüd gyógyászat írhat 
 Megkötés nélkül Tüd gyógyászat írhat 
 SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE:12 hónap 

 ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezd d  kódot) 
 J45 
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 EÜ90 3/a4.
 TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK: 
 - Gyermekkori asthma bronchiale (14 éves korig, az életkorra vonatkozó rendelési el írások szigorú  
 figyelembevételével) 
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDEL  ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS  
SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ EL ÍRÁSOK: 
 MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:
 Megkötés nélkül Allergológia és klinikai immunológia javasolhat és írhat 
 Járóbeteg szakrendelés / Fekv beteg gyógyintézet Allergológia és klinikai immunológia javasolhat és írhat 
 Megkötés nélkül Gyermektüd gyógyászat javasolhat és írhat 
 Járóbeteg szakrendelés / Fekv beteg gyógyintézet Gyermektüd gyógyászat javasolhat és írhat 
 Háziorvos Megkötés nélkül javaslatra írhat 
 SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE:12 hónap 

 ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezd d  kódot) 
 J45 

 EÜ90 3/b1.
 TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK: 
 - Krónikus obstruktív tüd betegség (COPD), ha a FEV/FVC kisebb, mint 70%, FEV1 a kívánt érték 80%-a felett van 
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDEL  ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS  
SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ EL ÍRÁSOK: 
 MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:
 Járóbeteg szakrendelés / Fekv beteg gyógyintézet Gyermektüd gyógyászat javasolhat és írhat 
 Járóbeteg szakrendelés / Fekv beteg gyógyintézet Tüd gyógyászat javasolhat és írhat 
 Háziorvos Megkötés nélkül javaslatra írhat 
 Megkötés nélkül Gyermektüd gyógyászat írhat 
 Megkötés nélkül Tüd gyógyászat írhat 
 SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE:12 hónap 

 ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezd d  kódot) 
 J44 
 
 EÜ90 3/b2.
 TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK: 
 - Krónikus obstruktív tüd betegség (COPD), ha a FEV/FVC kisebb, mint 70%, FEV1 a kívánt érték 50-80%-a  
 között van, rendelhet k a 3/b1. és a 3/b2. pontban felsorolt gyógyszerek 
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDEL  ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS  
SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ EL ÍRÁSOK: 
 MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:
 Járóbeteg szakrendelés / Fekv beteg gyógyintézet Gyermektüd gyógyászat javasolhat és írhat 
 Járóbeteg szakrendelés / Fekv beteg gyógyintézet Tüd gyógyászat javasolhat és írhat 
 Háziorvos Megkötés nélkül javaslatra írhat 
 Megkötés nélkül Gyermektüd gyógyászat írhat 
 Megkötés nélkül Tüd gyógyászat írhat 
 SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE:12 hónap 

 ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezd d  kódot) 
 J44 

 EÜ90 3/b3.
 TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK: 
 - Krónikus obstruktív tüd betegség (COPD), ha a FEV/FVC 70%, FEV1 a kívánt érték 50%-a alatt van,  
 rendelhet k a 3/b1., a 3/b2. és a 3/b3. pontban felsorolt gyógyszerek 
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDEL  ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS  
SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ EL ÍRÁSOK: 
 MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:
 Járóbeteg szakrendelés / Fekv beteg gyógyintézet Gyermektüd gyógyászat javasolhat és írhat 
 Járóbeteg szakrendelés / Fekv beteg gyógyintézet Tüd gyógyászat javasolhat és írhat 
 Háziorvos Megkötés nélkül javaslatra írhat 
 Megkötés nélkül Gyermektüd gyógyászat írhat 
 Megkötés nélkül Tüd gyógyászat írhat 
 SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE:12 hónap 

 ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezd d  kódot) 
 J44 
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 EÜ90 4/a.
 TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK: 
 - Közepes thromboemboliás kockázattal járó m téti beavatkozások esetén a vénás thromboembolia els dleges  
 megel zése, profilaktikus dózisban a kockázat fennállásának idejére, de maximum tíz napig 
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDEL  ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS  
SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ EL ÍRÁSOK: 
 MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:
 Járóbeteg szakrendelés / Fekv beteg gyógyintézet Arc-állcsont-szájsebészet írhat 
 Járóbeteg szakrendelés / Fekv beteg gyógyintézet Belgyógyászat írhat 
 Járóbeteg szakrendelés / Fekv beteg gyógyintézet Idegsebészet írhat 
 Járóbeteg szakrendelés / Fekv beteg gyógyintézet Ortopédia-traumatológia írhat 
 Járóbeteg szakrendelés / Fekv beteg gyógyintézet Sebészet írhat 
 Járóbeteg szakrendelés / Fekv beteg gyógyintézet Szülészet-n gyógyászat írhat 
 Járóbeteg szakrendelés / Fekv beteg gyógyintézet Urológia írhat 

 ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezd d  kódot) 
 Z298 
 
 EÜ90 4/b.
 TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK: 
 - Traumatizált beteg részére a vénás thromboemboliás esemény els dleges megel zése, profilaktikus dózisban  
 maximum három hónapig 
 - Nagy és az igen nagy m téti kockázattal járó m téti beavatkozások esetén a vénás thromboemboliás  
 esemény els dleges megel zése, profilaktikus dózisban maximum három hónapig 
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDEL  ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS  
SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ EL ÍRÁSOK: 
 MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:
 Járóbeteg szakrendelés / Fekv beteg gyógyintézet Belgyógyászat írhat 
 Járóbeteg szakrendelés / Fekv beteg gyógyintézet Idegsebészet írhat 
 Járóbeteg szakrendelés / Fekv beteg gyógyintézet Ortopédia-traumatológia írhat 
 Járóbeteg szakrendelés / Fekv beteg gyógyintézet Sebészet írhat 
 Járóbeteg szakrendelés / Fekv beteg gyógyintézet Szülészet-n gyógyászat írhat 
 Járóbeteg szakrendelés / Fekv beteg gyógyintézet Urológia írhat 

 ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezd d  kódot) 
 Z298 

 EÜ90 4/c.
 TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK: 
 - A vénás thromboemboliák els dleges megel zésére ágyhoz kötött belgyógyászati beteg részére közepesnél  
 nagyobb thromboemboliás kockázat esetén, profilaktikus dózisban a kockázat fennállásának idejére 
 - Thromboemboliás szöv dményekhez vezet  veleszületett vagy szerzett, dokumentált thrombophilia halmozott  
 kockázattal járó eseteiben, profilaktikus dózisban a kockázat fennállásának idejére 
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDEL  ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS  
SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ EL ÍRÁSOK: 
 MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:
 Járóbeteg szakrendelés / Fekv beteg gyógyintézet Belgyógyászat javasolhat és írhat 
 Járóbeteg szakrendelés / Fekv beteg gyógyintézet Haematológia javasolhat és írhat 
 Járóbeteg szakrendelés / Fekv beteg gyógyintézet Klinikai onkológia javasolhat és írhat 
 Járóbeteg szakrendelés / Fekv beteg gyógyintézet Neurológia javasolhat és írhat 
 Járóbeteg szakrendelés / Fekv beteg gyógyintézet Ortopédia-traumatológia javasolhat és írhat 
 Járóbeteg szakrendelés / Fekv beteg gyógyintézet Szülészet-n gyógyászat javasolhat és írhat 
 Járóbeteg szakrendelés / Fekv beteg gyógyintézet Tüd gyógyászat javasolhat és írhat 
 Háziorvos Megkötés nélkül javaslatra írhat 
 SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE:12 hónap 

 ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezd d  kódot) 
 D689, Z298 

 EÜ90 4/d.
 TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK: 
 - Thromboemboliás szöv dmények szempontjából halmozott kockázattal járó kórkép esetén 
 - Vénás thromboembolia másodlagos megel zésére, amennyiben az orális K-vitamin antagonisták (acenocumarol,  
 warfarin) ellenjavalltak 
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A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDEL  ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS  
SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ EL ÍRÁSOK: 
 MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:
 Járóbeteg szakrendelés / Fekv beteg gyógyintézet Belgyógyászat javasolhat és írhat 
 Járóbeteg szakrendelés / Fekv beteg gyógyintézet Haematológia javasolhat és írhat 
 Járóbeteg szakrendelés / Fekv beteg gyógyintézet Klinikai onkológia javasolhat és írhat 
 Háziorvos Megkötés nélkül javaslatra írhat 
 SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE:12 hónap 

 ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezd d  kódot) 
 D688, D689, I829, Z298 
 
 EÜ90 4/e.
 TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK: 
 - A kialakult vénás thrombózis, illetve tüd embolia kezelésére – az adott készítmény alkalmazási el írása szerinti  
 terápiás dózisban és id tartamban az orális antikoaguláns kezelésre való átállásig 
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDEL  ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS  
SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ EL ÍRÁSOK: 
 MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:
 Járóbeteg szakrendelés / Fekv beteg gyógyintézet Belgyógyászat javasolhat és írhat 
 Járóbeteg szakrendelés / Fekv beteg gyógyintézet Tüd gyógyászat javasolhat és írhat 
 Háziorvos Megkötés nélkül javaslatra írhat 
 SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE: 12 hónap 

 ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezd d  kódot) 
 I269, I8290 

 EÜ90 5/a1.
 TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK: 
 - Epilepszia 
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDEL  ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS  
SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ EL ÍRÁSOK: 
 MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:
 Járóbeteg szakrendelés / Fekv beteg gyógyintézet Gyermekneurológia javasolhat és írhat 
 Járóbeteg szakrendelés / Fekv beteg gyógyintézet Neurológia javasolhat és írhat 
 Háziorvos Megkötés nélkül javaslatra írhat 
 Megkötés nélkül Gyermekneurológia írhat 
 Megkötés nélkül Neurológia írhat 
 SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE:12 hónap 

 ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezd d  kódot) 
 G409 

 EÜ90 5/a2.
 TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK: 
 - Epilepszia, az 5/a1. pontban felsorolt szerekre dokumentált rezisztencia esetén 
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDEL  ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS  
SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ EL ÍRÁSOK: 
 MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:
 Járóbeteg szakrendelés / Fekv beteg gyógyintézet Gyermekneurológia javasolhat és írhat 
 Járóbeteg szakrendelés / Fekv beteg gyógyintézet Neurológia javasolhat és írhat 
 Háziorvos Megkötés nélkül javaslatra írhat 
 Megkötés nélkül Gyermekneurológia írhat 
 Megkötés nélkül Neurológia írhat 
 SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE: 12 hónap 

 ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezd d  kódot) 
 G409 
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 EÜ90 5/a3.
 TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK: 
 - Epilepszia, az 5/a1- 5/a2. pontokban felsorolt szerekre dokumentált rezisztencia esetén 
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDEL  ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS  
SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ EL ÍRÁSOK: 
 MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:
 Járóbeteg szakrendelés / Fekv beteg gyógyintézet Gyermekneurológia javasolhat és írhat 
 Járóbeteg szakrendelés / Fekv beteg gyógyintézet Neurológia javasolhat és írhat 
 Háziorvos Megkötés nélkül javaslatra írhat 
 SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE: 12 hónap 

 ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezd d  kódot) 
 G409 

 EÜ90 5/b1.
 TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK: 
 - Lennox-Gastaut szindróma, maximum hat hónapig 
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDEL  ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS  
SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ EL ÍRÁSOK: 
 MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:
 Járóbeteg szakrendelés / Fekv beteg gyógyintézet Gyermekneurológia írhat 
 Járóbeteg szakrendelés / Fekv beteg gyógyintézet Neurológia írhat 

 ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezd d  kódot) 
 G404 

 EÜ90 5/b2.
 TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK: 
 - Lennox-Gastaut szindróma – valproatra, lamotriginre, topiramatra vagy ezek kombinációjára dokumentált  
 rezisztencia esetén – egy évig 
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDEL  ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS  
SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ EL ÍRÁSOK: 
 MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:
 Járóbeteg szakrendelés / Fekv beteg gyógyintézet Gyermekneurológia írhat 
 Járóbeteg szakrendelés / Fekv beteg gyógyintézet Neurológia írhat 

 ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezd d  kódot) 
 G404 

 EÜ90 6/a.
 TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK: 
 - Parkinson-kór 
 - Parkinson-szindróma (másodlagos parkinsonismus) 
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDEL  ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS  
SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ EL ÍRÁSOK: 
 MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:
 Járóbeteg szakrendelés / Fekv beteg gyógyintézet Neurológia javasolhat és írhat 
 Háziorvos Megkötés nélkül javaslatra írhat 
 Megkötés nélkül Neurológia írhat 
 SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE:12 hónap 

 ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezd d  kódot) 
 G20, G219 
 
 EÜ90 6/b.
 TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK: 
 - Parkinson kór, az alkalmazási el írásban szerepl  monoterápiában, illetve L-DOPA és selegilinnel, illetve  
 amantadinnal való kombinált kezelésben kiegészít  kezelésként is, ha súlyos motoros fluktuáció jelentkezik 
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDEL  ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS  
SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ EL ÍRÁSOK: 
 MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:
 Kijelölt intézmény Neurológia javasolhat és írhat 
 Háziorvos Megkötés nélkül javaslatra írhat 
 SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE:12 hónap 

 ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezd d  kódot) 
 G20 
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 EÜ90 6/c.
 TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK: 
 - Parkinson-kórban kialakuló motoros fluktuáció minden esetében 
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDEL  ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS  
SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ EL ÍRÁSOK: 
 MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:
 Kijelölt intézmény Neurológia javasolhat és írhat 
 Háziorvos Megkötés nélkül javaslatra írhat 
 SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE:12 hónap 

 ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezd d  kódot) 
 G20 

 EÜ90 7/a1.
 TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK: 
 - Hangulatzavarok, neurotikus, stresszhez társuló és szomatoform rendellenességek, valamint bulimia nervosa  
 diagnózisa esetén, de kizárólag az adott készítmény alkalmazási el írásában szerepl  javallatokban 
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDEL  ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS  
SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ EL ÍRÁSOK: 
 MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:
 Járóbeteg szakrendelés / Fekv beteg gyógyintézet Gyermek- és ifjúsági pszichiátria javasolhat és írhat 
 Járóbeteg szakrendelés / Fekv beteg gyógyintézet Pszichiátria javasolhat és írhat 
 Háziorvos Megkötés nélkül javaslatra írhat 
 Megkötés nélkül Gyermek- és ifjúsági pszichiátria írhat 
 Megkötés nélkül Pszichiátria írhat 
 SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE:12 hónap 

 ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezd d  kódot) 
 F063, F204, F251, F31, F32, F33, F34, F35, F36, F37, F38, F39, F40, F41, F42, F43, F44, F45, F46, F47,  
 F48, F502, F503 

 
 EÜ90 7/a2.
 TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK: 
 - Hangulatzavarok, neurotikus, stresszhez társuló és szomatoform rendellenességek, valamint bulimia nervosa  
 diagnózisa esetén, a 7/a1. pontban felsorolt szerekre dokumentáltan nem reagáló, vagy ezeket a szereket  
 nem toleráló beteg részére, de kizárólag az adott készítmény alkalmazási el írásában szerepl  javallatokban 
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDEL  ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS  
SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ EL ÍRÁSOK: 
 MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:
 Járóbeteg szakrendelés / Fekv beteg gyógyintézet Pszichiátria javasolhat és írhat 
 Háziorvos Megkötés nélkül javaslatra írhat 
 Megkötés nélkül Pszichiátria írhat 
 SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE:12 hónap 

 ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezd d  kódot) 
 F063, F204, F251, F31, F32, F33, F34, F35, F36, F37, F38, F39, F40, F41, F42, F43, F44, F45, F46, F47,  
 F48, F502, F503 

 EÜ90 7/a3.
 TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK: 
 - Hangulatzavarok, neurotikus, stresszhez társuló és szomatoform rendellenességek, valamint bulimia nervosa  
 diagnózisa esetén, a 7/a1. és 7/a2. pontokban felsorolt szerekre dokumentáltan nem reagáló, vagy ezeket  
 a szereket nem toleráló beteg részére, de kizárólag az adott készítmény alkalmazási el írásában szerepl   
 javallatokban 
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDEL  ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS  
SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ EL ÍRÁSOK: 
 MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:
 Járóbeteg szakrendelés / Fekv beteg gyógyintézet Pszichiátria javasolhat és írhat 
 Háziorvos Megkötés nélkül javaslatra írhat 
 SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE:12 hónap 

 ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezd d  kódot) 
 F063, F204, F251, F31, F32, F33, F34, F35, F36, F37, F38, F39, F40, F41, F42, F43, F44, F45, F46, F47,  
 F48, F502, F503 
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 EÜ90 7/b1.
 TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK: 
 - Bipoláris affektív zavar és szkizoaffektív zavar, de kizárólag az adott készítmény alkalmazási el írásában  
 szerepl  javallatokban 
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDEL  ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS  
SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ EL ÍRÁSOK: 
 MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:
 Megkötés nélkül Pszichiátria javasolhat és írhat 
 Háziorvos Megkötés nélkül javaslatra írhat 
 SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE:12 hónap 

 ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezd d  kódot) 
 F25, F30, F31 
 
 EÜ90 7/b2.
 TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK: 
 - Bipoláris affektív zavar és szkizoaffektív zavar, a 7/b1. pontban felsorolt szerekre dokumentáltan nem  
 reagáló, vagy azt nem toleráló beteg részére, de kizárólag az adott készítmény alkalmazási el írásában szerepl  
  javallatokban 
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDEL  ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS  
SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ EL ÍRÁSOK: 
 MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:
 Járóbeteg szakrendelés / Fekv beteg gyógyintézet Pszichiátria javasolhat és írhat 
 Háziorvos Megkötés nélkül javaslatra írhat 
 Megkötés nélkül Pszichiátria írhat 
 SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE:12 hónap 

 ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezd d  kódot) 
 F25, F30, F31 

 EÜ90 7/b3.
 TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK: 
 - Bipoláris affektív zavar és szkizoaffektív zavar, a 7/b1. és 7/b2. pontokban felsorolt szerekre  
 dokumentáltan nem reagáló, vagy azt nem toleráló beteg részére, de kizárólag az adott készítmény alkalmazási  
 el írásában szerepl  javallatokban 
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDEL  ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS  
SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ EL ÍRÁSOK: 
 MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:
 Járóbeteg szakrendelés / Fekv beteg gyógyintézet Pszichiátria javasolhat és írhat 
 Háziorvos Megkötés nélkül javaslatra írhat 
 Megkötés nélkül Pszichiátria írhat 
 SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE:12 hónap 

 ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezd d  kódot) 
 F25, F30, F31 

 EÜ90 7/c.
 TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK: 
 - Tic zavar 
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDEL  ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS  
SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ EL ÍRÁSOK: 
 MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:
 Járóbeteg szakrendelés / Fekv beteg gyógyintézet Gyermek- és ifjúsági pszichiátria javasolhat és írhat 
 Járóbeteg szakrendelés / Fekv beteg gyógyintézet Pszichiátria javasolhat és írhat 
 Háziorvos Megkötés nélkül javaslatra írhat 
 SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE:12 hónap 

 ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezd d  kódot) 
 F952 

 EÜ90 8.
 TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK: 
 - Az adott készítmény alkalmazási el írásában szerepl  neurológiai javallatokban 
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDEL  ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS  
SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ EL ÍRÁSOK: 
 MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:
 Járóbeteg szakrendelés / Fekv beteg gyógyintézet Neurológia javasolhat és írhat 
 Háziorvos Megkötés nélkül javaslatra írhat 
 SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE:12 hónap 



M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2009. évi 186. szám 45379

 ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezd d  kódot) 
 G 
 
 EÜ90 10.
 TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK: 
 - Primer biliaris cirrhozis 
 - Primer sclerotizalo cholangitis 
 - Közvetlen epek zúzás el tt és sikeres epek zúzás után 
 - Terhességi cholestasis esetén a harmadik trimeszterben 
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDEL  ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS  
SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ EL ÍRÁSOK: 
 MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:
 Járóbeteg szakrendelés / Fekv beteg gyógyintézet Gastroenterológia javasolhat és írhat 
 Járóbeteg szakrendelés / Fekv beteg gyógyintézet Gyermek gasztroenterológia javasolhat és írhat 
 Háziorvos Megkötés nélkül javaslatra írhat 
 SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE:12 hónap 

 ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezd d  kódot) 
 K743, K830 

 EÜ90 11/a.
 TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK: 
 - Colitis ulcerosa 
 - Crohn-betegség 
 - Rheumatoid arthritis 
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDEL  ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS  
SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ EL ÍRÁSOK: 
 MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:
 Járóbeteg szakrendelés / Fekv beteg gyógyintézet Gastroenterológia javasolhat és írhat 
 Járóbeteg szakrendelés / Fekv beteg gyógyintézet Gyermek gasztroenterológia javasolhat és írhat 
 Járóbeteg szakrendelés / Fekv beteg gyógyintézet Reumatológia javasolhat és írhat 
 Háziorvos Megkötés nélkül javaslatra írhat 
 Megkötés nélkül Gastroenterológia írhat 
 Megkötés nélkül Gyermek gasztroenterológia írhat 
 Megkötés nélkül Reumatológia írhat 
 SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE:12 hónap 

 ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezd d  kódot) 
 K509, K519, M05, M060, M0610, M0680, M069, M0800, M082, M083, M084 

 EÜ90 11/b.
 TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK: 
 - Colitis ulcerosa, salazopyrin intolerancia, illetve jelent s szisztémás szteroid mellékhatás esetén az életkorra  
 vonatkozó indikációs megkötések és az adott készítmény alkalmazási el írásában szerepl  javallatok  
 figyelembevételével 
 - Crohn-betegség, salazopyrin intolerancia, illetve jelent s szisztémás szteroid mellékhatás esetén az életkorra  
 vonatkozó indikációs megkötések és az adott készítmény alkalmazási el írásában szerepl  javallatok  
 figyelembevételével 
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDEL  ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS  
SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ EL ÍRÁSOK: 
 MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:
 Járóbeteg szakrendelés / Fekv beteg gyógyintézet Gastroenterológia javasolhat és írhat 
 Járóbeteg szakrendelés / Fekv beteg gyógyintézet Gyermek gasztroenterológia javasolhat és írhat 
 Háziorvos Megkötés nélkül javaslatra írhat 
 Megkötés nélkül Gastroenterológia írhat 
 Megkötés nélkül Gyermek gasztroenterológia írhat 
 SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE:12 hónap 

 ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezd d  kódot) 
 K5090, K519 
 
 EÜ90 12.
 TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK: 
 - A szervtranszplantált vagy más patogenetikus ok miatt immunszupprimált beteg vírus és gombafert zése esetén 
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A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDEL  ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS  
SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ EL ÍRÁSOK: 
 MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:
 Járóbeteg szakrendelés / Fekv beteg gyógyintézet Megkötés nélkül javasolhat és írhat 
 Háziorvos Megkötés nélkül javaslatra írhat 
 SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE:12 hónap 

 ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezd d  kódot) 
 D849 

 EÜ90 13.
 TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK: 
 - Paget-kór 
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDEL  ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS  
SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ EL ÍRÁSOK: 
 MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:
 Járóbeteg szakrendelés / Fekv beteg gyógyintézet Belgyógyászat írhat 
 Járóbeteg szakrendelés / Fekv beteg gyógyintézet Ortopédia-traumatológia írhat 
 Járóbeteg szakrendelés / Fekv beteg gyógyintézet Reumatológia írhat 

 ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezd d  kódot) 
 M88 

 EÜ90 14/a.
 TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK: 
 - Dokumentált aktív rheumatoid arthritis egyéb terápiára dokumentáltan rezisztens súlyos eseteiben az adott  
 készítmény alkalmazási el írásában szerepl  javallatok figyelembevételével 
 - Dokumentált arthropathia psoriatica, egyéb terápiára dokumentáltan rezisztens súlyos eseteiben az adott  
 készítmény alkalmazási el írásában szerepl  javallatok figyelembevételével 
 - Dokumentált psoriasis, egyéb terápiára dokumentáltan rezisztens súlyos eseteiben az adott készítmény  
 alkalmazási el írásában szerepl  javallatok figyelembevételével 
 - Dokumentált atopiás dermatitis, egyéb terápiára dokumentáltan rezisztens súlyos eseteiben az adott  
 készítmény alkalmazási el írásában szerepl  javallatok figyelembevételével 
 - Dokumentált Bechet-kór syndroma, egyéb terápiára dokumentáltan rezisztens súlyos eseteiben az adott  
 készítmény alkalmazási el írásában szerepl  javallatok figyelembevételével 
 - Dokumentált aktív endogén uveitis egyéb terápiára dokumentáltan rezisztens súlyos eseteiben az adott  
 készítmény alkalmazási el írásában szerepl  javallatok figyelembevételével 
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDEL  ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS  
SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ EL ÍRÁSOK: 
 MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:
 Megkötés nélkül Allergológia és klinikai immunológia írhat 
 Megkötés nélkül B rgyógyászat írhat 
 Megkötés nélkül Reumatológia írhat 
 Megkötés nélkül Szemészet írhat 

 ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezd d  kódot) 
 H441, L209, L4050, L409, M059, M0690, M352 
 
 EÜ90 15.
 TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK: 
 - Tehéntejfehérjével szemben vagy kizárólagos anyatejes táplálás esetén anyai diéta ellenére fennálló súlyos  
 allergia – súlyos növekedésbeli elmaradás, fehérjevesztéses enteropathia, véres széklet, szövettannal igazolt  
 enteropathia, súlyos ulceratív colitis, súlyos atópiás dermatitis (10 pont feletti SCORAD), akut gégeödéma  
 vagy bronchiális obstrukció nehézlégzéssel, 1 éves korig 
 - Rövidbél szindróma, 1 éves korig 
 - Extensíven hidrolizált tápszerrel szembeni intolerancia (tünetek perzisztálása vagy súlyosbodás) esetén, 1 éves  
 korig 
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDEL  ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS  
SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ EL ÍRÁSOK: 
 MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:
 Járóbeteg szakrendelés / Fekv beteg gyógyintézet Gyermek gasztroenterológia javasolhat és írhat 
 Járóbeteg szakrendelés / Fekv beteg gyógyintézet Gyermeksebészet javasolhat és írhat 
 Háziorvos Megkötés nélkül javaslatra írhat 
 SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE:12 hónap 
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 ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezd d  kódot) 
 D5090, E4300, J3840, J4500, J9890, K522, L2094, R1100, R1950, R6281, T7830 

 EÜ90 16.
 TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK: 
 - Endometriosis fibrocystica 
 - Herediter angiooedema 
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDEL  ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS  
SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ EL ÍRÁSOK: 
 MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:
 Járóbeteg szakrendelés / Fekv beteg gyógyintézet Allergológia és klinikai immunológia írhat 
 Járóbeteg szakrendelés / Fekv beteg gyógyintézet Belgyógyászat írhat 
 Járóbeteg szakrendelés / Fekv beteg gyógyintézet B rgyógyászat írhat 
 Járóbeteg szakrendelés / Fekv beteg gyógyintézet Szülészet-n gyógyászat írhat 

 ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezd d  kódot) 
 D841, N809 

 EÜ90 17.
 TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK: 
 - T3-hyperthyreosis esetében, hyperthyreotikus terhes és szoptató anyáknak, valamint thiamazollal (Metothyrin) 
  szemben kialakult dokumentált intolerancia esetén 
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDEL  ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS  
SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ EL ÍRÁSOK: 
 MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:
 Járóbeteg szakrendelés / Fekv beteg gyógyintézet Belgyógyászat írhat 
 Járóbeteg szakrendelés / Fekv beteg gyógyintézet Endokrinológia írhat 

 ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezd d  kódot) 
 E059 
 
 EÜ90 18.
 TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK: 
 - Hypadrenia 
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDEL  ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS  
SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ EL ÍRÁSOK: 
 MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:
 Járóbeteg szakrendelés / Fekv beteg gyógyintézet Endokrinológia javasolhat és írhat 
 Háziorvos Megkötés nélkül javaslatra írhat 
 SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE:12 hónap 

 ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezd d  kódot) 
 E271, E272, E273, E274 
 

 EÜ90 19.
 TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK: 
 - Hormonális szint vizsgálatával dokumentált hypogonadizmus súlyos eseteiben, az életkorból adódó csökkent  
 tesztoszteron-képzést kivéve 
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDEL  ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS  
SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ EL ÍRÁSOK: 
 MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:
 Járóbeteg szakrendelés / Fekv beteg gyógyintézet Andrológia írhat 
 Járóbeteg szakrendelés / Fekv beteg gyógyintézet Endokrinológia írhat 
 Járóbeteg szakrendelés / Fekv beteg gyógyintézet Urológia írhat 

 ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezd d  kódot) 
 E230, E291 
 
 EÜ90 20/a.
 TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK: 
 - Szisztémás lupus erythematosus 
 - Lupus erythematosus 
 - Autoimmun krónikus aktív hepatitis 
 - Lupoid hepatitis 
 - Autoimmun hemolitikus anémia 
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 - Idiopáthiás trombocytopéniás purpura 
 - Reumás láz 
 - Nem gennyes thyroiditis 
 - Crohn-betegség 
 - Colitis ulcerosa 
 - Gluténszenzitív enteropathia 
 - Rheumatoid arthritis más szervek, illetve szervrendszerek érintettsége esetén is 
 - Fiatalkori ízületi gyulladás 
 - Szisztémás sclerosis 
 - Dermatomyositis 
 - Polymyositis 
 - Myasthenia gravis 
 - Polymyalgia rheumatica 
 - Spondylitis ankylopoetica 
 - Polyarteritis nodosa 
 - Kawasaki szindróma 
 - Psoriasis beleértve arthropathiás formáját is 
 - Pemphigus 
 - Dermatitis herpetiformis Duhring 
 - Hypertrophiás lichen ruber planus 
 - Necrobiosis lipoidica 
 - Sjörgen szindróma nyálmirigy duzzanatos és extraglanduláris tünetekkel járó formái 
 - Kevert köt szöveti betegség 
 - Wegener-gramulomatosis 
 - Mikroszkópos polyangiitis 
 - Churg-Strauss szindróma 
 - Takayasu-arteritis 
 - Kevert cryoglobulinaemia 
 - Nem-differenciált autoimmun betegség 
 az adott készítmény alkalmazási el írásában szerepl  javallatokban 

 
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDEL  ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS  
SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ EL ÍRÁSOK: 
 MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:
 Járóbeteg szakrendelés / Fekv beteg gyógyintézet Illetékes szakorvos javasolhat és írhat 
 Háziorvos Megkötés nélkül javaslatra írhat 
 SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE:12 hónap 

 ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezd d  kódot) 
 D5900, D6930, D8910, E0610, E0630, G7000, I00H0, K509, K519, K7320, K7321, K9001, L1000, L1010, L1040, L1300,  
 L4300, L9210, L93, M05, M060, M0610, M0680, M069, M0800, M081, M082, M083, M084, M3000, M3010,  M3020, 
 M3030, M32, M3300, M3130, M3140, M3310, M3320, M34, M3500, M3501, M3511, M3512, M3530, M45H0 

 
 EÜ90 21.
 TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK: 
 - A kórel zményben szerepl , dokumentált darázs-, méhméreg vagy f keverék allergia okozta generalizált  
 anaphylaxiás reakció esetén, intenzív osztályos háttérrel rendelkez  intézetben 
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDEL  ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS  
SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ EL ÍRÁSOK: 
 MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:
 Járóbeteg szakrendelés / Fekv beteg gyógyintézet Allergológia és klinikai immunológia írhat 
 Járóbeteg szakrendelés / Fekv beteg gyógyintézet B rgyógyászat írhat 
 Járóbeteg szakrendelés / Fekv beteg gyógyintézet Csecsem -gyermekgyógyászat írhat 
 Járóbeteg szakrendelés / Fekv beteg gyógyintézet Fül-orr-gégegyógyászat írhat 
 Járóbeteg szakrendelés / Fekv beteg gyógyintézet Gyermektüd gyógyászat írhat 
 Járóbeteg szakrendelés / Fekv beteg gyógyintézet Tüd gyógyászat írhat 

 ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezd d  kódot) 
 T783 
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 EÜ90 22.
 TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK: 
 - Nyílt-zugú glaukoma egyéb terápiára rezisztens dokumentált esetei 
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDEL  ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS  
SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ EL ÍRÁSOK: 
 MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:
 Járóbeteg szakrendelés / Fekv beteg gyógyintézet Szemészet javasolhat és írhat 
 Háziorvos Megkötés nélkül javaslatra írhat 
 Megkötés nélkül Szemészet írhat 
 SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE:12 hónap 

 ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezd d  kódot) 
 H4010 

 EÜ90 23.
 TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK: 
 - Dializált vesebetegek uraemiás osteodystrophiája 
 - Krónikus veseelégtelenséget kísér  osteopathia 
 - Tubularis osteopathiák 
 - D-vitamin-rezisztens osteomalacia 
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDEL  ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS  
SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ EL ÍRÁSOK: 
 MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:
 Járóbeteg szakrendelés / Fekv beteg gyógyintézet Nephrológia javasolhat és írhat 
 Háziorvos Megkötés nélkül javaslatra írhat 
 Megkötés nélkül Nephrológia írhat 
 SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE:12 hónap 

 ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezd d  kódot) 
 N2500 
 
 EÜ90 24/a.
 TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK: 
 - Tehéntejfehérje iránti túlérzékenység, 0-12 hónapos életkorban 
 - Tehéntej és szójafehérje iránti együttes túlérzékenység, 0-6 éves életkorban 
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDEL  ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS  
SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ EL ÍRÁSOK: 
 MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:
 Járóbeteg szakrendelés / Fekv beteg gyógyintézet Csecsem -gyermekgyógyászat javasolhat és írhat 
 Háziorvos Megkötés nélkül javaslatra írhat 
 SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE:12 hónap 

 ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezd d  kódot) 
 K5220 

 EÜ90 24/b.
 TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK: 
 - Tehéntejfehérje iránti túlérzékenység, 6 hónapos és 6 éves életkor között 
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDEL  ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS  
SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ EL ÍRÁSOK: 
 MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:
 Járóbeteg szakrendelés / Fekv beteg gyógyintézet Csecsem -gyermekgyógyászat javasolhat és írhat 
 Háziorvos Megkötés nélkül javaslatra írhat 
 SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE:12 hónap 

 ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezd d  kódot) 
 K5220 

 EÜ90 24/c.
 TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK: 
 - Tartós lactose intolerantia, 0-6 éves életkorban 
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDEL  ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS  
SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ EL ÍRÁSOK: 
 MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:
 Járóbeteg szakrendelés / Fekv beteg gyógyintézet Csecsem -gyermekgyógyászat javasolhat és írhat 
 Háziorvos Megkötés nélkül javaslatra írhat 
 SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE:12 hónap 
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 ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezd d  kódot) 
 E7390 

 EÜ90 25.
 TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK: 
 - Degeneratív nagyízületi, illetve gerincbetegségek súlyos, más szerekkel nem befolyásolható fájdalmának kezelésére 
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDEL  ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS  
SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ EL ÍRÁSOK: 
 MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:
 Járóbeteg szakrendelés / Fekv beteg gyógyintézet Idegsebészet javasolhat és írhat 
 Járóbeteg szakrendelés / Fekv beteg gyógyintézet Ortopédia-traumatológia javasolhat és írhat 
 Járóbeteg szakrendelés / Fekv beteg gyógyintézet Reumatológia javasolhat és írhat 
 Háziorvos Megkötés nélkül javaslatra írhat 
 SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE:12 hónap 

 ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezd d  kódot) 
 M169, M179, M1990, M47, M48, M5100, M5110, M5440 
 
 EÜ90 26.
 TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK: 
 - Táplálékfelvétel és utilizáció súlyos károsodásával járó kórképek esetén – beleértve a rosszindulatú  
 betegségeket is – szonda- vagy orális táplálásra 
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDEL  ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS  
SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ EL ÍRÁSOK: 
 MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:
 Járóbeteg szakrendelés / Fekv beteg gyógyintézet Gastroenterológia javasolhat és írhat 
 Járóbeteg szakrendelés / Fekv beteg gyógyintézet Gyermek gasztroenterológia javasolhat és írhat 
 Járóbeteg szakrendelés / Fekv beteg gyógyintézet Gyermeksebészet javasolhat és írhat 
 Járóbeteg szakrendelés / Fekv beteg gyógyintézet Klinikai onkológia javasolhat és írhat 
 Járóbeteg szakrendelés / Fekv beteg gyógyintézet Neurológia javasolhat és írhat 
 Járóbeteg szakrendelés / Fekv beteg gyógyintézet Sebészet javasolhat és írhat 
 Járóbeteg szakrendelés / Fekv beteg gyógyintézet Sugártherápia javasolhat és írhat 
 Járóbeteg szakrendelés / Fekv beteg gyógyintézet Tüd gyógyászat javasolhat és írhat 
 Háziorvos Megkötés nélkül javaslatra írhat 
 SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE:12 hónap 

 ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezd d  kódot) 
 C, E40H0, E41H0, E42H0, E43H0, R54H0, R6300, R6330, R6340, R64H0 

 EÜ90 27.
 TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK: 
 - Cisztás fibrózis (mucoviscidosis) 
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDEL  ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS  
SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ EL ÍRÁSOK: 
 MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:
 Járóbeteg szakrendelés / Fekv beteg gyógyintézet Gastroenterológia javasolhat és írhat 
 Járóbeteg szakrendelés / Fekv beteg gyógyintézet Gyermek gasztroenterológia javasolhat és írhat 
 Járóbeteg szakrendelés / Fekv beteg gyógyintézet Gyermektüd gyógyászat javasolhat és írhat 
 Járóbeteg szakrendelés / Fekv beteg gyógyintézet Tüd gyógyászat javasolhat és írhat 
 Háziorvos Megkötés nélkül javaslatra írhat 
 SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE:12 hónap 

 ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezd d  kódot) 
 E8400, E8410, E8480, E8490 

 EÜ90 28.
 TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK: 
 - Microsporia capitis 
 - Trichophytia profunda 
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDEL  ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS  
SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ EL ÍRÁSOK: 
 MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:
 Megkötés nélkül B rgyógyászat írhat 

 ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezd d  kódot) 
 B3500 
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 EÜ90 29.
 TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK: 
 - Osteoporoticus csigolyatörések szekunder prevenciója céljából, igen súlyos osteoporosissal él  (T-score < -4,0  
 SD) és osteoporoticus csonttörésen már átesett n knek, ha a biszfoszfonát kezelés ellenjavallt vagy a  
 biszfoszfonát kezeléssel szemben dokumentált intolerancia – súlyos mellékhatás, úgymint megfelel  kezeléssel  
 nem kontrollálható nyel cs fekély, illetve nyel cs gyulladás, nyombélfekély, illetve nyombélgyulladás,  
 hasmenés – lép fel, megfelel  gyógyszeres kálcium és D-vitamin bevitel (amennyiben nem kontraindikált)  
 további biztosításával, legfeljebb 18 hónapig 

Osteoporoticus csigolyatörések szekunder prevenciója céljából, ha az Eü 70 százalékos támogatási kategória 9/a5. 
pontjában leírt kezelés legalább egy éven át történ  alkalmazása eredménytelen (a T-score értéke  

 csökken, illetve újabb osteoporoticus csonttörés következik be), megfelel  gyógyszeres kálcium és D-vitamin  
 bevitel (amennyiben nem kontraindikált) további biztosításával, legfeljebb 18 hónapig 
 - Osteoporoticus csigolyatörések szekunder prevenciója céljából, súlyos osteoporosissal él  (T-score < -3,0 SD)  

és már legalább két osteoporoticus csonttörésen átesett n knek, ha az Eü 70 százalékos támogatási kategória 9/a2. 
pontjában felsorolt specifikus kockázati tényez k legalább egyike által veszélyeztetettek, a megfelel   

 gyógyszeres kálcium és D-vitamin bevitel (amennyiben nem kontraindikált) további biztosításával, legfeljebb 18 hónapig 
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDEL  ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS  
SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ EL ÍRÁSOK: 
 MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:
 Járóbeteg szakrendelés / Fekv beteg gyógyintézet Endokrinológia írhat 
 Járóbeteg szakrendelés / Fekv beteg gyógyintézet Ortopédia-traumatológia írhat 
 Járóbeteg szakrendelés / Fekv beteg gyógyintézet Reumatológia írhat 
 Járóbeteg szakrendelés / Fekv beteg gyógyintézet Szülészet-n gyógyászat írhat 
  

 ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezd d  kódot) 
 M80, M82 

 EÜ90 30.
 TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK: 
 - Humán el kevert inzulinkezelés alatt álló cukorbeteg részére kétszeri, vagy intenzív mix terápia (IMT)  
 részeként háromszori adagolás formájában, amennyiben a posztprandiális vércukorszint dokumentáltan  
 többszöri mérés alkalmával meghaladja a 10,0 mmol/l értéket, vagy dokumentáltan gyakori, tüneteket okozó  
 hypoglikaemia jelentkezik, illetve az intenzifikált inzulinkezelés (bázis/bólus, ICT) nem preferált 
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDEL  ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS  
SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ EL ÍRÁSOK: 
 MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:
 Járóbeteg szakrendelés / Fekv beteg gyógyintézet Belgyógyászat javasolhat és írhat 
 Járóbeteg szakrendelés / Fekv beteg gyógyintézet Csecsem -gyermekgyógyászat javasolhat és írhat 
 Járóbeteg szakrendelés / Fekv beteg gyógyintézet Endokrinológia javasolhat és írhat 
 Háziorvos Megkötés nélkül javaslatra írhat 
 SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE:12 hónap 

 ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezd d  kódot) 
 E10, E11, E12 

 EÜ90 31.
 TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK: 
 - Akut myocardialis infarctust követ  teljes medikáció (ACE-gátló, béta-receptor blokkoló, diuretikum, nitrát)  
 ellenére fennálló szimptómás szívelégtelenség (NYHA III-IV., LVEF <40%) kiegészít  terápiájaként 
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDEL  ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS  
SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ EL ÍRÁSOK: 
 MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:
 Járóbeteg szakrendelés / Fekv beteg gyógyintézet Kardiológia írhat 

 ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezd d  kódot) 
 I2380” 



A honvédelmi miniszter 18/2009. (XII. 18.) HM rendelete
a honvédségi jármûvek fenntartásáról

A közúti közlekedésrõl szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés m) pontjában, a Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses

állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény 287. § (2) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló 2004. évi CV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 71/2006.

(IV. 3.) Korm. rendelet 32/A. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva – a közlekedési, hírközlési és energiaügyi

miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 133/2008. (V. 14.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott

feladatkörében eljáró közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszterrel egyetértésben – a következõket rendelem el:

Általános rendelkezések

1. § E rendelet hatálya kiterjed:

a) a Magyar Állam tulajdonában és a Honvédelmi Minisztérium (a továbbiakban: HM) vagyonkezelésében lévõ,

a HM, a honvédelmi miniszter közvetlen alárendeltségébe, közvetlen irányítása, fenntartói irányítása és közvetlen

felügyelete alá tartozó szervezetek, a HM államtitkára által felügyelt szervezet, a katonai ügyészségek, valamint

a Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) katonai szervezetei (a továbbiakban együtt: honvédségi szervezetek)

által üzemeltetett honvédségi jármûvek üzemben tartására, forgalomba helyezésére, forgalomban tartására,

forgalomból kivonására, mûszaki vizsgálatára és környezetvédelmi felülvizsgálatára,

b) a Magyar Állam tulajdonában és a HM vagyonkezelésében lévõ harckocsikra, harcjármûvekre (a továbbiakban

együtt: harcjármûvek) és az áramforrás aggregátokra a nem honvédségi szervezetek részére történõ,

alaptevékenységen belüli kiegészítõ tevékenység keretében végzett igénybevétel vonatkozásában.

2. § E rendelet alkalmazásában

a) honvédségi jármû: a rendeltetésszerû használat során közutat is igénybevevõ, az MH-ban rendszeresített közúti és

terepjáró jármû, ide nem értve a kerekes harcjármûveket,

b) honvédségi vontatmány: a közúti jármûvek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának mûszaki

feltételeirõl szóló 6/1990. (IV. 12.) KÖHÉM rendeletben (a továbbiakban: MR) a biztonsági fékezésre elõírt

követelményeket teljesítõ honvédségi jármûvel vontatott, olyan – pótkocsinak nem minõsülõ – speciális, katonai

célra készült, egy vagy többtengelyû eszköz, amely – a saját mûködéséhez szükséges felszerelés szállítását kivéve –

teherszállításra nem alkalmas, illetve rendeltetésszerûen ilyen igénybevétele nem tervezett,

c) honvédségi jármûszerelvény: honvédségi jármûbõl és hozzá kapcsolt pótkocsiból vagy honvédségi

vontatmányból álló, a forgalomban egy vezetõvel, egységként résztvevõ jármûkombináció,

d) üzemeltetõ szervezet: az állománytáblában, illetve munkaköri jegyzékben rendszeresített honvédségi jármûveket

rendeltetésszerûen fenntartó, alkalmazó honvédségi szervezet.

A honvédségi jármûvek igénybevétele

3. § (1) Honvédségi jármûvet a honvédségi szervezetek állományába tartozó személyek vezethetnek.

(2) Erre irányuló nemzetközi kötelezettségvállalás alapján – a honvédségi jármûvek külföldi fegyveres erõk tagjai által

történõ használatának feltételeit rögzítõ két- vagy többoldalú megállapodásban foglaltak teljesítése esetén –

a parancsnoka engedélyével külföldi fegyveres erõk állományába tartozó személy is vezethet honvédségi jármûvet, ha

rendelkezik az adott jármûkategóriára a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok

kiadásáról és visszavonásáról szóló 35/2000. (XI. 30.) BM rendelet (a továbbiakban: R1.) 16. § (1)–(2) bekezdésében

meghatározottak szerinti érvényes vezetõi engedéllyel.

4. § (1) A honvédségi jármûveket a rendeltetésüknek és igénybevételi jellegüknek megfelelõen szolgálati feladat

végrehajtására kell igénybe venni.

(2) A honvédségi jármûvek és áramforrás aggregátok – külön jogszabályban meghatározott rendelkezések megtartásával –

a honvédségi szervezetek szolgálati tevékenységével, napi életével összefüggõ kulturális, sport, valamint magáncélra is

igénybe vehetõk.

(3) A honvédségi szervezetek állományába tartozó személyek részére a honvédségi személygépkocsi lakás és

a munkahely közötti utazással kapcsolatos használatát, valamint korlátozott személyes használatát a honvédelmi
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miniszter engedélyezi. A honvédelmi miniszter által adott engedélyek kiadását és nyilvántartását a közúti közlekedési
nyilvántartásról  szóló törvény alapján vezetett jármûnyilvántartásba, a jármû törzskönyvébe és forgalmi engedélyébe
tulajdonosként bejegyzett honvédségi szervezet (a továb biak ban: tulajdonosként bejegyzett szervezet) végzi.

(4) A honvédségi társadalmi, érdekvédelmi és érdekképviseleti szervezetek a honvédségi jármûveket a HM-mel kötött
megállapodásban foglaltak szerint használhatják.

(5) A honvédségi jármûvek, áramforrás aggregátok és harcjármûvek igénybevétele nem honvédségi szervezetek,
természetes személyek, jogi személyek részére egyedi igény esetén kiegészítõ tevékenység keretében
engedélyezhetõ.

5.  § (1) A honvédségi jármû országhatáron kívüli igénybevétele kizárólag szolgálati célból és csak abban az esetben
engedélyezhetõ, ha ez a megoldás a közforgalmú közlekedési eszköz igénybevételénél gazdaságosabb.

(2) A honvédségi jármû országhatáron kívüli igénybevételét a kiutazást elrendelõ személy engedélyezheti.
(3) A honvédségi jármû országhatáron kívüli igénybevételének engedélyezésérõl az igazolást és a nemzetközi

gépjármû-biztosítási kártyát az üzemeltetõ szervezetek részére a tulajdonosként bejegyzett szervezet adja ki és tartja
nyilván.

(4) A katonai nemzetbiztonsági szolgálatok (a továb biak ban: KNbSZ-ek) által üzemeltetett honvédségi jármûvek
országhatáron kívüli igénybevételére az érintett fõigazgató által meghatározott szabályok irányadók.

6.  § A közlekedésbiztonsággal, kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosítással és CASCO biztosítással kapcsolatos MH szintû
szakmai, nyilvántartási és adatszolgáltatási feladatokat a tulajdonosként bejegyzett szervezet végzi.

7.  § A honvédségi jármûvek, harcjármûvek és áramforrás aggregátok kiegészítõ tevékenység keretében végzett
igénybevételét nem honvédségi szervezetek, természetes személyek és jogi személyek részére a honvédelmi
miniszter engedélyezi.

