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Törvények

2009. évi CLIV. törvény
az egyes egészségügyi tárgyú tör vények módosításáról*
Az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységrõl szóló 1991. évi XI. törvény módosítása
1. §

Az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységrõl szóló 1991. évi XI. törvény (a továbbiakban: Ehi.) 4. §
(5) bekezdésének b)–d) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Az élelmezés- és táplálkozásegészségügy keretében az egészségügyi államigazgatási szerv]
„b) táplálkozás-egészségügy szakterületen
ba) vizsgálatokat végez a lakosság táplálkozási helyzetére, tápláltsági állapotára, a táplálkozás és az egészségi állapot
közötti összefüggésekre vonatkozóan,
bb) a ba) alpont szerinti feladatokkal összefüggésben táplálkozás-egészségügyi vizsgálatokat végez, különös
tekintettel a vendéglátás – ezen belül kiemelten a munkahelyeken, az egészségügyi intézményekben, az oktatási és
nevelési intézményekben, továbbá a szociális ellátás, a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatás keretében
bármely formában nyújtott étkeztetés – területén a szolgáltatott élelmiszerekre, ételekre, étrendre vonatkozóan,
tápanyagszámítással és biokémiai elemzéssel,
bc) a ba) és a bb) alpont szerinti területeken közremûködik a táplálkozás-egészségügyi elõírások kidolgozásában,
bd) a ba)–bc) alpont szerinti feladatok végrehajtásával összefüggõ eredményekrõl tájékoztatja
az élelmiszerlánc-biztonsági tudományos szervet;
c) egyes élelmiszerekkel kapcsolatosan
ca) külön jogszabály szerint végzi a különleges táplálkozási célú élelmiszerekkel, az étrend-kiegészítõkkel,
a vitaminokkal, ásványi anyagokkal és bizonyos egyéb anyagokkal dúsított élelmiszerekkel, az élelmiszerekkel
kapcsolatos tápanyag-összetételre és egészségre vonatkozó állításokkal, az élelmiszerek tápértékjelölésével
kapcsolatos nyilvántartási, bejelentési eljárásokkal összefüggõ szakértõi feladatokat, külön jogszabály szerint
az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi elõírása szerinti egyes eljárásokban ellátja a tagállami feladatokat,
továbbá szakmai kapcsolatot tart az Európai Unió táplálkozás-egészségügyi és táplálkozás-tudományi szakterületen
illetékes szervével,
cb) ellenõrzi a ca) alpont szerinti élelmiszerek meghatározott táplálkozási céloknak való megfelelését, és egészségi
ártalom vagy annak gyanúja, illetve az emberi egészség veszélyeztetése esetén intézkedik,
cc) ellátja az új élelmiszerek engedélyezésével összefüggõ, külön jogszabály szerinti feladatokat,
cd) ellátja a technológiai segédanyagokkal, élelmiszer-csomagolóanyagokkal, élelmiszeriparban felhasznált mosó- és
fertõtlenítõszerekkel, az élelmiszert elõállító, feldolgozó-, csomagoló-, tároló- és forgalomba hozó helyek
engedélyezésével összefüggõ, külön jogszabály szerinti feladatokat;
d) a betegélelmezés és a diétás étkeztetés területén
da) vizsgálja a fekvõbeteg-gyógyintézeti betegélelmezés keretében nyújtott étkeztetést – a rendszeres diétát,
a speciális diétát és az enterális szondatáplálást is beleértve – és a fekvõbeteg-gyógyintézeten kívüli diétás étkeztetést
tápanyagszámítással, biokémiai elemzéssel,
db) a da) alpont szerinti vizsgálatok eredménye alapján közremûködik a táplálkozás-egészségügyi elõírások
kidolgozásában.”

2. §

Az Ehi. a 13. §-át követõen a következõ 13/A. és 13/B. §-sal egészül ki:
„13/A. § (1) Ha az egészségügyi államigazgatási szerv a hatáskörében eljárva megállapítja, hogy
a) az ivóvíz minõségére, a gyógy- és ásványvizek egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságára, felhasználására,
forgalomba hozatalára,

* A törvényt az Országgyûlés a 2009. december 14-i ülésnapján fogadta el.
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b) a gyógy- és közfürdõk, valamint a természetes fürdõhelyek üzemeltetésére, mûködtetésére,
c) a gyógytényezõkre, gyógyhelyekre, fürdõ- és klímagyógyintézetekre,
d) a szennyvizekkel, veszélyes hulladékokkal kapcsolatos közegészségügyi követelmények érvényesítésére,
e) a kozmetikai termékek, a különleges táplálkozási célú élelmiszerek, az étrend-kiegészítõk, a vitaminokkal, ásványi
anyagokkal és bizonyos egyéb anyagokkal dúsított élelmiszerek, a tápanyag-összetételre és egészségre vonatkozó
állításokkal ellátott élelmiszerek meghatározott táplálkozási célnak való megfelelésére, táplálkozás-élettani hatású
összetevõjének egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságára, alkalmazhatóságára, forgalomba hozatalára,
forgalmazására,
f) a 4. § (5) bekezdés b) és d) pontja szerinti szakterületen az élelmezés- és táplálkozás-egészségügyi
követelményekre,
g) az atomenergia alkalmazási körébe tartozó anyagok felhasználására, berendezések, létesítmények üzemeltetésére,
h) a fertõzõ betegségek és járványok megelõzése, illetve a járványveszély elhárítása érdekében szükséges járványügyi
elõírásokra,
i) a munkavállalók fizikai tényezõk – mesterséges optikai sugárzás és elektromágneses terek – hatásának való
expozíciójára vonatkozó egészségügyi és biztonsági követelményekre
vonatkozó jogszabályi rendelkezésekben foglaltakat súlyosan vagy ismételten megsértették, egészségügyi bírságot
szab ki.
(2) Egészségügyi bírság kiszabásának van helye abban az esetben is, ha az egészségügyi államigazgatási szerv
egészségügyi igazgatási hatáskörében eljárva megállapítja, hogy
a) az egészségügyi szolgáltató
aa) az egészségügyi szolgáltatás nyújtására vonatkozó szakmai követelményeket meghatározó jogszabályi
rendelkezéseket súlyosan megszegte, vagy a mûködési engedélyezés körébe tartozó szabályszegést követett el,
ab) szakmailag indokolatlanul a betegbeutalási rendtõl eltért, különösen ha beteget jogosulatlanul utalt be, vagy
utalt tovább, vett fel, vagy jogosulatlanul tagadta meg az ellátást, és ezzel a beteg állapotának megfelelõ ellátását
megakadályozta vagy veszélyeztette, vagy
ac) a jogszabályban elõírt intézkedési, jelentéstételi kötelezettségét felhívás ellenére elmulasztotta, vagy a szakmai
programjától eltérõ szolgáltatást nyújtott,
b) a társadalombiztosítási támogatással vagy árhoz nyújtott társadalombiztosítási támogatással, ezek elszámolásával,
folyósításával, ellenõrzésével kapcsolatos, jogszabályban elõírt kötelezettségeket megsértették.
(3) Egészségügyi bírság abban az esetben szabható ki, ha külön jogszabály az egészségügyi államigazgatási szerv
eljárásával összefüggésben szabálysértési vagy közigazgatási – kivéve eljárási – bírságot nem helyez kilátásba.
(4) Az egészségügyi bírság természetes személlyel, jogi személlyel vagy jogi személyiség nélküli jogalannyal szemben
szabható ki.
(5) Az egészségügyi bírság összege 30 ezer forinttól 5 millió forintig terjedhet.
(6) Az egészségügyi bírság összegét az eset összes körülményeire, így különösen a kötelezettségszegés (hiányosság,
mulasztás) súlyára, az okozott sérelemmel érintettek körére, a jogsértõ állapot idõtartamára, a jogsértõ magatartás
ismételt tanúsítására, a jogsértõnek való felróhatóság mértékére tekintettel kell meghatározni.
(7) Az egészségügyi bírság kiszabása mellõzendõ, ha az egészségügyi államigazgatási szerv a jogsértõt
a fokozatosság elvének érvényesítése érdekében, az adott tényállással összefüggõ magatartása miatt elsõ alkalommal,
írásban figyelmezteti a jogszabályok betartására, vagy bírság kiszabása nélkül tiltja el a jogsértéstõl, illetve kötelezi
a jogszerû állapot helyreállítására.
(8) A (7) bekezdésben foglaltaktól eltérõen az egészségügyi államigazgatási szerv az egészségügyi bírság kiszabását
nem mellõzheti, ha
a) az egészségügyi államigazgatási szervnek a jogsértést megállapító jogerõs határozatában elõírt kötelezettség
teljesítésére megállapított határnap elteltét, illetve határidõ lejártát követõen a kötelezett ismételten megsértett
valamely, a bírság kiszabására okot adó jogszabályi rendelkezést, illetve jogellenes állapotot fenntartott, vagy
b) a jogsértés a lakosság széles körének egészségét sérti vagy veszélyezteti.
(9) A kiszabott bírságot az eljáró hatóság kérelemre mérsékelheti vagy elengedheti, ha az a fizetésre kötelezett
számára méltánytalanul súlyos hátrányt jelent, amennyiben vele szemben a bírság kiszabását megelõzõ 2 éven belül
egészségügyi bírság kiszabására nem került sor.
(10) A bírság többszörös jogsértés esetén ismételten is kiszabható.
(11) Az egészségügyi államigazgatási szerv az egészségügyi bírságot kiszabó jogerõs határozatot nyilvánosan
közzéteszi. A közzétételre a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény
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hirdetményi közlésre vonatkozó szabályait kell alkalmazni, azzal, hogy a határozatot kizárólag a hatóság elektronikus
tájékoztatásra szolgáló honlapján kell közzétenni.
13/B. § (1) Az egészségügyi bírság kiszabásának nincs helye, ha
a) a kötelességszegésnek (hiányosságnak, mulasztásnak) a hatóság tudomására jutásától számított 6 hónap eltelt,
b) a cselekmény elkövetésétõl, vagy a jogsértõ állapot fennállása esetén a jogszerû állapot helyreállításától számított
egy év eltelt, vagy
c) azonos tényállás alapján az Egészségbiztosítási Felügyelet külön törvény szerinti felügyeleti bírságot szabott ki.
(2) Az egészségügyi bírságot az azt kiszabó jogerõs határozat közlésétõl számított huszonkettedik munkanapig meg
kell fizetni.
(3) A jogerõsen kiszabott és határidõben meg nem fizetett egészségügyi bírságot és késedelmi pótlékot adók
módjára kell behajtani, amelyrõl az egészségügyi államigazgatási szerv megkeresésére az állami adóhatóság
gondoskodik.
(4) Az egészségügyi bírság összegét az egészségügyi államigazgatási szerv külön jogszabályban megjelölt számlájára
kell befizetni, amely annak saját bevétele.
(5) A befolyt összeg – a miniszter jóváhagyásával – az egészségügyi államigazgatási szerv hatósági ellenõrzésének és
vizsgálati módszereinek folyamatos fejlesztésére, szakembereinek képzésére, valamint szakfelügyeleti és
közegészségügyi-járványügyi tevékenységére használható fel.”
3. §

Az Ehi. a 14. §-át követõen a következõ 14/A. §-sal egészül ki:
„14/A. § (1) Az egészségügyért felelõs miniszter irányító szervi jogosítványai közül a (2) bekezdés szerinti
jogosítványokat az egészségügyi államigazgatási szerv kormányrendeletben kijelölt középirányító szervére ruházza
át.
(2) A középirányító szerv
a) érvényesíti, illetve – módszertani segítséget is nyújtva – érvényesítteti az irányítása alá tartozó költségvetési szervek
tevékenységében a közfeladatok ellátására vonatkozó követelményeket, és az erõforrásokkal (így különösen:
az elõirányzatokkal, a létszámokkal és a vagyonnal) való szabályszerû és hatékony gazdálkodás követelményeit,
továbbá számon kéri, ellenõrzi e követelmények érvényre juttatását;
b) megállapítja az irányítása alá tartozó azon költségvetési szervek éves költségvetését, illetve költségvetési keretét és
azon kiemelt kiadási és bevételi elõirányzatokat, amelyek megállapítása nem tartozik az Országgyûlés, a Kormány vagy
törvény alapján más személy, szerv, testület hatáskörébe;
c) gyakorolja a hatáskörébe utalt elõirányzat-módosítási, -átcsoportosítási, -zárolási, -törlési és -felhasználási
jogköröket;
d) felülvizsgálja, illetve értékeli az irányítása alá tartozó költségvetési szervek beszámolóit;
e) megállapítja az irányítása alá tartozó költségvetési szervek pénzmaradványát, elõirányzat-maradványát,
egyidejûleg meghatározva a kötelezettségvállalással nem terhelt elõirányzat-maradvány felhasználásának célját,
rendeltetését;
f) megállapítja az irányítása alá tartozó költségvetési szervek létszám-elõirányzatát (létszámkeretét).”

4. §

Az Ehi. 15. §-a a következõ új (12) bekezdéssel egészül ki:
„(12) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben határozza meg
a) az egészségügyi államigazgatási szerv eljárásában kiszabott egészségügyi bírság megfizetésének részletes
szabályait,
b) a közigazgatási hatósági eljárás során felmerülõ, egyéb eljárási költségnek minõsülõ, mintavételi, laboratóriumi
vizsgálati költségek, illetve egyéb mûszeres vizsgálatok költségeinek, továbbá az eljárás során a tényállás tisztázása
kapcsán felmerült személyi és dologi költségek mértékét és fizetésének részletes szabályait,
c) az egészségügyi államigazgatási szerv élelmezés- és táplálkozás-egészségügyi feladataira vonatkozó részletes
szabályokat.”

Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezelésérõl és védelmérõl szóló
1997. évi XLVII. törvény módosítása
5. §

Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezelésérõl és védelmérõl szóló 1997. évi XLVII. törvény
(a továbbiakban: Eüak.) 3. §-ának i) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
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[E törvény alkalmazásában]
„i) adatkezelõ: a betegellátó; az intézményvezetõ; az adatvédelmi felelõs; az Egészségbiztosítási Felügyelet; továbbá
közegészségügyi-járványügyi közérdekbõl az 5. § (3) bekezdésében meghatározott szervek és személyek; továbbá
a 22. § szerinti esetekben az ott meghatározottak szerint az egészségbiztosítási szerv; a 22/E. §-ban meghatározottak
szerint az orvosszakértõi, rehabilitációs, illetve szociális szakértõi szerv; a Nyugdíj-biztosítási Alap kezeléséért felelõs
nyugdíj-biztosítási szerv és a nyugdíj-biztosítási igazgatási szerv; továbbá a 16/A. §-ban meghatározottak szerint,
valamint a lakossági célzott szûrõvizsgálatok szervezése érdekében a 3. § b) pont szerinti személyazonosító adat
tekintetében az egészségügyi államigazgatási szerv; a 14/A. §-ban meghatározott adatok tekintetében a gyógyszer,
gyógyászati segédeszköz, gyógyászati ellátás kiszolgáltatója, illetve nyújtója; a 15/A. §-ban meghatározattak szerint
a munkavédelmi hatóság és a tevékenységének ellátását segítõ munkahigiénés és foglalkozás-egészségügyi szerv;”
6. §

Az Eüak. 4. § (2) bekezdése a következõ t) ponttal egészül ki:
[Egészségügyi és személyazonosító adatot az (1) bekezdésben meghatározottakon túl – törvényben meghatározott
esetekben – az alábbi célból lehet kezelni]
„t) a munkabalesetek, foglalkozási megbetegedések – ideértve a fokozott expozíciós eseteket is – kivizsgálása,
nyilvántartása és a szükséges munkavédelmi intézkedések megtétele.”

7. §

Az Eüak. a 15. §-t követõen a következõ 15/A. §-sal egészül ki:
„15/A. § (1) Az észlelõ orvos köteles haladéktalanul továbbítani a munkavédelmi hatóságnak a munkavállaló
egészségügyi és személyazonosító adatát, ha
a) a 3. számú melléklet szerinti foglalkozási eredetû megbetegedést észlel vagy annak gyanúja merül fel,
b) az érintett foglalkozása gyakorlása közben, azzal összefüggésben
ba) a 4. számú mellékletben szereplõ anyag hatásának van kitéve, és szervezetében az anyag koncentrációja
a megengedett mértéket meghaladja, valamint
bb) zaj esetében a 4000 Hz-en 30 dB bármely fülön bekövetkezõ halláscsökkenés fordul elõ.
(2) A munkavédelmi hatóság és a tevékenységének ellátását segítõ munkahigiénés és foglalkozás-egészségügyi szerv
a 4. § (2) bekezdés t) pontja szerinti célból, a munkabalesetek, a foglalkozási megbetegedések és fokozott expozíciós
esetek kivizsgálása, nyilvántartása érdekében, a feladat ellátásához szükséges ideig és mértékben kezelheti
a munkavállaló személyazonosító és egészségügyi adatait.
(3) A (2) bekezdés szerinti cél megvalósulása érdekében a munkavédelmi hatóság a szükséges adatokat továbbítja
a (2) bekezdés szerinti munkahigiénés és foglalkozás-egészségügyi szerv részére.”

8. §

Az Eüak. 16. §-a a következõ (6)–(8) bekezdésekkel egészül ki:
„(6) Az egészségbiztosítási szerv – a 4. § (1) bekezdés c)–d) pontjai és a 4. § (2) bekezdés b) pontja szerinti
célból – az egyes daganatos betegségekkel kapcsolatos epidemiológiai és népegészségügyi, valamint
ellátásmegfelelõségi vizsgálatok tervezése, értékelése érdekében a feladat ellátásához szükséges mértékben és ideig
kezelheti az érintett egészségügyi és személyazonosító adatait, és azokat továbbítja az (5) és (7) bekezdés szerinti,
daganatos eredetû megbetegedéseket nyilvántartó regiszterek részére.
(7) A 4. § (1) bekezdés b)–c) pontjai és a 4. § (2) bekezdés b) pontja szerinti célból, a gyermekek daganatos eredetû
megbetegedéseinek nyilvántartása érdekében a külön jogszabály szerint vezetett, az érintett egészségügyi és
személyazonosító adatait tartalmazó Gyermekonkológiai Regiszter mûködik.
(8) A 4. § (1) bekezdés b)–c) pontjai és a 4. § (2) bekezdés b) pontja szerinti célból a Központi Statisztikai Hivatal
az elhunytak személyazonosításra alkalmas halálozási adatait a külön törvény szerint meghatározott adattartalommal
az adatok teljessége és összefüggése ellenõrzésének befejezését követõ 5 napon belül továbbítja az (5) és
a (7) bekezdés szerinti, daganatos eredetû megbetegedéseket nyilvántartó regiszterek részére. Az (5)–(7) bekezdés
szerinti regiszterek az adatfeldolgozás befejezésétõl számított 8 napon belül a regiszterekben nem nyilvántartott,
illetve az adatfeldolgozás során nyilvántartásba nem vett elhunytak adatait kötelesek megsemmisíteni.”

9. §

Az Eüak. a 16. §-t követõen a következõ 16/A. §-sal egészül ki:
„16/A. § (1) A lakossági célzott szûrõvizsgálatok, a népegészségügyi szûrõvizsgálatok, valamint a népegészségügyi
szûrõvizsgálatok körébe is tartozó szûrést végzõ egészségügyi szolgáltatók szûrõvizsgálatai (a továbbiakban együtt:
szûrõvizsgálat) eredményeinek értékelése, monitorozása érdekében – a 4. § (1) bekezdés c) és d) és a 4. § (2) bekezdés
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b) pontjai szerinti célból – a feladat ellátásához szükséges mértékben és ideig az egészségügyi államigazgatási szerv
kezelheti a szûrõvizsgálaton részt vevõ személyek egészségügyi adatait személyazonosításra alkalmatlan módon.
(2) Az (1) bekezdés szerinti célból történõ adatkezelés érdekében a 16. § (5) bekezdés szerinti Nemzeti Rákregiszter
továbbítja az egészségügyi államigazgatási szerv részére a népegészségügyi szûrõvizsgálat keretében észlelt
daganatos eredetû megbetegedésekre vonatkozó egészségügyi adatokat.”
10. §

(1) Az Eüak. 38. § (2) bekezdése a következõ h) ponttal egészül ki:
[(2) Felhatalmazást kap a miniszter]
„h) az egyes daganatos megbetegedések bejelentési módjának, a bejelentési kötelezettség teljesítésének és
a bejelentendõ adatok gyûjtése és kezelése szabályainak meghatározására.”
(2) Az Eüak. 38. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Ez a törvény a foglalkozási megbetegedések európai jegyzékérõl szóló 2003/670/EK ajánlásnak való megfelelést
szolgálja.”
(3) Az Eüak. 1. számú mellékletének A) pontja a következõ 71. és 72. pontokkal egészül ki:
[A) Személyazonosító adatokkal együtt jelentendõ:]
„71. Az új influenzavírus által okozott emberi megbetegedések (az országos tiszti fõorvos által megadott idõszakban)
72. Chikungunya-láz”
(4) Az Eüak. 3. számú melléklete helyébe e törvény 3. számú melléklete, 4. számú melléklete helyébe e törvény 4. számú
melléklete lép.

A kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény módosítása
11. §

A kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény (a továbbiakban: Ebtv.) a következõ 5/A. §-sal
egészül ki:
„5/A. § Az utazási költségtérítéssel, a külföldön történõ gyógykezeléssel összefüggõ eljárásokkal, a méltányosságból
igénybe vehetõ egészségügyi szolgáltatásokkal, a méltányosságból igénybe vehetõ pénzbeli ellátásokkal (ideértve
az egyszeri segélyt is) kapcsolatos ügyekben, valamint a Tbj. 13. §-a alapján indult eljárásokban az elektronikus
kapcsolattartás kizárt, kivéve ez utóbbi esetben az európai egészségbiztosítási kártyával és az alkalmazandó
jogszabályok meghatározásával kapcsolatos eljárásokat.”

12. §

Az Ebtv. 5/B. §-a a következõ n)–o) ponttal egészül ki:
[E törvény alkalmazásában]
„n) próbavásárlás: az egészségbiztosító és az egészségbiztosítási felügyeleti hatóság által végzett olyan helyszíni
ellenõrzés, melynek során az ellenõrzést végzõ személy vásárlói szerepben vagy – a gyógyító-megelõzõ egészségügyi
ellátás kivételével – szolgáltatást igénybe vevõ szerepben lép fel,
o) gyógyító-megelõzõ eljárások során alkalmazott egészségügyi technológia: az egészség megõrzésére, helyreállítására,
illetve az egészségi állapot diagnosztizálására irányuló tevékenységek, illetve ezek kapcsán felhasznált eszközök,
anyagok összessége, ide nem értve gyógyászati segédeszköz alkalmazását és gyógyszer gyógyító-megelõzõ ellátáson
kívüli alkalmazását.”

13. §

Az Ebtv. 18. §-a (6) bekezdésének t) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Nem vehetõk igénybe az E. Alap terhére:]
„t) a biztosított nem kötelezõ védõoltással történõ immunizálása, kivéve, ha a külön jogszabály szerinti védõoltás
térítésmentes,”

14. §

Az Ebtv. a következõ 19/A. §-sal egészül ki:
„19/A. § (1) A gyógyító-megelõzõ eljárások során alkalmazott egészségügyi technológiák egészségbiztosítási
finanszírozásba történõ befogadása külön jogszabály szerinti eljárásban történik.
(2) A gyógyító-megelõzõ eljárások során alkalmazott egészségügyi technológiák egészségbiztosítási finanszírozásba
történõ befogadásához kapcsolódó egyes eljárásokért – az egészségbiztosításért felelõs miniszternek
az adópolitikáért felelõs miniszterrel egyetértésben kiadott rendeletében meghatározott – igazgatási szolgáltatási
díjat kell fizetni.”
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15. §

(1) Az Ebtv. 20. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Amennyiben a kezelõorvos a biztosított részére az (1) bekezdésben szereplõ ellátást rendel, a biztosított
az ellátásra a várólistára, illetve betegfogadási listára történõ felkerülés idõpontja szerint jogosult. Az így
meghatározott idõponttól eltérni az ellátás szakmai indokoltsága, az ellátás várható eredménye, illetve a biztosított
kérése alapján lehet. Az eltérés lehetõségének egészségügyi szakmai feltételeit és szabályait az egészségbiztosításért
felelõs miniszter rendeletben szabályozza.”
(2) Az Ebtv. 20. §-a a következõ (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) A biztosítottat a várólistáról vagy betegfogadási listáról törölni kell, ha egészségi állapotában olyan változás áll be,
amely az adott beavatkozás elvégzését véglegesen lehetetlenné vagy orvosszakmai szempontból indokolatlanná
teszi.”

16. §

(1) Az Ebtv. 26. §-a (3) bekezdésének c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A méltányossági jogkör gyakorlása nem terjed ki]
„c) a külön jogszabály alapján háromhavi terápiás (HTL) alapú támogatásban részesített, illetve az egyszerûsített
támogatási jegyzékben felsorolt funkcionális csoportokba (alcsoportokba) tartozó gyógyászati segédeszközök
körére,”
(2) Az Ebtv. 26. §-a a következõ (4)–(5) bekezdésekkel egészül ki:
„(4) Nem nyújtható az (1) bekezdés c) pontja szerinti támogatás olyan gyógyszerhez vagy gyógyászati
segédeszközhöz,
a) amelyre vonatkozóan a gyógyszer forgalomba hozatali engedélyének jogosultja, gyógyászati segédeszköz
forgalomba hozója a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint
a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény szerinti támogatásba való befogadást
a méltányossági kérelem benyújtását megelõzõ 5 évben kérelmezte, és az egészségbiztosítási szerv elutasító
határozatot hozott, kivéve, ha az elutasítás költségvetési fedezet hiányára alapult,
b) amely esetén a kérelem benyújtása hónapját megelõzõ hónap kezdõnapját közvetlenül megelõzõ tizenkét
hónapban az azonos hatóanyag-tartalmú készítményekkel, azonos funkcionális csoportba tartozó gyógyászati
segédeszközökkel méltányosság alapján kezelt betegek száma elérte az 50 fõt.
(5) Az (1) bekezdés alapján méltányosságból támogatás
a) gyógyszerhez az E. Alap Méltányossági gyógyszertámogatás jogcím idõarányos elõirányzatának terhére,
b) gyógyászati segédeszközhöz az E. Alap Gyógyászati segédeszköz támogatás jogcímcsoport elõirányzatának
a különös méltánylást érdemlõ körülmények esetén felhasználható összeg idõarányos részének terhére
nyújtható.
Amennyiben a méltányosságból megítélt támogatás adott hónapban meghaladja az a), illetve b) pontban
meghatározott keretet, az a következõ havi idõarányos részt terheli.”

17. §

(1) Az Ebtv. 29. §-ának (9) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(9) Az egészségügyi szolgáltatás igénybevételére való jogosultság a biztosítási jogviszonynak, illetve a Tbj. 16. §
(1) bekezdés a)–o) és s) pontjában meghatározott jogosultsági feltételnek a megszûnését követõen
a) 45 napig marad fenn, amennyiben a jogosultsági feltétel a megszûnést megelõzõen megszakítás nélkül legalább
45 napig fennállt,
b) amennyiben a jogosultsági feltétel fennállásának az idõtartama 45 napnál rövidebb volt, akkor ezen idõtartammal
hosszabbodik meg,
c) 45 napig marad fenn, ha a jogosultsági feltétel megszûnését megelõzõen fennállt korábbi jogosultsági feltétel
45 napnál hosszabb ideig állt fenn és az utolsóként megszûnt jogosultsági feltétel nem állt fenn 45 napig, de a két
jogosultsági feltétel fennállása között 30 napnál kevesebb nap telt el.”
(2) Az Ebtv. 29. §-a a következõ (10) bekezdéssel egészül ki:
„(10) A (9) bekezdésben foglaltak a biztosítás szünetelése esetén nem alkalmazhatók.”

18. §

(1) Az Ebtv. 31. §-a (3) bekezdésének bevezetõ mondata helyébe a következõ szöveg lép:
„A finanszírozási szerzõdés részét képezi”
(2) Az Ebtv. 31. §-a (3) bekezdésének d) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A finanszírozási szerzõdés részét képezi]
„d) a külön jogszabályban meghatározott egyéb okirat, irat, adat.”
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19. §

(1) Az Ebtv. 32. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A nem finanszírozott egészségügyi szolgáltató orvosával az egészségbiztosító – külön jogszabályban foglaltak
szerint – gyógyszer, illetve gyógyászati segédeszköz támogatással történõ rendelésére jogosító szerzõdést köt,
amennyiben az orvos
a) a külön jogszabályban foglaltak szerint gyógyszer, illetve gyógyászati segédeszköz rendelésére jogosult,
b) a szerzõdés megkötését kezdeményezi,
c) a szerzõdéskötés feltételéül a külön jogszabályban meghatározott kötelezettségének eleget tesz,
d) nem áll gyógyszer- vagy gyógyászatisegédeszköz-gyártóval, -forgalmazóval, -nagykereskedõvel gyógyszer- vagy
gyógyászatisegédeszköz-ismertetõ tevékenység végzésére irányuló jogviszonyban,
e) nem rendelkezik gyógyszer- vagy gyógyászatisegédeszköz-gyártó, -forgalmazó, -nagykereskedõ vagy
gyógyszertárat, illetve gyógyászatisegédeszköz-szaküzletet mûködtetõ gazdasági társaságban ötven százalékot
meghaladó tulajdoni hányaddal, és
f) gyógyszer- vagy gyógyászatisegédeszköz-gyártó, -forgalmazó, -nagykereskedõ vagy gyógyszertárat, illetve
gyógyászatisegédeszköz-szaküzletet mûködtetõ gazdasági társaságnak nem vezetõ tisztségviselõje.”
(2) Az Ebtv. 32. §-a a következõ (8)–(9) bekezdéssel egészül ki:
„(8) Az egészségbiztosító a külön jogszabályban meghatározott feladatot ellátó nem finanszírozott egészségügyi
szolgáltatóval a 18. § (1) bekezdés szerinti beutalásra jogosító szerzõdést köt.
(9) Az orvos 8 napon belül köteles bejelenteni az egészségbiztosítónak, ha az (1) bekezdésben meghatározott kizáró
ok valamelyike felmerül a vényírási szerzõdés hatálya alatt. Az egészségbiztosító a kizáró okról történt
tudomásszerzést követõen a vényírási szerzõdést 30 napos határidõvel felmondja. Amennyiben az egészségügyi
szolgáltató a bejelentési kötelezettségét elmulasztja, köteles megtéríteni a kizáró ok felmerülését követõen rendelt
gyógyszer, gyógyászati segédeszköz után folyósított társadalombiztosítási támogatást.”

20. §

(1) Az Ebtv. 33. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A gyógyszer kiszolgáltatójával, gyógyászati segédeszköz forgalmazójával kötött ártámogatási szerzõdésben meg
kell határozni
a) az elszámolási gyakoriságot,
b) az általánostól eltérõ vagy jogszabályban nem szabályozott rendelkezéseket.”
(2) Az Ebtv. 33. §-a (2) bekezdésének bevezetõ mondata helyébe a következõ szöveg lép:
„A szerzõdés részét képezi”

21. §

Az Ebtv. 34. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Az (1) bekezdésben foglalt elveken alapuló finanszírozás szabályait külön törvény és a végrehajtására kiadott
jogszabályok tartalmazzák, azzal, hogy az egészségügyi szolgáltató legfeljebb annyi havi finanszírozásra lehet
jogosult, ahány hónapig a hatályos szerzõdése alapján szolgáltatást nyújtott.”

22. §

(1) Az Ebtv. 35. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az egészségügyi szolgáltató fenntartója vagy mûködtetõje – amennyiben több egészségügyi szolgáltatót is
mûködtet – a finanszírozás keretében kapott összeget minden általa fenntartott egészségügyi szolgáltató
tekintetében külön számlán kezeli. Az egészségügyi szolgáltató a finanszírozás keretében kapott összeget más
pénzeszközeitõl elkülönítetten kezeli. Az egészségügyi szolgáltató elkülönített számlájának megterheléséhez
szükséges az egészségügyi szolgáltató és fenntartójának elõzetes jóváhagyása. A finanszírozás keretében járó
összegnek legfeljebb 10%-a engedményezhetõ.”
(2) Az Ebtv. 35. §-ának (7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(7) Ha az egészségbiztosító a szolgáltató részére járó havi finanszírozási összeg utalványozását nem a szolgáltató
hibájából külön jogszabályban meghatározott határidõig nem teljesíti, a határidõ lejártát követõ naptól köteles
a szolgáltató részére a Ptk. szabályainak megfelelõen az E. Alap ellátási költségvetés egyéb kiadásai terhére késedelmi
kamatot fizetni, amennyiben a kamat összege meghaladja az 1000 forintot.”

23. §

Az Ebtv. 36. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Az egészségbiztosító jogosult a szolgáltatásokhoz szükséges személyi és tárgyi feltételek vizsgálatára – ideértve
a helyszíni ellenõrzést is –, a biztosított ellátására vonatkozó dokumentumokba és az elszámolás alapjául szolgáló
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nyilvántartásokba való betekintésre, a külön jogszabályban foglaltak szerint a biztosított vizsgálatára, a biztosított
ellátása orvosszakmai indokoltságának felülvizsgálatára, valamint a (3) bekezdésben foglaltak ellenõrzésére.”
24. §

Az Ebtv. 37. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„37. § (1) Az egészségügyi szolgáltató megtéríti
a) az elszámolt ellátás finanszírozási összegét, ha az ellenõrzés során megállapítják, hogy
aa) a finanszírozási szerzõdésben nem szereplõ ellátást,
ab) részére nem engedélyezett vagy általa nem végezhetõ ellátást,
ac) más forrásból megtérülõ ellátást,
ad) el nem végzett ellátást,
ae) orvosszakmailag indokolatlanul nem a hatályos jogszabályoknak, finanszírozási protokolloknak, ennek hiányában
nem az érvényes szakmai protokolloknak, vagy mindezek hiányában nem az egészségügyrõl szóló 1997. évi
CLIV. törvény 119. § (3) bekezdésében foglalt szakmai elõírásoknak (ez utóbbi három a továbbiakban együtt: szakmai
elõírás) megfelelõen nyújtott ellátást
számolt el, vagy
af) az egészségügyi szolgáltató vagy beutalásra jogosult orvosa nem a hatályos jogszabályoknak vagy szakmai
elõírásoknak megfelelõen járt el az egészségügyi szolgáltatások rendelésénél,
ag) az elvégzett ellátásokat nem a hatályos jogszabályoknak vagy a finanszírozási szabálykönyvben foglaltak szerint
számolta el,
b) a kifizetett finanszírozási többletet, ha az ellenõrzés során megállapítják, hogy egy ellátást több vagy magasabb
összegû finanszírozásra jogosító jogcímen számolt el.
(2) Az (1), az (5) és (6), valamint a (9) bekezdés, illetõleg a 31. § (5) bekezdése és a 35. § (6) bekezdése szerinti
megtérítési, illetve visszatérítési kötelezettség a jogalap nélkül igénybe vett finanszírozás, illetve az ártámogatás
folyósítását követõ öt éven belül a finanszírozás és az ártámogatás elszámolása során is érvényesíthetõ.
(3) A gyógyszer, gyógyászati segédeszköz, gyógyászati ellátás társadalombiztosítási támogatással történõ
rendelésére a 32. § szerinti szerzõdés alapján jogosult orvos a rendelésre vonatkozó jogszabályok vagy szakmai
elõírások megszegésével rendelt gyógyszer, gyógyászati segédeszköz és gyógyászati ellátás után köteles megtéríteni
a folyósított társadalombiztosítási támogatás összegének azon részét, amelyre a biztosított nem volt jogosult.
(4) Amennyiben a (3) bekezdés szerint jogosulatlanul rendelt és kifizetett támogatás összege meghaladja
a tárgyhónapban a külön jogszabályban meghatározott mértéket, a támogatással történõ rendelésre való
jogosultságot – a (3) és (6) bekezdésben foglaltak mellett – legfeljebb egy évre fel kell függeszteni vagy fel kell
mondani, és a szerzõdés megszûnésétõl számított legalább egy, legfeljebb három évig az érintett orvossal a 32. §
szerinti szerzõdés nem köthetõ.
(5) A finanszírozott egészségügyi szolgáltató az általa vagy a támogatással történõ rendelésre jogosult orvosa által
a rendelésre vonatkozó jogszabályok vagy szakmai elõírások megszegésével rendelt gyógyszer, gyógyászati
segédeszköz, gyógyászati ellátás után köteles megtéríteni a folyósított társadalombiztosítási támogatás összegének
azon részét, amelyre a biztosított nem volt jogosult.
(6) Amennyiben a gyógyszer, gyógyászati segédeszköz, gyógyászati ellátás jogosulatlan rendelése közgyógyellátás
jogcímen történt, a jogosulatlanul rendelt gyógyszer, gyógyászati segédeszköz, gyógyászati ellátás után folyósított
társadalombiztosítási támogatás összegén túl a közgyógyellátás jogcímcsoport elõirányzatból finanszírozott összeget
is meg kell téríteni.
(7) Az (1), a (3), az (5) és (6), valamint a (9) bekezdések, illetõleg a 31. § (5) és a 35. § (6) bekezdése szerinti követelés
összege után a jegybanki alapkamat kétszeresét kell fizetni, amennyiben a kamat összege meghaladja az 1000 forintot.
(8) Amennyiben a gyógyszerek és gyógyászati segédeszközök rendelésére jogosult orvos a külön törvényben és
annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletben foglalt, a társadalombiztosítási támogatással rendelhetõ
gyógyszerek és gyógyászati segédeszközök reklámozására és ismertetésére vonatkozó szabályokat megszegi,
úgy – az eljáró hatóság kezdeményezésére – a támogatással történõ rendelésre való jogosultságát legfeljebb egy évre
fel kell függeszteni.
(9) A szakorvosi javaslatot adó orvos a külön jogszabályban foglalt szakorvosi javaslatra vonatkozó elõírások
megszegésével adott javaslata alapján rendelt gyógyszer, gyógyászati segédeszköz, gyógyászati ellátás után köteles
megtéríteni a folyósított társadalombiztosítási támogatás összegének azon részét, amelyre a biztosított nem volt
jogosult.
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(10) Amennyiben az (1) bekezdés alapján az egészségügyi szolgáltató megtérítési kötelezettsége meghaladja
az ellenõrzött idõszak alatt az egészségügyi szolgáltatónak járó teljes finanszírozási összeg húsz százalékát,
az egészségbiztosító a finanszírozási szerzõdést felmondhatja.
(11) Amennyiben a 32. § (8) bekezdés szerinti szerzõdés alapján a nem finanszírozott egészségügyi szolgáltató orvosa
nem a hatályos jogszabályoknak vagy szakmai szabályoknak megfelelõen járt el az egészségügyi szolgáltatásokra
történõ beutalás során, a szolgáltató köteles megtéríteni az elszámolt ellátás finanszírozási összegét.”
25. §

(1) Az Ebtv. 38. §-a (1) bekezdése a következõ f)–g) ponttal egészül ki:
[Gyógyszer támogatással történõ kiszolgáltatásának, illetve gyógyászati segédeszköz támogatással történõ
forgalmazásának ellenõrzése során az egészségbiztosító vizsgálja]
„f) a 30. § (2) bekezdése szerinti, és a kiszolgáltatásra, valamint a forgalmazásra vonatkozó külön jogszabályban foglalt
feltételek teljesülését,
g) az egészségbiztosító és a szolgáltató közötti szerzõdésben foglalt feltételek teljesülését.”
(2) Az Ebtv. 38. §-a (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) Amennyiben a kiszolgáltató, forgalmazó vagy az ellátást nyújtó a támogatás elszámolására vonatkozó elõírásokat
a) megszegi, vagy két éven belül ismételten megszegi, és
b) az elõírások megszegése vagy az a) pont szerinti idõtartamon belül az elõírások ismételt megszegése
következtében kifizetett támogatás összege meghaladja a külön jogszabályban foglalt mértéket,
a támogatással történõ kiszolgáltatásra, forgalmazásra, illetve ellátás nyújtására jogosító szerzõdést
az egészségbiztosító felmondja. Az érintett egészségügyi szolgáltatóval a 30. § (2) bekezdés alapján új szerzõdés
a szerzõdés megszûnésétõl számított egy évig nem köthetõ. Nem köthetõ továbbá a szerzõdés megszûnésétõl
számított egy éven belül olyan egészségügyi szolgáltatóval sem szerzõdés, amelyben a felmondással érintett
egészségügyi szolgáltató tagja vagy vezetõ tisztségviselõje tag vagy vezetõ tisztségviselõ.”

26. §

Az Ebtv. 38/B. §-a (2) bekezdésének helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Az egészségbiztosító a biztosított lakóhelyén, tartózkodási helyén – az adatvédelemre vonatkozó jogszabályi
rendelkezések figyelembevételével – a biztosított személyes adataira és egészségügyi adataira vonatkozóan
adategyeztetést kezdeményezhet, helyszíni ellenõrzést végezhet (a továbbiakban együtt: adategyeztetés).”

27. §

Az Ebtv. 40. §-a (1) bekezdésének b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Terhességi-gyermekágyi segély annak jár, aki a szülést megelõzõen két éven belül 365 napon át biztosított volt, és]
„b) a biztosítás megszûnését követõen negyvenkét napon túl baleseti táppénz folyósításának, illetve a biztosítási
jogviszony megszûnését követõen táppénz folyósításának az ideje alatt vagy a folyósítás megszûnését követõ
huszonnyolc napon belül szül.”

28. §

Az Ebtv. 43. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Ha a biztosított táppénzre jogosultsága a megszûnt biztosítása és a keresõképtelenség bekövetkezésekor fennálló
vagy a keresõképtelenség bekövetkezését követõen létrejött biztosítása alapján is megállapítható, táppénzre csak
a fennálló, vagy a keresõképtelenség bekövetkezését követõen létrejött biztosítása alapján jogosult. Egyidejûleg
fennálló több jogviszonyból származó jogosultságra a (2) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni.”

29. §

Az Ebtv. 50. §-a a következõ (2) bekezdéssel egészül ki, egyidejûleg a jelenlegi (2)–(4) bekezdés számozása
(3)–(5) bekezdésre változik:
„(2) Az (1) bekezdésben foglaltakon túl az egészségbiztosító méltányosságból a 46. § (1) bekezdés c)–e) pontjaiban
meghatározott idõtartamot meghaladóan is állapíthat meg gyermekápolási táppénzt a 44. § e) pontja szerinti
keresõképtelen biztosítottak részére.”

30. §

(1) Az Ebtv. 63. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Annak, aki egyidejûleg több – biztosítással járó – jogviszonyban kötelezett egészségbiztosítási járulék fizetésére,
a táppénz, illetõleg a terhességi-gyermekágyi segély vagy a gyermekgondozási díj iránti kérelmét annak
a munkáltatónak kell elbírálni és az ellátást folyósítani, amelyiknél társadalombiztosítási kifizetõhely mûködik.
Több – társadalombiztosítási kifizetõhellyel rendelkezõ – munkáltató által történõ egyidejû foglalkoztatás esetén
az elbírálás és a folyósítás annál a munkáltatónál történik, ahol a biztosítási jogviszony elõbb kezdõdött. Amennyiben
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a biztosítási jogviszonyok ugyanazon a napon kezdõdnek, a pénzbeli ellátás iránti kérelmet annál a munkáltatónál
mûködõ kifizetõhely bírálja el, ahol a biztosított szerzõdés szerinti jövedelme magasabb.”
(2) Az Ebtv. 65. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A baleseti táppénz iránti kérelem benyújtására, elbírálására és folyósítására a táppénzre vonatkozó
rendelkezéseket kell megfelelõen alkalmazni azzal, hogy a baleseti táppénz meghosszabbítása esetén
az orvosszakértõi szervet szakértõként kell igénybe venni.”
31. §

Az Ebtv. 68/A. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A 67–68. §-ok alapján megtérítésre kötelezettet a megtérítésre elõírt összeg után kamatfizetési kötelezettség
terheli. Nem kell a kamatot megfizetni, ha az érintett az eljárásról való tudomásszerzésével egyidejûleg a felelõsségét
írásban elismeri, és nyilatkozatát a követelés teljes kiegyenlítéséig fenntartja, továbbá a követelés összegét
határidõben megfizeti.”

32. §

Az Ebtv. 70. §-a a következõ (6)–(7) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A 66–68/B. §-on és a 80. § (6) bekezdésén alapuló követelés és az érvényesítéséhez kapcsolódó járulékos költség
adók módjára behajtandó köztartozásnak minõsül.
(7) Nem kell behajtani a kamat- és késedelmipótlék-tartozást akkor, ha a kötelezett terhére nyilvántartott követelés
összege az 1000 Ft-ot nem haladja meg.”

33. §

Az Ebtv. 71. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„71. § (1) Amennyiben a fizetésre kötelezett a fizetésre kötelezõ döntés jogerõre emelkedésétõl számított tizenöt
napon belül fizetési kötelezettségét nem teljesíti, az egészségbiztosítási szerv a követelését
a) a bankszámlával rendelkezõ kötelezett esetében azonnali beszedési megbízással,
b) bankszámlával nem rendelkezõ kötelezett személy esetében munkabérbõl vagy egyéb rendszeres járandóságból
történõ letiltással érvényesíti.
(2) Ha az (1) bekezdésben meghatározott végrehajtási eljárás nem vezet eredményre, a követelést
az egészségbiztosítási szerv megkeresésére az állami adóhatóság adók módjára hajtja be.
(3) A jogalap nélkül felvett táppénzt, baleseti táppénzt elsõsorban táppénzbõl, baleseti táppénzbõl kell levonni.
A levonás a táppénz, baleseti táppénz harminchárom százalékát nem haladhatja meg.
(4) A levonással meg nem térült, illetõleg a túlfizetés összegére tekintettel csak hosszabb idõ alatt megtérülõ
követelés összegét a keresetbõl is le lehet vonni.
(5) A visszafizetésre kötelezett halála esetén a követelés meg nem térült összegét – az örökség erejéig – az örököstõl
kell behajtani. A hozzátartozót megilletõ egészségbiztosítási ellátásból – ide nem értve a jogosult halála hónapjában
általa már fel nem vett és a hozzátartozónak járó ellátást – a meg nem térített összeget levonni, illetõleg tõle behajtani
nem lehet.”

34. §

Az Ebtv. 75/A. §-ának helyébe a következõ rendelkezés lép:
„75/A. § A Tbj.-ben meghatározott egészségbiztosítási és baleseti ellátások (beleértve a méltányosságból igénybe
vehetõ ellátásokat is) biztosított általi igénybevételével kapcsolatos eljárások, a bírságok kiszabásával kapcsolatos
eljárások, valamint a 72. § (1)–(2) bekezdésében szereplõ eljárások illeték- és költségmentesek.”

35. §

(1) Az Ebtv. 83. §-a (2) bekezdésének a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Felhatalmazást kap a Kormány]
„a) a finanszírozási szerzõdések megkötésére és tartalmára, valamint az egészségügyi szolgáltatások finanszírozására
vonatkozó szabályok”
[meghatározására.]
(2) Az Ebtv. 83. §-ának (2) bekezdése a következõ q) ponttal egészül ki:
[Felhatalmazást kap a Kormány]
„q) a szolgáltató teljesítményjelentésére az ártámogatás elszámolására kötött szerzõdések alapján történõ
elszámolásra, továbbá a szerzõdésekkel kapcsolatos egyes bejelentések elektronikus aláírással ellátott formában
történõ megküldésére vonatkozó részletes szabályok”
[meghatározására.]
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(3) Az Ebtv. 83. §-a (2) bekezdésének t) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Felhatalmazást kap a Kormány]
„t) a gyógyító-megelõzõ eljárások során alkalmazott egészségügyi technológiák egészségbiztosítási finanszírozásba
történõ befogadásának alapelvei, feltételrendszere és részletes szabályai, valamint a már befogadott technológiák
körének felülvizsgálatára és módosítására vonatkozó szabályok”
[meghatározására.]
(4) Az Ebtv. 83. §-a (2) bekezdésének v) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Felhatalmazást kap a Kormány]
„v) a 37. § szerinti megtérítésre, visszatérítésre, felfüggesztésre és felmondásra vonatkozó részletes szabályok”
[meghatározására.]
(5) Az Ebtv. 83. §-a (3) bekezdésének a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Felhatalmazást kap az egészségbiztosításért felelõs miniszter, hogy az államháztartásért felelõs miniszterrel egyetértésben
rendeletben határozza meg]
„a) a gyógyászati ellátások körét, az árukhoz nyújtott támogatás alapját és mértékét, valamint a támogatott
gyógyászati segédeszközök körét, az árukhoz nyújtott támogatás alapját és mértékét, a támogatási csoportra
vonatkozó kihordási idõket, a kihordási idõre maximálisan felírható mennyiségeket, rendelhetõségi feltételeket,”
(6) Az Ebtv. 83. § (3) bekezdés c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Felhatalmazást kap az egészségbiztosításért felelõs miniszter, hogy az államháztartásért felelõs miniszterrel egyetértésben
rendeletben határozza meg]
„c) a gyógyszerek és a gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának és
a támogatás mértéke megállapításának szempontrendszerét, valamint a társadalombiztosítási támogatásba
befogadott gyógyszerek hivatalból történõ felülvizsgálatának szempontjait,”
(7) Az Ebtv. 83. §-a (3) bekezdése a következõ h) ponttal egészül ki:
[Felhatalmazást kap az egészségbiztosításért felelõs miniszter, hogy az államháztartásért felelõs miniszterrel egyetértésben
rendeletben határozza meg]
„h) a gyógyító-megelõzõ eljárások során alkalmazott egészségügyi technológiák egészségbiztosítási finanszírozásba
történõ befogadásához kapcsolódó egyes eljárásokért fizetendõ igazgatási szolgáltatási díjak körét, mértékét,
valamint a díjak fizetésére vonatkozó egyéb rendelkezéseket.”
(8) Az Ebtv. 83. §-a (4) bekezdésének g) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Felhatalmazást kap az egészségbiztosításért felelõs miniszter, hogy rendeletben határozza meg]
„g) a várólista, valamint a betegfogadási lista tekintetében a sorrend kialakításának és az eltérés lehetõségének
egészségügyi szakmai feltételeit és szabályait, továbbá a várólista adatainak honlapon történõ közzétételére
vonatkozó szabályait,”
(9) Az Ebtv. 83. §-a (4) bekezdésének m) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Felhatalmazást kap az egészségbiztosításért felelõs miniszter, hogy rendeletben határozza meg]
„m) a járóbeteg-szakellátás körébe tartozó beavatkozási csoportokat és azok pontértékét, valamint
a járóbeteg-szakellátás egyes tevékenységeinek minimális ellátási idejét,”
(10) Az Ebtv. 83. §-ának (4) bekezdése a következõ zs) ponttal egészül ki:
[Felhatalmazást kap az egészségbiztosításért felelõs miniszter, hogy rendeletben határozza meg]
„zs) az egészségügyi ellátás keretében igénybe vehetõ egyéb kényelmi szolgáltatásokra vonatkozó részletes
szabályokat.”
(11) Az Ebtv. 83. §-a (6) bekezdésének helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(6) Felhatalmazást kap az egészségbiztosításért felelõs miniszter, hogy rendeletben határozza meg
a) a (4) bekezdés c) pontja alapján kiadott rendeletben elõírt szabályoknak megfelelõen a finanszírozási
eljárásrendeket,
b) a sürgõs szükség körébe tartozó egészségügyi szolgáltatásokat,
c) az orvosi bélyegzõk formai és tartalmi elemeire vonatkozó részletes szabályokat,
d) a gyógyító-megelõzõ eljárások során alkalmazott egészségügyi technológiák egészségbiztosítási finanszírozásba
történõ befogadásához kapcsolódó eljárás során alkalmazandó szakmai szempontrendszert és szakmapolitikai
prioritásokat.”
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Az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény módosítása
36. §

Az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) 3. §-ának q) pontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:
[E törvény alkalmazásában:]
„q) egészségügyi szakképesítés: az adott egészségügyi tevékenység folytatására jogosító, Magyarországon szerzett,
valamint a külföldön szerzett és Magyarországon honosított, illetve elismert, alap-, közép-, emeltszintû, illetve
felsõfokú szakképzés keretében megszerzett szakképesítés, valamint felsõoktatási alap- vagy mesterképzés keretében
megszerzett végzettség és szakképzettség, továbbá egészségügyi szakirányú szakmai továbbképzés, egészségügyi
szakirányú szakmai képzés, egészségügyi felsõfokú szakirányú szakmai képzés során megszerzett képzettség;”

37. §

Az Eütv. 30. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A betegjogi képviselõ csak olyan személy lehet, aki büntetlen elõéletû, nem áll egészségügyi tevékenység
gyakorlását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, felsõfokú végzettséggel rendelkezik, valamint megfelel a külön
jogszabályban meghatározott képesítési és összeférhetetlenségi szabályoknak. A betegjogi képviselõ
a (2)–(5) bekezdésekben foglaltaknak megfelelõen ellátja a betegek e törvényben meghatározott jogainak védelmét,
és segíti õket e jogaik megismerésében és érvényesítésében.”

38. §

Az Eütv. a következõ 31/A. §-sal egészül ki:
„31/A. § (1) Azt a tényt, hogy büntetlen elõéletû és nem áll egészségügyi tevékenység gyakorlását kizáró foglalkozástól
eltiltás hatálya alatt
a) a betegjogi képviselõi munkakör betöltésére pályázatot benyújtó személy a pályázat benyújtásával egyidejûleg,
b) a betegjogi képviselõ – tevékenysége gyakorlásának idõtartama alatt – a Betegjogi, Ellátottjogi és Gyermekjogi
Közalapítvány (a továbbiakban: Közalapítvány) írásbeli felhívására, a felhívástól számított tizenöt munkanapon belül,
ha e határidõn belül a betegjogi képviselõn kívül álló ok miatt nem lehetséges, az ok megszûnését követõen
haladéktalanul
hatósági bizonyítvánnyal igazolja.
(2) A Közalapítvány a betegjogi képviselõ tevékenysége gyakorlásának idõtartama alatt írásban, a mulasztás
jogkövetkezményeinek ismertetésével felhívhatja a betegjogi képviselõt annak igazolására, hogy büntetlen elõéletû
és nem áll egészségügyi tevékenység gyakorlását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt. Ha a betegjogi képviselõ
igazolja, hogy büntetlen elõéletû és nem áll egészségügyi tevékenység gyakorlását kizáró foglalkozástól eltiltás
hatálya alatt, a Közalapítvány az igazolás céljából kiállított hatósági bizonyítvány kiadása iránti eljárásért megfizetett
igazgatási szolgáltatási díjat a betegjogi képviselõ részére megtéríti.
(3) A betegjogi képviselõ megbízatását a Közalapítvány megszünteti, ha
a) a betegjogi képviselõ az (1) bekezdés b) pontjában foglalt kötelezettségének az ismételt szabályszerû felhívástól
számított tizenöt munkanapon belül sem tesz eleget és nem bizonyítja, hogy a kötelezettség elmulasztása rajta kívül
álló ok következménye, az ismételt felhívástól számított tizenötödik munkanapon,
b) a Közalapítvány az igazolás céljából kiállított hatósági bizonyítvány tartalma alapján megállapítja, hogy a betegjogi
képviselõ büntetett elõéletû, vagy az egészségügyi tevékenység gyakorlását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt
áll, e megállapításnak a betegjogi képviselõ részére történõ kézbesítése napján.
(4) Az (1) bekezdés alapján megismert személyes adatokat a Közalapítvány
a) a betegjogi képviselõi munkakör betöltésére benyújtott pályázat elbírálásáig,
b) a betegjogi képviselõ megbízatása megszûnéséig
kezeli.”

39. §

Az Eütv. a 40. §-t követõen a következõ 40/A. §-sal egészül ki:
„40/A. § A külön jogszabályban meghatározott egészségfejlesztési programok akkreditációjával kapcsolatos eljárásért
igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni.”

40. §

Az Eütv. 61. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A fertõzõ betegeket, illetve a fertõzõ betegségre gyanús személyeket – a (2) bekezdésben foglalt rendelkezésekre
figyelemmel – a fertõzõ betegek nyilvántartásába elektronikusan (on-line) vagy papír alapon kell bejelenteni.”
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41. §

(1) Az Eütv. 103. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A pszichoterápia többféle módszeren alapuló, tudományosan megalapozott, a pszichés és pszichoszomatikus
zavarok esetén alkalmazott, egyéni vagy csoportos formában, több, meghatározott idõtartamú ülésben történõ
terápiás eljárás, amelyet a pszichoterápiás eljárások végzésére képesítéssel rendelkezõ szakorvos vagy klinikai
szakpszichológus végezhet önállóan.”
(2) Az Eütv. 103. §-a (2) bekezdésének felvezetõ szövege helyébe a következõ rendelkezés lép:
„A klinikai szakpszichológiai tevékenység az a klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus által végzett tevékenység,
amely”

42. §

(1) Az Eütv. 110. §-a (3) bekezdésének c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A (2) bekezdés szerinti feltételekkel rendelkezõ személy felügyelete mellett végezhet egészségügyi tevékenységet
az a személy,]
„c) aki a 113. § (7) bekezdés szerinti kiegészítõ gyakorlati képzésben vesz részt, vagy”
(2) Az Eütv. 110. §-a (16) bekezdésének b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A mûködési nyilvántartást vezetõ szerv]
„b) az a) pont szerinti szervtõl származó, az egészségügyi dolgozó egészségügyi tevékenységvégzési jogosultságát
érintõ adatokat kezeli és nyilvántartja, továbbá etikai vétség gyanúja esetén az egészségügyi dolgozó mûködési
nyilvántartásában szereplõ, bárki számára megismerhetõ adataival együtt megküldi a 140/B. § szerinti szerv részére,”
(3) Az Eütv. 110. §-ának (16) bekezdése a következõ c) ponttal egészül ki:
[A mûködési nyilvántartást vezetõ szerv]
„c) a 140/B. § szerinti etikai eljárás eredményérõl tájékoztatja az a) pont szerinti szervet, amennyiben az a b) pont
szerinti olyan adatot küldött, ami alapján etikai eljárás indult.”
(4) Az Eütv. 110. §-a a következõ (25) bekezdéssel egészül ki:
„(25) Egészségügyi szakdolgozó esetében felügyeletet ellátó személy az a szakorvos is lehet, aki az adott szakterületen
szakvizsgával rendelkezik és a mûködési nyilvántartásban szerepel.”

43. §

Az Eütv. a következõ 110/A. §-sal egészül ki:
„110/A. § (1) Az egészségügyi államigazgatási szerv a bizonyítványát, illetve az oklevelét külföldön elismertetni
szándékozó személy részére – kérelmére vagy külföldi hatóság megkeresésére – a 110. § (16) bekezdés szerinti,
továbbá a mûködési nyilvántartásban szereplõ adatok, valamint a (4) bekezdés szerinti igazolás vagy adatigénylés
alapján, külön jogszabályban meghatározottak szerint hatósági bizonyítványt állít ki (a továbbiakban: jó hírnév
igazolás).
(2) A jó hírnév igazolás az alábbiakat igazolja:
a) az egészségügyi dolgozó a bûnügyi nyilvántartó szerv által kiállított hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy
a (4) bekezdés szerinti adatközlés alapján a jó hírnév igazolás kiállítása napján büntetlen elõéletû-e és áll-e
az egészségügyi tevékenység gyakorlását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
b) az egészségügyi dolgozó áll-e etikai vétség miatt jogerõsen kiszabott büntetés hatálya alatt,
c) az egészségügyi dolgozó Magyarországon önállóan vagy felügyelet mellett végezheti-e az adott egészségügyi
tevékenységet.
(3) A jó hírnév igazolás csak akkor adható ki, ha a (2) bekezdés a)–c) pontjában foglalt valamennyi esetre vonatkozóan
tartalmaz igazolást.
(4) A jó hírnév igazolás kiállítása iránti kérelem benyújtásával egyidejûleg a kérelmezõ a bûnügyi nyilvántartó szerv
által kiállított hatósági bizonyítvánnyal igazolja azt a tényt, hogy büntetlen elõéletû, valamint, hogy nem áll
az egészségügyi tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, vagy kéri, hogy e tények
fennállására vonatkozó adatokat a bûnügyi nyilvántartó szerv az egészségügyi államigazgatási szerv részére – annak
a jó hírnév igazolás kiállítása iránti kérelem elbírálása céljából benyújtott adatigénylése alapján – továbbítsa.
Az adatigénylés kizárólag azt tartalmazhatja, hogy a kérelmezõ büntetlen elõéletû-e, valamint, hogy az egészségügyi
tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt áll-e. A kérelmezõnek a jó hírnév igazolás kiállítása
iránti kérelméhez csatolnia kell az Etv. 64. § (1) bekezdése szerinti eljárás megfizetésének igazolását.”
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(1) Az Eütv. 112. §-a (3) bekezdésének c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Nem vehetõ fel a mûködési nyilvántartásba az]
„c) aki – jogszabályban meghatározott esetekben – a megfelelõ szakmai nyelvismeret meglétét, vagy aki
a (7) bekezdés esetében a továbbképzési kötelezettsége teljesítését nem igazolja,”
(2) Az Eütv. 112. §-ának (3) bekezdése az alábbi h) ponttal egészül ki:
[Nem vehetõ fel a mûködési nyilvántartásba az]
„h) aki a 112/B. § (3) bekezdésében foglalt hozzájárulást nem adja meg.”
(3) Az Eütv. 112. §-a (4) bekezdésének b)–c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A mûködési nyilvántartás az alábbi adatokat tartalmazza]
„b) a megszerzett egészségügyi ágazati szakmai képzések megnevezése, az errõl kiállított bizonyítvány vagy oklevél
száma, a kiállítás helye és idõpontja, továbbá a kiállító intézmény megnevezése, a képzés nyelve,
c) a jogszabály által elõírt továbbképzés(ek) elvégzésének idõpontja(i) és az egyes elvégzett továbbképzésért járó
pontérték az adott szakképesítés(ek) tekintetében, valamint a megújítás idõpontja,”
(4) Az Eütv. 112. §-ának (7)–(8) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(7) Az az egészségügyi dolgozó, aki a mûködési nyilvántartásba való felvételét
a) elsõ alkalommal kéri, és a 111. § (1) bekezdés szerinti szakképesítése megszerzésének, illetve külön jogszabály
szerinti magyarországi elismerésének vagy honosításának napja óta több mint 8 év eltelt,
b) a nyilvántartásból való törlését követõen kéri,
a külön jogszabály szerinti, a mûködési nyilvántartás megújításához szükséges továbbképzési kötelezettség
teljesítésére vonatkozó feltételek szerint annyi továbbképzési pont igazolására köteles, amennyi egyébként
a mûködési nyilvántartás megújításához szükséges.
(8) A (7) bekezdés b) pontja szerinti esetben az egészségügyi dolgozónak a törlést közvetlenül megelõzõ mûködési
nyilvántartási idõszakban megszerzett továbbképzési pontjai a nyilvántartás lejárta napját követõ 8 éven belül
a (7) bekezdés szerinti továbbképzési kötelezettség teljesítésébe beszámítandók.”
(5) Az Eütv. 112. §-a (10) bekezdésének b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Az egészségügyi dolgozó mûködési nyilvántartásának idõtartama öt év, amely megújítható vagy meghosszabbítható.
A mûködési nyilvántartás ötéves idõtartama a nyilvántartott személy kérelmére]
„b) egy alkalommal az egészségügyi tevékenység végzésének Magyarországon vagy az EGT valamely más
tagállamában történõ szüneteltetésének idõtartamára, de legfeljebb három évre meghosszabbítható, a 112/A. §
(3) bekezdésében foglalt eltéréssel.”
(6) Az Eütv. 112. §-ának (13) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(13) A mûködési nyilvántartást vezetõ szerv a (4) bekezdés j) pontja szerinti adatot a határozat jogerõre
emelkedésétõl számított két év után, az n) pont szerinti adatot az adat beérkezésétõl számított két év után
a nyilvántartásból hivatalból törli.”
(7) Az Eütv. a következõ 112/B. §-sal egészül ki:
„112/B. § (1) A mûködési nyilvántartásba történõ bejegyzés iránti kérelem benyújtásával egyidejûleg az egészségügyi
dolgozó hatósági bizonyítvánnyal igazolja azt a tényt, hogy nem áll jogerõsen kiszabott, 1 évet meghaladó
végrehajtandó szabadságvesztés és az egészségügyi tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya
alatt, vagy kéri, hogy e tények fennállására vonatkozó adatokat a bûnügyi nyilvántartó szerv a mûködési nyilvántartást
vezetõ szerv részére – annak a mûködési nyilvántartásba történõ bejegyzés iránti kérelme elbírálása céljából
benyújtott adatigénylése alapján – továbbítsa. Az adatigénylés során a mûködési nyilvántartást vezetõ szerv
a (2) bekezdésben meghatározott adatokat igényelhet a bûnügyi nyilvántartó szervtõl.
(2) A mûködési nyilvántartást vezetõ szerv az érvényes mûködési nyilvántartással rendelkezõ egészségügyi dolgozó
tekintetében a mûködési nyilvántartás érvényességi ideje alatt lefolytatott hatósági ellenõrzés keretében ellenõrzi azt
is, hogy a mûködési nyilvántartásba vett személy nem áll jogerõsen kiszabott, 1 évet meghaladó végrehajtandó
szabadságvesztés és az egészségügyi tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt. A hatósági
ellenõrzés céljából a mûködési nyilvántartást vezetõ szerv adatot igényelhet a bûnügyi nyilvántartási rendszerbõl.
Az adatigénylés kizárólag arra irányulhat, hogy a mûködési nyilvántartásba vett személy 1 évet meghaladó
végrehajtandó szabadságvesztés és az egészségügyi tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya
alatt áll-e.
(3) A mûködési nyilvántartásba történõ bejegyzés iránti kérelem benyújtásával egyidejûleg az egészségügyi dolgozó
köteles hozzájárulását adni ahhoz, hogy a mûködési nyilvántartást vezetõ szerv a (2) bekezdés szerinti hatósági
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ellenõrzést az ott meghatározottak szerint folyamatosan végezze mindaddig, míg az egészségügyi dolgozó
a mûködési nyilvántartásban szerepel.
(4) Az (1) és (2) bekezdés alapján megismert személyes adatokat a mûködési nyilvántartást vezetõ szerv
a) a mûködési nyilvántartásba történõ bejegyzés iránti eljárás jogerõs befejezéséig, vagy
b) a (2) bekezdés szerinti hatósági ellenõrzés idõtartamára, vagy a nyilvántartásból való törlésre irányuló eljárásban
az eljárás jogerõs befejezéséig
kezeli.”
45. §

(1) Az Eütv. 113. §-a (1) bekezdésének felvezetõ szövege helyébe a következõ rendelkezés lép, egyúttal az (1) bekezdés
a következõ i) ponttal egészül ki:
„A mûködési nyilvántartásból a nyilvántartást vezetõ szerv törli azt a személyt”
„i) aki a törlését kéri.”
(2) Az Eütv. 113. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Az (1) bekezdés c)–d) pontjai esetében az alkalmatlanságot megállapító szerv határozatát közli a mûködési
nyilvántartást vezetõ szervvel.”
(3) Az Eütv. 113. §-a a következõ (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) A mûködési nyilvántartást vezetõ szerv minden év április 1-jéig a megelõzõ évben bekövetkezett adatváltozások
egyeztetése céljából a 112. § (4) bekezdés a) pontjában, valamint a 113. § (1) bekezdés h) pontjában szereplõ adatok
tekintetében a személyiadat- és lakcímnyilvántartást vezetõ hatóságot megkeresi. A megkeresett hatóság
az adategyeztetés során köteles együttmûködni és a szükséges adatokat a mûködési nyilvántartást vezetõ szerv
rendelkezésére bocsátani.”