8.  § (1) A kiegészítõ tevékenység keretében végzett igénybevétel engedélyezése esetén a feladat végrehajtására csak
a kijelölt üzemeltetõ szervezet parancsnoka által saját hatáskörben megkötött, az igénybevételre vonatkozó
– a költségtérítést is részletezõ – szerzõdés alapján kerülhet sor.

(2) Az igénybevétel minimális térítési költségét, a szokásos piaci ár figye lembe véte lével, az általános forgalmi adóról  szóló 
2007. évi CXXVII. törvény 255.  §-a szerint kell meghatározni.

(3) Az igénybevétel során felhasznált hajtóanyag (kilométer, üzemóra) az üzemeltetõ szervezet éves keretét nem terheli.

A honvédségi jármûvek forgalomba helyezése, forgalomban tartása és forgalomból történõ kivonása

9.  § (1) A honvédségi szervezetek által üzemben tartott jármûvek tekintetében az MR, az R1. és a gépkocsik környezetvédelmi
felülvizsgálatáról és ellenõrzésérõl  szóló 7/2002. (VI. 29.) GKM–BM–KvVM együttes rendelet (a továb biak ban: R2.)
elõ írásait az e rendeletben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni. A KNbSZ-ek üzemeltetésében lévõ azon jármûvekre,
amelyek hatósági engedélyébe tulajdonosként vagy üzembentartóként a KNbSZ-ek kerültek bejegyzésre, külön
rendelkezések irányadók.

(2) A jármûvek honvédségi alkalmazásáról a rendszeresítési határozatot,  illetve a szervezetbe állítási vagy az alkalmazásba 
vételi intézkedést kiadó személy dönt.

(3) A forgalomba helyezést megelõzõen a honvédségi jármûvet típusbizonyítvánnyal kell ellátni, amely tanúsítja, hogy
a jármû a mûszaki, közlekedésbiztonsági, környezetvédelmi és munkavédelmi követelményeknek, valamint
a gazdaságos üzemeltetés feltételeinek megfelel.

(4) A honvédségi jármû összeépítését,   a már forgalomba helyezett jármû átalakítását szaktervezõ által jóváhagyott
dokumentáció alapján a HM felsõszintû logisztikai tervezõ, irányító és végrehajtó szerv vezetõje engedélyezi.

10. § (1) A honvédségi jármûvek forgalomba helyezésével, forgalomban tartásával és forgalomból történõ kivonásával
kapcsolatos ügyekben a közlekedési igazgatási hatóságoknál csak a tulajdonosként bejegyzett szervezet képviselõje
járhat el. A jármûnyilvántartásba, a törzskönyvbe és a forgalmi engedélybe tulajdonosként,  illetve üzembentartóként
– mint jogi személyt – a tulajdonosként bejegyzett szervezetet kell feltüntetni.

(2) A HM tulajdonosi joggyakorlási körébe tartozó gazdasági társaságok használatában lévõ honvédségi jármûvek
törzskönyvébe, forgalmi engedélyébe és a jármûnyilvántartásba tulajdonosként a tulajdonosként bejegyzett
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szervezetet, üzembentartóként a jármûvet használó gazdasági társaságot kell bejegyezni. Ezekre a jármûvekre

a kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosítást üzembentartóként a gazdasági társaság köti meg.

11. § (1) Forgalomba helyezéskor a honvédségi szervezetek jármûveire a H kezdõ betûjelû különleges rendszámtáblától eltérõ,

sorozatban elõállított (általános) rendszámtáblát csak a HM felsõszintû logisztikai tervezõ, irányító és végrehajtó szerv

vezetõjének külön engedélyével lehet felszerelni.

(2) A különleges rendszámtáblákat a szükséges mennyiségben a tulajdonosként bejegyzett szervezet szerzi be

a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala Központi Okmányirodától, és a jármû forgalomba

helyezésekor adja át a közlekedési igazgatási hatóság részére.

12. § A honvédségi vontatmányokra hatósági jelzést nem kell felszerelni.

13. § A NATO Szabványosítási Ügynökség által kiadott – a katonai szabványosítás sajátos szabályairól szóló

kormányrendelet alapján a HM hivatalos lapjában közzétett – katonai nemzeti szabványokban meghatározott

követelmények teljesítését úgy kell tekinteni, hogy azok az MR rendelkezéseitõl való eltérés körében megfelelnek az

e rendelet követelményeinek.

14. § (1) Az alapvetõen külföldi katonai missziós feladatok végrehajtására – ahol a helyi (háborús) körülmények miatt

az EURO–4 környezetvédelmi elõírásokat teljesítõ jármûvek szakszerû forgalomban tartása nem biztosított – tervezett

honvédségi jármûvek legalább EURO–3 környezetvédelmi követelmények teljesítése esetén helyezhetõk forgalomba.

(2) A honvédségi jármûvek mentesülnek az MR A. Függelék A/41. számú mellékletében a fedélzeti diagnosztikai (OBD)

rendszerekre vonatkozó követelmények teljesítése alól.

15. § (1) Az MR-ben meghatározott össztömeget, tengelyterhelést meghaladó, illetõleg a kormányozhatóságra elõírt

követelményeknek meg nem felelõ honvédségi jármû forgalomba helyezésének engedélyezésekor a külön

jogszabályban meghatározott közútkezelõi hozzájárulást be kell szerezni.

(2) A jármûtípus honvédségi jármûként történõ üzemeltetésére vonatkozó általános közútkezelõ hozzájárulás esetén

a forgalomba helyezési engedélyben a honvédségi jármûre vonatkozóan nem kell elõírni az egyedi közútkezelõi

hozzájárulás megszerzésének kötelezettségét. E rendelkezés nem érinti a 16. §-ban meghatározott kötelezettségeket.

(3) A honvédségi jármûvön felszereléssel együtt szállított személy tömegét 110 kilogrammal kell számításba venni.

A szállítható személyek számát a jármû forgalmi engedélyében fel kell tüntetni.

16. § (1) Ha a honvédségi jármû vagy a honvédségi jármûszerelvény kormányozhatósága az MR-ben meghatározottaktól eltér,

a közúti forgalomban csak útvonalengedély alapján vehet részt.

(2) A túlsúlyos, illetve a túlméretes honvédségi jármûvekre, valamint a rendeltetésszerû használat során azzá váló

honvédségi jármûszerelvényre az útvonalengedély igénylésére és kiadására vonatkozó külön rendelkezéseket kell

alkalmazni.

17. § A közúti jármûvek mûszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KÖHÉM rendelet (a továbbiakban: ER) 2. §

(9) bekezdése szerinti N kategóriába tartozó új beszerzésû katonai terepjáró gépkocsik mentesülnek az MR

A. Függelék A/42., A/43. és A/49. számú mellékletében foglalt követelmények teljesítése alól. A sajátos alkalmazási

követelményekbõl adódóan – a jármûvek terepjárási tulajdonságainak megtartása érdekében – olyan mértékû

konstrukciós eltérések engedélyezettek, amelyek nem korlátozzák a jármûvek funkcionális, valamint terepjárási

tulajdonságait alapvetõen befolyásoló paramétereket.

18. § (1) A honvédségi vontatmányok mentesülnek az MR 25. § (4) bekezdése, 26–27. §-a, 31–32. §-a, 49–50. §-a szerinti,

valamint az A. Függelék A/3., A/4., A/9., A/18. és A/24. számú mellékletében foglalt, a hátsó aláfutásgátlóra, a hátsó

rendszámtábla helyére és megvilágítására, a fékberendezésre és a gyári táblára vonatkozó követelmények teljesítése

alól.

(2) A féknélküli honvédségi vontatmány csak olyan honvédségi jármûvel vontatható, amellyel a honvédségi vontatvány

legalább az MR-ben, a biztonsági fékezésre elõírt hatásossággal megállítható.

(3) Féknélküli honvédségi vontatmánnyal lakott területen belül legfeljebb 40 km/óra, lakott területen kívül legfeljebb

50 km/óra sebességgel szabad haladni.
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(4) A féknélküli honvédségi vontatmányok vontatását végzõ honvédségi jármû vezetõülése közelében a vezetõ által jól

látható helyen a melléklet szerinti figyelmeztetõ feliratot kell elhelyezni.

19. § A vezetõfülkébõl változtatható gumiabroncs nyomású honvédségi jármûvön a szilárd burkolatú útra vonatkozó

nyomásértékeket kell a kerekek közelében (pl. sárvédõn) feltüntetni.

20. § (1) A honvédségi jármû ellátható csökkentett fényû, illetve fényálcázott világító és fényjelzõ berendezésekkel is.

(2) A közút igénybevételével járó gyakorlaton, vezetési gyakorlaton – a közúti forgalomban való részvétel idejéig –

a jármûoszlop élén és végén, szabványosan szerelt figyelmeztetõ jelzéssel ellátott olyan kísérõ jármûnek kell

közlekednie, amely az (1) bekezdésben megjelölt világító és fényjelzõ berendezését nem mûködteti.

(3) Az egyedileg közlekedõ honvédségi jármû csak az MR-ben meghatározott világító és fényjelzõ berendezést

használhat.

21. § A honvédségi jármû munkahely-megvilágító lámpái a jármû helyzetjelzõ lámpáinak bekapcsolása nélkül is

mûködtethetõk.

22. § (1) A megkülönböztetõ és figyelmeztetõ jelzést adó készülék honvédségi jármûre történõ felszerelésére, használatára

vonatkozóan a megkülönböztetõ és figyelmeztetõ jelzést adó készülékek felszerelésének és használatának

szabályairól szóló 12/2007. (III. 13.) IRM rendelet (a továbbiakban: R3.) szabályai szerint kell eljárni.

(2) A készülék felszerelésére, valamint a hatósági engedély meghosszabbítására vonatkozó kérelmet a honvédségi jármû

forgalmi engedélyével együtt a tulajdonosként bejegyzett szervezet részére kell felterjeszteni, amely eljár az R3.

szerinti közigazgatási hatósági eljárásokban.

23. § (1) Az államhatárt csak a nemzetközi minõsítõ vizsgálaton alkalmasnak nyilvánított honvédségi autóbusz lépheti át.

(2) A honvédségi autóbusz akkor minõsíthetõ alkalmasnak, ha

a) a gyártása óta nyolc naptári évnél több nem telt el,

b) tartós lassító fékkel (retarder) látták el,

c) kényszerkormányzott tengelyén futózott gumiabroncs nincs felszerelve,

d) felépítménye hibátlan, karosszériája, utastere esztétikailag megfelelõ,

e) a megtett út, a sebesség és a gépkocsivezetõ vezetési idejének legalább 24 órás idõtartamra történõ rögzítésére

alkalmas menetíróval (tachográffal) van felszerelve, és

f) rendelkezik saját számlás utasszállítási igazolvánnyal.

24. § (1) A mûveleti területen szolgálatot teljesítõ honvédségi szervezetek jármûvein kívül más honvédségi jármû szélvédõjén

feliratot, ábrát vagy jelzést csak gyakorlat vagy rendkívüli feladat végrehajtása esetén lehet elhelyezni – legfeljebb

10x20 cm-es nagyságban – a jobb felsõ sarokban.

(2) A jelképek, jelek és jelzések alkalmazására külön rendelkezések irányadók.

25. § Az egyedileg közlekedõ honvédségi jármûvön, valamint a kötelékben közlekedõ jármûvek esetében tíz jármûvenként

egy darab szabványos kivitelû elakadást jelzõ háromszöget kell készenlétben tartani a technikai zárórészleg

jármûvein.

26. § A honvédségi csoportos személyszállítást végzõ tehergépkocsit háttámla nélküli rögzített ülésekkel is fel lehet

szerelni.

A honvédségi jármûvek mûszaki vizsgálata és környezetvédelmi felülvizsgálata

27. § Az új honvédségi jármûvek forgalomba helyezés elõtti mûszaki vizsgálatát a HM felsõszintû logisztikai tervezõ, irányító

és végrehajtó szerv vezetõje által meghatalmazott vizsgálóállomásokon a gyártó vagy a forgalmazó végzi a speciális

katonai követelmények figyelembevételével.

28. § A hatósági engedéllyel és jelzéssel ellátott honvédségi jármûvek idõszakos vizsgálatát, a forgalmi engedélyek

érvényességi idejének meghosszabbítását elsõdlegesen a honvédségi szervezetek kijelölt vizsgálóállomásai és
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a vizsgabiztosi névjegyzékbe felvett vizsgabiztosai végezhetik. A honvédségi vizsgáztatás feltételeinek hiánya esetén

az idõszakos vizsgálatokat a közlekedési hatóság által kijelölt vizsgálóállomásokon kell elvégezni.

29. § A jármûvek mûszaki alkalmasságának érvényességét jelzõ érvényesítõ címkéket és mûszaki adatlapokat a honvédelmi

ágazat egésze részére a tulajdonosként bejegyzett szervezet szerzi be, és ezekkel a szükséges mennyiségben ellátja

a vizsgabiztosokat.

30. § (1) A vizsgabiztosok a mûszaki érvényesség igazolását kizárólag a részükre kiadott bélyegzõvel, valamint a tulajdonosként

bejegyzett szervezet által biztosított érvényesítõ címkekészlettel és mûszaki adatlappal végezhetik.

(2) A vizsgabiztosok az érvényesítõ címkéket és mûszaki adatlapokat kizárólag a honvédségi jármûvek vizsgálatánál

használhatják fel.

31. § A közlekedési igazgatási hatóság elõtt folytatott eljárásokban csak a tulajdonosként bejegyzett szervezet képviselõje

járhat el.

32. § A hatósági engedéllyel és jelzéssel ellátott honvédségi jármûvek környezetvédelmi felülvizsgálatát és ellenõrzését

az üzemeltetõ szervezetek javítómûhelyeiben kell végezni. A vizsgáztatás feltételeinek hiánya esetén a felülvizsgálat

nem honvédségi felülvizsgáló szervezetnél is elvégeztethetõ.

33. § Ha a vizsgált honvédségi jármû kipufogógázának megengedett szennyezõanyag tartalmára gyári vagy a közlekedési

hatóság által jóváhagyott adatbázisban szereplõ adat nem áll rendelkezésre, akkor a jármû motorját az R2. 14. számú

mellékletében szereplõ értékre, illetve a motor normális mûködése mellett elérhetõ legalacsonyabb kibocsátási

szintre kell beszabályozni.

34. § A jármûvek környezetvédelmi felülvizsgálatához szükséges plaketteket – szín és darabszám szerint –, valamint

az igazolólapokat a honvédelmi ágazat részére a tulajdonosként bejegyzett szervezet szerzi be, és ezekkel

a tanúsítványadókat a szükséges mennyiségben ellátja.

35. § A tanúsítványadók a környezetvédelmi felülvizsgálat érvényességének igazolását csak a tulajdonosként bejegyzett

szervezet által biztosított plakettel és igazolólappal végezhetik, kizárólag a honvédségi jármûveken.

36. § Az R2. 14. számú mellékletében szereplõ, a tanúsítványok interneten történõ továbbítására vonatkozó

rendelkezéseket a honvédségi gépjármûvekre nem kell alkalmazni.

Záró rendelkezések

37. § Ez a rendelet a kihirdetését követõ hónap elsõ napján lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépést követõen indult

ügyekben kell alkalmazni.

38. § A honvédségi jármûvek 2017. december 31-ig mentesülnek az EURO–5 környezetvédelmi követelmények teljesítése

alól.

39. § A 2003. évet megelõzõen beszerzett – az ER 2. § (9) bekezdése szerinti – M3 és N3 kategóriába tartozó honvédségi

jármûveket nem kell utólagosan felszerelni az MR

a) 72. § (6) bekezdésében meghatározott kiegészítõ hangjelzõ berendezéssel, továbbá

b) 93/A. § (1) bekezdésében meghatározott sebességkorlátozó berendezéssel.

40. § Az ER 2. § (9) bekezdése szerinti M1 kategóriába tartozó új beszerzésû katonai terepjáró gépkocsik hátsó ülései

esetében nem kell alkalmazni az MR 80. § (4) bekezdésében, valamint az MR A. Függelék A/31. számú mellékletében

foglalt követelményeket.
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41. § (1) Hatályát veszti

a) a honvédségi közúti jármûvek üzemben tartásáról szóló 7/1991. (X. 16.) HM rendelet;

b) a honvédségi közúti jármûvek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának mûszaki feltételeirõl szóló

6/1992. (IV. 7.) HM rendelet, valamint

c) a honvédségi közúti jármûvek mûszaki vizsgálatáról, valamint környezetvédelmi felülvizsgálatáról és

ellenõrzésérõl szóló 7/1992. (IV. 7.) HM rendelet.

(2) Az (1) bekezdés az e rendelet hatálybalépését követõ napon hatályát veszti. E bekezdés az e rendelet hatálybalépését

követõ második napon hatályát veszti.

(3) A 38. § 2018. január 1-jén hatályát veszti. E bekezdés 2018. január 2-án hatályát veszti.

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter

Melléklet a 18/2009. (XII. 18.) HM rendelethez

FIGYELMEZTETÕ FELIRAT
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IX. Határozatok Tára

Az Országgyûlés 99/2009. (XII. 18.) OGY határozata
a Magyar Köztársaság területén élõ nemzeti és etnikai kisebbségek helyzetérõl
(2007. február–2009. február) szóló beszámoló elfogadásáról*

Az Országgyûlés a Kormánynak a Magyar Köztársaság területén élõ nemzeti és etnikai kisebbségek helyzetérõl (2007. február–2009.

február) szóló beszámolóját elfogadja.

Dr. Katona Béla s. k.,
az Országgyûlés elnöke

Tóth Gyula s. k., V. Németh Zsolt s. k.,
az Országgyûlés jegyzõje az Országgyûlés jegyzõje

Az Országgyûlés 100/2009. (XII. 18.) OGY határozata
Alexa György országgyûlési képviselõ mentelmi ügyében**

A Magyar Köztársaság Országgyûlése Alexa György országgyûlési képviselõ mentelmi jogát a Pesti Központi Kerületi Bíróság

16. B. 36.801/2009/2. számú megkeresésével érintett ügyben nem függeszti fel.

Dr. Katona Béla s. k.,
az Országgyûlés elnöke

Tóth Gyula s. k., V. Németh Zsolt s. k.,
az Országgyûlés jegyzõje az Országgyûlés jegyzõje

* A határozatot az Országgyûlés a 2009. december 14-i ülésnapján fogadta el.

** A határozatot az Országgyûlés a 2009. december 14-i ülésnapján fogadta el.
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Az Országgyûlés 101/2009. (XII. 18.) OGY határozata
az Országgyûlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselõinek és tagjainak megválasztásáról
szóló 14/2006. (V. 31.) OGY határozat módosításáról*

Az Országgyûlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselõinek és tagjainak megválasztásáról szóló 14/2006. (V. 31.) OGY

határozat a következõk szerint módosul:

Az Országgyûlés

a Nemzetbiztonsági bizottságba

Gulyás József – korábban megüresedett helyére –

dr. Bõhm Andrást

a bizottság tagjává megválasztja

Dr. Katona Béla s. k.,
az Országgyûlés elnöke

Tóth Gyula s. k., V. Németh Zsolt s. k.,
az Országgyûlés jegyzõje az Országgyûlés jegyzõje

Az Országgyûlés 102/2009. (XII. 18.) OGY határozata
Magyarország fenntarthatósági helyzetérõl és az abból adódó feladatokról**

1. Az Országgyûlés „A Nemzeti Fenntartható Fejlõdési Tanács összefoglaló jelentése a magyar társadalomnak,

Jövõkeresõ” címû jelentést megismerte.

2. Az Országgyûlés felkéri a Nemzeti Fenntartható Fejlõdési Tanácsot, hogy:

a) Magyarország hosszú távú stratégiájának megalapozása érdekében a fenntarthatóság helyzetével és jövõjével

foglalkozó jelentés alapján társadalmi párbeszédet folytasson. A párbeszéd tapasztalatairól 2010. december 15-ig

az Országgyûlés illetékes állandó szakbizottságai részére készítsen összegzõ jelentést.

b) A lefolytatott társadalmi párbeszéd tapasztalatait felhasználva dolgozza ki a fenntartható fejlõdés nemzeti

stratégiáját és 2011. július 1-jéig terjessze az Országgyûlés elé.

3. Jelen határozat közzététele napján lép hatályba.

Dr. Katona Béla s. k.,
az Országgyûlés elnöke

Tóth Gyula s. k., V. Németh Zsolt s. k.,
az Országgyûlés jegyzõje az Országgyûlés jegyzõje

* A határozatot az Országgyûlés a 2009. december 14-i ülésnapján fogadta el.

** A határozatot az Országgyûlés a 2009. december 14-i ülésnapján fogadta el.
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Az Országgyûlés 103/2009. (XII. 18.) OGY határozata
a Nabucco földgázvezeték elõkészítésének és megvalósításának folyamatát segítõ
eseti bizottság jelentésének elfogadásáról, a Nabucco gázvezeték létrehozását elõsegítõ
projekttámogatási megállapodás aláírásának, valamint egy európai Nabucco koordinátor
kijelölésének támogatásáról*

Az Országgyûlés a következõ határozatot hozza:

1. Az Országgyûlés a Nabucco földgázvezeték elõkészítésének és megvalósításának folyamatát segítõ eseti bizottság

tevékenységérõl (2009. július–2009. december) szóló jelentést elfogadja.

2. Az Országgyûlés az ország energiaellátásának biztosítása, az egyoldalú importfüggõség csökkentése érdekében

továbbra is alapvetõ fontosságúnak tartja, és prioritásként támogatja az Európai Unió által stratégiai projektként

megjelölt Nabucco földgázvezeték mielõbbi megépítését.

3. Az Országgyûlés felkéri a Kormányt, hogy tegyen meg mindent a Nabucco projekt ún. projekttámogatási

megállapodásának (Projekt Support Agreement) mihamarabbi megkötése érdekében, a hatályos jogszabályi keretek

között.

4. Az Országgyûlés felkéri a Kormányt, hogy tegyen meg mindent a Nabucco projekt kiemelt beruházássá minõsítése

érdekében.

5. Az Országgyûlés felkéri a Kormányt, hogy kezdeményezõként lépjen fel az Európai Bizottságnál és más uniós

szerveknél annak érdekében, hogy a Nabucco projekttel kapcsolatos feladatok ellátásra, valamint az egységes európai

elkötelezettség megjelenítésére európai koordinátort jelöljenek ki. E koordinátor munkáját segítheti a 128/2008.

(XII. 17.) számú országgyûlési határozatban hazánk által korábban javasolt Nemzetközi Nabucco Védnöki testület

(International Nabucco Board) és Secretariat (Titkárság) létrehozása is.

6. Ez az országgyûlési határozat a közzététele napján lép hatályba.

Dr. Katona Béla s. k.,
az Országgyûlés elnöke

Tóth Gyula s. k., V. Németh Zsolt s. k.,
az Országgyûlés jegyzõje az Országgyûlés jegyzõje

Az Országgyûlés 104/2009. (XII. 18.) OGY határozata
a Centrum Parkoló Kft., valamint a Fõvárosi Önkormányzatok Parkolási Társulásának
tevékenységét és kapcsolatát vizsgáló bizottság felállításáról**

Az Országgyûlés kiemelt fontosságot tanúsít annak, hogy a fõvárosi parkolási helyzettel összefüggésben a tényeket feltárva, a

szükséges intézkedések megtételével mindent elkövessen annak érdekében, hogy ezt – a közvéleményt napi rendszerességgel

foglalkoztató ügyet – kivizsgálja és megállapításait a nyilvánosság elõtt feltárja.

Az Országgyûlés ezért, a Centrum Parkoló Kft., valamint a Fõvárosi Önkormányzatok Parkolási Társulása tevékenységének és

kapcsolatának kivizsgálása, valamint feltárása érdekében az alábbi határozatot hozza.

I. Az Országgyûlés a Házszabály 34. §-ának (1) bekezdése, valamint 36. §-ának (2) bekezdése alapján a Centrum Parkoló

Kft., valamint a Fõvárosi Önkormányzatok Parkolási Társulásának tevékenységének és kapcsolatának kivizsgálása

érdekében vizsgálóbizottságot hoz létre.

* A határozatot az Országgyûlés a 2009. december 14-i ülésnapján fogadta el.

** A határozatot az Országgyûlés a 2009. december 14-i ülésnapján fogadta el.
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II. A vizsgálóbizottság feladata az alábbi kérdések kivizsgálása és megválaszolása:

1. Miért és hogyan engedhette meg hét éven keresztül a VI., VII., VIII., majd az I., a II., a XI., valamint a XII. kerületek

vezetése azt, hogy a Centrum Parkoló Kft. 10 évre megingathatatlan pozíciót szerezzen a parkolóhelyek

üzemeltetésében?