46. §

(1) Az Eütv. 114. § (2) bekezdés a)–b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Az egységes egészségügyi ágazati humánerõforrás-monitoringrendszert mûködtetõ egészségügyi államigazgatási szerv]
„a) az egészségügyi dolgozók nemére és születési évszámára vonatkozó adatokat,
b) a 112. § (4) bekezdés b), c), e) és g) pontjában meghatározott adatokat,”
(2) Az Eütv. 114. §-a (3) bekezdésének f) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Személyazonosításra alkalmatlan módon továbbítja a (2) bekezdés szerinti szervnek]
„f) a (2) bekezdés h) pontja szerinti adatokat az állami foglalkoztatási szerv és a kormányzati személyügyi szolgáltató,”

47. §

Az Eütv. 115. §-a és az azt megelõzõ alcím helyébe a következõ rendelkezés lép:

„Egészségügyi ágazati szakmai képzés
115. § (1) Az egészségügyi ágazati szakmai képzés feladata a képzési fokoknak és szinteknek megfelelõ elméleti és
gyakorlati szakmai ismeretek nyújtása, szinten tartása és fejlesztése a tudomány korszerû színvonalának és
az egészségügyi ellátás igényeinek megfelelõen.
(2) Az egészségügyi ágazati szakmai képzés fajtái:
a) egészségügyi szakirányú szakmai képzés,
b) egészségügyi felsõfokú szakirányú szakmai képzés,
c) egészségügyi szakmai továbbképzés,
d) egészségügyi szakirányú szakmai továbbképzés.”
48. §

Az Eütv. 116. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép, egyúttal az Eütv. az alábbi 116/A–116/D. §-sal egészül ki:
„116. § (1) Az egészségügyi szakirányú szakmai képzés a külön jogszabályban meghatározott szakirányok szerinti
speciális elméleti és gyakorlati ismeretet adó képzés, amely a képesítéshez kötött munkakör betöltésére jogosít.
(2) Az egészségügyi szakirányú szakmai képzésben az vehet részt, aki a külön jogszabályban meghatározottak szerint
a) a felsõoktatási alapképzés orvos- és egészségtudomány képzési területén egészségügyi végzettséget és
szakképzettséget szerzett és
b) egészségügyi szolgáltatónál munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll.
(3) A képzési idõ legalább 12, legfeljebb 36 hónap. Az egészségügyi szakirányú szakmai képzés vizsgával zárul,
amelynek sikeres letételérõl a vizsgáztatásra miniszter által feljogosított szerv szakmai képesítést tanúsító
bizonyítványt állít ki.
116/A. § (1) Az egészségügyi felsõfokú szakirányú szakmai képzésben szakorvos, szakfogorvos, szakgyógyszerész
szakterületen az vehet részt, aki a külön jogszabályban meghatározottak szerint a felsõoktatási mesterképzésben
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orvos, fogorvos, gyógyszerész szakképzettséget szerzett, egészségügyi szolgáltatónál meghatározott munkakörben
munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll, és külön jogszabályban meghatározott rendszerbevételi eljárás során
felvételt nyert.
(2) Minden olyan szakterületen, amely nem tartozik a (1) bekezdésben felsoroltak közé, az egészségügyi felsõfokú
szakirányú szakmai képzésben az vehet részt, aki a felsõoktatási mesterképzésben külön jogszabályban
meghatározottak szerinti szakképzettséget szerzett és egészségügyi szolgáltatónál meghatározott munkakörben
munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll, továbbá megfelel az adott felsõfokú szakirányú szakmai képzéshez
szükséges külön jogszabály szerinti részvételi követelményeknek.
(3) Az egészségügyi felsõfokú szakirányú szakmai képzés szakvizsgával zárul, a szakvizsgáztatást az Egészségügyi
Szakképzési és Továbbképzési Tanács (a továbbiakban: ESZTT) szervezi külön jogszabályban meghatározottak szerint.
A szakvizsga sikeres letételérõl az ESZTT külön jogszabályban meghatározottak szerint szakmai szakvizsga
bizonyítványt állít ki.
116/B. § (1) Az egészségügyi ellátás megfelelõ szakmai színvonalának biztosítása érdekében – a megszerzett ismeretek
és készségek folyamatos szinten tartása, fejlesztése érdekében, a tudomány korszerû színvonalának és
az egészségügyi ellátás igényeinek megfelelõen – az egészségügyi tevékenységet önállóan végzõ, egészségügyi
szakképesítéssel rendelkezõ személyek (a továbbiakban: továbbképzésre kötelezett) egészségügyi szakmai
továbbképzésben (a továbbiakban: továbbképzés) kötelesek részt venni.
(2) A továbbképzés továbbképzési idõszakokban történik. A továbbképzési idõszak tartama 5 év. Az elsõ
továbbképzési idõszak kezdete – a 112. § (7) bekezdésében foglaltak kivételével – a továbbképzésre kötelezett
mûködési nyilvántartásba történõ felvételének a napja.
(3) A továbbképzési idõszak alatt a továbbképzésre kötelezettnek a külön jogszabályban meghatározott kötelezõ és
szabadon választható elméleti és gyakorlati továbbképzési formákban kell részt vennie. Az elméleti és gyakorlati
feltételek teljesítésének mérése pontozással történik.
116/C. § (1) Továbbképzést az a természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet szervezhet,
akinek vagy amelynek a továbbképzési programját az ESZTT engedélyezési eljárás során megfelelõ szakmai
színvonalúnak minõsítette, valamint akinél vagy amely intézménynél a továbbképzés lefolytatásához szükséges
szakmai feltételek rendelkezésre állnak (a továbbiakban: továbbképzést szervezõ intézmény). Adott továbbképzés
szervezésére vonatkozó engedély megadásának feltételeit és a továbbképzési programok minõsítési szempontjait
külön jogszabály határozza meg.
(2) A továbbképzések szervezésére vonatkozó engedély az engedélyben foglaltak szerint, ennek hiányában
visszavonásig jogosít a Magyar Köztársaság területére kiterjedõen továbbképzések szervezésére.
(3) Az engedélyezési eljárásért a továbbképzést szervezõ intézmény külön jogszabályban meghatározott igazgatási
szolgáltatási díjat köteles fizetni.
(4) Az egészségügyi ágazati felsõoktatási alapképzésben szakképzettséget szerzett személyek vonatkozásában
a miniszter által külön jogszabályban, a továbbképzések koordinálására kijelölt intézmény; az egészségügyi ágazati
felsõoktatási mesterképzésben szakképzettséget szerzett személyek vonatkozásában pedig az egészségügyi
szolgáltatóként is mûködõ, orvos- és egészségtudományi képzést folytató felsõoktatási intézmények közül a miniszter
által, a külön jogszabályban meghatározott intézmény az (1) bekezdésben foglalt eljárás nélkül is lefolytatják
a kötelezõ elméleti továbbképzéseket.
(5) Az ESZTT az (1) bekezdés szerinti továbbképzést szervezõ intézményekrõl nyilvántartást vezet, és végzi
a továbbképzést szervezõ intézmények továbbképzési tevékenységének ellenõrzését. A továbbképzést szervezõ
intézményekrõl vezetett jegyzék nyilvános, azt a miniszter az általa vezetett minisztérium honlapján közzéteszi.
(6) Az (1) és (5) bekezdésben meghatározott eljárásokban a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló
törvényt kell alkalmazni.
(7) Az ESZTT folyamatosan, de legalább évente ellenõrzi, hogy a továbbképzést szervezõ intézmények megfelelnek-e
a külön jogszabályban, valamint az engedélyben meghatározott, a továbbképzés szervezéséhez szükséges
feltételeknek.
(8) Ha a továbbképzést szervezõ intézmény tevékenységét nem a jogszabályoknak és az engedélyezett
továbbképzési programnak megfelelõen látja el, vagy már nem felel meg az engedély kiadásához szükséges
feltételeknek, de ezzel a továbbképzés szakszerû lebonyolítását lényegesen nem veszélyezteti, az ESZTT felhívja
a továbbképzést szervezõ intézményt a jogszabálysértés vagy az engedélytõl való eltérés megszüntetésére, illetve
a hiányzó feltételek biztosítására.
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(9) Ha a továbbképzést szervezõ intézmény a feltárt jogszabálysértést vagy az engedélytõl való eltérést
a) az ESZTT határozata alapján határidõben nem szünteti meg, illetve a hiányzó feltételeket nem pótolja,
b) ismételten jogszabálysértést követ el,
c) tevékenységét továbbra sem az engedélyezett továbbképzési programnak, illetve szakmai feltételeknek
megfelelõen folytatja,
d) olyan jogszabálysértést követ el, az engedélytõl olyan módon tér el, illetve a továbbképzés szervezésének
folytatásához olyan feltételek hiányoznak, amelyek a továbbképzés szakszerû lebonyolítását közvetlenül
veszélyeztetik,
az ESZTT az intézmény engedélyét visszavonja.
(10) Ha a továbbképzést szervezõ intézmény a továbbképzés szervezésére vonatkozó tevékenységet
az (1) bekezdésben meghatározott engedély hiányában vagy az engedélyben foglalt jogosultságot túllépve folytatja,
az ESZTT a továbbképzést szervezõ intézmény minden egyéb továbbképzés-szervezési engedélyét visszavonja,
valamint a továbbképzést szervezõ intézményt a továbbképzés-szervezés további folytatásától eltiltja. A jogsértõ
továbbképzést szervezõ intézmény részére a tevékenységtõl való jogerõs eltiltástól számított öt éven belül
továbbképzés szervezése nem engedélyezhetõ.
(11) A továbbképzési szervezési tevékenységgel összefüggõ eljárásokban a külön jogszabályban meghatározott
egészségügyi államigazgatási szerv a fellebbezés elbírálására jogosult hatóság.
116/D. § (1) Az egészségügyi szakirányú szakmai továbbképzés során a megszerzett képesítéshez közvetlenül
kapcsolódó, de a megszerzett képesítés alapján nem végezhetõ egészségügyi szakmai tevékenység végzésére
jogosító képesítés szerezhetõ.
(2) Az (1) bekezdés szerinti képesítés önálló munkakör betöltésére nem jogosít.
(3) Az egészségügyi szakirányú szakmai továbbképzésre az vehetõ fel, aki
a) a szakképzésrõl szóló külön jogszabályok alapján alap-, közép-, emeltszintû, illetve felsõfokú szakképesítéssel,
b) egészségügyi szakirányú szakmai képesítéssel vagy
c) felsõfokú szakirányú szakmai képesítéssel
rendelkezik, és megfelel az adott egészségügyi szakirányú szakmai továbbképzéshez szükséges, külön jogszabályban
meghatározott részvételi követelményeknek.
(4) Az egészségügyi szakirányú szakmai továbbképzés képzési ideje
a) a (3) bekezdés a) pontja alá tartozók esetében legalább 2 hónap, legfeljebb 6 hónap,
b) a (3) bekezdés b) és c) pontja alá tartozók esetében legalább 4, legfeljebb 12 hónap,
amelynek során az egészségügyi szakirányú szakmai továbbképzésben részt vevõ személynek elméleti és gyakorlati
képzésben kell részt vennie.
(5) Az egészségügyi szakirányú szakmai továbbképzés vizsgával zárul, amelynek sikeres letételérõl
a) a (3) bekezdés a) pontjában meghatározott személyek tekintetében a vizsgáztatásra miniszter által feljogosított
szerv,
b) a (3) bekezdés b) és c) pontjában meghatározott személyek tekintetében az ESZTT
egészségügyi szakmai tevékenység végzésére jogosító bizonyítványt állít ki.”
49. §

Az Eütv. 117. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„117. § (1) Az ESZTT
a) egészségügyi ágazati szakmai képzés tekintetében a miniszter döntés-elõkészítõ, véleményezõ, javaslattevõ
testületeként mûködik, amely a (2) bekezdésben meghatározott ügyekben döntési joggal rendelkezik, továbbá
b) ellátja
ba) az egészségügyi felsõfokú szakirányú szakmai képzést lezáró szakvizsgáztatással kapcsolatos,
bb) a 116/D. § (3) bekezdése b) és c) pontjában meghatározott személyek tekintetében az egészségügyi szakirányú
szakmai továbbképzést lezáró vizsgáztatással kapcsolatos,
bc) a felsõfokú szakirányú szakmai képesítés megszerzését tanúsító szakvizsga-bizonyítvány, a bb) pontban
meghatározott személyek tekintetében egészségügyi szakmai tevékenység végzésére jogosító okirat kiállításával
összefüggõ és
bd) a 116/C. § (1)–(6) bekezdéseiben meghatározott engedélyezési és ellenõrzési feladatokat.
(2) Az ESZTT dönt
a) a 116/C. § (1) bekezdésében meghatározott engedély megadásáról,
b) az egyes továbbképzések pontértékérõl és
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c) az egészségügyi felsõfokú szakirányú szakmai képzés tekintetében az egyes szakvizsgabizottságok összetételérõl.
(3) Az ESZTT 16 tagból és egy elnökbõl áll, tagjait a miniszter bízza meg, oly módon, hogy az érintett oktatási
intézmények, szakmai kamarák, szakmai szervezetek, szakmai kollégiumok képviselete a külön jogszabályban
meghatározottak szerint biztosított legyen.
(4) Az ESZTT munkájában meghívottként részt vesz az oktatásért felelõs miniszter képviselõje.
(5) Az ESZTT elektronikusan és papír alapon egyaránt nyilvántartást vezet a felsõoktatási mesterképzésben oklevelet
szerzett és egészségügyi felsõfokú szakirányú szakképesítést vagy felsõoktatási alap- vagy mesterképzésben oklevelet
szerzett és egészségügyi szakirányú szakmai képzésben vagy egészségügyi szakirányú szakmai továbbképzésben
képesítést szerzett személyekrõl.
(6) A nyilvántartás tartalmazza:
a) a képzésben részt vevõ személy
aa) nevét,
ab) születési helyét és idejét,
ac) orvosi, fogorvosi pecsétjének számát,
ad) gyógyszerészi alap-nyilvántartási számát,
b) annak az egészségügyi szolgáltatónak a megnevezését, címét, amelynél a képzés ideje alatt – a képzésbe
kapcsolódás feltételeként – a képzésben részt vevõ személy meghatározott munkakörben munkavégzésre irányuló
jogviszonyban áll,
c) a képzésbe lépéshez szükséges szakképzettséget igazoló oklevél számát, kiállításának a helyét, idejét és
az oklevelet kiállító intézmény megnevezését,
d) a megszerzett szakvizsga-bizonyítvány megnevezését, számát, eredményét,
e) az egészségügyi szakmai tevékenység végzésére jogosító okirat másolatát.
(7) Az (5) bekezdésben meghatározott nyilvántartás adatainak, valamint az egészségügyi felsõfokú szakirányú
szakmai képzést lezáró szakvizsgáztatással kapcsolatos valamennyi dokumentumnak a kötelezõ megõrzési ideje
50 év.
(8) A (6) bekezdésben meghatározott adatok az ab) pont kivételével bárki számára megismerhetõk.”
50. §

Az Eütv. 142. §-a (3) bekezdésének k) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Ha törvény kivételt nem tesz, az e törvényben foglalt ellátások és feladatok közül a központi költségvetésben kell
biztosítani]
„k) az egészségügyi ágazati szakmai képzések támogatásának,”
[fedezetét.]

51. §

Az Eütv. a 156/D. §-a után a következõ alcímmel és a 156/E–156/J. §-sal egészül ki:

„A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény hatálya alá tartozó
egészségügyi közszolgáltató költségvetési szervekre vonatkozó szabályok
156/E. § A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény (a továbbiakban: Kt.)
hatálya alá tartozó, közintézeti vagy vállalkozó közintézeti formában mûködõ, egészségügyi közszolgáltató
költségvetési szerv (a továbbiakban együtt: költségvetési szerv) tekintetében a 155. § (1) bekezdésében foglaltak
a 156/F–J. §-okban foglalt eltérésekkel alkalmazandóak.
156/F. § Amennyiben az egészségügyi közszolgáltató költségvetési szerv irányító szerve tudomására jut, hogy
a) a költségvetési szerv az illetmény, munkabér, jogszabály vagy kollektív szerzõdés szerinti egyéb juttatások kifizetési
kötelezettségének határidõre nem tesz eleget, vagy
b) a költségvetési szervtõl az államháztartás mûködési rendjérõl szóló jogszabály szerinti utasításra történt
ellenjegyzésrõl szóló bejelentés érkezik, vagy
c) a költségvetési szerv részérõl felróható okból – az irányító szerv, az általa erre meghatalmazott szervezet, illetve
a jogszabály által erre feljogosított ellenõrzõ szerv felé – hamis vagy valótlan adat szolgáltatásának, illetve tájékoztatás
nyújtásának gyanúja merül fel, vagy
d) a költségvetési szerv ellenõrzése során visszatérõ, ismétlõdõ jelleggel azonos vagy hasonló hiba észlelése történt
intézkedés elmulasztása miatt, vagy
e) a költségvetési szerv a rendezett munkaügyi kapcsolatok igazolására feljogosított hatóság hiteles nyilvántartásába
bekerül mint elmarasztalt munkáltató,
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az irányító szerv köteles a költségvetési szerv vezetõje ellenõrzésének körében a vezetõvel szemben vizsgálatot
lefolytatni, és az ellenõrzés eredményétõl függõen a vezetõre vonatkozó jogszabályokban foglalt, a vezetõ
felelõsségrevonására irányadó rendelkezések szerint eljárni.
156/G. § (1) Az egészségügyi közszolgáltató költségvetési szerv, amennyiben
a) a társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból származó éves támogatás értékû bevétele meghaladja az 5000 millió
forintot és forrásainak legalább 75,0%-a – együttesen – a társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, átvett
pénzeszközökbõl, saját bevételbõl, illetve pénzügyi mûveletekbõl származik, vagy
b) éves finanszírozási hitelfelvételének összege eléri vagy meghaladja a költségvetési szerv jóváhagyott éves
költségvetésének 15,0%-át, vagy
c) az alapító a költségvetési szervnek vállalkozó közintézetté vagy gazdasági társasággá történõ átalakítását tervezi,
az átalakulásról szóló döntés meghozatalát megelõzõen köteles üzemgazdasági (eredmény) szemléletû
könyvvezetésre a módosított teljesítményszemléletû kettõs könyvvitel vezetése mellett.
(2) Az (1) bekezdés szerinti feltételek meglétének hiányában az egészségügyi közszolgáltató költségvetési szerv
az irányító szerv döntésének megfelelõen kötelezhetõ az üzemgazdasági (eredmény) szemléletû könyvvezetésre.
156/H. § (1) Az egészségügyi közszolgáltató közintézet vezetésének módját az irányító szerv határozza meg.
(2) Egészségügyi közszolgáltató közintézet megosztott hatáskörû vezetése esetén a szerv egyszemélyi felelõs
vezetõje a fõigazgató vagy igazgató (a továbbiakban együtt: fõigazgató).
(3) A fõigazgató kizárólagos hatáskörébe tartozik:
a) jogszabály eltérõ rendelkezésének hiányában a vezetõhelyettesek megbízása, a megbízás visszavonása, felettük
az egyéb munkáltatói jogok gyakorlása,
b) a közintézet szakmai osztályai vezetõinek megbízása, illetve a megbízás visszavonása,
c) a vezetõhelyettesek munkaköri leírásának meghatározása,
d) jogszabály eltérõ rendelkezésének hiányában a közintézeti szabályzatok kiadása,
e) a közintézet szervezeti és mûködési szabályzatában kizárólagos hatáskörként meghatározott egyéb feladatok
ellátása,
f) a közintézet tevékenysége elleni panasz megvizsgálása, elintézése,
g) mindaz, amit jogszabály a fõigazgató kizárólagos hatáskörébe utal.
(4) A szakmai irányítás
a) fekvõbeteg-ellátást nyújtó közintézetben az orvosigazgató és az ápolási igazgató,
b) kizárólag járóbeteg-szakellátást nyújtó közintézetben az orvosigazgató,
c) kizárólag ápolási feladatokat ellátó közintézetben az ápolási igazgató
feladatkörét képezi.
(5) Az orvosigazgató feladatkörébe tartozik az orvosi és közintézeti gyógyszerészi tevékenység felügyelete és
a tevékenységek összehangolása, ennek keretében különösen:
a) az egészségügyi dokumentáció vezetése szabályszerûségének biztosítása és felügyelete,
b) az ügyeleti tevékenység biztosítása és felügyelete,
c) a betegjogok érvényesülésének folyamatos figyelemmel kísérése,
d) a betegek által bejelentett panaszok kivizsgálásában való közremûködés,
e) a betegjogi képviselõvel való kapcsolattartás,
f) az egészségügyi hatósági rendelkezések végrehajtásának ellenõrzése,
g) a házirend rendelkezései végrehajtásának ellenõrzése,
h) a közintézet higiénés rendjének biztosítása és felügyelete,
i) a közintézetben nyújtott egészségügyi szolgáltatások folyamatos minõség-ellenõrzése,
j) a közintézetben orvosi, gyógyszerészi munkakörben foglalkoztatott egészségügyi dolgozók továbbképzésének
biztosítása és felügyelete,
k) a felügyeleti körébe tartozó tevékenységet ellátó szervezeti egységek dolgozói feletti munkáltatói jog gyakorlása,
l) a szervezeti és mûködési szabályzatban meghatározott további feladatok ellátása.
(6) Az ápolási igazgató feladatkörébe tartozik a közintézet által nyújtott ápolási tevékenység felügyelete és
a tevékenységek összehangolása, ennek keretében különösen:
a) az ápolási dokumentáció szabályszerû vezetésének, a dokumentáció szakmai tartalmának felügyelete,
b) a betegjogok érvényesülésének folyamatos figyelemmel kísérése,
c) a betegek által bejelentett panaszok kivizsgálásában való közremûködés,
d) a betegjogi képviselõvel való kapcsolattartás,
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e) a közintézet higiénés rendjének folyamatos figyelemmel kísérése,
f) a házirendben foglalt rendelkezések végrehajtásának ellenõrzése,
g) a közintézetben ápolói és egyéb egészségügyi szakdolgozói munkakörben foglalkoztatott egészségügyi dolgozók
továbbképzésének biztosítása és felügyelete,
h) a szervezeti és mûködési szabályzatban meghatározott további feladatok ellátása.
(7) A gazdasági igazgató feladatkörébe tartozik a közintézet mûködésével összefüggõ
a) gazdasági, pénzügyi, a közintézet könyvvezetési és pénzügyi jelentési kötelezettségeivel összefüggõ feladatok,
b) mûszaki és intézményüzemeltetési feladatok,
c) az a)–b) pont szerinti feladataival összefüggésben felmerülõ adminisztratív feladatok irányítása,
d) a felügyeleti körébe tartozó tevékenységet ellátó szervezeti egységek dolgozói feletti munkáltatói jog gyakorlása.
(8) Az orvosigazgató, az ápolási igazgató és a gazdasági igazgató döntési jogkörét a közintézet szervezeti és mûködési
szabályzatában kell meghatározni.
(9) A közintézet szervezeti és mûködési szabályzatában meghatározottak szerint a fõigazgató jogosult egyes
döntéseket saját vagy a vezetés együttdöntési hatáskörébe vonni.
(10) A szakmai és gazdasági irányítást ellátók egyszemélyi döntéseikért teljes körû felelõsséggel tartoznak, ami
azonban nem érinti a fõigazgató egyszemélyi felelõsségét.
(11) Az együttdöntési hatáskörben hozott döntésért a döntéshozókat együttesen terheli a felelõsség. A felelõsség alól
mentesül az a személy, aki a döntés meghozatalában nem vett részt, vagy az ellen írásban tiltakozott.
156/I. § (1) Az irányító szerv az egészségügyi közszolgáltató közintézet vezetését vezetõ testületre bízhatja, vállalkozó
közintézet esetén vezetõ testületre bízza, melynek létszámát 3–11 fõben határozhatja meg.
(2) A vezetõ testületi tag megbízása határozott – legfeljebb 5 éves – idõtartamra szól, és vezetõ testületi tag
az a természetes személy lehet,
a) aki megfelel a jogszabály és az irányító szerv által meghatározott szakmai feltételeknek;
b) aki a külön jogszabályban elõírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségét teljesíti;
c) akivel szemben nem áll fenn a (3) bekezdés szerinti kizáró ok.
(3) Nem lehet a vezetõ testület tagja
a) aki büntetett elõéletû;
b) aki gazdasági társaságban vezetõ tisztség betöltését kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt áll;
c) akit valamely foglalkozástól jogerõs bírói ítélettel eltiltottak, az ítélet hatálya alatt az abban megjelölt
tevékenységet fõtevékenységként folytató intézményben;
d) aki megszüntetési eljárás során törölt gazdasági társaságnak a törlést megelõzõ naptári évben vezetõ
tisztségviselõje volt, a törlést követõ két évig.
(4) Azt a tényt, hogy a (3) bekezdés a)–c) pontjában meghatározott feltételek alapján nincs kizárva a vezetõ testületi
tagság betöltésébõl
a) a vezetõ testületi tagnak jelölt személy a megbízása elõtt,
b) a vezetõ testületi tag megbízatása ideje alatt
az irányító szerv részére hatósági bizonyítvánnyal igazolja.
(5) A vezetõ testületi tag megbízatása ideje alatt a vezetõ testületi tagot az irányító szerv írásban, a mulasztás
jogkövetkezményeinek ismertetésével felhívhatja annak igazolására, hogy a (3) bekezdés a)–c) pontjában
meghatározott feltételek alapján nincs kizárva a vezetõ testületi tagság betöltésébõl.
(6) Ha az (5) bekezdésben meghatározott felhívásra a vezetõ testületi tag igazolja, hogy a (3) bekezdés
a)–c) pontjában meghatározott feltételek alapján nincs kizárva a vezetõ testületi tagság betöltésébõl, az irányító szerv
az igazolásra szolgáló hatósági bizonyítvány kiadása iránti eljárásért megfizetett igazgatási szolgáltatási díjat részére
megtéríti.
(7) Az irányító szerv a vezetõ testületi tag (4) bekezdés alapján megismert személyes adatait a vezetõ testületi tagnak
jelölt személy megbízásáról meghozott döntésig, az (5) bekezdés alapján megismert személyes adatait a vezetõ
testületi tagság megszûnéséig kezeli.
(8) A vezetõ testületi tagság megszûnik
a) a megbízás idõtartamának lejártakor;
b) az irányító szerv általi felmentéssel;
c) valamely, a tisztséggel való megbízást kizáró oknak a megbízás ideje alatt történt bekövetkezésekor;
d) a testület tagja által kért felmentés esetén;
e) a vezetõ testületi tag halálával.
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(9) A vezetõ testületi tagság kizárással szûnik meg, ha a tag
a) nem tett eleget a külön törvényben rögzítettek szerinti, vagyonnyilatkozat megtételével kapcsolatos
kötelezettségeinek;
b) valamely összeférhetetlenségi ok bekövetkezett;
c) az irányító szerv felhívására, a felhívástól számított tizenöt munkanapon belül – vagy ha e határidõn belül a rajta
kívül álló ok miatt nem lehetséges, az ok megszûnését követõen haladéktalanul – nem tesz eleget a (6) bekezdésben
meghatározott kötelezettségének.
(10) A vezetõ testületi tag
a) nem szerezhet részesedést (ide nem értve a nyilvánosan mûködõ részvénytársaságban való részvényszerzést)
az adott költségvetési szervvel azonos tevékenységet folytató más gazdálkodó szervezetben;
b) nem lehet vezetõ tisztségviselõ a költségvetési szervvel azonos tevékenységet végzõ másik szervezetben;
c) és közeli hozzátartozója, illetve élettársa nem köthet az adott költségvetési szervvel saját nevében vagy saját
javára – a munkaviszony vagy munkavégzésre irányuló jogviszony kivételével – jogügyleteket.
(11) Az összeférhetetlenség – a bekövetkeztét követõ 30 napon belüli – megszüntetésének hiányában a vezetõ
testületi tagot a kinevezõ, illetve megbízó szerv kizárja a vezetõ testületbõl.
156/J. § (1) Az egészségügyi közszolgáltató költségvetési szerv vezetõ testülete létrehozásával egyidejûleg kötelezõ
a felügyelõ testület létrehozása, melynek mûködésére külön jogszabály rendelkezései irányadóak.
(2) A felügyelõ testületi tagság létrejöttére, megszûnésére, a tagok kizárására, illetve összeférhetetlenségére,
valamint vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségére vonatkozóan a 156/I. §-ban foglalt rendelkezéseket kell
megfelelõen– az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 89. § (7) bekezdésében meghatározott
összeférhetetlenségi elõírásra is figyelemmel – alkalmazni.
(3) A felügyelõ testület tagja a testületi döntéssel a jogszabályokban, a reá irányadó szabályzatokban foglaltak
megszegésével okozott károkért – a költségvetési szerv felé – egyetemleges felelõsséggel tartozik. A tag mentesül
az egyetemleges felelõsség alól, ha nem vett részt a testületi döntésben, vagy az ellen szavaz.”
52. §

Az Eütv. 159. §-ának (7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(7) Az orvostechnikai eszközök klinikai vizsgálatának engedélyezését az orvostechnikai eszközökkel kapcsolatos
hatósági feladatok ellátására kijelölt szerv végzi. A gyártó III. osztályba tartozó, valamint a II.a vagy II.b osztályba tartozó
beültethetõ, tartós használatú invazív orvostechnikai eszköz esetén a klinikai vizsgálatot megkezdheti, ha a hatóság
a klinikai vizsgálat engedélyezésére irányuló kérelem beérkezését követõ hatvan napon belül a vizsgálatot nem tiltja
meg.”

53. §

(1) Az Eütv. 200. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A kötelezõ gyógykezelés elrendelésére irányuló eljárást az annak szükségességét megállapító pszichiátriai
gondozóintézet szakorvosa, büntetõeljárás során elrendelt kényszergyógykezelés megszûnése esetén, amennyiben
a beteg további intézeti gyógykezelése szükséges – az elbocsátás esedékessége napjának
megjelölésével – a kényszergyógykezelést végzõ szerv fõigazgató fõorvosa a bíróság értesítésével kezdeményezi és
javaslatot tesz a gyógykezelést végzõ pszichiátriai intézetre.”
(2) Az Eütv. 200. §-a a következõ (7) bekezdéssel egészül ki, egyidejûleg a jelenlegi (7) és (8) bekezdés számozása (8) és
(9) bekezdésre módosul:
„(7) Ha a büntetõeljárás során elrendelt kényszergyógykezelés megszûnése után a beteg további intézeti
gyógykezelése szükséges, a bíróság a beteg kötelezõ intézeti gyógykezelését a kényszergyógykezelés
megszûnésének napjával rendeli el. A bíróság elrendelõ határozata alapján a kényszergyógykezelést végzõ szerv
fõigazgató fõorvosa intézkedik a beteg átszállítása iránt a kijelölt pszichiátriai intézetbe. A beteg átszállításában
a rendõrség szükség esetén közremûködik.”

54. §

Az Eütv. 207. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A donor jogosult az adományozással kapcsolatos jövedelemkiesésének, valamint az adományozásról szóló
nyilatkozat
megtételével,
továbbá
az
utazással
összefüggésben
ténylegesen
felmerült
és
igazolt – társadalombiztosítási jogviszonya alapján nem fedezett – költségeinek megtérítésére. Továbbá a donor
szervkivételt elrendelõ egészségügyi intézménybe történt átszállítása esetén az ebbõl keletkezõ többletszállítási
költségeket is meg kell téríteni. E költségeket az Egészségbiztosítási Alap kezeléséért felelõs szerv fizeti ki, melynek
a költségvetés azt megtéríti.”
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55. §

(1) Az Eütv. 234. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Az (1) bekezdés szerinti szakértõi tevékenység folytatását az egészségügyi államigazgatási szerv annak
engedélyezi, aki büntetlen elõéletû, nem áll egészségügyi szakértõi tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól
eltiltás hatálya alatt, valamint rendelkezik a külön jogszabályban meghatározott szakmai képesítéssel, és megfelel
az ott meghatározott egyéb feltételeknek.”
(2) Az Eütv. 234. §-a a következõ (5)–(7) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A 234. § (1) bekezdése szerinti szakértõi tevékenység engedélyezése iránti kérelem benyújtásával egyidejûleg
a kérelmezõ hatósági bizonyítvánnyal igazolja azt a tényt, hogy büntetlen elõéletû, valamint, hogy nem áll
az egészségügyi szakértõi tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, vagy kéri, hogy e tények
fennállására vonatkozó adatokat a bûnügyi nyilvántartó szerv az egészségügyi államigazgatási szerv részére – annak
a szakértõi tevékenység engedélyezése iránti kérelem elbírálása céljából benyújtott adatigénylése
alapján – továbbítsa. Az adatigénylés során az egészségügyi államigazgatási szerv a (6) bekezdésben meghatározott
adatokat igényelheti a bûnügyi nyilvántartó szervtõl.
(6) Az egészségügyi államigazgatási szerv az egészségügyi szakértõi tevékenység gyakorlásának idõtartama alatt
lefolytatott hatósági ellenõrzés keretében ellenõrzi azt is, hogy a szakértõ büntetlen elõéletû, valamint, hogy nem áll
az egészségügyi szakértõi tevékenységet kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt. A hatósági ellenõrzés céljából
az egészségügyi államigazgatási szerv adatot igényelhet a bûnügyi nyilvántartási rendszerbõl. Az adatigénylés
kizárólag azt tartalmazhatja, hogy a szakértõ büntetlen elõéletû-e, valamint, hogy az egészségügyi szakértõi
tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt áll-e.
(7) Az (5) és (6) bekezdés alapján megismert személyes adatokat az egészségügyi államigazgatási szerv
a) az egészségügyi szakértõi tevékenység engedélyezése iránti eljárás jogerõs befejezéséig vagy
b) az egészségügyi szakértõi tevékenység engedélyezése esetén a hatósági ellenõrzés idõtartamára vagy
a nyilvántartásból való törlésre irányuló eljárásban az eljárás jogerõs befejezéséig
kezeli.”

56. §

(1) Az Eütv. 234/A. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Ha jogszabály az egészségügyi szociális intézmény mûködésével kapcsolatban meghatározott szakterületen
szakértõ igénybevételét írja elõ, vagy szakértõ igénybevételéhez jogkövetkezményt állapít meg, – az igazságügyi
szakértõkrõl szóló törvény szerint igazságügyi szakértõi tevékenység végzésére jogosult szakértõ
kivételével – szakértõként kizárólag az a személy vehetõ igénybe, valamint a jogszabályban meghatározott
jogkövetkezmények csak annak a szakértõnek az igénybevételéhez fûzõdnek, aki büntetlen elõéletû, nem áll
egészségügyi szociális intézmény mûködésével összefüggõ szakértõi tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól
eltiltás hatálya alatt, valamint rendelkezik a külön jogszabályban meghatározott szakmai képesítéssel, és megfelel
az ott meghatározott egyéb feltételeknek.”
(2) Az Eütv. 234/A. §-a a következõ (4) és (5) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az egészségügyi államigazgatási szerv az egészségügyi szakértõ tevékenysége gyakorlásának idõtartama alatt
lefolytatott hatósági ellenõrzés keretében ellenõrzi azt is, hogy a szakértõ büntetlen elõéletû, valamint, hogy nem áll
az egészségügyi szakértõi tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt. A hatósági ellenõrzés
céljából az egészségügyi államigazgatási szerv adatot igényelhet a bûnügyi nyilvántartási rendszerbõl.
Az adatigénylés kizárólag arra irányulhat, hogy a szakértõ büntetlen elõéletû-e, valamint, hogy az egészségügyi
szakértõi tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt áll-e.
(5) A (4) bekezdés alapján megismert személyes adatokat az egészségügyi államigazgatási szerv
a) a hatósági ellenõrzés idõtartamára vagy
b) az egészségügyi szociális intézmény mûködésével összefüggõ szakértõi tevékenység folytatásának megtiltására
irányuló eljárásban az eljárás jogerõs befejezéséig
kezeli.”

57. §

Az Eütv. a következõ 239. §-sal egészül ki:
„239. § A természetes gyógytényezõkkel kapcsolatos egyes eljárásokkal – ideértve a szakhatósági eljárásokat
is – összefüggõ igazgatási szolgáltatásokért az egészségügyért felelõs miniszternek az adópolitikáért felelõs
miniszterrel egyetértésben kiadott rendeletében meghatározott igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni.”
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58. §

Az Eütv. 244. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„244. § Az egészségügyi szolgáltatásokkal összefüggésben keletkezett kárigények tekintetében a szerzõdésszegéssel
okozott károkért való felelõsség polgári jogi szabályait kell megfelelõen alkalmazni.”

59. §

(1) Az Eütv. 247. § (1) bekezdése a következõ v) ponttal egészül ki:
[Felhatalmazás kap a Kormány, hogy]
„v) az intézeten kívüli szülés szakmai szabályait, feltételeit és kizáró okait”
[rendeletben állapítsa meg.]
(2) Az Eütv. 247. §-a (2) bekezdés d) pontja a következõ dd) alponttal egészül ki:
[Felhatalmazást kap a miniszter, hogy
d) a népegészségügyi feladatok végrehajtása érdekében]
„dd) járványügyi érdekbõl, a nemzetközi ajánlásoknak megfelelõ védõeszköz használatának szabályait,”
[rendeletben állapítsa meg.]
(3) Az Eütv. 247. §-a (2) bekezdésének g) pontja a következõ gh) alponttal egészül ki:
[Felhatalmazást kap a miniszter, hogy
g) az egészségügyi szolgáltatásokkal kapcsolatban:]
„gh) az ápolói szintekhez tartozó tevékenységi kompetenciákat,”
[rendeletben állapítsa meg.]
(4) Az Eütv. 247. §-a (2) bekezdésének i) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Felhatalmazást kap a miniszter, hogy:]
„i) az egészségügyi ágazati szakmai képzések tekintetében
ia) a képzésben való részvételhez szükséges képesítési és szakmai feltételeket,
ib) a képzés és a vizsga szakmai tartalmát, a képzés idõtartamát, a vizsgáztatásra jogosult szervek meghatározásával,
a képzéssel, a vizsgáztatással, a vizsga sikeres letételét tanúsító bizonyítvány, okirat kiállításával, a vizsgáztatás
költségeinek meghatározásával összefüggõ részletes szabályokat,
ic) a képzõ intézmények személyi és tárgyi feltételeit, a képzõhellyé minõsítés részletes szabályait,
id) az egészségügyi szakirányú szakmai képzés és az egészségügyi felsõfokú szakirányú szakmai képzés
rendszerbevételi eljárásának szabályait, valamint a megszerezhetõ szakmai képesítéseinek körét,
ie) az egészségügyi szakmai továbbképzés
(i) teljesítésének feltételeit,
(ii) elméleti és gyakorlati továbbképzési formáit,
(iii) során közremûködõ szervek kiválasztásának szabályait,
(iv) szervezésére való jogosultság megszerzésére irányuló engedélyezési eljárás részletes szabályait és az engedély
megadásának feltételeit,
(v) továbbképzési programjainak minõsítési szempontjait,
if) az egészségügyi szakirányú szakmai továbbképzésben
(i) megszerezhetõ egészségügyi szakmai tevékenység végzésére jogosító képesítések körét,
(ii) megszerezhetõ képesítés birtokában végezhetõ szakmai tevékenységek körét,
(iii) megszerezhetõ képesítések létesítésének feltételeit,
(iv) közremûködõ szervek kiválasztásának szabályait,”
[rendeletben állapítsa meg.]
(5) Az Eütv. 247. § (2) bekezdés k) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Felhatalmazást kap a miniszter, hogy]
„k) az orvostechnikai eszközökkel összefüggésben
ka) az orvostechnikai eszközök minõségi követelményeire,
kb) az orvostechnikai eszközökkel kapcsolatos minõségi rendszer szakmai tartalmára,
kc) a megfelelõségértékelési eljárásokra,
kd) a megfelelõségi jelölésre,
ke) az osztályba sorolásra,
kf) a forgalomba hozatalra,
kg) a kijelölt szervezetekre és azok eljárására,
kh) a klinikai vizsgálatra,
ki) a nyilvántartásba vételre,
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kj) az eszközkészletekre és a több eszközbõl álló rendszerekre vonatkozó eljárásra és sterilizálási eljárásra,
kk) a forgalomba hozatalt követõ váratlan események, balesetek bejelentésére,
kl) a hatósági ellenõrzõ eljárásokra, a közegészségügyi elõírások betartása érdekében szükséges intézkedésekre,
km) a gyártással, forgalomba hozatallal, alkalmazással, klinikai vizsgálatokkal kapcsolatos eljárásokkal kapcsolatos
kötelezettségek megszegésének jogkövetkezményeire,
kn) az EU-társhatóságokkal és a Bizottsággal való együttmûködésre, az idõszakos felülvizsgálatra, az adatkezelésre,
valamint az egészségügyi szolgáltatók ellenõrzésére vonatkozó részletes szabályokat,”
[rendeletben állapítsa meg.]
Az Eütv. 247. §-a (2) bekezdésének v) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Felhatalmazást kap a miniszter, hogy]
„v) az egészségügyi közszolgáltató költségvetési szervek ágazati irányításával összefüggésben
va) az egészségügyi közszolgáltató költségvetési szerv vezetõ testülete mûködésére,
vb) az egészségügyi közszolgáltató költségvetési szerv felügyelõ testületének mûködésére,
vc) az egészségügyi közszolgáltató költségvetési szerv vezetõje prémiumra való jogosultságára
vonatkozó részletes szabályokat,”
[rendeletben állapítsa meg.]
Az Eütv. 247. §-a (2) bekezdése az s) pontot követõen a következõ új sz) ponttal egészül ki:
[Felhatalmazást kap a miniszter, hogy]
„sz) a rendszeres étkezést biztosító, szervezett élelmezési ellátás keretében szolgáltatott élelmiszerekre vonatkozó
táplálkozás-egészségügyi elõírásokat,”
[rendeletben állapítsa meg.]
Az Eütv. 247. §-a (2) bekezdése a következõ z) ponttal egészül ki:
[Felhatalmazást kap a miniszter, hogy]
„z) az egészségügyi szolgáltatóknál végezhetõ egészségügyi ellátások nyilvántartására és a nyilvántartásba vételére
vonatkozó szabályokat,”
[rendeletben állapítsa meg.]
Az Eütv. 247. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Felhatalmazást kap a miniszter, hogy
a) az EFE központi és regionális részébõl megszerezhetõ forrásokra irányuló pályázatok eljárási szabályait,
b) az egészségfejlesztési programok akkreditációs eljárásának szabályait,
c) a közfürdõk létesítésére, üzemeltetésére, valamint a közfürdõk és kútjaik védõterületére vonatkozó részletes
szakmai elõírásokat,
d) az egészségügyi kockázattal járó egyes nem egészségügyi tevékenységek egészségügyi kockázatának
csökkentésére irányuló szakmai szabályokat,
e) a gyermekágyas és az újszülöttellátás szabályait
rendeletben állapítsa meg.”
Az Eütv. 247. §-a (5) bekezdésének c) pontja a következõ cg)–cj) alpontokkal egészül ki:
[Felhatalmazást kap
c) a miniszter, hogy az adópolitikáért felelõs miniszterrel egyetértésben az e törvény szerint]
„cg) az egészségfejlesztési programok akkreditációjáért,
ch) a természetes gyógytényezõkkel kapcsolatos egyes eljárásokkal – ideértve a szakhatósági eljárásokat
is – összefüggõ igazgatási szolgáltatásokért,
ci) a közegészségügyi vagy élelmezés- és táplálkozás-egészségügyi feladatkörben eljáró egészségügyi
államigazgatási szervnek a különleges táplálkozási célú élelmiszerek, az étrend-kiegészítõk, valamint a vitaminokkal,
ásványi anyagokkal és bizonyos egyéb anyagokkal dúsított élelmiszerek bejelentéséért, nyilvántartásba vételéért,
a különleges táplálkozási célú élelmiszer csomagolására elõírt kötelezettség alóli felmentés engedélyezésére irányuló
eljárásáért, az anyatej-helyettesítõ és anyatej-kiegészítõ tápszerrel kapcsolatos tájékoztató és oktató anyagok
(eszközök) engedélyezésére irányuló eljárásáért, az új élelmiszerek elsõdleges értékeléséhez szükséges
szakvélemények elkészítéséért, az élelmiszerek alkalmi árusításának engedélyezésére irányuló eljárásáért, valamint
a vendéglátótermékek végsõ fogyasztó részére történõ kiszállítására irányuló tevékenység engedélyezésére irányuló
eljárásáért, igazgatási jellegû szolgáltatásáért,
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cj) az egészségügyi szakmai továbbképzés szervezésével kapcsolatos engedélyezési eljárásért”
[fizetendõ igazgatási szolgáltatási díjak körét, mértékét, valamint a díjak fizetésére vonatkozó egyéb rendelkezéseket
rendeletben állapítsa meg.]
(11) Az Eütv. 247. §-a (6) bekezdése a következõ új b) és c) pontokkal egészül ki:
[Ez a törvény a következõ uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja]
„b) a Tanács 93/42/EGK irányelve (1993. június 14.) az orvostechnikai eszközökrõl;
c) az Európai Parlament és a Tanács 2007/47/EK irányelve (2007. szeptember 5.) az aktív beültethetõ orvostechnikai
eszközökre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítésérõl szóló 90/385/EGK tanácsi irányelv, az orvostechnikai
eszközökrõl szóló 93/42/EGK tanácsi irányelv, valamint a biocid termékek forgalomba hozataláról szóló 98/8/EK
irányelv módosításáról;”

A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény módosítása
60. §

(1) A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény (a továbbiakban: Kbtv.) 1. § (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(1) E törvény alkalmazásakor az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: REACH)
3. cikke és az 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: CLP) 2. cikke szerinti
fogalommeghatározásokat kell alkalmazni a keverék, regisztráló, gyártó, importõr, forgalomba hozatal, forgalmazó
kifejezések tekintetében.”
(2) A Kbtv. 1. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[E törvény alkalmazásában:]
„c) veszélyes anyag: valamennyi, a 3–5. § alapján veszélyesként osztályozott anyag,”
(3) A Kbtv. 1. § (2) bekezdés e) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[E törvény alkalmazásában:]
„e) közösségi jegyzék: a CLP VI. melléklete szerinti harmonizált osztályozási és címkézési jegyzék,”

61. §

A Kbtv. 2. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A REACH és a CLP e törvénnyel együttesen alkalmazandó.
(2) E törvény hatálya az embert és a környezetet veszélyeztetõ veszélyes anyagokra és keverékekre, illetõleg
az ezekkel folytatott tevékenységekre terjed ki azzal, hogy az 5. § (1) bekezdése, illetve a CLP szerinti
osztályozásig – az osztályba sorolhatóságtól függetlenül – e törvényt valamennyi anyagra alkalmazni kell. A veszélyes
anyagok és veszélyes keverékek csomagolására és feliratozására (címkézésére) vonatkozó rendelkezéseket – ha azt
külön jogszabály elrendeli – azon keverékekre is alkalmazni kell, amelyek nem minõsülnek veszélyesnek,
de – különösen mennyiségükre, felhasználásuk módjára vagy céljára tekintettel – különleges kockázatot jelenthetnek
az emberi egészségre vagy a környezetre.”

62. §

A Kbtv. 3. §-a a következõ új (2) bekezdéssel egészül ki, egyidejûleg a § eredeti (2) bekezdésének számozása
(3) bekezdésre módosul:
„(2) E törvény alkalmazása szempontjából a fentieken kívül veszélyesnek minõsülnek azok az anyagok, illetve
keverékek is, amelyeket a CLP szerinti osztályozás során a CLP-ben megállapított veszélyességi osztályok vagy
kategóriák bármelyikébe besoroltak.”

63. §

(1) A Kbtv. 5. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) E törvény szerint a veszélyesség meghatározása érdekében az anyagokat tulajdonságaik, a keverékeket a bennük
lévõ veszélyes anyagok tulajdonságai szerint osztályozni kell a 3. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott
kategóriáknak megfelelõen a CLP 61. cikkében meghatározott átmeneti rendelkezések megfelelõ alkalmazásával.
(2) Az anyagok, illetve a keverékek osztályozását a REACH és a CLP rendelkezéseire figyelemmel, külön jogszabályban
meghatározottak szerint a regisztrációra kötelezett végzi, regisztrációs kötelezettség hiányában a gyártó vagy
a forgalomba hozatalért felelõs személy.”
(2) A Kbtv. 5. §-a a következõ új (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Ha egy adott anyag harmonizált osztályozását és címkézését tartalmazó besorolási tétel szerepel a közösségi
jegyzékben, akkor az anyag osztályozása e tétel szerint történik, és az (1) és (2) bekezdés nem alkalmazandó
az e besorolási tételben szereplõ veszélyességi kategóriákra.”
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A Kbtv. 9. §-a, valamint az azt megelõzõ alcím helyébe a következõ rendelkezés lép:

„A forgalomba hozatalra és a közösségi jegyzékben nem szereplõ anyagokkal kapcsolatos adatok
felkutatására vonatkozó elõírások
9. § (1) Veszélyes anyagot és veszélyes keveréket kizárólag akkor lehet forgalomba hozni, ha azokat a 14–17. §-ban,
valamint a külön jogszabályban foglaltakkal összhangban, a regisztrált anyagok esetében pedig a REACH 12. és
13. cikkének alkalmazásával szerzett információkkal összhangban csomagolták vagy címkézték.
(2) Az (1) bekezdés szerinti intézkedéseket kell alkalmazni mindaddig, amíg az anyagot az adott besorolási tételben
szereplõ veszélyességi kategóriák tekintetében fel nem veszik a közösségi jegyzékbe, vagy amíg listába vételének
mellõzésérõl döntést nem hoznak a CLP 37. cikkében szabályozott eljárással összhangban.
(3) A közösségi jegyzékben szereplõ veszélyes anyagot csak abban az esetben lehet forgalomba hozni, ha azokat
az adott besorolási tételnek megfelelõ címkeelemekkel látták el.
(4) Azon anyagok gyártói, forgalmazói és importõrei, amelyek szerepelnek az EINECS-ben, de amelyek tekintetében
a közösségi jegyzék nem tartalmaz besorolási tételt, felkutatják az ilyen anyagok tulajdonságaival kapcsolatos
lényeges és hozzáférhetõ adatokat. Ezen információk alapján kell a veszélyes anyagokat csomagolniuk és ideiglenes
címkével ellátniuk a 14–17. §-ban foglaltakkal összhangban.
(5) A CLP szerint is osztályozott veszélyes anyagok és veszélyes keverékek csak abban az esetben hozhatók
forgalomba, ha azokat a CLP szerint címkézték és csomagolták.”
65. §

66. §

A Kbtv. a következõ új 10. §-sal egészül ki:
„10. § (1) 2010. december 1-jétõl a veszélyes anyag csak abban az esetben hozható forgalomba, ha azt a CLP szerint
címkézték és csomagolták. Az e törvény elõírásainak megfelelõen osztályozott, címkézett és csomagolt, 2010.
december 1-je elõtt forgalomba hozott veszélyes anyagot 2012. december 1-jéig nem kell újracímkézni és
újracsomagolni.
(2) 2015. június 1-jétõl a veszélyes keverékek csak abban az esetben hozhatók forgalomba, ha a CLP szerint címkézték
és csomagolták azokat. Az e törvény elõírásainak megfelelõen osztályozott, címkézett és csomagolt, 2015. június 1-je
elõtt forgalomba hozott veszélyes keverékeket 2017. június 1-jéig nem kell újracímkézni és újracsomagolni.
(3) A közösségi jegyzék magyar nyelvû hiteles fordítását – ha az a CLP 1. § (2) bekezdés e) pontjában említett
mellékletében magyar nyelven nem áll rendelkezésre – az egészségügyi államigazgatási szerv a honlapján közzéteszi.”
(1) A Kbtv. 14. §-át megelõzõ IV. Fejezet címe helyébe a következõ rendelkezés lép:

„IV. Fejezet
A VESZÉLYES ANYAGOK ÉS VESZÉLYES KEVERÉKEK TÁROLÁSA, SZÁLLÍTÁSA. A VESZÉLYES KEVERÉKEK
CSOMAGOLÁSA, FELIRATOZÁSA (CÍMKÉZÉSE)”
(2) A Kbtv. 14. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A veszélyes anyag, illetve a veszélyes keverék kiszerelt, nem ömlesztett formában, olyan csomagolóeszközben,
zárással, felirattal (címkével), szükség szerint egyéb jelzésekkel ellátva hozható forgalomba, amely megfelel ezen
jogszabály, illetve a 9. és 10. §-ban foglaltak figyelembevételével a CLP elõírásainak, és amely a veszélyes anyag,
illetõleg veszélyes keverék felhasználásáig biztosítja az egészségkárosodás, illetve környezetszennyezés vagy
-károsodás elkerülését.”
67. §

A Kbtv. 33/A. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„33/A. § (1) Szolgáltatási tevékenység keretében egészségügyi kártevõirtó tevékenység az egészségügyi
államigazgatási szerv engedélyével végezhetõ.
(2) Az (1) bekezdés szerinti tevékenységre engedéllyel rendelkezõnek meg kell felelnie az e törvény felhatalmazása
alapján kiadott miniszteri rendeletben meghatározott egyéb feltételeknek. Az egészségügyi államigazgatási szerv
az engedély megadásával egyidejûleg nyilvántartásba veszi a szolgáltatót.
(3) Az (1) bekezdés szerinti tevékenységi körben az a természetes személy járhat el, aki a külön jogszabályban
meghatározottak szerinti szakmai továbbképzési kötelezettségének eleget tett.
(4) Az egészségügyi államigazgatási szerv az egészségügyi kártevõirtó tevékenység folytatására engedéllyel
rendelkezõkrõl nyilvántartást vezet, amely – ha az engedélyes egyéni vállalkozó – tartalmazza az engedélyes
természetes személyazonosító adatait, továbbá a tevékenység végzésére jogosult személy természetes
személyazonosító adatait. A nyilvántartásból kizárólag az e tevékenység végzésére való jogosultság igazolása céljából
szolgáltatható adat.
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(5) Az (1)–(3) bekezdés alkalmazásában egészségügyi kártevõirtó tevékenységnek minõsül a külön jogszabályban
meghatározott olyan tevékenység, amely egészségügyi kártevõk irtására vagy külön jogszabályban meghatározott
növényvédelmi célú kártevõirtásra irányul, és a külön jogszabály szerinti szakképesítéssel végezhetõ.”
68. §

A Kbtv. 34. § (4) bekezdése a következõ új b) ponttal egészül ki:
[Felhatalmazást kap]
„b) a Kormány, hogy e törvény, a végrehajtására kiadott rendeletek, valamint a REACH és a CLP végrehajtásának
ellenõrzésében érintett szervek együttmûködésének módját, valamint a hatósági feladatok megosztását,”
[rendeletben meghatározza]

69. §

(1) A Kbtv. 35. § (1) bekezdése a következõ g) ponttal egészül ki:
[Ez a törvény a végrehajtására kiadott rendeletekkel együtt a következõ uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja]
„g) az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelve (2006. december 12.) a belsõ piaci szolgáltatásokról,
9. cikk (a törvény 33/A. §-a).”
(2) A Kbtv. 35. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Ez a törvény a 34. § (3) bekezdésének b) pontjában, a 34. § (4) bekezdés a) pontjának aj) alpontjában, valamint
a 34. § (5) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján kiadott végrehajtási rendeleteivel együtt
a) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékelésérõl, engedélyezésérõl és korlátozásáról (REACH), az Európai
Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet,
az 1488/94/EK bizottsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és
a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezésérõl szóló, 2006. december 18-i, 1907/2006/EK európai
parlamenti és tanácsi rendelet,
b) az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézésérõl és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv
módosításáról és hatályon kívül helyezésérõl, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról szóló, 2008.
december 16-i 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet
végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.”

Az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseirõl szóló 2003. évi LXXXIV. törvény módosítása
70. §

Az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseirõl szóló 2003. évi LXXXIV. törvény (a továbbiakban: Eütev.)
a következõ új 12/A. és 12/B. §-sal egészül ki:
„12/A. § (1) Az alkalmazott egészségügyi dolgozóval a munkaidõ-beosztást, amely tartalmazza az egészségügyi
ügyelet és a készenlét beosztását is – kollektív szerzõdés eltérõ rendelkezése hiányában – legalább egy hónappal
korábban, és legalább egy hónapra elõre, írásban közölni kell.
(2) Kollektív szerzõdés az (1) bekezdés szerinti írásbeli közlés módját, formáját – különös tekintettel a közzététel
helyben szokásos módjára vagy az elektronikus úton történõ közlés lehetõségére – szabályozhatja.
(3) A munkáltató az alkalmazott egészségügyi dolgozóval az (1) bekezdés szerinti munkaidõ-beosztásban közli
a) az egészségügyi dolgozó napi rendes (törvényes) munkaidejének tartamát, a heti pihenõnap (pihenõidõ)
megjelölését,
b) a munkaidõ 12/B. § szerinti minõsítését.
12/B. § (1) A munkáltató a munkaidõ-beosztásban – figyelemmel a 12. § (6) bekezdése, illetve a 13. § (2) bekezdése
szerinti, hatályos megállapodás meglétére – a beosztás szerinti munkaidõ egyes óráit annak megfelelõen minõsíti,
hogy az
a) rendes (törvényes) munkaidõnek,
b) egészségügyi ügyeletnek, vagy
c) készenlétnek
minõsül.
(2) Az (1) bekezdés b) és c) pontja szerinti munkaidõ tekintetében a minõsítés során meg kell jelölni, hogy annak mely
része minõsül a 13. § (2) bekezdése szerinti megállapodás alapján önként vállalt többletmunkának.
(3) Az (1) bekezdés szerinti egészségügyi ügyelet esetében a minõsítés során meg kell jelölni, hogy annak mely része
a) a munkáltató által a 13. § (1) bekezdése szerinti keret terhére elrendelt munkaidõ,
b) a 12. § (6) bekezdése szerinti megállapodás alapján rendes munkaidõ terhére elszámolt egészségügyi ügyelet.
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(4) A heti pihenõnapon elrendelt egészségügyi ügyelet
a) rendes munkaidõnek nem minõsíthetõ, és
b) az egészségügyi dolgozó részére a munkáltató által egyoldalúan, a 13. § (1) bekezdése szerinti keret terhére vagy
a 13. § (2) bekezdése szerinti megállapodás alapján az önként vállalt többletmunkaórák terhére rendelhetõ el.
(5) A 12. § (6) bekezdése szerint kötött megállapodás alapján az egészségügyi dolgozó számára rendes munkaidõ
terhére beosztott egészségügyi ügyeletnek az egészségügyi szolgáltató, illetve az adott szervezeti egység Eütv. 93. §
szerinti ügyeleti szolgálatának idõtartamára kell esnie.”
71. §

Az Eütev. a 14. §-át követõen a következõ új 14/A. és 14/B. §-sal egészül ki:
„14/A. § (1) A 12. § (6) bekezdése és a 13. § (2) bekezdése szerinti megállapodást határozott idõre lehet megkötni.
A megállapodást – kollektív szerzõdés vagy a felek eltérõ rendelkezése hiányában – legalább egy hónapra, legfeljebb
a munkáltatónál irányadó munkaidõkeret tartamára lehet megkötni.
(2) Az (1) bekezdésben említett megállapodást az egészségügyi dolgozó csak abban az esetben mondhatja fel, ha
a megállapodás teljesítése – a megkötését követõen bekövetkezett, illetve ismertté vált okból – személyi, családi vagy
egyéb körülményeire tekintettel rá nézve aránytalan sérelemmel járna. A munkáltató a megállapodást csak abban
az esetben mondhatja fel, ha a munkáltatónál az alkalmazott egészségügyi dolgozók számának, összetételének
kedvezõ megváltozása következtében a folyamatos ellátás a megállapodás szerinti munkaszervezési eszközök nélkül
is biztosítható.
(3) Akkor osztható be önként vállalt többletmunkára vagy a rendes munkaidõ terhére elrendelt ügyeletre
az egészségügyi dolgozó, ha
a) a munkáltató a munkaidõ-beosztás közlése elõtt legalább tizenöt nappal írásban tájékoztatja az egészségügyi
dolgozót
aa) munkaidõkeret alkalmazása esetén a munkaidõkeret átlagában,
ab) munkaidõkeret alkalmazása hiányában a havonta
általa igénybe venni kívánt önként vállalt többletmunka, illetve rendes munkaidõ terhére elrendelt egészségügyi
ügyelet felsõ mértékérõl, majd ezt követõen
b) a felek legkésõbb a munkaidõ-beosztás közléséig megkötik az (1) bekezdés szerinti megállapodást.
(4) A 13. § (2) bekezdése szerinti megállapodásban – egész órában kifejezve, a törvényes maximális
óraszámig – meghatározható az egészségügyi dolgozó által önként vállalt többletmunka, ezen belül a rendes
és – amennyiben az annak elrendelésére alapot adó ok bekövetkezik – rendkívüli munkára igénybe vehetõ
többletmunka idõtartama.
14/B. § A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) hatálya alá tartozó
egészségügyi szolgáltatónál történõ foglalkoztatás esetén a Kjt. 41. § (2) bekezdésének a) pontja nem alkalmazható.”

A Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvény módosítása
72. §

A Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvény 117/A. § (2) bekezdése a következõ új h) ponttal egészül ki:
[Az egészségügyi tevékenységre vonatkozóan]
„h) külön törvény a 119. § (2) bekezdésében és a 129. § (6) bekezdésének elsõ mondatában foglaltaktól eltérhet, azzal,
hogy az egészségügyi dolgozóra vonatkozóan kedvezõbben határozhatja meg a munkaidõ-beosztás elõzetes
közlésének határidejét.”

Az emberi alkalmazásra kerülõ gyógyszerekrõl és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények
módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény módosítása
73. §

(1) Az emberi alkalmazásra kerülõ gyógyszerekrõl és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló
2005. évi XCV. törvény (a továbbiakban: Gytv.) 1. § 4–5. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[E törvény alkalmazásában:]
„4. kábítószer: a New-Yorkban, 1961. március 30-án kelt Egységes Kábítószer Egyezmény kihirdetésérõl szóló 1965. évi
4. törvényerejû rendelet mellékletének I. és II. jegyzékén szereplõ anyag;
4/a. kábítószerként minõsített gyógyszer: a New-Yorkban, 1961. március 30-án kelt Egységes Kábítószer Egyezmény
kihirdetésérõl szóló 1965. évi 4. törvényerejû rendelet mellékletének I. és II. jegyzékén szereplõ kábítószernek
minõsített hatóanyagot tartalmazó gyógyszer;
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5. pszichotróp anyag: a pszichotróp anyagokról szóló, Bécsben az 1971. évi február hó 21. napján aláírt egyezmény
kihirdetésérõl szóló 1979. évi 25. törvényerejû rendelet I–IV. jegyzékén, valamint az emberi felhasználásra kerülõ
gyógyszerekrõl szóló törvény mellékletének A) és B) jegyzékén szereplõ anyag;
5/a. pszichotróp anyagként minõsített gyógyszer: a pszichotróp anyagokról szóló, Bécsben az 1971. évi február hó
21. napján aláírt egyezmény kihirdetésérõl szóló 1979. évi 25. törvényerejû rendelet II–IV. jegyzékén, valamint
az emberi felhasználásra kerülõ gyógyszerekrõl szóló törvény mellékletének B) jegyzékén szereplõ pszichotrópnak
minõsített hatóanyagot tartalmazó gyógyszer;”
(2) A Gytv. 1. §-a a következõ 29. ponttal egészül ki:
[E törvény alkalmazásában:]
„29. fejlett terápiás gyógyszerkészítmény: A fejlett terápiás gyógyszerkészítményekrõl, valamint a 2001/83/EK irányelv
és a 726/2004/EK rendelet módosításáról szóló 2007. november 13-i 1394/2007/EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet 2. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti gyógyszer.”
74. §

A Gytv. 4. §-ának (7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(7) Kábítószernek, pszichotróp anyagnak minõsülõ, valamint a kábítószer-prekurzorokkal kapcsolatos egyes hatósági
eljárási szabályok, valamint a hatósági feladat- és hatáskörök megállapításáról szóló külön jogszabály hatálya alá
tartozó hatóanyagot tartalmazó gyógyszerek gyártásával csak az foglalkozhat, aki az e tevékenységre jogosító külön
engedéllyel is rendelkezik.”

75. §

A Gytv. 10. §-ának (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) A gyógyszerészeti államigazgatási szerv által nem a külön közösségi jogszabályban rögzített eljárással forgalomba
hozatalra engedélyezett készítmények egyéb módosítási kérelmeit a Bizottság 1234/2008/EK rendeletében rögzített
módon és határidõkkel kell elbírálni.”

76. §

(1) A Gytv. 15. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A kábítószernek, illetve pszichotróp anyagnak minõsülõ gyógyszer gyártásához, forgalomba hozatalához,
forgalmazásához és e gyógyszerekkel folytatott nagykereskedelmi tevékenységhez, a Magyar Köztársaság területére
történõ behozatalához, kiviteléhez, valamint tudományos célra történõ beszerzéséhez és felhasználásához a külön
jogszabályban meghatározott hatóság engedélye is szükséges. A külön jogszabály szerinti hatóság e rendelkezés
szerinti eljárásaiban hozott határozatai ellen fellebbezésnek helye nincs.”
(2) A Gytv. 15. §-a az alábbi új (4)–(8) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A kábítószerek és pszichotróp anyagokkal kapcsolatos egyes külön jogszabály szerinti tevékenységek kizárólag
érvényes, külön jogszabály szerinti tevékenységi engedély birtokában folytathatók. Tevékenységi engedélyt kizárólag
a Polgári Törvénykönyvben meghatározott gazdálkodó szervezet kaphat, amelynek vezetõje, illetve vezetõ
testületének valamennyi tagja büntetlen elõéletû, nem áll gazdálkodó szervezetben vagy gazdasági társaságban
vezetõ tisztség betöltését kizáró, valamint egészségügyi tevékenység gyakorlását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya
alatt.
(5) Külön jogszabály szerinti kábítószer-felelõsnek és helyettesének csak olyan személy jelölhetõ ki, aki büntetlen
elõéletû, és nem áll egészségügyi tevékenység gyakorlását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt.
(6) A tevékenységi engedély iránti külön jogszabály szerinti kérelem benyújtásakor a kérelmezõ gazdálkodó szervezet
vezetõje, illetve vezetõ testületének tagjai, továbbá a kijelölni kívánt kábítószer-felelõs hatósági bizonyítvánnyal
igazolja azt a tényt, hogy büntetlen elõéletû, és nem áll a (4) vagy (5) bekezdésben meghatározott foglalkozástól
eltiltás hatálya alatt, vagy kéri, hogy e tények fennállására vonatkozó adatokat a bûnügyi nyilvántartó szerv a külön
jogszabályban meghatározott hatóság részére – annak az engedély kiadásának elbírálása céljából benyújtott
adatigénylése alapján – továbbítsa.
(7) A (6) bekezdésben meghatározott adatigénylés során a külön jogszabályban meghatározott hatóság arra
vonatkozóan igényelhet adatot a bûnügyi nyilvántartó szervtõl, hogy a tevékenységi engedély iránti kérelmet
benyújtó személy büntetlen elõéletû és nem áll a (4) vagy (5) bekezdésben meghatározott foglalkozástól eltiltás
hatálya alatt.
(8) A tevékenységi engedély iránti kérelmet benyújtó nem magyar állampolgár személy a külön jogszabályban
meghatározott hatóság részére az állampolgársága szerinti ország – hatósági bizonyítvány kiállítására
vonatkozó – elõírásainak megfelelõen kiállított érvényes hatósági bizonyítvány hiteles fordításával igazolja azt a tényt,
hogy büntetlen elõéletû, és nem áll a (4) vagy (5) bekezdésben meghatározott foglalkozástól eltiltás hatálya alatt.”
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77. §

A Gytv. a következõ 15/A. §-sal egészül ki:
„15/A. § (1) A külön jogszabályban meghatározott hatóság hatósági ellenõrzés keretében ellenõrzi azt is, hogy
a tevékenységi engedéllyel rendelkezõ személy büntetlen elõéletû, és nem áll a 15. § (4) vagy (5) bekezdésében
meghatározott foglalkozástól eltiltás hatálya alatt.
(2) A külön jogszabályban meghatározott hatóság az (1) bekezdésben meghatározott körülmény igazolása céljából
kezeli
a) a tevékenységi engedély iránti kérelmet benyújtó,
b) a tevékenységi engedéllyel rendelkezõ
azon személyes adatait, amelyeket az e célból a bûnügyi nyilvántartó szerv által kiállított hatósági bizonyítvány
tartalmaz.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott személyes adatokat a külön jogszabályban meghatározott hatóság
a) a tevékenységi engedély iránti eljárás jogerõs befejezéséig vagy
b) a tevékenységi engedély kiadása esetén a hatósági ellenõrzés idõtartamára vagy a tevékenységi engedély
visszavonására irányuló eljárásban az eljárás jogerõs befejezéséig
kezeli.”

78. §

A Gytv. a következõ 25/A. §-sal egészül ki:
„25/A. § A gyógyszerészeti államigazgatási szerv engedélyezi az 1. § 29. pontja szerinti forgalomba hozatali
engedéllyel nem rendelkezõ fejlett terápiás gyógyszerkészítmény gyártását abban az esetben is, ha azt nem
rendszeres jelleggel a kezelõorvos kizárólagos szakmai felelõssége mellett állítják elõ és használják fel egy adott
fekvõbeteg-gyógyintézetben, egy adott beteg számára szóló, rendelésre készült készítményre vonatkozó egyedi
orvosi rendelvény teljesítése érdekében (a továbbiakban: fejlett terápiás gyógyszerkészítmény kórházi eseti
gyártása).”

79. §

A Gytv. a következõ 27. §-sal egészül ki:
„27. § A Ket. 28/B. §-a szerinti elektronikus kapcsolattartás az e törvény 25. § (1)–(6) bekezdéseiben, valamint
a gyógyszerekkel folytatott nagykereskedelmi és párhuzamos importtevékenységrõl szóló külön jogszabály 3. §
(2)–(3) bekezdéseiben foglalt eljárások kivételével, a gyógyszerészeti és egészségügyi államigazgatási szervnek
a gyógyszerekkel, vizsgálati készítményekkel és a gyógyszereknek nem minõsülõ gyógyhatású anyagokkal és
készítményekkel, valamint a helyes laboratóriumi gyakorlat követelményeinek megfelelõ vizsgálóhelyekkel és egyedi
vizsgálóhelyekkel kapcsolatos hatósági eljárása során a gyógyszerészeti és egészségügyi államigazgatási szerv által
mûködtetett informatikai rendszeren keresztül valósul meg.”

80. §

(1) A Gytv. 32. § (4) bekezdésének a) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
[Felhatalmazást kap a Kormány, hogy]
„a) kábítószernek, illetve pszichotróp anyagnak minõsülõ gyógyszer gyártásának, forgalomba hozatalának,
forgalmazásának és e gyógyszerekkel folytatott nagykereskedelmi tevékenységnek, a Magyar Köztársaság területére
történõ behozatalának, kivitelének, valamint tudományos célra történõ beszerzésének és felhasználásának részletes
feltételeit, az e tevékenységre jogosító engedély kiadásának rendjét, az engedéllyel rendelkezõkrõl vezetett
nyilvántartás személyes adatot nem tartalmazó adattartalmát, valamint a nyilvántartás vezetésére vonatkozó részletes
eljárási szabályokat, továbbá a tevékenységre jogszabályban vagy hatósági határozatban elõírt kötelezettségek be
nem tartása esetén alkalmazandó jogkövetkezményeket;”
[rendeletben szabályozza.]
(2) A Gytv. 32. § (5) bekezdése az alábbi q) ponttal egészül ki:
[Felhatalmazást kap az egészségügyért felelõs miniszter, hogy]
„q) a fejlett terápiás gyógyszerkészítmények kórházi eseti gyártásának engedélyezési szabályait”
[rendeletben szabályozza.]

81. §

A Gytv. 33. §-ának (2) bekezdése a következõ új d) ponttal egészül ki:
[Ez a törvény a következõ közösségi rendeletek végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg:]
„d) a Bizottság 1234/2008/EK (2008. november 24.) rendelete az emberi, illetve állatgyógyászati felhasználásra szánt
gyógyszerkészítmények forgalomba hozatali engedélyére vonatkozó feltételek módosításainak vizsgálatáról.”
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A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint
a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény módosítása
82. §

(1) A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás
általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény (a továbbiakban: Gyftv.) 3. §-a jelenlegi a)–z) pontjainak
számozása 1–27. pontokra módosul.
(2) A Gyftv. 3. §-ának (1) bekezdéssel átszámozott 6. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[E törvény alkalmazásában]
„6. gyógyászati segédeszköz: átmeneti vagy végleges egészségkárosodással, fogyatékossággal élõ ember személyes
használatába adott orvostechnikai eszköz (beleértve az önellenõrzési célt szolgáló in vitro diagnosztikai
orvostechnikai eszközt is), vagy orvostechnikai eszköznek nem minõsülõ ápolási technikai eszköz, amely használata
során nem igényli egészségügyi szakképesítéssel rendelkezõ személy folyamatos jelenlétét. Személyes használatnak
minõsül az eszköz természetes vagy mesterséges testfelszíni nyílással rendelkezõ testüregben, vagy testen történõ
viselése, alkalmazása, valamint a test megtámasztására, mozgatására szolgáló eszköz igénybevétele diagnosztikus,
terápiás, rehabilitációs, vagy ápolási céllal.”
(3) A Gyftv. 3. §-ának az (1) bekezdéssel átszámozott 15. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[E törvény alkalmazásában]
„15. referencia gyógyászati segédeszköz: az a meghatározott (fix) támogatási csoportba tartozó gyógyászati
segédeszköz – ide nem értve az egyedi méretvétel alapján egyedileg készített, illetve az egyszerûsített támogatási
jegyzékben szereplõ funkcionális csoportba tartozó, valamint a háromhavi terápiás limit alapú (keretösszeg)
támogatásban részesülõ gyógyászati segédeszközöket –, amely a közfinanszírozás alapjául elfogadott ára, kölcsönzési
díja, illetve forgalmi részesedése alapján az adott támogatási csoportra meghatározott, a külön jogszabály szerinti
százalékos támogatásban részesül;”
(4) A Gyftv. 3. §-a a következõ 28–32. ponttal egészül ki:
[E törvény alkalmazásában]
„28. támogatási csoport: azon termékek csoportja, melyek támogatása a csoport referenciaeszközének árához
megállapított százalékos támogatás alapján meghatározott (fix) összegben történik;
29. gyógyászati segédeszköz forgalomba hozója: Magyarországon gyártott gyógyászati segédeszköz esetén az eszköz
gyártója, Magyarországon kívül gyártott gyógyászati segédeszköz esetén az eszköz Magyarországra történõ
behozatalát végzõ egyéni vállalkozó vagy gazdasági társaság;
30. minõsített forgalomba hozó: az egészségbiztosító külön jogszabály szerinti szállítójegyzékében szereplõ
forgalomba hozó;
31. tartós használati célú eszköz: hat hónapot meghaladó kihordási idejû gyógyászati segédeszköz;
32. egyszerûsített támogatási jegyzék (ETJ): azon támogatásban részesülõ funkcionális csoportokat tartalmazó, külön
jogszabály szerinti jegyzék, amelyek esetében eszközrendeléskor az orvos a funkcionális csoport megnevezését vagy
ISO-kódját tünteti fel, és az egészségbiztosító a funkcionális csoportba tartozó minden eszközre vonatkozóan azonos,
fix támogatási összeget állapít meg.”