2. Miért és hogyan engedhette meg e fõvárosi kerületek vezetése, hogy a Centrum Parkoló Kft.-vel kötött hátrányos

szerzõdés alapján a kerületeket hét év alatt több milliárd forintos kár érje? Miként lehetséges az, hogy a kerületek a

parkolási bevételnek mindössze negyedéhez jutnak hozzá, és így a Centrum Kft. a fennmaradó sok százmillió

forintról semmilyen elszámolással nem tartozik hosszú évek óta?

3. Miként lehetséges az, hogy a VI. a VII., valamint a VIII. kerületi polgármesterek és alpolgármesterek kézjegyével

ellátott alapító dokumentum szerint már 1999-ben életre hívott Fõvárosi Önkormányzatok Parkolás-szervezõ Kft.,

hivatalosan a mai napig nem került bejegyzésre?

4. Miként lehetséges az, hogy Fürst György, a VI. kerület korábbi vagyongazdálkodásért felelõs alpolgármester 2002

és 2006 között annak ellenére töltötte be négy éven keresztül a Fõvárosi Önkormányzatok Parkolási Társulásának

elnöki posztját, hogy a társulás létrehozásakor rögzített rendszer szerint az elnökposztot évente mindig más

alpolgármester tölti be?

5. Igazak-e azok a lapinformációk, amelyek szerint a Centrum Parkoló Kft. 2009-ben lejáró kizárólagos szerzõdésének

meghosszabbításával kapcsolatos háttéralkuk már meg is kezdõdtek, és Fürst György, a Kft. jelenlegi

vezérigazgatója is e lobbitevékenység eredményes elvégzésre céljából került 2006. õsze után a vezetõi székbe?

6. Mivel magyarázható, hogy a Centrum Parkoló Kft. által alapított – s nem mellékesen 2006. õszén jelentõs állami

tõkeinjekcióban részesülõ – Elsõ Mobilfizetés Elszámoló (EME) Zrt. Budapesten monopolhelyzetbe kerülhetett,

amíg több vidéki városban hasonló költséges cégek közbeiktatása nélkül egyszerûen a mobiltársaságokon

keresztül lehet a parkolási díjat fizetni?

III. A bizottság alakítsa ki álláspontját arról, hogy az ügyben van-e szükség jogalkotási lépésekre, amennyiben igen, úgy

arra tegyen javaslatot.

IV. A bizottság alakítsa ki álláspontját a tekintetben, hogy e határozat I–III. pontjaiban foglaltakon túlmenõen szükség

van-e az általa tett megállapításokkal kapcsolatban további kormányzati, parlamenti, illetve más intézkedésekre. Ha

igen, úgy tegyen a bizottság ezekre is konkrét javaslatot.

V. A vizsgálóbizottság maga határozza meg eljárási rendjét és vizsgálati módszereit.

VI. A vizsgálóbizottság tevékenységérõl jelentést készít, melyet az Országgyûlés elõ terjeszt. A jelentésnek tartalmaznia

kell:

a) a bizottság feladatát;

b) a bizottság által meghatározott eljárási rendet és vizsgálati módszereket;

c) a bizottság ténybeli és jogi megállapításait;

d) annak bemutatását, hogy megállapításait milyen bizonyítékokra alapította;

e) a vizsgálat által érintett szerv vagy személy észrevételeit és lefolytatott vizsgálat módszereire és megállapításaira

vonatkozóan;

f) amennyiben ez a bizottság feladatához tartozott – javaslatot a szükséges intézkedésekre.

VII. A bizottság megbízatása kiterjed minden, az e határozat I–IV. pontjait érintõ vizsgálatra és az ennek alapján szükséges

intézkedésekre vonatkozó javaslattételre. A bizottság a munkája során a feladatával összefüggésben

meghallgatásokat tarthat, iratokat kérhet be. A kért adatokat mindenki köteles a bizottság rendelkezésére bocsátani,

illetõleg köteles a bizottság elõtt vallomást tenni.

VIII. A bizottság munkája során szakértõként közremûködhet egy fõ az üggyel korábban foglalkozó média részérõl,

egy-egy fõ a gazdasági, valamint a jogi hátteret vizsgáló szakember, továbbá egy fõ a kérdést behatóan ismerõ

Emberibb Parkolásért Mozgalom képviselõje. Amennyiben a bizottság szükségesnek tartja, úgy további szakértõket

kérhet fel, akik tanácskozási joggal vesznek részt a bizottság munkájában. Tanácskozási joggal vesz részt a bizottság

munkájában a vizsgálóbizottság létrehozását kezdeményezõ országgyûlési képviselõ is.
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IX. A vizsgálóbizottság 8 (nyolc) tagból áll. A bizottság tagjaira a képviselõcsoportok vezetõi tesznek ajánlást az alábbiak

szerint:

Magyar Szocialista Párt: 4 fõ

Fidesz – Magyar Polgári Szövetség: 2 fõ

Kereszténydemokrata Néppárt: 1 fõ

Szabad Demokraták Szövetsége: 1 fõ

X. A bizottság elnökének feladatait két társelnök látja el. A bizottság társelnökeinek és tagjainak megválasztására, a

képviselõcsoportok vezetõinek javaslata alapján, az Országgyûlés elnöke terjeszt elõ javaslatot az Országgyûlésnek,

amelyrõl az vita nélkül határoz. A bizottság egyik társelnökére az ellenzéki képviselõcsoportok közül a Fidesz, másik

társelnökére az MSZP képviselõcsoportja, a bizottsági tagságra jelöltek körébõl terjeszt elõ javaslatot.

XI. A bizottság megbízatása a VI. pont szerinti jelentés benyújtásáig, de legfeljebb a megalakulástól számított 60 napig

tart.

Dr. Katona Béla s. k.,
az Országgyûlés elnöke

Tóth Gyula s. k., V. Németh Zsolt s. k.,
az Országgyûlés jegyzõje az Országgyûlés jegyzõje

A Kormány 1214/2009. (XII. 18.) Korm. határozata
a fejezeti bevételek és kiadások 2009. IV. negyedéves teljesülésérõl, a fejezetek zárolt egyensúlyi
tartaléka felhasználásáról, valamint a 2009. évi elõirányzat-zárolások elõirányzat-csökkentésre
történõ módosításáról

A Kormány

1. a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetésérõl szóló 2008. évi CII. törvény 50. §-ának (5) bekezdésében kapott

felhatalmazás alapján nem kezdeményezi a zárolt fejezeti egyensúlyi tartalékok felszabadítását;

2. elrendeli, hogy a 2009. évi államháztartási egyensúly megõrzéséhez szükséges intézkedésekrõl szóló 1033/2009.

(III. 17.) Korm. határozat 1. számú melléklete helyébe e határozat melléklete lép;

3. az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 38/A. §-ában kapott felhatalmazás alapján – figyelemmel a folyó

évi hiány alakulására – a 2009. évi államháztartási egyensúly megõrzéséhez szükséges intézkedésekrõl szóló

1033/2009. (III. 17.) Korm. határozatban és a 2009. évi havi kereset-kiegészítés forrásigényének biztosításához

szükséges intézkedésekrõl szóló 1001/2009. (I. 13.) Korm. határozatban szereplõ zárolás helyett csökkentést rendel el;

Felelõs: a Magyar Államkincstár elnöke

Határidõ: azonnal

4. az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet rekonstrukciójának befejezése érdekében felkéri a pénzügyminisztert, hogy

az egészségügyi miniszter közremûködésével tegyen javaslatot a beruházás befejezéséhez szükséges forrás 2010. és

2011. évi biztosítására, a finanszírozás módjára és ütemére, figyelemmel a 2010–2012 közötti idõszakra meghatározott

fejezeti keretszámokra.

Felelõs: pénzügyminiszter

egészségügyi miniszter

Határidõ: 2010. március 31.

Bajnai Gordon s. k.,
miniszterelnök
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Melléklet az 1214/2009. (XII. 18.) Korm. határozathoz

„1. számú melléklet az 1033/2009. (III. 17.) Korm. határozathoz
Millió forintban

Fejezet
Támogatás zárolási

kötelezettség
Egyéb zárolási
kötelezettség

Együtt

Miniszterelnökség 3 722,3 3 722,3

Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatok 137,5 137,5

Önkormányzati Minisztérium 3 368,6 3 368,6

Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium 8 268,9 8 268,9

Honvédelmi Minisztérium 9 131,2 9 131,2

Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium 1 656,0 1 656,0

Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium 5 169,4 5 169,4

Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 4 262,4 4 262,4

Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium 3 686,6 760,0 4 446,6

Külügyminisztérium 2 287,7 2 287,7

Uniós fejlesztések 658,7 658,7

Oktatási és Kulturális Minisztérium 4 784,6 4 784,6

Egészségügyi Minisztérium 306,3 306,3

Pénzügyminisztérium 391,5 3 000,0 3 391,5

Kormányzati Ellenõrzési Hivatal 3,6 3,6

Szociális és Munkaügyi Minisztérium 2 248,3 2 248,3

Központi Statisztikai Hivatal 35,1 35,1

Kutatás és Technológia 13,9 13,9

Nyugdíjbiztosítási költségvetési szervek 84,6 84,6

Egészségbiztosítási költségvetési szervek 106,8 106,8

Összesen 50 324,0 3 760,0 54 084,0

„

A Kormány 1215/2009. (XII. 18.) Korm. határozata
a 2009. évi központi költségvetés általános tartalékának elõirányzatából történõ felhasználásról

1. A Kormány az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 38. § (1) bekezdésében

biztosított jogkörében 2500,0 millió forint 1. számú melléklet szerinti átcsoportosítását rendeli el a 2009. évi központi

költségvetés általános tartaléka terhére.

Felelõs: pénzügyminiszter

érintett fejezetek irányítását ellátó szervek vezetõi

Határidõ: azonnal

2. A Kormány felhatalmazza a polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat irányító tárca nélküli minisztert, hogy a 2177/2008.

(XII. 18.) Korm. határozattal a Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatok, Nemzetbiztonsági Hivatal részére

átcsoportosított 2340,0 millió forintból legfeljebb 1041,6 millió forintot a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat mûködési

többletkiadásaira használjon fel.

Felelõs: polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat irányító tárca nélküli miniszter

Határidõ: azonnal

3. A 2009. évi központi költségvetési általános tartalékának felhasználásáról szóló 1042/2009. (IV. 8.) Korm. határozat

melléklete helyébe e határozat 2. számú melléklete lép.