83. §

A Gyftv. 17. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) A (4) bekezdésben foglalt tilalom nem vonatkozik – az egészségnevelési célú – az egészségügyi államigazgatási
szerv által egyedileg engedélyezett
a) védõoltási programokat népszerûsítõ kampányokra,
b) a dohányzásról történõ leszokást támogató kampányokra,
valamint az a) és b) pontokhoz kapcsolódó gyógyszerekrõl szóló tájékoztatásra.”

84. §

(1) A Gyftv. 21. §-ának (1)–(2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az egészségbiztosítási szerv a gyógyszer, tápszer és gyógyászati segédeszköz társadalombiztosítási támogatásba
való befogadási eljárása során a támogatásba való befogadást meghatározott idõtartamú, de legalább három év
támogatással történõ forgalmazásra való kötelezettségvállaláshoz, illetve külön jogszabályban foglalt esetben
meghatározott mennyiségû készletben tartási kötelezettségvállaláshoz kötheti.
(2) Amennyiben az (1) bekezdés alapján társadalombiztosítási támogatásban részesülõ gyógyszer forgalomba
hozatali engedélyének jogosultja, tápszer forgalmazója, illetve a gyógyászati segédeszköz gyártója, meghatalmazott
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képviselõje önhibájából eredõen a forgalmazási, készletben tartási garanciavállalást nem teljesíti, úgy a (4) bekezdés
szerinti beszerzéssel kapcsolatos többletköltségek viselésére köteles.”
(2) A Gyftv. 21. §-ának (8) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(8) A referenciagyógyszer forgalmazása a gyógyszer nagy- és kiskereskedelmi tevékenységet folytató forgalmazóknál
kötelezõ.”
(3) A Gyftv. 21. §-a a következõ (9)–(11) bekezdéssel egészül ki:
„(9) Sorozatgyártású és méretsorozatos gyógyászati segédeszközök esetében a referenciaeszköz forgalmazása
a gyógyászati segédeszköz nagy- és kiskereskedelmi tevékenységet folytató forgalmazóknál kötelezõ.
(10) Az egészségügyi államigazgatási szerv a gyógyászati segédeszköz nagy- és kiskereskedelmi tevékenységet
folytató forgalmazó mûködési engedélyét visszavonja, ha az ellenõrzése során azt állapítja meg, hogy a gyógyászati
segédeszközök forgalmazására vonatkozó elõírásokat ismételten és súlyosan megsérti.
(11) Az egészségbiztosítási szerv a társadalombiztosítási támogatásba befogadott gyógyszer, tápszer és gyógyászati
segédeszköz esetében forgalmazására vonatkozó elõírásokat állapíthat meg a folyamatos és biztonságos ellátás
érdekében.”
85. §

A Gyftv. a következõ 21/A. §-sal egészül ki:
„21/A. § Az egészségbiztosítási szerv a gyógyászati segédeszközöket rendelõ orvosok, valamint az ezeket használó
betegek informáltságának erõsítése érdekében honlapján internetes gyógyászatisegédeszköz-katalógust
mûködtet – a külön jogszabályban meghatározott adattartalommal – a támogatott gyógyászati segédeszközökrõl.”

86. §

A Gyftv. 22. §-ának e) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Ha törvény ettõl eltérõen nem rendelkezik, társadalombiztosítási támogatásban akkor részesíthetõ gyógyszer, tápszer,
illetve gyógyászati segédeszköz, ha]
„e) a befogadást kérõ a 26. §-ban és külön jogszabályban meghatározott módon és idõtartamra vállalja a biztosítói
költségekre vonatkozó szabályok betartását;”

87. §

(1) A Gyftv. 23. §-ának (1)–(3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A gyógyszerek és tápszerek társadalombiztosítási támogatásával kapcsolatos eljárások kérelemre, bejelentésre
vagy hivatalból indulnak, melynek során:
a) a kérelemre indult eljárás esetén a kérelem a forgalomba hozatalra engedélyezett gyógyszer vagy a tápszer
társadalombiztosítási támogatásba való befogadására, a támogatás kategóriájának, módszerének, mértékének
felülvizsgálatára és ezt követõ esetleges módosítására,
b) a bejelentésre indult eljárás esetén a bejelentés a 29. § (4) bekezdésében jelölt adatok változásának bejelentésére,
c) a hivatalból indult eljárás esetén az egészségbiztosítási szerv által lefolytatandó eljárás a támogatott gyógyszerek,
tápszerek körének teljes vagy részleges, a (7)–(8) bekezdés szerinti felülvizsgálatára
irányulhat.
(2) Az (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti kérelmet, illetve bejelentést a külön jogszabályban meghatározott
formában és tartalommal a gyógyszer forgalomba hozatali engedélyének jogosultja, illetve a tápszer forgalmazója
az egészségbiztosítási szervhez nyújtja be.
(3) Az egészségbiztosítási szerv az egyes forgalomba hozatalra engedélyezett gyógyszerek vagy a tápszerek
társadalombiztosítási támogatásba való befogadásáról, a támogatás kategóriájáról, módszerérõl, mértékérõl vagy
összegérõl, valamint az árához nyújtott társadalombiztosítási támogatás igénybevételének kezdõnapjáról
(a továbbiakban: finanszírozás kezdõnapja), a társadalombiztosítási támogatásból való kizárásról, valamint a 29. §
(4) bekezdésben jelölt adatok változásáról – a (4) bekezdésben foglalt esetet kivéve – 90 napon belül dönt.”
(2) A Gyftv. 23. §-ának (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép, egyidejûleg a 23. § a következõ
(7)–(9) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Az egészségbiztosítási szerv folyamatosan felülvizsgálja a támogatott gyógyszerek körét a (7) bekezdésben foglalt
szempontok szerint.
(7) Az egészségbiztosítási szerv a (6) bekezdés szerinti felülvizsgálat keretében hivatalból eljárást indít, ha
a) a befogadott készítmény költséghatékonyságával kapcsolatban kétség merül fel,
b) a befogadott készítmény az E. Alap költségvetését az alkalmazásával elérhetõ egészségnyereséghez képest
aránytalanul nagy mértékben terheli,
c) jogszabályváltozás azt indokolja,
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d) jogszabály hivatalbóli eljárás indítását írja elõ,
e) a 21. § szerinti támogatással való forgalmazásra és készletben tartásra vonatkozó kötelezettségvállalás
meghosszabbítása indokolt a folyamatos és biztonságos betegellátás érdekében.
(8) A (7) bekezdésben meghatározott esetekben a felülvizsgálatot követõen az egészségbiztosítási szerv 90 napon
belül dönt a befogadott gyógyszer támogatásból való kizárásáról, támogatása mértékének, kategóriájának,
módszerének módosításáról, illetve a 21. § szerinti támogatással való forgalmazásra és készletben tartásra vonatkozó
kötelezettségvállalás meghosszabbításáról vagy elõírásáról.
(9) Az egészségbiztosítási szerv az (1) bekezdés a) pontja szerinti eljárások során a külön jogszabályban foglalt normál
és egyszerûsített eljárásrendet alkalmazza.”
88. §

A Gyftv. 25. §-ának (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) Az egészségbiztosítási szerv az elsõfokú döntését fellebbezésre tekintet nélkül végrehajthatónak nyilváníthatja.”

89. §

(1) A Gyftv. 26. §-ának (2)–(4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A egészségbiztosítási szerv a költségvetési keretek betarthatósága érdekében, a már támogatott, illetve az újonnan
befogadott készítményekre, azok egyes támogatási kategóriáira, indikációira támogatásvolumen-szerzõdést köthet.
(3) A készítmény kizárólag támogatásvolumen-szerzõdés keretében támogatható:
a) ha a készítmény még nem támogatott hatóanyagot tartalmaz,
b) ha a kérelmezõ még nem támogatott indikációra kéri a befogadását indikációhoz kötött kiemelt, vagy indikációhoz
kötött külön jogszabályban meghatározott legmagasabb százalékos mértékû emelt támogatási kategóriába.
(4) A támogatásvolumen-szerzõdések legfeljebb négy naptári évre köthetõk.”
(2) A Gyftv. 26. §-a a következõ (5)–(8) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A támogatásvolumen-szerzõdésekben rögzített befizetési kötelezettség
a) egy ártámogatással értékesített mennyiségi egység után folyósított ártámogatás arányában,
b) a szerzõdéses idõszakban folyósított egy vagy több termékre kifizetett teljes ártámogatás és a szerzõdésben
megállapított határérték különbözete alapján,
c) a kezeléstõl várt és szerzõdésben vállalt terápiaeredményességi mutató nem teljesülése esetén az eredményesség
elmaradásának hatására elõálló becsült költség alapján,
d) a kezeléshez kapcsolódóan biztosított, beteg-együttmûködést (compliance) fokozó tevékenység szerzõdésben
rögzített kritériumainak elmaradása esetén
kerülhet megállapításra.
(6) Egy készítmény vonatkozásában az (5) bekezdés a)–d) pontjaiban meghatározottak egyidejûleg is alkalmazhatók.
(7) Az egy naptári évnél hosszabb idõszakra kötött szerzõdések esetén az egészségbiztosítási szerv elõlegfizetési
kötelezettséget határozhat meg.
(8) A támogatás-volumen szerzõdések kötelezõ tartalmi elemeit, a szerzõdéskötés és az egyes szerzõdéstípusok
alkalmazhatóságának feltételeit, valamint az egészségbiztosítási szerv közzétételi kötelezettségére vonatkozó
szabályokat külön jogszabály állapítja meg.”

90. §

A Gyftv. 30. §-a a következõ új (2) bekezdéssel egészül ki, egyidejûleg a § jelenlegi szövegének jelölése (1) bekezdésre
változik:
„(2) Az egészségbiztosítási szerv a külön jogszabályban meghatározott eljárásrend és szempontrendszer alapján
évente legalább egy ízben hivatalból felülvizsgálatot tart a társadalombiztosítási támogatásba már befogadott, külön
jogszabályban meghatározottak szerint jelentõs támogatáskiáramlást generáló, hétjegyû ATC-szintû csoportok
gyógyszereinek a külön jogszabályban megjelölt, az Európai Unió tagállamaiban és az Európai Gazdasági Térségrõl
szóló megállapodásban részes más államokban külön jogszabályban meghatározott feltételek szerint ténylegesen
forgalomban lévõ ugyanazon, vagy azonos hatóanyagú gyógyszer árainak összehasonlítása érdekében. Ezen
hivatalból lefolytatott eljárás eredményként az egészségbiztosítási szerv dönt az adott gyógyszer támogatásáról,
támogatási összegének módosításáról, illetve támogatásból történõ kizárásáról.”

91. §

(1) A Gyftv. 31. §-ának (1) bekezdése a következõ j) ponttal egészül ki:
[Az egészségbiztosítási szerv kizárja a társadalombiztosítási támogatásból a gyógyszert, ha]
„j) az általa végzett nemzetközi ár-összehasonlítás alapján a gyógyszer termelõi ára legalább 40%-kal magasabb
a külön jogszabályban megjelölt, az Európai Unió tagállamaiban és az Európai Gazdasági Térségrõl szóló
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megállapodásban részes más államokban külön jogszabályban meghatározott feltételek szerint ténylegesen
forgalomban lévõ öt legalacsonyabb termelõi árú ugyanazon, vagy azonos hatóanyagú gyógyszer árának számtani
átlagánál.”
(2) A Gyftv. 31. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az egészségbiztosítási szerv kizárhatja a társadalombiztosítási támogatásból a gyógyszert, ha a forgalomba
hozatali engedély jogosultja a 21. § (8) bekezdésében foglalt forgalmazási, illetve készletben tartási kötelezettségét
nem teljesíti.”
92. §

A Gyftv. a következõ 31/A. §-sal egészül ki:
„31/A. § A házi oxigénellátáshoz szükséges oxigénpalack vagy tartályrendszer beteg általi használatára a beteg és
a forgalmazó között szerzõdést kell kötni, amelyre a Polgári Törvénykönyvrõl szóló törvény haszonkölcsön szerzõdésre
vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.”

93. §

A Gyftv. 32. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„32. § (1) A gyógyászati segédeszközök támogatásával kapcsolatos eljárások kérelemre vagy hivatalból indulnak.
(2) A kérelem
a) még be nem fogadott gyógyászati segédeszközök
aa) támogatásának megállapítására,
ab) kölcsönzési napidíj támogatásának megállapítására azon termék esetében, amely kizárólag kölcsönzés keretében
szolgálható ki,
b) már befogadott gyógyászati segédeszközök
ba) kölcsönzési napidíjának emelésére azon termék esetében, amely kizárólag kölcsönzés keretében szolgálható ki,
bb) kölcsönzési napidíjának csökkentésére azon termék esetében, amely kizárólag kölcsönzés keretében szolgálható
ki,
bc) más funkcionális csoportban (alcsoportban) történõ támogatására,
bd) nevének külön jogszabály szerinti megváltoztatására,
be) közfinanszírozás alapjául szolgáló árának csökkentésére,
bf) közfinanszírozás alapjául szolgáló árának emelésére,
bg) támogatásból való törlésére,
bh) külön jogszabály szerinti méretváltoztatására vagy új méretváltozata ártámogatásának megállapítására
irányulhat.
(3) A (2) bekezdés szerinti kérelmet – a (11) bekezdés szerinti csoportos kérelem kivételével – kizárólag a gyógyászati
segédeszköz forgalomba hozója nyújthatja be az egészségbiztosítási szervhez.
(4) Az egészségbiztosítási szerv
a) a (2) bekezdés aa), ab), ba), bc) és bf) alpontja szerinti kérelmekrõl a külön jogszabályban foglalt feltételek alapján,
normál eljárásban 90 napon belül dönt;
b) a (2) bekezdés aa), ab) és bc) alpontja szerinti kérelmekrõl – az a) pontban foglaltaktól eltérõen, külön
jogszabályban foglalt feltételek alapján – gyorsított eljárásban, 60 napon belül dönt abban az esetben, ha
a gyógyászati segédeszköz forgalomba hozója a termékre vonatkozóan
ba) kérelmében az adott funkcionális csoportba (alcsoportba) már befogadott, legalacsonyabb közfinanszírozás
alapjául szolgáló árú termék áránál legalább 10%-kal alacsonyabb közfinanszírozás alapjául szolgáló árat jelöl meg,
vagy
bb) kérelméhez legalább 100 betegre kiterjedõ, Magyarországon végzett klinikai vizsgálat evidenciáit csatolja.
(5) Az egészségbiztosítási szerv a (2) bekezdés bd) és bh) alpontja szerinti kérelmekrõl a külön jogszabályban foglalt
feltételek alapján egyszerûsített eljárásban, a kérelem benyújtását követõ 30 napon belül határozatban dönt.
(6) A támogatott gyógyászati segédeszköz forgalomba hozójának a (2) bekezdés bb), be) és bg) alpontja esetében
bejelentési kötelezettsége van. Az egészségbiztosítási szerv e bejelentéseket a külön jogszabályban foglalt feltételek
szerint a bejelentést követõ 15 napon belül közzéteszi.
(7) A (4)–(5) bekezdés alapján hozott határozat – az elutasító határozat kivételével – tartalmazza a támogatás
megállapítására vonatkozóan külön jogszabályban foglaltak figyelembevételével
a) a gyógyászati segédeszköz pontos megnevezését, funkcionális csoportját (alcsoportját) és ISO-kódját,
b) a gyógyászati segédeszköz kiszerelését,
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c) azon eszköz esetében, amely
ca) nem kizárólag kölcsönzés keretében kiszolgáltatható, az eszköz közfinanszírozás alapjául elfogadott árát,
cb) kizárólag kölcsönzés keretében kiszolgáltatható, az eszköz közfinanszírozás alapjául elfogadott kölcsönzési
napidíját,
d) a támogatási mértéket és támogatási technikát,
e) a támogatás nettó összegét,
f) az eszköz kihordási idejét és a kihordási idõre felírható maximális mennyiségét,
g) a konkrét rendelhetõségi feltételeket (indikáció, szakképesítési követelmények, egyéb feltételek),
h) a támogatás, illetve a módosult feltételek melletti támogatás kezdõnapját,
i) azt, hogy az eszköz közgyógyellátás jogcímen kiszolgáltatható-e,
j) olyan eszköz esetében, amely a beteg tulajdonába csak a kölcsönzési idõszakot követõen adható, az eszköz
funkcionális csoportjához (alcsoportjához) rendelt, külön jogszabály szerinti kölcsönzésidíj-szorzót,
k) tartós használati célú gyógyászati segédeszköz esetében az adott funkcionális csoportra (alcsoportra) jellemzõ
javításidíj-átalányt,
l) az eszköz beteg által fizetendõ térítési díját.
(8) A forgalomba hozó a (4)–(5) bekezdés szerinti eljárásért a külön jogszabályban meghatározottak alapján igazgatási
szolgáltatási díjat fizet.
(9) A (4)–(5) bekezdés szerinti eljárásokban újrafelvételi eljárásnak nincs helye.
(10) A nyilvánosság biztosítása érdekében az egészségbiztosítási szerv internetes honlapján közzéteszi:
a) a formai szempontból megfelelõ kérelmet, a kérelem beérkezését, illetve a hiánypótlás teljesítését követõ tizenöt
munkanapon belül, továbbá
b) az ügyben hozott jogerõs vagy önálló fellebbezésre tekintet nélkül végrehajthatóvá nyilvánított határozatát az ügy
elbírálását követõ tíz munkanapon belül.
(11) Az egyedi méretvétel alapján készített gyógyászati segédeszközök esetén az eszköz valamennyi,
az egészségbiztosítási szervvel támogatás elszámolására érvényes szerzõdéssel rendelkezõ forgalomba hozója vagy
meghatalmazott képviselõje kizárólag közösen nyújthat be külön jogszabály szerinti csoportos kérelmet az eszköz
típusára vonatkozóan. Az egyedi méretvétel alapján készített gyógyászati segédeszközök támogatásával kapcsolatos
eljárások szabályait e törvénnyel összhangban külön jogszabály tartalmazza.
(12) A (11) bekezdés szerinti kérelmet csak a (2) bekezdés aa), be), bf), bg) alpontjai tárgyában lehet
az egészségbiztosítási szervhez benyújtani.
(13) Az egészségbiztosítási szerv elsõfokú döntését fellebbezésre tekintet nélkül végrehajthatónak nyilváníthatja.”
94. §

A Gyftv. a következõ 32/A. §-sal egészül ki:
„32/A. § (1) Az egészségbiztosítási szerv hivatalból folyamatosan teljes vagy részleges felülvizsgálatnak veti alá
a támogatott gyógyászati segédeszközök körét a (2) bekezdésben foglalt szempontok szerint.
(2) Az egészségbiztosítási szerv az (1) bekezdés szerinti felülvizsgálat keretében hivatalból eljárást indít, ha
a) a támogatott eszköz az E. Alap költségvetését az alkalmazásával elérhetõ egészségnyereséghez képest
aránytalanul nagy mértékben terheli,
b) jogszabályváltozás azt indokolja,
c) jogszabály hivatalbóli eljárás indítását írja elõ,
d) egy eszköz minõségével, rendeltetésének való megfelelésével kapcsolatban kétség merül fel.
(3) Az egészségbiztosítási szerv az (1) bekezdés szerinti felülvizsgálat során a külön jogszabály alapján a támogatott
gyógyászati segédeszközök támogatásból való kizárásáról, támogatási mértékének módosításáról, támogatási listán
szereplõ nevének pontosításáról, kihordási idejének, kihordási idõre felírható mennyiségének, a rendelhetõségi
feltételek módosításáról és más funkcionális csoportba (alcsoportba) történõ átsorolásáról dönthet.
(4) Amennyiben a 34. § (2) bekezdése szerinti eljárás alapján új funkcionális csoport (alcsoport) nyitására, vagy egyéb
okból új funkcionális csoport (alcsoport) nyitására vagy megszüntetésére kerül sor, az egészségbiztosítási szervnek le
kell folytatnia az (1) bekezdés szerinti eljárást.
(5) Az egészségbiztosítási szerv hivatalból, külön jogszabályban foglaltak szerinti fixesítési eljárásban, félévente
újraképzi a gyógyászati segédeszközök támogatási csoportjait.”

47070

MAGYAR KÖZLÖNY

•

2009. évi 193. szám

95. §

A Gyftv. a következõ 32/B. §-sal egészül ki:
„32/B. § (1) Az egészségbiztosítási szerv a forgalomba hozót az általa végzett szállító-elõminõsítést követõen, a külön
jogszabályban foglalt értékelés alapján és feltételek teljesülése esetén felveszi a külön jogszabály szerinti
szállítójegyzékbe.
(2) A szállító-elõminõsítésért külön jogszabályban foglaltak szerint igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni.”

96. §

A Gyftv. 33. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„33. § (1) A 32. § (4)–(5) és a 32/A. § (1) bekezdése szerinti döntéseket tartalmazó határozatoknak objektív és
ellenõrizhetõ kritériumokon alapuló indokolást kell tartalmazniuk.
(2) A határozatokban – a (3)–(4) bekezdésben foglaltak kivételével – a támogatás, illetve módosult feltételek melletti
támogatás kezdõnapját úgy kell megállapítani, hogy az
a) a határozathozatal napját követõ 365. napnál késõbbi idõpont nem lehet,
b) sorozatgyártású vagy méretsorozatos gyógyászati segédeszközökre vonatkozó, a referenciaeszköz vagy az azzal
azonos, illetve annál alacsonyabb közfinanszírozás alapjául elfogadott árú termék közfinanszírozás alapjául elfogadott
árának emelését eredményezõ, a 32. § (4) bekezdése szerinti határozat esetében a határozathozatalt követõ
180. napnál korábbi idõpont nem lehet.
(3) Abban az esetben, ha az egészségbiztosítási szerv a 32/A. § (1) bekezdése szerinti eljárásában a gyógyászati
segédeszköz támogatásból való kizárásáról, támogatási mértékének módosításáról, illetve az eszköz más funkcionális
csoportba (alcsoportba) sorolásáról dönt, a támogatás megszüntetésének, mértéke módosításának napját, illetve
a más funkcionális csoportban (alcsoportban) történõ támogatás kezdõnapját a határozat meghozatalának napját
közvetlenül követõ naptári negyedév elsõ napjánál korábbi, illetve a határozat meghozatalának napját követõ
második naptári negyedév elsõ napjánál késõbbi idõpontban nem lehet meghatározni.
(4) Ha az egészségbiztosítási szerv a 32/A. § (2) bekezdésének b) pontja alapján indult, a 32/A. § (1) bekezdése szerinti
eljárásban a gyógyászati segédeszköz támogatásból való kizárásáról, támogatási mértékének módosításáról, az eszköz
más funkcionális csoportba (alcsoportba) sorolásáról, kihordási idejének, kihordási idõre felírható mennyiségének
módosításáról, nevének pontosításáról, illetve a rendelhetõségi feltételek módosításáról dönt, a támogatás
megszüntetésének, mértéke módosításának napját, illetve a más funkcionális csoportban (alcsoportban), más
kihordási idõvel, más felírható mennyiséggel, más névvel, illetve más rendelhetõségi feltétellel történõ támogatás
kezdõnapja az eljárás megindítását szükségessé tevõ jogszabály alkalmazásának kezdõnapja.
(5) Az egészségbiztosítási szerv 32. § (4)–(5) és a 32/A. § (1) bekezdése szerinti határozata elleni fellebbezést 60 napon
belül kell elbírálni.
(6) Az egészségbiztosítási szerv a végrehajtható határozatok alapján a támogatott gyógyászati segédeszközök teljes
körét – a külön jogszabály szerinti adatokkal – minden naptári hónap 20. napjáig tájékoztató jelleggel honlapján
közzéteszi.”

97. §

(1) A Gyftv. 34. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Amennyiben az egészségbiztosítási szervhez olyan új gyógyászati segédeszköz befogadása iránti kérelem érkezik,
amelynek funkcionális csoportját (alcsoportját), illetve az azon belüli támogatási mértékét nem tartalmazza külön
jogszabály, az egészségbiztosítási szerv a gyógyászati segédeszköz támogatásba való befogadásának eljárását a külön
jogszabály megfelelõ módosításának hatálybalépéséig, legfeljebb azonban a kérelem benyújtását követõ 180 napig
felfüggeszti, és errõl a kérelmezõt értesíti.”
(2) A Gyftv. 34. §-ának (5)–(6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) A 32. § (4)–(5) bekezdései szerinti eljárásokban részt vevõ intézményekkel munkaviszonyban vagy munkavégzésre
irányuló egyéb jogviszonyban álló és az eljárásban közvetlenül feladatot ellátó személyeknek nyilatkozniuk kell arról,
hogy nem állnak érdekeltségi, üzleti és egyéb kapcsolatban az eljárás tárgyát képezõ kérelmet benyújtó forgalomba
hozóval vagy a kérelem tárgyát képezõ eszközzel azonos funkcionális csoportba tartozó eszköz forgalomba hozójával.
(6) Támogatással rendelt gyógyászati segédeszközt a külön jogszabály szerinti feltételeknek megfelelõ, mûködési
engedéllyel rendelkezõ forgalmazó (gyógyászatisegédeszköz-szaküzlet vagy gyógyszertár) szállíthat házhoz.”
(3) A Gyftv. 34. §-a a következõ (7) bekezdéssel egészül ki, ezzel egyidejûleg a jelenlegi (7)–(8) bekezdés számozása
(8)–(9) bekezdésre változik:
„(7) Támogatással rendelt kötszert gyógyszertár és gyógyászatisegédeszköz-szaküzlet szolgáltathat ki.”
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98. §

(1) A Gyftv. 35. § (1)–(2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A gyógyszer forgalmazója a kiszolgáltatás során az egészségbiztosítási szerv által a támogatás megállapítására
irányuló eljárásban
a) elfogadott termelõi ár alapján számított legmagasabb kiskereskedelmi eladási árnál magasabb árat nem köthet ki,
b) megállapított támogatási összegtõl és térítési díjtól nem térhet el.
(2) A gyógyászati segédeszköz forgalmazója a kiszolgáltatás során az egészségbiztosítási szerv által a támogatás
megállapítására irányuló eljárásban
a) a közfinanszírozás alapjául elfogadott árnál magasabb árat nem köthet ki,
b) megállapított támogatási összegtõl és térítési díjtól nem térhet el.”
(2) A Gyftv. 35. §-a a következõ (4)–(7) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A Ket. 28/B. §-a szerinti elektronikus kapcsolattartás a gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök
társadalombiztosítási támogatásával kapcsolatos eljárása során az egészségbiztosító által mûködtetett informatikai
rendszeren keresztül valósul meg.
(5) A 29. § (4) bekezdésben megjelölt adatok változását az egészségbiztosítási szerv honlapján kell bejelenteni.
(6) Közgyógyellátás jogcímen csak olyan gyógyászati segédeszköz rendelhetõ, amely nem a (7) bekezdés szerinti
funkcionális csoportba kerül befogadásra, és a csoporton belül vagy referenciaeszköz, vagy a referenciaeszközzel
azonos, illetve annál alacsonyabb közfinanszírozott árú (közfinanszírozott kölcsönzési napidíjú) termék.
(7) A közgyógyellátásban ki nem szolgáltatható funkcionális csoportokat külön jogszabály tartalmazza.”

99. §

A Gyftv. 44. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-rendelés során – ideértve a fekvõbeteg-gyógyintézetekben alkalmazott
gyógyszeres és gyógyászatisegédeszköz-kezelést is – az orvos a szakmai szabályok és a gyógykezelésre vonatkozó
jogszabályok figyelembevétele mellett – a fogyatékos személyek számára is hozzáférhetõ és értelmezhetõ
módon – tájékoztatja a beteget a gyógyszeres kezelés és gyógyászati segédeszközzel való ellátás alternatíváiról,
az azonos hatóanyag-tartalmú, illetve azonos fix támogatási csoportba tartozó és bioekvivalens gyógyszerek, továbbá
azonos funkcionális csoportba tartozó gyógyászati segédeszközök beteget terhelõ kvárható költségei közötti
különbségekrõl.”

100. §

A Gyftv. 45. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A társadalombiztosítási támogatással gyógyszert és gyógyászati segédeszközt rendelõ szolgáltatók, orvosok
e tevékenységüket olyan minõsített számítógépes program alkalmazásával végzik, amely – külön jogszabályban
meghatározottak szerint, a (2) bekezdésre is figyelemmel – a gyógyszeres kezelés és gyógyászati segédeszközzel való
ellátás alternatíváiról, az azonos hatóanyag-tartalmú, illetve azonos fix támogatási csoportba tartozó és bioekvivalens
gyógyszerek, továbbá azonos funkcionális csoportba tartozó gyógyászati segédeszközök beteget és E. Alapot terhelõ
várható költségei közötti különbségekrõl információt szolgáltat, és a beteg számára legalacsonyabb terhet jelentõ
gyógyszerre és gyógyászati segédeszközre és a referenciagyógyszerre, referencia gyógyászati segédeszközre
ajánlatot tesz.”

101. §

A Gyftv. 49. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép, egyidejûleg a jelenlegi (4) bekezdés számozása
(2) bekezdésre változik:
„(1) Közforgalmú gyógyszertár mûködtetését az e törvényben, valamint a külön jogszabályokban meghatározott
feltételek teljesítése esetén az egészségügyi államigazgatási szerv engedélyezi.”

102. §

A Gyftv. 57. §-ának (1) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Nem engedélyezhetõ személyi jog annak a gyógyszerésznek,]
„b) aki büntetett elõéletû vagy a gyógyszerész foglalkozástól eltiltás hatálya alatt áll.”

103. §

A Gyftv. 58. §-ának c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A személyi jog gyakorlására vonatkozó engedélyt vissza kell vonni, ha]
„c) a személyi jog jogosultja büntetett elõéletûvé válik vagy a gyógyszerész foglalkozástól eltiltás hatálya alá kerül.”
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104. §

A Gyftv. a következõ 60/A. §-sal egészül ki:
„60/A. § (1) A személyi jog engedélyezése iránti kérelem benyújtásával egyidejûleg a kérelmezõ hatósági
bizonyítvánnyal igazolja azt a tényt, hogy büntetlen elõéletû és nem áll a gyógyszerész foglalkozástól eltiltás hatálya
alatt, vagy kéri, hogy e tények fennállására vonatkozó adatokat a bûnügyi nyilvántartó szerv az egészségügyi
államigazgatási szerv részére – annak a személyi jog engedélyezése iránti kérelem elbírálása céljából benyújtott
adatigénylése alapján – továbbítsa. Az adatigénylés során az egészségügyi államigazgatási szerv a (2) bekezdésben
meghatározott adatokat igényelheti a bûnügyi nyilvántartó szervtõl.
(2) Az egészségügyi államigazgatási szerv a személyi jog gyakorlásának idõtartama alatt lefolytatott hatósági
ellenõrzés keretében ellenõrzi azt is, hogy a személyi joggal rendelkezõ gyógyszerész büntetlen elõéletû, valamint,
hogy nem áll a gyógyszerész foglalkozástól eltiltás hatálya alatt. A hatósági ellenõrzés céljából az egészségügyi
államigazgatási szerv adatot igényelhet a bûnügyi nyilvántartási rendszerbõl. Az adatigénylés kizárólag azon adatra
irányulhat, hogy a személyi joggal rendelkezõ gyógyszerész büntetlen elõéletû-e, valamint, hogy a gyógyszerész
foglalkozástól eltiltás hatálya alatt áll-e.
(3) Az (1) és (2) bekezdés alapján megismert személyes adatokat az egészségügyi államigazgatási szerv
a) a személyi jog engedélyezése iránti eljárás jogerõs befejezéséig vagy
b) a személyi jog gyakorlásának engedélyezése esetén a hatósági ellenõrzés idõtartamára vagy az engedély
visszavonására irányuló eljárásban az eljárás jogerõs befejezéséig
kezeli.”

105. §

A Gyftv. 63. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Felelõs vezetõ az a gyógyszerész lehet, aki megfelel a 61. § (2) bekezdésében foglalt feltételeknek. Amennyiben
a felelõs vezetõ alkalmazására elõreláthatólag hatvan napot meghaladó idõtartamra van szükség, úgy a felelõs vezetõ
csak az lehet, aki megfelel a személyi jogos gyógyszerésszel szemben az 56. §-ban támasztott követelményeknek.”

106. §

(1) A Gyftv. 77. § (1) bekezdése a következõ f) ponttal egészül ki:
[Felhatalmazást kap a Kormány, hogy]
„f) a támogatásvolumen-szerzõdésekre vonatkozó részletes szabályokat”
[rendeletben állapítsa meg.]
(2) A Gyftv. 77. §-ának (2) bekezdése a következõ m)–p) ponttal egészül ki:
[Felhatalmazást kap az egészségügyért felelõs miniszter, hogy rendeletben szabályozza]
„m) a szállítójegyzékre és a szállító-elõminõsítésre vonatkozó részletes szabályokat,
n) az egészségbiztosítási szerv által mûködtetett internetes gyógyászati segédeszköz katalógusra vonatkozó
részletes szabályokat,
o) az egyedi méretvétel alapján készített gyógyászati segédeszközök támogatásával kapcsolatos eljárások szabályait,
p) az egyszerûsített támogatási jegyzékre vonatkozó részletes szabályokat, valamint az egyszerûsített támogatási
jegyzékben szereplõ funkcionális csoportba tartozó, és a háromhavi terápiás limit alapú támogatásban részesülõ
gyógyászati segédeszközök igénybevételének részletes szabályait.”
(3) A Gyftv. 77. §-ának (4) bekezdése a következõ g) ponttal egészül ki:
[Felhatalmazást kap az egészségügyért felelõs miniszter, hogy az adópolitikáért felelõs miniszterrel egyetértésben
rendeletben határozza meg]
„g) a szállító-elõminõsítésért”
[fizetendõ igazgatási szolgáltatási díjak körét, mértékét, valamint a díj fizetésére vonatkozó egyéb rendelkezéseket.]
(4) A Gyftv. 77. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Felhatalmazást kap az egészségügyért felelõs miniszter, hogy a szociálpolitikáért felelõs miniszterrel
egyetértésben rendeletben határozza meg a közgyógyellátásban ki nem szolgáltatható funkcionális csoportok körét.”

107. §

A Gyftv. 83. §-a a következõ (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) A közforgalmú gyógyszertárak létesítésére vonatkozó szabályok gyakorlati megvalósulásáról, a szabályozás elvárt
és tényleges hatásainak összevetése alapján a Kormány 2010. október 1. napjáig jelentést terjeszt az Országgyûlés elé.”
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Az egészségbiztosítás hatósági felügyeletérõl szóló 2006. évi CXVI. törvény módosítása
108. §

(1) Az egészségbiztosítás hatósági felügyeletérõl szóló 2006. évi CXVI. törvény (a továbbiakban: Ebftv.) 3. § (3) bekezdése
helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A Felügyeleti Tanács tagja nem lehet büntetett elõéletû, a tevékenységének megfelelõ foglalkozástól eltiltás
hatálya alatt nem állhat, pártban tisztséget nem viselhet, párt nevében vagy érdekében nyilvános közszerepléssel járó
tevékenységet nem folytathat, nem lehet országgyûlési vagy helyi önkormányzati képviselõ, polgármester,
fõpolgármester, állami vezetõ, szakszervezet vezetõ tisztségviselõje.”
(2) Az Ebftv. 3. § (9) bekezdés c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A miniszterelnök felmenti a Felügyeleti Tanács azon tagját,]
„c) aki a 3/A. § (1) bekezdésében meghatározott kötelezettsége teljesítését elmulasztja,”

109. §

Az Ebftv. a következõ 3/A. §-sal egészül ki:
„3/A. § (1) Azt a tényt, hogy büntetlen elõéletû, valamint, hogy nem áll a tevékenységének megfelelõ foglalkozástól
eltiltás hatálya alatt a Felügyeleti Tanács tagja
a) kinevezésével egyidejûleg, valamint
b) megbízatásának idõtartama alatt, a Felügyelet elnökének felhívására, a felhívástól számított tizenöt munkanapon
belül, ha e határidõn belül rajta kívül álló ok miatt nem lehetséges, az ok megszûnését követõen haladéktalanul
hatósági bizonyítvánnyal igazolja.
(2) A Felügyelet elnöke a Felügyeleti Tanács tagját írásban, a mulasztás jogkövetkezményének ismertetésével
felhívhatja annak igazolására, hogy büntetlen elõéletû és hogy nem áll a tevékenységének megfelelõ foglalkozástól
eltiltás hatálya alatt.
(3) Ha a (2) bekezdésben meghatározott felhívásra a Felügyeleti Tanács tagja igazolja, hogy büntetlen elõéletû,
a Felügyelet az igazolás céljából a bûnügyi nyilvántartó szerv által kiállított hatósági bizonyítvány kiadása iránti
eljárásért megfizetett igazgatási szolgáltatási díjat a Felügyeleti Tanács tagja részére megtéríti.
(4) A Felügyelet elnöke a (2) bekezdés alapján megismert személyes adatokat a tag megbízatása megszûnéséig kezeli.”

110. §

(1) Az Ebftv. 6. §-a a következõ (6) bekezdéssel egészül ki, egyidejûleg a jelenlegi (6) bekezdés számozása (7) bekezdésre
változik:
„(6) A Felügyelet jogosult – az egészségbiztosítási szolgáltatások nyújtásának ellenõrzéséhez szükséges
mértékben – a finanszírozott egészségügyi szolgáltatókkal egészségügyi tevékenység végzésére irányuló
jogviszonyban álló más egészségügyi szolgáltatók egészségügyi tevékenységét ellenõrizni. A megkeresett
egészségügyi szolgáltató ennek keretében köteles együttmûködni, így különösen a Felügyelet által kért iratokat,
adatokat rendelkezésre bocsátani, a szükséges felvilágosítást megadni, a nyilvántartásaiba való betekintést, szemle
lefolytatását biztosítani.”
(2) Az Ebftv. 10. §-ának b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A Felügyelet honlapjáról elérhetõvé teszi]
„b) a kötelezõ egészségbiztosítás körében a térítési díj ellenében igénybe vehetõ egészségbiztosítási
szolgáltatásoknak, valamint az egészségügyi szolgáltatók – ideértve a finanszírozott egészségügyi szolgáltatókkal
egészségügyi tevékenység végzésére irányuló jogviszonyban álló más egészségügyi szolgáltatókat is – térítés
ellenében nyújtott egyéb szolgáltatásainak listáját és a térítési díjakat.”

111. §

Az Ebftv. 17. §-a a következõ c) ponttal egészül ki:
[A Felügyelet a kötelezõ egészségbiztosítás körében:]
„c) jogosult a külön jogszabályban meghatározott próbavásárlás elvégzésére.”

Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztésérõl szóló 2006. évi CXXXII. törvény módosítása
112. §

Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztésérõl szóló 2006. évi CXXXII. törvény (a továbbiakban: Eftv.) 1. §-a
(2) bekezdésének c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[E törvény alkalmazásában]
„c) egészségügyi közszolgáltatásért felelõs szerv: annak az egészségügyi szolgáltatónak a fenntartója/tulajdonosa,
aki lekötött kapacitással rendelkezik;”
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113. §

Az Eftv. 2. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„2. § (1) Az egészségügyi közszolgáltatásért felelõs szervek közül
a) a települési és megyei önkormányzatok (a továbbiakban együtt: helyi önkormányzat) a külön törvény szerinti
egészségügyi szakellátási kötelezettségüket,
b) az a) pont alá nem tartozó szervek az e törvényen alapuló szakellátási feladataikat
a mindenkori lekötött kapacitások mértékének és szakmai összetételének megfelelõen az 5/A. § (7) bekezdése szerinti
ellátási területen teljesítik.
(2) Amennyiben az (1) bekezdés b) pontja alá tartozó szerv e törvényen alapuló szakellátási feladatát nem teljesíti,
az illetékes helyi önkormányzat köteles a külön törvény szerinti szakellátási kötelezettsége alapján az adott szakellátási
feladat ellátásáról gondoskodni, kivéve, ha a 8/A. § szerinti eljárás során másik közszolgáltatásért felelõs szervhez kerül
a szakellátási feladat.
(3) A egészségügyi közszolgáltatásért felelõs szerv egészségügyi szakellátási kötelezettségének, illetve szakellátási
feladatának (a továbbiakban együtt: ellátási kötelezettség) teljesítése érdekében
a) más egészségügyi közszolgáltatásért felelõs szervvel vagy más fenntartóval az ellátási kötelezettség teljesítésérõl
megállapodást, vagy
b) egészségügyi ellátási szerzõdést
köthet.
(4) A megállapodás vagy az egészségügyi ellátási szerzõdés megkötése az egészségügyi közszolgáltatásért felelõs
szerv (1) bekezdés szerinti ellátási kötelezettségét és felelõsségét nem érinti, kivéve, ha az egészségügyi
közszolgáltatatásért felelõs nem helyi önkormányzat másik egészségügyi közszolgáltatásért felelõs szervvel köt
megállapodást.
(5) Az egészségügyi ellátási szerzõdést az egészségügyi közszolgáltatásért felelõs szerv köti a feladat ellátását vállaló,
nem a saját fenntartásában vagy tulajdonában álló egészségügyi szolgáltatóval. Az egészségügyi ellátási szerzõdés
érvényességéhez az egészségügyi szolgáltató fenntartójának/tulajdonosának hozzájárulása szükséges.
(6) Ha a (3) bekezdés szerinti megállapodást vagy szerzõdéskötést helyi önkormányzat kezdeményezi, és
a szerzõdéskötésre a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 80/A. és 80/B. §-ában
foglaltak szerint vagyonkezelõi jog átadásához kapcsolódóan kerül sor, és a szerzõdés szolgáltatási koncessziónak
minõsül, a helyi önkormányzatnak a közbeszerzésekrõl szóló 2003. évi CXXIX. törvény szerinti közbeszerzési eljárást
nem kell lefolytatnia.
(7) Az az egészségügyi közszolgáltatásért felelõs szerv vagy más fenntartó, aki a (3) bekezdés a) pontja szerinti
megállapodás alapján ellátási kötelezettséget teljesít, ugyanarra az ellátási kötelezettségre további megállapodást
vagy egészségügyi ellátási szerzõdést nem köthet.
(8) Amennyiben egészségügyi szolgáltatónál megállapodással, illetve egészségügyi ellátási szerzõdéssel érintett
feladathoz kapcsolódva jön létre, illetve kerül befogadásra e törvény alapján kapacitás, az – figyelemmel
a (4) bekezdésben foglaltakra – a szakellátási feladatot átadó egészségügyi közszolgáltatásért felelõs szerv ellátási
kötelezettségébe tartozó feladatok ellátására szolgál.”

114. §

Az Eftv. a következõ 2/A–2/H. §-sal egészül ki:
„2/A. § (1) Az egészségügyi szolgáltató az egészségügyi ellátási szerzõdésben kötelezettséget vállal arra, hogy
az egészségügyi közszolgáltatásért felelõs szerv ellátási kötelezettségébe tartozó közszolgáltatások közül
a szerzõdésben meghatározott szolgáltatásokat folyamatosan, a jogszabályokban és az egészségügyi szakmai
szabályokban elõírtak betartásával, területi ellátási kötelezettséggel nyújtja.
(2) Az egészségügyi ellátási szerzõdésnek tartalmaznia kell:
a) a közszolgáltatásért felelõs szerv ellátási kötelezettségébe tartozó feladatok közül az egészségügyi szolgáltató által
ellátandó szolgáltatások tételes meghatározását, és az azokat nyújtó egészségügyi szolgáltató megnevezését,
b) az a) pontban meghatározott szolgáltatásoknak megfelelõen az egészségügyi szolgáltató részére átadandó
kapacitásokat a hozzájuk tartozó ellátási területtel,
c) a szolgáltatások minõségét mérõ mutatókat,
d) a munkavállalók foglalkoztatásával, továbbfoglalkoztatásával kapcsolatos garanciális elemeket, különös
tekintettel a munkajogi szabályokban elõírt, a munkáltatói jogutódlással összefüggõ, munkaviszonyt érintõ
kérdésekre,
e) az egészségügyi szolgáltatások teljesítéséhez szükséges egészségügyi adatok átadására vonatkozó
rendelkezéseket,
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f) a szerzõdés felmondásának szabályait, beleértve a felmondási idõt, annak garanciáját, hogy a folyamatos ellátás
biztosítása nem szenved sérelmet, valamint a felmondás esetére az egymás közötti elszámolás szabályait,
g) annak elõírását, hogy az egészségügyi szolgáltatónak az E. Alapból származó bevételét terhelõ, annak mértékét
meghaladó kötelezettségvállalása csak abban az esetben érvényes, ha ahhoz az egészségügyi közszolgáltatásért
felelõs szerv elõzetesen hozzájárult,
h) az egészségügyi szolgáltató azon kötelezettségét, hogy a tulajdont és a szervezetet érintõ bármely változásról
az egészségügyi közszolgáltatásért felelõs szervet tájékoztatja,
i) a szerzõdés megkötésekor meglévõ vagyonról szóló tételes listát, és a szerzõdés megszûnésekor irányadó
vagyonelszámolási szabályokat,
j) a külön jogszabály szerinti folyamatos ellátás biztosítására vonatkozó szabályokat.
(3) Egészségügyi ellátási szerzõdés csak a finanszírozási szerzõdés szerinti szolgáltatások összességére köthetõ.
2/B. § (1) Az egészségügyi ellátási szerzõdés – ha a felek eltérõen nem állapodnak meg – határozatlan idõre szól.
A határozott idõre szóló egészségügyi ellátási szerzõdést legalább három évre kell megkötni.
(2) Az egészségügyi ellátási szerzõdésben foglalt jogokat és kötelezettségeket az egészségügyi szolgáltató nem
ruházhatja tovább, külön jogszabály szerinti közremûködõt azonban igénybe vehet.
2/C. § (1) Egészségügyi ellátási szerzõdés nem köthetõ azzal az egészségügyi szolgáltatóval,
a) amely csõd-, felszámolási eljárás vagy végelszámolás alatt áll,
b) amelynek az adó- vagy vámhatóságnál nyilvántartott, végrehajtható adó-, vám- vagy társadalombiztosítási
tartozása van,
c) aki, vagy amelynek vezetõje, képviseletre feljogosított tagja vagy tisztségviselõje büntetett elõéletû, vagy
az egészségügyi tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt áll,
d) amelynek a tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetõjogi intézkedésekrõl szóló 2001. évi
CIV. törvény szerint a bíróság jogerõs ítéletében korlátozta, a korlátozás idõtartama alatt, vagy a szerzõdés megkötését
megelõzõ három éven belül ugyanezen törvény alapján pénzbírság megfizetésére kötelezte,
e) amelynek egészségügyi közszolgáltatásra vonatkozó egészségügyi ellátási szerzõdését – az újabb szerzõdés
megkötését megelõzõ három éven belül – szerzõdésszegés miatt azonnali hatállyal felmondták.
(2) Az (1) bekezdés a) és c)–e) pontjában felsorolt körülményekrõl az egészségügyi szolgáltatónak nyilatkoznia kell,
a b) pontban foglaltakról pedig az állami adóhatóság igazolását kell a pályázathoz csatolni.
2/D. § (1) Az egészségügyi ellátási szerzõdés alapján ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató köteles vagyoni
biztosítékot adni. A vagyoni biztosíték módjáról és mértékérõl az egészségügyi ellátási szerzõdésben kell
megállapodni.
(2) Az egészségügyi szolgáltató a vagyoni biztosíték meglétét igazoló külön szerzõdést a (6)–(7) bekezdésben foglaltak
szerint adja át a közszolgáltatásért felelõs szervnek. Ha az egészségügyi szolgáltató e kötelezettségét nem teljesíti,
az egészségügyi ellátási szerzõdés megszûnik.
(3) Vagyoni biztosíték lehet:
a) bankgarancia,
b) az egészségügyi szolgáltató által hitelintézetnél lekötött és elkülönítetten kezelt pénzösszeg (pénzbeli letét).
Az egyes biztosítékformák külön-külön vagy együttesen is alkalmazhatók.
(4) A vagyoni biztosíték mértéke – figyelemmel a (6) bekezdésben foglaltakra is – nem lehet kevesebb, mint
az egészségügyi szolgáltatónak az egészségügyi ellátási szerzõdés megkötésének évét megelõzõ finanszírozási évben
egészségbiztosítási finanszírozásból származó bevételének egynegyed része, azzal, hogy el kell érnie az (5) bekezdés
szerint megállapított összeget.
(5) A korábban egészségügyi közszolgáltatást nem nyújtó, új egészségügyi szolgáltató esetén a vagyoni
biztosíték – figyelemmel a (6) bekezdésben foglaltakra is – nem lehet kevesebb az azonos szakellátást nyújtó, hasonló
területi ellátási kötelezettséggel rendelkezõ egészségügyi szolgáltatóknak az egészségügyi ellátási szerzõdés
megkötésének évét megelõzõ évben egészségbiztosítási finanszírozásból származó kéthavi átlagos bevételénél.
Az ennek megállapításához szükséges adatot a közszolgáltatásért felelõs szerv megkeresésére az egészségbiztosító
közli. A vagyoni biztosíték mértékét – ha nem éri el a (4) bekezdésben meghatározott mértéket – az egészségügyi
közszolgáltatás megkezdését követõ teljes finanszírozási év lezárultával, az azt követõ hatodik hónap végén a felek
az egészségügyi ellátási szerzõdés módosításával az egészségbiztosítási finanszírozásból származó tényleges
bevételnek megfelelõen módosítják.
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(6) Az egészségügyi szolgáltató az egészségügyi ellátási szerzõdésben megállapított vagyoni biztosíték
a) mértéke felének megfelelõ összegû vagyoni biztosíték meglétét igazoló külön szerzõdést az egészségügyi ellátási
szerzõdés aláírását követõ 30 napon belül,
b) mértékének megfelelõ összegû vagyoni biztosíték meglétét igazoló külön szerzõdést az egészségügyi ellátási
szerzõdés aláírását követõ tizenkettedik hónap végéig
adja át a közszolgáltatásért felelõs szervnek.
(7) A (4)–(6) bekezdés szerinti vagyoni biztosíték összegének megállapítására vonatkozó részletes szabályokat külön
jogszabály állapítja meg.
(8) A vagyoni biztosíték – legalább a (6) bekezdés szerinti mértékének – meglétét az egészségügyi szolgáltató
az egészségügyi közszolgáltatásról készített éves beszámolója alkalmával igazolja.
(9) A vagyoni biztosíték a 2/G. §-ban meghatározott adósságállomány rendezésére vagy az egészségügyi ellátási
szerzõdés felmondása esetén használható fel, ha az egészségügyi közszolgáltatás folyamatos fenntartása más módon
nem biztosítható.
(10) Az egészségügyi szolgáltató a vagyoni biztosítékot legkorábban az egészségügyi ellátási szerzõdés megszûnését
követõ három hónap elteltével szüntetheti meg, ha a szerzõdésbõl eredõ kötelezettségeit teljesítette.
2/E. § (1) A felek a határozatlan idõre kötött egészségügyi ellátási szerzõdést a másik félhez írásban intézett
felmondással megszüntethetik. A felmondási határidõ – a (2)–(3) bekezdésben foglaltakat kivéve – 6 hónapnál nem
lehet rövidebb. A határozatlan idõre szóló egészségügyi ellátási szerzõdés a hatálybalépésétõl számított 3 évig rendes
felmondással nem szüntethetõ meg.
(2) A közszolgáltatásért felelõs szerv az egészségügyi ellátási szerzõdést az (1) bekezdésben meghatározott
felmondási idõnél rövidebb határidõvel is felmondhatja, ha
a) saját ellenõrzése, az egészségügyi államigazgatási szerv, a Felügyelet, az egészségügyi szolgáltatónál mûködõ
szakmai vezetõ testület, a kórházi felügyelõ tanács, a betegjogi képviselõ vagy a betegek érdek-képviseleti szerveinek
jelzése alapján megállapítható, hogy az egészségügyi szolgáltatás nyújtásának minõsége csökkent, és
e minõségcsökkenést az egészségügyi államigazgatási szervnek a közszolgáltatásért felelõs szerv felkérésére
lefolytatott célellenõrzése is igazolja,
b) az egészségügyi szolgáltató a területi ellátási kötelezettségét folyamatosan, súlyosan megszegi,
c) az egészségügyi szolgáltató lejárt adósságának mértéke eléri a 2/G. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt értéket vagy
a biztonságos szolgáltatás helyreállítására tett intézkedések nem vezettek eredményre,
d) az egészségbiztosító jelzése alapján az egészségügyi szolgáltató súlyosan megszegte a közszolgáltatás
finanszírozására vonatkozó szerzõdést.
(3) A (2) bekezdésben foglaltak alapján az egészségügyi ellátási szerzõdés olyan határidõvel mondható fel, amely alatt
biztosítható az egészségügyi közszolgáltatás folyamatossága.
(4) A felmondási idõ alatt az egészségügyi szolgáltató köteles a szerzõdésben vállalt közszolgáltatást folyamatosan
teljesíteni. A közszolgáltatásért felelõs szerv a közszolgáltatás teljesítését az egészségügyi szolgáltatóhoz rendelt
ellenõre útján ellenõrizheti.
(5) A közszolgáltatásért felelõs szerv az egészségügyi ellátási szerzõdést azonnali hatállyal felmondja, ha
a) az egészségügyi szolgáltató mûködési engedélyét visszavonták,
b) az egészségügyi szolgáltató végelszámolási vagy felszámolási eljárás alatt áll,
c) az egészségügyi szolgáltató súlyosan megszegte a közszolgáltatás finanszírozására vonatkozó szerzõdést, és
emiatt a finanszírozási szerzõdést felmondták,
d) jogi személy egészségügyi szolgáltatóval szemben a 2/C. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott intézkedést
szabták ki,
e) az egészségügyi szolgáltató a 2/G. § (3) bekezdésében elõírtak szerint nem pótolta a vagyoni biztosítékot.
(6) A felmondási idõ alatt, illetõleg az egészségügyi ellátási szerzõdés azonnali hatályú felmondása esetén
a közszolgáltatásért felelõs szerv az ellátás folyamatosságát a 2/D. §-ban meghatározott vagyoni biztosíték
igénybevételével is biztosíthatja.
(7) A szerzõdés megszûnésekor a nem a finanszírozás körébe tartozó, felek közötti elszámolás a 2/A. § (2) bekezdés
i) pontja szerinti lista alapján történik.
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(8) Az egészségügyi ellátási szerzõdés felmondásáról az egészségügyi közszolgáltatásért felelõs szerv
az egészségbiztosítót haladéktalanul értesíti.
2/F. § (1) Az egészségügyi közszolgáltatásért felelõs szerv az egészségügyi ellátási szerzõdés alapján mûködõ
egészségügyi szolgáltatónál folytatott ellenõrzése keretében az egészségügyi szolgáltató a közszolgáltatásért felelõs
szerv számára
a) rendelkezésre bocsátja az ellenõrzéshez szükséges adatokat, információkat, biztosítja az iratokba való betekintést;
b) évente írásban beszámol az egészségügyi közszolgáltatás teljesítésérõl, és megküldi az egészségügyi szolgáltató
gazdálkodásáról a számviteli szabályok szerint készített beszámolót;
c) haladéktalanul írásban jelenti, ha az egészségügyi szolgáltatónak a 2/G. §-ban meghatározott adóssága keletkezik.
(2) Amennyiben az egészségügyi közszolgáltatásért felelõs szerv a szolgáltató ellenõrzése során az egészségügyi
ellátási szerzõdésben meghatározott minõségi mutatók alapján a szolgáltatás nyújtásának minõségét érintõ
hiányosságokat észlel, a hatáskörükbe tartozó kérdésekben tájékoztatja az egészségügyi államigazgatási szervet,
továbbá a Felügyeletet.
(3) Amennyiben az egészségügyi államigazgatási szerv az egészségügyi szolgáltatók szakfelügyelete során, vagy
az egészségbiztosító az egészségügyi szolgáltatóval kötött finanszírozási szerzõdés teljesítésének ellenõrzésekor
a) az egészségügyi szolgáltatás tárgyi vagy személyi feltételeinek romlását,
b) a szolgáltatásnyújtás minõségének csökkenését vagy ennek veszélyét, vagy
c) a területi ellátási kötelezettség megsértését
észleli, az ellenõrzésrõl készített jegyzõkönyv megküldésével haladéktalanul jelzi ezt az adott egészségügyi
közszolgáltatásért felelõs szervnek.
(4) A beteg az egészségügyi szolgáltatásra vonatkozó panaszával akkor is közvetlenül fordulhat az egészségügyi
közszolgáltatásért felelõs szervhez, ha a közszolgáltatást egészségügyi ellátási szerzõdés alapján nyújtják.
2/G. § (1) Amennyiben az egészségügyi ellátási szerzõdés alapján közszolgáltatást nyújtó egészségügyi szolgáltatónak
60 napon túli lejárt köztartozása vagy kifizetetlen szállítói számlája vagy egyéb adóssága van (a továbbiakban együtt:
adósságállomány) és ennek összege az éves bevételének
a) 3%-át eléri, a közszolgáltatásért felelõs szerv az egészségügyi szolgáltató mûködését ellenõrzi, az egészségügyi
szolgáltató vezetõjét beszámoltatja, továbbá intézkedési tervet készíttet a biztonságos gazdálkodás helyreállítására,
egyidejûleg felülvizsgálja a szerzõdés indokoltságát,
b) 6%-át eléri, vagy a biztonságos gazdálkodás helyreállítását célzó intézkedések ellenére az adósságállomány három
hónapon belül nem csökken 3% alá, a közszolgáltatásért felelõs szerv az egészségügyi ellátási
szerzõdést – a közszolgáltatás más módon történõ megszervezése mellett – a 2/E. § (2) bekezdés c) pontjában
foglaltak szerint felmondhatja.
(2) A 2/D. §-ban meghatározott vagyoni biztosítékot – amennyiben nem kerül sor az egészségügyi ellátási szerzõdés
felmondására – az egészségügyi közszolgáltatásért felelõs szerv rendelkezése szerint az egészségügyi szolgáltató
az adósságállomány rendezésére felhasználhatja.
(3) Az egészségügyi szolgáltató köteles a felhasznált vagyoni biztosítékot – legalább a 2/D. § (6) bekezdése szerinti
mértékben – hat hónapon belül pótolni, és a pótlás megtörténtét az erre vonatkozó okiratok bemutatásával
a közszolgáltatásért felelõs szervnek igazolni.
2/H. § (1) A 2. § (3) bekezdés a) pontja szerinti megállapodás kötelezõen tartalmazza a 2/A. § (2) bekezdésében
foglaltakat, valamint vonatkozásában a 2/A. § (1) és (3) bekezdésében, valamint a 2/B–2/G. §-ban
foglaltakat – figyelemmel a (2) bekezdésben foglaltakra is – megfelelõen alkalmazni kell.
(2) A 2. § (3) bekezdés a) pontja szerinti megállapodás kötése esetén a vagyoni biztosítékot az ellátási kötelezettséget
átvállaló egészségügyi közszolgáltatásért felelõs szerv vagy más fenntartó adja, annak mértéke annak az egészségügyi
szolgáltatónak az egészségbiztosítási finanszírozásából származó bevételéhez igazodik, amely az ellátást ténylegesen
nyújtani fogja.”
115. §

(1) Az Eftv. 3. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A 2. számú mellékletben meghatározott aktív és krónikus fekvõbeteg-szakellátási kapacitásokból bármely,
az adott régióban mûködõ egészségügyi szolgáltató részesülhet.”
(2) Az Eftv. 3. §-a (4) bekezdésének b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A 3. számú melléklet határozza meg]
„b) azokat a szakmacsoportokat, amelyekben a járóbeteg-szakellátás körében az országosan megállapított
kapacitásmennyiség szétosztható.”

47078

MAGYAR KÖZLÖNY

•

2009. évi 193. szám

(3) Az Eftv. 3. §-a a következõ (5) és (6) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Az 1. számú melléklet szerinti kapacitásmennyiség kizárólag az e törvény szerinti eljárások során – ide nem értve
a (3) bekezdésben foglaltakat – változhat.
(6) Ha a költségvetési szerv formájában mûködõ finanszírozott egészségügyi szolgáltató egészségügyi tevékenységét
gazdasági társaság mûködési formában szándékozik a továbbiakban ellátni, a költségvetési szerv formájában mûködõ
finanszírozott egészségügyi szolgáltató helyébe – a költségvetési szerv megszûnésével egyidejûleg – lépõ, az ellátási
kötelezettséget és meglévõ szerzõdéses kapacitások továbbvitelét vállaló gazdasági társaság a költségvetési szerv
kapacitásai tekintetében a költségvetési szerv jogutódja.”
116. §

Az Eftv. 4. §-ának (7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(7) Az egészségügyi államigazgatási szerv a fekvõbeteg-szakellátások tekintetében a kapacitásszerkezet
módosításáról hozott határozatával az egyes, 2. számú mellékletben meghatározott szakmacsoportokhoz tartozó,
az 5/A. § (7) bekezdése szerinti nyilvántartás szerinti kapacitások mennyiségét annak 10 százalékáig módosíthatja,
azzal, hogy összességében az aktív kapacitások, illetve a krónikus kapacitások mennyisége nem változhat.
Az egészségügyi államigazgatási szerv határozata az 1. számú mellékletben szereplõ szolgáltatóknak, illetve az azok
jogutódjainak lekötött kapacitásain belül nem érintheti az 1. számú mellékletben meghatározott kapacitásokat.”

117. §

(1) Az Eftv. 5. §-a (1) bekezdésének felvezetõ szövege helyébe a következõ rendelkezés lép:
„A fenntartó a szolgáltatói kapacitások tartós kihasználatlansága esetén a 2. § szerinti egészségügyi szakellátási
kötelezettségének mértékét – az egészségügyi szolgáltató szakmai véleményének kikérését követõen – csökkentheti
az átlagtól való eltérés mértékében, illetve szakmai összetételét a 7. § (1)–(4) bekezdés szerinti eljárások során
megváltoztathatja, amennyiben a döntést megelõzõ évben folyamatosan”
[a) járóbeteg-szakellátás esetén az egy rendelési órára jutó esetek száma az adott szakma vonatkozásában az elõzõ év
átlagában alacsonyabb az adott szakma országos átlagánál,
b) fekvõbeteg-gyógyintézeti ellátás esetén – a fertõzõ osztály kivételével – az ágykihasználtság az adott szakma
vonatkozásában az elõzõ év átlagában alacsonyabb az adott szakma országos átlagánál.]
(2) Az Eftv. 5. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Amennyiben az egészségbiztosító a 4. § (1) bekezdése szerinti eljárása során a kapacitások tartós
kihasználatlanságát észleli, az érintett fenntartót errõl tájékoztatja. Ha a fenntartó ezen tájékoztatást követõen sem jár
el az (1) bekezdésben foglaltak szerint, az egészségbiztosító errõl tájékoztatja az egészségügyi szolgáltató székhelye
szerint illetékes egészségügyi államigazgatási szervet és a RET-et.”
(3) Az Eftv. 5. §-ának (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(6) Az (1) bekezdés szerint felszabaduló kapacitás a 4. § szerinti eljárásban adható át más szolgáltatónak.”

118. §

(1) Az Eftv. 5/A. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Az ellátási területeket úgy kell meghatározni, hogy azok – a (8) bekezdésben foglalt kivétellel – átfedés- és
hézagmentesen megfeleljenek az adott régió területének, azzal, hogy az (5) bekezdés és a 6. § szerinti esetekben
az ellátási terület a régióhatáron túlterjedhet.”
(2) Az Eftv. 5/A. §-a a következõ (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) Adott szakmában a progresszivitás magasabb szintjét képviselõ ellátásokat nyújtó egészségügyi szolgáltatók
ellátási területének meghatározásakor a (3) bekezdés szerinti átfedésmentesség követelményét nem kell alkalmazni.”

119. §

(1) Az Eftv. 7. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az egészségügyi szolgáltató a fenntartója egyetértésével kezdeményezheti a külön jogszabályban meghatározott
ellátási formában lekötött kapacitása legfeljebb 10 százalékának külön jogszabályban meghatározott ellátási formába
történõ átcsoportosítását.”
(2) Az Eftv. 7. §-a (8) bekezdésének c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Az egészségügyi államigazgatási szerv nem engedélyezheti a kérelemben foglalt átcsoportosítást, ha]
„c) a kérelem a kapacitás krónikus fekvõbeteg-szakellátási szakmacsoportból vagy más ellátási formában végzett
szakmából aktív fekvõbeteg-szakellátási szakmacsoportba történõ átcsoportosításra irányul,”
(3) Az Eftv. 7. §-a a következõ (10) bekezdéssel egészül ki:
„(10) Amennyiben az (1)–(4) bekezdés szerinti átcsoportosításra az 5. § (1) bekezdés alapján kerül sor, a kapacitások
csökkentésének mértéke az elõzõ év országos átlaga mértékének eléréséig terjedhet.”
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(1) Az Eftv. 16. §-a (14) bekezdésének f) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Felhatalmazást kap a Kormány arra, hogy rendeletben határozza meg]
„f) azoknak a szakmáknak a körét, amelyekre az e törvény szerinti járóbeteg-szakellátási és fekvõbeteg-szakellátási
kapacitásokra kiterjedõen finanszírozási szerzõdést lehet kötni,”
(2) Az Eftv. 16. §-ának (14) bekezdése a következõ i) ponttal egészül ki:
[Felhatalmazást kap a Kormány arra, hogy rendeletben határozza meg]
„i) a vagyoni biztosíték összegének megállapítására vonatkozó részletes szabályokat.”
Az Eftv. 3. számú melléklete helyébe e törvény 1. számú melléklete lép.

A humángenetikai adatok védelmérõl, a humángenetikai vizsgálatok és kutatások, valamint a biobankok
mûködésének szabályairól szóló 2008. évi XXI. törvény módosítása
122. §

A humángenetikai adatok védelmérõl, a humángenetikai vizsgálatok és kutatások, valamint a biobankok
mûködésének szabályairól szóló 2008. évi XXI. törvény 2. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) E törvény hatálya nem terjed ki a bûnügyi nyilvántartási rendszerrõl, valamint a bûnügyi és rendészeti biometrikus
adatok nyilvántartásáról szóló törvény szerinti DNS-profil-nyilvántartásra, valamint más igazságügyi, bûnüldözési és
bûnmegelõzési célból történõ adatkezelésre.”

A New-Yorkban, 1961. március 30-án kelt Egységes Kábítószer Egyezmény kihirdetésérõl szóló 1965. évi
4. törvényerejû rendelet módosítása
123. §

A New-Yorkban, 1961. március 30-án kelt Egységes Kábítószer Egyezmény kihirdetésérõl szóló 1965. évi
4. törvényerejû rendelet „Melléklet az Egységes Kábítószer Egyezményhez” címû melléklete e törvény 2. számú
melléklete szerint módosul.

Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény módosítása
124. §

(1) Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény (a továbbiakban: Atv.) 4. §-a a következõ új (12) bekezdéssel egészül ki:
„(12) Az atomenergia alkalmazása körében szervezett munkavégzés, valamint bármely egyéb jogviszony alapján
munkatevékenységet végzõk külön jogszabály szerint képzésben és továbbképzésben (a továbbiakban együtt:
képzés) vesznek részt. Aki képzõ tevékenységet kíván folytatni, köteles az erre irányuló szándékát az egészségügyi
államigazgatási szervnél bejelenteni. A bejelentésben – ha a bejelentõ egyéni vállalkozó – meg kell jelölni a bejelentõ
természetes személyazonosító adatait. A bejelentés alapján az egészségügyi államigazgatási szerv a tevékenység
végzésére jogosultakról nyilvántartást vezet, amely tartalmazza a bejelentõ természetes személyazonosító adatait.”
(2) Az Atv. 16. §-a a következõ új (9)–(13) bekezdéssel egészül ki:
„(9) Nagy aktivitású zárt sugárforrást felhasználó munkahelyen sugárvédelmi megbízott csak büntetlen elõéletû, és
olyan személy lehet, aki nem áll sugárvédelmi tevékenység gyakorlását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt.
(10) Azt a tényt, hogy a sugárvédelmi megbízott büntetlen elõéletû és nem áll sugárvédelmi tevékenység gyakorlását
kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt
a) a megbízás létrejötte elõtt a megbízást sugárvédelmi megbízottként létesíteni kívánó személy a megbízó részére,
illetve
b) a megbízás fennállása alatt a sugárvédelmi megbízott a megbízó írásbeli felhívására, a felhívástól számított tizenöt
munkanapon belül, ha e határidõn belül a megbízott személyen kívül álló ok miatt nem lehetséges, az ok megszûnését
követõen haladéktalanul
hatósági bizonyítvánnyal igazolja.
(11) A megbízó a megbízás idõtartama alatt a mulasztás jogkövetkezményének ismertetésével felhívhatja
a sugárvédelmi megbízottat annak igazolására, hogy megfelel a (9) bekezdésben meghatározott feltételeknek.
(12) Ha a (11) bekezdésben meghatározott felhívásra a sugárvédelmi megbízott igazolja, hogy a (9) bekezdés szerinti
feltételek vele szemben fennállnak, a megbízó az igazolásra szolgáló hatósági bizonyítvány kiadása iránti eljárásért
megfizetett igazgatási szolgáltatási díjat részére megtéríti.
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(13) A megbízást a megbízó azonnali hatállyal megszünteti, ha
a) a sugárvédelmi megbízott a (10) bekezdés b) pontjában meghatározott kötelezettségének az ismételt szabályszerû
felhívástól számított tizenöt munkanapon belül sem tesz eleget, és nem bizonyítja, hogy a kötelezettség elmulasztása
rajta kívül álló ok következménye,
b) a megbízó az igazolás céljából a bûnügyi nyilvántartó szerv által kiállított hatósági bizonyítvány tartalma alapján
megállapítja, hogy a sugárvédelmi megbízott nem felel meg a (9) bekezdésben meghatározott feltételeknek.
(14) A megbízó a sugárvédelmi megbízott (10) bekezdés a) pontja alapján megismert személyes adatait
a sugárvédelmi megbízott megbízatásáról hozott döntésig, a (10) bekezdés b) pontja alapján megismert személyes
adatait a megbízatás megszûnéséig kezeli.”
(3) Az Atv. a következõ 21–21/A. §-sal egészül ki:
„21. § (1) A radioaktív anyagok, valamint az ionizáló sugárzást létrehozó létesítmények, berendezések (a továbbiakban:
berendezés) tulajdonjogának átruházására irányuló szerzõdést írásban kell megkötni, és annak létrejöttéhez hatósági
jóváhagyás szükséges. A jóváhagyás iránti kérelmet a tulajdonszerzõ a szerzõdés megkötésétõl számított nyolc napon
belül nyújtja be a (2) bekezdésben megjelölt szervnek.
(2) A hatósági jóváhagyást az egészségügyi államigazgatási szerv adja meg.
(3) A berendezések tulajdonjogának átruházására irányuló szerzõdés nem hagyható jóvá,
a) ha a tulajdont szerzõ természetes személyt, illetve a Polgári Törvénykönyv szerinti gazdálkodó szervezet képviseleti
joggal rendelkezõ valamely tagját a bíróság
aa) szándékos bûncselekmény elkövetése miatt vagy
ab) a Btk. 259. §-ának (4) bekezdésében, a 260. § (6) bekezdésében, a 264. § (4) bekezdésében, a 264/C. §
(4) bekezdésében, a 280. § (3) bekezdésében, a 281. § (4) bekezdésében és a 281/A. § (3) bekezdésében meghatározott
bûncselekmény miatt
jogerõsen elítélte, és a büntetett elõélethez fûzõdõ hátrányos jogkövetkezmények alól még nem mentesült, valamint
b) ha nem felel meg a külön jogszabályban meghatározott követelményeknek.
21/A. § (1) A tulajdont szerzõ természetes személy, illetve a Polgári Törvénykönyv szerinti gazdálkodó szervezet
képviseleti joggal rendelkezõ tagjai a hatósági jóváhagyást megelõzõen igazolják, hogy megfelelnek a 21. §
(3) bekezdés b) pontjában meghatározott követelményeknek, valamint
a) hatósági bizonyítvánnyal igazolják azt a tényt, hogy a 21. § (3) bekezdés a) pontjában meghatározott kizáró ok
velük szemben nem áll fenn vagy
b) kérik, hogy az arra vonatkozó adatokat, amely szerint a 21. § (3) bekezdés a) pontjában meghatározott kizáró ok
velük szemben nem áll fenn, a bûnügyi nyilvántartó szerv az egészségügyi államigazgatási szerv részére – annak
a jóváhagyás iránti kérelem elbírálása céljából benyújtott adatigénylése alapján – továbbítsa.
(2) Az egészségügyi államigazgatási szerv a hatósági ellenõrzés keretében ellenõrzi azt is, hogy a tulajdonos, illetve
a Polgári Törvénykönyv szerinti gazdálkodó szervezet képviseleti joggal rendelkezõ tagjai megfelelnek-e a 21. §
(3) bekezdés a) pontjában foglalt feltételeknek. A hatósági ellenõrzés céljából az egészségügyi államigazgatási szerv
adatot igényelhet a bûnügyi nyilvántartási rendszerbõl. Az adatigénylés kizárólag a 21. § (3) bekezdés a) pontjában
meghatározott adatokra irányulhat.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott személyes adatokat az egészségügyi államigazgatási szerv a jóváhagyás iránti
kérelem jogerõs elbírálásáig, a (2) bekezdés szerinti személyes adatokat a hatósági ellenõrzés idõtartamára, illetve
a tulajdonjog megszûnéséig kezeli.
(4) Ha a tulajdont szerzõ természetes személy, illetve a Polgári Törvénykönyv szerinti gazdálkodó szervezet képviseleti
joggal rendelkezõ tagjai az (1) bekezdésben meghatározott igazolási kötelezettségnek a hatósági jóváhagyás iránti
kérelem benyújtásától számított harminc napon belül nem tesznek eleget, a jóváhagyás nem adható meg.
(5) Ha az egészségügyi államigazgatási szerv a (2) bekezdés szerinti hatósági ellenõrzés során megállapítja, hogy
a tulajdont szerzõ természetes személy, illetve a Polgári Törvénykönyv szerinti gazdálkodó szervezet képviseleti joggal
rendelkezõ valamely tagja nem felel meg a 21. § (3) bekezdés a) pontjában meghatározott követelménynek, felhívja
a nevezettet, hogy harminc munkanapon belül a tulajdonjogot szüntesse meg, és errõl értesítse az egészségügyi
államigazgatási szervet.”

Záró és átmeneti rendelkezések
125. §

(1) E törvény – a (2)–(12) bekezdésben meghatározott kivételekkel – 2010. január 1-jén lép hatályba.
(2) A 126. § (2) bekezdésének d) pontja 2009. december 31-én lép hatályba.
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(3) A 93–97. §, a Gyftv. e törvénnyel megállapított 77. §-a (2) bekezdésének m-n) pontja, valamint e törvény 106. §-ának
(3) bekezdése, 126. §-a (2) bekezdésének a) pontja, 127. §-a (10) bekezdésének b)–c) pontja 2010. március l-jén lép
hatályba.
(4) A 2. § 2010. április 1-jén lép hatályba.
(5) Az Ebtv. e törvénnyel megállapított 26. §-ának (4) bekezdése 2010. május 1-jén lép hatályba.
(6) A 85. § és a 127. § (21) bekezdése 2010. július 1-jén lép hatályba.
(7) A 18. § és a 20. § 2010. október 1-jén lép hatályba azzal, hogy a 2010. október 1-jét megelõzõen létrejött szerzõdésekre
2010. december 31-éig a 2010. szeptember 30-án hatályos szabályokat kell alkalmazni.
(8) A 66. § (1) bekezdése, a 126. § (4) bekezdése és a 129. § (1)–(3) bekezdése 2010. december 1-jén lép hatályba.
(9) A 101. § 2011. január 1-jén lép hatályba.
(10) Az Eütv. e törvénnyel megállapított 156/G. § (1) és (2) bekezdése 2011. január 1-jén lép hatályba.
(11) A 126. § (5) bekezdése, valamint a 129. § (4)–(6) bekezdése 2015. június 1-jén lépnek hatályba.
(12) Az 53. § 2010. május 1-jén lép hatályba.
(13) Az 1. §, a 3–15. §, a 16. § (1) bekezdése, a 17. §, a 19. §, a 21–50. §, az 52. §, az 54–84. §, a 86–92. §, a 98–100. §, 102–105. §,
a 106. § (1) és (4) bekezdése, a 107–121. § 2010. január 2-án hatályát veszti. A 93–97. §, a 106. § (2) és (3) bekezdése
2010. március 2-án hatályát veszti. A 2. § 2010. április 2-án hatályát veszti. A 16. § (2) bekezdése és az 53. § 2010. május
2-án hatályát veszti. A 85. § 2010. július 2-án hatályát veszti. A 18. és a 20. § 2010. október 2-án hatályát veszti. A 126. §
(4) bekezdése és a 129. § (1)–(3) bekezdése 2010. december 2-án hatályát veszti. Az 51. § 2011. január 2-án hatályát
veszti. A 101. § 2013. január 2-án hatályát veszti. Ez a törvény 2015. június 2-án hatályát veszti.
(14) A Polgári Törvénykönyvrõl szóló 2009. évi CXX. törvény hatálybalépésével összefüggésben az Eütv. hatálya alá
tartozó egészségügyi ellátásokat érintõ, cselekvõképességre vonatkozó rendelkezéseket külön törvény határozza
meg.
126. §

(1) Hatályát veszti az Eütv.
a) 110. § (18) bekezdése,
b) 112. § (12) bekezdése,
c) 164/A. § (1) bekezdésében „a külön jogszabályban kijelölt egészségügyi szolgáltató kutatásetikai bizottsága
vagy” szövegrész és
d) 247. § (1) bekezdés s) pontja,
e) 247. § (2) bekezdésének o) pontjában a „valamint egyes kutatási feladatokat ellátó intézmények kijelölését”
szövegrész.
(2) Hatályát veszti a Gyftv.
a) 34. §-ának (4) bekezdése,
b) 55. § (3) bekezdése,
c) 76. § (2)–(5) bekezdése,
d) 83. § (7) bekezdése.
(3) Hatályát veszti a Kbtv.
a) 18. §-a és az azt megelõzõ címe,
b) 29. § (3) bekezdésének „kereskedelmi forgalomba hozott” szövegrésze.
(4) Hatályát veszti a Kbtv.
a) 9. § (1) bekezdésének „anyagot és veszélyes” szövegrésze, valamint 9. § (2)–(4) bekezdése,
b) 14. § (2) bekezdés e) pontjának ea) és eb) alpontjában az „anyagokat, illetve” szövegrész,
c) 17. § (2) bekezdés c)–e) pontjában az „a veszélyes anyag, illetve” szövegrész,
d) 17. § (2) bekezdés f) pontja,
e) 17. § (7) bekezdésében a „veszélyes anyagok és” szövegrész,
f) 34. § (5) bekezdése.
(5) Hatályát veszti a Kbtv.
a) 1. § (2) bekezdés c) pontjának „–5” szövegrésze,
b) 2. § (2) bekezdésének „az 5. § (1) bekezdése, illetve” szövegrésze,
c) 5. §-a és az azt megelõzõ alcíme,
d) 9. § (1) és (5) bekezdése,
e) 14. § (1) és (2) bekezdése,
f) 17. §-a és azt megelõzõ alcím.
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(6) A Kbtv.-nek a keverékekre és a veszélyes keverékekre vonatkozó, e törvénnyel megállapított elõírásai nem érintik
a Kbtv. és a végrehajtására kiadott külön jogszabályok e törvény hatálybalépését megelõzõen a készítményekre és
a veszélyes készítményekre vonatkozó, jogszerûen végrehajtott rendelkezéseit.
(7) Hatályát veszti az Ebtv.
a) 5/B. §-ának f) pontja,
b) 20. §-ának (4) bekezdése,
c) 20. §-ának (7) bekezdésében a „tartós”, valamint az „indokolatlanul” szövegrész,
d) 21/A. § (1) bekezdésében a „ , gyógyászati segédeszközért pedig vényenként” szövegrész,
e) 26. §-a (1) bekezdésének b) pontja,
f) 26. §-a (1) bekezdésének c) pontjában a „ , valamint a méltányosságból már támogatott gyógyászati segédeszköz
javítási díjához” szövegrész,
g) 31. § (1) bekezdésének i) pontja,
h) 32. §-ának (4) bekezdése,
i) 38. § (5) bekezdésében a „a megyei szakfõorvos közremûködésével” szövegrész,
j) 79. §-ának (4) bekezdésében a „– TAJ-szám kivételével –” szövegrész, valamint az utolsó mondata,
k) 79/A. §-ának (3) bekezdése,
l) 83. §-ának (7) bekezdése.
(8) Hatályát veszti az Eftv.
a) 4/A. §-a (3) bekezdésének k) pontja,
b) 11. § (1) bekezdésének második mondata,
c) 16. §-ának (9) bekezdése.
(9) 2010. október 1-jén veszti hatályát az Ebtv. 31. §-a (1) bekezdésének g) pontja, valamint 31. §-a (3) bekezdésének
e) pontja.
(10) Hatályát veszti az Eüak.
a) 15. § (1) bekezdésének b) és c) pontja,
b) 22/A–22/D. §-ai és az azt megelõzõ cím,
c) 38. § (2) bekezdésének c) pontja.
127. §

(1) Az Eütv. 56. § (5) bekezdésében a „2009. évi ... törvénnyel” szövegrész helyébe a „2009. évi XCI. törvénnyel” szöveg
lép.
(2) Az Eütv. 110. § (3) bekezdésének felvezetõ szövegében a „felügyelete mellett végezhet” szövegrész helyébe
a „felügyelete mellett – a (25) bekezdésben foglalt eltéréssel – végezhet” szövegrész, (16) bekezdésének a) pontjában
a „külföldi bizonyítványok és oklevelek elismerését vagy egészségügyi tevékenység gyakorlására irányuló jogosultság
ellenõrzését végzõ szerv” szövegrész helyébe a „bizonyítványok és oklevelek elismerését vagy egészségügyi
tevékenység gyakorlására irányuló jogosultság ellenõrzését végzõ külföldi szerv” szöveg lép.
(3) Az Eütv. 113. § (7) bekezdésében az „(1) bekezdés a) pontjában” szövegrész helyébe az „(1) bekezdés f) pontjában”
szöveg lép.
(4) Az Eütv. 114. § (2) bekezdés g) pontjában és (3) bekezdés e) pontjában a „110. § (18) bekezdése” szövegrész helyébe
a „110/A. § (1) bekezdése” szöveg lép.
(5) Az Eütv. 114. § (5) bekezdésében a „legalább évente egyszer” szövegrész helyébe az „a külön jogszabályban
meghatározott határidõben, illetve gyakorisággal, de legalább évente egyszer” szöveg lép.
(6) Az Eütv. 158. § (3) bekezdése „az ETT,” szövegrészt követõen „az ETT Elnöksége” szövegrésszel egészül ki.
(7) Az Eütv. 159. § (6) bekezdésében és 161. § (4) bekezdésében a „kutatást az ETT bizottságának” szövegrész helyébe
a „kutatást az elsõfokú eljárásban az ETT bizottságának, a másodfokú eljárásban az ETT Elnökségének” szöveg lép.
(8) A Ebftv. 6. §-ának (5) bekezdésében a „tizenöt munkanap” szövegrész helyébe a „harminc munkanap” szöveg,
a „tizenöt munkanappal” szövegrész helyébe a „harminc munkanappal” szöveg lép.
(9) A Gyftv. 4. §-ának (2) bekezdése a „társadalombiztosítási támogatás” szövegrészt követõen a „– a külön jogszabályban
foglalt kivétellel –” szöveggel egészül ki.
(10) A Gyftv.
a) 3. §-ának e törvénnyel átszámozott 11. pontjában a „k)” szövegrész helyébe „11.” szöveg, a „ka)” szövegrész
helyébe „a)” szöveg, a „kb)” szövegrész helyébe „b)” szöveg, valamint a „kc)” szövegrész helyébe „c)” szöveg,
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b) 34. § (3) bekezdésében az „ az egy év” szövegrész helyébe az „a 180 nap” szöveg,
c) 77. § (2) bekezdésének l) pontjában a „33. § (3)” szövegrész helyébe a „33. § (6)” szöveg
lép.
(11) A Kbtv.
a) 1. § (2) bekezdés d) és i) pontjában, 3. § (1) bekezdésének felvezetõ szövegében, 3. §-ának e törvénnyel
átszámozott (3) bekezdésében, 6. § (1) bekezdésében, 14. § (5) bekezdésében, 15. § (2) bekezdésében, 16. §-ában,
17. § (2) bekezdés c)–e) pontjában, 20. § (2) bekezdésében, 28. § (3) bekezdésében, 29. § (3) és (5) bekezdésében,
30. §-ában a „készítmény” szövegrészek helyébe a „keverék” szöveg lép,
b) 1. § (1) bekezdésében az „importõr” szövegrész helyébe az „importõr, továbbfelhasználó” szöveg lép,
c) 1. § (2) bekezdés i) pontjában a „kitapintható jelkép” szövegrész helyébe a „tapintással érzékelhetõ figyelmeztetõ
jelkép” szöveg lép,
d) preambulumában, 1. § (2) bekezdés g), j) és k) pontjában, 2. § (5) bekezdésében, II. Fejezetének címében, 3. §
(1) bekezdésében, III. Fejezetének címében, 8. §-át megelõzõ alcímében, 8. § (1) és (3) bekezdésében,
IV. Fejezetének címében, 15. § (1) és (2) bekezdésében, 16. §-ában, 17. §-át megelõzõ alcímében, 17. § (7) és
(9) bekezdésében, 20. § (1), (4) és (7) bekezdésében, 21. § (3) bekezdésében, 23. §-át megelõzõ alcímében, 23. § (1)
és (2) bekezdésében, 27. §-ában, 31. §-ában, 31/A. §-ában, 34. § (4) bekezdés a) pontjának aa), ag) és
ai) alpontjában, f) pontjában, j) pontjának ja) alpontjában és l) alpontjában, 34. § (6) bekezdésében
a „készítmények” szövegrészek helyébe a „keverékek” szöveg lép,
e) 1. § (2) bekezdés g) pontjában, 17. § (1) bekezdésében, 19. § (5) bekezdésében, 20. § (3) bekezdésében, 29. §
(5) bekezdésében és 34. § (7) bekezdésében a „készítménnyel” szövegrészek helyébe a „keverékkel” szöveg lép,
f) 2. § (3) bekezdés i) pontjában, 23. § (3) bekezdésében a „készítményekre” szövegrészek helyébe a „keverékekre”
szöveg lép,
g) 6. § (1) és (2) bekezdésében, 8. § (1) bekezdésében, 14. § (2) bekezdés e) pontjának ea) és eb) alpontjában, 17. §
(1) bekezdésében a „készítményeket” szövegrészek helyébe a „keverékeket” szöveg lép,
h) 6. § (2) bekezdésében a „készítményrõl” szövegrész helyébe a „keverékrõl” szöveg lép,
i) 14. § (2) bekezdés e) pontjának ea) és eb) alpontjában a „kitapintható jelkép (figyelmeztetés)” szövegrészek
helyébe a „tapintással érzékelhetõ figyelmeztetõ jelkép” szöveg lép,
j) 14. § (3) bekezdésében, 20. § (1) bekezdésében, 21. § (4) bekezdésében a „készítményt” szövegrészek helyébe
a „keveréket” szöveg lép,
k) 14. § (4) bekezdésében és 20. § (5) bekezdésében a „készítményhez” szövegrészek helyébe a „keverékhez” szöveg
lép,
l) 17. § (1) bekezdésében a „(2)–(8) bekezdés” szövegrész helyébe a „(2)–(8) bekezdés vagy a CLP” szöveg lép,
m) 19. § (1) bekezdésében, VIII. Fejezetének címében, 28. §-át megelõzõ alcímében, 28. § (3) bekezdésében, 33. §
(1) bekezdésében, 33. § (3) bekezdés c) pontjában, 34. § (4) bekezdés a) pontjának ah) alpontjában és k) pontjának
ka) alpontjában a „készítményekkel” szövegrész helyébe a „keverékekkel” szöveg lép,
n) 29. § (3) bekezdésében a „magánszemélyek részére” szövegrész helyébe a „magánszemélyeknek” szöveg lép,
o) 32. § (1) bekezdésében a „jogszabályok” szövegrész helyébe a „jogszabályok, valamint a REACH és a CLP” szöveg
lép,
p) 33. § (1) bekezdésében a „REACH-ben” szövegrész helyébe a „REACH-ben, a CLP-ben” szöveg lép,
q) 34. § (4) bekezdés a) pontjának ac) alpontjában az „egészségügyi gázmesteri tevékenység” szövegrész helyébe
az „egészségügyi kártevõirtó tevékenység” szöveg, a „jogkövetkezményeket” szövegrész helyébe
a „jogkövetkezményeket, valamint az egészségügyi kártevõirtó tevékenységet végzõ természetes személyek
szakmai továbbképzésére vonatkozó szabályokat” szöveg lép,
r) 34. § (4) bekezdés a) pontjának aj) alpontjában a „REACH” szövegrész helyébe a „REACH, valamint a CLP” szöveg
lép.
(12) Az Ebtv.
a) 5/B. §-ának e) pontjában a „3. §-ának f) pontja” szövegrész helyébe a „3. §-ának 6. pontja” szöveg,
b) e törvénnyel átszámozott 50. § (4) bekezdésének d) pontjában a „(2) bekezdés” szövegrész helyébe
a „(3) bekezdés” szöveg,
c) 70. § (2) bekezdésében a „három éven belül” szövegrész helyébe az „öt éven belül” szöveg, illetve a „három éven
túl” szövegrész helyébe az „öt éven túl” szöveg
lép.
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(13) Az Eftv.
a) 4. §-ának (1) bekezdésében a „június 30-áig” szövegrész helyébe a „május 31-éig” szöveg, a „megelõzõ egy év”
szövegrész helyébe a „megelõzõ finanszírozási év” szöveg,
b) 8. §-a (2) bekezdésének b) pontjában a „(3) és (5)” szövegrész helyébe a „(3)” szöveg, a „feladatátadás” szövegrész
helyébe a „feladatellátás” szöveg, a „feladatot átvállaló” szövegrész helyébe a „feladatot ellátó” szöveg
lép.
(14) A közbeszerzésekrõl szóló 2003. évi CXXIX. törvény 254. §-ának (3) bekezdésében az „egészségügyi ellátási szerzõdés”
szövegrész helyébe a „megállapodás vagy egészségügyi ellátási szerzõdés” szöveg lép.
(15) Az Ehi. 4. § (1) bekezdésének a) pontjában a „légszennyezettség” szövegrész helyébe a „kémiai és biológiai
légszennyezettség” szöveg lép.
(16) A Gytv.
a) 20. §-ának (1) bekezdésében a „gyógyszerek gyártásával, forgalomba hozatalával, forgalmazásával és
a gyógyszerellátási felelõsséggel kapcsolatos” szövegrész helyébe a „gyógyszerek gyártásával, forgalomba
hozatalával, forgalmazásával és a gyógyszerellátási felelõsséggel, valamint a vizsgálati készítmények klinikai
vizsgálatával, továbbá a gyógyszerek biztonságos alkalmazhatóságát vizsgáló laboratórium tevékenységével
kapcsolatos” szöveg
b) 20. §-ának (3) bekezdésében a „gyógyszer gyártója vagy a gyógyszer-nagykereskedelmi engedély jogosultja
a tevékenysége folytatása során” szövegrész helyébe a „gyógyszer gyártója vagy a gyógyszer-nagykereskedelmi
engedély jogosultja, a klinikai vizsgálati engedély jogosultja, valamint gyógyszerek biztonságos
alkalmazhatóságát vizsgáló laboratórium a tevékenysége folytatása során” szöveg
lép.
(17) Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletérõl szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (9) bekezdés c) pontjában
a „hozzáadására” szövegrész helyébe a „hozzáadására, az ilyen élelmiszerek bejelentésére, értékelésére” szöveg lép.
(18) Az Eüak. 15. §-át megelõzõ címben a „közegészségügyi, járványügyi célból” szövegrész helyébe a „közegészségügyi,
járványügyi és munka-egészségügyi célból” szöveg lép.
(19) Az Eütev. 13. § (5) bekezdésének felvezetõ szövegében a „napi munkaideje” szövegrész helyébe a „beosztás szerinti
napi munkaideje” szöveg lép.
(20) Az emberi felhasználásra kerülõ gyógyszerekrõl szóló 1998. évi XXV. törvény mellékletében a
„PMAA
szövegrész helyébe a

p-methoxy-N,a-dimethylphenethylamineEU”

„PMMAEU1

,ParamethoxymethylamphetamineEU1
vagy N-methyl–1-(4-methoxyphenyl)–2-aminopropane
vagy p-methoxy-N,a-dimethylphenethylamine”

szöveg lép.
(21) A Gyftv. 32. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A (2) bekezdés szerinti kérelmet – a (11) bekezdés szerinti csoportos kérelem kivételével – kizárólag
az egészségbiztosítási szerv 32/B. § szerinti szállítójegyzékében szereplõ minõsített forgalomba hozó nyújthatja be
az egészségbiztosítási szervhez.”
128. §

(1) Az Ebtv. 10–17. §-a szerinti egészségügyi szolgáltatásokra 2010. december 31-ig – 2011. január 1-jei
hatálybalépéssel – az e törvényben foglaltaknak megfelelõ új finanszírozási szerzõdést kell kötni. Az új finanszírozási
szerzõdések hatályának beálltával egyidejûleg a korábbi finanszírozási szerzõdések a törvény erejénél fogva
megszûnnek.
(2) Az Ebtv. 30. § (2) bekezdése alapján az e törvényben foglaltaknak megfelelõ új szerzõdéseket 2010. december
31-ig – 2011. január 1-jei hatálybalépéssel – kell megkötni a gyógyszer kiszolgáltatójával, gyógyászati segédeszköz
forgalmazójával, gyógyászati ellátás nyújtójával. Az új szerzõdések hatályának beálltával egyidejûleg a korábbi
szerzõdések a törvény erejénél fogva megszûnnek.
(3) A 2010. január 1-jét megelõzõen elszenvedett úti balesetnek minõsülõ üzemi baleset esetén az Ebtv. 56. §-ának
(5) bekezdésében foglalt rendelkezéseket nem kell alkalmazni.
(4) Az Ebtv. e törvénnyel megállapított 37. §-át, valamint 70. §-ának (2) bekezdését az e törvény hatálybalépését követõen
keletkezett esetekre kell alkalmazni.
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(5) Az egészségügyi ellátási kötelezettség körében az e törvény hatálybalépését megelõzõen megkötött szerzõdések
a bennük meghatározott határideig maradnak hatályban, azzal, hogy vonatkozásukban az Eftv. e törvénnyel
megállapított 2/E. §-ában, 2/F. §-ában, valamint a 2/G. §-ának (1) bekezdésében foglaltakat alkalmazni kell. Ezt
a rendelkezést az e törvény hatálybalépésekor folyamatban lévõ szerzõdéskötési eljárás során megkötött szerzõdések
esetében is alkalmazni kell.
(6) Az Eftv. e törvénnyel megállapított 2/A. §-ának (3) bekezdése és 2/H. §-a nem érinti az Eftv. 11. §-ának (1) bekezdés
alapján e törvény hatálybalépésekor folyamatban lévõ eljárásokhoz kapcsolódó egészségügyi ellátási szerzõdéseket
és megállapodásokat.
(7) A Gytv. e törvénnyel módosított 10. § (5) bekezdése szerinti, 2010. január 1. napját megelõzõen indult és még le nem
zárult eljárásokban a Bizottság 1084/2003/EK rendeletét kell alkalmazni.
(8) Az Eütv. e törvénnyel megállapított 116/C. §-a azzal alkalmazható, hogy az e törvény hatálybalépését megelõzõen
minõsítési eljárás során továbbképzési pontértékkel ellátott továbbképzések lefolytathatók.
129. §

(1) A Kbtv. 5. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Az anyagok, illetve a keverékek osztályozását a REACH és a CLP rendelkezéseire figyelemmel, illetve a külön
jogszabályban meghatározottak szerint a regisztrációra kötelezett végzi, regisztrációs kötelezettség hiányában
a gyártó, továbbfelhasználó, az importõr vagy a forgalomba hozatalért felelõs személy.”
(2) A Kbtv. 14. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A veszélyes keverék kiszerelt, nem ömlesztett formában, olyan csomagolóeszközben, zárással, felirattal (címkével),
szükség szerint egyéb jelzésekkel ellátva hozható forgalomba, amely megfelel ezen jogszabály, illetve a 9. és 10. §-ban
foglaltak figyelembevételével a CLP elõírásainak, és amely a veszélyes keverék felhasználásáig biztosítja
az egészségkárosodás, illetve környezetszennyezés vagy -károsodás elkerülését.”
(3) A Kbtv. 17. §-át megelõzõ alcím helyébe a következõ rendelkezés lép:
„A veszélyes keverékek feliratozása, címkézése”
(4) A Kbtv. 3. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„3. § E törvény alkalmazása szempontjából veszélyesnek minõsül az az anyag, illetve az a keverék, amely a CLP szerinti
osztályozás során a veszélyességi osztályok és/vagy kategóriák bármelyikébe besorolható.”
(5) A Kbtv. III. Fejezetének címe a következõk szerint módosul:

„III. Fejezet
A VESZÉLYES ANYAGOK ÉS KEVERÉKEK BEJELENTÉSE”
(6) A Kbtv. IV. Fejezetének címe a következõk szerint módosul:

„IV. Fejezet
VESZÉLYES ANYAGOK, VESZÉLYES KEVERÉKEK TÁROLÁSA, SZÁLLÍTÁSA”

Sólyom László s. k.,

Dr. Katona Béla s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyûlés elnöke

1. számú melléklet a 2009. évi CLIV. törvényhez
„3. számú melléklet a 2006. évi CXXXII. törvényhez

Finanszírozási szerzõdéssel leköthetõ járóbeteg-szakellátási kapacitások
Az egészségbiztosító által lekötendõ járóbeteg-szakellátási átlagos heti szolgáltatási óraszám országos összesítésben:
344 440 szolgáltatási óra/hét.
Az egészségbiztosító az alábbi szakmacsoportokon belül köthet finanszírozási szerzõdést:
Szakmacsoport
Aneszteziológiai és intenzív betegellátás
Bõrgyógyászat és nemibeteg-ellátás
Belgyógyászat és társszakmák
Csecsemõ- és gyermekgyógyászat
Fül-orr-gégegyógyászat
Igazságügyi orvostan/Egészségbiztosítás
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Infektológia
Kardiológia
Képalkotó diagnosztika, képalkotó eljárásokkal vezérelt invazív diagnosztika és terápiás intervenció
Neurológia
Nukleáris medicina
Onkológia és sugárterápia
Ortopédia
Oxyológia és sürgõsségi orvostan
Patológia
Pszichiátria
Reumatológia
Sebészet és társszakmák
Szemészet
Szülészet-nõgyógyászat
Transzfuziológia
Traumatológia
Tüdõgyógyászat
Urológia
Rehabilitáció
Foglalkozás-orvostan
Laboratóriumi diagnosztika
Klinikai genetika
Fogászati ellátás
Speciális diagnosztika
Fizioterápia
Pszichológiai tevékenység
Pedagógiai végzettséggel ellátható egészségügyi szakmák”

2. számú melléklet a 2009. évi CLIV. törvényhez
A Melléklet az Egységes Kábítószer Egyezményhez az Egyezmény I. Jegyzékébe sorolt kábítószerek címû táblázata
a következõ sorral egészül ki:
[Hivatalos elnevezés
[Opium (ópium)]
„Oripavine (oripavin)
(Magyarországon 2010. január 1.-jétõl
minõsül kábítószernek.)”

Kémiai név vagy leírás]

3. számú melléklet a 2009. évi CLIV. törvényhez
„3. számú melléklet az 1997. évi XLVII. törvényhez

Bejelentendõ foglalkozási megbetegedések jegyzéke
EU-kód
1
100
101
102
103.01
103.02
104.01
104.02

Kód
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7

A) KÉMIAI KÓROKI TÉNYEZÕK
Akrilnitril által okozott betegségek
Arzén és vegyületei által okozott betegségek
Berillium és vegyületei által okozott betegségek
Szén-monoxid által okozott betegségek
Foszgén által okozott betegségek
Hidrogén-cianid által okozott betegségek
Cianidok és vegyületei által okozott betegségek
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104.03
105
106
107
108
109.01
109.02
109.03
110
111
112
113.01
113.02
113.03
114
115.01
115.02
115.04
115.05
116

117

A8
A9
A10
A11
A12
A13
A14
A15
A16
A17
A18
A19
A20
A21
A22
A23
A24
A25
A26
A27
A28
A29
A30
A31

118
119

A32
A33

120

A34

121

A35

126.02

A36
A37
A38
A39
A40
A41
A42
A43
A44
A45

126.03
127
128.01
128.02
128.03
128.04
128.05
129.01

A46
A47
A48
A49
A50
A51
A52
A53

129.02
130.01

A54
A55

122
123
124
125
126.01
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Izocianátok által okozott betegségek
Kadmium és vegyületei által okozott betegségek
Króm és vegyületei által okozott betegségek
Higany és vegyületei által okozott betegségek
Mangán és vegyületei által okozott betegségek
Salétromsav által okozott betegségek
Nitrogén-oxidok által okozott betegségek
Ammónia által okozott betegségek
Nikkel és vegyületei által okozott betegségek
Foszfor és vegyületei által okozott betegségek
Ólom és vegyületei által okozott betegségek
Kén-oxidok által okozott betegségek
Kénsav által okozott betegségek
Szén-diszulfid (szénkéneg) által okozott betegségek
Vanádium és vegyületei által okozott betegségek
Klór által okozott betegségek
Bróm által okozott betegségek
Jód által okozott betegségek
Fluor és vegyületei által okozott betegségek
Benzinekbõl (kõolaj-eredetû, alacsony forráspontú szénhidrogén elegyekbõl)
származó alifás és aliciklikus szénhidrogének által okozott betegségek
Vinilklorid által okozott betegségek
Triklór-etilén által okozott betegségek
Tetraklór-etilén által okozott betegségek
Egyéb alifás és aromás szénhidrogének halogén származékai által okozott
betegségek
Butil-, metil- és izopropil-alkohol által okozott betegségek
Etilén-glikol, dietilén-glikol, 1,4-butándiol, valamint glikolok és glicerin nitro
származékai által okozott betegségek
Metil-éter, etil-éter, izopropil-éter, vinil-éter, diklór-izopropiléter, gvajakol,
az etilénglikol metil-étere és etil-étere által okozott betegségek
Aceton klóraceton, brómaceton, hexafluoraceton, metil-etil-keton,
metil-n-butil-keton, etil-izobutil-keton, diaceton-alkohol, mezitil-oxid,
2-metilciklohexanon által okozott betegségek
Egyéb alkoholok, glikolok, ketonok, aldehidek, észterek által okozott betegségek
Szerves foszforsavészterek, karbamát inszekticidek által okozott betegségek
Szerves savak által okozott betegségek
Formaldehid által okozott betegségek
Nitroglicerin és más alifás nitroszármazékok által okozott betegségek
Benzol által okozott betegségek
Toluol által okozott betegségek
Xilol által okozott betegségek
Egyéb benzol homológ által okozott betegségek
Naftalin vagy a naftalin megfelelõi (a naftalin megfelelõit a CnH2n–12 összegképlet
jellemzi) által okozott betegségek
Sztirol és divinilbenzol által okozott betegségek
Aromás szénhidrogének halogénezett származékai által okozott betegségek
Fenolok és megfelelõik vagy halogénezett származékaik által okozott betegségek
Naftol és megfelelõi vagy halogénezett származékai által okozott betegségek
Alkil-aril-oxidok halogénezett származékai által okozott betegségek
Alkil-aril-szulfonátok halogénezett származékai által okozott betegségek
Benzokinonok által okozott betegségek
Aromás aminok vagy aromás hidrazinok vagy ezek halogénezett, fenolos, nitrifikált,
nitrált vagy szulfonált származékai által okozott betegségek
Alifás aminok és halogénezett származékaik által okozott betegségek
Aromás szénhidrogének nitrált származékai által okozott betegségek
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130.02
131
132
133
135

A56
A57
A58
A59
A60
A61

136

A62
A63
A64

201.01
201.02
201.03
201.04
201.05
201.06
201.07
201.08
201.09
202

A65
A66
A67
A68
A69
A70
A71
A72
A73
A74
A75
A76

301.11
301.12
301.21
301.22
301.31
302
303
304.04

A77
A78
A79
A80
A81
A82
A83
A84
A85

304.05
304.06

A86
A87
A88

304.07

A89

305.01
306
307

A90
A91
A92

308
309
310

A93
A94
A95

502.01

B1

502.02
503
504
505.01

B2
B3
B4
B5
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Fenolok és megfelelõik nitrált származékai által okozott betegségek
Antimon és vegyületei által okozott betegségek
Salétromsavészterek által okozott betegségek
Nitroglicerin és más salétromsavas észterek által okozott betegségek
Kén-hidrogén által okozott betegségek
Szerves oldószerek által okozott encephalopathiák, amelyek más címszó alá nem
tartoznak
Szerves oldószerek által okozott polyneuropathiák, amelyek más címszó alá nem
tartoznak
Dioxán (dietilén oxid) által okozott betegségek
Minden egyéb a munkavégzés, foglalkozás közben használt és a munkavállaló
testfelületére, szervezetébe jutó vegyi anyag (beleértve az egyéb növényvédõ
szereket) által okozott betegségek
Korom által okozott bõrbetegségek és bõrrák
Bitumen által okozott bõrbetegségek és bõrrák
Kátrány által okozott bõrbetegségek és bõrrák
Szurok által okozott bõrbetegségek és bõrrák
Antracén és vegyületei által okozott bõrbetegségek és bõrrák
Ásványi és egyéb olajok által okozott bõrbetegségek és bõrrák
Nyers paraffin által okozott bõrbetegségek és bõrrák
Karbazol és vegyületei által okozott bõrbetegségek és bõrrák
Szén desztilláció melléktermékei által okozott bõrbetegségek és bõrrák
Vegyi anyagok által okozott kontakt irritatív dermatitisz
Vegyi anyagok által okozott kontakt allergiás dermatitisz
Vegyi anyagok által okozott egyéb bõrbetegségek (pl. olajakne) és nyálkahártya
betegségek
Egyéb bõrbetegségek és bõrrákok
Szilikózis
Tüdõ tuberkulózissal kombinált szilikózis
Azbesztózis
Azbesztpor belégzését követõ mesothelioma
Egyéb pneumokoniózisok
Azbeszt szövõdménye hörgõrák formájában
Szinterezett (zsugorított) fémek pora által okozott hörgõ-tüdõ-betegségek
Kobalt, ón, bárium és grafit porának belégzése által okozott légzõrendszeri
betegségek
Kemény fém által okozott tüdõfibrózisok
Sziderózis
Tudományosan igazolt kémiai allergének által kiváltott és munkával kapcsolatos
allergiás asztma
Tudományosan igazolt kémiai allergének által kiváltott és munkával kapcsolatos
allergiás rinitisz
Fapor által okozott felsõlégúti daganatos betegségek
A pleura azbeszt által okozott, légzési restrikcióval járó fibrózisa
Mélyszíni bányában dolgozó bányászok krónikus obstruktív hörghurutja és
emfizémája
Azbesztpor belégzése által okozott tüdõrák
Alumínium és vegyületei által okozott betegségek
Lúgos salak pora által okozott bronchopulmonáris betegségek
B) FIZIKAI KÓROKI TÉNYEZÕK
Ultraibolya, infravörös, egyéb nem ionizáló sugárzás által okozott betegségek
(kivéve elektroophthalmia)
Elektroophthalmia
Zaj által okozott halláskárosodások
Túlnyomás alatti munkavégzés által okozott betegségek
Helyileg ható vibráció által okozott betegség
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505.02

B6

508

B7
B8

401
402
403

404
405
406
407

C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
C10
C11
C12
C13
C14
C15

304.01
304.02

C16
C17
C18
C19
C20
C21

304.06

C22

304.07

C23

506.10
506.11
506.12
506.13
506.21
506.22
506.23
506.30
506.40
506.45
507

D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
D8
D9
D10
D11
D12
D13
D14
D15
D16
D17
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Egésztest vibráció által okozott betegségek (beleértve az ágyéki gerinc porckorong
betegségeit)
Foglalkozással kapcsolatos egyéb fizikai kóroki tényezõ által okozott betegségek
Ionizáló sugárzás által okozott betegségek
C) BIOLÓGIAI KÓROKI TÉNYEZÕK
Egyéb zoonózisok
Tetanusz
Brucellózis
Ornitózis
Kullancs-enkefalitisz
Atrax
Leptospirózis
Q-láz
Tularémia
Borelliózis (Lyme-kór)
Trichofitiázis
Foglalkozással kapcsolatban keletkezett hepatitiszek
Foglalkozással kapcsolatban keletkezett tuberkulózis
Amõbiázis
Fertõzõ betegségek által okozott idült egészségkárosodás, ha az a foglalkozással
kapcsolatban keletkezett
Hivatalos külszolgálat során szerzett trópusi betegségek
Gennykeltõk által okozott bõrbetegségek
Gombák által okozott bõrbetegségek
Exogen (extrinsic) allergiás alveolitisz
Gyapot, len, kender, juta, szizál és cukornád porok és rostok belégzése által okozott
tüdõbetegségek
Foglalkozással kapcsolatos biológiai kóroki tényezõk által okozott egyéb
betegségek
Tudományos igazolt biológiai allergének által kiváltott és munkával kapcsolatos
allergiás asztma
Tudományos igazolt biológiai allergének által kiváltott és munkával kapcsolatos
allergiás rinitisz
D) NEM OPTIMÁLIS IGÉNYBEVÉTEL, PSZICHOSZOCIÁLIS ERGONÓMIAI KÓROKI
TÉNYEZÕK
A periartikuláris tömlõk nyomás miatti betegsége
Prae-patelláris és sub-patelláris bursitis
Olecranon bursitis
Váll bursitis
Az ínhüvely-túlerõltetés által okozott betegségek
A peritendineum-túlerõltetés által okozott betegség
Az izom és ín tapadási helyek túlerõltetés által okozott betegségek
Térdízületi meniszkusz sérülése
Nyomás eredetû perifériás idegkárosodás
Carpal tunnel (kéztõ alagút) szindróma
Bányászok nystagmusa (szemtekerezgése)
Az ágyéki gerinc porckorong tehermozgatás által okozott betegségei
A nyaki gerinc szakasz porckorong tehermozgatás által okozott betegségei
Csontok, ízületek, izmok, inak túlzott, illetve egyoldalú igénybevétele által okozott
betegségei
Pszichoszociális kóroki tényezõk
Ergonómiai kóroki tényezõk által okozott betegségek
A munkavégzéssel vagy a munkakörnyezettel kapcsolatos egyéb betegségek
”
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4. számú melléklet a 2009. évi CLIV. törvényhez
„4. számú melléklet az 1997. évi XLVII. törvényhez

Biológiai mintában vizsgált anyagok
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Anilin
Arzén
Benzol
Dimetil-formamid
Etilbenzol
Fenol
Fluorid vegyületek
Higany (szervetlen)
Kadmium
Kobalt
Króm
n-Hexán
Nikkel
Nitro-benzol
Ólom (szervetlen)
Szelén
Szerves foszforsavészterek
Szén-monoxid
Sztirol
Toluol
Triklór-etilén
Xilol”

•

2009. évi 193. szám

MAGYAR KÖZLÖNY

III.

•

2009. évi 193. szám

47091

Kormányrendeletek

A Kormány 317/2009. (XII. 29.) Korm. rendelete
az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól
szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet, valamint a kincstári elszámolások beszámolási
és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 240/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet
módosításáról
A Kormány az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 124. §-a (2) bekezdésének a), b) és h) pontjában, valamint
a számvitelrõl szóló 2000. évi C. törvény 178. §-a (1) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. §-a
(1) bekezdésének b) pontjában megállapított feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:

I. FEJEZET
AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS SZERVEZETEI BESZÁMOLÁSI ÉS KÖNYVVEZETÉSI KÖTELEZETTSÉGÉNEK
SAJÁTOSSÁGAIRÓL SZÓLÓ 249/2000. (XII. 24.) KORM. RENDELET MÓDOSÍTÁSA
1. §

Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000.
(XII. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Áhsz.) a 2. §-a elõtt a következõ fejezetszámmal és fejezetcímmel egészül ki:

„I. fejezet
Általános rendelkezések”
2. §

(1) Az Áhsz. 5. §-a 3. pontjának a) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[5. § E rendelet alkalmazásában:
3. Behajthatatlan követelés: az a követelés,]
„a) amelyre az adós ellen vezetett végrehajtás során nincs fedezet, vagy amennyiben a talált fedezet a követelést csak
részben fedezi, a nem fedezett rész tekintetében,”
(2) Az Áhsz. 5. §-a 7. pontjának d) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[5. § E rendelet alkalmazásában:
7. Jelentõs összegû eltérés:]
„d) Minden esetben jelentõs összegûnek kell tekinteni, ha a valutapénztárban lévõ valuta, a devizaszámlán lévõ
deviza, a külföldi pénzértékre szóló követelés, befektetett pénzügyi eszköz, értékpapír, aktív pénzügyi elszámolás,
illetve kötelezettség (ideértve a passzív pénzügyi elszámolást is) mérlegfordulónapi értékelésekor a költségvetési év
mérlegfordulónapjára vonatkozó – a Tv. 60. §-a szerinti – devizaárfolyamon átszámított forintértéke és az értékelés
elõtti könyv szerinti értéke közötti különbözet összege meghaladja az értékelés elõtti könyv szerinti érték 20%-át vagy
a 100 000 forintot.”
(3) Az Áhsz. 5. §-ának 7. pontja a következõ e) alponttal egészül ki:
[5. § E rendelet alkalmazásában:
7. Jelentõs összegû eltérés:]
„e) Minden esetben jelentõs összegûnek kell tekinteni, ha a 28. § (5) bekezdése szerint az üzembe helyezéskor,
a raktárba történõ beszállításkor az adott eszköz értéke a rendelkezésre álló dokumentumok (szerzõdés, piaci
információ, jogszabályi elõírás) alapján megállapított bekerülési érték és a késõbbiekben ténylegesen fizetett összeg
közötti különbözet összege meghaladja a bekerülési érték 1%-át vagy a 100 000 forintot.”

3. §

(1) Az Áhsz. 7. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Az önállóan mûködõ és gazdálkodó költségvetési szerv éves és féléves elemi költségvetési beszámolója a saját és
a hozzárendelt önállóan mûködõ költségvetési szerv éves és féléves elemi költségvetési beszámolóját összevontan
tartalmazza. Az elemi költségvetés készítésére kötelezett önállóan mûködõ és gazdálkodó költségvetési szerv
külön-külön is köteles elkészíteni saját és a hozzárendelt önállóan mûködõ költségvetési szerv éves és féléves elemi
költségvetési beszámolóját. Az önállóan mûködõ és gazdálkodó költségvetési szerv éves és féléves összevont elemi
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költségvetési beszámolója nem tartalmazhatja a hozzárendelt, gazdasági szervezettel nem rendelkezõ önállóan
mûködõ és gazdálkodó költségvetési szerv éves és féléves elemi költségvetési beszámolóját.”
(2) Az Áhsz. 7. §-a a következõ (15)–(16) bekezdéssel egészül ki:
„(15) Amennyiben az államháztartás szervezetének az Áht. 100/I. §-ának (3) és (10) bekezdés szerint üzemgazdasági
(eredmény)szemléletû (a továbbiakban: eredményszemléletû) könyvvezetési és beszámolási kötelezettsége is
keletkezik, elkülönített éves eredményszemléletû költségvetési beszámolót is köteles készíteni.
(16) Ha az államháztartás szervezete eredményszemléletû könyvvezetési és beszámolási kötelezettségre is kötelezett
és átszervezés (ideértve az összevonást, a beolvasztást, az egyesülést is) miatt véglegesen megszûnik, a megszûnõ
szervezet a megszûnés napjával, illetve az irányító szerv megváltoztatásával járó átszervezés esetén az átszervezés
napjával az éves eredményszemléletû költségvetési beszámolóval azonos tartalmú beszámolót is köteles készíteni,
amelyet leltárral és záró fõkönyvi kivonattal kell alátámasztani.”
4. §

(1) Az Áhsz. 8. §-ának (11) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(11) Amennyiben az 1. § (1) bekezdésének a)–b) és d)–g) pontjában foglalt államháztartás szervezetéhez önállóan
mûködõ és gazdálkodó, illetve önállóan mûködõ költségvetési szerv is kapcsolódik vagy jogi személyiségû szervezeti
egységgel rendelkezik, akkor azok könyvvezetési kötelezettségét az önállóan mûködõ és gazdálkodó költségvetési
szervnek kell szabályoznia. A szabályozásnál figyelembe kell venni, hogy a hozzárendelt költségvetési szerv gazdasági
eseményeit is teljes körûen a kettõs könyvvitel rendszerében kell elszámolni.”
(2) Az Áhsz. 8. §-ának (13) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(13) Az önállóan mûködõ és gazdálkodó költségvetési szerv számviteli politikájában dönt arról, hogy annak
rendelkezéseit és a kapcsolódó szabályzatok hatályát kiterjeszti-e a hozzárendelt költségvetési szervekre, vagy azok
– az elõirányzatok feletti rendelkezési jogosultság függvényében – önálló számviteli politikát alakítanak ki, és külön
szabályzatokat készítenek.”
(3) Az Áhsz. 8. §-ának (15) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(15) Amennyiben az államháztartás szervezete kiegészítõ, kisegítõ, vállalkozási tevékenysége keretében saját
elõállítású terméket értékesít vagy szolgáltatást nyújt, a saját elõállítású termék, a végzett szolgáltatás közvetlen
önköltségét – a (9) és (10) bekezdésben foglaltak figyelembevételével – az önköltségszámítás rendjére vonatkozó
belsõ szabályzat szerint köteles megállapítani.”
(4) Az Áhsz. 8. §-ának (22) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(22) A Tv. 14. §-ának (8) bekezdése szerinti napi készpénz záró állomány maximális mértékét úgy kell meghatározni,
hogy a készpénz napi záró állományának naptári hónaponként számított napi átlaga – kivéve, ha jogszabály eltérõen
rendelkezik – az államháztartás szervezeténél nem haladhatja meg az adott költségvetési év módosított költségvetési
elõirányzata fõösszegének 1,2%-át, illetve ha az 1,2% nem éri el az 500 000 forintot, akkor az 500 000 forintot. A napi
készpénz záró állomány maximális mértékének meghatározása során figyelmen kívül kell hagyni a készpénz letétek
összegét.”
(5) Az Áhsz. 8. §-a a következõ (23) bekezdéssel egészül ki:
„(23) Azon szervezeti egységek esetében, melyeknek az Ámr. elõírásai szerint elemi költségvetés készítési
kötelezettsége nem keletkezik, azonban külön jogszabály alapján elõirányzat-felhasználási keretszámla vezetésre
jogosultak, a könyvvezetési kötelezettségüket annak az önállóan mûködõ és gazdálkodó költségvetési szervnek kell
szabályoznia, amelyhez kapcsolódnak. Az önállóan mûködõ és gazdálkodó költségvetési szerv számviteli
politikájában dönt arról, hogy annak rendelkezéseit és a kapcsolódó szabályzatok hatályát kiterjeszti-e az
elõirányzat-felhasználási keretszámla vezetésére jogosultak körére, vagy azok – az elõirányzatok feletti rendelkezési
jogosultság függvényében – önálló számviteli politikát alakítanak ki, és külön szabályzatokat készítenek.”

5. §

Az Áhsz. a 8/A. §-át követõen a következõ 8/B. §-sal egészül ki:
„8/B. § A 7. § (15) bekezdése alá tartozó államháztartás szervezete a tevékenysége során felmerülõ, a vagyoni, pénzügyi
és jövedelmi helyzetére kiható gazdasági eseményeirõl a kettõs könyvvitel rendszerében – a 8. § (1) bekezdés szerinti
módosított teljesítés szemléletû nyilvántartás vezetése mellett – a Tv. szerinti (az e rendelet II. fejezetében rögzített
eltérésekkel) eredményszemléletû nyilvántartás vezetésére is köteles, amelyet a költségvetési év végével köteles
lezárni.”
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6. §

Az Áhsz. a 9. §-át követõen a következõ 9/A. §-sal egészül ki:
„9/A. § A 7. § (15) bekezdése alá tartozó államháztartás szervezete az elkülönített éves eredményszemléletû
költségvetési beszámoló elkészítésekor és az azt alátámasztó könyvvezetés során a Tv. 15–16. §-ában meghatározott
alapelveket – a 9. § (9) és (10) bekezdésben foglaltak figyelembevétele mellett – köteles érvényesíteni.”

7. §

(1) Az Áhsz. 10. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az 1. § (1) bekezdésének a)–b) és d)–g) pontjában foglalt államháztartás szervezetei (ideértve az elemi
költségvetés készítésére kötelezett önállóan mûködõ költségvetési szerveket is) a költségvetési év elsõ félévérõl június
30-ai fordulónappal féléves elemi költségvetési beszámolót, az 1. § (1) bekezdésének a)–b), d)–g) és i)–k) pontjában
foglalt államháztartás szervezetei (ideértve az elemi költségvetés készítésére kötelezett önállóan mûködõ
költségvetési szerveket is) a költségvetési évrõl december 31-ei fordulónappal éves elemi költségvetési beszámolót
kötelesek készíteni. A féléves elemi költségvetési beszámolót legkésõbb július 31-éig, az éves elemi költségvetési
beszámolót legkésõbb a következõ költségvetési év február 28-áig kell az 1. § (1) bekezdésének a)–b), d)–g) és
i)–k) pontjában foglalt államháztartás szervezeteinek az irányító szervnek –, illetve leadott hatáskör esetén
a középirányító szervnek – megküldeni.”
(2) Az Áhsz. 10. §-ának (3) és (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Az államháztartás szervezetei az éves és féléves elemi költségvetési beszámolót, egyszerûsített éves költségvetési
beszámolót, konszolidált éves költségvetési beszámolót, éves eredményszemléletû költségvetési beszámolót az
e rendeletben meghatározott (a Pénzügyminisztérium honlapján közzétett, központilag elõírt tájékoztató és
ûrlapgarnitúra szerinti) formában és tartalommal készítik el. Az e rendeletben és mellékleteiben meghatározott és
a Pénzügyminisztérium honlapján közzétett, központi ûrlapgarnitúra helyettesíthetõ elektronikus adatfeldolgozó és
adathordozó rendszerek segítségével azonos formában kinyomtathatóan készített, azonos tartalmú
dokumentumokkal. Amennyiben az így elõállított és kinyomtatott dokumentum tartalmazza a 13. §-ban foglalt
aláírásokat is, akkor az azonos értékû a Pénzügyminisztérium honlapjáról letöltött központi ûrlapgarnitúra alapján
elkészített beszámolóval. Az aláírók felelõsséggel tartoznak az adatokat elõállító és továbbító eljárások megfelelõ
archiválásáért.
(4) A fejezet irányítását ellátó szervnek, illetve a külön jogszabályban arra feljogosított szervnek a saját és az 1. §
(1) bekezdésének a) pontja szerinti irányítása alá tartozó költségvetési szervek (ideértve az elemi költségvetés
készítésére kötelezett önállóan mûködõ költségvetési szerveket is) felülvizsgált éves és féléves elemi költségvetési
beszámolóit, valamint az 1. § (1) bekezdésének f) és i)–j) pontja szerinti államháztartás szervezeteinek az éves és féléves
elemi költségvetési beszámolóit az (1) bekezdés szerinti határidõ lejártát követõ 15 munkanapon belül kell benyújtani
– ha jogszabály másként nem rendelkezik – a Pénzügyminisztériumhoz, illetve a Kincstárhoz számítógépes
feldolgozásra. Az 1. § (1) bekezdésének k) pontja szerinti államháztartás szervezete éves elemi költségvetési
beszámolóját az (1) bekezdés szerinti határidõ lejártát követõ 15 munkanapon belül a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági
Minisztériumhoz továbbítja.”
(3) Az Áhsz. 10. §-ának (10) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(10) Az elkülönített állami pénzalapokról a – külön törvényben meghatározott – kezelõnek az elõzetes éves elemi
költségvetési beszámolót a tárgyévet követõ év április 30-áig, a végleges éves elemi költségvetési beszámolót
a tárgyévet követõ év május 31-éig kell továbbítania a Pénzügyminisztériumhoz, illetve kijelölt szervezetéhez
feldolgozásra.”
(4) Az Áhsz. 10. §-ának (13) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(13) A Kincstár az államháztartás szervezetétõl az éves és féléves költségvetési beszámolót csak akkor fogadhatja el,
ha az teljesíti a beszámolóval szemben elõírt alaki követelményeket (számszaki egyezõségek, aláírások, regisztrációs
szám, hely, keltezés stb.) is. A Kincstár Regionális Igazgatóságai a megyei összesített beszámolókat tizenöt
munkanapon belül kötelesek megküldeni további számítógépes feldolgozásra a Pénzügyminisztériumhoz, illetve
kijelölt szervezetéhez.”

8. §

Az Áhsz. a 10. §-a után a következõ 10/A. §-sal egészül ki:
„10/A. § (1) A 7. § (15) bekezdése alá tartozó államháztartás szervezete a költségvetési évrõl december 31-ei
fordulónappal elkészített éves eredményszemléletû költségvetési beszámolót a könyvvizsgálói jelentéssel együtt
legkésõbb a következõ költségvetési év április 30-ig köteles az irányító szervnek megküldeni.
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(2) Az irányító szerv az irányítása alá tartozó 7. § (15) bekezdése szerinti államháztartás szervezetei felülvizsgált éves
eredményszemléletû költségvetési beszámolóit az (1) bekezdés szerinti határidõ lejártát követõ 8 munkanapon belül
köteles benyújtani a Kincstár Regionális Igazgatóságához.
(3) A Kincstár Regionális Igazgatóságai a (2) bekezdés szerinti határidõ lejártát követõ 8 munkanapon belül kötelesek
megküldeni további számítógépes feldolgozásra a Pénzügyminisztériumhoz, illetve kijelölt szervezetéhez.
(4) Az irányító szerv által elfogadott éves eredményszemléletû költségvetési beszámolót a tárgyévet követõ év május
31-éig kell közzétenni.”
9. §

(1) Az Áhsz. 13. §-ának (8) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(8) Az irányító szerv az önállóan mûködõ és gazdálkodó költségvetési szervek, valamint központi költségvetési szerv
esetében az önállóan mûködõ költségvetési szervek elemi költségvetési beszámolóját a beszámoló felülvizsgálatának
elvégzését igazoló személy aláírásával és a beszámoló visszaküldésével hagyja jóvá.”
(2) Az Áhsz. 13. §-a a következõ (9) és (10) bekezdéssel egészül ki:
„(9) A 7. § (15) bekezdése alá tartozó államháztartás szervezete elkülönített éves eredményszemléletû költségvetési
beszámolóját a szerv vezetõje és a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelõs személy köteles aláírni.
(10) A költségvetési beszámolót és annak felülvizsgálatát az (1)–(9) bekezdés szerinti személy a hely és a keltezés
feltüntetésével írja alá.”

10. §

Az Áhsz. a 13/A. §-a után a következõ 13/B. §-sal egészül ki:
„13/B. § (1) Az átszervezéssel (ideértve a jogutódlással fejezeten (önkormányzaton) belüli, vagy fejezetek
(önkormányzatok) közötti összevonást, beolvasztást, egyesülést is), illetve a jogutód nélkül véglegesen megszûnõ 7. §
(15) bekezdés szerinti államháztartási szervezet a megszüntetõ alapító (irányító) szerv által meghatározott
fordulónappal (megszûnés napjával), 60 napon belül, az éves eredményszemléletû költségvetési beszámolónak
megfelelõ adattartalommal – leltárral és záró fõkönyvi kivonattal alátámasztott beszámolót is készít.
(2) Az államháztartási szervezetet megszüntetõ alapító (irányító) szerv által meghatározott fordulónapra (megszûnés
napjára) vonatkozóan elkészített éves eredményszemléletû költségvetési beszámoló tartalmazza a mérleget, az
eredménykimutatást, a kiegészítõ mellékletet. A beszámolót – a fordulónapig (a megszûnés napjáig) bekövetkezett
gazdasági események hatásainak figyelembevételével – az éves zárásra vonatkozó szabályok szerint kell elkészíteni.”

11. §

Az Áhsz. 14. §-a elõtti alcím helyébe a következõ alcím lép:

„A könyvviteli mérleg tételeinek tartalma”
12. §

(1) Az Áhsz. 22. §-a (1) bekezdése d) pontjának dj–dl) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[22. § (1) A követelések között kell kimutatni
d) az elõzõekben nem nevesített egyéb követeléseket, így a]
„dj) elõfinanszírozás miatti követeléseket,
dk) szabálytalan kifizetés miatti követeléseket (ideértve a jogalap nélkül felvett támogatások, ellátások miatti
követeléseket is),
dl) garancia- és kezességvállalásból származó követeléseket,”
(2) Az Áhsz. 22. §-a (1) bekezdésének d) pontja a következõ dm) alponttal egészül ki:
[22. § (1) A követelések között kell kimutatni
d) az elõzõekben nem nevesített egyéb követeléseket, így a]
„dm) különféle egyéb követeléseket (ideértve a vásárolt követeléseket, a térítés nélkül és egyéb címen átvett
követeléseket, a szerzõdésen alapuló konkrét termékhez, szolgáltatásnyújtáshoz közvetve kapcsolódó, nem
számlázott, utólag kapott engedmény miatti követeléseket, a peresített követelésekbõl a bíróság által a költségvetési
év mérlegfordulónapjáig jogerõsen megítélt követeléseket is).”
(3) Az Áhsz. 22. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Forgatási célú részesedés minden olyan tulajdoni részesedést jelentõ vásárolt befektetés, amelyet forgatási célból,
árfolyamnyereség, illetve kamatbevétel elérése érdekében szereztek be.”

13. §

Az Áhsz. 24. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„24. § (1) Saját tõkeként kell kimutatni a központi költségvetési szervek által kezelt vagyon, a társadalombiztosítás
pénzügyi alapjaihoz tartozó vagyon, a helyi önkormányzat, a települési területi és az országos kisebbségi
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önkormányzat, a többcélú kistérségi társulás, illetve egyéb jogszabály alapján az államháztartás szervezete tulajdonát
képezõ vagyon eszközeinek a forrását, amely korábbi költségvetési vagy egyéb felhalmozásból, juttatásból képzõdött,
illetve folyamatos tõkeváltozásból ered. A saját tõke részeként kell kimutatni a 32. § (7) bekezdése szerinti piaci
értékelésbõl származó értékhelyesbítéssel azonos összegû értékelési tartalékot is.
(2) A saját tõke tartós tõkébõl, tõkeváltozásból és értékelési tartalékból tevõdik össze.
(3) Tartós tõkeként kell szerepeltetni a jogszabály vagy az alapító (irányító) szerv által tartósan a tevékenység
ellátáshoz tulajdonba, illetve kezelésbe adott eszközök forrását (ide nem értve a költségvetési elõirányzat terhére
rendelkezésre bocsátott pénzeszközöket). Nem szabad tartós tõkeként szerepeltetni a központi alrendszerben az
önkormányzati alrendszertõl kezelésbe vett eszközök forrását, illetve az önkormányzati alrendszerben azon kezelésbe
vett eszköz forrását, amely eszközöket nem az irányítást végzõ önkormányzat, többcélú kistérségi társulás bocsátott
a rendelkezésre.
(4) A könyvviteli mérlegben negatív elõjelû tartós tõke nem mutatható ki. A tartós tõke csak megszûnéskor,
átszervezéskor (összevonás, beolvasztás, kiválás, megosztás, szétválás) változhat. Már mûködõ államháztartás
szervezete tartós tõkéje átszervezés során akkor növekedhet, amennyiben az alapító (irányító) szerv a közfeladat
ellátáshoz további eszközöket (ide nem értve a költségvetési elõirányzat terhére rendelkezésére bocsátott
pénzeszközöket) is rendelkezésre bocsát.
(5) Tõkeváltozásként kell kimutatni az eszközök finanszírozására szolgáló 2010. január 1-je után, illetve az alapítást
(átszervezést) követõen képzõdött forrásokat, illetve forráscsökkenéseket.
(6) Újonnan alakuló, illetve összevonással létrejövõ államháztartás szervezete a nyitómérlegben tõkeváltozást nem
mutathat ki.
(7) Értékelési tartalékként kell kimutatni a 32. § (7) bekezdése szerinti piaci értékelés alapján meghatározott
értékhelyesbítés összegét. Az értékelési tartalék és az értékhelyesbítés csak és kizárólag egymással szemben és azonos
összegben változhat. Az értékelési tartalék terhére a saját tõke más elemeit nem lehet növelni, annak terhére
kötelezettség nem teljesíthetõ.
(8) A saját tõkén belül el kell különíteni a tulajdonba kapott, illetve a kezelésbe vett eszközök forrását (ide nem értve
a 26. § (3) bekezdésének b)–c) pontja szerinti forrásokat).”
14. §

Az Áhsz. 25. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Vállalkozási tartalékként kell kimutatni a vállalkozási tevékenység adott költségvetési évben befolyt szakfeladaton
elszámolt bevétele, pénzforgalom nélküli bevétele és a bevételek teljesítése érdekében felmerült valamennyi tárgyévi
kiadása – ideértve a befektetési célú finanszírozási mûveletek hatását is – különbözetének összegében megállapított
vállalkozási maradványból képzett tartalékot (az alaptevékenységre felhasznált, az elõzõ év(ek)ben, illetve
a tárgyévben képzõdött vállalkozási maradvány kivételével). A könyvviteli mérlegben vállalkozási tartalékon belül
elkülönítve kell kimutatni a tárgyévben képzett és a korábbi években képzõdött, még fel nem használt vállalkozási
tartalékot.”

15. §

(1) Az Áhsz. 26. §-a (3) bekezdésének b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[(3) Az egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek között kell kimutatni:]
„b) az önkormányzati alrendszerben az állami vagyon részét képezõ eszközök kezelésbe vételéhez kapcsolódó
kötelezettségeket,”
(2) Az Áhsz. 26. §-a (5) bekezdésének d) pontja a következõ di) alponttal egészül ki, egyidejûleg a jelenlegi di)–dr) alpontok
számozása dj)–ds) alpontra változik:
[(5) A rövid lejáratú kötelezettségek között kell kimutatni:
d) az elõzõekben nem nevesített egyéb rövid lejáratú kötelezettségeket:]
„di) elõfinanszírozás miatti kötelezettségek,”

16. §

Az Áhsz. 28. §-ának (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) A bekerülési érték részét képezõ tételeket (ideértve a számla alapján forintban kiegyenlített importbeszerzéseket
is) a gazdasági esemény megtörténte után, a pénzügyi rendezéskor kell számításba venni a számlázott, a kivetett
összegnek megfelelõ fizetett összegben. Amennyiben az üzembe helyezés, a raktárba történõ beszállítás megtörtént,
de számla, a megfelelõ bizonylat nem érkezett meg, a fizetendõ összeget a hatóság nem állapította meg, és ezért
a pénzügyi rendezés sem teljesülhetett, akkor az adott eszköz értékét a rendelkezésre álló dokumentumok (szerzõdés,
piaci információ, jogszabályi elõírás) alapján kell meghatározni és a negyedév végén állományba venni. Az így
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meghatározott érték és a késõbbiekben ténylegesen fizetett összeg közötti különbözettel a bekerülési értéket
a végleges bizonylatok kézhezvétele idõpontjában akkor kell módosítani, ha a különbözet összege az adott eszköz
értékét jelentõsen módosítja.”
17. §

Az Áhsz. 33. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A valutapénztárban lévõ valutakészletnek, a devizaszámlán lévõ devizának, továbbá a külföldi pénzértékre szóló
követelésnek, befektetett pénzügyi eszköznek, értékpapírnak, aktív pénzügyi elszámolásnak, illetve kötelezettségnek
(ideértve a passzív pénzügyi elszámolást is) a költségvetési év mérlegfordulónapjára vonatkozó (1) bekezdés szerinti
értékelése elõtti könyv szerinti értéke és az értékeléskori forintértéke közötti különbözetet, amennyiben az
összevontan jelentõs összegû:
a) a valutapénztárban lévõ valutakészlet és a devizaszámlán lévõ deviza, illetve az aktív és passzív pénzügyi
elszámolás árfolyamveszteségét az egyéb folyó kiadások között, az árfolyamnyereségét az intézményi mûködési
bevételek között kell elszámolni,
b) az idegen pénzeszközökhöz kapcsolódó valutakészlet, devizaszámlán lévõ deviza árfolyamveszteségét, illetve
árfolyamnyereségét a költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolásokkal szemben kell elszámolni,
c) a külföldi pénzértékre szóló követelések, befektetett pénzügyi eszközök, értékpapírok, illetve kötelezettségek
árfolyamveszteségét a saját tõke csökkenéseként, az árfolyamnyereségét a saját tõke növekedésként kell elszámolni.”

18. §

Az Áhsz. 37. §-ának (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközöket az államháztartás szervezete
az üzemeltetést, kezelést végzõ szerv által a december 31-ei fordulónapra vonatkozó évenkénti leltározása alapján
elkészített, hitelesített és a megállapodásban meghatározott idõpontig megküldött leltárral köteles alátámasztani.”

19. §

(1) Az Áhsz. 38. §-a (6) bekezdésének c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[(6) Az éves költségvetési beszámoló pénzforgalmi jelentése év végén kiegészül következõ tájékoztató adatokkal:]
„c) a munkáltató által levont és az adóhatóságnak átutalt, munkavállalót terhelõ természetbeni egészségbiztosítási
járulék, pénzbeli egészségbiztosítási és munkaerõ-piaci járulék (a továbbiakban együtt: egészségbiztosítási- és
munkaerõ-piaci járulék), valamint nyugdíjbiztosítási járulék összege,”
(2) Az Áhsz. 38. §-ának (6) bekezdése a következõ v) ponttal egészül ki:
[(6) Az éves költségvetési beszámoló pénzforgalmi jelentése év végén kiegészül következõ tájékoztató adatokkal:]
„v) a közszféra és a magánszféra együttmûködésén (public-private partnership (PPP)) alapuló szerzõdéses
konstrukció hosszú távú kötelezettségvállalásának állománya.”
(3) Az Áhsz. 38. §-ának (8)–(10) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(8) Ténylegesen teljesített bevételként, illetve kiadásként a pénzügyileg realizált, illetve a pénzforgalom nélküli
sajátos elszámolással, beszámítással, rendezett összegeket kell figyelembe venni.
(9) Pénzforgalom nélküli bevétel a költségvetési évet megelõzõ évben (években) teljesített bevétel maradványából
a költségvetési évben igénybe vett összeg, amely származhat költségvetési vagy vállalkozási tartalékból.
(10) Pénzmaradvány az alap-, a kiegészítõ és a kisegítõ tevékenység pénzeszközei, a forgatási célú értékpapírjai és
rövid lejáratú likvid hitelei különbözeteként megállapított maradvány. A pénzmaradvány-kimutatás a könyvviteli
mérlegben kimutatott költségvetési tartalék kialakulását mutatja be.”
(4) Az Áhsz. 38. §-ának (12) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(12) A vállalkozási maradvány a vállalkozási tevékenység jövedelme. A vállalkozási maradvány-kimutatás a könyvviteli
mérlegben kimutatott vállalkozási tartalék levezetését tartalmazza.”

20. §

Az Áhsz. 39. §-ának (3)–(6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A forgatási célú értékpapírokkal, illetve a rövid lejáratú likvid hitelekkel és rövid lejáratú mûködési célú
kötvényekkel kapcsolatos pénzügyi mûveletek a tárgyévben nem jelentik a költségvetési pénzeszközök végleges
felhasználását, illetve növekedését, ezért a költségvetési maradványt módosítják.
(4) Az egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások a tárgyévben nem jelentik a költségvetési pénzeszközök végleges
felhasználását, illetve növekedését, ezért a költségvetési maradványt módosítják.
(5) A tárgyidõszakot megelõzõ idõszakokban képzett tartalék fel nem használt része a záró pénzkészletben szerepel.
A tárgyévi pénzmaradvány megállapításánál az elõzõ évekbõl származó tartalékot le kell vonni. A záró pénzkészlet
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tartalmazza a vállalkozási maradványt is, ezért ezt az összeget pénzmaradványt csökkentõ tételként kell figyelembe
venni.
(6) A pénzmaradványból, az elõirányzat-maradványból az államháztartás szervezetét meg nem illetõ tételeket
a gazdálkodásukra vonatkozó jogszabály tartalmazza.”
21. §

Az Áhsz. a 39. §-a után a következõ 39/A. §-sal egészül ki:
„39/A. § (1) A vállalkozási maradvány-kimutatás tartalmazza azokat a módosító tételeket, amelyek figyelembevétele
után állapítható meg a vállalkozási tartalék.
(2) A vállalkozási maradvány-kimutatásban be kell mutatni a vállalkozási tevékenység bevételi és kiadási
elõirányzatait.
(3) A vállalkozási tevékenység tárgyévben pénzügyileg rendezett bevételeit el kell különíteni mûködési, felhalmozási
célú költségvetési bevételek, forgatási vagy befektetési célú finanszírozási bevételek, illetve a vállalkozási
tevékenységhez kapcsolódó passzív pénzügyi elszámolások bevételei szerint.
(4) A vállalkozási tevékenység tárgyévben pénzügyileg rendezett kiadásait el kell különíteni a mûködési vagy
felhalmozási célú költségvetési kiadások, forgatási vagy befektetési célú finanszírozási kiadások, illetve a vállalkozási
tevékenységhez kapcsolódó aktív pénzügyi elszámolások kiadásai szerint.
(5) A vállalkozási tevékenységhez kapcsolódó forgatási célú értékpapírokkal, illetve a rövid lejáratú likvid hitelekkel és
rövid lejáratú mûködési célú kötvényekkel kapcsolatos pénzügyi mûveletek a tárgyévben nem jelentik a költségvetési
pénzeszközök végleges felhasználását, illetve növekedését, ezért a vállalkozási maradványt módosítják.
(6) A vállalkozási tevékenységhez kapcsolódó egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások a tárgyévben nem jelentik
a költségvetési pénzeszközök végleges felhasználását, ezért a vállalkozási maradványt módosítják.
(7) A tárgyidõszakot megelõzõ idõszakokban képzett vállalkozási tartalék fel nem használt részét a tárgyévi
vállalkozási maradvány megállapításánál le kell vonni.
(8) A vállalkozási tevékenység tárgyévi vállalkozási maradványa a vállalkozási tevékenység bevételi maradványának
(bevételi többlet, illetve bevételi lemaradás) és kiadási maradványának (kiadási megtakarítás, kiadási többlet) együttes
összege.
(9) A tárgyévi vállalkozási maradványból az államháztartás szervezetét meg nem illetõ tételeket a gazdálkodásukra
vonatkozó jogszabály tartalmazza.”