Határidõ: azonnal

4. Ez a határozat a közzétételét követõ napon lép hatályba.

Bajnai Gordon s. k.,
miniszterelnök
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1. számú melléklet az 1215/2009. (XII. 18.) Korm. határozathoz

X. Miniszterelnökség

XIII. Honvédelmi Minisztérium

XXI. Egészségügyi Minisztérium

Fejezet száma, megnevezése

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELÕIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA*
a Kormány hatáskörében

Költségvetési év: 2009.
Millió forintban, egy tizedessel

Állam-

háztartási

egyedi

azonosító

Feje-

zet-

szám

Cím-

szám

Al-

cím-

szám

Jog-

cím-

csop.-

szám

Jog-

cím-

szám

Elõ-

ir.-

cso-

port-

szám

Ki-

emelt

elõ-

ir.-

szám

Feje-

zet-

név

Cím-

név

Al-

cím-

név

Jog-

cím-

csop.-

név

Jog-

cím-

név

Elõ-

ir.-

csop.-

név

KIADÁSOK
A módosítás

jogcíme

Módosítás

(+/–)

A módo-

sítás

követ-

kezõ

évre

áthúzódó

hatása

A módo-

sítást

elrendelõ

jog-

szabály/

hatá-

rozat

száma

Kiemelt elõirányzat neve

XIII. Honvédelmi Minisztérium

002718 6 HM Állami Egészségügyi Központ

1 Mûködési költségvetés

3 Dologi kiadások 2300,0

XXI. Egészségügyi Minisztérium

2 Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat

002950 1 Országos Tisztifõorvosi Hivatal és intézményei

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú

támogatások, kiadások

200,0

X. Miniszterelnökség

20 Tartalékok

001414 1 Költségvetés általános tartaléka –2 500,0

Az elõirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegû

Állam-

háztartási

egyedi

azonosító

Fejezet-

szám

Cím-

szám

Al-

cím-

szám

Jog-

cím-

csop.-

szám

Jog-

cím-

szám

Elõ-

ir.-

cso-

port-

szám

Ki-

emelt

elõ-

ir.-

szám

Feje-

zet-

név

Cím-

név

Al-

cím-

név

Jog-

cím-

csop.-

név

Jog-

cím-

név

Elõ-

ir.-

csop.-

név

TÁMOGATÁSOK
A módosítás

jogcíme

Módosítás

(+/–)

A módo-

sítás

követ-

kezõ

évre

áthúzódó

hatása

A módo-

sítást

elrendelõ

jog-

szabály/

hatá-

rozat

száma

Kiemelt elõirányzat neve

XIII. Honvédelmi Minisztérium

002718 6 HM Állami Egészségügyi Központ 2 300,0

XXI. Egészségügyi Minisztérium

2 Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat

002950 1 Országos Tisztifõorvosi Hivatal és intézményei 200,0

Az elõirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegû

Foglalkoztatottak létszáma (fõ) — idõszakra

Foglalkoztatottak létszáma (fõ) — idõszakra

Az elõirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegû

Az adatlap 5 példányban töltendõ ki
A támogatás folyósítása/zárolása

(módosítás +/–)
Összesen

I.

negyedév

II.

negyedév

III.

negyedév

IV.

negyedév

Fejezet 1 példány

Állami Számvevõszék 1 példány idõarányos

Magyar Államkincstár 1 példány teljesítményarányos

Pénzügyminisztérium 2 példány egyéb: azonnal 2500,0 2500,0

* Az összetartozó elõirányzat-változásokat (+/–) egymást követõen kell szerepeltetni.
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2. számú melléklet az 1215/2009. (XII. 18.) Korm. határozathoz

X. Miniszterelnökség

XIII. Honvédelmi Minisztérium

XVIII. Külügyminisztérium

XX. Oktatási és Kulturális Minisztérium

XXXIII. Magyar Tudományos Akadémia

Fejezet száma, megnevezése

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELÕIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA*
a Kormány hatáskörében

Költségvetési év: 2009.
Millió forintban, egy tizedessel

Állam-

háztartási

egyedi

azonosító

Feje-

zet-

szám

Cím-

szám

Al-

cím-

szám

Jog-

cím-

csop.-

szám

Jog-

cím-

szám

Elõ-

ir.-

cso-

port-

szám

Ki-

emelt

elõ-

ir.-

szám

Feje-

zet-

név

Cím-

név

Al-

cím-

név

Jog-

cím-

csop.-

név

Jog-

cím-

név

Elõ-

ir.-

csop.-

név

KIADÁSOK
A módosítás

jogcíme

Módosítás

(+/–)

A módo-

sítás

követ-

kezõ

évre

áthúzódó

hatása

A módo-

sítást

elrendelõ

jog-

szabály/

hatá-

rozat

száma

Kiemelt elõirányzat neve

XIII. Honvédelmi Minisztérium

1 Honvédelmi Minisztérium

198280 3 HM Infrastrukturális Ügynökség, csapatok központi

infrastrukturális ellátás kiadásai

1 Mûködési költségvetés

3 Dologi kiadások 2000,0

XVIII. Külügyminisztérium

1 Külügyminisztérium

004107 1 Külügyminisztérium központi igazgatása

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 4,7

2 Munkaadókat terhelõ

járulékok

0,8

3 Dologi kiadások 25,0

004118 2 Külképviseletek igazgatása

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 40,7

2 Munkaadókat terhelõ

járulékok

6,7

3 Dologi kiadások 261,8

2 Felhalmozási költségvetés

1 Intézményi beruházási

kiadások

102,8

5 Fejezeti kezelésû elõirányzatok

9 Állami Protokoll

247412 2 Kormányfõi Protokoll

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 5,0

2 Munkaadókat terhelõ

járulékok

1,5

3 Dologi kiadások 115,4

39 2011. évi magyar EU elnökségre való felkészülés

277323 1 Külügyminisztérium feladatai a 2011. évi magyar

EU elnökségre való felkészüléssel kapcsolatban

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 160,2

2 Munkaadókat terhelõ

járulékok

43,8

3 Dologi kiadások 58,7

5 Egyéb mûködési célú

támogatások, kiadások

35,0

2 Felhalmozási költségvetés

1 Intézményi beruházási

kiadások

14,7

XX. Oktatási és Kulturális Minisztérium
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Állam-

háztartási

egyedi

azonosító

Feje-

zet-

szám

Cím-

szám

Al-

cím-

szám

Jog-

cím-

csop.-

szám

Jog-

cím-

szám

Elõ-

ir.-

cso-

port-

szám

Ki-

emelt

elõ-

ir.-

szám

Feje-

zet-

név

Cím-

név

Al-

cím-

név

Jog-

cím-

csop.-

név

Jog-

cím-

név

Elõ-

ir.-

csop.-

név

KIADÁSOK
A módosítás

jogcíme

Módosítás

(+/–)

A módo-

sítás

követ-

kezõ

évre

áthúzódó

hatása

A módo-

sítást

elrendelõ

jog-

szabály/

hatá-

rozat

száma

Kiemelt elõirányzat neve

11 Fejezeti kezelésû elõirányzatok

35 Civil és nonprofit szervezetek támogatása

270290 4 Oktatási társadalmi szervezetek, szövetségek,

testületek, egyesületek, bizottságok

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú

támogatások, kiadások

10,0

XXXIII Magyar Tudományos Akadémia

13 Fejezeti kezelésû elõirányzatok

2 Ágazati célelõirányzatok

281201 4 MTA sajátos nemzetközi kapcsolatok

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 35,0

2 Munkaadókat terhelõ

járulékok

11,0

3 Dologi kiadások 154,0

X. Miniszterelnökség

1 Miniszterelnöki Hivatal

000516 2 Központi Szolgáltatási Fõigazgatóság

2 Felhalmozási költségvetés

1 Intézményi beruházási

kiadások

63,5

9 Fejezeti kezelésû elõirányzatok

2 Célelõirányzatok

240801 7 Nemzeti és kiemelt ünnepek, egyéb rendezvények,

események támogatása

1 Mûködési költségvetés

3 Dologi kiadások 130,0

282234 15 A 2009. évben aktuális, kiemelt jelentõségû

történelmi évfordulókkal kapcsolatos

rendezvények, események lebonyolítása,

nemzetközi médiában való népszerûsítése

1 Mûködési költségvetés

3 Dologi kiadások 120,0

11 Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatok

019370 3 Nemzetbiztonsági Szakszolgálat

2 Felhalmozási költségvetés

1 Intézményi beruházási

kiadások

135,0

20 Tartalékok

001414 1 Költségvetés általános tartaléka –3535,3

Az elõirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegû

Állam-

háztartási

egyedi

azonosító

Fejezet-

szám

Cím-

szám

Al-

cím-

szám

Jog-

cím-

csop.-

szám

Jog-

cím-

szám

Elõ-

ir.-

cso-

port-

szám

Ki-

emelt

elõ-

ir.-

szám

Feje-

zet-

név

Cím-

név

Al-

cím-

név

Jog-

cím-

csop.-

név

Jog-

cím-

név

Elõ-

ir.-

csop.-

név

TÁMOGATÁSOK
A módosítás

jogcíme

Módosítás

(+/–)

A módo-

sítás

követ-

kezõ

évre

áthúzódó

hatása

A módo-

sítást

elrendelõ

jog-

szabály/

hatá-

rozat

száma

Kiemelt elõirányzat neve

X. Miniszterelnökség

1 Miniszterelnöki Hivatal

000516 2 Központi Szolgáltatási Fõigazgatóság 63,5

9 Fejezeti kezelésû elõirányzatok

2 Célelõirányzatok

240801 7 Nemzeti és kiemelt ünnepek, egyéb rendezvények ,

események támogatása

130,0

282234 15 A 2009. évben aktuális, kiemelt jelentõségû

történelmi évfordulókkal kapcsolatos rendezvények,

események lebonyolítása, nemzetközi médiában

való népszerûsítése

120,0

11 Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatok
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Állam-

háztartási

egyedi

azonosító

Fejezet-

szám

Cím-

szám

Al-

cím-

szám

Jog-

cím-

csop.-

szám

Jog-

cím-

szám

Elõ-

ir.-

cso-

port-

szám

Ki-

emelt

elõ-

ir.-

szám

Feje-

zet-

név

Cím-

név

Al-

cím-

név

Jog-

cím-

csop.-

név

Jog-

cím-

név

Elõ-

ir.-

csop.-

név

TÁMOGATÁSOK
A módosítás

jogcíme

Módosítás

(+/–)

A módo-

sítás

követ-

kezõ

évre

áthúzódó

hatása

A módo-

sítást

elrendelõ

jog-

szabály/

hatá-

rozat

száma

Kiemelt elõirányzat neve

019370 3 Nemzetbiztonsági Szakszolgálat 135,0

XIII. Honvédelmi Minisztérium

1 Honvédelmi Minisztérium

198280 3 HM Infrastrukturális Ügynökség, csapatok központi

infrastrukturális ellátás kiadásai

2000,0

XVIII. Külügyminisztérium

1 Külügyminisztérium

004107 1 Külügyminisztérium központi igazgatása 30,5

004118 2 Külképviseletek igazgatása 412,0

5 Fejezeti kezelésû elõirányzatok

9 Állami Protokoll

247412 2 Kormányfõi Protokoll 121,9

39 2011. évi magyar EU elnökségre való felkészülés

277323 1 Külügyminisztérium feladatai a 2011. évi magyar EU

elnökségre való felkészüléssel kapcsolatban

312,4

XX. Oktatási és Kulturális Minisztérium

11 Fejezeti kezelésû elõirányzatok

35 Civil és nonprofit szervezetek támogatása

270290 4 Oktatási társadalmi szervezetek, szövetségek,

testületek, egyesületek, bizottságok

10,0

XXXIII. Magyar Tudományos Akadémia

13 Fejezeti kezelésû elõirányzatok

2 Ágazati célelõirányzatok

281201 4 MTA sajátos nemzetközi kapcsolatok 200,0

Az elõirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegû

Foglalkoztatottak létszáma (fõ) — idõszakra

Foglalkoztatottak létszáma (fõ) — idõszakra

Az elõirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegû

Az adatlap 5 példányban töltendõ ki
A támogatás folyósítása/zárolása

(módosítás +/–)
Összesen

I.

negyedév

II.

negyedév

III.

negyedév

IV.

negyedév

Fejezet 1 példány

Állami Számvevõszék 1 példány idõarányos

Magyar Államkincstár 1 példány teljesítményarányos

Pénzügyminisztérium 2 példány egyéb: azonnal 3535,3 3535,3

* Az összetartozó elõirányzat-változásokat (+/–) egymást követõen kell szerepeltetni.
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A miniszterelnök 110/2009. (XII. 18.) ME határozata
szakállamtitkár megbízatásának megszûnésérõl

A központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2006. évi LVII. törvény 60. §

(1) bekezdésében meghatározott hatáskörömben eljárva

dr. Iván Gábort

a Külügyminisztérium szakállamtitkárát e tisztségébõl

– 2009. december 31-ei hatállyal –

felmentem.

Bajnai Gordon s. k.,
miniszterelnök

A miniszterelnök 111/2009. (XII. 18.) ME határozata
szakállamtitkár kinevezésérõl

A központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2006. évi LVII. törvény 57. §

(2) bekezdésében meghatározott hatáskörömben eljárva

Kiss Tibort

a Külügyminisztérium szakállamtitkárává

– 2010. január 1-jei hatállyal –

kinevezem.

Bajnai Gordon s. k.,
miniszterelnök
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A Magyar Közlönyt a Szerkesztõbizottság közremûködésével a Miniszterelnöki Hivatal

szerkeszti.

A Szerkesztõbizottság elnöke: dr. Petrétei József, a szerkesztésért felelõs: dr. Tordai Csaba.

A szerkesztõség címe: Budapest V., Kossuth tér 1–3.

A Határozatok Tára hivatalos lap tartalma a Magyar Közlöny IX. részében jelenik meg.

A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a

http://kozlony.magyarorszag.hu honlapon érhetõ el. Felelõs kiadó: dr. Tordai Csaba.

A Magyar Közlöny oldalhû másolatát papíron kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó.

Felelõs kiadó: dr. Kodela László elnök-vezérigazgató.