22. §

(1) Az Áhsz. 40. §-a (2) bekezdésének b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[(2) Az éves költségvetési beszámoló kiegészítõ mellékletének számszerû kimutatásai:]
„b) A befektetett eszközök (kivéve befektetett pénzügyi eszközök) állományának alakulása.”
(2) Az Áhsz. 40. §-a (2) bekezdésének e) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[(2) Az éves költségvetési beszámoló kiegészítõ mellékletének számszerû kimutatásai:]
„e) Az önkormányzati alrendszer sajátos gazdálkodásához kapcsolódó elszámolások:
ea) a normatív, a normatív kötött felhasználású állami hozzájárulás és a mutatószámok, feladatmutatók állományának
alakulása,
eb) a cél- és címzett támogatás elszámolása,
ec) a központosított elõirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása,
ed) a jövedelemkülönbség mérsékléssel kapcsolatos elszámolás,
ee) az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévõ települési önkormányzatok támogatásának elszámolása,
ef) az elõzõ évi kötelezettségvállalással terhelt normatív, kötött felhasználású támogatások, illetve központosított
elõirányzatok elõirányzat-maradványának elszámolása,
eg) a többcélú kistérségi társulások támogatásának jogcím szerinti elszámolása, valamint a mutatószámok,
feladatmutatók alakulása.”
(3) Az Áhsz. 40. §-a (2) bekezdésének j)–B) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[(2) Az éves költségvetési beszámoló kiegészítõ mellékletének számszerû kimutatásai:]
„j) Az eszközök értékvesztésének alakulása.
k) Az eszközök értékhelyesbítésének alakulása.”
(4) Az Áhsz. 40. §-a (2) bekezdésének m) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[(2) Az éves költségvetési beszámoló kiegészítõ mellékletének számszerû kimutatásai:]
„m) Az adósságállomány évenkénti alakulása.”
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(5) Az Áhsz. 40. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Az 1. § (1) bekezdésének c) és h) pontjában foglalt alapok éves beszámolója kiegészítõ melléklete a következõ
számszerû kimutatásokból áll:
a) a pénzforgalom egyeztetése,
b) a befektetett eszközök (kivéve befektetett pénzügyi eszközök) állományának alakulása,
c) az eszközök értékvesztésének alakulása,
d) a követelések, a kötelezettségek részletezése,
e) az eszközök értékhelyesbítésének alakulása,
f) a kötelezettségvállalások állományának alakulása (csak az 1. § (1) bekezdésének h) pontjában foglalt alapok
esetében).”
23. §

(1) Az Áhsz. 42. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A befektetett eszközök (kivéve befektetett pénzügyi eszközök) állományának alakulása kimutatás tagolását
e rendelet 6. számú melléklete tartalmazza.”
(2) Az Áhsz. 42. §-ának (4) és (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) Az eszközök értékvesztésének alakulása kimutatás tagolását e rendelet 19. számú melléklete tartalmazza.
(5) Az eszközök értékhelyesbítésének alakulása kimutatás tagolását e rendelet 20. számú melléklete tartalmazza.”

24. §

Az Áhsz. 44. §-ának (7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(7) Az adósságállomány évenkénti alakulását a 22. számú melléklet szerint kell bemutatni. A 22. számú mellékletet
a helyi (a települési és a területi kisebbségi) önkormányzat, az országos kisebbségi önkormányzat, a többcélú
kistérségi társulás, valamint az Áht. 100/I. §-ának (12) bekezdése és az Áht. 100/J. § (2) bekezdésének c) pontja szerint
hitellel rendelkezõ költségvetési szerv köteles elkészíteni.”

25. §

Az Áhsz. a 44/A. §-a után a következõ II. fejezettel, fejezetcímmel és a 44/B–44/P. §-okkal egészül ki:

„II. FEJEZET
AZ ELKÜLÖNÍTETT EREDMÉNYSZEMLÉLETÛ KÖNYVVEZETÉS ÉS BESZÁMOLÁS
A fejezet hatálya
44/B. § (1) Az államháztartás szervezetei a 44/C–44/P. §-ok elõírásait is kötelesek alkalmazni, amennyiben a 7. §
(15) bekezdése alapján elkülönített eredményszemléletû könyvvezetésre és beszámolásra is kötelezettek.
(2) Az államháztartás szervezetei az elkülönített éves eredményszemléletû költségvetési beszámoló elkészítésére és az
azt alátámasztó könyvvezetésre a Tv. következõ rendelkezéseit kötelesek alkalmazni:
1–2. §; 3. § (1), (4) 1–4. pontok, 7–9. pontok, (5)–(7), (8) 12–18., 20. pontok, (11); 4–5. §; 7. §; 12. § (1)–(3); 14. § (1)–(5),
(7)–(8), (11)–(12); 15. §; 16. § (2)–(3), (5); 18–19. §; 23. §; 24. § (1); 25. § (1)–(2), (4)–(10); 26. § (2)–(3), (6)–(9); 27. § (1),
(7)–(8); 28. §; 29. § (1)–(2), (6); 30. § (1), (5); 32. § (1)–(4); 33–34. §; 37. § (1) a), d)–f) pont, (2) a), c), e), g) pont, (5); 38. § (3)
c)–B), g) pont, (5), (9); 39. § (1) a) pont; 41. §; 42. § (2); 43. § (1); 44. § (1)–(4); 45. § (1)–(5); 46. §; 47. § (1)–(8); 48. § (1)–(6), (7)
a) és c) pontja; 49. § (2)–(7); 50. § (1)–(6); 51. §; 53. § (1) b)–e) pont, (3); 54–59. §; 60. § (1)–(5), (9)–(10); 61. §; 62. §; 64. §
(1)–(3); 65. § (1)–(7); 66. §; 67. § (1); 68. §; 69. § (1); 70. § (1); 71. § (3); 72. § (1), (2) a), c) pont, (3), (4) a)–b), d) pont; 73–77. §;
78. § (1)–(6); 79–80. §; 81. § (1), (2) a)–e), h) pont, (3)–(5); 83. §; 84. § (1)–(4), (5) a)–c) pont, (6), (7) a)–i), m)–o) pont, (8);
85. § (1), (2) a), c) pont, (3) a)–i), m)–o) pont, (4)–(6); 86. § (1)–(2), (3) a)–e), h)–j) pont, (4)–(5), (6) a), c)–f) pont, (7)–(9);
87. § (1)–(3); 88. § (1)–(5), (7)–(9); 89. § (1), (3), (5); 90. § (1), (3); 92. §; 93. § (1) a) pont, (2)–(4); 94. §; 95. §; 150. §; 151. §
(3)–(14); 152. §; 152/A. §; 152/B. §; 155/A–155/B. §; 157. § (1), (3); 159. §; 160. § (1), (3) a), c) pont, (5); 161. § (2)–(3), (5);
161/A. §; 164. § (1)–(2); 165. §; 166. § (1)–(4), (6); 167. §; 168–169. §; 170. § (1)–(2); 171–173. §; 177. § (2), (9);
178. § (1) a), (2).
(3) Az államháztartás szervezetei az elkülönített éves eredményszemléletû költségvetési beszámoló elkészítése és az
azt alátámasztó könyvvezetés során a Tv. következõ rendelkezéseit nem kötelesek alkalmazni:
3. § (4) 5–6. pont; 52. §; 53. § (1) a) pont, (2), (4)–(6); 63. §.
(4) Az államháztartás szervezetei az elkülönített éves eredményszemléletû költségvetési beszámoló elkészítése és az
azt alátámasztó könyvvezetés során a Tv. következõ rendelkezéseit az e rendeletben szabályozott eltérésekkel
alkalmazzák:
3. § (3), (4) 10. pont; 14. § (10); 16. § (1), (4); 17. §; 24. § (2); 25. § (3); 26. § (1), (4)–(5); 27. § (4)–(6); 29. § (5), (8); 30. § (3);
31. §; 38. § (1), (6); 39. § (2); 42. § (1), (3), (5); 47. § (9); 48. § (7) b) pont; 70. § (2); 71. § (1) a) pont, 151. § (1); 155. § (1), (7);
156. §; 157. § (2); 158. §; 160. § (2); 161. § (1), (4).
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(5) Az államháztartás szervezetei az elkülönített éves eredményszemléletû költségvetési beszámoló elkészítése és az
azt alátámasztó könyvvezetés során a Tv. következõ rendelkezéseit – a gazdálkodásuk sajátosságaira tekintettel – nem
alkalmazzák:
2/A. §; 3. § (2), (8) 1–11. pontok, 19. pont, (9)–(10); 6. §; 8–11. §; 12. § (4); 13. §; 14. § (6), (9); 16. § (6); 20–22. §; 27. § (2)–(3);
29. § (3)–(4), (7), (9); 30. § (2), (4), (6); 32. § (5); 35–36. §; 37. § (1) b)–c) pont, (2) b), d), f) pont, (3)–(4), (6); 38. § (2), (3) a)–B),
e)–f) pont, (4), (7)–(8); 39. § (1) b) pont, (3)–(5); 40. §; 42. § (4), (6)–(8); 43. § (2)–(4); 44. § (5); 45. § (6); 49. § (1); 50. § (7)–(8);
59/A–59/F. §; 60. § (6)–(8); 64. § (4)–(5); 65. § (8)–(9); 67. § (2); 69. § (2)–(3); 71. § (1) b) pont, (2), (4)–(7); 72. § (2) b) pont,
(4) c) pont; 78. § (7); 81. § (2) f) pont; 82. §; 84. § (5) d)–g) pont, (7) j)–l), p)–u) pont; 85. § (2) b), d)–f) pont, (3) j)–l),
p)–u) pont; 86. § (3) f) pont, (6) b) pont; 87. § (4)–(5); 88. § (6); 89. § (2), (4), (6); 89/A. §; 90. § (2), (4)–(9); 91. §; 93. § (1)
b) pont, (5)–(6); 94/A. §; 95/A–149. §; 151. § (2); 153–154. §; 154/A. §; 154/B. §; 155. § (2)–(6), (8)–(10); 157. § (4); 160. § (3)
b) pont, (4); 162–163. §; 163/A. §; 164. § (3); 166. § (5); 170. § (3); 174–176. §; 177. § (1), (3)–(8), (10)–(15); 178. § (1) b)–g),
(3)–(5).

Beszámolási kötelezettség
44/C. § (1) Az éves eredményszemléletû költségvetési beszámoló részei:
a) mérleg
b) eredménykimutatás,
c) kiegészítõ melléklet.
(2) Az éves eredményszemléletû költségvetési beszámolóval egyidejûleg üzleti jelentést is kell készíteni.
(3) Az éves eredményszemléletû költségvetési beszámolót az államháztartás szervezete vezetõje és a beszámoló
elkészítéséért kijelölt felelõs személy írja alá, a hely és a keltezés feltüntetésével.
(4) Az államháztartás szervezete az éves eredményszemléletû költségvetési beszámolót e kormányrendeletben
meghatározott szerkezetben és elõírt tagolásban magyar nyelven kell készíti el. Az adatokat ezer forintban kell
megadni.

Az eredményszemlélet elsõ alkalmazása
44/D. § (1) A 7. § (15) bekezdése szerinti államháztartás szervezete az eredményszemléletû beszámolás és
könyvvezetés elsõ alkalmazásakor az elõzõ évi elemi költségvetési beszámoló könyvviteli mérlege alapján az
eredményszemléletû könyvvezetés következõ év január 1-jei megnyitásához rendezõ mérleget készít
a (2)–(10) bekezdésben foglaltak figyelembevételével.
(2) A rendezõ mérleg mérlegfordulónapja az eredményszemléletû könyvvezetés bevezetését megelõzõ
költségvetési év december 31-e. A 7. § (15) bekezdése szerinti államháztartás szervezete a rendezõ mérleget
a következõ év május 31-éig készíti el.
(3) A rendezõ mérleget és az azt alátámasztó leltárt könyvvizsgálóval kell ellenõriztetni.
(4) A rendezõ mérleget háromoszlopos formában kell elkészíteni, amelynek
a) elsõ oszlopa az (1) bekezdés alapján e rendelet 1. számú melléklete szerinti könyvviteli mérleg sorainak
megnevezését és záró adatait,
b) második oszlopa az átrendezések hatását,
c) harmadik oszlopa az e rendelet 27. számú melléklete szerinti mérleg sorainak megnevezését és záró adatait
tartalmazza.
(5) A rendezõ mérlegben a 7. § (15) bekezdése szerinti államháztartás szervezetének e rendelet 1. számú melléklete
szerinti könyvviteli mérleg tételeit a leltár alapján kell e rendelet 27. számú melléklete szerinti mérlegsorokba
beállítani, továbbtagolni és a mérlegsorok tartalmának megfelelõen átsorolni.
(6) A rendezõ mérlegben az immateriális javak, tárgyi eszközök könyv szerinti nettó értékébõl a fejlesztési
támogatással fedezett részt passzív idõbeli elhatárolásként kell kimutatni a tartós tõkével szemben.
(7) A rendezõ mérlegben azokat a munkavállalókkal, költségvetéssel szembeni követelésekhez, kötelezettségekhez,
illetve aktív és passzív idõbeli elhatároláshoz kapcsolódó tételeket is fel kell tüntetni, melyek e rendelet I. fejezete
alapján a módosított teljesítésszemléletû könyvvezetés és beszámolás során nem szerepeltethetõk.
(8) Az eredményszemléletû beszámolás és könyvvezetés elsõ alkalmazáskor az államháztartás szervezete saját
tõkeként köteles kimutatni a rendezõ mérleg eszközeinek (ideértve az aktív idõbeli elhatárolásokat is) és idegen
forrásainak (ideértve a céltartalékokat, a kötelezettségeket és a passzív idõbeli elhatárolásokat is) különbözetét.
A rendezõ mérlegben eredménytartalékként kell feltüntetni a 25. § szerinti tartalékok összegét, illetve
értékhelyesbítés értékelési tartalékaként kell kimutatni a 32. § (7) bekezdése szerinti piaci értékelés alapján
meghatározott értékhelyesbítés összegét. A saját tõke és ezen összegek különbségeként keletkezõ pozitív összeget
tartós tõkeként, a negatív összeget eredménytartalékként kell szerepeltetni.
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(9) A rendezõ mérleg elkészítéséhez szükséges tudnivalókat a pénzügyminiszter által kiadott külön Tájékoztató
tartalmazza.
(10) Az elsõ alkalmazáskor a könyveket a rendezõ mérleg alapján kell megnyitni, az e fejezet szerinti elõírások
figyelembevételével.

A mérleg tételeinek tartalma
44/E. § Az éves eredményszemléletû költségvetési beszámoló mérlegének tagolását és tételeinek részletezését
e rendelet 27. számú melléklete tartalmazza.
44/F. § (1) A befektetett eszközök csoportjába a mérlegben az immateriális javakat, a tárgyi eszközöket, a befektetett
pénzügyi eszközöket és az üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve
vagyonkezelésbe vett eszközöket kell beállítani.
(2) Az immateriális javak között alapítás-átszervezés aktivált értékeként csak a 17. § (2) bekezdése szerinti költségek
vehetõk figyelembe.
(3) A tárgyi eszközök között a mérlegben a 18. § szerinti eszközöket kell szerepeltetni.
(4) A befektetett pénzügyi eszközök között a mérlegben a 19. § szerinti eszközöket kell szerepeltetni.
(5) Az üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök
között a mérlegben a 20. § szerinti eszközöket kell szerepeltetni.
44/G. § (1) A forgóeszközök mérlegcsoportjában a követelések között kell kimutatni a mérlegben
a) azokat a szerzõdésekbõl jogszerûen eredõ, pénzértékben kifejezett (és kiszámlázott) fizetési igényeket, amelyek az
államháztartás szervezete által már teljesített és az igénybe vevõ által elfogadott, elismert termékértékesítéséhez,
szolgáltatásnyújtáshoz kapcsolódnak (vevõk),
b) a 22. § (1) bekezdésének b) pontja szerinti követeléseket (adósokkal szembeni követelések),
c) a rövid lejáratú kölcsönöket, visszterhesen átadott pénzeszközöket,
d) a váltóköveteléseket,
e) az elõzõekben nem nevesített egyéb követeléseket.
(2) Az értékpapírokon belül a forgatási célú részesedések között a mérlegben a 22. § (3) bekezdése szerinti eszközöket
kell szerepeltetni.
(3) A pénzeszközök között a mérlegben a 22. § (5) és (6) bekezdése szerinti eszközöket kell szerepeltetni.
44/H. § (1) Az államháztartás szervezete saját tõkeként a mérlegben csak olyan vagyont mutathat ki, amelyet
jogszabály, vagy az alapító (irányító) szerv a feladatainak ellátása érdekében tartósan bocsátott rendelkezésére (kezelt,
illetve saját tulajdonként), vagy amelyet jogszabály, vagy az alapító (irányító) szerv az adózott eredménybõl hagyott az
államháztartás szervezeténél. A saját tõke részeként kell kimutatni az értékhelyesbítés értékelési tartalékát is.
(2) A saját tõkét a mérlegben tartós tõke, eredménytartalék, lekötött tartalék, értékhelyesbítés értékelési tartaléka,
valamint mérleg szerinti eredmény tagolásban kell kimutatni.
(3) Tartós tõkeként kell szerepeltetni a jogszabály, vagy az alapító (irányító) szerv által tartósan a tevékenység
ellátáshoz tulajdonba, illetve kezelésbe adott eszközök forrását (ide nem értve a központi alrendszerben az
önkormányzati alrendszertõl kezelésbe vett eszközök forrását, illetve az önkormányzati alrendszerben azon kezelésbe
eszközök forrását, amely eszközöket nem az irányítást ellátó önkormányzat, többcélú kistérségi társulás bocsátott
a rendelkezésre). A tartós tõkén belül el kell különíteni a tulajdonba kapott, illetve a kezelésbe vett eszközök forrását.
(4) Az eredménytartalékot, a lekötött tartalékot, valamint a mérleg szerinti eredményt el kell különíteni aszerint, hogy
az költségvetési (alap-, kiegészítõ, vagy kisegítõ) tevékenységhez, illetve vállalkozási tevékenységhez kapcsolódik.
(5) A lekötött tartalék az eredménytartalékból lekötött összegeket foglalja magában. A lekötött tartalék feloldását az
eredménytartalékkal szemben kell elszámolni.
(6) A mérleg szerinti eredmény a 44/O. § (2) bekezdése szerint megállapított eredmény.
44/I. § (1) Kötelezettségek azok a szállítási, vállalkozási, szolgáltatási és egyéb szerzõdésekbõl eredõ, pénzértékben
kifejezett elismert tartozások, amelyek a szállító, a vállalkozó, a szolgáltató, a hitelezõ, a kölcsönt nyújtó által már
teljesített, az államháztartás szervezete által elfogadott, elismert szállításhoz, szolgáltatáshoz kapcsolódnak.
Kötelezettségek között kell kimutatni az önkormányzati alrendszerben a kezelésbe vett állami vagyont, illetve azt
a kezelésbe vett önkormányzati vagyont, amelyet nem az irányítást végzõ önkormányzat, többcélú kistérségi társulás
bocsátott a rendelkezésre. Kötelezettségként kell a mérlegben kimutatni a jogszabályi elõíráson, a bírósági, illetve
jogerõs közigazgatási hatósági döntésen alapuló fizetési kötelezettségeket is. A kötelezettségek hosszú és rövid
lejáratúak lehetnek.
(2) A hosszú lejáratú kötelezettségek között a mérlegben a hosszú lejáratra kapott kölcsönöket,
a kötvénykibocsátásból származó tartozásokat, a beruházási fejlesztési hiteleket, a mûködési célú hosszú lejáratú
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hiteleket (a mérleg fordulónapját követõ egy költségvetési éven belül esedékes törlesztõ részletek kivételével) és az
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségeket kell szerepeltetni.
(3) Az egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek között a mérlegben a 26. § (3) bekezdése szerinti forrásokat kell
szerepeltetni.
(4) A rövid lejáratú kötelezettségek az egy költségvetési évet meg nem haladó lejáratra kapott kölcsönök, hitelek,
ideértve a hosszú lejáratú kötelezettségekbõl a mérleg fordulónapját követõ költségvetési éven belül esedékes
törlesztõ részleteket is. Rövid lejáratú kötelezettségek közé tartozik a vevõtõl kapott elõleg, az áruszállításból és
szolgáltatás nyújtásból származó kötelezettség, a váltótartozás, az idegen pénzeszközök miatti kötelezettség,
valamint az egyéb rövid lejáratú kötelezettség.

A mérlegtételek értékelésének általános szabályai
44/J. § (1) A mérlegtételek értékelésénél figyelembe kell venni a számviteli alapelvek sajátos érvényesülését.
(2) A mérlegtételek bekerülési (beszerzési és elõállítási) értéke meghatározásánál figyelembe kell venni a 28. §
(5)–(7) bekezdésében, a 29. § (3) bekezdésében, valamint a 29/A–29/B. §-ban foglalt elõírásokat is.

Az eszközök értékcsökkenése
44/K. § (1) Az immateriális javak, tárgyi eszközök értékcsökkenésének megállapításakor a 30. § szerinti sajátos elõírások
is alkalmazhatók.
(2) Amennyiben az államháztartás szervezete az elkülönített eredményszemléletû beszámoláshoz és
könyvvezetéshez a 44/B. § (3) bekezdésében lévõ elõírások szerint is meghatározza az immateriális javak, tárgyi
eszközök értékcsökkenését, akkor a kiegészítõ mellékletben részletesen be kell mutatni mérlegsoronként a 30. §,
illetve a 44/B. § (3) bekezdése alapján meghatározott értékcsökkenés nagyságát, eltérését, valamint szövegesen
indokolni kell alkalmazásának okait.

Az eszközök értékvesztése
44/L. § A követelések értékvesztésének megállapításakor a 31/A. § szerinti sajátos elõírások is alkalmazhatók.

A mérlegben szereplõ eszközök és források értékelése
44/M. § A mérlegtételek értékelésekor figyelembe kell venni a 32. § (3) bekezdésében, a 34. § (3)–(8),
(11) bekezdésében, valamint a 35. § (3) bekezdésben foglalt elõírásokat is.

A mérlegtételek alátámasztása leltárral
44/N. § A mérlegtételek leltározásakor a 37. § elõírását kell alkalmazni.

Az eredménykimutatás tartalma, tagolása
44/O. § (1) Az éves eredményszemléletû költségvetési beszámoló eredménykimutatásának tagolását és tételeinek
részletezését az e rendelet 28. számú melléklete tartalmazza.
(2) A költségvetési év mérleg szerinti eredményét az üzemi (üzleti) tevékenység eredménye, a pénzügyi mûveletek
eredménye (a kettõ együtt a szokásos vállalkozási eredmény) és rendkívüli eredmény együttes összegeként (adózás
elõtti eredmény) kell meghatározni. Ezt követõen az adózás elõtti eredményt csökkenteni kell a költségvetési
tartalékként lekötött összeggel és az adófizetési kötelezettséggel (mérleg szerinti eredmény).
(3) Az üzemi (üzleti) tevékenység eredményét a költségvetési évben elszámolt értékesítés nettó árbevételének, az
eszközök között állományba vett saját teljesítmények értékének, az egyéb bevételeknek, valamint a költségvetési
évben elszámolt anyagjellegû ráfordítások, személyi jellegû ráfordítások, értékcsökkenési leírás és az egyéb
ráfordítások együttes összegének különbözeteként kell megállapítani (összköltség eljárás).
(4) Az eredménykimutatás értékesítés nettó árbevételeként kell kimutatni azokat a kapott (járó) támogatásokat,
támogatásértékû bevételeket, államháztartáson kívülrõl átvett pénzeszközöket is, amelyek a költségvetési évben
a tevékenység ellátása, a teljesített szolgáltatásnyújtás elismert ellenértékének minõsíthetõk.
(5) Az eredménykimutatás egyéb bevételeit közhatalmi bevételek, mûködési célra kapott (jóváhagyott) támogatás,
felhalmozási célra, költségek, ráfordítások ellentételezésére kapott (jóváhagyott) támogatás, immateriális javak, tárgyi
eszközök értékesítésének bevétele, visszaírt értékvesztés, valamint egyéb különféle bevételek tagolás szerint kell
szerepeltetni.
(6) Az eredménykimutatás egyéb ráfordításait mûködési célra adott (jóváhagyott) támogatás, ellátottakkal
kapcsolatos ráfordítások, értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök könyv szerinti értéke, értékvesztés, valamint
egyéb különféle ráfordítás tagolás szerint kell szerepeltetni.
(7) Az eredménykimutatás rendkívüli bevételeit felhalmozási célra kapott (jóváhagyott) támogatás, tulajdonosi
jogokhoz kapcsolódó rendkívüli bevételek, valamint egyéb rendkívüli bevételek tagolás szerint kell szerepeltetni.
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(8) Az eredménykimutatás rendkívüli ráfordításait felhalmozási célra adott (fizetendõ) támogatás ráfordítása,
tulajdonosi jogokhoz kapcsolódó rendkívüli ráfordítások, valamint egyéb rendkívüli ráfordítások tagolás szerint kell
szerepeltetni.

Kiegészítõ melléklet
44/P. § (1) A kiegészítõ mellékletben azokat a számszerû adatokat és szöveges indoklásokat kell szerepeltetni, amelyek
a 7. § (15) bekezdése szerinti államháztartás szervezet éves eredményszemléletû költségvetési beszámolója
mérlegének és eredménykimutatásnak alátámasztását szolgálják.
(2) Az éves eredményszemléletû költségvetési beszámoló kiegészítõ mellékletének számszerû kimutatásai:
a) a befektetett eszközök (kivéve befektetett pénzügyi eszközök) állományának (bruttó értékének és
értékcsökkenésének) alakulása,
b) az eszközök értékhelyesbítésének alakulása,
c) az eszközök értékvesztésének alakulása.
(3) A befektetett eszközök (kivéve a befektetett pénzügyi eszközök) állományának (bruttó értékének és
értékcsökkenésének) alakulása kimutatás tagolását az e rendelet 6. számú melléklete tartalmazza,
(4) Az eszközök értékhelyesbítésének alakulása kimutatás tagolását az e rendelet 20. számú melléklete tartalmazza,
(5) Az eszközök értékvesztésének alakulása kimutatás tagolását az e rendelet 19. számú melléklete tartalmazza.”
26. §

(1) Az Áhsz. a 45. §-a elõtt a következõ fejezetszámmal és fejezetcímmel egészül ki:

„III. FEJEZET
A KÖNYVEK VEZETÉSÉRE, A NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALRA ÉS A KÖZZÉTÉTELRE VONATKOZÓ
ÁLTALÁNOS ELÕÍRÁSOK”
(2) Az Áhsz. 45. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„45. § (1) Az államháztartás szervezeteinél – az Ámr. 17. § (1)–(5) bekezdésének figyelembevétele mellett – a Tv.-ben
meghatározott könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányításával, vezetésével, az éves elemi költségvetési
beszámoló, az egyszerûsített éves költségvetési beszámoló, a konszolidált éves költségvetési beszámoló, valamint az
éves eredményszemléletû költségvetési beszámoló elkészítésével olyan természetes személyt kell megbízni, illetve
ezen feladatok végzésére alkalmazni, aki okleveles könyvvizsgálói képesítéssel vagy mérlegképes könyvelõi
képesítéssel, illetve az engedélyezés szempontjából mérlegképes könyvelõi képesítéssel egyenértékû képesítéssel
(ez utóbbiak a továbbiakban együtt: mérlegképes könyvelõi képesítés) és a tevékenység ellátására jogosító
engedéllyel (igazolvánnyal) rendelkezik, vagy aki a Tv. 152/B. §-a szerinti bejelentést tett.
(2) Az (1) bekezdésben elõírt kötelezettség alól mentesülnek az Ámr. 18. §-ának (3) bekezdésében meghatározott
államháztartási szervezetek.
(3) Az államháztartás szervezetei a Tv. 152. §-ának (1) bekezdése szerinti szakmai továbbképzést államháztartási
szakterületre vonatkozó oktatással kötelesek teljesíteni.”
27. §

(1) Az Áhsz. 45/A. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Az 1. § (1) bekezdésének c), h) pontja szerinti államháztartás szervezete az éves elemi költségvetési beszámoló,
a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak éves költségvetési beszámolója, valamint a társadalombiztosítási
alrendszer konszolidált éves költségvetési beszámolója a Pénzügyminisztériumhoz, a Kincstárhoz, illetve az Állami
Számvevõszékhez történõ megküldésével tesz eleget a beszámoló letétbe helyezési kötelezettségének.”
(2) Az Áhsz. 45/A. §-a a következõ (9) és (10) bekezdéssel egészül ki:
„(9) Az éves eredményszemléletû költségvetési beszámoló készítésére kötelezett államháztartás szervezete
a beszámoló Magyar Államkincstárhoz, illetve a Kincstár Regionális Igazgatóságaihoz történõ megküldésével tesz
eleget a letétbe helyezési kötelezettségének.
(10) Az államháztartás szervezete a megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló hiba esetén ismételten köteles
elkészíteni és letétbe helyezni az éves eredményszemléletû költségvetési beszámolót.”

28. §

Az Áhsz. 45/B. §-a a következõ (5)–(7) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Az éves eredményszemléletû költségvetési beszámoló készítésére kötelezett államháztartás szervezete
a könyvvizsgálói záradékot vagy a záradék megadásának elutasítását is tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést
is kötelesek közzétenni.
(6) A megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló hibák esetén ismételten el kell készíteni és közzé kell tenni az
éves eredményszemléletû költségvetési beszámolót.
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(7) Az éves eredményszemléletû költségvetési beszámoló ismételt közzétételéhez is szükséges a könyvvizsgálói
záradékot vagy a záradék megadásának elutasítását is tartalmazó független könyvvizsgálói jelentés közzététele.”
29. §

(1) Az Áhsz. 46. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A könyvvizsgálat célja annak megállapítása, hogy az éves elemi költségvetési beszámoló, az Ötv. 92/A. §-a szerint
könyvvizsgálatra kötelezett helyi önkormányzat és az országos kisebbségi önkormányzat egyszerûsített éves
költségvetési beszámolója, a 7. § (15) bekezdése szerinti államháztartási szervezet éves eredményszemléletû
költségvetési beszámolója a számviteli törvény, illetve e rendelet elõírásai szerint készült, és ennek megfelelõen
megbízható és valós képet ad az államháztartás szervezete vagyoni és pénzügyi helyzetérõl, a gazdálkodás
eredményérõl.”
(2) Az Áhsz. 46. §-a a következõ (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Az éves eredményszemléletû költségvetési beszámoló könyvvizsgálata során a könyvvizsgáló köteles ellátni az
Áht. 100/J. § (10)–(11) bekezdésében foglalt feladatokat is. Az éves eredményszemléletû költségvetési beszámoló
könyvvizsgálatára a Magyar Könyvvizsgálói Kamara költségvetési minõsítéssel rendelkezõ tagja vagy a Magyar
Könyvvizsgálói Kamaránál nyilvántartásba bejegyzett költségvetési minõsítéssel rendelkezõ könyvvizsgálói cég
választható.”

30. §

Az Áhsz. 46/A. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Az államháztartás szervezetétõl független könyvvizsgáló feladata az éves eredményszemléletû költségvetési
beszámoló (a mérleg, az eredménykimutatás, a kiegészítõ melléklet) és az üzleti jelentés valódiságának és
szabályszerûségének felülvizsgálata, a számviteli törvény és e rendelet, valamint az alapító okirat elõírásai
betartásának ellenõrzése, és ennek alapján az éves eredményszemléletû költségvetési beszámolóról a könyvvizsgáló
állásfoglalását tükrözõ vélemény kialakítása, a könyvvizsgálói záradékot vagy a záradék megadásának elutasítását is
tartalmazó független könyvvizsgálói jelentés elkészítése.”

31. §

Az Áhsz. 46/B. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Ha a könyvvizsgáló a felülvizsgálat során megállapítja, hogy az éves elemi költségvetési beszámoló (az
egyszerûsített éves költségvetési beszámoló), az éves eredményszemléletû költségvetési beszámoló az
államháztartás szervezete vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetérõl megbízható és valós képet ad, a felülvizsgálat
során sem törvénysértést, sem szabálytalanságot nem tapasztalt, és ezért az éves elemi költségvetési beszámolóban
(az egyszerûsített éves költségvetési beszámolóban), az éves eredményszemléletû költségvetési beszámolóban
foglaltakkal egyetért, a beszámolóhoz kapcsolódóan a független könyvvizsgálói jelentésben a következõket is
tartalmazó hitelesítõ záradékot ad: „A könyvvizsgálat során az államháztartás szervezete éves elemi költségvetési
beszámolóját (egyszerûsített éves költségvetési beszámolóját), az éves eredményszemléletû költségvetési
beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti
könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltam, és ennek alapján elegendõ és megfelelõ
bizonyosságot szereztem arról, hogy az éves elemi költségvetési beszámolót (az egyszerûsített éves költségvetési
beszámolót), az éves eredményszemléletû költségvetési beszámolót a számviteli törvényben, illetve az államháztartás
szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm.
rendeletben foglaltak és az általános számviteli elvek szerint készítették el. Az éves elemi költségvetési beszámoló (az
egyszerûsített éves költségvetési beszámoló), az éves eredményszemléletû költségvetési beszámoló az
államháztartás szervezete vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetérõl megbízható és valós képet ad.””

32. §

Az Áhsz. 47. §-a a következõ (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A 7. § (15) bekezdése szerinti államháztartás szervezete analitikus nyilvántartását úgy köteles kialakítani, hogy
mind a módosított teljesítésszemléletû kettõs könyvvezetéshez, mind az elkülönített eredményszemléletû kettõs
könyvvezetéshez szükséges információkat a valóságnak megfelelõen, folyamatosan, zárt rendszerben, áttekinthetõen
biztosítsa.”

33. §

(1) Az Áhsz. 48. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Az államháztartás szervezeteinek – a módosított teljesítésszemléletû könyvvezetéséhez szükséges – számlakerete
a 9. számú mellékletben foglaltak szerint a könyvviteli számlák számát és megnevezését (számlakeret-tükör), valamint
a számlaosztályok tartalmára vonatkozó elõírásokat tartalmazza.”
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(2) Az Áhsz. 48. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A 7. § (15) bekezdése szerinti államháztartás szervezete – az elkülönített eredményszemléletû könyvvezetéséhez
szükséges – számlakerete a 29. számú mellékletben foglaltak szerint a könyvviteli számlák számát és megnevezését
(eredményszemléletû számlakeret-tükör), valamint a számlaosztályok tartalmára vonatkozó elõírásokat tartalmazza.”
34. §

Az Áhsz. 49. §-a a következõ (2) bekezdéssel egészül ki, ezzel egyidejûleg a (2)–(5) bekezdés számozása
(3)–(6) bekezdésre változik:
„(2) A 7. § (15) bekezdése szerinti államháztartás szervezete a 48. § (3) bekezdése szerinti eredményszemléletû
számlakeret alapján olyan elkülönített számlarendet is köteles készíteni, amely szerinti eredményszemléletû
könyvvezetés a Tv. vonatkozó rendelkezéseiben és e rendeletben elõírt éves eredményszemléletû költségvetési
beszámoló készítését maradéktalanul biztosítja. A 29. számú melléklet szerinti könyvviteli számlák további tagolásával
vagy a könyvviteli számlákhoz kapcsolódó analitikus nyilvántartások vezetésével köteles gondoskodni arról, hogy az
éves eredményszemléletû költségvetési beszámoló adatait a valóságnak megfelelõen, áttekinthetõen biztosítsa,
alátámassza.”

35. §

Az Áhsz. 50. §-a a következõ (2) bekezdéssel egészül ki és ezzel egyidejûleg a § eredeti szövegének számozása
(1) bekezdésre változik:
„(2) A 7. § (15) bekezdése szerinti államháztartás szervezete az éves eredményszemléletû költségvetési beszámoló
bizonylati alátámasztásaként a 30. számú melléklet szerinti tartalmú fõkönyvi kivonatot köteles készíteni.”

36. §

(1) Az Áhsz. 51. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Az államháztartás szervezetének a módosított teljesítésszemléletû könyvvezetésre, a bizonylatolásra vonatkozó
részletes belsõ szabályait úgy kell kialakítania, hogy az a könyvviteli mérleg, a pénzforgalmi jelentés,
a pénzmaradvány-kimutatás, az elõirányzat-maradványkimutatás, a vállalkozási maradvány-kimutatás
alátámasztásán túlmenõen a kiegészítõ melléklet pénzügyi adatainak közvetlen alátámasztására is alkalmas legyen.”
(2) Az Áhsz. 51. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A 7. § (15) bekezdése szerinti államháztartás szervezetének az elkülönített eredményszemléletû könyvvezetésre,
a bizonylatolásra vonatkozó részletes belsõ szabályait úgy kell kialakítania, hogy az a mérleg, az eredménykimutatás
alátámasztásán túlmenõen a kiegészítõ melléklet pénzügyi adatainak közvetlen alátámasztására is alkalmas legyen.”

37. §

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)

Az Áhsz. 1. számú melléklete e rendelet 1. számú melléklete szerint módosul.
Az Áhsz. 2. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép.
Az Áhsz. 3. számú melléklete helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép.
Az Áhsz. 4. számú melléklete helyébe e rendelet 4. számú melléklete lép.
Az Áhsz. 8. számú melléklete e rendelet 5. számú melléklete szerint módosul.
Az Áhsz. 9. számú melléklete e rendelet 6. számú melléklete szerint módosul.
Az Áhsz. 15. számú melléklete helyébe e rendelet 7. számú melléklete lép.
Az Áhsz. 16. számú melléklete helyébe e rendelet 8. számú melléklete lép.
Az Áhsz. 17. számú melléklete helyébe e rendelet 9. számú melléklete lép.
Az Áhsz. az e rendelet 10–13. számú melléklete szerinti 27–30. számú melléklettel egészül ki.

II. FEJEZET
A KINCSTÁRI ELSZÁMOLÁSOK BESZÁMOLÁSI ÉS KÖNYVVEZETÉSI KÖTELEZETTSÉGÉNEK
SAJÁTOSSÁGAIRÓL SZÓLÓ 240/2003. (XII. 17.) KORM. RENDELET MÓDOSÍTÁSA
38. §

39. §

A kincstári elszámolások beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 240/2003. (XII. 17.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: Kszr.) 1. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) E rendelet alkalmazásában nemzetgazdasági elszámolásnak a központi költségvetés közvetlen kiadásai és
bevételei minõsülnek.”
(1) A Kszr. 7. számú melléklete helyébe e rendelet 14. számú melléklete lép.
(2) A Kszr. 8. számú melléklete helyébe e rendelet 15. számú melléklete lép.
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III. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
Hatályba léptetõ és átmeneti rendelkezések
40. §

(1) E rendelet 2010. január 1-jén lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit elõször – a (2) bekezdésben foglalt eltéréssel –
a 2010. évrõl készített beszámolókra kell alkalmazni.
(2) Az Áhsz. e rendelet 4. §-ának (4) bekezdésével, 7. §-ának (3) bekezdésével, 12. §-ának (3) bekezdésével, 14. §-ával,
19–21. §-ával, 27. §-ának (1) bekezdésével, 40. §-ának (4) bekezdésével, 42. §-ával, 1. számú mellékletének 1. pontjával,
2–4. számú mellékletével, 5. számú mellékletének 2. pontjával, 6. számú melléklet 2. pontjának g) és q) alpontjával,
7–8. számú mellékletével, továbbá a Kszr. e rendelet 14. számú mellékletével megállapított rendelkezéseit a 2009.
évrõl összeállított költségvetési beszámoló elkészítésekor is alkalmazni kell.
(3) Tartós tõkeként kell az éves elemi költségvetési beszámoló könyvviteli mérlegben kimutatni az államháztartás
szervezete eszközeinek forrásául szolgáló, 2010 január 1-jén meglévõ induló tõke és a tõkeváltozás állományának
pozitív összegét.
(4) A 2009. december 31-jén meglévõ forgatási célú értékpapírok és a rövid lejáratú likvid hitelek (ideértve a rövid lejáratú
mûködési kötvénykibocsátásokat is) különbözetének összegét át kell vezetni a saját tõke tõkeváltozások
mérlegsorából a tartalékok megfelelõ mérlegsorába.

Hatályon kívül helyezõ rendelkezések
41. §

(1) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg az Áhsz. 28. §-ának (1)–(2) bekezdése, 38. §-a (6) bekezdésének h) pontja,
39. §-ának (7)–(8) bekezdése, 40. §-a (2) bekezdésének p) pontja, 42. §-ának (3) bekezdése, 44. §-ának (10) bekezdése,
46/A. §-ának (3) bekezdése, valamint 46/B. §-ának (3) bekezdése, továbbá 26. számú melléklete hatályát veszti.
(2) E rendelet 1–39. §-a, 42–43. §-a, valamint e § (1) bekezdése 2010. január 2-án hatályát veszti. E bekezdés 2010. január
3-án a hatályát veszti.
(3) E rendelet 40. §-a, 44. §-a, valamint e bekezdés 2012. január 1-jén hatályát veszti.

Módosuló rendelkezések
42. §

(1) Az Áhsz. 6. §-ának (2) bekezdésében, az Áhsz. 7. §-ának (13) bekezdésében „az eredményt” szövegrész helyébe „a
vállalkozási maradványt” szövegrész, az Áhsz. 9. §-ának (4) bekezdésében az „eredmény” szövegrész helyébe
a „vállalkozási maradvány” szövegrész, az Áhsz. 9. §-ának (5) bekezdésében a „tevékenység eredményének”
szövegrész helyébe a „maradványnak” szövegrész, az Áhsz. 11. §-a (1) bekezdésének c) alpontjában az
„eredmény-kimutatás” szövegrész helyébe a „vállalkozási maradvány-kimutatás” szövegrész, az Áhsz. 11. §
(4) bekezdésének c) alpontjában, az Áhsz. 38. §-a elõtti alcímben az „eredménykimutatás” szövegrész helyébe
a „vállalkozási maradvány-kimutatás” szövegrész, az Áhsz. 13/A. §-ának (2) bekezdésében „az eredménykimutatást”
szövegrész helyébe „a vállalkozási maradvány-kimutatást” szövegrész, az Áhsz. 25. §-ának (1) bekezdésében az „és
vállalkozási tevékenység eredményébõl.” szövegrész helyébe „és a vállalkozási maradványból.” szövegrész, az Áhsz.
38. §-ának (1)–(2) bekezdésében az „eredménykimutatást” szövegrész helyébe a „vállalkozási maradvány-kimutatást”
szövegrész, az Áhsz. 40. §-ának (5) bekezdésében, az Áhsz. 46/A. §-ának (1) bekezdésében „az eredménykimutatás”
szövegrész helyébe „a vállalkozási maradvány-kimutatás” szövegrész, lép.
(2) Az Áhsz. 22. §-ának (11) bekezdésében, az Áhsz. 41. §-ának (3) bekezdésében, az Áhsz. 5. számú mellékletében
a „bankszámlák” szövegrész helyébe a „pénzforgalmi számlák” szövegrész, az Áhsz. 13/A. §-ának (7) bekezdésében
a „bankszámlája” szövegrész helyébe a „pénzforgalmi számlája” szövegrész, az Áhsz. 19. §-ának (1) bekezdésében
a „bankbetéteket” szövegrész helyébe a „betéteket” szövegrész, az Áhsz. 22. §-ának (5) bekezdésében, az Áhsz.
39. §-ának (2) bekezdésében a „bankszámlákon” szövegrész helyébe a „pénzforgalmi számlákon” szövegrész, az Áhsz.
22. §-ának (10) bekezdésében, az Áhsz. 26. §-ának (11) bekezdésében a „bankszámlái” szövegrész helyébe
„pénzforgalmi számlái” szövegrész, az Áhsz. 26. §-ának (12) bekezdésében a „bankszámlákon” szövegrész helyébe
a „pénzforgalmi számlákon” szövegrész, az Áhsz. 35. §-ának (3) bekezdésében a „bankbetétek” szövegrész helyébe
a „betétek” szövegrész, az Áhsz. 35. §-ának (3) bekezdésében a „bankkivonattal” szövegrész helyébe
a „számlakivonattal” szövegrész, az Áhsz. 51. § (1) bekezdése a) pontjában a „bankszámla” szövegrész helyébe
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a „pénzforgalmi számla” szövegrész, az Áhsz. 11. számú mellékletében a „Bankszámlaegyenleg” szövegrész helyébe
a „Letéti számlaegyenlege” szövegrész lép.
(3) Az Áhsz. 10. §-ának (11) bekezdésében „alapján – a könyvvizsgálat befejezését megelõzõen – a társadalombiztosítás”
szövegrész helyébe „alapján a társadalombiztosítás” szövegrész, az Áhsz. 10. §-ának (12) bekezdésében az „alapok
a záradékot vagy a záradék megadásának elutasítását is magában foglaló könyvvizsgálói jelentést tartalmazó
konszolidált” szövegrész helyébe az „alapok konszolidált” szövegrész lép.
(4) Az Áhsz. 19. §-ának (2) bekezdésében „Az egyéb tartós” szövegrész helyébe „A tartós” szövegrész, az Áhsz. 19. §-ának
(3) bekezdésében az „Egyéb tartós” szövegrész helyébe a „Tartós” szövegrész, az Áhsz. 19. számú mellékletében az
„Egyéb tartós részesedések” sora helyébe a „Tartós részesedések” sor, az „Egyéb részesedések” sora helyébe „Forgatási
célú részesedések” sor, az Áhsz. 20. számú mellékletében a „Tartós tulajdoni részesedést jelentõ befektetések” sora
helyébe a „Tartós részesedések” sor lép.
43. §

(1) Az Áhsz. 1. §-a (1) bekezdésének b) pontjában az „illetve költségvetési” szövegrész helyébe az „illetve annak
költségvetési” szövegrész lép.
(2) Az Áhsz. 1. §-ának (2) bekezdésében az „államháztartás mûködési rendjérõl szóló, többször módosított 217/1998.
(XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ámr.)” szövegrész helyébe az „államháztartás mûködési rendjérõl szóló
292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ámr.)” szövegrész, az Áhsz. 5. §-ának 12. pontjában „az Ámr.
2. §-ának 67–68. pontja” szövegrész helyébe „az Ámr. 72. §-a” szövegrész, az Áhsz. 5. §-ának 13. pontjában „az Ámr.
57. §-a” szövegrész helyébe „az Áht. 87. §-a (3) bekezdésének b) pontja” szövegrész, az Áhsz. 11. §-ának
(3) bekezdésében „az Ámr. 1/a. számú melléklete” szövegrész helyébe „az Ámr. 48. §-ának (2) bekezdése” szövegrész,
az Áhsz. 44/A. §-ának (1) bekezdésében a „116” szövegrész helyébe a „118” szövegrész, az Áhsz. 45/A. §-ának
(6) bekezdésében „az „Ámr. 157/D. §-a” szövegrész helyébe az „Ámr. 233. §-a” szövegrész, az Áhsz. 40. §-ának
(8) bekezdésében az „alapítványok által ellátott feladatokra – az Áht. 94. §-a (3) bekezdésében” szövegrész helyébe az
„alapítványok, társadalmi szervezetek által ellátott feladatokra – az Áht. 100/F. §-a (2)–(3) bekezdésében” szövegrész
lép.
(3) Az Áhsz. 2. §-ában a „7. §; 14. § (8), (11);” szövegrész helyébe a „7. §; 12. § (1); 14. § (8), (11);” szövegrész, az Áhsz.
2. §-ában a „23. § (4)–(5); 24. § (1); 25. § (4)–(7), (9)–(10); 26. § (2)–(3), (6)–(8);” szövegrész helyébe a „23. § (2)–(5); 24. § (1);
25. § (2), (4)–(7), (9)–(10); 26. § (2)–(3), (6)–(9);” szövegrész, az Áhsz. 2. §-ában a „47. § (1)–(2), (4)–(8);” szövegrész
helyébe a „47. § (1)–(8);” szövegrész, az Áhsz. 2. §-ában a „60. § (1), (4)–(5); 61. § (1);” szövegrész helyébe a „60. § (1),
(4)–(5), (10); 61. §;” szövegrész, az Áhsz. 2. §-ában a „151. § (3)–(13); 152. §; 152/A. §;” szövegrész helyébe a „151. §
(3)–(14); 152. §; 152/A. §;152/B. §;” szövegrész, az Áhsz. 3. §-ában a „23. § (1)–(3); 24. § (2); 25. § (1)–(3); 26. § (1), (9);”
szövegrész helyébe a „23. § (1); 24. § (2); 25. § (1), (3); 26. § (1);” szövegrész, az Áhsz. 3. §-ában a „47. § (3), (9);” szövegrész
helyébe a „47. § (9);” szövegrész, az Áhsz. 4. §-ában a „8–13. §;” szövegrész helyébe a „8–11. § 12. § (2)–(4); 13. §;”
szövegrész, az Áhsz. 4. §-ában a „60. § (6)–(8); 61. § (2); 64. § (4)–(5);” szövegrész helyébe a „60. § (6)–(8); 64. § (4)–(5);.”
szövegrész, az Áhsz. 4. §-ában a „178. § (1) b)–f), (3)–(5).” szövegrész helyébe a „178. § (1) b)–g), (3)–(5).” szövegrész, az
Áhsz. 5. §-ának 2. pontjában „az Áht. 108. §-ának (4) bekezdése szerint” szövegrész helyébe „a mindenkori
költségvetési törvényben” szövegrész, az Áhsz. 5. §-ának 4. pontjában a „7. §-ának (6) bekezdésében” szövegrész
helyébe a „7. §-ának (12) és (16) bekezdésében” szövegrész, az Áhsz. 5. §-ának 8. pontjában az „összege meghaladja”
szövegrész helyébe az „összege eléri, vagy meghaladja” szövegrész lép.
(4) Az Áhsz. 5. §-ának 4. pontjában, az Áhsz. 7. §-ának (5) bekezdésében, az Áhsz. 7. §-ának (13) bekezdésében, az Áhsz.
8. §-ának (8) bekezdésében,az Áhsz. 9. §-ának (3) és (7) bekezdésében, az Áhsz. 11. §-ának (1)–(2) bekezdésében, Áhsz.
13/A. §-ának (2), (4)–(6) bekezdésében, az Áhsz. 38. §-ának (6) bekezdésében, az Áhsz. 40. §-ának (2) bekezdésében, az
Áhsz. 45/A. §-ának (6) bekezdésében, az Áhsz. 49. §-ának (1) bekezdésében, az Áhsz. 50. §-ának (1) bekezdésében
a „költségvetési beszámoló” szövegrész helyébe az „elemi költségvetési beszámoló” szövegrész, Az Áhsz. 7. §-ának
(1) bekezdésében a „féléves költségvetési beszámolót” szövegrész helyébe az „féléves elemi költségvetési
beszámolót” szövegrész, az Áhsz. 7. §-ának (5) bekezdésében, az Áhsz. 10. §-ának (11) bekezdésében, az Áhsz.
13. §-ának (1)–(3) bekezdésében a „költségvetési beszámolóját” szövegrész helyébe az „elemi költségvetési
beszámolóját” szövegrész, az Áhsz. 7. §-ának (5) bekezdésében, az Áhsz. 13. §-ának (2) bekezdésében, az Áhsz.
13/A. §-ának (7) bekezdésében, „költségvetési beszámolót” szövegrész helyébe az „elemi költségvetési beszámolót”
szövegrész, az Áhsz. 7. §-ának (12) bekezdésében, az Áhsz. 8. §-ának (14) és (20) bekezdésében, a „költségvetési
beszámolóval” szövegrész helyébe az „elemi költségvetési beszámolóval” szövegrész, az Áhsz. 9. §-ának
(1) bekezdésében „a költségvetési beszámoló” szövegrész helyébe „az elemi költségvetési beszámoló” szövegrész, az
Áhsz. 9. §-ának (1) bekezdésében „A költségvetési beszámolóban” szövegrész helyébe „Az elemi költségvetési
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beszámolóban” szövegrész, az Áhsz. 10. §-a elõtti címben „A költségvetési beszámolóra” szövegrész helyébe „Az elemi
költségvetési beszámolóra” szövegrész, az Áhsz. 10. §-ának (5), (6) és (8) bekezdésében, a „költségvetési beszámolóit”
szövegrész helyébe az „elemi költségvetési beszámolóit” szövegrész, az Áhsz. 10. §-ának (14) bekezdésében, az Áhsz.
13/A. §-ának (1) bekezdésében a „költségvetési beszámolónak” szövegrész helyébe az „elemi költségvetési
beszámolónak” szövegrész, az Áhsz. 11. §-ának (3) bekezdésében a „költségvetési beszámolója” szövegrész helyébe az
„elemi költségvetési beszámolója” szövegrész, az Áhsz. 11. §-ának (3) bekezdésében a „költségvetési beszámolójának”
szövegrész helyébe az „elemi költségvetési beszámolójának” szövegrész, az Áhsz. 40. §-ának (5) bekezdésében,
a „(költségvetési beszámolóban” szövegrész helyébe az „(elemi költségvetési beszámolóban” szövegrész, az Áhsz.
45/A. §-ának (1) bekezdésében a „költségvetési beszámolóinak” szövegrész helyébe az „elemi költségvetési
beszámolóinak” szövegrész, az Áhsz. 45/A. §-ának (4) bekezdésében a „költségvetési beszámolójának a Nemzeti”
szövegrész helyébe az „elemi költségvetési beszámolójának a Kincstárhoz, a Nemzeti” szövegrész, az Áhsz.
45/A. §-ának (5) bekezdésében a „költségvetési beszámolónak” szövegrész helyébe az „elemi költségvetési
beszámolónak” szövegrész, az Áhsz. 45/A. §-ának (7) bekezdésében a „letétbe helyezett éves költségvetési
beszámolót” szövegrész helyébe az „letétbe helyezett éves elemi költségvetési beszámolót” szövegrész, az Áhsz.
45/A. §-ának (8) bekezdésében „A költségvetési beszámoló” szövegrész helyébe „Az elemi költségvetési beszámoló”
szövegrész, az Áhsz. 46/A. §-ának (1) bekezdésében „feladata az éves költségvetési beszámoló” szövegrész helyébe
„feladata az éves elemi költségvetési beszámoló” szövegrész, az Áhsz. 46/A. §-ának (1) bekezdésében „alapján az éves
költségvetési beszámolóról” szövegrész helyébe „alapján az éves elemi költségvetési beszámolóról” szövegrész, az
Áhsz. 46/A. §-ának (4) bekezdésében „A könyvvizsgáló az éves költségvetési beszámoló” szövegrész helyébe
„A könyvvizsgáló az éves elemi költségvetési beszámoló” szövegrész, az Áhsz. 46/A. §-a (5) bekezdésének b) pontjában
„képezõ éves költségvetési beszámoló” szövegrész helyébe „képezõ elemi költségvetési beszámoló” szövegrész, az
Áhsz. 46/A. §-a (5) bekezdésének e) pontjában „e) az éves költségvetési beszámolóhoz” szövegrész helyébe „e) az
elemi költségvetési beszámolóhoz” szövegrész, az Áhsz. 46/A. §-ának (6) bekezdésében „továbbá az éves költségvetési
beszámoló” szövegrész helyébe „továbbá az éves elemi költségvetési beszámoló” szövegrész, az Áhsz. 46/B. §-ának
(4) bekezdésében „hogy az éves költségvetési beszámoló” szövegrész helyébe „hogy az éves elemi költségvetési
beszámoló” szövegrész, az Áhsz. 46/B. §-ának (6) bekezdésében „elõterjesztett éves költségvetési beszámoló”
szövegrész helyébe „elõterjesztett éves elemi költségvetési beszámoló” szövegrész, az Áhsz. 46/B. §-ának
(6) bekezdésében „kerülõ éves költségvetési beszámolóhoz” szövegrész helyébe „kerülõ éves elemi költségvetési
beszámolóhoz” szövegrész, az Áhsz. 46/B. §-ának (6) bekezdésében „a költségvetési beszámoló” szövegrész helyébe
„az elemi költségvetési beszámoló” szövegrész, az Áhsz. 48. §-ának (1) bekezdésében a „költségvetési beszámolók”
szövegrész helyébe az „elemi költségvetési beszámolók” szövegrész lép.
(5) Az Áhsz. 5. §-ának 10. pontjában, az Áhsz. 13/A. §-ának (5) bekezdésében, az Áhsz. 46. §-ának (2) bekezdésében
a „mérlegében” szövegrész helyébe a „könyvviteli mérlegében” szövegrész, az Áhsz. 17. §-ának (3) bekezdésében, az
Áhsz. 18. §-ának (2) bekezdésében, az Áhsz. 26. §-ának (7) bekezdésében , az Áhsz. 32. §-a elõtti címben, az Áhsz.
32/A. §-ának (5) bekezdésében, az Áhsz. 38. §-ának (11) bekezdésében, a „mérlegben” szövegrész helyébe
a „könyvviteli mérlegben” szövegrész, az Áhsz. 13/A. §-ának (4) bekezdésében a „mérlegére” szövegrész helyébe
a „könyvviteli mérlegére” szövegrész, az Áhsz. 13/A. §-ának (6) bekezdésében a „mérleget” szövegrész helyébe
a „könyvviteli mérleget” szövegrész, az Áhsz. 32/A. §-ának (1) bekezdésében, az Áhsz. 44/A. §-ának (2) bekezdésében
a „mérleg” szövegrész helyébe a „könyvviteli mérleg” szövegrész lép.
(6) Az Áhsz. 6. §-ának (2) bekezdésében az „alaptevékenységgel kapcsolatban” szövegrész helyébe az
„alaptevékenységgel (ideértve a kiegészítõ és kisegítõ tevékenységet is) kapcsolatban” szövegrész, az Áhsz. 8. §-a
(5) bekezdésének c) és d) alpontjában az „alap-” szövegrész helyébe az „alap-, kiegészítõ, kisegítõ” szövegrész, az Áhsz.
9. §-ának (4) bekezdésében az „alaptevékenységnél – ezen” szövegrész helyébe az „alaptevékenységnél (ideértve
a kiegészítõ és kisegítõ tevékenységeket is) – ezen” szövegrész, az Áhsz. 9. §-ának (6) bekezdésében „mind az
alaptevékenység, mind” szövegrész helyébe „az alap-, kiegészítõ, kisegítõ, és” szövegrész, az Áhsz. 25. §-ának
(2) bekezdésében az „alaptevékenység – aktív és passzív pénzügyi elszámolások pénzforgalma nélküli –” szövegrész
helyébe az „alaptevékenység, a kiegészítõ és kisegítõ tevékenység – az aktív és passzív pénzügyi elszámolások,
valamint a forgatási célú pénzügyi mûveletek pénzforgalmával korrigált –” szövegrész, az Áhsz. 38. §-ának
(1)–(2) bekezdésében az „alaptevékenységérõl” szövegrész helyébe az „alap-, kiegészítõ és kisegítõ tevékenységérõl
összevontan” szövegrész, az Áhsz. 40. §-ának (1) bekezdésében az „alaptevékenységeként” szövegrész helyébe az
„alap-, kiegészítõ, kisegítõ, illetve vállalkozási tevékenységeként” szövegrész, az Áhsz. 40. §-ának (4) bekezdésében az
„alaptevékenységet” szövegrész helyébe az „alap-, kiegészítõ, kisegítõ, illetve vállalkozási tevékenységet” szövegrész,
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az Áhsz. 40. §-ának (6) bekezdésében az „alaptevékenység és” szövegrész helyébe az „alap-, kiegészítõ, kisegítõ,
valamint” szövegrész lép.
Az Áhsz. 7. §-ának (1) bekezdésében a „részben önálló” szövegrész helyébe az „önállóan mûködõ” szövegrész lép.
Az Áhsz. 7. §-ának (4) bekezdésében, az Áhsz. 10. §-ának (6) bekezdésében, az Áhsz. 45/A. §-ának (1) bekezdésében „a
felügyelete” szövegrész helyébe „az irányítása” szövegrész, az Áhsz. 7. §-ának (6)–(7), (9) bekezdésében, az Áhsz.
10. §-ának (5), (8) bekezdésében a „felügyelete” szövegrész helyébe az „irányítása” szövegrész, az Áhsz. 7. §-ának
(12) bekezdésében, az Áhsz. 13. §-ának (6) bekezdésében, az Áhsz. 45/A. §-ának (1) bekezdésében a „felügyeletét”
szövegrész helyébe az „irányítását” szövegrész, az Áhsz. 7. §-ának (12) bekezdésében, az Áhsz. 9. §-ának
(1) bekezdésében, az Áht. 13/A. §-ának (6) és (7) bekezdésében, az Áhsz. 29/B. §-ának (1)–(2) bekezdésében, az Áhsz.
37. §-ának (7) bekezdésében „a felügyeleti” szövegrész helyébe „az irányító” szövegrész, az Áhsz. 7. §-ának
(14) bekezdésében „a felügyeletét” szövegrész helyébe „az irányítását” szövegrész, az Áhsz. 7. §-ának
(14) bekezdésében, az Áhsz. 8. §-ának (20) bekezdésében, az Áhsz. 13/A. §-ának (1), (6) és (7) bekezdésében, az Áhsz.
32. §-ának (3) bekezdésében, az Áhsz. 46/B. §-ának (6) bekezdésében, az Áhsz. 5. számú mellékletében a „felügyeleti”
szövegrész helyébe az „irányító” szövegrész, az Áhsz. 10. §-ának (8) bekezdésében „a felügyeletük” szövegrész helyébe
„az irányításuk” szövegrész, az Áhsz. 13. §-ának (2) bekezdésében a „felügyeletéért” szövegrész helyébe az
„irányításáért” szövegrész, az Áhsz. 13/A. §-ának (5) bekezdésében az „alapító” szövegrész helyébe az „alapító/irányító”
szövegrész, az Áhsz. 13/A. §-ának (6) bekezdésében, az Áhsz. 40. §-a (2) bekezdésének f) alpontjában, az Áhsz.
44. §-ának (3) bekezdésében „A felügyeleti” szövegrész helyébe „Az irányító” szövegrész, az Áhsz. 20. §-ának
(1)–(2) bekezdésében, az Áhsz. 26. §-a (3) bekezdésének c) alpontjában, az Áhsz. 45/A. §-ának (1) bekezdésében, az
Áhsz. 10. számú mellékletében a „felügyelete” szövegrész helyébe az „irányítása” szövegrész lép.
Az Áhsz. 8. §-ának (2) bekezdésében a „Köztársaság pénznemében” szövegrész helyébe a „Köztársaság hivatalos
pénznemében” szövegrész lép.
Az Áhsz. 12. §-ában a „finanszírozási” szövegrész helyébe a „forgatási célú finanszírozási” szövegrész, az Áhsz.
12. §-ában a „végén az összevezetésüket követõen nettó” szövegrész helyébe a „végén nettó” szövegrész, az Áhsz.
33. §-ának (1) bekezdésében az „értékpapírt, illetve” szövegrész helyébe az „értékpapírt, egyéb aktív pénzügyi
elszámolást, illetve” szövegrész lép.
Az Áhsz. 18. §-ának (1) bekezdésében a „tenyészállatokat kell” szövegrész helyébe a „tenyészállatokat, állami
készleteket, tartalékokat kell” szövegrész lép.
Az Áhsz. 22. §-a (1) bekezdésének a) alpontjában a „szolgáltatásnyújtáshoz kapcsolódnak” szövegrész helyébe
a „szolgáltatásnyújtáshoz (ideértve az adók módjára be nem hajtható térítési díjból származó hátralékokat is)
kapcsolódnak” szövegrész, az Áhsz. 22. § (1) bekezdésének b) alpontjában az „ideértve a térítési díjak” szövegrész
helyébe az „ideértve az adók módjára behajtható térítési díjak” szövegrész lép.
Az Áhsz. 26. §-a (5) bekezdése d) pontjának dr) alpontjában a „túlfizetéseket)” szövegrész helyébe a „túlfizetéseket,
szerzõdésen alapuló konkrét termékhez, szolgáltatásnyújtáshoz közvetve kapcsolódó, nem számlázott, utólag adott
engedmény miatti kötelezettségeket)” szövegrész lép.
Az Áhsz. 32. §-ának (1) bekezdésében a „30–31. §” szövegrész helyébe a „30–31/A. §” szövegrész lép.
Az Áhsz. 34. §-ának (1)–(2) bekezdésében a „(fizetett)” szövegrész helyébe a „(megfizetett, kiegyenlített)” szövegrész
lép.
Az Áhsz. 34. §-ának (7) bekezdésében az „államigazgatási” szövegrész helyébe a „közigazgatási hatósági” szövegrész
lép.
Az Áhsz. 42. §-ának (2) bekezdésében az „értékcsökkenésének változását, továbbá a befektetett pénzügyi eszközök
között kimutatott tulajdoni részesedést megtestesítõ befektetés, valamint a hitelviszonyt megtestesítõ értékpapír és
a forgóeszközök között kimutatott értékpapírok értékvesztésének változását.” szövegrész helyébe az
„értékcsökkenésének változását.” szövegrész lép.
Az Áhsz. 45/A. §-ának (4) bekezdésében a „beszámolójának a Nemzeti” szövegrész helyébe a „beszámolójának
a Kincstárhoz, a Nemzeti” szövegrész, az Áhsz. 45/A. §-ának (8) bekezdésében a „Pénzügyminisztériumnál, illetve”
szövegrész helyébe a „Pénzügyminisztériumnál, Kincstárnál, illetve” szövegrész lép.
Az Áhsz. 46. §-ának (5) bekezdésében, az Áhsz. 46/A. §-a (5) bekezdésének j) alpontjában a „könyvvizsgálói társaság”
szövegrész helyébe a „könyvvizsgáló cég” szövegrész, az Áhsz. 46/A. §-ának (4), (6) bekezdésében, az Áhsz.
46/B. §-ának (4) bekezdésében „a konszolidált éves költségvetési beszámoló” szövegrész helyébe „az éves
eredményszemléletû költségvetési beszámoló” szövegrész, az Áhsz. 46/A. §-a (5) bekezdésének b) alpontjában, az
Áhsz. 46/B. §-ának (6) bekezdésében a „konszolidált éves költségvetési beszámoló” szövegrész helyébe az „éves
eredményszemléletû költségvetési beszámoló” szövegrész, az Áhsz. 46/A. §-a (5) bekezdésének e) alpontjában
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„a konszolidált éves költségvetési beszámolóhoz” szövegrész helyébe „az éves eredményszemléletû költségvetési
beszámolóhoz” szövegrész, az Áhsz. 46/B. §-ának (6) bekezdésében a „konszolidált éves költségvetési beszámolóhoz”
szövegrész helyébe az „éves eredményszemléletû költségvetési beszámolóhoz” szövegrész az Áhsz. 48. §-ának
(1) bekezdésében „a költségvetési szervek” szövegrész helyébe „az államháztartás szervezetei” szövegrész, az Áhsz.
49. §-ának (1) bekezdésében a „költségvetési szervek számlakerete” szövegrész helyébe a „48. § (2) bekezdés szerinti
számlakeret” szövegrész lép.
(20) Az Áhsz. 6. számú mellékletének az „Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott,
koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása” címe helyébe „A befektetett eszközök
(kivéve befektetett pénzügyi eszközök) állományának alakulása” cím, az Áhsz. 13. számú mellékletében a D) SAJÁT
TÕKE részben az „Induló” szövegrész helyébe a „Tartós” szövegrész, az Áhsz. 19. számú mellékletének a „Befektetett
eszközök, készletek, követelések és értékpapírok állományának és értékvesztésének alakulása” címe helyébe
„Az eszközök értékvesztésének alakulása” cím, az Áhsz. 20. számú mellékletének az „Immateriális javak, tárgyi
eszközök, tartós tulajdoni részesedést jelentõ befektetések és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba,
vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítésének alakulása” címe helyébe
„Az eszközök értékhelyesbítésének alakulása” cím, az Áhsz. 22. számú mellékletének „A helyi (települési és területi
kisebbségi) önkormányzat, az országos kisebbségi önkormányzat, a többcélú kistérségi társulás
adósságállományának évenkénti alakulása” címe helyébe „Az adósságállomány évenkénti alakulása” cím lép.
(21) A Kszr. 13. §-ának (2) bekezdésében az „MNB) és” szövegrész helyébe az „MNB), a Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ
Zrt-ben és” szövegrész, a Kszr. 13. §-ának (4) bekezdésében a „pénztárak, csekkek, betétkönyvek állományát, a kincstári
egységes számlát,” szövegrész helyébe a „pénztárak állományát, a kincstári egységes számlát (forint és deviza
számlák), egyéb pénzforgalmi számlák, devizabetét számlák,” szövegrész, a Kszr. 2. számú melléklete A) BEFEKTETETT
ESZKÖZÖK III. Befektetett pénzügyi eszközök rész 4. sorában a „bankbetétek” szövegrész helyébe a „betétek”
szövegrész, a Kszr. 2. számú melléklete B) FORGÓESZKÖZÖK III. Értékpapírok rész 1. sorában az „Egyéb nem tartós”
szövegrész helyébe a „Forgatási célú” szövegrész, a Kszr. 2. számú melléklete D) SAJÁT TÕKE rész 1. sorában az „Induló”
szövegrész helyébe a „Tartós” szövegrész, a Kszr. 10. számú mellékletének 1. sorában az „Egyéb tartós” szövegrész
helyébe a „Tartós” szövegrész lép.
44. §

Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.
24.) Korm. rendelet, valamint a kincstári elszámolások beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól
szóló 240/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet módosításáról szóló 328/2008. (XII.30.) Korm. rendelet 11. §-ának
(2) bekezdésében a „2010. évrõl készített beszámolókra” szövegrész helyébe a „KGR projekt kincstári informatikai
rendszerének bevezetésétõl” szövegrész lép.

Bajnai Gordon s. k.,
miniszterelnök
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1. számú melléklet a 317/2009. (XII. 29.) Korm. rendelethez
1. Az Áhsz. 1. számú melléklet „A könyvviteli mérleg elõírt tagolása” részben:
a) a „A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK III. Befektetett pénzügyi eszközök” rész 1. sora helyébe a következõ rendelkezés lép:
„1. Tartós részesedés”
b) a „A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK III. Befektetett pénzügyi eszközök” rész 4. sora helyébe a következõ rendelkezés lép:
„4. Hosszú lejáratú betétek”
c) a „B) FORGÓESZKÖZÖK III. Értékpapírok” rész 1. sora helyébe a következõ rendelkezés lép:
„III. Értékpapírok
1. Forgatási célú részesedés
Ebbõl: – értékvesztés
2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok
Ebbõl: – értékvesztés”
d) a „B) FORGÓESZKÖZÖK IV. Pénzeszközök” rész 2. sora helyébe a következõ rendelkezés lép:
„2. Költségvetési pénzforgalmi számlák”
e) az „E) TARTALÉKOK I. Költségvetési tartalékok” rész 1. sora helyébe a következõ rendelkezés lép:
„1. Költségvetési tartalék elszámolása
Ebbõl: – tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása
– elõzõ év(ek) költségvetési tartalék elszámolása”
f) az „E) TARTALÉKOK I. Költségvetési tartalékok” rész 3. és 4. sora helyébe a következõ rendelkezés lép:
„3. Költségvetési kiadási megtakarítás
4. Költségvetési bevételi lemaradás”
g) az „E) TARTALÉKOK II. Vállalkozási tartalékok” rész helyébe a következõ rendelkezés lép:
„II. Vállalkozási tartalékok
1. Vállalkozási tartalék elszámolása
Ebbõl: – tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása
– elõzõ év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása
2. Vállalkozási maradvány
3. Vállalkozási kiadási megtakarítás
4. Vállalkozási bevételi lemaradás”
h) az „F) KÖTELEZETTSÉGEK II. Rövid lejáratú kötelezettségek” rész 2. sora helyébe a következõ rendelkezés lép:
„2. Rövid lejáratú hitelek
Ebbõl: likvid hitelek és rövid lejáratú mûködési célú kötvénykibocsátások”
2. Az Áhsz. 1. számú melléklet „A könyvviteli mérleg elõírt tagolása” részben:
a) a „B) FORGÓESZKÖZÖK II. Követelések” rész 4. sora helyébe a következõ rendelkezés lép:
„4. Egyéb követelések
Ebbõl:
– nemzetközi támogatási programok miatti követelések
– támogatási program elõlegek
– elõfinanszírozás miatti követelések
– támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelések
– garancia- és kezességvállalásból származó követelések
– tartósan adott kölcsönökbõl a mérlegfordulónapot követõ egy éven belül esedékes részletek
– egyéb hosszú lejáratú követelésekbõl a mérlegfordulónapot követõ egy éven belül esedékes részletek”
b) a „D) SAJÁT TÕKE” rész helyébe a következõ rendelkezés lép:
„D) SAJÁT TÕKE
I. Tartós tõke
1. Kezelésbe vett eszközök tartós tõkéje
2. Saját tulajdonban lévõ eszközök tartós tõkéje
II. Tõkeváltozások
1. Kezelésbe vett eszközök tõkeváltozása
2. Saját tulajdonban lévõ eszközök tõkeváltozása
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III. Értékelési tartalék
1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka
2. Saját tulajdonban lévõ eszközök értékelési tartaléka”
c) az „F) KÖTELEZETTSÉGEK II. Rövid lejáratú kötelezettségek” rész 4. sora helyébe a következõ rendelkezés lép:
„4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek
Ebbõl:
– váltótartozások
– munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek
– költségvetéssel szembeni kötelezettségek
– iparûzési adó feltöltés miatti kötelezettségek
– helyi adó túlfizetés
– nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek
– támogatási program elõlege miatti kötelezettségek
– elõfinanszírozás miatti kötelezettségek
– szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek
– garancia- és kezességvállalásból származó kötelezettségek
– hosszú lejáratra kapott kölcsönök következõ évet terhelõ törlesztõ részletei
– felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következõ évet terhelõ törlesztõ részletei
– mûködési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következõ évet terhelõ törlesztõ részletei
– beruházási, fejlesztési hitelek következõ évet terhelõ törlesztõ részletei
– mûködési célú hosszú lejáratú hitelek következõ évet terhelõ törlesztõ részletei
– egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következõ évet terhelõ törlesztõ részletei
– tárgyévi költségvetést terhelõ egyéb rövid lejáratú kötelezettségek
– a tárgyévet követõ évet terhelõ egyéb rövid lejáratú kötelezettségek
– egyéb különféle kötelezettségek”

2. számú melléklet a 317/2009. (XII. 29.) Korm. rendelethez
„2. számú melléklet a 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelethez

A pénzmaradvány-kimutatás elõírt tagolása
Ezer forintban
Megnevezés

01. A hosszú lejáratú költségvetési betétszámlák záróegyenlegei
02. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák
záróegyenlegei
03. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei
A. Záró pénzkészlet (1+2+3)
04. Forgatási célú értékpapírok záró állománya
05. Rövid lejáratú likvid hitelek és mûködési célú kötvénykibocsátás
záró állománya (–)
B. Forgatási célú finanszírozási mûveletek egyenlege (4+5)
– Költségvetési aktív függõ elszámolások záróegyenlege
– Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege
– Költségvetési aktív kiegyenlítõ elszámolások záróegyenlege
06. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege
– Költségvetési passzív függõ elszámolások záróegyenlege (–)
– Költségvetési passzív átfutó elszámolások egyenlege (–)
– Költségvetési passzív kiegyenlítõ elszámolások záróegyenlegei (–)
07. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (–)
C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±)
08. Elõzõ évben (években) képzett költségvetési tartalékok
maradványa (–)

Sorszám

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17

Elõzõ év

Tárgyév
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Megnevezés

Sorszám

09. Elõzõ évben (években) képzett vállalkozási tartalékok maradványa
(–)
D. Elõzõ évben (években) képzett tartalékok maradványa (8+9) (–)
E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (–)
F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)
10. Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt
11. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt
12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt
13. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt
G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±)
H. Pénzmaradványt terhelõ elvonások (–)
I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H)
14. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált
összeg
15. A pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (ô)
J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15)
A J. sorból:
16. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa
17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány
Ebbõl: – Mûködési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány
– Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány
18. Szabad pénzmaradvány
Ebbõl: – Mûködési célú szabad pénzmaradvány
– Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány

18

Elõzõ év
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3. számú melléklet a 317/2009. (XII. 29.) Korm. rendelethez
„3. számú melléklet a 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelethez

Elõirányzat-maradvány alakulása
(az alap-, kiegészítõ és kisegítõ tevékenység szakfeladataira)
Ezer forintban
Megnevezés

A. Kiadási elõirányzat
1. Alaptevékenység mûködési kiadásai
2. Kiegészítõ tevékenység mûködési kiadásai
3. Kisegítõ tevékenység mûködési kiadásai
I. Mûködési kiadások összesen
4. Alaptevékenység felhalmozási kiadásai
5. Kiegészítõ tevékenység felhalmozási kiadásai
6. Kisegítõ tevékenység felhalmozási kiadásai
II. Felhalmozási kiadások összesen
B. Kiadási elõirányzat teljesítése
C. Kiadási megtakarítás (túllépés) (A–B) (±)
D. Bevételi elõirányzat
7. Alaptevékenység mûködési bevételei
8. Kiegészítõ tevékenység mûködési bevételei
9. Kisegítõ tevékenység mûködési bevételei
III. Mûködési bevételek összesen
10. Alaptevékenység felhalmozási bevételei
11. Kiegészítõ tevékenység felhalmozási bevételei
12. Kisegítõ tevékenység felhalmozási bevételei

Sorszám

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Elõzõ év
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Megnevezés

Sorszám

IV. Felhalmozási bevételek összesen
E. Bevételi elõirányzat teljesítése
F. Bevételi lemaradás (túlteljesítés) (D–E) (±)
G. Kiadási megtakarítás, bevételi lemaradás különbsége (C–F) (±)
13. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált
összeg (+)
H. Módosított tárgyévi kiadási megtakarítás (G+13) (±)
14. Központi költségvetés központosított bevételét képezõ összeg (–)
15. Költségvetési szervet meg nem illetõ összeg (–)
I. Felhasználható tárgyévi elõirányzat-maradvány (H–14–15)
16. Alaptevékenység elõzõ év(ek)bõl származó, tárgyévre jóváhagyott
elõirányzat maradványa
J. Felhasználható összes elõirányzat-maradvány (I+16)
17. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa
– Kötelezettségvállalással terhelt mûködési célú
elõirányzat-maradvány
– Kötelezettségvállalással terhelt felhalmozási célú
elõirányzat-maradvány
18. Kötelezettségvállalással terhelt elõirányzat-maradvány (32+33)
– Mûködési célú szabad elõirányzat-maradvány
– Felhalmozási célú szabad elõirányzat-maradvány
19. Szabad elõirányzat-maradvány (35+36)
– Ebbõl: Tárgyévi forgatási célú pénzügyi mûveletek maradványa
20. Tájékoztató adat: Év végén a forgatási célú értékpapír állománya

20
21
22
23
24

Elõzõ év

Tárgyév
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4. számú melléklet a 317/2009. (XII. 29.) Korm. rendelethez
„4. számú melléklet a 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelethez

A vállalkozási maradvány-kimutatás elõírt tagolása
Ezer forintban
Megnevezés

A. Vállalkozási tevékenység bevételi elõirányzata
– Vállalkozási tevékenység – szakfeladaton elszámolt – értékesítési
bevétele
– Vállalkozási tevékenységhez mûködési célú pénzeszköz átvétel,
visszatérülés államháztartáson kívülrõl
– Vállalkozási tevékenység mûködési célú kamatbevétele, realizált
árfolyamnyeresége
– Vállalkozási tevékenység mûködési célú áfa bevétele
1. Vállalkozási tevékenység mûködési célú pénzforgalmi bevétele
(02+...+05)
2. Vállalkozási tevékenység mûködési célú pénzforgalom nélküli
bevétele
I. Vállalkozási tevékenység mûködési célú költségvetési bevételei (1+2)
– Értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök bevétele
– Vállalkozási tevékenység osztalék és hozambevétele
– Értékesített tartós részesedések bevétele
– Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú kamatbevétele
– Vállalkozási tevékenységhez felhalmozási célú pénzeszköz átvétel,
visszatérülés államháztartáson kívülrõl
– Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú áfa bevétele

Sorszám

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14

Elõzõ év

Tárgyév
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Sorszám

3. Vállalkozási tevékenység felhalmozási és tõke jellegû pénzforgalmi
bevétele (09+...+14)
4. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú pénzforgalom nélküli
bevétele
II. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú költségvetési bevételei (3+4)
5. Rövid lejáratú hitelek bevételei
6. Rövid lejáratú likvid hitelek és rövid lejáratú mûködési célú
kötvénykibocsátás bevételei
7. Forgatási célú értékpapírok bevételei
III. Vállalkozási tevékenység forgatási célú finanszírozási bevételei
(5+...+7)
8. Hosszú lejáratú hitelek és kötvénykibocsátás bevételei
9. Befektetési célú értékpapírok bevételei
IV. Vállalkozási tevékenység befektetési célú finanszírozási bevételei (8+9)
V. Vállalkozási tevékenységhez kapcsolódó költségvetési passzív pénzügyi
elszámolások
B. Vállalkozási tevékenység bevételei összesen (I+...+V)
C. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt bevételi
maradványa (A–I–II–5–IV)
D. Vállalkozási tevékenység kiadási elõirányzata
– Vállalkozási tevékenység személyi juttatásai
– Vállalkozási tevékenység munkaadót terhelõ járulékai
– Vállalkozási tevékenység dologi kiadásai (áfa nélkül)
– Vállalkozási tevékenység mûködési célú áfa kiadásai
– Vállalkozási tevékenység mûködési célú kamatkiadásai
– Vállalkozási tevékenység egyéb folyó kiadásai
– Vállalkozási tevékenység mûködési célú pénzeszköz átadása
10. Vállalkozási tevékenység mûködési célú pénzforgalmi kiadása
(29+...+35)
11. Vállalkozási tevékenység mûködési célú pénzforgalom nélküli
kiadásai
VI. Vállalkozási tevékenység mûködési célú költségvetési kiadásai (10+11)
– Vállalkozási tevékenység felhalmozási és tõkekiadásai
– Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú kamatkiadásai
– Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú pénzeszközátadásai
– Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú áfa kiadásai
12. Vállalkozási tevékenység felhalmozási és tõke jellegû pénzforgalmi
kiadásai (39+...+42)
13. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú pénzforgalom nélküli
kiadása
VII. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú költségvetési kiadásai
(12+13)
14. Rövid lejáratú hitelek kiadásai
15. Rövid lejáratú likvid hitelek és rövid lejáratú mûködési célú
kötvénykibocsátás kiadásai
16. Forgatási célú értékpapírok kiadásai
VIII. Vállalkozási tevékenység forgatási célú finanszírozási kiadásai
(14+...+16)
17. Hosszú lejáratú hitelek és kötvénykibocsátás kiadásai
18. Befektetési célú értékpapírok kiadásai
IX. Vállalkozási tevékenység befektetési célú finanszírozási kiadásai
(17+18)
X. Vállalkozási tevékenységhez kapcsolódó költségvetési aktív pénzügyi
elszámolások
E. Vállalkozási tevékenység – kiadásai összesen (VI+...+X)
F. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt kiadási maradványa
(D–VI–VII–14–IX)

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

Elõzõ év
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G. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi maradványa (C–F)
19. Vállalkozási tevékenységet terhelõ értékcsökkenési leírás (–)
H. Vállalkozási tevékenység tárgyévi bevételeinek ráfordításokkal
csökkentett pénzforgalmi maradványa (G–19)
20. Alaptevékenység ellátására felhasznált tárgyévi vállalkozási
maradvány (–)
21. Alaptevékenység ellátására felhasznált elõzõ év(ek) vállalkozási
maradványa (–)
22. A tárgyévet követõ évben alaptevékenység ellátására felhasználni
tervezett vállalkozási maradvány (–)
23. Pénzforgalmi vállalkozási maradványt külön jogszabály alapján
módosító tétel (+)
I. Vállalkozási tevékenység módosított pénzforgalmi vállalkozási
maradványa (H–20–21–22+23)
J. Vállalkozási tevékenységet terhelõ befizetés (–)
K. Vállalkozási tartalékba helyezendõ összeg (G–20–21–J)
XI. Vállalkozási tevékenység forgatási célú finanszírozási mûveleteinek
egyenlege (III–VIII)
XII. Vállalkozási tevékenység befektetési célú finanszírozási mûveleteinek
egyenlege (IV–IX)
L. Vállalkozási tevékenység finanszírozási célú mûveleteinek egyenlege
(XI+XII)
M. Vállalkozási tevékenység aktív és passzív pénzügyi mûveletek
egyenlege (V–X)
N. Vállalkozási tevékenység bevételeinek és kiadásainak egyenlege (B–E)

Elõzõ év

Tárgyév

56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
”

5. számú melléklet a 317/2009. (XII. 29.) Korm. rendelethez
1. Az Áhsz. 8. számú mellékletének G) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„G) A települési önkormányzatok ... évi jövedelemkülönbség mérsékléssel való teljes körû elszámolása
Forintban

Megnevezés

Sorszám

Elsõ adatközlésnek vagy az Áht.
64. § (5) bek. aa) pontja szerinti
évközi módosítás adatának
megfelelõen

1

2

3

Tény
(... június 30-ai adóerõ-képesség)
adat szerint
4

Lakhelyen maradó SZJA
Iparûzési adóalap (ezer forintban)
Iparûzési adóerõ-képesség

Kiegészítés

Beszámítás

Önkormányzat által fizetendõ összeg
Önkormányzat részére fizetendõ összeg

”
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2. Az Áhsz. 8. számú mellékletének H) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„H) Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévõ települési önkormányzatok támogatásának elszámolása
Ezer forintban
Megnevezés

Sorszám

Összeg

1

2

3

ÖNHIKI támogatás

Kód

A költségvetési törvényben rögzített támogatás-igénylési „alapfeltételeknek” és
kapacitás-kihasználtsági feltételeknek meg nem felelés miatti visszafizetések

Felhalmozási és tõkejellegû bevételek
Felhalmozási és tõkejellegû kiadások
Felhalmozási forráshiány
ÖNHIKI I.+II. ütemû támogatás számításánál figyelembe vett mûködési célú
intézményi bevételek
ÖNHIKI I.+II. ütemû támogatás számításánál figyelembe vett önkormányzati sajátos
(SZJA nélküli) bevételek
ÖNHIKI I.+II. ütemû támogatás számításánál figyelembe vett mûködési bevételek
Teljesített mûködési célú intézményi bevételek
Teljesített önkormányzati sajátos (SZJA nélküli) mûködési bevételek
Teljesített mûködési bevételek
Jövedelemkülönbség mérséklés elszámolása miatti korrekció
Intézményi mûködési bevételek elszámolása miatt visszafizetendõ támogatás
Sajátos mûködési bevételek elszámolása miatt visszafizetendõ támogatás
ÖNHIKI I.+II. ütemû támogatás számításánál figyelembe vett normatív hozzájárulások
Önkormányzatoknak ténylegesen járó normatív hozzájárulások
Kötelezõ feladat-ellátási körbe tartozó eddig el nem látott új feladathoz kapcsolódó
mutatószám növekedéshez járó normatív hozzájárulások
Figyelembe vehetõ tényleges normatív hozzájárulások
Normatív hozzájárulások elszámolása miatt visszafizetendõ támogatás
Hitelkorlát miatti korrekció
Visszafizetendõ ÖNHIKI támogatás összesen
”

Forintban
Év végi eltérés (+,–) mutatószám
szerint

Tényleges

December 31.

hozzájárulás

mutatószám

hozzájárulás

2

3

4

5

6

7

Feladattal terhelt,
de fel nem
használt összeg

8

Visszafizetési
kötelezettség

9=(7+8)–6

10=5+9

2009. évi 193. szám

1

mutatószám

A 3. oszlop
adatából
a feladatok közötti Az adott célra dec.
átcsoportosítás
31-ig ténylegesen
után az adott célra felhasznált összeg
rendelkezésre álló
támogatás

Eltérés
(átcsoportosítás
utáni állapot és
a felhasználás,
valamint
kötelezettségvállalással terhelt
maradvány
szerint)

•

A hozzájárulás jogcíme
(az éves költségvetési törvény szerint)

A többcélú kistérségi társulás által

MAGYAR KÖZLÖNY

3. Az Áhsz. 8. számú melléklete a következõ L) ponttal egészül ki:
„L) A többcélú kistérségi társulások támogatásának jogcím elszámolása, valamint a mutatószámok, feladatmutatók alakulása

Többcélú kistérségi társulások
támogatása összesen
”
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4. Az Áhsz. 8. számú melléklete a következõ M) ponttal egészül ki:
„M) Segédtábla a többcélú kistérségi társulások támogatásának jogcím elszámolásához és a mutatószámok, feladatmutatók alakulásához
Forintban

A hozzájárulás jogcíme
(az éves költségvetési törvény és
a megalapozó felmérési adatlap szerint)

1

A ... PM–ÖM
együttes
rendeletben
megállapított
tervezett

A ... PM–ÖM
együttes
rendeletben
a kiegészítõ
felmérés alapján
meghatározott
mutatószám,
hozzájárulás (+,–)

Évközi változások (+,–)

Április 30.

Július 31.

Október 15.

Tényleges
mutatószám szerint

mutatószám

hozzájárulás

mutatószám

hozzájárulás

mutatószám

hozzájárulás

mutatószám

hozzájárulás

mutatószám

hozzájárulás

mutatószám

hozzájárulás

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Év végi eltérés (+,–) mutatószám szerint
December 31.

mutatószám

hozzájárulás

14=12–(2+4+6+8+10) 15=13–(3+5+7+9+11)

01. A többcélú kistérségi
társulások általános feladatainak
támogatása

02. Közoktatási intézményi
feladat összesen

03. Közoktatási szakszolgálati
feladat összesen

•

05. A többcélú kistérségi
társulások szociális intézményi
feladatainak támogatása
összesen

MAGYAR KÖZLÖNY

04. A többcélú kistérségi
társulások közoktatási
feladatainak támogatása
összesen

2009. évi 193. szám

Évközi változások (+,–)

Április 30.

Július 31.

Október 15.

Tényleges
mutatószám szerint

hozzájárulás

mutatószám

hozzájárulás

mutatószám

hozzájárulás

mutatószám

hozzájárulás

mutatószám

hozzájárulás

mutatószám

hozzájárulás

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

mutatószám

hozzájárulás

14=12–(2+4+6+8+10) 15=13–(3+5+7+9+11)

06. A többcélú kistérségi
társulások szociális
alapszolgáltatási feladatainak
támogatása összesen

2009. évi 193. szám

mutatószám

Év végi eltérés (+,–) mutatószám szerint
December 31.

•

1

A ... PM–ÖM
együttes
rendeletben
a kiegészítõ
felmérés alapján
meghatározott
mutatószám,
hozzájárulás (+,–)

MAGYAR KÖZLÖNY

A hozzájárulás jogcíme
(az éves költségvetési törvény és
a megalapozó felmérési adatlap szerint)

A ... PM–ÖM
együttes
rendeletben
megállapított
tervezett

07. A többcélú kistérségi
társulások gyermekek átmeneti
gondozási feladatainak
támogatása összesen

08. A többcélú kistérségi
társulások gyermekjóléti
alapellátási feladatainak
támogatása összesen
09. A többcélú kistérségi
társulások mozgókönyvtári
és egyes közmûvelõdési
feladatainak támogatása
10. A többcélú kistérségi
társulások belsõ ellenõrzési
feladatainak támogatása
11. Többcélú kistérségi
társulások támogatása összesen:
(01+02+03+04+05+06+07+08+
09+10)
”
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6. számú melléklet a 317/2009. (XII. 29.) Korm. rendelethez
1. Az Áhsz. 9. számú mellékletének „Számlakerettükör” része a következõk szerint módosul:
Megszûnõ fõkönyvi számlák:
„17. TULAJDONI RÉSZESEDÉST JELENTÕ BEFEKTETÉSEK ÉS HITELVISZONYT MEGTESTESÍTÕ ÉRTÉKPAPÍROK, HOSSZÚ
LEJÁRATÚ BANKBETÉTEK
171. Részvények, részesedések
1711. Részvények, részesedések állománya
1712. Részvények, részesedések vásárlásának kiadási elõirányzata
1713. Részvények, részesedések kiadási elõirányzatának teljesítése
175. Tulajdoni részesedést jelentõ befektetések, hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok értékvesztése
1751. Tulajdoni részesedést jelentõ befektetések értékvesztése és annak visszaírása
1752. Hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok értékvesztése és annak visszaírása
178. Hosszú lejáratú bankbetétek állománya
2911. Kárpótlási jegyek állománya
2912. Kárpótlási jegyek kiadási elõirányzata „K”
2913. Kárpótlási jegyek bevételi elõirányzata „T”
2914. Kárpótlási jegyek vásárlása „T”
2915. Kárpótlási jegyek beváltása, értékesítése „K”
2921. Kincstárjegyek állománya
2922. Kincstárjegyek kiadási elõirányzata „K”
2923. Kincstárjegyek bevételi elõirányzata „T”
2924. Kincstárjegyek vásárlása „T”
2925. Kincstárjegyek beváltása, értékesítése „K”
2931. Kötvények állománya
2932. Kötvények kiadási elõirányzata „K”
2933. Kötvények bevételi elõirányzata „T”
2934. Kötvények vásárlása „T”
2935. Kötvények beváltása, értékesítése „K”
2941. Egyéb értékpapírok állománya
2942. Egyéb értékpapírok kiadási elõirányzata „K”
2943. Egyéb értékpapírok bevételi elõirányzata „T”
2944. Egyéb értékpapírok vásárlása „T”
2945. Egyéb értékpapírok beváltása, értékesítése „K”
295. Egyéb részesedések
2951. Egyéb részesedések állománya
2952. Egyéb részesedések kiadási elõirányzata „K”
2953. Egyéb részesedések bevételi elõirányzata „T”
2954. Egyéb részesedések vásárlása „T”
2955. Egyéb részesedések értékesítése „K”
298. Értékpapírok értékvesztése és annak visszaírása
299. Értékpapírok kiadás és bevétel átvezetési számlája
32. KÖLTSÉGVETÉSI BANKSZÁMLÁK
325. Részben önálló költségvetési szervek bankszámlái
327. Önkormányzati kiskincstári finanszírozás elszámolási számla
33192. Bankkártya-fedezeti számla
34856. Cukorilleték megelõlegezési számla
35114. Támogatási és elszámolási lebonyolítási számla
353. Államigazgatási eljárási illetékbeszedési számla
3683–3684. NVT–2-höz tartozó támogatási programok közösségi forrás számlái
371. Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás (csak önkormányzat és tb pénzügyi alapjai)
3711. Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás elõirányzata
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3712. Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás elõirányzatának teljesítése
3941. Pénz- és bankszámlák közötti átvezetések
411. Induló tõke
412. Tõkeváltozások
4121. Elõzõ évek tõkeváltozásai
4122. Tárgyévi pénzforgalommal kapcsolatos tõkeváltozások
4123. Tárgyévi pénzforgalom nélküli tõkeváltozások
41231. Tranzakciós partnerhez kapcsolódó pénzforgalom nélküli tõkeváltozások
41232. Tranzakciós partnerhez nem kapcsolódó pénzforgalom nélküli tõkeváltozások
41233. Terv szerinti értékcsökkenés miatti tõkeváltozások
41234. Piaci érték változása miatti terven felüli értékcsökkenés tõkeváltozása
41235. Egyéb terven felüli értékcsökkenés tõkeváltozása
41236. Eszközök értékvesztéséhez kapcsolódó tõkeváltozás
41237. Külföldi pénzértékre szóló eszközök (kivéve a valuta-, devizakészlet) év végi értékeléséhez kapcsolódó
tõkeváltozása
41238. Eszközök értékesítésével kapcsolatos veszteség jellegû különbözet
413. Foglalt
4221. Vállalkozási tartalék elszámolása
4222. Vállalkozási tevékenység eredménye
4223. Elkülönített eredmény
425. Alaptevékenység kiadási elõirányzat teljesítésének elszámolása
426. Alaptevékenység bevételi elõirányzat teljesítésének elszámolása
427. Vállalkozási tevékenység kiadási elõirányzat teljesítésének elszámolása
428. Vállalkozási tevékenység bevételi elõirányzat teljesítésének elszámolása
4381. Kezelésbe átvett kincstári vagyon
4382. Lízingbe vett eszközök elszámolása
4383. Kezelésbe átvett önkormányzati vagyon
453. Likviditási hitel a központi költségvetéstõl
4531. Központi költségvetésbõl felvett likviditási hitel állománya
4532. Központi költségvetésbõl származó likviditási hitel törlesztésének, visszafizetésének elõirányzata „K”
4533. Központi költségvetésbõl likviditási hitel felvételének elõirányzat „T”
4534. Központi költségvetésbõl származó likviditási hitel törlesztése, visszafizetése „T”
4535. Likviditási hitel felvétele a központi költségvetéstõl „K”
454. Hitelek alapoktól
4541. Alapoktól felvett hitelek állománya
4542. Alapoktól felvett hitel törlesztésének, visszafizetésének elõirányzata „K”
4543. Alapoktól hitelfelvétel elõirányzata „T”
4544. Alapoktól felvett hitel törlesztése, visszafizetése „T”
4545. Hitelfelvétel alapoktól „K”
455. Tartozás rövid lejáratú kötvénykibocsátásból
4551. Tartozás állománya rövid lejáratú kötvénykibocsátásból
4552. Rövid lejáratú kötvénykibocsátás kiadási elõirányzata
4553. Rövid lejáratú kötvénykibocsátás bevételi elõirányzata
4554. Rövid lejáratra kibocsátott kötvények beváltása
4555. Rövid lejáratú kötvénykibocsátás bevétele
456–457. Tartozás (éven belüli) támogatási kölcsönök igénybevételébõl
456. Mûködési célú (éven belüli) támogatási kölcsön államháztartáson belülrõl
4561. Mûködési célú (éven belüli) támogatási kölcsönök állománya
4562. Mûködési célú (éven belüli) támogatási kölcsön törlesztésének elõirányzata „K”
4563. Mûködési célú (éven belüli) támogatási kölcsön igénybevételének elõirányzata „T”
4564. Mûködési célú (éven belüli) támogatási kölcsön törlesztése, visszafizetése „T”
4565. Mûködési célú (éven belüli) támogatási kölcsön igénybevétele „K”
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457. Felhalmozási célú (éven belüli) támogatási kölcsön államháztartáson belülrõl
4571. Felhalmozási célú (éven belüli) támogatási kölcsönök állománya
4572. Felhalmozási célú (éven belüli) támogatási kölcsön törlesztésének elõirányzata „K”
4573. Felhalmozási célú (éven belüli) támogatási kölcsön igénybevételének elõirányzata „T”
4574. Felhalmozási célú (éven belüli) támogatási kölcsön törlesztése, visszafizetése „T”
4575. Felhalmozási célú (éven belüli) támogatási kölcsön igénybevétele „K”
4831. Pénz- és bankszámlák közötti átvezetések
53112. Egészségbiztosítási járulék kiadási elõirányzata
53122. Egészségbiztosítási járulék kiadási elõirányzatának teljesítése
532. Munkaadói járulék
5321. Munkaadói járulék elõirányzata
5322. Munkaadói járulék elõirányzatának teljesítése
537. START-kártyával rendelkezõk utáni járulékfizetési kötelezettség
5371. START-kártyával rendelkezõk utáni járulékfizetési kötelezettség elõirányzata
5372. START-kártyával rendelkezõk utáni járulékfizetési kötelezettség elõirányzatának teljesítése
587. Háztartások közvetett támogatása
5871. Háztartások közvetett támogatásának elõirányzata
5872. Háztartások közvetett támogatása elõirányzatának teljesítése
591. Tervezett maradvány, eredmény elõirányzata
73. ALAPTEVÉKENYSÉGEK PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSAI
76. VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG KÜLÖNFÉLE PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSAI
78. TEVÉKENYSÉGEK PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSAINAK ÁTVEZETÉSI SZÁMLÁJA
91611. Bankbetétek után kapott kamat elõirányzata
91621. Bankbetétek után kapott kamat elõirányzat teljesítése
941. Felügyeleti szervtõl kapott támogatás
9411. Felügyeleti szervtõl kapott támogatás elõirányzata
9412. Felügyeleti szervtõl kapott támogatás elõirányzatának teljesítése
982. Elõzõ évi vállalkozási eredmény igénybevétele
9821. Elõzõ évi vállalkozási eredmény igénybevételének elõirányzata
9822. Elõzõ évi vállalkozási eredmény igénybevétele elõirányzatának teljesítése
993. Alaptevékenységek pénzforgalom nélküli bevételei
996. Vállalkozási tevékenység különféle pénzforgalom nélküli bevételei
998. Tevékenységek pénzforgalom nélküli bevételeinek átvezetési számlája
017. A központi költségvetési szerv által az MNV Zrt.-tõl bérbe vett ingatlanok nyilvántartási számlája”
Új fõkönyvi számlák:
„17. TARTÓS RÉSZESEDÉSEK, TARTÓS HITELVISZONYT MEGTESTESÍTÕ ÉRTÉKPAPÍROK ÉS HOSSZÚ LEJÁRATÚ BETÉTEK
171. Tartós részesedések
1711. Tartós részesedések állománya
1712. Tartós részesedések vásárlásának kiadási elõirányzata
1713. Tartós részesedések kiadási elõirányzatának teljesítése
175. Tartós részesedések és hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok értékvesztése
1751. Tartós részesedések értékvesztése és annak visszaírása
1752. Tartós hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok értékvesztése és annak visszaírása
178. Hosszú lejáratú betétek állománya
2876. Elõfinanszírozás miatti követelések
295. Forgatási célú részesedések
298. Forgatási célú értékpapírok értékvesztése és annak visszaírása
32. KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK
325. Önálló mûködõ költségvetési szervek pénzforgalmi számlái
326. Önkormányzati kiskincstári finanszírozás elszámolási számla
327. Fejlesztési hitel elszámolási számla
33154. MTA kutató hálózat saját bevétel célelszámolási számla
33155. Központosított bevételek beszedése célelszámolási számla
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33156. Közszolgáltatási célelszámolási számla
33192. Kincstári kártya-fedezeti számla
3347. Elõirányzat-felhasználási keret elosztási számla
34856. Cukorágazati hozzájárulás megelõlegezési számla
35114. Támogató szolgáltatás és közösségi ellátások támogatása lebonyolítási számla
35116. Kamatadó lebonyolítási számla
35117. Családtámogatások lebonyolítási számlái
353. Közigazgatási hatósági eljárási illetékbeszedési számla
3683–3684. NFT–2-höz tartozó támogatási programok közösségi forrás számlái
371. Irányítás (felügyelet) alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás (csak önkormányzat és tb pénzügyi
alapjai)
3711. Irányítás (felügyelet) alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás elõirányzata
3712. Irányítás (felügyelet) alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás elõirányzatának teljesítése
3941. Elszámolási és pénzforgalmi számlák közötti átvezetések
411. Tartós tõke
4111. Kezelésbe vett eszközök tartós tõkéje
4112. Saját tulajdonban lévõ eszközök tartós tõkéje
412. Kezelésbe vett eszközök tõkeváltozása
4121. Elõzõ évek kezelt tõkeváltozásai
4122. Tárgyévi pénzforgalommal kapcsolatos kezelt tõkeváltozások
4123. Tárgyévi pénzforgalom nélküli kezelt tõkeváltozások
41231. Tranzakciós partnerhez kapcsolódó pénzforgalom nélküli kezelt tõkeváltozások
41232. Tranzakciós partnerhez nem kapcsolódó pénzforgalom nélküli kezelt tõkeváltozások
41233. Terv szerinti értékcsökkenés miatti kezelt tõkeváltozások
41234. Piaci érték változása miatti terven felüli értékcsökkenés kezelt tõkeváltozása
41235. Egyéb terven felüli értékcsökkenés kezelt tõkeváltozása
41236. Eszközök értékvesztéséhez kapcsolódó kezelt tõkeváltozás
41237. Külföldi pénzértékre szóló eszközök (kivéve a valuta-, devizakészlet) év végi értékeléséhez kapcsolódó kezelt
tõkeváltozása
41238. Kezelt eszközök értékesítésével kapcsolatos veszteség jellegû különbözet
413. Saját tulajdonban lévõ eszközök tõkeváltozása
4131. Elõzõ évek saját tõkeváltozásai
4132. Tárgyévi pénzforgalommal kapcsolatos saját tõkeváltozások
4133. Tárgyévi pénzforgalom nélküli saját tõkeváltozások
41331. Tranzakciós partnerhez kapcsolódó pénzforgalom nélküli saját tõkeváltozások
41332. Tranzakciós partnerhez nem kapcsolódó pénzforgalom nélküli saját tõkeváltozások
41333. Terv szerinti értékcsökkenés miatti saját tõkeváltozások
41334. Piaci érték változása miatti terven felüli értékcsökkenés saját tõkeváltozása
41335. Egyéb terven felüli értékcsökkenés saját tõkeváltozása
41336. Eszközök értékvesztéséhez kapcsolódó saját tõkeváltozás
41337. Külföldi pénzértékre szóló eszközök (kivéve a valuta-, devizakészlet) év végi értékeléséhez kapcsolódó saját
tõkeváltozása
41338. Saját tulajdonban lévõ eszközök értékesítésével kapcsolatos veszteség jellegû különbözet
4171. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka
4172. Saját tulajdonban lévõ eszközök értékelési tartaléka
4221. Tárgyévi vállalkozási maradvány elszámolása
4222. Elõzõ év(ek) vállalkozási maradványa
4223. Elkülönített vállalkozási maradvány
425. Költségvetési kiadási megtakarítás (többlet) elszámolása
426. Költségvetési bevételi többlet (lemaradás) elszámolása
427. Vállalkozási kiadási megtakarítás (többlet) elszámolása
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428. Vállalkozási bevételi többlet (lemaradás) elszámolása
4381. Kezelésbe átvett kincstári vagyon miatti kötelezettség
4382. Kezelésbe átvett önkormányzati vagyon miatti kötelezettségek
4383. Pénzügyi lízing miatti kötelezettségek
4384. Átvállalt hosszú lejáratú kötelezettségek
4385. Hosszú lejáratú kötelezettségek magánszeméllyel szemben
4495. Elõfinanszírozás miatti kötelezettségek
453–454. Tartozás (éven belüli) támogatási kölcsönök igénybevételébõl
453. Mûködési célú (éven belüli) támogatási kölcsön államháztartáson belülrõl
4531. Mûködési célú (éven belüli) támogatási kölcsönök állománya
4532. Mûködési célú (éven belüli) támogatási kölcsön törlesztésének elõirányzata
4533. Mûködési célú (éven belüli) támogatási kölcsön igénybevételének elõirányzata
4534. Mûködési célú (éven belüli) támogatási kölcsön törlesztése, visszafizetése
4535. Mûködési célú (éven belüli) támogatási kölcsön igénybevétele
454. Felhalmozási célú (éven belüli) támogatási kölcsön államháztartáson belülrõl
4541. Felhalmozási célú (éven belüli) támogatási kölcsönök állománya
4542. Felhalmozási célú (éven belüli) támogatási kölcsön törlesztésének elõirányzata
4543. Felhalmozási célú (éven belüli) támogatási kölcsön igénybevételének elõirányzata
4544. Felhalmozási célú (éven belüli) támogatási kölcsön törlesztése, visszafizetése
4545. Felhalmozási célú (éven belüli) támogatási kölcsön igénybevétele
455–457. Tartozások forgatási célú pénzügyi mûveletekbõl
455. Likviditási hitel a központi költségvetéstõl
456. Rövid lejáratú likviditási hitelek egyéb belföldi forrásból
457. Tartozás rövid lejáratú kötvénykibocsátásból
4831. Elszámolási és pénzforgalmi számlák közötti átvezetések
53112. Egészségbiztosítási és munkaerõpiaci járulék kiadási elõirányzata
531123. Munkaerõpiaci járulék kiadási elõirányzata
53113. Egyszerûsített közteherviselési járulék (EKHO) kiadási elõirányzata
53114. START-kártyával rendelkezõk utáni járulékfizetési kötelezettség elõirányzata
53122. Egészségbiztosítási és munkaerõpiaci járulék kiadási elõirányzatának teljesítése
531223. Munkaerõpiaci járulék kiadási elõirányzatának teljesítése
53123. Egyszerûsített közteherviselési járulék (EKHO) kiadási elõirányzatának teljesítése
53124. START-kártyával rendelkezõk utáni járulékfizetési kötelezettség elõirányzatának teljesítése
591. Tervezett (költségvetési, vállalkozási) maradvány elõirányzata
5924. Év végi devizás értékeléshez kapcsolódó maradványtartalék számla
5925. Közszolgáltatási tartalék számla
711. Alaptevékenységek költségvetési kiadási elõirányzata
712. Kiegészítõ tevékenységek költségvetési kiadási elõirányzata
713. Kisegítõ tevékenységek költségvetési kiadási elõirányzata
721. Alaptevékenységek költségvetési kiadási elõirányzatának teljesítése
722. Kiegészítõ tevékenységek költségvetési kiadási elõirányzatának teljesítése
723. Kisegítõ tevékenységek költségvetési kiadási elõirányzatának teljesítése
91611. Betétek után kapott kamat elõirányzata
91621. Betétek után kapott kamat elõirányzat teljesítése
941. Irányító (felügyeleti) szervtõl kapott támogatás
9411. Irányító (felügyeleti) szervtõl kapott támogatás elõirányzata
9412. Irányító (felügyeleti) szervtõl kapott támogatás elõirányzatának teljesítése
982. Elõzõ évi vállalkozási maradvány igénybevétele
9821. Elõzõ évi vállalkozási maradvány igénybevételének elõirányzata
9822. Elõzõ évi vállalkozási maradvány igénybevétele elõirányzatának teljesítése
986. Forgatási célú finanszírozási mûveletekkel finanszírozott hiány elõirányzata
9911. Alaptevékenységek költségvetési bevételi elõirányzata
9912. Kiegészítõ tevékenységek költségvetési bevételi elõirányzata
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9913. Kisegítõ tevékenységek költségvetési bevételi elõirányzata
9921. Alaptevékenységek költségvetési bevételi elõirányzatának teljesítése
9922. Kiegészítõ tevékenységek költségvetési bevételi elõirányzatának teljesítése
9923. Kisegítõ tevékenységek költségvetési bevételi elõirányzatának teljesítése
017. Üzemeltetésre átvett befektetett eszközök nyilvántartási számlája
044. Többségi állami tulajdonban lévõ gazdasági társaságok adózott eredménye”
2. Az Áhsz. 9. számú mellékletének „A számlaosztályok tartalmára vonatkozó elõírások” része a következõk szerint
módosul:
a) Az 1. pont hatodik francia bekezdése helyébe a következõ szövegrész lép:
„– vagy az állományi és a forgalmi számlákat, vagy az analitikus nyilvántartást kell megbontani aszerint, hogy azokat
a mûködés során alap-, kiegészítõ, kisegítõ, vagy vállalkozási tevékenységhez egyaránt használják.”
b) A 2. pont cf) alpontjának második bekezdése a következõ bekezdéssel egészül ki:
„Az Ámr. 140. §-ának (7)–(8) bekezdés elõírása alapján, a támogatási program lezárásakor, az Igazoló Hatóság által
összeállított, kiküldött végsõ átutalási igénylés dokumentuma alapján – az Európai Bizottságtól visszaigazolt és az
Igazoló Hatóság által elfogadott végsõ egyenleg kifizetés dokumentumának figyelembevétele mellett –,
a finanszírozó szervezet az utólagos elszámolás miatt a könyveiben kimutatott EU-val szembeni követeléseket köteles
átadni a nemzetgazdasági elszámolások számára a Kszr. 8. számú melléklete 21. pontjának megfelelõen.”
c) A 2. pont c) alpontja a következõ ch) alponttal egészül ki és egyidejûleg a jelenlegi ch) alpont számozása
ci) alpontra változik:
„ch) A könyvviteli mérlegben és a nyilvántartásokban a követelést könyv szerinti értéken addig kell kimutatni, amíg
azt pénzügyileg vagy egyéb módon (a Polgári Törvénykönyv szerinti beszámítással, eszközátadással) nem rendezték,
váltóval ki nem egyenlítették, illetve amíg azt el nem engedték vagy behajthatatlan követelésként le nem írták.
Amennyiben két fél gazdasági kapcsolata során egymással szembeni követelés és kötelezettség is keletkezik és
a követelés a másik féllel szemben fennálló kötelezettség Polgári Törvénykönyv szerinti beszámítással történõ
rendezésében állapodnak meg, a gazdasági események hatását akkor is bruttó módon kell elszámolni. A 499.
Pénzforgalom nélküli költségvetési bevételek és kiadások sajátos elszámolása számla segítségével kell megjeleníteni
az egybeszámítás során érintett költségvetési bevételeket és kiadásokat, majd ezt követõen vezethetõk ki
a tõkeváltozással szemben a beszámítás során érintett követelések és kötelezettségek összegei.”
d) A 2. pont d) alpont elsõ bekezdésének második és harmadik mondata helyébe a következõ szövegrész lép:
„A számlacsoporton belül külön számlán kell kimutatni az értékpapírok nyitó állományát és azok tárgyidõszaki
forgalmát. A forgatási célú értékpapírok forgalmát az államháztartás szervezete szakfeladatain tilos kimutatni.”
e) A 3. pont b) alpontja nyolcadik bekezdése helyébe a következõ szövegrész lép:
„Amennyiben a helyi önkormányzat, illetve az Áht. 100/I. §-ának (1) bekezdése szerinti költségvetési szerv
a fizetõképessége biztosítása érdekében a bevételek ütemkülönbségének és a kiadások ütemkülönbségének eltérése
miatt likvid hitelt (folyószámla-hitelt, rulírozó hitelt, munkabér megelõlegezési hitelt stb.) vesz igénybe,
a számlavezetõ hitelintézettel, Kincstárral kötött szerzõdésben biztosított hitelkeret terhére, az adott napon a kiadások
teljesítésére felhasznált összeget hitelfelvételként nem kell elszámolnia. Ebben az esetben a likvid hitellel fedezett
kiadást a költségvetési elszámolási számlával, az elõirányzat-felhasználási keretszámlával szemben kell könyvelni, s
emiatt a költségvetési elszámolási számla, az elõirányzat-felhasználási keretszámla adott napi egyenlege mínusz
elõjelû is lehet. A negyedéves mérlegjelentés, a költségvetési jelentés, a féléves és az éves elemi költségvetési
beszámoló fordulónapján (március 31., június 30., szeptember 30., illetve december 31.) a költségvetési elszámolási
számla, az elõirányzat-felhasználási keretszámla egyenlege csak 0 vagy pozitív lehet, ezért a fordulónapon igénybe
vett likvid hitel összegét a likvid hitel számla forgalmi számláján kell nyilvántartásba venni. Az Ámr. 174. §-ának
(11) bekezdésében foglaltak alapján az önkormányzat a likvid hitel fedezetére a költségvetési elszámolási számlához
kapcsolódó állami hozzájárulások elszámolási számlán elkülönített összeget is felhasználhatja.”
f) A 4. pont a) alpontjának elsõ bekezdése a következõ bekezdéssel egészül ki:
„A saját tõkén belül el kell különíteni a tulajdonba kapott, illetve a kezelésbe vett eszközök forrását.
A könyvviteli mérlegben negatív elõjelû tartós tõke nem mutatható ki. A tartós tõke csak megszûnéskor,
átszervezéskor (összevonás, beolvasztás, kiválás, megosztás, szétválás) változhat. Már mûködõ államháztartás
szervezete tartós tõkéje átszervezés során akkor növekedhet, amennyiben az alapító (irányító) szerv a közfeladat
ellátáshoz további eszközöket is rendelkezésre bocsát. Amennyiben átszervezés során az átadó államháztartás
szervezetétõl kapott eszközök (ide nem értve a pénzeszközöket, forgatási célú értékpapírokat, aktív pénzügyi
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elszámolásokat) és a kötelezettségek (ide nem értve a rövid lejáratú likvid hiteleket és rövid lejáratú mûködési céllal
kibocsátott kötvényekbõl származó kötelezettséget) különbségének pozitív összegét tartós tõkeként, negatív
összegét tõkeváltozásként kell nyilvántartásba venni. A tartós tõkében kell kimutatni a forgatási célú értékpapírok
után elszámolt értékvesztés összegét.”
g) A 4. pont b) alpontja elsõ bekezdésének elsõ és második mondata helyébe a következõ szövegrész lép:
„A tartalékok között kell kimutatni az államháztartás szervezeténél a pénzeszközök, a forgatási célú értékpapírok és
a rövid lejáratú likvid hitelek (ideértve a rövid lejáratú mûködési kötvénykibocsátásokat is), illetve az aktív és passzív
pénzügyi elszámolások különbözetének azt a forrását, amely jóváhagyás után befektetett eszközök finanszírozására
vagy folyó évi kiadások teljesítésére fordítható. A számlacsoporton belül elkülönítetten kell kimutatni a költségvetési
tartalékot (pénzmaradványt, elõirányzat-maradványt) és a vállalkozási tartalékot (vállalkozási maradványt).”
h) A 4. pont d) alpontjának tizedik bekezdése a következõ szövegrésszel egészül ki:
„A támogatási program elõlege miatti kötelezettségek csak az IH/KSZ írásbeli értesítését, jóváhagyását követõen
vezethetõk ki a könyvekbõl.”
i) A 4. pont e) alpontja elsõ bekezdésének elsõ mondata helyébe a következõ szövegrész lép:
„A rövid lejáratú hitelek és támogatási kölcsönök számlacsoportban azokat a rövid lejáratú hiteleket, támogatási
kölcsönöket, rövid lejáratú likvid hiteleket és rövid lejáratú mûködési céllal kibocsátott kötvényekbõl származó
kötelezettséget kell kimutatni, amelyek futamideje nem haladja meg az egy évet, függetlenül attól, hogy azokat
milyen szervtõl vették igénybe. Míg a rövid lejáratú hiteleket (a likvid hitelek kivételével) funkcionális elszámolás során
finanszírozási szakfeladaton, a támogatási kölcsönöket alap-, vagy – ha jogszabály lehetõvé teszi – vállalkozási
szakfeladaton kell elszámolni.”
j) A 4. pont e) alpontja a következõ szövegrésszel egészül ki:
„A rövid lejáratú likvid hitelek és a mûködési céllal kibocsátott kötvényekbõl származó kötelezettségek számláinak
tagolásakor külön alszámlán kell kimutatni azok nyitó állományát és tárgyidõszaki forgalmát. A rövid lejáratú likvid
hitelek és mûködési céllal kibocsátott kötvényekbõl származó kötelezettségek adott évi forgalmát az államháztartás
szervezete szakfeladatain nem szabad kimutatni.”
k) Az 5. pont ötödik és hatodik bekezdése helyébe a következõ szövegrész lép:
„A befektetési célú finanszírozási mûveletek közé tartoznak a tartós hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok
értékesítése (beváltása) és vásárlása, a hosszú lejáratú hitelek felvétele és törlesztése, valamint a hosszú lejáratú
kötvények kibocsátása és visszavásárlása, eladása. Ezen pénzügyi mûveletek hatását az államháztartás szervezete
köteles finanszírozási elõirányzatként és annak teljesítéseként szerepeltetni a megfelelõ kiadási/bevételi jogcímeken.
A forgatási célú finanszírozási mûveletek közé tartoznak: a forgatási célú értékpapírok értékesítésével (beváltásával),
vásárlásával, a rövid lejáratú hitelek, rövid lejáratú támogatási kölcsönök, a rövid lejáratú mûködési (likviditási) célú
hitelek felvételével és visszafizetésével, valamint a mûködési célú rövid lejáratú kötvény kibocsátásával és beváltásával
kapcsolatos pénzügyi mûveletek bevételei és kiadásai. A forgatási célú finanszírozási pénzügyi mûveletek (a rövid
lejáratú hitelek kivételével) az Áht. és az Ámr. alapján elõirányzatként, illetve annak teljesítéseként el nem számolható
és meg nem jeleníthetõ bevételek és kiadások teljesítésével járnak együtt, a pénzeszközök változását eredményezik.
Az államháztartás szervezete a forgatási célú finanszírozási mûveletekhez kapcsolódó eszközök és források változását
(a rövid lejáratú hitelek kivételével) szakfeladatain nem jelenítheti meg.”
l) A 9. pont b) alpontja helyébe a következõ szövegrész lép:
„b) A munkaadókat terhelõ járulékok számlacsoportban kell kimutatni a személyi juttatások után elszámolt
társadalombiztosítási járulékot (elkülönítve: a nyugdíjbiztosítási járulékot, a természetbeni egészségbiztosítási
járulékot, a pénzbeli egészségbiztosítási és munkaerõpiaci járulékot, a START-kártyával rendelkezõk utáni járulékot),
az egészségügyi hozzájárulást, a táppénz-hozzájárulást, a korkedvezmény-biztosítási járulékot, az államháztartáson
kívülre fizetett, munkaadókat terhelõ járulékokat és a munkaadókat terhelõ egyéb járulékokat.”
m) A 11. pont g) alpontja helyébe a következõ szövegrész lép:
„g) A Finanszírozási mûveletek kiadásai között finanszírozási szakfeladaton kell kimutatni a költségvetési többlet
évközi hasznosítása céljából vásárolt befektetési célú hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok (kárpótlási jegyek,
kincstárjegyek, államkötvények, helyi önkormányzatok által kibocsátott kötvények, egyéb értékpapírok) vásárlásának
kiadásait. Itt kell kimutatni a költségvetési hiány fedezetére, valamint a fejlesztések, vagy a mûködés érdekében felvett
hosszú lejáratú hitelek, illetve rövid lejáratú hitelek (a likvid hitelek kivételével) törlesztésével kapcsolatos kiadásokat,
valamint az önkormányzatok által felhalmozási vagy mûködési célra kibocsátott hosszú lejáratú kötvények
beváltásával kapcsolatos kiadásokat is.”

MAGYAR KÖZLÖNY

•

2009. évi 193. szám

47127

n) A 14. pont f) alpontjának harmadik mondata helyébe a következõ szövegrész lép:
„Finanszírozási mûveletek bevételei között finanszírozási szakfeladaton kell kimutatni a költségvetési hiány
finanszírozására: a felhalmozási, mûködési célú hosszú lejáratú hitelfelvétel bevételeit, illetve rövid lejáratú
hitelfelvétel bevételeit (a likvid hitelek igénybevétele kivételével), valamint a hosszú lejáratú kötvénykibocsátással
kapcsolatos bevételeket, továbbá a költségvetési többlet évközi hasznosítása céljából vásárolt befektetési célú
hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok (kárpótlási jegyek, kincstárjegyek, államkötvények stb.) eladásakor, illetve
beváltásakor elszámolt bevételeket.”
o) A 15. pont a második bekezdését követõen a következõ bekezdéssel egészül ki:
„A 016. PPP konstrukcióban lévõ befektetett eszközök nyilvántartási számlán és a 025. PPP konstrukcióban lévõ
készletek nyilvántartási számlán csak azok az idegen tulajdonban lévõ eszközök vehetõk nyilvántartásba, amelyeknél
a közszféra és a magánszféra együttmûködésén (public-private partnership = PPP) alapuló szerzõdéses konstrukció
nem meríti ki a pénzügyi lízing, illetve a részletre vétel szerzõdéstípusok Ptk. szerinti elemeit. Az államháztartás
szervezete az Áht. 8. §-a (6) bekezdésének a) pontja szerint a PPP beruházás magánpartner üzembe helyezési
jegyzõkönyve (okmánya) alapján köteles az eszközöket nyilvántartásba venni.”
p) A 15. pont – az o) pontban átszámozott – hetedik bekezdését követõen a következõ bekezdéssel egészül ki:
„A kötelezettségvállalás nyilvántartására szolgáló számlákon vagy az analitikus nyilvántartáson belül el kell különíteni
a PPP szerzõdéshez kapcsolódó kötelezettségek állományát.”
q) Az 1. pont h) alpontja elsõ bekezdés elsõ mondatában „Az egyéb tartós” szövegrész helyébe „A tartós” szövegrész,
az 1. pont h) alpontja elsõ bekezdés második mondatában „Az egyéb ” szövegrész helyébe „A tartós” szövegrész,
az 1. pont h) alpontja elsõ bekezdés második mondatában az „egyéb tartós” szövegrész helyébe a „tartós”
szövegrész, a 2. pont d) alpontja elsõ mondatában az „egyéb részesedéseket.” szövegrész helyébe a „forgatási
célú részesedéseket.” szövegrész, a 3. pont elsõ mondatában, a 3. pont b) alpontja elsõ bekezdés elsõ
mondatában a „bankszámlák” szövegrész helyébe a „pénzforgalmi számlák” szövegrész, a 3. pont b) alpontja
harmadik bekezdésben a „bankszámla” szövegrész helyébe a „pénzforgalmi számla” szövegrész, a 3. pont
b) alpontja kilencedik bekezdés második mondata a „bankszámlája” szövegrész helyébe a „pénzforgalmi
számlája” szövegrész, a 3. pont b) alpontja kilencedik bekezdés utolsó mondata a „bankszámlán” szövegrész
helyébe a „pénzforgalmi számlán” szövegrész, a 3. pont d) alpontja második bekezdés elsõ mondatában „az
államigazgatási” szövegrész helyébe „a közigazgatási hatósági eljárási” szövegrész, a 3. pont g) alpontja harmadik
bekezdésében, a 4. pont h) alpontja harmadik bekezdés utolsó mondatában a „bankszámlái” szövegrész helyébe
a „pénzforgalmi számlái” szövegrész, a 4. pont b) alpontja második bekezdés elsõ mondatában „az
alaptevékenység (vállalkozási tevékenység) kiadási, illetve bevételi elõirányzat teljesítésének elszámolási
számláin.” szövegrész helyébe „a költségvetési (vállalkozási) kiadási megtakarítás (túllépés) elszámolási, illetve
bevételi lemaradás (többlet) elszámolási számlák év végi egyenlege szerint.” szövegrész, 4. pont d) alpontja
tizenkettedik bekezdés harmadik mondatában a „bankszámlakivonat” szövegrész helyébe a „számlakivonat”
szövegrész, a 4. pont h) alpontja elsõ bekezdés harmadik mondatában az „államigazgatási” szövegrész helyébe
a „közigazgatási hatósági” szövegrész, a 9. pont f) alpontja elsõ bekezdésében a „maradvány, az eredmény”
szövegrész helyébe a „(költségvetési és vállalkozási) maradvány” szövegrész, a 9. pont f) alpontja ötödik
bekezdésében „az eredménybõl” szövegrész helyébe „a vállalkozási maradványból” szövegrész, a 14. pont
a) alpontban a „bankbetétek” szövegrész helyébe a „betétek” szövegrész , a 14. pont e) alpontja elsõ bekezdésben
az „eredményt” szövegrész helyébe a „vállalkozási maradványt” szövegrész lép.
r) Az 1. pont c) alpontja harmadik bekezdés elsõ és második mondatában, az 1. pont m) alpontja elsõ bekezdés
utolsó mondatában, a 4. pont d) alpontja kilencedik bekezdésében „mérlegbe” szövegrész helyébe „könyvviteli
mérlegbe” szövegrész, a 3. pont g) alpontja hatodik bekezdés utolsó mondatában, a 4. pont h) alpontja hetedik
bekezdés utolsó mondatában „A költségvetési beszámoló” szövegrész helyébe „Az elemi költségvetési
beszámoló” szövegrész, a 4. pont b) alpontja elsõ bekezdés utolsó mondatában, a 4. pont d) alpontja harmadik
bekezdés elsõ és második mondatában a „költségvetési beszámoló” szövegrész helyébe az „elemi költségvetési
beszámoló” szövegrész, a 4. pont b) alpontja második bekezdésében, a 15. pont e rendelettel átszámozott
negyedik bekezdésében „mérlegben” szövegrész helyébe „könyvviteli mérlegben” szövegrész lép.
s) Az 1. pont c) alpontja elsõ bekezdés elsõ mondatában a „alaptevékenységét és vállalkozási” szövegrész helyébe
a „alap-, kiegészítõ, kisegítõ, vagy vállalkozási” szövegrész, a 3. pont d) alpontja elsõ bekezdés elsõ mondatában,
a 3. pont g) alpontja második bekezdés elsõ mondatában, a 10. pont második mondatában az „alap-” szövegrész
helyébe az „alap-, kiegészítõ, kisegítõ” szövegrész, a 9. pont f) alpontja negyedik bekezdésében, a 14. pont
f) alpontja elsõ mondatában az „alaptevékenység” szövegrész helyébe az „alap-, kiegészítõ, kisegítõ” szövegrész,
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a 9. pont f) alpontja ötödik bekezdésében az „alaptevékenységre” szövegrész helyébe az „alap-, kiegészítõ,
kisegítõ tevékenységre” szövegrész, a 11. pont a) alpontjában, a 11. pont b) alpontjában az „alapító okiratában
meghatározott alaptevékenység” szövegrész helyébe az „alapító okiratában, illetve az Ámr. 12. §-a szerint
meghatározott alap-, kiegészítõ és kisegítõ tevékenység” szövegrész lép.
Az 1. pont c) alpontja harmadik bekezdés elsõ mondatában, az 1. pont k) alpontja második bekezdés elsõ
mondatában „a felügyeletük” szövegrész helyébe „az irányításuk” szövegrész, a 3. pont c) alpontjának második
bekezdésében, a 3. pont e) alpontja második bekezdés második mondatában, a 3. pont e) alpontja harmadik
bekezdés elsõ mondatában, a 14. pont e) alpontja második bekezdés negyedik mondatában „a felügyeleti”
szövegrész helyébe „az irányító” szövegrész, a 3. pont e) alpontja második bekezdés elsõ mondatában
„a felügyeletük” szövegrész helyébe „az irányításuk (felügyeletük)” szövegrész, a 3. pont e) alpontja ötödik
bekezdés elsõ mondatában, a 3. pont f) alpontja második bekezdés elsõ mondatában a „felügyeletét” szövegrész
helyébe az „irányítását” szövegrész, a 4. pont b) alpontja elsõ bekezdés harmadik mondatában, a 4. pont
b) alpontja második bekezdés második mondatában, a 9. pont f) alpontja második bekezdés elsõ és második
mondatában a 14. pont e) alpontja második bekezdés elsõ mondatában a „felügyeleti” szövegrész helyébe az
„irányító” szövegrész, a 4. pont c) alpont harmadik mondatában a „felügyelete” szövegrész helyébe az „irányítása”
szövegrész lép.
A 2. pont ce) alpontja második bekezdés második mondatában az „ellátások stb.) esetében” szövegrész helyébe az
„ellátások stb.), egyéb közhatalmi követelések (pl. igazságügyi követelések) esetében” szövegrész, a 2. pont
cf) alpontja elsõ bekezdés elsõ mondatában az „elõlege miatti követeléseket, a szabálytalan” szövegrész helyébe
az „elõlege miatti követeléseket, az elõfinanszírozás miatti követeléseket, a szabálytalan” szövegrész, a 3. pont
b) alpontja elsõ bekezdés harmadik mondatában a „támogatási számlák, valamint” szövegrész helyébe
a „támogatási számlák, a fejlesztési hitel elszámolási számla, valamint” szövegrész, a 4. pont a) alpontja elsõ
bekezdés második mondatában az „induló” szövegrész helyébe a „tartós” szövegrész, a 4. pont d) alpontja hetedik
bekezdés harmadik mondatában a „60 napon” szövegrész helyébe a „30 napon, illetve a 60 napon” szövegrész,
a 4. pont d) alpontja nyolcadik bekezdésben az „elõlege miatti kötelezettségeket, a szabálytalan” szövegrész
helyébe az „elõlege miatti kötelezettségeket, az elõfinanszírozás miatti kötelezettségeket, a szabálytalan”
szövegrész, a 15. pont második bekezdésének elsõ mondatában a „szervezet kezelésére” szövegrész helyébe
a „szervezetre” szövegrész lép.
A 3. pont b) alpontja második bekezdésében az „Ámr. 103. §-ának (8) bekezdésében” szövegrész helyébe az „Ámr.
174. §-ának (8)–(9) bekezdésében” szövegrész, a 3. pont b) alpontja negyedik bekezdés elsõ mondatában az „Ámr.
103. § (8) bekezdésének a) és f)-g) pontjában foglaltak” szövegrész helyébe az „Ámr. 174. § (8)–(9) bekezdése”
szövegrész, a 3. pont b) alpontja ötödik bekezdés elsõ mondatában „a kincstári rendszer mûködésével
kapcsolatos pénzügyi szolgáltatások teljesítésének rendjérõl szóló 36/1999. (XII. 27.) PM rendeletben
meghatározott” szövegrész helyébe „a kincstári körbe tartozó” szövegrész, a 3. pont b) alpontja hatodik
bekezdésében a „devizaszámlával rendelkeznek” szövegrész helyébe a „devizaszámlával, fejlesztési hitel
elszámolási számlával rendelkeznek” szövegrész, a 3. pont c) alpontja ötödik bekezdés második mondatában
a „Likviditási hitel felvétele a központi költségvetéstõl” szövegrész helyébe a „Központi költségvetésbõl származó
likviditási hitel forgalma” szövegrész, a 3. pont c) alpontja ötödik bekezdés negyedik mondatában a „hitel
törlesztése, visszafizetése” szövegrész helyébe a „hitel forgalma” szövegrész, a 3. pont e) alpontja ötödik bekezdés
elsõ mondatában, a 3. pont f) alpontja második bekezdés elsõ mondatában „az Áht. 24. §-a (8)–(9) bekezdésének,
valamint a 49. §-a o) pontjának” szövegrész helyébe „az Áht. 24. §-a (9)–(10) bekezdésének, valamint a 49. §-a
p) pontjának” szövegrész, a 12. pontban a „c) pontjában és (7)–(8), illetve (12)–(13) bekezdéseiben” szövegrész
helyébe a „c) pontjában, a (9)–(10), (14)–(16), (19)–(21), (23) bekezdéseiben” szövegrész, a 15. pont e rendelettel
átszámozott hetedik bekezdésében az „Ámr. 134–134/A. §-ában” szövegrész helyébe az „Ámr. 75. §-ában”
szövegrész lép.
Az 1. pont g) alpontja elsõ bekezdés második mondatában „a rendelet 28. §-a szerint” szövegrész, a 2. pont
a) alpontja utolsó mondatában az „e rendelet 28. §-a szerint” szövegrész, a 4. pont a) alpontja e rendelettel
átszámozott harmadik bekezdés elsõ mondatában „az Ámr. 145. § (1) bekezdés szerinti 12/a. számú melléklet”
szövegrész, az 5. pont hetedik bekezdése, a 11. pont c) és f) alpontja, a 14. pont f) alpont negyedik, ötödik és
hatodik mondata hatályát veszti.

„15. számú melléklet a 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelethez

Az egyszerûsített pénzmaradvány-kimutatás elõírt tagolása
Ezer forintban

1.

Záró pénzkészlet

2.

Forgatási célú pénzügyi mûveletek egyenlege

3.

Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont
záróegyenlege (±)

4.

Elõzõ év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (–)

5.

Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (–)

6.

Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2±3–4–5)

7.

Finanszírozásból származó korrekciók (+)

8.

Pénzmaradványt terhelõ elvonások (±)

9.

Költségvetési pénzmaradvány (6±7±8)

10.

Vállalkozási maradványból az alaptevékenység ellátására
felhasznált összeg

11.

Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján
módosító tétel (±)

12.

Módosított pénzmaradvány (9±10±11)

13.

A 12. sorból az
– egészségbiztosítási alapból folyósított pénzmaradvány

14.

– Kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány

15.

– Szabad pénzmaradvány

Auditálási
eltérések
(±)

Tárgyévi
költségvetési
beszámoló

Auditálási
eltérések
(±)

Tárgyévi auditált
egyszerûsített
beszámoló záró
adatai

2009. évi 193. szám

Megnevezés

Elõzõ évi auditált
egyszerûsített
beszámoló záró
adatai

•

Sorszám

Elõzõ évi
költségvetési
beszámoló záró
adatai
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7. számú melléklet a 317/2009. (XII. 29.) Korm. rendelethez
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8. számú melléklet a 317/2009. (XII. 29.) Korm. rendelethez
„16. számú melléklet a 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelethez

Az egyszerûsített vállalkozási maradvány-kimutatás elõírt tagolása
Ezer forintban

Megnevezés

Vállalkozási tevékenység mûködési célú bevételei

2.

Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú bevételei

3.

Vállalkozási tevékenység forgatási célú finanszírozási és passzív
pénzügyi elszámolások bevételei

A.

Vállalkozási tevékenység bevételei (1+2±3)

4.

Vállalkozási tevékenység mûködési célú kiadásai

5.

Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú kiadásai

6.

Vállalkozási tevékenység forgatási célú finanszírozási és aktív
pénzügyi kiadásai

B.

Vállalkozási tevékenység kiadásai [4+5±6)

C.

Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi maradványa (A–B)

7.

Vállalkozási tevékenységet terhelõ értékcsökkenési leírás)

8.

Alaptevékenység ellátására felhasznált és felhasználni tervezett
vállalkozási maradvány

9.

Pénzforgalmi maradványt külön jogszabály alapján módosító
egyéb tétel

D.

Vállalkozási tevékenység módosított pénzforgalmi vállalkozási
maradványa (C–7–8±9)

E.

Vállalkozási tevékenységet terhelõ befizetési kötelezettség

F.

Vállalkozási tartalékba helyezhetõ összeg (C–8–9–E)

Auditálási
eltérések
(±)

Elõzõ évi auditált
egyszerûsített
beszámoló záró
adatai

Tárgyévi
költségvetési
beszámoló

Auditálási
eltérések
(±)

Tárgyévi auditált
egyszerûsített
beszámoló záró
adatai

”
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Elõzõ évi
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beszámoló záró
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9. számú melléklet a 317/2009. (XII. 29.) Korm. rendelethez
„17. számú melléklet a 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelethez

Fõkönyvi kivonat
Forintban
Fõkönyvi számla
Száma

Neve

Számlák
Tartozik

Követel

nyitó egyenlege

Tartozik

Követel

forgalma

Tartozik

Követel

egyenlege

Kötelezettségvállalási számlák
összesen

Elõirányzat számlák összesen

Forgalmi számlák összesen

Állományi számlák összesen
Összes számla
”
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10. számú melléklet a 317/2009. (XII. 29.) Korm. rendelethez
„27. számú melléklet a 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelethez

A mérleg elõírt tagolása
Ezer forintban
Megnevezés

Elõzõ év

Elõzõ évek korrekciói

Tárgyév

Eszközök (aktívák)
A. Befektetett eszközök
I. Immateriális javak
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke
3. Vagyoni értékû jogok
4. Szellemi termékek
5. Üzleti vagy cégérték
6. Immateriális javakra adott elõlegek
7. Immateriális javak értékhelyesbítése
II. Tárgyi eszközök
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékû jogok
2. Gépek, berendezések, felszerelések
3. Jármûvek
4. Tenyészállatok
5. Beruházások, felújítások
6. Beruházásokra adott elõlegek
7. Állami készletek, tartalékok
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése
III. Befektetett pénzügyi eszközök
1. Tartós részesedés
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítõ értékpapír
3. Tartósan adott kölcsön
4. Hosszú lejáratú betétek
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések
6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök
1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök
2. Koncesszióba adott eszközök
3. Vagyonkezelésbe adott eszközök
4. Vagyonkezelésbe vett eszközök
5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök
értékhelyesbítése
B. Forgóeszközök
I. Készletek
1. Anyagok
2. Befejezetlen termelés és félkész termékek
3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok
4. Késztermékek
5. Áruk
6. Készletekre adott elõlegek
II. Követelések
1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevõk)
2. Adósok
3. Rövid lejáratú kölcsönök

MAGYAR KÖZLÖNY
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Megnevezés

Elõzõ év

Elõzõ évek korrekciói

Elõzõ év

Ellenõrzési
megállapítások

Tárgyév

4. Váltókövetelések
5. Egyéb követelések
III. Értékpapírok
1. Forgatási célú részesedés
2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok
IV. Pénzeszközök
1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek
2. Költségvetési pénzforgalmi számlák
3. Elszámolási számlák
4. Idegen pénzeszközök számlái
C. Aktív idõbeli elhatárolások
1. Bevételek aktív idõbeli elhatárolása
2. Költségek, ráfordítások aktív idõbeli elhatárolása
3. Halasztott ráfordítások
Eszközök összesen

Ezer forintban
Megnevezés

Tárgyév

Források (passzívák)
D. Saját tõke
I. Tartós tõke
II. Eredménytartalék
III. Lekötött tartalék
IV. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka
V. Mérleg szerinti eredmény
E. Céltartalékok
1. Céltartalék a várható kötelezettségekre
2. Céltartalék a jövõbeni költségekre
3. Egyéb céltartalék
F. Kötelezettségek
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök
2. Tartozások kötvénykibocsátásból
3. Beruházási és fejlesztési hitelek
4. Mûködési célú hosszú lejáratú hitelek
5. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek
II. Rövid lejáratú kötelezettségek
1. Rövid lejáratú kölcsönök
2. Rövid lejáratú hitelek
3. Vevõktõl kapott elõlegek
4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)
5. Váltótartozások
6. Idegen pénz miatti kötelezettségek
8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek
G. Passzív idõbeli elhatárolások
1. Bevételek passzív idõbeli elhatárolása
2. Költségek, ráfordítások passzív idõbeli elhatárolása
3. Halasztott bevételek
Források összesen
”

47134

MAGYAR KÖZLÖNY

•

2009. évi 193. szám

11. számú melléklet a 317/2009. (XII. 29.) Korm. rendelethez
„28. számú melléklet a 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelethez

Az eredménykimutatás elõírt tagolása (összköltség eljárással)
Ezer forintban
Megnevezés

01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele
– ebbõl értékesítés nettó árbevételének minõsülõ támogatás
02. Exportértékesítés nettó árbevétele
– ebbõl értékesítés nettó árbevételének minõsülõ támogatás
I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)
03. Saját termelésû készletek állományváltozása
04. Saját elõállítású eszközök aktivált értéke
II. Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)
05. Közhatalmi bevételek
06. Mûködési célra kapott (jóváhagyott) támogatás
07. Felhalmozási célra, költségek, ráfordítások ellentételezésére kapott (jóváhagyott) támogatás
08. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítésének bevétele
09. Visszaírt értékvesztés
10. Egyéb különféle bevételek
III. Egyéb bevételek (05+...+10)
11. Anyagköltség
12. Igénybe vett szolgáltatások értéke
13. Egyéb szolgáltatások értéke
14. Eladott áruk beszerzési értéke
15. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke
IV. Anyagjellegû ráfordítások (11+...+15)
16. Személyi juttatások bérköltsége
17. Személyi jellegû egyéb kifizetések
18. Személyi juttatások járulékai
V. Személyi jellegû ráfordítások (16+17+18)
VI. Értékcsökkenési leírás
19. Mûködési célra adott (fizetendõ) támogatás
20. Ellátottakkal kapcsolatos ráfordítások
21. Értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök könyv szerinti értéke
22. Értékvesztés
23. Egyéb különféle ráfordítás
VII. Egyéb ráfordítások (19+...+23)
A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I±II+III–IV–V–VI–VII)
24. Kapott (járó) osztalék és részesedés
25. Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége
26. Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége
27. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegû bevételek
28. Pénzügyi mûveletek egyéb bevételei

Összeg

MAGYAR KÖZLÖNY
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Megnevezés

Összeg

VIII. Pénzügyi mûveletek bevételei (24+...+28)
29. Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége
30. Fizetendõ kamatok és kamatjellegû ráfordítások
31. Részesedések, értékpapírok, betétek értékvesztése
32. Pénzügyi mûveletek egyéb ráfordításai
IX. Pénzügyi mûveletek ráfordításai (29+30±31+32)
B. Pénzügyi mûveletek eredménye (VIII–IX)
C. Szokásos vállalkozási eredmény (±A±B)
33. Felhalmozási célra kapott (jóváhagyott) támogatás
34. Véglegesen, nem fejlesztési célra, nem költségek, ráfordítások ellentételezésére átadott (fizetendõ) pénzeszközök
35. Tulajdonosi jogokhoz kapcsolódó rendkívüli bevételek
36. Egyéb rendkívüli bevételek
X. Rendkívüli bevételek (33+...+36)
37. Felhalmozási célra adott (fizetendõ) támogatás ráfordítása
38. Tulajdonosi jogokhoz kapcsolódó rendkívüli ráfordítások
39. Egyéb rendkívüli ráfordítások
XI. Rendkívüli ráfordítások (37+38+39)
D. Rendkívüli eredmény (X–XI)
E. Adózás elõtti eredmény (±C±D)
40. Lekötés költségvetési tartalékra
F. Adó
G. Mérleg szerinti eredmény (XII–F)”

12. számú melléklet a 317/2009. (XII. 29.) Korm. rendelethez
„29. számú melléklet a 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelethez

Eredményszemléletû számlakeret-tükör
1. Számlaosztály
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK
11. IMMATERIÁLIS JAVAK
111. Immateriális javak
115. Immateriális javak terv szerinti értékcsökkenése
116. Immateriális javak terven felüli értékcsökkenése és annak visszaírása
117. Immateriális javakra adott elõlegek
118. Immateriális javakra adott elõlegek értékvesztése és annak visszaírása
119. Immateriális javak értékhelyesbítése
12–15. TÁRGYI ESZKÖZÖK
12. INGATLANOK ÉS KAPCSOLÓDÓ VAGYONI ÉRTÉKÛ JOGOK
121. Ingatlanok és ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékû jogok
125. Ingatlanok és ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékû jogok terv szerinti értékcsökkenése
126. Ingatlanok és ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékû jogok terven felüli értékcsökkenése és annak visszaírása
127. Ingatlanokra és ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékû jogokra adott elõlegek
128. Ingatlanokra és ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékû jogokra adott elõlegek értékvesztése és annak
visszaírása
129. Ingatlanok és ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékû jogok értékhelyesbítése

47136
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13. GÉPEK, BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, JÁRMÛVEK
131. Gépek, berendezések, felszerelések
132. Jármûvek
135. Gépek, berendezések, felszerelések, jármûvek terv szerinti értékcsökkenése
136. Gépek, berendezések, felszerelések jármûvek terven felüli értékcsökkenése és annak visszaírása
137. Gépekre, berendezésekre, felszerelésekre, jármûvekre adott elõlegek
138. Gépekre, berendezésekre, felszerelésekre, jármûvekre adott elõlegek értékvesztése és annak visszaírása
139. Gépek, berendezések, felszerelések, jármûvek értékhelyesbítése
14. TENYÉSZÁLLATOK
141. Tenyészállatok
145. Tenyészállatok terv szerinti értékcsökkenése
146. Tenyészállatok terven felüli értékcsökkenése és annak visszaírása
147. Tenyészállatokra adott elõlegek
148. Tenyészállatokra adott elõlegek értékvesztése és annak visszaírása
149. Tenyészállatok értékhelyesbítése
15. BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK, ÁLLAMI KÉSZLETEK, TARTALÉKOK
151. Befejezetlen intézményi beruházások
152. Befejezetlen központi beruházások
153. Felújítások
155. Állami készletek, tartalékok
156. Beruházások, felújítások, állami készletek, tartalékok terven felüli értékcsökkenése és visszaírása
157. Állami készletekre, tartalékokra adott elõlegek
158. Állami készletekre, tartalékokra adott elõlegek értékvesztése és annak visszaírása
16. ÜZEMELTETÉSRE, KEZELÉSRE ÁTADOTT, KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT, ILLETVE VAGYONKEZELÉSBE
VETT ESZKÖZÖK
161. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök
162. Koncesszióba adott eszközök
163. Vagyonkezelésbe adott eszközök
164. Vagyonkezelésbe vett eszközök
165. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök
terv szerinti értékcsökkenése
166. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök
terven felüli értékcsökkenése és visszaírása
169. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök
értékhelyesbítése
17–19. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK
17. TARTÓS TULAJDONI RÉSZESEDÉST JELENTÕ BEFEKTETÉSEK
171. Tartós részesedés
178. Tartós részesedések értékvesztése és annak visszaírása
179. Tartós részesedések értékhelyesbítése
18. TARTÓS HITELVISZONYT MEGTESTESÍTÕ ÉRTÉKPAPÍROK
181. Kárpótlási jegyek
182. Különféle államkötvények
183. Egyéb tartós értékpapírok
188. Értékpapírok értékvesztése és annak visszaírása
19. TARTÓSAN ADOTT KÖLCSÖNÖK ÉS EGYÉB HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖVETELÉSEK
191. Mûködési célú tartósan adott kölcsönök államháztartáson belülre
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Felhalmozási célú tartósan adott kölcsönök államháztartáson belülre
Mûködési célú tartósan adott kölcsönök államháztartáson kívülre
Felhalmozási célú tartósan adott kölcsönök államháztartáson kívülre
Hosszú lejáratú betétek
Egyéb hosszú lejáratú követelések
Tartósan adott kölcsönök és egyéb hosszú lejáratú követelések értékvesztése és annak visszaírása

2. számlaosztály
KÉSZLETEK, KÖVETELÉSEK, ÉRTÉKPAPÍROK
21–23. KÉSZLETEK
21. VÁSÁROLT ANYAGOK
211. Vásárolt anyagok
2111. Élelmiszerek
2112. Gyógyszerek, vegyszerek
2113. Irodaszerek, nyomtatványok
2115. Tüzelõanyagok
2116. Hajtó- és kenõanyagok
2117. Szakmai anyagok
2118. Munkaruha, védõruha, formaruha, egyenruha
2119. Egyéb anyagok
217. Vásárolt anyagokra adott elõlegek
218. Vásárolt anyagok értékvesztése és annak visszaírása
219. Vásárolt anyagok árkülönbözete
22. EGYÉB VÁSÁROLT KÉSZLETEK
221. Áruk
222. Betétdíjas göngyölegek
223. Közvetített szolgáltatások
224. Követelés fejében átvett eszközök, készletek
225. Értékesítési céllal átsorolt eszközök
227. Egyéb készletekre, szolgáltatásokra adott elõlegek
228. Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások és követelés fejében átvett eszközök, készletek
értékvesztése és annak visszaírása
229. Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások és követelés fejében átvett eszközök, készletek
árkülönbözete
23. SAJÁT TERMELÉSÛ KÉSZLETEK
231. Késztermékek
232. Növendék-, hízó- és egyéb állatok
233. Befejezetlen termelés, félkész termékek
238. Saját termelésû készletek értékvesztése és annak visszaírása
239. Saját termelésû készletek készletérték-különbözete
24–28. KÖVETELÉSEK
24. SZERZÕDÉSEKBÕL EREDÕ KÖVETELÉSEK
241–245. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevõk)
241. Belföldi vevõk
242. Külföldi vevõk
2421. Európai Uniós tagország szerinti (EU-s) külföldi vevõkövetelések
2422. Nem Európai Uniós ország szerinti (nem EU-s) külföldi vevõkövetelések
243. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatáshoz kapcsolódó követelések
2431. Államháztartáson belülre továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatáshoz kapcsolódó követelések
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2432. Államháztartáson kívülre továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatáshoz kapcsolódó követelések
244. Ellátottak térítési díjak miatti tartozása
245. Egyéb térítés díj miatti tartozások
246. Rövid lejáratú támogatási kölcsönök
261. Mûködési célú rövid lejáratú kölcsönök államháztartáson belülre
262. Felhalmozási célú rövid lejáratú kölcsönök államháztartáson belülre
263. Mûködési célú rövid lejáratú kölcsönök államháztartáson kívülre
264. Felhalmozási célú rövid lejáratú kölcsönök államháztartáson kívülre
267. Tartósan adott kölcsönökbõl átsorolt követelések
247. Váltókövetelések
248. Szerzõdésekbõl eredõ követelések értékvesztése és annak visszaírása
25. KÖZHATALMI BEVÉTELEK MIATTI KÖVETELÉSEK
251. Adósok
252. Szabálytalan kifizetés, illetve jogalap nélkül felvett támogatások, ellátások miatti követelés
258. Közhatalmi bevételek miatti követelések értékvesztése és annak visszaírása
26. KÖZFELADAT ELLÁTÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ EGYÉB KÖVETELÉSEK
261. Költségvetési támogatáshoz kapcsolódó követelések
262. Támogatási értékû bevételekhez kapcsolódó követelések
263. Államháztartáson kívülrõl átvett pénzeszközökhöz kapcsolódó követelések
264. Önkormányzatok egyéb sajátos követelései
2641. Vagyonkezelésbe adott eszközökhöz kapcsolódó követelések
265. Támogatási programhoz kapcsolódó követelés
2651. Támogatási program elõlege miatti követelés
2652. Nemzetközi támogatási programok miatti követelések
2653. Elõfinanszírozás miatti követelések
266. Garancia- és kezességvállalásból származó követelések
268. Közfeladat ellátásához kapcsolódó egyéb követelések értékvesztése és annak visszaírása
27. MUNKAVÁLLALÓKKAL SZEMBENI KÖVETELÉSEK
271. Munkavállalóknak folyósított elõlegek
272. Elõírt tartozások
273. Egyéb elszámolások a munkavállalókkal
28. EGYÉB KÖVETELÉSEK
281. Költségvetési kiutalási igények
282. Költségvetési kiutalási igények teljesítése
283. Vásárolt és kapott követelések
284. Részesedésekkel, értékpapírokkal kapcsolatos követelések
287. Különféle egyéb követelések
288. Egyéb követelések értékvesztése és annak visszaírása
29. ÉRTÉKPAPÍROK
291–294. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok
291. Kárpótlási jegyek
292. Kincstárjegyek
293. Kötvények
294. Egyéb értékpapírok
295. Forgatási célú részesedések
298. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok és egyéb részesedések értékvesztése és annak visszaírása
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3. számlaosztály
PÉNZESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDÕBELI ELHATÁROLÁSOK
31–36. PÉNZESZKÖZÖK
31. PÉNZTÁRAK, CSEKKEK, BETÉTKÖNYVEK
311. Pénztár
312. Valutapénztár
313. Költségvetési betétkönyvek
314. Elektronikus pénzeszközök
315. Csekk
319. Valuta árfolyam-különbözetek
32. KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK
321. Költségvetési elszámolási számla
322–324. Költségvetési elszámolási számla alcímû számlái
322. Költségvetési elszámolási számla pénzellátással kapcsolatos alcímû számlái
323. Költségvetési elszámolási számla adóbeszedéssel kapcsolatos alcímû számlái
3231. Helyiadó-beszedési számlák
3232. Gépjármûadó beszedési számla
3233. Pótlék beszedési számla
3234. Bírság beszedési számla
3235. Egyéb bevételek elszámolási számlája
3236. Talajterhelési díj beszedési számla
3237. Termõföld bérbeadásából származó jövedelemadó beszedési számla
3238. Luxusadó beszedési számla
324. Költségvetési elszámolási számla lakásépítés és -vásárlás munkáltatói támogatás alcímû számlája
325. Önállóan mûködõ költségvetési szervek pénzforgalmi számlái
326. Önkormányzati kiskincstári finanszírozás elszámolási számla
327. Fejlesztési hitel elszámolási számla
328. Devizabetét-számla
329. Deviza árfolyam-különbözetek
33. BELFÖLDI ELSZÁMOLÁSI SZÁMLÁK
331. Elõirányzat teljesítésének elszámolása a Kincstárral
3311. Elõirányzat-felhasználási keretszámla
3312. Központi beruházások elõirányzat-felhasználási keretszámla
3313. Szakmai fejezeti kezelésû elõirányzat-felhasználási keretszámla
3314. Feladatfinanszírozási elõirányzat-felhasználási keretszámla
3315. Célelszámolási forintszámlák
33151. Belföldi intézményi mûködéshez kapcsolódó célelszámolási számla
33152. Nemzetközi támogatási programokhoz kapcsolódó célelszámolási számla
33153. Állami felsõoktatási intézmény saját bevétel célelszámolási számla
33154. MTA kutató hálózat saját bevétel célelszámolási számla
33155. Központosított bevételek beszedése célelszámolási számla
33156. Közszolgáltatási célelszámolási számla
3319. Különféle elkülönített számlák
33191. Fedezetbiztosítási számla
33192. Kincstári kártya-fedezeti számla
33193. Köztartozás zárolt fedezeti számla
332. Céltartalék számla
333. Fejezetek elõirányzat teljesítésének elszámolása a Kincstárral
3331. Fejezeti elõirányzat-felhasználási keret elosztási számla
3332. Év végi maradvány-elszámolási számla
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3333. Fejezeti befizetési számla
334. Társadalombiztosítási alapok elszámolása a Kincstárral
3341. Elszámolási számla
3342. Célelszámolási számla
3343. Ellátási számla
3344. Technikai számlák
3345. Megelõlegezési számla
3346. Kincstári kártyafedezeti számla
3347. Elõirányzat-felhasználási keret elosztási számla
335. Kincstári egységes számla (KESZ) (nemzetgazdasági elszámolások)
34. NEMZETKÖZI TÁMOGATÁSI PROGRAMOK ELSZÁMOLÁSAI
342. NFT–1-hez tartozó támogatási programok elszámolási számlái
3421–3426. Strukturális alapokhoz tartozó támogatási programok elszámolási számlái
3421. Gazdasági versenyképesség operatív program fejezeti kezelésû elõirányzat-felhasználási keretszámla
3422. Környezetvédelem és infrastruktúra operatív program fejezeti kezelésû elõirányzat-felhasználási keretszámla
3423. Humánerõforrás-fejlesztési operatív program fejezeti kezelésû elõirányzat-felhasználási keretszámla
3424. Regionális operatív program fejezeti kezelésû elõirányzat-felhasználási keretszámla
3425. Agrár- és vidékfejlesztési operatív program fejezeti kezelésû elõirányzat-felhasználási keretszámla
3426. Közösségi Támogatási Keret technikai segítségnyújtási program fejezeti kezelésû elõirányzat-felhasználási
keretszámla
3427. Kohéziós alap támogatási program fejezeti kezelésû elõirányzat-felhasználási keretszámla
34271. Kohéziós Alap közlekedési támogatási program fejezeti kezelésû elõirányzat-felhasználási keretszámla
34272. Kohéziós Alap környezetvédelmi támogatási program fejezeti kezelésû elõirányzat-felhasználási keretszámla
343–344. NFT–2-höz tartozó támogatási programok elszámolási számlái
343. NFT–2-höz tartozó központi támogatási programok elszámolási számlái
3431. Gazdaságfejlesztés operatív program fejezeti kezelésû elõirányzat-felhasználási keretszámla
3432. Közlekedés operatív program fejezeti kezelésû elõirányzat-felhasználási keretszámla
3433. Társadalmi megújulás operatív program fejezeti kezelésû elõirányzat-felhasználási keretszámla
3434. Társadalmi infrastruktúra operatív program fejezeti kezelésû elõirányzat-felhasználási keretszámla
3435. Környezet és energia operatív program fejezeti kezelésû elõirányzat-felhasználási keretszámla
3436. Államreform operatív program fejezeti kezelésû elõirányzat-felhasználási keretszámla
3437. Elektronikus közigazgatás operatív program fejezeti kezelésû elõirányzat-felhasználási keretszámla
3439. Végrehajtás operatív program fejezeti kezelésû elõirányzat-felhasználási keretszámla
344. NFT–2-höz tartozó regionális támogatási programok elszámolási számlái
3441. Nyugat-dunántúli operatív program fejezeti kezelésû elõirányzat-felhasználási keretszámla
3442. Közép-dunántúli operatív program fejezeti kezelésû elõirányzat-felhasználási keretszámla
3443. Dél-dunántúli operatív program fejezeti kezelésû elõirányzat-felhasználási keretszámla
3444. Észak-magyarországi operatív program fejezeti kezelésû elõirányzat-felhasználási keretszámla
3445. Észak-alföldi operatív program fejezeti kezelésû elõirányzat-felhasználási keretszámla
3446. Dél-alföldi operatív program fejezeti kezelésû elõirányzat-felhasználási keretszámla
3447. Közép-magyarországi operatív program fejezeti kezelésû elõirányzat-felhasználási keretszámla
345. Európai Uniós agrár- és vidékfejlesztési támogatási programok fejezeti kezelésû elõirányzat-felhasználási
keretszámlái
3451. Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) NVT–1-hez tartozó vidékfejlesztési támogatás fejezeti
kezelésû elõirányzat-felhasználási keretszámla
3452. EMVA NVT–2-höz tartozó agrár- és vidékfejlesztési terv fejezeti kezelésû elõirányzat-felhasználási keretszámla
3454. Európai Halászati Alapból (EHA) finanszírozott operatív program fejezeti kezelésû elõirányzat-felhasználási
keretszámla
3455. Méhészeti Nemzeti Program fejezeti kezelésû elõirányzat-felhasználási keretszámla
346. Egyéb Európai Uniós támogatási program fejezeti kezelésû elõirányzat-felhasználási keretszámla
3462. Közösségi kezdeményezés fejezeti kezelésû elõirányzat-felhasználási keretszámla
34621. INTERREG közösségi kezdeményezés fejezeti kezelésû elõirányzat-felhasználási keretszámla
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34622. EQUAL közösségi kezdeményezés fejezeti kezelésû elõirányzat-felhasználási keretszámla
3463. Belsõ politikák jogcímen nyújtott támogatások fejezeti kezelésû elõirányzat-felhasználási keretszámla
3465. EGT/Norvég Finanszírozási Mechanizmus fejezeti kezelésû elõirányzat-felhasználási keretszámla
3466. Területi Együttmûködés támogatásának fejezeti kezelésû elõirányzat-felhasználási keretszámlái
34661. Európai Területi Együttmûködés támogatásának fejezeti kezelésû elõirányzat-felhasználási keretszámlája
34662. INTERACT támogatásának fejezeti kezelésû elõirányzat-felhasználási keretszámlája
3467. Svájci Alap támogatásának fejezeti kezelésû elõirányzat-felhasználási keretszámlája
3468. Szolidaritási programok támogatásának fejezeti kezelésû elõirányzat-felhasználási keretszámlái
34681. Európai Menekültügyi Alap támogatásának fejezeti kezelésû elõirányzat-felhasználási keretszámlája
34682. Integrációs Alap támogatásának fejezeti kezelésû elõirányzat-felhasználási keretszámlája
34683. Visszatérés Alap programok támogatásának fejezeti kezelésû elõirányzat-felhasználási keretszámlája
34684. Külsõ Határok Alap támogatásának fejezeti kezelésû elõirányzat-felhasználási keretszámlája
3469. Egyéb különféle nemzetközi támogatási program fejezeti kezelésû elõirányzat-felhasználási keretszámla
348. Nemzetközi támogatási programok megelõlegezési számlái
3481. Elõcsatlakozási alapokkal kapcsolatos megelõlegezési számla
3482. NFT–1-hez tartozó támogatási programok megelõlegezési számla
3483–3484. NFT–2-höz tartozó támogatási programok megelõlegezési számla
3483. NFT–2-höz tartozó központi támogatási programok megelõlegezési számlái
3484. NFT–2-höz tartozó területfejlesztési regionális támogatási programok megelõlegezési számlái
3485. Európai Uniós agrár- és vidékfejlesztési támogatási programok megelõlegezési számla
34851. EMVA NVT–1-hez tartozó vidékfejlesztési támogatás megelõlegezési számla
34852. EMVA NVT–2-höz tartozó agrár- és vidékfejlesztési terv megelõlegezési számla
34853. EMGA támogatások megelõlegezési számla
348531. EMGA mezõgazdasági termelõk közvetlen támogatása megelõlegezési számla
348532. EMGA agrárpiaci támogatás megelõlegezési számla
3485321. EMGA belpiaci intézkedés megelõlegezési számla
3485322. EMGA exporttámogatás megelõlegezési számla
348533. EMGA intervenciós kifizetések megelõlegezési számla
34854. EHA által finanszírozott operatív program megelõlegezési számla
34856. Cukorágazati hozzájárulás megelõlegezési számla
3486. Egyéb Európai Uniós támogatási programok megelõlegezési számla
35–36. IDEGEN PÉNZESZKÖZÖK
35. BELFÖLDI IDEGEN PÉNZESZKÖZÖK
351. Sajátos lebonyolítási számlák
3511. Kincstár területi szerveinek lebonyolítási számlái
35111. Központosított kifizetések lebonyolítási számla
35112. Különféle feladatok lebonyolítási számla
35113. Magán-nyugdíjpénztári tagdíj lebonyolítási számla
35114. Támogató szolgáltatás és közösségi ellátások támogatása lebonyolítási számla
35115. A nem állami humán szolgáltatások normatív támogatásának lebonyolítási számlája
33116. Kamatadó lebonyolítási számla
33117. Családtámogatások lebonyolítási számlái
3512. Különféle önkormányzati feladatok lebonyolítási számla
3513. Központi költségvetési szervek nettó finanszírozásának lebonyolítási számlája
352. Társadalombiztosítási pénzeszközök elosztási számla
353. Közigazgatási hatósági eljárási illetékbeszedési számla
354. Idegen bevételek elszámolási számla
355. Lakásépítés és -vásárlás munkáltatói támogatása (csak kincstári körbe tartozó államháztartási szervezet)
356. Idegen betétkönyvek és készpénzben kezelt idegen pénzeszköz
357. Letétek, biztosítékok
3571. Letéti számla
3572. Letéti betétkönyv
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3573. Letéti kártyafedezeti számla
3574. Biztosíték számla
359. Egyéb lebonyolítási számlák
3591. Nemzeti agrárkár-enyhítési lebonyolítási számla
36. NEMZETKÖZI TÁMOGATÁSI PROGRAMOK IDEGEN PÉNZESZKÖZEI
362. Nemzetközi támogatási programok lebonyolítási számlái
3621. Elõcsatlakozási alapokkal kapcsolatos lebonyolítási számla
36211. PHARE lebonyolítási számla
36212. Átmeneti Támogatás lebonyolítási számla
36213. SAPARD lebonyolítási számla
3622. NFT–1-hez tartozó támogatási programok lebonyolítási számlái
36221–36226. Strukturális alapokhoz tartozó támogatási programok lebonyolítási számlái
36221. Gazdasági versenyképesség operatív program lebonyolítási számla
36222. Környezetvédelem és infrastruktúra operatív program lebonyolítási számla
36223. Humánerõforrás-fejlesztési operatív program lebonyolítási számla
36224. Regionális operatív program lebonyolítási számla
36225. Agrár- és vidékfejlesztési operatív program lebonyolítási számla
36226. Közösségi Támogatási Keret technikai segítségnyújtási program lebonyolítási számla
36227. Kohéziós Alap támogatási program lebonyolítási számla
362271. Kohéziós Alap közlekedési támogatási program lebonyolítási számla
362272. Kohéziós Alap környezetvédelmi támogatási program lebonyolítási számla
3623–3624. NFT–2-höz tartozó támogatási programok lebonyolítási számlái
3623. NFT–2-höz tartozó központi támogatási programok lebonyolítási számlái
36231. Gazdaságfejlesztés operatív program lebonyolítási számla
36232. Közlekedés operatív program lebonyolítási számla
36233. Társadalmi megújulás operatív programok lebonyolítási számlái
36234. Társadalmi infrastruktúra operatív program lebonyolítási számla
36235. Környezet és energia operatív program lebonyolítási számla
36236. Államreform operatív program lebonyolítási számlái
36237. Elektronikus közigazgatás operatív programok lebonyolítási számla
36239. Végrehajtás operatív program lebonyolítási számla
3624. NFT–2-höz tartozó regionális támogatási programok lebonyolítási számlái
36241. Nyugat-dunántúli operatív program lebonyolítási számla
36242. Közép-dunántúli operatív program lebonyolítási számla
36243. Dél-dunántúli operatív program lebonyolítási számla
36244. Észak-magyarországi operatív program lebonyolítási számla
36245. Észak-alföldi operatív program lebonyolítási számla
36246. Dél-alföldi operatív program lebonyolítási számla
36247. Közép-magyarországi operatív program lebonyolítási számla
3625. Európai Uniós agrár- és vidékfejlesztési támogatási programok lebonyolítási számlái
36251. EMVA NVT–1-hez tartozó vidékfejlesztési támogatás lebonyolítási számla
36252. EMVA NVT–2-höz tartozó agrár- és vidékfejlesztési terv lebonyolítási számla
36253. EMGA támogatások lebonyolítási számla
362531. EMGA mezõgazdasági termelõk közvetlen támogatása lebonyolítási számla
362532. EMGA agrárpiaci támogatás lebonyolítási számla
3625321. EMGA belpiaci intézkedés lebonyolítási számla
3625322. EMGA exporttámogatás lebonyolítási számla
362533. EMGA intervenciós kifizetések lebonyolítási számla
36254. EHA által finanszírozott operatív program lebonyolítási számla
3626. Egyéb Európai Uniós támogatási programok lebonyolítási számlái
36262. Közösségi kezdeményezés lebonyolítási számla
362621. INTERREG közösségi kezdeményezés lebonyolítási számla
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362622. EQUAL közösségi kezdeményezés lebonyolítási számla
36263. Belsõ politikák jogcímen nyújtott támogatások lebonyolítási számla
36264. TEN-T támogatás lebonyolítási számla
36266. Területi Együttmûködés támogatásának lebonyolítási számlái
362661. Európai Területi Együttmûködés támogatás lebonyolítási számlája
362662. INTERACT támogatás lebonyolítási számlája
36267. Svájci Alap támogatás lebonyolítási számlája
36268. Szolidaritási programok lebonyolítási számlái
362681. Európai Menekültügyi Alap támogatásának lebonyolítási számlája
362682. Integrációs Alap támogatásának lebonyolítási számlája
362683. Visszatérési Alap támogatásának lebonyolítási számlája
362684. Külsõ Határok Alap támogatásának lebonyolítási számlája
3627. Szabálytalan kifizetések visszatérítése lebonyolítási számla
3628. NATO Biztonsági Beruházási program lebonyolítási számla
3629. Egyéb különféle nemzetközi támogatás lebonyolítási számlája
363–366. Foglalt
367. Kincstári egységes nostro-devizaszámla (KESZ) (nemzetgazdasági elszámolások)
368. Nemzetközi támogatási programok közösségi forrás számlái
3681. Elõcsatlakozási alapok közösségi forrás számlái
36811. PHARE közösségi számla
36812. Átmeneti Támogatás közösségi számla
36813. SAPARD közösségi számla
3682. NFT–1-hez tartozó támogatási programok közösségi forrás számlái
36821–36826. Strukturális alapokhoz tartozó támogatási programok közösségi forrás számlái
36821. Gazdasági versenyképesség operatív program közösségi forrás számla
36822. Környezetvédelem és infrastruktúra operatív program közösségi forrás számla
36823. Humánerõforrás-fejlesztési operatív program közösségi forrásszámla
36824. Regionális operatív program közösségi forrás számla
36825. Agrár- és vidékfejlesztési operatív program közösségi forrás számla
36826. Közösségi Támogatási Keret technikai segítségnyújtási program közösségi forrás számla
36827. Kohéziós Alap támogatási program közösségi forrás számla
368271. Kohéziós Alap közlekedési támogatási program közösségi forrás számla
368272. Kohéziós Alap környezetvédelmi támogatási program közösségi forrás számla
3683–3684. NFT–2-höz tartozó támogatási programok közösségi forrás számlái
3683. NFT–2-höz tartozó központi támogatási programok közösségi forrás számlái
36831. Gazdaságfejlesztés operatív program közösségi forrás számla
36832. Közlekedés operatív program közösségi forrás számla
36833. Társadalmi megújulás operatív program közösségi forrás számla
36834. Társadalmi infrastruktúra operatív program közösségi forrás számla
36835. Környezet és energia operatív program közösségi forrás számla
36836. Államreform operatív program közösségi forrás számla
36837. Elektronikus közigazgatás operatív program közösségi forrás számla
36839. Végrehajtás operatív program közösségi forrás számla
3684. NFT–2-höz tartozó regionális támogatási programok közösségi forrás számlái
36841. Nyugat-dunántúli operatív program közösségi forrás számla
36842. Közép-dunántúli operatív program közösségi forrás számla
36843. Dél-dunántúli operatív program közösségi forrás számla
36844. Észak-magyarországi operatív program közösségi forrás számla
36845. Észak-alföldi operatív program közösségi forrás számla
36846. Dél-alföldi operatív program közösségi forrás számla
36847. Közép-magyarországi operatív program közösségi forrás számla
3685. Európai Uniós agrár- és vidékfejlesztési támogatási programok közösségi forrás számlái
36851. EMVA NVT–1-hez tartozó vidékfejlesztési támogatás közösségi forrás számla
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36852. EMVA NVT–2-höz tartozó agrár- és vidékfejlesztési terv közösségi forrás számla
36853. EMGA közösségi forrás számla
36854. EHA által finanszírozott operatív program közösségi forrás számla
3686. Egyéb Európai Uniós támogatási programok közösségi forrás számlái
36861. Schengeni Alap közösségi forrás számla
36862. Közösségi kezdeményezések közösségi forrás számlái
368621. INTERREG közösségi forrás számla
368622. EQUAL közösségi forrás számla
36863. Belsõ politikák jogcímen nyújtott támogatások közösségi forrás számla
36864. TEN-T támogatás közösségi forrás számlája
36865. EGT/Norvég Finanszírozási Mechanizmus közösségi forrás számlája
36866. Területi Együttmûködés támogatásának közösségi forrás számlái
368661. Európai Területi Együttmûködés támogatás közösségi forrás számlái
368662. INTERACT támogatás közösségi forrás számlája
36867. Svájci Alap támogatás közösségi forrás számlája
36868. Szolidaritási programok közösségi forrás számlái
368681. Európai Menekültügyi Alap közösségi forrás számlája
368682. Integrációs Alap közösségi forrás számlája
368683. Visszatérési Alap közösségi forrás számlája
368684. Külsõ Határok Alap közösségi forrás számlája
3687. NATO Biztonsági Beruházási program közösségi forrás számlája
3689. Egyéb különféle nemzetközi támogatási program közösségi forrás számlái
37. ÁTVEZETÉSI SZÁMLA
39. AKTÍV IDÕBELI ELHATÁROLÁSOK
391. Bevételek aktív idõbeli elhatárolása
392. Költségek, ráfordítások aktív idõbeli elhatárolása
393. Halasztott ráfordítások
398. A követelés-jellegû aktív idõbeli elhatárolások értékvesztése és annak visszaírása

4. számlaosztály
FORRÁSOK
41. SAJÁT TÕKE
411. Tartós tõke
4111. Tulajdonban lévõ eszközök tartós tõkéje
4112. Kezelésben lévõ eszközök tartós tõkéje
413. Eredménytartalék
4131. Költségvetési eredménytartalék
4132. Vállalkozási eredménytartalék
414. Lekötött tartalék
4141. Költségvetési lekötött tartalék
4142. Vállalkozási lekötött tartalék
417. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka
419. Mérleg szerinti eredmény
42. CÉLTARTALÉKOK
421. Céltartalék a várható kötelezettségekre
422. Céltartalék a jövõbeni költségekre
429. Egyéb céltartalék
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43–47. KÖTELEZETTSÉGEK
43. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK
431. Beruházási és fejlesztési hitelek
431. Egyéb hosszú lejáratú hitelek
433. Tartozások kötvénykibocsátásból
434. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök
438. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek
4381. Kincstári vagyon részét képezõ eszközök kezelésbe vételéhez kapcsolódó kötelezettségek
4382. Önkormányzati vagyon részét képezõ eszközök kezelésbe vételéhez kapcsolódó kötelezettségek
4383. Pénzügyi lízing miatti kötelezettségek
4384. Átvállalt hosszú lejáratú kötelezettségek
4385. Hosszú lejáratú kötelezettségek magánszeméllyel szemben
4389. Hosszú lejáratú egyéb különféle kötelezettségek
44–47. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK
44. SZERZÕDÉSEKBÕL EREDÕ TARTOZÁSOK
441–443. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)
441. Belföldi szállítók
4411. Belföldi beruházási szállítók állománya
4412. Államháztartáson belülre továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatáshoz kapcsolódó belföldi kötelezettségek
4413. Államháztartáson kívülre továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatáshoz kapcsolódó belföldi kötelezettségek
4414. Belföldi egyéb szállítók állománya
4415. Nem számlázott belföldi szállítások
442. Európai Uniós tagország szerinti (EU-s) külföldi szállító
4421. EU-s külföldi beruházási szállítók állománya
4422. Államháztartáson belülre továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatáshoz kapcsolódó EU-s külföldi
kötelezettségek
4423. Államháztartáson kívülre továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatáshoz kapcsolódó EU-s külföldi
kötelezettségek
4424. Külföldi egyéb szállítók állománya
4425. Nem számlázott EU-s szállítások
443. Nem Európai Uniós ország szerinti (nem EU-s) külföldi szállító
4431. Nem EU-s külföldi beruházási szállítók állománya
4432. Államháztartáson belülre továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatáshoz kapcsolódó nem EU-s külföldi
kötelezettségek
4433. Államháztartáson kívülre továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatáshoz kapcsolódó nem EU-s külföldi
kötelezettségek
4434. Nem EU-s külföldi egyéb szállítók állománya
4435. Nem számlázott nem EU-s külföldi szállítások
444–445. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök
444. Rövid lejáratú hitelek
445. Rövid lejáratú kölcsönök
4451. Mûködési célú rövid lejáratra kapott kölcsönök államháztartáson belülrõl
4452. Felhalmozási célú rövid lejáratra kapott kölcsönök államháztartáson belülrõl
4457. Hosszú lejáratra kapott kölcsönökbõl átsorolt követelések
446. Vevõktõl kapott elõlegek
447. Váltótartozások
448. Részesedésekkel, értékpapírokkal kapcsolatos kötelezettségek
45. SZEMÉLYI JUTTATÁSOKKAL KAPCSOLATOS KÖTELEZETTSÉGEK
451. Jövedelemelszámolási számla
4511. Személyi juttatás elszámolási számla
4512. Társadalombiztosítási ellátás
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4513. Egyéb kifizetések elszámolása
452. Fel nem vett járandóságok
452. Személyi jövedelemadó elszámolása
453. Társadalombiztosítási kötelezettség
454. Elkülönített állami pénzalapokkal kapcsolatos befizetési kötelezettségek
455. Rövid lejáratú egyéb kötelezettségek munkavállalókkal szemben
46. JOGSZABÁLYI ELÕÍRÁSON, HATÓSÁGI DÖNTÉSEN ALAPULÓ KÖTELEZETTSÉGEK
461. Központi költségvetési befizetési kötelezettségek
462. Központi költségvetési befizetési kötelezettségek teljesítése
463. Vám- és pénzügyõrség elszámolási számla
4631. Vámköltségek és egyéb vámterhek elszámolási számla
4632. Importbeszerzés után fizetendõ általános forgalmi adó
elszámolási számla
4633. Vám- és pénzügyõrséggel kapcsolatos egyéb elszámolások
464. Helyi önkormányzati befizetési kötelezettségek
466. Elõzetesen felszámított általános forgalmi adó
4661. Beszerzések elõzetesen felszámított általános forgalmi adója
4662. Arányosítással megosztandó elõzetesen felszámított általános forgalmi adó
467. Fizetendõ általános forgalmi adó
468. Általános forgalmi adó elszámolási számla
47. KÖZFELADAT ELLÁTÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ KÖTELEZETTSÉGEK
471. Költségvetésbõl nyújtott támogatásokhoz kapcsolódó kötelezettségek
472. Támogatási értékû bevételekhez kapcsolódó kötelezettségek
473. Államháztartáson kívülrõl átvett pénzeszközökhöz kapcsolódó kötelezettségek
474. Önkormányzatok egyéb sajátos kötelezettségei
4741. Iparûzési adó feltöltés miatti kötelezettségek
4742. Helyi adó túlfizetés miatti kötelezettségek
475. Támogatási programhoz kapcsolódó kötelezettségek
4751. Támogatási program elõlege miatti kötelezettségek
4752. Nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek
4753. Elõfinanszírozás miatti kötelezettségek
4754. Szabálytalan kifizetés miatti kötelezettség
476. Garancia- és kezességvállalásból származó kötelezettség
477. Idegen pénzeszközök miatti kötelezettségek
478. Átvállalt kötelezettségek
479. Egyéb különféle rövid lejáratú kötelezettségek
48. PASSZÍV IDÕBELI ELHATÁROLÁSOK
481. Bevételek passzív idõbeli elhatárolása
482. Költségek, ráfordítások passzív idõbeli elhatárolása
483. Halasztott bevételek
49. ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK
491. Nyitómérleg számla
492. Zárómérleg számla
493. Adózott eredmény elszámolása
494. Mérlegrendezési számla
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5. számlaosztály
KÖLTSÉGNEMEK
51. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK BÉRKÖLTSÉGE
52. SZEMÉLYI JELLEGÛ EGYÉB KIFIZETÉSEK
53. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK JÁRULÉKAI
54. ANYAGKÖLTSÉG
541. Vásárolt anyagok költségei
542. Egy éven belül elhasználódó anyagi eszközök költségei
543. Felhasznált, igénybevett energiahordozók, víz- és csatornadíjak költségei
548. Egyéb anyagköltség
549. Anyagköltség megtérülés
55. IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI
551. Kommunikációs szolgáltatások
552. Vásárolt közszolgáltatások
553. Szállítás-rakodás, raktározás költségei
554. Bérleti és lízingdíjak
555. Karbantartás, kisjavítás költségei
556. Utazási, kiküldetési költségek (napidíj nélkül), reklám, propaganda költségek
557. Oktatás és továbbképzés költségei
558. Tanácsadási költségek
559. Egyéb igénybe vett szolgáltatás költségei
56. EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI
561. Költségvetési befizetési kötelezettségek
562. Költségként elszámolandó adók, díjak, egyéb befizetési kötelezettségek
563. Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak
564. Biztosítási díj
569. Különféle egyéb költségek
57. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS
571. Terv szerinti értékcsökkenési leírás
572. Használatba vételkor egy összegben elszámolt értékcsökkenési leírás
58. AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE
581. Saját termelésû készletek állományváltozása
582. Saját elõállítású eszközök aktivált értéke
59. KÖLTSÉGNEM ÁTVEZETÉSI SZÁMLA

6. számlaosztály
KÖLTSÉGHELYEK, ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEK
61. KARBANTARTÓ RÉSZLEGEK KIADÁSAI
62. EGYÉB KISEGÍTÕ RÉSZLEGEK KIADÁSAI
63. SZAKMAI EGYSÉGEK KIADÁSAI
631. Egészségügyi egységek kiadásai
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632.
633.
634.
635.

Oktatási egységek kiadásai
Kulturális egységek kiadásai
Múzeumi egységek kiadásai
Kutatási tevékenység szakmai kiadásai

64. SZAKÁGAZATOK KÖZVETETT KIADÁSAI
65. ÉPÜLETEK FENNTARTÁSÁNAK KIADÁSAI
67. VÁLLALKOZÓI RÉSZLEGEK KÖZVETETT KIADÁSAI
68. KÖZPONTI IRÁNYÍTÁS KIADÁSAI
69. KÖZVETETT KIADÁS ÁTVEZETÉSI SZÁMLA

7. számlaosztály
TEVÉKENYSÉGEK KÖLTSÉGEI ÉS A RÁFORDÍTÁSOK SZAKFELADATOK SZERINTI ELSZÁMOLÁSA
71. SAJÁT ELÕÁLLÍTÁSÚ ESZKÖZÖK, SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI
72–73. ALAPTEVÉKENYSÉGEK RÁFORDÍTÁSAI
72. ALAPTEVÉKENYSÉGEK KÖLTSÉGEI
73. ALAPTEVÉKENYSÉGEK EGYÉB RÁFORDÍTÁSAI
74–75. VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI
74. VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG KÖLTSÉGEI
75. VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG EGYÉB RÁFORDÍTÁSAI
78. AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÁTVEZETÉSI SZÁMLÁJA
79. SZAKFELADATOK ÁTVEZETÉSI SZÁMLÁJA
791. Szakfeladatok költségeinek átvezetési számlája
792. Szakfeladatok egyéb ráfordításainak átvezetési számlája

8. számlaosztály
ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK
81. ANYAGJELLEGÛ RÁFORDÍTÁSOK
811. Anyagköltség
812. Igénybe vett szolgáltatások értéke
813. Egyéb szolgáltatások értéke
814. Eladott áruk beszerzési értéke
815. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke
82. SZEMÉLYI JELLEGÛ RÁFORDÍTÁSOK
821. Személyi juttatások bérköltsége
822. Személyi jellegû egyéb kifizetések
823. Bérjárulékok
83. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS
84–86. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK
84. MÛKÖDÉSI CÉLRA ADOTT (FIZETENDÕ) TÁMOGATÁS
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85. MÛKÖDÉSI CÉLRA ADOTT (FIZETENDÕ) TÁMOGATÁSÉRTÉKÛ RÁFORDÍTÁS, ÁLLAMHÁZTARTÁSON KIVÛLRE ADOTT
PÉNZESZKÖZ
851. Mûködési célú adott (fizetendõ) támogatási értékû ráfordítás
852. Mûködési célra átadott (fizetendõ) pénzeszközök ráfordításai államháztartáson kívülre
853. Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások, társadalombiztosítás pénzbeli juttatásai
854. Ellátottakkal kapcsolatos ráfordítások
86. EGYÉB KÜLÖNFÉLE RÁFORDÍTÁSOK
861. Értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök könyv szerinti értéke
862. Értékesített, átruházott (engedményezett) követelések könyv szerinti értéke
863. Mérlegfordulónap elõtt bekövetkezett eseményeknek az adott költségvetési évhez kapcsolódó ráfordításai
8631. Káreseménnyel kapcsolatos fizetések, fizetendõ összegek
8632. Bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok, kártérítések
8633. Utólag adott – közvetve kapcsolódó – pénzügyileg rendezett engedmény
8639. Egyéb a mérlegfordulónap elõtt bekövetkezett eseményekhez kapcsolódó fizetések
864. Céltartalék képzése
8641. Céltartalék-képzés a várható kötelezettségekre
8642. Céltartalék-képzés a jövõbeni költségekre
8643. Céltartalék-képzés egyéb címen
865. Terven felüli értékcsökkenés
8651. Immateriális javak elszámolt terven felüli értékcsökkenése
8652. Tárgyi eszközök elszámolt terven felüli értékcsökkenése
8653. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök
elszámolt terven felüli értékcsökkenése
867. Értékvesztés
8671. Készletek elszámolt értékvesztése
8672. Követelések elszámolt értékvesztése
868. Adók, illetékek, hozzájárulások
8681. Költségvetéssel elszámolt adók, illetékek, hozzájárulások
8682. Helyi önkormányzatokkal elszámolt adók, illetékek, hozzájárulások
8683. Elkülönített állami pénzalapokkal elszámolt adók, illetékek, hozzájárulások
8684. Társadalombiztosítással elszámolt adók, illetékek, hozzájárulások
8685. EU pénzügyi alapokkal elszámolt adók, illetékek, hozzájárulások
8686. Ráfordításként elszámolt egyéb adók és adójellegû tételek
869. Különféle egyéb ráfordítások
8691. Behajthatatlan követelés leírt összege
8692. Hiányzó, megsemmisült, állományból kivezetett készletek könyv szerinti értéke
8693. Kereskedelmi áruk veszteségjellegû leltárértékelési különbözete
8694. Hiányzó, megsemmisült részesedések, értékpapírok könyv szerinti értéke
8695. Bekerülési értéknek nem minõsülõ különbözetek
8696. Pénzeszköz hiányok
8699. Egyéb különféle ráfordítások
87. PÉNZÜGYI MÛVELETEK RÁFORDÍTÁSAI
871. Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége
8712. Eladott (beváltott) értékpapírok árfolyamvesztesége
8714. Értékesített részesedés árfolyamvesztesége
872–873. Fizetendõ kamatok és kamatjellegû ráfordítások
8722. Kölcsönök, hitelek fizetendõ kamata
8724. Értékpapírok után fizetendõ kamat
8727. Befektetési jegyek eladásakor, beváltásakor realizált veszteség
874. Részesedések, értékpapírok, tartós betétek értékvesztése
8741. Tulajdoni részesedést jelentõ befektetések értékvesztése
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8742. Hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok értékvesztése
8743. Tartós betétek értékvesztése
8744. Tulajdoni részesedést jelentõ befektetések visszaírt értékvesztése
8745. Hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok visszaírt értékvesztése
8746. Tartós betétek visszaírt értékvesztése
875–879. Pénzügyi mûveletek egyéb ráfordításai
875. Forgóeszközök között kimutatott részesedések, értékpapírok árfolyamvesztesége
8751. Tulajdoni részesedést jelentõ befektetés értékesítésének árfolyamvesztesége
8752. Hitelviszonyt megtestesítõ értékpapír értékesítésének, beváltásának árfolyamvesztesége
8753. Diszkont értékpapír értékesítésének, beváltásának árfolyamvesztesége
8754. Hitelviszonyt megtestesítõ értékpapír törlesztésekor realizált árfolyamveszteség
876. Átváltáskori, értékeléskori árfolyamveszteség
8761. Deviza- és valutakészletek forintra átváltásának árfolyam-vesztesége
8762. Külföldi pénzértékre szóló eszközök és kötelezettségek pénzügyileg rendezett árfolyamvesztesége
8763. Külföldi pénzértékre szóló eszközök és kötelezettségek mérlegfordulónapi értékelésének összevont
árfolyamvesztesége
877. Egyéb árfolyamveszteségek, opciós díjak
8771. Névérték felett vásárolt értékpapír bekerülési értéke és névértéke közötti különbözetbõl az elhatárolt veszteség
8776. Bekerülési értékben figyelembe nem vett, lehívott vételi opció opciós díja
878. Vásárolt követelésekkel kapcsolatos ráfordítások
8781. Behajthatatlan vásárolt követelés leírt összege
8782. Vásárolt követelés be nem folyt összege
8783. Vásárolt követelés értékesítésének vesztesége
879. Egyéb pénzügyi ráfordítások
8791. Pénzügyi rendezéshez kapcsolódó, adott engedmény
88. RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK
881. Véglegesen fejlesztési célra adott (fizetendõ) támogatás
882. Véglegesen fejlesztési célra adott (fizetendõ) támogatásértékû kiadás
883. Véglegesen fejlesztési célra adott (fizetendõ) pénzeszköz államháztartáson kívülre
885. Tulajdonosi jogokhoz kapcsolódó rendkívüli ráfordítások
8851. Társaságba bevitt eszközök nyilvántartás szerinti értéke
8852. Jogelõd gazdasági társaságban lévõ megszûnt részesedés nyilvántartás szerinti értéke
8853. Megszûnt részesedés ellenében kapott eszközök és átvett kötelezettségek értékének különbözete, ha a kapott
eszköz értéke kevesebb
8854. Tõkekivonással történõ tõkeleszállításnál a bevont részesedés nyilvántartás szerinti értéke
886. Elengedett követelés könyv szerinti értéke
887. Tartozásátvállalás szerzõdés szerinti összege
889. Egyéb vagyoncsökkenéssel járó rendkívüli ráfordítások
8891. Térítés nélkül átadott eszközök nyilvántartás szerinti értéke
8892. Térítés nélkül nyújtott szolgáltatások bekerülési értéke
89. NYERESÉGET TERHELÕ ADÓ

9. számlaosztály
BEVÉTELEK BEVÉTELI JOGCÍMEK ÉS SZAKFELADATOK SZERINT
91–92. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE
91. ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE
911. Belföldi értékesítés árbevétele
9111. Ellátottak térítési díjbevétele
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9112. Alkalmazottak térítési díjbevétele
9113. Egyéb belföldi értékesítés árbevétele
912. Exportértékesítés árbevétele
92. ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELÉNEK MINÕSÜLÕ KAPOTT (JÓVÁHAGYOTT) TÁMOGATÁS
921. Belföldi értékesítés árbevételének minõsülõ kapott (jóváhagyott) támogatás
9211. Belföldi értékesítés árbevételének minõsülõ kapott (jóváhagyott) támogatás
9212. Belföldi értékesítés árbevételének minõsülõ kapott (jóváhagyott) támogatási értékû bevétel
9213. Belföldi értékesítés árbevételének minõsülõ kapott (járó) pénzeszközök államháztartáson kívülrõl
922. Exportértékesítés árbevételének minõsülõ kapott (jóváhagyott) támogatás
9211. Exportértékesítés árbevételének minõsülõ kapott (jóváhagyott) támogatás
9212. Exportértékesítés árbevételének minõsülõ kapott (jóváhagyott) támogatási értékû bevétel
9213. Exportértékesítés árbevételének minõsülõ kapott (járó) pénzeszközök államháztartáson kívülrõl
93–96. EGYÉB BEVÉTELEK
93. KÖZHATALMI BEVÉTELEK
931. Hatósági jogkörhöz köthetõ mûködési bevételek
932. Központi költségvetés közvetlen bevételei
933. Társadalombiztosítási alapok sajátos bevételei
934. Elkülönített állami pénzalapok sajátos bevételei
935. Önkormányzatok sajátos mûködési bevételei
94. MÛKÖDÉSI CÉLRA KAPOTT (JÓVÁHAGYOTT) TÁMOGATÁS
941. Központi költségvetésbõl kapott támogatás, juttatás
942. Önkormányzati alrendszertõl kapott támogatás, juttatás
943. Mûködési célra kapott (jóváhagyott) támogatási értékû bevétel
944. Mûködési célra kapott (járó) pénzeszközök államháztartáson kívülrõl
95. KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK ELLENTÉTELEZÉSÉRE FELHALMOZÁSI CÉLRA KAPOTT (JÓVÁHAGYOTT) TÁMOGATÁS
951. Költségek, ráfordítások ellentételezésére a központi költségvetésbõl felhalmozási célra kapott támogatás,
juttatás
952. Költségek, ráfordítások ellentételezésére Önkormányzati alrendszertõl felhalmozási célra kapott támogatás,
juttatás
953. Költségek, ráfordítások ellentételezésére felhalmozási célra kapott (jóváhagyott) támogatási értékû bevétel
954. Költségek, ráfordítások ellentételezésére felhalmozási célra kapott (járó) pénzeszközök államháztartáson kívülrõl
96. EGYÉB KÜLÖNFÉLE BEVÉTELEK
961. Értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök bevétele
962. Értékesített, átruházott (engedményezett) követelések elismert értéke
963. A mérlegkészítés idõpontjáig pénzügyileg rendezett, a költségvetési évhez kapcsolódó egyéb bevételek
9631. Káreseményekkel kapcsolatosan kapott bevételek
9632. Kapott bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok
9633. Behajthatatlannak minõsített és leírt követelésekre kapott összegek
9634. Utólag kapott – közvetve kapcsolódó – pénzügyileg rendezett engedmény
9639. Egyéb a mérlegfordulónap elõtt bekövetkezett eseményekhez kapcsolódóan kapott összegek
964. Céltartalék felhasználása (csökkenése, megszûnése)
9641. Várható kötelezettségekre képzett céltartalék felhasználása
9642. Jövõbeni költségekre képzett céltartalék felhasználása
9643. Egyéb címen képzett céltartalék felhasználása
965. Visszaírt terven felüli értékcsökkenés
9651. Immateriális javak visszaírt terven felüli értékcsökkenése
9652. Tárgyi eszközök visszaírt terven felüli értékcsökkenése
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9653. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök
visszaírt terven felüli értékcsökkenése
966. Adóhatóságtól, jogszabály által meghatározott szervezettõl igényelt (járó) támogatás, juttatás
967. Visszaírt értékvesztés
9671. Készletek visszaírt értékvesztése
9672. Követelések visszaírt értékvesztése
968. Kapott (járó) visszaigazolt kártérítés összege
9681. Alkalmazottaktól kapott (járó) kártérítések összege
9682. Biztosító által visszaigazolt kártérítés összege
9683. Egyéb kapott (járó) kártérítés összege
969. Különféle egyéb bevételek
9691. Kereskedelmi áruk nyereségjellegû leltárértékelési különbözete
9692. Negatív üzleti vagy cégértékbõl az üzleti évben leírt összeg
9693. Bekerülési értéknek nem minõsülõ különbözetek
9694. Követelés könyv szerinti értékét meghaladóan realizált összeg
9699. Egyéb különféle bevételek
97. PÉNZÜGYI MÛVELETEK BEVÉTELEI
971. Kapott (járó) osztalék és részesedés
972. Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége
973. Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége
9731. Tartósan adott kölcsön (betét) kapott (járó) kamata
9732. Kamatozó értékpapír kapott (járó) kamata
9733. Kamatozó értékpapír értékesítésekor az eladási árban lévõ kamat
9734. Kamatozó értékpapír vételárában lévõ kamat (csökkentõ tétel)
9735. Befektetési jegyek kapott hozama, azok eladásakor, beváltásakor realizált nyeresége
9736. Lízingdíjban lévõ kapott (járó) kamat
9737. Diszkont értékpapírnál idõarányosan elszámolt összeg (kamat)
9738. Eladott (beváltott) értékpapír árfolyamnyeresége
974. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegû bevételek
9741. Forgóeszközök között kimutatott kölcsön, váltókövetelés, pénzeszköz után kapott (járó) kamat
9742. Forgóeszköz között kimutatott kamatozó értékpapírok után kapott (járó) kamat
9743. Forgóeszközök között kimutatott értékpapírok értékesítésekor az eladási árban lévõ kamat
9744. Kamatozó értékpapír vételárában lévõ kamat (csökkentõ tétel)
9745. Forgóeszközök között kimutatott diszkont értékpapírnál idõarányosan elszámolt összeg (kamat)
975–979. Pénzügyi mûveletek egyéb bevételei
975. Forgóeszközök között kimutatott részesedések, értékpapírok árfolyamnyeresége
9751. Tulajdoni részesedést jelentõ befektetés értékesítésének árfolyamnyeresége
9752. Hitelviszonyt megtestesítõ értékpapír értékesítésének, beváltásának árfolyamnyeresége
9753. Diszkont értékpapír értékesítésének, beváltásának árfolyamnyeresége
9754. Hitelviszonyt megtestesítõ értékpapír törlesztésekor realizált árfolyamnyereség
976. Átváltási, értékeléskori árfolyamnyereség
9761. Deviza- és valutakészletek forintra átváltásának árfolyamnyeresége
9762. Külföldi pénzértékre szóló eszközök és kötelezettségek pénzügyileg rendezett árfolyamnyeresége
9763. Külföldi pénzértékre szóló eszközök és kötelezettségek mérlegfordulónapi értékelésének összevont
árfolyamnyeresége
977. Egyéb árfolyamnyereségek, opciós díjbevételek
9771. Névérték alatt vásárolt értékpapír bekerülési értéke és névértéke közötti különbözetbõl az elhatárolt nyereség
978. Vásárolt követelésekkel kapcsolatos bevételek
9781. Könyv szerinti értéket meghaladó összegben befolyt bevétel
9782. Vásárolt követelés értékesítésének nyeresége
979. Egyéb pénzügyi bevételek
9791. Pénzügyi rendezéshez kapcsolódó kapott engedmény
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98. RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK
981. Véglegesen fejlesztési célra kapott (jóváhagyott) támogatás
982. Véglegesen fejlesztési célra kapott (jóváhagyott) támogatásértékû bevétel
983. Véglegesen fejlesztési célra kapott (járó) pénzeszköz államháztartáson kívülrõl
984. Véglegesen nem fejlesztési célra, nem költségek, ráfordítások ellentételezésére kapott (jóváhagyott)
pénzeszközök
985. Tulajdonosi jogokhoz kapcsolódó rendkívüli bevételek
9851. Társaságba bevitt eszközök létesítõ okiratban meghatározott értéke
9852. Megszûnt részesedés ellenében kapott eszközök és átvett kötelezettségek értékének különbözete, ha a kapott
eszközök értéke a több
9853. Tõkekivonással történõ tõkeleszállításnál a bevont részesedés névértéke fejében átvett eszközök értéke
9854. Átalakuláskor a megszûnt részesedésre jutó – végleges vagyonmérleg szerinti – saját tõke összege
988. Kötelezettségekhez kapcsolódó rendkívüli bevételek
9881. Tartozásátvállalás során – ellentételezés nélkül – átvállalt kötelezettség összege
9882. Hitelezõ által elengedett kötelezettség értéke
9883. Elévült kötelezettség összege
989. Egyéb vagyonnövekedéssel járó rendkívüli bevételek
9891. Térítés nélkül átvett eszközök, kapott szolgáltatások forgalmi, piaci értéke
9892. Ajándékként, hagyatékként kapott, fellelt eszközök piaci értéke
99. BEVÉTELEK SZAKFELADATOK SZERINTI ELSZÁMOLÁSA
992. Alaptevékenységek bevételei
994. Vállalkozási tevékenység bevételei
998. Szakfeladatok bevételeinek átvezetési számlája

0. számlaosztály
NYILVÁNTARTÁSI SZÁMLÁK
01. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK NYILVÁNTARTÁSI SZÁMLÁJA
011. Bérbe vett befektetett eszközök nyilvántartási számlája
012. Letétbe vett befektetett eszközök nyilvántartási számlája
013. Hagyatéki eljárással kapcsolatos befektetett eszközök nyilvántartási számlája
014. Bizományba átvett befektetett eszközök nyilvántartási számlája
015. Intervenciós függõ készletek nyilvántartási számlája
016. PPP konstrukcióban lévõ befektetett eszközök nyilvántartási számlája
017. Üzemeltetésre átvett befektetett eszközök nyilvántartási számlája
018. Rendezetlen befektetett eszközök nyilvántartási számlája
02. KÉSZLETEK NYILVÁNTARTÁSI SZÁMLÁJA
021. Bérbe vett készletek nyilvántartási számlája
022. Letétbe vett készletek nyilvántartási számlája
023. Hagyatéki eljárással kapcsolatos készletek nyilvántartási számlája
024. Bizományba átvett készletek nyilvántartási számlája
025. PPP konstrukcióban lévõ készletek nyilvántartási számlája
03. KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSOK NYILVÁNTARTÁSI SZÁMLÁJA
031. Függõ követelések, pénzügyi elszámolások nyilvántartási számlája
0311. Kapott kezesség miatti függõ követelések
0312. Kapott garancia miatti függõ követelések
0313. Le nem zárt peres ügyekkel kapcsolatos függõ követelés
0314. Váltókezesi függõ követelések
0315. Opciós ügyletekkel kapcsolatos függõ követelések
0316. Nem valódi penziós ügyletekkel kapcsolatos függõ követelések
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0317. Kapott biztosítékokkal, fedezetekkel kapcsolatos függõ követelések
0318. Hagyatéki eljárás miatti függõ követelések
032. EU támogatási programokkal, pénzügyi elszámolásokkal kapcsolatos függõ követelések
033. Biztos jövõbeni követelések nyilvántartási számlája
0331. Határidõs ügyletek miatti követelések nyilvántartási számlája
0332. Hosszú lejáratú követelések után járó kamatok
0333. Rövid lejáratú követelések után járó kamatok
034. Kétes követelések nyilvántartási számlája
04. KÖTELEZETTSÉGEK NYILVÁNTARTÁSI SZÁMLÁJA
041. Függõ kötelezettségek nyilvántartási számlája
0411. Kezességvállalással kapcsolatos függõ kötelezettség
0412. Garanciavállalással kapcsolatos függõ kötelezettség
0413. Le nem zárt peres ügyekkel kapcsolatos függõ kötelezettség
0414. Váltókezesi függõ kötelezettségek
0415. Opciós ügyletekkel kapcsolatos függõ kötelezettség
0416. Nem valódi penziós ügyletekkel kapcsolatos függõ kötelezettség
0417. Nyújtott biztosítékokkal, fedezetekkel kapcsolatos függõ kötelezettség
0418. Hagyatéki eljárás miatti függõ kötelezettség
042. EU támogatási programokkal, pénzügyi elszámolásokkal kapcsolatos függõ kötelezettség
043. Biztos jövõbeni kötelezettségek nyilvántartási számlája
0431. Határidõs ügyletek miatti kötelezettségek nyilvántartási számlája
0432. Hosszú lejáratú kötelezettségek után fizetendõ kamatok
0433. Rövid lejáratú kötelezettségek után fizetendõ kamatok
09. NYILVÁNTARTÁSI ELLENSZÁMLÁK
091. Befektetett eszközök nyilvántartási ellenszámlája
092. Készletek nyilvántartási ellenszámlája
093. Követelések, pénzügyi elszámolások nyilvántartási ellenszámlája
094. Kötelezettségek nyilvántartási ellenszámlája

A számlaosztályok tartalmára vonatkozó elõírások
1. Az eredményszemléletû egységes számlakeret célja, hogy a 7. § (15) bekezdése szerinti államháztartás szervezete
eszközeinek és forrásainak, a gazdasági mûveletek eredményre gyakorolt hatásának egységes rendszerbe foglalásával
segítséget adjon számvitelének megszervezéséhez, biztosítsa a számviteli törvény, illetve az e rendelet II. fejezet
elõírásai szerinti éves eredményszemléletû költségvetési beszámoló elkészítéséhez szükséges alapinformációkat.
Az 1–4. számlaosztály tartalmazza a mérlegszámlákat, ezen belül az 1–3. számlaosztály az eszközszámlákat, a
4. számlaosztály a forrásszámlákat. E számlaosztályok számlái biztosítják a mérleg elkészítéséhez szükséges adatokat.
– Az 1. számlaosztály a befektetett eszközök nyilvántartására szolgáló számlákat foglalja magában.
– A 2. számlaosztály a pénzeszközök kivételével a forgóeszközöket: a készletek, a követelések és az értékpapírok
nyilvántartására szolgáló számlákat foglalja magában.
– A 3. számlaosztály tartalmazza a forgóeszközök közül a pénzeszközök és az aktív idõbeli elhatárolások
nyilvántartására szolgáló számlákat.
– A 4. számlaosztályban kell kimutatni az eszközök forrásait. Ide tartoznak a saját tõke, a céltartalékok, a hosszú és
rövid lejáratú kötelezettségek, valamint a passzív idõbeli elhatárolások számlái.
Az 1–4. számlaosztály nem tartalmazhat elõirányzat, forgalmi és kötelezettségvallási számlákat.
2. Az 1. számlaosztály a mérlegben befektetett eszközként kimutatandó eszközök, az immateriális javak, a tárgyi
eszközök (ideértve a rendeltetésszerûen használatba nem vett, üzembe nem helyezett beruházásokat, felújításokat is),
a befektetett pénzügyi eszközök, valamint az üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott,
illetve vagyonkezelésbe vett eszközök nyilvántartására szolgáló számlákat foglalja magában.
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A számlaosztály számlacsoportjain belül külön számlán kell kimutatni:
– az eszközök január 1-jei nyitóállományát és azokat a gazdasági mûveleteket, amelyek az eszközök állományának
értékét módosítják (állományi számlák),
– az üzembe helyezett (aktivált) eszközök, illetve a folyamatban levõ beruházások (felújítások) állományának
értékét, továbbá a beruházásokra (felújításokra) adott elõlegek állományának összegét,
– az értékcsökkenés, az értékvesztés, illetve az értékhelyesbítés elszámolását.
Vagy az állományi számlákat, vagy az analitikus nyilvántartást kell megbontani aszerint, hogy azok a mûködés során
alap-, kiegészítõ, kisegítõ, vagy vállalkozási tevékenységhez kerülnek felhasználásra.
Vagy az állományi számlákat, vagy az analitikus nyilvántartást kell megbontani aszerint, hogy azok
a forgalomképtelen, a korlátozottan forgalomképes„, illetve a forgalomképes vagyon részét képezõ eszközt
testesítenek meg.
A számlaosztály számláihoz kapcsolódóan a bruttó értékkel számszerûen megegyezõ analitikus nyilvántartást kell
vezetni.
Az államháztartás szervezete az elkülönített eredményszemléletû beszámoláshoz az immateriális javak, a tárgyi
eszközök értékcsökkenésének meghatározásakor választhatja az Szt. 52. § (1)–(4) bekezdése szerinti leírási
módszereket is. Amennyiben eltér a 30. § szerinti kötelezõ leírási kulcsoktól és az értékelési szabályzatában rögzíti
a maradványérték megállapítását és a választott leírási módszert, akkor a kiegészítõ mellékletben részletesen be kell
mutatnia mérlegsoronként a 30. §, illetve a 44/D. § alapján meghatározott értékcsökkenés nagyságát, eltérését,
valamint szövegesen indokolni kell az eltérés alkalmazását.
a) Az immateriális javak számlacsoportban kell kimutatni az alapítás-átszervezés, a kísérleti fejlesztés, a vagyoni
értékû jogok – az ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékû jogok kivételével –, a szellemi termékek, az üzleti vagy
cégérték, az immateriális javak beszerzésére adott elõlegek, továbbá az immateriális javak értékhelyesbítésének
nyilvántartására szolgáló számlákat. A mérlegben a fõhivatású kutatóhelyek kísérleti fejlesztés aktivált értéket
nem mutathatnak ki.
b) A tárgyi eszközök számlacsoportban kell kimutatni az ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékû jogok, a gépek,
berendezések, felszerelések, a jármûvek aktivált értékének, a tenyészállatok aktivált értékének, a befejezetlen
beruházások, felújítások, a beruházásokra adott elõlegek, az állami készletek, tartalékok, valamint a tárgyi
eszközök értékhelyesbítésének nyilvántartására szolgáló számlákat.
A gépek, berendezések, felszerelések és jármûvek nyilvántartására szolgáló számlán belül elkülönítetten kell
kimutatni a gépek, berendezések, felszerelések, valamint a jármûvek értékét.
c) A befektetett pénzügyi eszközök között kell kimutatni a tartós részesedések, a tartós hitelviszonyt megtestesítõ
értékpapírok, a tartósan adott kölcsönök, a hosszú lejáratú betétek, az egyéb hosszú lejáratú követelések,
valamint a befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítésének nyilvántartására szolgáló számlákat.
A tartósan adott kölcsönök (visszterhesen átadott pénzeszközök) számlacsoportban azokat a kölcsönadott
pénzeszközöket, támogatási kölcsönöket kell kimutatni, amelyeknek futamideje meghaladja az egy évet,
függetlenül attól, hogy azokat milyen szerv részére folyósították. Az adott kölcsönöket el kell különíteni aszerint,
hogy azokat államháztartáson belüli, illetve kívüli kedvezményezett kapja, továbbá, hogy azt mûködési vagy
felhalmozási célra juttatták.
d) Az üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett
eszközök számlacsoport számláinak tagolására és elszámolására a 9. számú melléklet 1. pont f) alpontban leírtak
alkalmazandók.
3. A 2. számlaosztály a készletek, a követelések, valamint a forgóeszközként kimutatandó értékpapírok számláit foglalja
magában.
a) A készletszámlák a mérlegben szereplõ készletérték alátámasztását szolgálják, anyagok, befejezetlen termelés és
félkész termékek, növendék-, hízó- és egyéb állatok, késztermékek, áruk, valamint készletekre adott elõlegek
számlák szerinti tagolásban.
A készletek számlacsoporton belül külön számlán kell kimutatni:
– a készletek január 1-jei nyitóállományát és azokat a gazdasági mûveleteket, amelyek az állomány értékét
módosítják (állományi számlák),
– a vásárolt készletekre adott elõlegek értékét,
– az értékvesztés, illetve az értékvesztés visszaírásának elszámolását,
– számvitel politikai döntésnek megfelelõen a vásárolt készletek árkülönbözetét,
– számvitel politikai döntésnek megfelelõen a saját elõállítású készletek készletérték-különbözetét.
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Az anyagokat, betétdíjas göngyöleget, árukat és késztermékeket raktározó államháztartás szervezete a vásárolt és
saját elõállítású készletekrõl részletezõ nyilvántartást köteles vezetni mennyiségben és értékben. A készletszámlákon
a készletek állományában bekövetkezett változást a felmerülés idõpontjában kell elszámolni. A raktárral rendelkezõ
államháztartás szervezete készletnyilvántartása során, amennyiben nem rendelkezik olyan nyilvántartási rendszerrel,
melynek használatával egy-egy gazdasági esemény hatása egyszerre jelenhet meg mind a fõkönyvi, mind az analitikus
nyilvántartásban, a készletekkel kapcsolatos gazdasági események fõkönyvi könyvelése a mennyiségben és értékben
folyamatosan vezetett analitikus nyilvántartásokból készletváltozási jogcímenként készített összesítõ bizonylat
(feladás) alapján is történhet. A tárgynegyedévet érintõ készletváltozásokat a fõkönyvben legalább készletváltozási
jogcímenkénti csoportokban a számviteli politikában meghatározott idõszakonként kell elszámolni, legkésõbb
a tárgynegyedévet követõ hónap 15. napjáig. A készletek állományát érintõ valamennyi gazdasági mûvelet, esemény
rögzítésének rendjét úgy kell kialakítani, hogy az államháztartás szervezete eleget tudjon tenni a jogszabályokban
elõírt adatszolgáltatási kötelezettségeinek.
A raktárral nem rendelkezõ államháztartás szervezete készleteinek mérlegfordulónapi értékét leltározással köteles
meghatározni, majd ezt követõen nyilvántartásba kell venni a készletet a megfelelõ készletszámlákon.
Az államháztartás szervezete a használt készleteirõl csak mennyiségi nyilvántartást köteles vezetni, illetve saját
hatáskörben meghatározott módon és idõszakonként mennyiségi leltározást köteles végrehajtani.
Amennyiben az államháztartás szervezetét év közben megszüntetik, átszervezik, akkor leltározással kell
alátámasztania a mérlegben kimutatott készletek értékét.
Év végén mind a raktárral rendelkezõ, mind a raktárral nem rendelkezõ államháztartás szervezete leltározás alapján
köteles megállapítani a készletek értékét, majd értékelni azokat.
b) A követeléseket követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevõk), adósok, rövid lejáratú kölcsönök,
váltókövetelések, egyéb követelések tagolásban kell kimutatni.
ba) A követelésekrõl év közben folyamatosan analitikus nyilvántartást kell vezetni. Amennyiben
az államháztartás szervezete nem rendelkezik olyan nyilvántartási rendszerrel, melynek használatával
egy-egy gazdasági esemény hatása egyszerre jelenhet meg mind a fõkönyvi, mind az analitikus
nyilvántartásban, akkor a követelésekkel kapcsolatos gazdasági események fõkönyvi könyvelése
a mennyiségben és értékben folyamatosan vezetett analitikus nyilvántartásokból a követelés változásának
jogcíme szerint (követelés elõírása, követelés pénzügyi teljesítése, értékvesztése, elengedése stb.) készített
összesítõ bizonylat (feladás) alapján is történhet. Az elõírt követelések (egyenes adózás esetében
az általános forgalmi adót is tartalmazó) összegét az állományváltozásnak megfelelõen rögzíteni kell
a követelés számla egyenlegének növekedéseként, valamint a pénzügyileg rendezett követelések
értékével a megfelelõ követelés számla egyenlegét kell csökkenteni. A követelések állományát érintõ
valamennyi gazdasági mûvelet, esemény rögzítésének rendjét úgy kell kialakítani, hogy az államháztartás
szervezete eleget tudjon tenni a jogszabályokban elõírt adatszolgáltatási kötelezettségeinek.
A követelés állományában bekövetkezett valamennyi változást év közben haladéktalanul el kell számolni,
ha az államháztartás szervezetét megszüntetik, átszervezik.
bb) Szerzõdésekbõl eredõ követelések számlacsoport a követeléseket áruszállításból és szolgáltatásból (vevõk)
[belföldi vevõk, Európai Uniós tagország szerinti (EU-s) külföldi vevõkövetelések, nem Európai Uniós ország
szerinti (nem EU-s) külföldi vevõkövetelések, államháztartáson belülre, illetve kívülre továbbszámlázott
(közvetített) szolgáltatáshoz kapcsolódó követelések részletezés szerint], ellátottak térítési díjak miatti
tartozása, egyéb térítési díj miatti tartozások, rövid lejáratú támogatási kölcsönök, váltókövetelések,
valamint a szerzõdésekbõl eredõ követelések értékvesztése és annak visszaírása nyilvántartására szolgáló
számlákat tartalmazza.
A rövid lejáratú támogatási kölcsönök számlákon azokat a támogatási kölcsönöket kell kimutatni,
amelyeknek futamideje nem haladja meg az egy évet, függetlenül attól, hogy azokat milyen szerv részére
folyósították. Az adott kölcsönöket el kell különíteni aszerint, hogy azokat államháztartáson belüli, illetve
kívüli kedvezményezett kapja, továbbá, hogy azt mûködési vagy felhalmozási célra juttatták.
bc) A közhatalmi bevételek miatti követelések számlacsoport az adósok, a szabálytalan kifizetés, illetve jogalap
nélkül felvett támogatások, ellátások miatti követelések, valamint a közhatalmi bevételek miatti
követelések értékvesztése és annak visszaírása nyilvántartására szolgáló számlákat tartalmazza.
Az adós követelések értékelése során alkalmazható a 31/A. § szerinti csoportos értékelés.
bd) A közfeladat ellátásához kapcsolódó egyéb követelések számlacsoport a költségvetési támogatáshoz
kapcsolódó követelések, a támogatási értékû bevételekhez kapcsolódó követelések, az államháztartáson
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kívülrõl átvett pénzeszközökhöz kapcsolódó követelések, az önkormányzatok egyéb sajátos követelései,
a támogatási programhoz kapcsolódó követelések, a garancia- és kezességvállalásból származó
követelések és a közfeladat ellátásához kapcsolódó egyéb követelések, és azok értékvesztése, valamint
az értékvesztés visszaírása nyilvántartására szolgáló számlákat tartalmazza.
A költségvetési támogatáshoz kapcsolódó követeléseket, a támogatási értékû bevételekhez kapcsolódó
követeléseket és az államháztartáson kívülrõl átvett pénzeszközökhöz kapcsolódó követeléseket –
függetlenül pénzügyi teljesítésüktõl, az elõirányzat-, illetve pénzmaradvány-kimutatásban való
megjelenítéstõl – teljes körûen kell nyilvántartásba venni.
be) A munkavállalókkal szembeni követelések számlacsoportban kell szerepeltetni a munkavállalóknak
folyósított elõlegek, a munkavállalók felé elõírt tartozások és a munkavállalókkal kapcsolatos egyéb
elszámolások nyilvántartására szolgáló számlákat.
bf) Az egyéb követelések számlacsoporton belül elkülönítetten kell nyilvántartásba venni a költségvetési
kiutalási igények, illetve azok teljesítése, a vásárolt és kapott követelések, a részesedésekkel,
értékpapírokkal kapcsolatos követelések, a különféle egyéb követelések, valamint az egyéb követelések
értékvesztése és azok visszaírása nyilvántartására szolgáló számlákat.
d) Az értékpapírok számlacsoportban kell kimutatni – azoknál az államháztartás szervezeteinél, ahol erre
a jogszabály lehetõséget ad – a forgatási célból, nem tartós befektetésként vásárolt kárpótlási jegyek,
kincstárjegyek, kötvények, egyéb értékpapírok és a forgatási célú részesedések nyilvántartására szolgáló
számlákat.
4. A 3. számlaosztály a pénztárak és betétkönyvek, a költségvetési pénzforgalmi számlák, a belföldi és a nemzetközi
támogatási programok elszámolási számláit, a belföldi és a nemzetközi támogatási programok idegen pénzeszközei,
illetve a pénzeszközökhöz kapcsolódó átvezetés, valamint az aktív idõbeli elhatárolás számláit tartalmazza.
A 31–36. számlacsoport tagolása megegyezik a 9. számú melléklet ezen számlacsoportjainak tagolásával.
a) A pénztárak és betétkönyvek számlacsoportban kell kimutatni a készpénzforgalmat, valamint a pénzforgalmi
betétkönyvekben kezelt pénzeszközök állományát és azok változásait, valamint az elektronikus pénzeszközöket.
A valutában eszközölt kifizetéseket és befizetéseket elkülönített számlán kell kimutatni.
A készpénzállományról, valamint a készpénz forgalmáról a pénztárszámlához kapcsolódóan – az államháztartás
szervezete által szabályozott módon – analitikus nyilvántartást kell vezetni.
b) A költségvetési pénzforgalmi számlák számlacsoport számlái a költségvetésben meghatározott gazdálkodási
feladatok pénzforgalmának lebonyolítására szolgálnak. Ebben a számlacsoportban kell elszámolni a költségvetés
végrehajtásaként teljesített valamennyi bevételt és kiadást. A számlacsoport számlái között kell megjeleníteni
a kincstári körbe nem tartozó államháztartás szervezeteinek a lakásépítés és -vásárlás munkáltatói támogatási
számlák, a fejlesztési hitel elszámolási számlák, valamint az adóbeszedési számlák pénzforgalmát.
Az adóbeszedési számlák forgalmáról és egyenlegérõl küldött hitelintézeti értesítés alapján a megfelelõ
adósköveteléssel szemben a jóváírásokat követelés csökkenésként, a terheléseket pedig követelés
növekedéseként az Ámr. 174. §-ának (8)–(9) bekezdésében foglaltak figyelembevételével kell elszámolni.
Az adózó részére történõ éven belüli, illetve éven túli visszatérítést a megfelelõ adóbevétellel szemben, mint
bevételcsökkenést kell elszámolni.
A devizával rendelkezõ államháztartási szervezet, függetlenül attól, hogy a kincstári körbe tartozó, vagy kincstári
körön kívüli költségvetési szervnek minõsül, ebben a számlacsoportban köteles devizaszámláját, illetve annak
forgalmát elszámolni. Ebben a számlacsoportban kell megnyitni a kincstári körbe tartozó költségvetési
szerveknek a Kincstárnál, illetve a Kincstár elnöke által kapott engedély alapján a hitelintézeteknél vezetett
devizaszámláikat. Azoknak a kincstári körbe tartozó költségvetési szerveknek, amelyek a pénzintézetnél
devizaszámlával, fejlesztési hitel elszámolási számlával rendelkeznek, könyvvitelüket úgy kell kialakítaniuk, hogy
a számlához kapcsolódóan a külön jogszabályban meghatározott információkat a Kincstár részére szolgáltatni
tudják.
c) A belföldi és a nemzetközi támogatási programok elszámolásai számlacsoportokban kell kimutatniuk a kincstári
körbe tartozó államháztartás szervezeteinek a Kincstári Egységes Számlához (KESZ) kapcsolódó elszámolási
számláik forgalmát.
A belföldi elszámolási számlák számlacsoportban mutatják ki a központi költségvetési szervek a tevékenységük
végzése során a költségvetésükhöz kapcsolódó elõirányzat-felhasználási keretszámlák és a hozzájuk kapcsolódó
különféle elkülönített számlák, valamint a felügyeleti szervek (fejezetek) a Kincstárnál vezetett fejezeti számlák
forgalmát.
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A belföldi és a nemzeti támogatási programokhoz kapcsolódó idegen pénzeszközök számlacsoportokban olyan
feladatoknak a pénzforgalmát kell kimutatni, amelyek nem kapcsolódnak közvetlenül az államháztartás
szervezetének alap-, kiegészítõ, kisegítõ vagy vállalkozási tevékenységéhez, de az államháztartás szervezetének
sajátos feladatát képezik. Az államháztartás szervezete számára kötelezõ ezen sajátos feladatok ellátásához
kapcsolódó pénzforgalom –, illetve az ehhez kapcsolódó követelések és kötelezettségek – változásának részletes,
teljes körû (analitikus és fõkönyvi) kimutatása és elszámolása. A számlákhoz kapcsolódóan vezetendõ analitikus
nyilvántartás rendjét – ha jogszabály külön nem rendelkezik – az államháztartás szervezete saját hatáskörében
szabályozza.
A belföldi idegen pénzeszközök számlacsoportban kell kimutatni többek között a társadalombiztosítási
támogatás és a különféle belföldi feladatokhoz kapcsolódó lebonyolítási számlák, letétek, idegen betétkönyvek,
az közigazgatási hatósági eljárási illetékbeszedési számlák, az idegen bevételek elszámolási számlák, illetve
a kincstári körbe tartozó államháztartás szervezeténél a lakásépítés és -vásárlás munkáltatói támogatási számlák
pénzforgalmát.
A nemzeti támogatási programokhoz kapcsolódó idegen pénzeszközök számlacsoportban kell kimutatni
a nemzetközi támogatási programokhoz kapcsolódó lebonyolítási számlák, illetve közösségi forrás számlák
pénzforgalmát.
A nemzeti támogatási programokhoz kapcsolódó forrás számlák az Európai Uniótól átutalt, forintban vagy
devizában lévõ, még fel nem használt pénzeszközök állományának kimutatására, illetve az ehhez kapcsolódó
pénzforgalom elszámolására szolgálnak.
e) Az átvezetési számla segítségével kell elszámolni az államháztartás szervezetének saját elszámolási és
pénzforgalmi számlái, valamint elõirányzat-felhasználási keretszámlái közötti pénzforgalmat.
Az aktív idõbeli elhatárolás számlacsoport tartalmazza a bevételek, a költségek, ráfordítások aktív idõbeli elhatárolása,
a halasztott ráfordítások, valamint a követelés-jellegû aktív idõbeli elhatárolások értékvesztése és annak visszaírása
elszámolására szolgáló számlákat.
A 4. számlaosztály tartalmazza az eszközök forrásainak kimutatására szolgáló számlákat. Itt kell kimutatni a saját tõkét,
a tartalékot, a hosszú és rövid lejáratú kötelezettségeket, a passzív idõbeli elhatárolást, valamint az évi
mérlegszámlákat.
A 4. számlaosztály saját tõke számlacsoport számlái a tartós tõke (tulajdonban, illetve kezelésben lévõ eszközök tartós
tõkéje tagolás szerint), az eredménytartalék (költségvetési, illetve vállalkozási eredménytartalék tagolás szerint),
a lekötött tartalék (költségvetési, illetve vállalkozási lekötött tartalék tagolás szerint), az értékhelyesbítés értékelési
tartaléka, valamint a mérleg szerinti eredmény (költségvetési, illetve vállalkozási mérleg szerinti eredmény tagolás
szerint) nyilvántartására szolgáló számlákat tartalmazza.
Az értékelési tartalék összege megegyezik az 1. számlaosztályban az adott befektetési eszközök értékhelyesbítési
számláinak összegével. Az államháztartás szervezete értékelési tartalékként csak a Tv. 58. §-a szerinti piaci értékelés
alapján meghatározott értékhelyesbítésnek megfelelõ összeget mutathatja ki (az 59/A–59/F. §-ok szerinti valós
értéken történõ értékelést az államháztartás szervezete nem alkalmazhatja!).
A saját tõkén belül el kell különíteni a tulajdonba kapott, illetve a kezelésbe vett eszközök forrását.
A 4. számlaosztályban a céltartalékok számlacsoport számláit a várható kötelezettségekre, a jövõbeni költségekre,
valamint egyéb címen képzett céltartalék tagolás szerint kell nyilvántartani.
A 4. számlaosztályban a kötelezettségeket hosszú és rövid lejáratú tagolás szerint kell elkülöníteni.
a) Hosszú lejáratú kötelezettségek között az egy évnél hosszabb lejáratra felvett hiteleket és kapott támogatási
kölcsönöket, ideiglenesen átvett pénzeszközöket, valamint a kötvénykibocsátásból származó kötelezettséget
fejlesztési és mûködési célú bontásban kell kimutatni. A számlacsoporton belül elkülönítetten kell kimutatni
a pénzügyi vállalkozásoktól, egyéb belföldi hitelezõktõl és külföldrõl felvett hitelek, valamint az államháztartáson
belüli és kívüli szervezetektõl kapott felhalmozási célú támogatási kölcsönök állományát.
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségként kell kimutatni a lízingbe vett, az önkormányzatoknál a vagyonkezelésbe
vett kincstári eszközök forrását, továbbá az önkormányzati vagyon részét képezõ eszközök kezelésbe vételéhez
kapcsolódó kötelezettséget, amennyiben a kezelésbe vevõ nem tartozik a vagyonkezelésbe adó önkormányzat
felügyelete alá.
b) A rövid lejáratú kötelezettségeket rövid lejáratú kölcsönök, rövid lejáratú hitelek, vevõktõl kapott elõlegek,
kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók), váltótartozások és egyéb rövid lejáratú
kötelezettségek tagolásban kell kimutatni.
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A kötelezettségekhez kapcsolódóan olyan analitikus nyilvántartást kell vezetni, amelybõl megállapítható
a kötelezettség fajtája, keletkezésének idõpontja és összege, a kedvezményezett személye, a kötelezettség
teljesítésének idõpontja, továbbá minden olyan adat, amely a pénzügyi, valamint a vezetõi információs
rendszerhez kapcsolódik. Az analitikus nyilvántartásnak biztosítania kell a pénzügyileg teljesített tételek
egyeztethetõségét a kapcsolódó fõkönyvi számlákkal. A kincstári körbe tartozó intézményeknek
nyilvántartásaikat úgy kell megszervezniük, hogy abból a 30 napon, a 60 napon túli kiegyenlítetlen
kötelezettségek állománya az elõírt adatszolgáltatási rendszernek megfelelõen rendelkezésre álljon.
A szerzõdésbõl eredõ tartozások számlacsoport a kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból
(szállítók), a rövid lejáratú hitelek, kölcsönök, a vevõktõl kapott elõlegek, a váltótartozások, valamint
a részesedésekkel, értékpapírokkal kapcsolatos kötelezettségek nyilvántartására szolgáló számlákat
tartalmazza.
A kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) számlákat el kell különíteni belföldi, Európai
Uniós tagország szerinti, illetve nem Európai Uniós ország szerinti külföldi szállító bontásban. Ezeket
a számlákat tovább kell tagolni beruházási, államháztartáson belülre, illetve kívülre továbbszámlázott
(közvetített) szolgáltatáshoz kapcsolódó, egyéb szállítói tartozás szerint, valamint be kell mutatni a nem
számlázott szállításokat is.
A szállítói kötelezettségekrõl év közben folyamatos analitikus nyilvántartást kell vezetni. Amennyiben
az államháztartás szervezete nem rendelkezik olyan nyilvántartási rendszerrel, melynek használatával
egy-egy gazdasági esemény hatása egyszerre jelenhet meg mind a fõkönyvi, mind az analitikus
nyilvántartásban, a szállítói kötelezettségekkel kapcsolatos gazdasági események fõkönyvi könyvelése
a mennyiségben és értékben folyamatosan vezetett analitikus nyilvántartásokból változási jogcímenként
(kötelezettség elõírása, kötelezettség pénzügyi teljesítése stb.) készített összesítõ bizonylat (feladás)
alapján is történhet. A beérkezett szállítói számlákat az összesítõ bizonylat (feladás) alapján a fõkönyvi
könyvelésben a szállítók számlájának növekedéseként kell rögzíteni, illetve a kiegyenlített szállítói
tartozásokkal a szállítók számlát kell csökkenteni legkésõbb a tárgynegyedévet követõ hónap 15. napjáig.
A szállítókat érintõ gazdasági mûveletek, események rögzítésének rendjét úgy kell kialakítani, hogy
az államháztartás szervezete eleget tudjon tenni a jogszabályokban elõírt adatszolgáltatási
kötelezettségeinek.
A szállítók számláján az állományban bekövetkezett változást év közben haladéktalanul rögzíteni kell, ha
az államháztartás szervezetét megszüntetik, átszervezik.
Év végén leltározással kell a szállítók állományát alátámasztani, majd ezt követõen kell értékelni.
A rövid lejáratú hitelek és támogatási kölcsönök számlák között azokat a hiteleket, támogatási kölcsönöket
és mûködési céllal kibocsátott kötvényekbõl származó kötelezettséget kell kimutatni, amelyeknek
futamideje nem haladja meg az egy évet, függetlenül attól, hogy azokat milyen szervtõl vették igénybe.
A rövid lejáratú hiteleket el kell különíteni aszerint, hogy azokat pénzügyi vállalkozástól, egyéb belföldi
forrásból, a központi költségvetésbõl vagy alaptól vette igénybe az államháztartás szervezete.
A támogatási kölcsönöket aszerint kell elkülönítetten vezetni, hogy azokat államháztartáson belüli, illetve
kívüli szervezettõl, továbbá, hogy azt mûködési vagy felhalmozási célra kapta az államháztartás szervezete.
A személyi juttatásokkal kapcsolatos kötelezettségek számlacsoport a jövedelemelszámolási számlát, a fel
nem vett járandóságok, a személyi jövedelemadó elszámolása, a társadalombiztosítási kötelezettség,
az elkülönített állami pénzalapokkal kapcsolatos befizetési kötelezettségek, valamint a rövid lejáratú egyéb
a munkavállalókkal kapcsolatos kötelezettségek nyilvántartására szolgáló számlákat tartalmazza.
A jogszabályi elõíráson, hatósági döntésen alapuló kötelezettségek számlacsoport a központi költségvetési
befizetési kötelezettségek, és azok teljesítése, a vám- és pénzügyõrség elszámolása, a helyi önkormányzati
befizetési kötelezettségek, az elõzetesen felszámított általános forgalmi adó, a fizetendõ általános forgalmi
adó, valamint az általános forgalmi adó elszámolásának nyilvántartására szolgáló számlákat tartalmazza.
A közfeladat ellátásához kapcsolódó kötelezettségek számlacsoport a költségvetésbõl nyújtott
támogatásokhoz kapcsolódó kötelezettségek, a támogatási értékû bevételekhez kapcsolódó
kötelezettségek, az államháztartáson kívülrõl átvett pénzeszközökhöz kapcsolódó kötelezettségek,
az önkormányzatok egyéb sajátos kötelezettségei, a támogatási programhoz kapcsolódó kötelezettségek,
a garancia- és kezességvállalásból származó kötelezettség, az idegen pénzeszközök miatti kötelezettségek,
az átvállalt kötelezettségek és az egyéb különféle rövid lejáratú kötelezettségek nyilvántartására szolgáló
számlákat tartalmazza.
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A költségvetésbõl nyújtott támogatásokhoz kapcsolódó kötelezettségként, a támogatási értékû
bevételekhez kapcsolódó kötelezettségként az államháztartás szervezete valamennyi fennálló elismert
tartozását köteles kimutatni, nem csak azokat, amelyeknek az esedékességi ideje a tárgyév végéig lejárt,
függetlenül attól, hogy ezen költségvetésbõl járó állami hozzájárulásokat, támogatásokat az év végi
elszámolás során a pénzmaradvány-, az elõirányzatmaradvány-kimutatásban a korrekciós tételek között be
kell-e mutatni, mint visszafizetési kötelezettséget. Az államháztartás szervezetei kötelesek teljes körûen
kimutatni az adóhatóssággal szembeni kötelezettségeket. A munkavállalókkal szembeni kötelezettségként
a mérlegben ki kell mutatni a december hónapra járó, de a következõ költségvetési évben esedékes
személyi juttatás összegét is.
A passzív idõbeli elhatárolások számlacsoport a bevételek passzív idõbeli elhatárolása, a költségek, ráfordítások
passzív idõbeli elhatárolása és a halasztott bevételek nyilvántartására szolgáló számlákat tartalmazza.
A 4. számlaosztályban az évi mérlegszámlák számlacsoport számlái technikai jellegû számlák. A számlák vezetésének
célja az év eleji nyitó és az év végi zárlati tételek világos, áttekinthetõ kimutatása.
Az eredménykimutatás elkészítéséhez, a mérleg szerinti eredmény megállapításához szükséges adatokat az
5–9. számlaosztály számlái tartalmazzák.
Az államháztartás szervezetének a költségeket elsõdlegesen az 5. számlaosztályban, ezt követõen másodlagosan
a 6–7. számlaosztályokban kötelezõ elszámolnia.
Az 5. számlaosztály a költségeket költségnemek szerint csoportosítva tartalmazza. Az 5. számlaosztályon belül
a költségnemek: személyi juttatások bérköltsége, személyi jellegû egyéb kifizetések, személyi juttatások járulékai,
anyagköltség, igénybe vett szolgáltatások költségei, egyéb szolgáltatások költségei, értékcsökkenési leírás.
A számlaosztályon belül – az eredménykimutatás összköltség eljárással történõ elkészítéséhez – elkülönítetten kell
kimutatni az – egyébként költségnemnek, költségmegtérülésnek nem minõsülõ – aktivált saját teljesítmények
tárgyévi értékének változását, mint a vele azonos nagyságú közvetlen költségek fedezetét, és az értékesítésre nem
került teljesítmények közvetlen önköltséggel azonos értékét. Az 5. számlaosztály tartalmazza a technikai átvezetést
szolgáló költségnem átvezetési számlákat is.
a) A Személyi juttatások bérköltsége számlacsoportokban kell kimutatni a rendszeres, a nem rendszeres, valamint
a külsõ személyi juttatások költségeit, kivéve azon költségeket, amelyek a Tv. 3. § (7) bekezdésének 3. pontja
szerint személyi jellegû egyéb kifizetéseknek minõsülnek.
b) A Személyi jellegû egyéb kifizetések számlacsoportban a Tv. 3. § (7) bekezdésének 3. pontja szerinti költségeket
kell elszámolni.
c) A Személyi juttatások járulékai számlacsoportban kell kimutatni a személyi juttatások bérköltsége, valamint
a személyi jellegû egyéb kifizetések költségei után elszámolt társadalombiztosítási járulékot, egészségügyi
hozzájárulást, táppénz-hozzájárulást, korkedvezmény-biztosítási járulékot, államháztartáson kívülre fizetett,
munkaadókat terhelõ járulékokat és a munkaadókat terhelõ egyéb járulékokat.
d) Az Anyagköltség számlacsoport a vásárolt anyagok költségei, az egy éven belül elhasználódó anyagi eszközök
költségei, a felhasznált, igénybevett energiahordozók, víz- és csatornadíjak költségei, az egyéb anyagköltség,
valamint az anyagköltség megtérülés nyilvántartására szolgáló számlákat tartalmazza.
A raktárral nem rendelkezõ államháztartás szervezete készleteinek mérlegfordulónapi értékét minden évben
tételes mennyiségi felvétellel köteles meghatározni, majd amennyiben a leltári érték nagyobb, mint a megfelelõ
készletszámlákon kimutatott nyitó érték, akkor az elszámolt anyagköltség egyidejû csökkentése mellett kell
nyilvántartásba venni a megfelelõ készletszámlákon a leltározás során fellelt új vásárolt készletek értékét.
Csökkenteni kell a vásárolt készletek állományának értékét, ha a leltározás során fellelt új vásárolt készlet értéke
kisebb, mint a vásárolt készletek nyitó értéke az anyagköltség egyidejû növelése mellett.
e) Az Igénybe vett szolgáltatások költségei számlacsoportban el kell különíteni a kommunikációs szolgáltatások,
a vásárolt közszolgáltatások, a szállítás-rakodás, a raktározás költségei, a bérleti és lízingdíjak, a karbantartás,
kisjavítás költségei, az utazási, kiküldetési költségek (napidíj nélkül), a reklám, propaganda költségek, az oktatás és
továbbképzés költségei, a tanácsadási költségek és az egyéb igénybe vett szolgáltatás költségei nyilvántartására
szolgáló számlákat.
f) Az Egyéb szolgáltatások költségei számlacsoport költségvetési befizetési kötelezettségek, költségként
elszámolandó adók, díjak, egyéb befizetési kötelezettségek, pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak, biztosítási
díjak és különféle egyéb költségek tagolásban mutatja be a máshová be nem sorolható költségeket.
g) Az Értékcsökkenési leírás számlacsoport a terv szerinti értékcsökkenés és a használatba vételkor egy összegben
elszámolt értékcsökkenés nyilvántartására szolgáló számlákat tartalmazza.
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Az államháztartás szervezete – ha errõl a számviteli politika keretében döntött – a terv szerinti értékcsökkenés
elszámolásánál e rendelet 30. §-ában meghatározott leírási kulcsoktól eltérhet, a maradványérték és a hasznos
élettartam meghatározása mellett. Amennyiben az államháztartás szervezete az elkülönített
eredményszemléletû beszámoláshoz és könyvvezetéshez a 44/D. §-ban lévõ elõírások szerint is meghatározza
az immateriális javak, tárgyi eszközök értékcsökkenését, akkor a kiegészítõ mellékletben részletesen be kell
mutatnia mérlegsoronként a kétféleképpen meghatározott értékcsökkenés nagyságát, eltérését, valamint
szövegesen indokolni kell alkalmazásának okait.
h) Az Aktivált saját teljesítmények értéke számlacsoportban elkülönítetten kell elszámolni a saját termelésû
készletek állományváltozását és a saját elõállítású eszközök aktivált értékének változásait.
i) A Költségnem átvezetési számla technikai jellegû, a költségek 8. számlaosztályba történõ átvezetésére szolgál,
biztosítva a költségek elszámolásának áttekinthetõségét.
15. A költségek egy részérõl a felmerülésükkor nem állapítható meg, hogy azok melyik szakfeladat érdekében merültek
fel, ezek a költségek a közvetett (általános) költségek körébe tartoznak. A közvetett költségeket a saját elõállítású
eszközökre, szolgáltatásokra, illetve az ellátott szakfeladatra történõ felosztásukig a 6. számlaosztályban kell kimutatni.
Az államháztartás szervezete saját hatáskörében dönt arról, hogy kimutatja-e a 6. számlaosztályban a közvetett
(általános) költségeket azok felmerülésének helye szerinti csoportosításban. Döntéstõl függõen itt kell kimutatni
az alap-, kiegészítõ, kisegítõ és vállalkozási tevékenység ellátását biztosító kisegítõ részlegek, a szakmai egységek,
a szakágazatok, az épületek fenntartásának, a központi irányításnak a költségeit. A közvetett költségek szakfeladatokra
történõ felosztásának módját és a felosztáshoz alkalmazott mutatókat és vetítési alapokat az államháztartás
szervezete saját hatáskörében határozza meg.
16. A 7. számlaosztály a tevékenységek költségeinek, illetve a ráfordítások szakfeladatok szerinti elszámolására szolgáló,
illetve ezek technikai átvezetését segítõ számlákat tartalmazza.
a) A Saját elõállítású eszközök, szolgáltatások költségei számlacsoport az államháztartás szervezete által elõállított
immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek, illetve szerzõdésen alapuló szolgáltatásnyújtás költségeinek
gyûjtésére szolgáló számlákat tartalmazza.
A saját elõállítású eszközök [immateriális jószág, tárgyi eszköz, saját elõállítással létrehozott és vásárolt
készletként nyilvántartásba eszközök (göngyölegek, gyártóeszközök, javak stb.)] állományba vételét év közben
elsõdlegesen az 582. Saját elõállítású eszközök aktivált értéke számlával szemben kell nyilvántartásba venni, ezzel
egyidejûleg másodlagosan a 78. Aktivált saját teljesítmények átvezetési számlájával szemben kell a 71. Saját
elõállítású eszközök, szolgáltatások költségei számlacsoport megfelelõ számlájának egyenlegét csökkenteni
a közvetlen önköltségek összegével.
A saját termelésû készletek állományváltozását elsõdlegesen az 581. Saját termelésû készletek állományváltozása
számlával szemben kell nyilvántartásba venni, ezzel egyidejûleg másodlagosan a 71. Saját elõállítású eszközök,
szolgáltatások költségei számlacsoport megfelelõ számláján kell elszámolni a változást a 78. Aktivált saját
teljesítmények átvezetési számlával szemben.
b) Az Alaptevékenységek ráfordításai számlacsoportokban kell kimutatnia az államháztartás szervezetének az alap-,
kiegészítõ és kisegítõ tevékenysége végzése során felmerült költségeket, illetve ráfordításokat. Az adott
szakfeladat érdekében felmerült költségeket, illetve ráfordításokat a 79. Szakfeladatok átvezetési számlájával
szemben kell másodlagosan nyilvántartásba venni.
A szakfeladatokra elszámolt és kimutatott tételek azok közvetlen és közvetett költségeibõl, valamint a közvetlenül
a 8. számlaosztályba elszámolt ráfordításokból tevõdnek össze. A közvetlen költségek azok, amelyekrõl
felmerülésükkor megállapítható, hogy melyik szakfeladatra számolhatók el. A közvetett költségeket a felosztás
után kell átvezetni a 6. számlaosztályból a 7. számlaosztályba. A számlaosztályban a számlákat a költségvetés
alapján gazdálkodó szerv a költségvetésében meghatározott szakfeladatoknak megfelelõen nyitja meg és vezeti
év közben.
c) A Vállalkozási tevékenység ráfordításai számlacsoportokban kell kimutatnia az államháztartás szervezetének
a vállalkozási tevékenységei végzése során felmerült költségeket, illetve ráfordításokat. Az adott vállalkozási
szakfeladat érdekében felmerült költségeket, illetve ráfordításokat a 79. Szakfeladatok ráfordításainak átvezetési
számlájával szemben kell másodlagosan nyilvántartásba venni.
d) A 78. Aktivált saját teljesítmények átvezetési számlát a saját elõállítású eszközök aktiválásakor, illetve
állományváltozásakor a másodlagos elszámolás technikai ellenszámlájaként kell alkalmazni.
e) A 79. Szakfeladatok átvezetési számla technikai számla, év közben és év végén a szakfeladatok ráfordításainak
másodlagos elszámolása során az ellenszámla.
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17. A 8. számlaosztály az összköltség eljárással készülõ eredménykimutatáshoz tartalmazza az anyagjellegû ráfordításokat
[ezen belül az anyagköltséget, az igénybe vett szolgáltatások értékét, az egyéb szolgáltatások értékét, az eladott áruk
beszerzési értékét, az eladott (közvetített) szolgáltatások értékét], a személyi jellegû ráfordításokat (ezen belül
a személyi juttatások bérköltségét, a személyi jellegû egyéb kifizetéseket, a személyi juttatások járulékait) és
az értékcsökkenési leírást, valamint az egyéb ráfordításokat, a pénzügyi mûveletek ráfordításait, a rendkívüli
ráfordításokat, az eredményt terhelõ adót.
a) Év végén az 5. számlaosztályban elszámolt (személyi juttatások, azok járulékai, vásárolt anyagok, igénybe vett
szolgáltatások, egyéb szolgáltatások, valamint az értékcsökkenési leírás) költségeit a 8 számlaosztályba az
59. Költségnem átvezetési technikai számlán keresztül kell átvezetni.
b) Közvetlenül az Anyagjellegû ráfordítások számlacsoportban kell elszámolni az eladott áruk beszerzési értékét,
valamint az eladott (közvetített) szolgáltatások értékét. Ezeket a ráfordításokat is meg kell jeleníteni
másodlagosan a szakfeladatokra elszámolt ráfordítások között a 792. Szakfeladatok egyéb ráfordításainak
átvezetési számlája segítségével.
c) Az Egyéb ráfordítások számlacsoportokban elkülönítve kell nyilvántartani a mûködési célra adott (fizetendõ)
támogatást, a mûködési célra adott (fizetendõ) támogatásértékû ráfordítást, az államháztartáson kívülre adott
pénzeszközt és az egyéb különféle ráfordításokat.
d) A Mûködési célra adott (fizetendõ) támogatás számlacsoportban, az elõirányzattal átadott, a pénzügyileg
teljesített, illetve a járó, de pénzügyileg nem rendezett nyújtott támogatásokat kell szerepeltetni. Év végén
a következõ éve(ke)t illetõ tárgyévben pénzügyileg rendezett támogatásokat át kell vezetni az aktív idõbeli
elhatárolások közé.
e) A Mûködési célra adott (fizetendõ) támogatásértékû ráfordítás, államháztartáson kívülre adott pénzeszköz
számlacsoport a mûködési célú adott (fizetendõ) támogatási értékû ráfordítások, a mûködési célra átadott
(fizetendõ) pénzeszközök ráfordításai államháztartáson kívülre, a szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások,
társadalombiztosítás pénzbeli juttatások, valamint az ellátottakkal kapcsolatos ráfordítások nyilvántartására
szolgáló számlákat tartalmazza. Év végén a következõ éve(ke)t illetõ, tárgyévben pénzügyileg rendezett
kifizetéseket át kell vezetni az aktív idõbeli elhatárolások közé.
f) Az Egyéb különféle ráfordítások számlacsoport tartalmazza az értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök
könyv szerinti értéke, az értékesített, átruházott (engedményezett) követelések könyv szerinti értéke, valamint
a különféle egyéb ráfordítások (a káreseménnyel kapcsolatos fizetések, bírságok, utólag adott – közvetve
kapcsolódó – pénzügyileg rendezett engedmények, a céltartalék képzéshez kapcsolódó ráfordítások, a terven
felüli értékcsökkenés, a készletek és követelések értékvesztése, az adók, illetékek, hozzájárulások ráfordításai,
a behajthatatlan követelés leírt összege, a készletek, áruk, részesedések, értékpapírok, pénzeszközök
veszteségjellegû leltárértékelési különbözete) nyilvántartására szolgáló számlákat.
g) A Pénzügyi mûveletek ráfordításai számlacsoport biztosítja az eredménykimutatás ezzel kapcsolatos részének
számviteli alátámasztását.
h) A rendkívüli ráfordítások számlacsoport a véglegesen fejlesztési célra adott (fizetendõ) támogatás, a véglegesen
fejlesztési célra adott (fizetendõ) támogatásértékû kiadás, a véglegesen fejlesztési célra adott (fizetendõ)
pénzeszköz államháztartáson kívülre, a tulajdonosi jogokhoz kapcsolódó rendkívüli ráfordítások, az elengedett
követelések, a tartozásátvállalás és az egyéb vagyoncsökkenéssel járó rendkívüli ráfordítások) nyilvántartására
szolgáló számlákat tartalmazza.
i) A nyereséget terhelõ adó számla az adófizetési kötelezettségként kimutatott összeg elszámolására szolgál.
18. A 9. számlaosztályban kell kimutatni a bevételeket bevételi jogcímeként (ezen belül értékesítés árbevétele, egyéb
bevétele, pénzügyi mûveletek bevétele, rendkívüli bevétel bontásban) és szakfeladatonkénti tagolás szerint.
a) Az Értékesítés nettó árbevétele számlacsoportokban az értékesítési bevételeket részletezni kell belföldi és export
értékesítés tagolás szerint is. A belföldi értékesítés árbevételén belül elkülönítve is be kell mutatni az ellátottak
térítési díjbevételét, az alkalmazottak térítési díjbevételét az egyéb belföldi értékesítés árbevételétõl.
Az Értékesítés nettó árbevétele számlacsoporton belül elkülönítve kell elszámolni és kimutatni az értékesítés
árbevételének minõsülõ kapott (jóváhagyott) támogatás számlacsoportban az értékesítés árbevételének
minõsülõ kapott (jóváhagyott) támogatást, támogatási értékû bevételt, valamint az államháztartáson kívülrõl
kapott (járó) pénzeszközöket.
b) Az Egyéb bevételek számlacsoport a közhatalmi bevételek, a mûködési célra kapott (jóváhagyott) támogatások,
a költségek, ráfordítások ellentételezésére felhalmozási célra kapott (jóváhagyott) támogatások, az egyéb
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különféle bevételek tagolás szerint mutatja be az üzemi (üzleti) tevékenység érdekében kapott (járó) azon
bevételeket, amelyek nem tartoznak az értékesítés nettó árbevételébe.
c) Közhatalmi bevételek számlacsoport a hatósági jogkörhöz köthetõ mûködési bevételek, a központi költségvetés
közvetlen bevételei, a társadalombiztosítási és az elkülönített alapok sajátos bevételei, valamint
az önkormányzatok sajátos mûködési bevételei nyilvántartására szolgáló számlákat tartalmazza.
d) A Mûködési célra kapott (jóváhagyott) támogatás számlacsoport a központi költségvetésbõl, az önkormányzati
alrendszertõl kapott támogatás, juttatás, a mûködési célra kapott (jóváhagyott) támogatási értékû bevétel,
a mûködési célra kapott (járó) pénzeszközök államháztartáson kívülrõl nyilvántartására szolgáló számlákat
tartalmazza.
Az Önkormányzatok sajátos mûködési bevételei számlákon az adó- és illetékbevételeket, az átengedett központi
adókat, illetve az egyéb sajátos (önkormányzati lakások lakbérbevétele, önkormányzati egyéb helyiségek
bérbeadásából származó bevétel) bevételeket kell kimutatni.
e) A Költségek, ráfordítások ellentételezésére felhalmozási célra kapott (jóváhagyott) támogatás számlacsoport
a központi költségvetésbõl, az önkormányzati alrendszertõl felhalmozási célra kapott támogatás, juttatás,
támogatási értékû bevétel, illetve az államháztartáson kívülrõl költségek, ráfordítások ellentételezésére
felhalmozási célra kapott (járó) pénzeszközök nyilvántartására szolgáló számlákat tartalmazza.
f) Az Egyéb különféle bevételek számlacsoport tartalmazza az értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök
bevétele, az értékesített, átruházott (engedményezett) követelések elismert értéke, a káreseményekkel,
bírságokkal kapcsolatosan kapott bevételek, a behajthatatlannak minõsített és leírt követelésekre kapott
összegek, az utólag kapott – közvetve kapcsolódó – pénzügyileg rendezett engedmény, a céltartalék
felhasználása (csökkenése, megszûnése), a visszaírt terven felüli értékcsökkenés, a visszaírt értékvesztés, a kapott
(járó) elismert kártérítés összege, valamint a különféle egyéb bevételek nyilvántartásra szolgáló számlákat.
g) A Pénzügyi mûveletek bevételei számlacsoport biztosítja az eredménykimutatás ezzel kapcsolatos részének
számviteli alátámasztását.
h) A Rendkívüli bevételek számlacsoport tartalmazza a véglegesen fejlesztési célra kapott (jóváhagyott) támogatás,
támogatásértékû bevétel, az államháztartáson kívülrõl véglegesen fejlesztési célra kapott (járó) pénzeszköz,
a véglegesen nem fejlesztési célra, nem a költségek, ráfordítások ellentételezésére kapott (jóváhagyott)
pénzeszközök, a tulajdonosi jogokhoz kapcsolódó rendkívüli bevételek, a kötelezettségekhez kapcsolódó
rendkívüli bevételek (tartozásátvállalás, elengedett, elévült kötelezettség), valamint az egyéb
vagyonnövekedéssel járó rendkívüli bevételek (térítés nélkül átvett eszközök, kapott szolgáltatások, ajándékként,
hagyatékként kapott, fellelt eszközök piaci értéke) nyilvántartására szolgáló számlákat.
i) A Bevételek szakfeladatok szerinti elszámolása számlacsoport a bevételi jogcímek elsõdleges elszámolását
követõen az államháztartás szervezete alap-, kiegészítõ, kisegítõ és vállalkozási tevékenységei szerinti
másodlagos elszámolását biztosítja a 998. Szakfeladatok bevételeinek átvezetési számlájával szemben.
19. A 0. számlaosztály azokat a nyilvántartási számlákat tartalmazza, amelyeken kimutatott tételek az adott költségvetési
év mérleg szerinti eredményét, a mérlegfordulónapi saját tõke összegét közvetlenül nem befolyásolják.
A 0. számlaosztály tartalmazza a befektetett eszközök, a forgóeszközök és a kötelezettségek nyilvántartási számláit és
ellenszámláit.
a) A befektetett eszközök, készletek, követelések, pénzügyi elszámolások nyilvántartási számlái azon idegen
eszközök nyilvántartására szolgálnak, melyeket az adott szervezetre bíztak (bérbe vett, üzemeltetésre,
bizományba átvett eszközök stb.), illetve a nyilvántartásba vételük idõpontjában, illetve a mérlegfordulónapján
még függõ, jövõbeni követelést képeztek (le nem zárt függõ peres ügyekkel kapcsolatos követelések, hagyatéki
eljárás alatt lévõ követelések stb.), ezért az 1–3. számlaosztály megfelelõ számláin, illetve a beszámolás során
a könyvviteli mérlegben a saját eszközök között értékkel nem szerepeltethetõk.
b) A kötelezettségek nyilvántartási számláin csak azok az egyéb mérlegen kívüli, illetve biztos jövõbeni
kötelezettséget képezõ idegen források mutathatók ki, melyeket a mérlegben a 4. számlaosztály kötelezettségek
között értékkel nem szerepeltetheti az államháztartás szervezete. Ilyen kötelezettségei közé tartoznak
a garanciavállalással, kezességvállalással, opciós ügyekkel kapcsolatos függõ kötelezettségek.”
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13. számú melléklet a 317/2009. (XII. 29.) Korm. rendelethez
„30. számú melléklet a 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelethez

Fõkönyvi kivonat
Forintban
Fõkönyvi számla
Száma

Számlák
Tartozik

Neve

Követel

forgalma

Tartozik

Követel

egyenlege

”

14. számú melléklet a 317/2009. (XII. 29.) Korm. rendelethez
„7. számú melléklet a 240/2003. (XII. 17.) Korm. rendelethez
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Fõkönyvi számla

Száma

Neve

Számlák
Tartozik

Követel

nyitó egyenlege

Tartozik

Követel

Tartozik

forgalma

Követel

egyenlege

Kötelezettségvállalási számlák
összesen

Elõirányzat számlák összesen

Forgalmi számlák összesen

Állományi számlák összesen
Összes számla
”

15. számú melléklet a 317/2009. (XII. 29.) Korm. rendelethez
„8. számú melléklet a 240/2003. (XII. 17.) Korm. rendelethez

A kincstári éves beszámolóhoz az analitikus nyilvántartó helyek által szolgáltatott adatok
Sorszám

Adatszolgáltatásra kötelezett analitikus helyek

1.

Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal

2.

Vám- és Pénzügyõrség

3.

Államadósság Kezelõ Központ Zrt.

4.

Agrár-vállalkozási Hitelgarancia
Alapítvány
GarantiqaHitelgarancia Zrt.

5.

Adatok köre, illetve tartalma

Az adózók állammal szembeni kötelezettségei és
az adóhatóság adózókkal szembeni tartozásai
adónemenként.
Az ÁFA deviza bevételi számlával kapcsolatos követelések és
kötelezettségek.
Adó- és vámtartozások, illetve túlfizetések.
Az EU költségvetéséhez való hozzájáruláshoz kapcsolódó
kötelezettségek.
Adósságkezelési célú devizaszámlák kivonatai naponta.
A központi költségvetés belföldi és külföldi hitelei, a belföldi
és külföldi értékpapír kibocsátásából származó
kötelezettségek.
Az állam által vállalt kezesség és viszont-garancia
érvényesítésébõl származó követelések és kötelezettségek.
Az állam által vállalt kezesség és viszont-garancia
érvényesítésébõl származó követelések és kötelezettségek.
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Adatszolgáltatásra kötelezett analitikus helyek

6.
7.

Gazdasági Versenyhivatal
Magyar Export Import Bank Zrt.

8.

Magyar Exporthitel Biztosító Zrt.

9.

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal

10.
11.
12.

Központi Igazságügyi Hivatal
Magyar Nemzeti Bank
Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ Zrt.

13.

Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági
Minisztérium

14.

Környezetvédelmi és Vízügyi
Minisztérium

15.

Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési
Minisztérium

16.

Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi
Minisztérium

17.

Pénzügyminisztérium Nemzeti
Programengedélyezõ Iroda

18.
19.

Pénzügyminisztérium
Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési
Hivatal

20.

Európai Uniós támogatások pénzügyi
lebonyolításában, illetve ehhez
kapcsolódó beszámolási és
könyvvezetési kötelezettség
teljesítésében részt vevõ azon
Közremûködõ Szervezetek, melyek részt
vesznek:
a) a Schengen Alap,
b) a Phare,
c) az Átmeneti támogatás,
d) a TEN-T támogatás jogcímen nyújtott
támogatások finanszírozásban,
e) egyéb közremûködõ szervezetek,
amelyek nem költségvetési rend szerint
gazdálkodnak.
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Adatok köre, illetve tartalma

Versenyfelügyeleti eljárási díj és bírság miatti követelések.
Állami kezességbeváltásból eredõ követelések,
a kamatkiegyenlítési rendszer keretében fennálló követelések
és kötelezettségek.
Kárkintlévõség devizában és forintban, egyéb állammal
szembeni követelések és kötelezettségek.
Bányajáradék miatti követelések.
Energiagazdálkodási célelõirányzat befizetésével kapcsolatos
követelések.
Kibocsátott kárpótlási jegyek be nem váltott állománya.
Auditált éves beszámoló az állami részesedés értékeléséhez.
A rábízott vagyonnal kapcsolatos állammal szembeni
követelések és kötelezettségek.
Auditált éves beszámoló a saját vagyonról az állami
részesedés értékeléséhez.
Gazdaságfejlesztési támogatások visszatérülésével
kapcsolatos követelések, illetve kötelezettségek.
Területfejlesztési kölcsönök visszatérülésével kapcsolatos
követelések, illetve kötelezettségek.
Környezetvédelmi bírságokkal (légszennyezési, veszélyes
hulladék, természetvédelmi, zaj- és rengésvédelmi, szennyvíz)
kapcsolatos követelések és kötelezettségek.
Környezetvédelmi támogatások visszatérülésével kapcsolatos
követelések, illetve kötelezettségek. Vízkészlet-járulék miatti
követelések, illetve kötelezettségek.
Vízügyi támogatások visszatérülése miatti követelések, illetve
kötelezettségek.
Erdészeti bevételek, halgazdálkodási bevételek,
vadgazdálkodási bevételek, állattenyésztési és
tenyésztésszervezési bevételek, termõföld védelmével,
hasznosításával kapcsolatos bevételek miatti követelések,
illetve kötelezettségek.
Távközlés-fejlesztési és frekvenciagazdálkodási támogatás
visszatérülésével kapcsolatos követelések, illetve
kötelezettségek.
Koncessziós díj miatti követelés devizában és forintban.
Az Európai Unióval szembeni követelések és kötelezettségek.
Az Európai Uniós támogatások lebonyolításában részt vevõ
Irányító hatóságokkal szembeni követelések és
kötelezettségek támogatási programonként.
Az Európai Unió költségvetéséhez való hozzájárulások.
A cukorágazati hozzájárulással összefüggésben az Európai
Unióval szembeni követelések és kötelezettségek, valamint
a kötelezettekkel szemben kimutatott követelések és
kötelezettségek.
Európai Uniós támogatások fel nem használt, pénzforgalmi
számlán lévõ állománya devizában és forintban.
A kedvezményezettekkel szembeni követelések és
kötelezettségek.
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21.

22.
23.
24.
25.
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Adatok köre, illetve tartalma

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

A központi költségvetés által korábban megelõlegezett, lezárt
EU-s támogatási konstrukciókhoz kapcsolódó átadásra kerülõ
Európai Unióval szembeni követelések.
Nemzetközi Együttmûködési Programok Schengen Alap támogatással összefüggésben az Európai
Irányító Hatósága
Unióval szembeni követelések és kötelezettségek.
Külügyminisztérium
Konzuli- és vízumdíjjal összefüggõ követelések és
kötelezettségek.
Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Cégközzétételi költségtérítés miatti követelések és
kötelezettségek.
Lakástakarék-pénztárak
Lakás-elõtakarékosság jogtalanul igénybe vett állami
támogatásával kapcsolatos követelések és kötelezettségek.
”

A Kormány 318/2009. (XII. 29.) Korm. rendelete
az Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatalról szóló 273/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében és az Alkotmány 40. §
(3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 124. §
(2) bekezdésében és az adózás rendjérõl szóló 2003. évi XCII. törvény 182. § (10) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az
Alkotmány 35. § (1) bekezdésének b) pontjában megállapított feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:
1. §

(1) Az Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatalról szóló 273/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-ának
(1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal (a továbbiakban: APEH) központi hivatal. Az APEH a pénzügyminiszter
irányítása alatt álló önállóan mûködõ és gazdálkodó közhatalmi költségvetési szerv.”
(2) Az R. 2. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Az APEH központi szervei:
a) Központi Hivatal (székhelye: Budapest),
b) Számítástechnikai és Adóelszámolási Intézet (székhelye: Budapest),
c) Oktatási Intézet (székhelye: Budapest).”
(3) Az R. 2. §-a a következõ (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A Kiemelt Adózók Igazgatósága és az APEH területi szervei közigazgatási hatásköri önállósággal rendelkeznek
a jogszabályban hozzájuk telepített hatáskörök tekintetében.”
(4) Az R. 3. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„3. § A Kiemelt Adózók Igazgatósága, a Számítástechnikai és Adóelszámolási Intézet, az Oktatási Intézet és a területi
szervek az APEH jogi személyiségû szervezeti egységei.”
(5) Az R. 6. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A jogi személyiségû szervezeti egységeket az elnök által kinevezett igazgató vezeti, aki a jogi személyiségû
szervezeti egységet képviseli. A területi szervekhez és a Kiemelt Adózók Igazgatóságához telepített hatáskör
gyakorlója az igazgató.”
(6) Az R. 7. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„7. § Az APEH elnöke felett a munkáltatói jogokat a pénzügyminiszter gyakorolja. Az elnökhelyettesek és a gazdasági
vezetõ felett – a kinevezés és a felmentés kivételével – a munkáltatói jogkört az elnök gyakorolja. A jogi személyiségû
szervezeti egységek igazgatója felett az elnök, a szakigazgató és az igazgatóhelyettes felett az igazgató gyakorolja
a munkáltatói jogkört.”
(7) Az R. 10. §-a a következõ (20) bekezdéssel egészül ki:
„(20) Az APEH ellátja a helyi iparûzési adóval kapcsolatos adóhatósági feladatokat.”
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(8) Az R. 13. §-ának a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Az eljárásra – ha törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik –]
„a) a magánszemély lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási lakóhelye, mindezek hiányában utolsó ismert belföldi
lakóhelye,”
[szerinti regionális igazgatóság az illetékes.]

Záró rendelkezések
2. §

(1) E rendelet 2010. január 1-jén lép hatályba.
(2) Hatályát veszti az R. 8. §-ának (1) bekezdése.
(3) E rendelet 2010. január 2-án hatályát veszti.
Bajnai Gordon s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 319/2009. (XII. 29.) Korm. rendelete
a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi igazgatásról szóló
149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet módosításáról
A gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés d) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a Kormány a következõket
rendeli el:
1. §

(1) A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi igazgatásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Gyer.) 102. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Az átmeneti nevelésbe vételt elrendelõ határozat rendelkezõ része a 14. §-ban foglaltakon kívül tartalmazza]
„b) a gyám kirendelését, a gyermek gyámságával kapcsolatos jogairól és kötelezettségeirõl való tájékoztatást,
az igazgatási jogkörben eljáró, illetékes jegyzõ által készített leltár alapján a kiskorú vagyonának a gyám kezelésébe
adását, vagy ha a gyámot nem hatalmazza fel a vagyonkezeléssel, a vagyonkezelõ eseti gondnok kirendelését
[Gyvt. 89. § (1) bek.], valamint a családi pótlék igénylésére való felhívását
ba) a nevelõszülõnek, ha a gyermek kijelölt gondozási helye a nevelõszülõ,
bb) a (2) bekezdésben foglaltak szerint a gyámnak, a hivatásos gyámnak, a vagyonkezelõ eseti gondnoknak, ha
a gyermek kijelölt gondozási helye gyermekotthon,
bc) a szociális intézmény vezetõjének, ha a gyermek kijelölt gondozási helye szociális bentlakásos intézmény.”
(2) A Gyer. 102. §-a a következõ (2) bekezdéssel egészül ki:
„(2) A gyermekotthonban elhelyezett gyermek gyámja, hivatásos gyámja vagy vagyonkezelõ eseti gondnoka
– a gyermekre tekintettel járó családi pótlék összegének fele-fele arányban történõ megosztása érdekében –
tájékoztatja a családtámogatási ellátást folyósító szervet a gyámhatósági fenntartásos betét (fizetési számla) számáról
és a gyermekotthon letéti számlájának számáról.”

2. §

A Gyer. 149. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) A gyermekotthonban elhelyezett átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermek gyámja, valamint a bentlakásos
szociális intézményben elhelyezett gondnokság alatt álló személy gondnoka, a gyermek, illetve a gondnokolt külön
jogszabályban meghatározott kötelezõ ellátásait, valamint a családi pótlék személyre szóló felhasználását is
meghaladó szükségleteire – különösen tartós fogyasztási cikk vásárlására, a gyermek képességeinek fejlesztésére
és jelentõsebb vagyoni érték megszerzésére – a gyámi fenntartásos betétbõl pénzfelvétel engedélyezését kérheti
a gyámhivataltól.”

MAGYAR KÖZLÖNY

•

47169

2009. évi 193. szám

3. §

A Gyer. 159. § (1) bekezdése a következõ utolsó mondattal egészül ki:
„A hivatásos gyám és a gyermekotthon vezetõje éves számadásához csatolt jelentés tartalmazza a gyermekotthonban,
a fogyatékosok személyek otthonában vagy a pszichiátriai betegek otthonában elhelyezett átmeneti vagy tartós
nevelésbe vett gyermekre tekintettel járó családi pótlék személyre szóló felhasználásáról szóló beszámolót.”

4. §

(1) Ez a rendelet 2010. január 1-jén lép hatályba.
(2) Az e rendelet 1. §-ában foglaltakat a folyamatban lévõ és a megismételt eljárásokban is alkalmazni kell.
(3) Ha a 2010. január 1-jén gyermekotthonban elhelyezett gyermekre tekintettel járó családi pótlék összegének felét
– annak hiányában – nem lehet letéti számlára folyósítani, a gyermek gyámja, hivatásos gyámja vagy vagyonkezelõ
eseti gondnoka a Gyer. 102. § – e rendelettel megállapított – (2) bekezdése alapján fennálló tájékoztatási
kötelezettségét a számla megnyitását követõen haladéktalanul teljesíti és ezzel egyidejûleg kéri a gyámhivatal
döntését a letéti számla hiányában a 2010. január 1-jét követõen továbbra is gyámhatósági fenntartásos betétben
gyûjtött családi pótlék fele összegének a letéti számlára – 2010. január 1-jére vagy a gyermek gyermekotthonban
történõ elhelyezésének idõpontjára visszamenõlegesen – történõ utalásának engedélyezésérõl.
(4) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg a Gyer. 25. § (1) bekezdés i) és j) pontjában, valamint 147. § (4) bekezdésében
a „százezer forint értéket” szövegrész helyébe az „az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének hétszeresét”
szöveg lép.
(5) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg a Gyer.
a) 147. § (1) bekezdésében az „ – a (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – a gyámhivatal székhelye szerint
illetékes” szöveg,
b) 147. § (3) bekezdése,
c) 149. § (3) bekezdésében a „ – zsebpénz kivételével –” szöveg
hatályát veszti.
Bajnai Gordon s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 320/2009. (XII. 29.) Korm. rendelete
a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenység engedélyezésérõl,
valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi vállalkozói engedélyrõl szóló 259/2002. (XII. 18.)
Korm. rendelet módosításáról, továbbá egyes szociális tárgyú kormányrendeleteknek
a mûködési engedélyeztetéssel összefüggõ módosításáról és hatályon kívül helyezésérõl
A Kormány az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 40. §
(3) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva, továbbá a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
132. § (1) bekezdés o), p) és s) pontjában kapott felhatalmazás, a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi
XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés i), l) és u) pontjában kapott felhatalmazás, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás
általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában, bb) alpontjában és c) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt feladatkörében a következõket rendeli:

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenység engedélyezésérõl, valamint a gyermekjóléti
és gyermekvédelmi vállalkozói engedélyrõl szóló 259/2002. (XII. 18.) Korm. rendelet módosítása
1. §

(1) A gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenység engedélyezésérõl, valamint a gyermekjóléti és
gyermekvédelmi vállalkozói engedélyrõl szóló 259/2002. (XII. 18.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Gymr.)
2. § db) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[E rendelet alkalmazásában a szolgáltató tevékenység formái:]
„db) gyermekek napközbeni ellátása esetén a bölcsõde, a hetes bölcsõde (Gyvt. 42. §), az önálló családi napközi és
a hálózatban mûködtetett családi napközi (Gyvt. 43. §, a továbbiakban együtt: családi napközi), a családi
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gyermekfelügyelet (Gyvt. 43/A. §), a házi gyermekfelügyelet (Gyvt. 44. §), továbbá a Gyvt. 41. §-ának (4) bekezdése
szerinti ellátások,”
(2) A Gymr. 2. § e) és g)–h) pontja helyébe a következõ rendelkezések lépnek, egyidejûleg a § a következõ i) ponttal
egészül ki:
[E rendelet alkalmazásában]
„e) ellátási terület: az az egy vagy több település, kistérség, megye vagy régió, illetve az ország teljes területe, ahonnan
a szolgáltató (intézmény, hálózat) gyermekeket vagy más ellátottakat fogad;”
„g) szolgáltató: az intézménynek és hálózatnak nem minõsülõ, gyermekjóléti, gyermekvédelmi szolgáltató
tevékenységet végzõ személy vagy szervezet;
h) területi iroda: önálló gyermekjóléti szolgáltató, gyermekjóléti szolgálat, gyermekjóléti központ és területi
gyermekvédelmi szakszolgálat esetén a szolgáltató (intézmény) székhelyétõl, telephelyétõl különbözõ helyen
található, a szolgáltató (intézmény) használatában álló és a szolgáltató tevékenység végzésére használt helyiség;
i) ellátási kötelezettséget teljesítõ állami fenntartó: a központi költségvetési szerv, a helyi önkormányzat, illetve a helyi
önkormányzatok társulásairól és együttmûködésérõl szóló 1997. évi CXXXV. törvény 8. §-a, 9. §-a, illetve 16. §-a szerinti
intézményi társulás és a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulása az általa fenntartott szolgáltató
(intézmény, hálózat) által végzett olyan szolgáltató tevékenység tekintetében, amelyet a helyi önkormányzat, illetve
a társulás valamelyik tagja a Gyvt. alapján biztosítani köteles.”
2. §

(1) A Gymr. 3. § (3)–(4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(3) Többféle gyermekjóléti, gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységet végzõ szolgáltató (intézmény) számára
– ideértve azt az esetet is, ha a szolgáltató (intézmény) egyúttal nevelõszülõi hálózat, helyettes szülõi hálózat vagy
külsõ férõhelyen biztosított utógondozói ellátás mûködtetõje – egy mûködési engedélyt kell kiadni. Telephellyel
rendelkezõ szolgáltató (intézmény) esetén az ellátást nyújtó székhelyre és az egyes telephelyekre külön kell mûködési
engedélyt kiadni, és e rendeletnek az intézményre vonatkozó szabályait mind az ellátást nyújtó székhelyre, mind
a telephelyekre megfelelõen alkalmazni kell.
(4) Ha a szolgáltató (intézmény) a székhelyén vagy valamelyik telephelyén a gyermekjóléti szolgáltatás, illetve
gyermekek napközbeni ellátása mellett gyermekek átmeneti gondozását, gyermekvédelmi szakellátást vagy
bentlakásos szociális intézményi ellátást is nyújt – ideértve azt az esetet is, ha helyettes szülõi hálózat, nevelõszülõi
hálózat vagy külsõ férõhelyen biztosított utógondozói ellátás mûködtetõje –, a szolgáltató (intézmény) ellátást nyújtó
székhelye és valamennyi telephelye tekintetében a székhely, telephely szerint illetékes szociális és gyámhivatalok
járnak el elsõ fokon.”
(2) A Gymr. 3. § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(6) A fenntartó a mûködési engedély kiadása, módosítása és visszavonása iránti kérelmet a gyermekek és az ifjúság
védelméért felelõs miniszter (a továbbiakban: miniszter) által e célra rendszeresített és a gyermekek és az ifjúság
védelméért felelõs miniszter által vezetett minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) és a mûködést engedélyezõ
szervek honlapján, valamint a kormányzati portálon közzétett adatlapon vagy elektronikus ûrlapon nyújthatja be.
Az adatlap és az elektronikus ûrlap adattartalmát az 1. számú melléklet határozza meg.”

3. §

(1) A Gymr. 4. § (1) bekezdésének e) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Intézményi formában végzett szolgáltató tevékenység engedélyezése esetén a mûködési engedély kiadása iránti
kérelemhez a fenntartónak csatolnia kell]
„e) – ha beszerezte – az elõzetes szakhatósági hozzájárulást, illetve ha a kérelem szerinti ingatlanra vonatkozóan,
azonos rendeltetésre, a kérelem benyújtását megelõzõ hat hónapon belül használatbavételi engedélyt vagy
fennmaradási engedélyt adtak ki, a használatbavételi engedély, illetve a fennmaradási engedély másolatát.”
(2) A Gymr. 4. § (3) bekezdésének a), d)–e) és h) pontja helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
[Az (1)–(2) bekezdésekben nem szabályozott szolgáltató tevékenység engedélyezése esetén a mûködési engedély kiadása
iránti kérelemhez a fenntartónak csatolnia kell]
„a) – ha a szolgáltatás nyújtása, illetve a munkakör betöltése külön jogszabály szerint szakképesítéshez vagy
tanfolyam elvégzéséhez kötött – a szakképesítést, illetve a tanfolyam elvégzését bizonyító okirat másolatát,”
„d) családi napközi és családi gyermekfelügyelet esetén a szolgáltatást nyújtó személynek és helyettesének a külön
jogszabály szerinti Egészségügyi Nyilatkozatát, illetve a háziorvos igazolását arra vonatkozóan, hogy a gondozás
helyén élõ más személyek egészségi állapota nem veszélyezteti az ellátandó gyermekeket,
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e) az önálló helyettes szülõ háztartásáról készített környezettanulmányt, valamint a háziorvos igazolását arra
vonatkozóan, hogy az önálló helyettes szülõ és a gondozás helyén élõ más személyek egészségi állapota nem
veszélyezteti az ellátandó gyermekeket,”
„h) családi napközi és a Gyvt. 41. §-ának (4) bekezdése szerinti ellátások esetén – ha beszerezte – az elõzetes
szakhatósági hozzájárulást, valamint ha a kérelem szerinti ingatlanra vonatkozóan, azonos rendeltetésre, a kérelem
benyújtását megelõzõ hat hónapon belül használatbavételi engedélyt vagy fennmaradási engedélyt adtak ki,
a használatbavételi engedély, illetve a fennmaradási engedély másolatát.”
A Gymr. 4. § (5) bekezdése a következõ c) ponttal egészül ki:
[Állami fenntartó esetén a kérelemhez – az (1)–(3) bekezdésben foglaltakon túl – csatolni kell]
„c) – ha a fenntartó a helyi önkormányzatok társulásairól és együttmûködésérõl szóló 1997. évi CXXXV. törvény 8. §-a,
9. §-a, illetve 16. §-a szerinti intézményi társulás vagy települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulása –
a társulási szerzõdés másolatát.”
A Gymr. 4. § (6) bekezdésének d) és g)–h) pontja helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
[Egyházi és nem állami fenntartó esetén a kérelemhez – az (1)–(3) bekezdésben foglaltakon túl – csatolni kell]
„d) egyéni vállalkozó fenntartó esetén az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplõ hatályos adatait igazoló,
három hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítványt, vagy a mûködést engedélyezõ szervnek be kell mutatni az
egyéni vállalkozói igazolványt vagy az egyéni vállalkozók nyilvántartásába történõ bejelentkezésrõl, illetve
a változás-bejelentésrõl kiadott, a fenntartó hatályos adatait tartalmazó igazolást (igazolásokat);”
„g) egyházi fenntartó esetén
ga) az egyházat nyilvántartásba vevõ bírósági végzés másolatát, kivéve, ha az egyházat a lelkiismereti és
vallásszabadságról, valamint az egyházakról szóló 1990. évi IV. törvény 22. §-a alapján vették nyilvántartásba, és
gb) az egyház bírósági nyilvántartásba bejegyzett hatályos adatairól kiadott, három hónapnál nem régebbi kivonatot,
továbbá
gc) – ha a fenntartó az egyház bírósági nyilvántartásba nem vett szervezeti egysége – a nyilvántartásba vett egyház,
egyházi jogi személy képviselõjének a nyilatkozatát a fenntartó nevérõl, székhelyérõl és képviselõjének személyérõl,
valamint arról, hogy a fenntartó az általa képviselt egyház, egyházi jogi személy szervezeti egysége és az egyház
alapszabálya alapján jogi személyiséggel rendelkezik;
h) a fenntartó és – ha a fenntartóétól különbözõ adószámmal rendelkezik – a szolgáltató (intézmény, hálózat
mûködtetõje) adószámát igazoló közokirat másolatát, kivéve, ha a fenntartó egyéni vállalkozó vagy cég.”
A Gymr. 4. § (7) bekezdésének e) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép, egyidejûleg a bekezdés a következõ
f)–g) ponttal egészül ki:
[Ha a fenntartó a kérelemhez nem csatolta]
„e) az (1) bekezdés e) pontja, illetve a (3) bekezdés h) pontja szerinti iratot, vagy nem igazolta, hogy az elõzetes
szakhatósági állásfoglalásban a hozzájárulás megadásához megkövetelt feltételt teljesítette, a mûködést engedélyezõ
szerv megkeresi a (9) bekezdés szerinti szakhatóságokat, hogy szakhatósági állásfoglalást adjanak ki, illetve – ha
a kérelem szerinti ingatlanra vonatkozóan, azonos rendeltetésre, a kérelem benyújtását megelõzõ hat hónapon belül
használatbavételi engedélyt vagy fennmaradási engedélyt adtak ki – megkeresi az építésügyi hatóságot, hogy
a használatbavételi engedélyrõl, illetve a fennmaradási engedélyrõl szolgáltasson adatot,
f) illetve mutatta be a (6) bekezdés d) pontja szerinti iratot, vagy az nem tartalmazza az egyéni vállalkozó fenntartónak
az egyéni vállalkozók nyilvános nyilvántartásában feltüntetett valamennyi hatályos adatát, az adatokat a mûködést
engedélyezõ szerv az egyéni vállalkozók nyilvántartásából szerzi be, illetve ellenõrzi,
g) a (6) bekezdés e)–f) pontja vagy ga)–gb) alpontja szerinti iratot, a mûködést engedélyezõ szerv a bíróság
nyilvántartásából szerzi be, illetve ellenõrzi az egyházi, nem állami fenntartó nyilvántartásba vett adatait, vagy – ha
a fenntartó az egyház bírósági nyilvántartásba nem vett, egyházi fenntartónak minõsülõ szervezeti egysége – annak
a nyilvántartásba vett egyházi jogi személynek a nyilvántartásba vett adatait, amelynek az egyházi fenntartó
a szervezeti egysége.”
A Gymr. 4. § (9)–(10) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(9) A Kormány
a) családi napközi mûködési engedélyének kiadására irányuló eljárásban, ha egy lakásban egy családi napközi kerül
kialakításra, és a gondozott gyermekek száma a saját, napközbeni ellátást máshol igénybe nem vevõ gyermekeket és
az idõszakos gyermekfelügyelet keretében ellátott gyermekeket is beleszámítva sem haladja meg a hét fõt, – az ellátás
helyére vonatkozó közegészségügyi és az ivóvíz-minõségi követelményeknek való megfelelés jogszabályi elõírásainak
teljesülése kérdésében – elsõ fokú eljárásban az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatnak (a továbbiakban:
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ÁNTSZ) a szolgáltató székhelye, telephelye szerint illetékes kistérségi, fõvárosi kerületi intézetét, másodfokú
eljárásban az ÁNTSZ regionális intézetét;
b) az a) pontban nem említett családi napközi, valamint a Gyvt. 41. §-ának (4) bekezdése szerinti ellátások mûködési
engedélyének kiadására irányuló eljárásban
ba) – az ellátás helyére vonatkozó közegészségügyi, az ivóvíz-minõségi, a települési szilárd és folyékony hulladékkal
kapcsolatos közegészségügyi, járványügyi vonatkozású követelmények, valamint a kémiai biztonságra és
a dohányzóhelyek kijelölésére vonatkozó jogszabályi elõírások teljesülése kérdésében – elsõ fokú eljárásban az
ÁNTSZ-nek a szolgáltató székhelye, telephelye szerint illetékes kistérségi, fõvárosi kerületi intézetét, másodfokú
eljárásban az ÁNTSZ regionális intézetét,
bb) – az ellátás helyére vonatkozó létesítési, használati és üzemeltetési tûzvédelmi elõírások érvényesítése
kérdésében – elsõ fokú eljárásban a szolgáltató székhelye, telephelye szerint illetékes, elsõ fokon eljáró tûzvédelmi
szakhatóságot, másodfokú eljárásban a másodfokon eljáró tûzvédelmi szakhatóságot,
bc) ha a kérelem szerinti ingatlanra vonatkozóan, azonos rendeltetésre, a kérelem benyújtását megelõzõ hat
hónapon belül használatbavételi engedélyt vagy fennmaradási engedélyt nem adtak ki, – a településrendezési és
általános építésügyi követelményeknek való megfelelés kérdésében – elsõ fokú eljárásban a szolgáltató székhelye,
telephelye szerint illetékes építésügyi hatóságot, másodfokú eljárásban a Kormány általános hatáskörû területi
államigazgatási szervét;
c) bölcsõde, hetes bölcsõde, gyermekek átmeneti otthona, családok átmeneti otthona, gyermekotthon és
utógondozó otthon mûködési engedélyének kiadására irányuló eljárásban
ca) – az intézményre vonatkozó közegészségügyi, az ivóvíz-minõségi, a települési szilárd és folyékony hulladékkal
kapcsolatos közegészségügyi, járványügyi vonatkozású követelmények, valamint a kémiai biztonságra és
a dohányzóhelyek kijelölésére vonatkozó jogszabályi elõírások teljesülése kérdésében – elsõ fokú eljárásban az
ÁNTSZ-nek az intézmény székhelye, telephelye szerint illetékes kistérségi, fõvárosi kerületi intézetét, másodfokú
eljárásban az ÁNTSZ regionális intézetét,
cb) – az intézményre vonatkozó létesítési, használati és üzemeltetési tûzvédelmi elõírások érvényesítése
kérdésében – elsõ fokú eljárásban az intézmény székhelye, telephelye szerint illetékes, elsõ fokon eljáró tûzvédelmi
szakhatóságot, másodfokú eljárásban a másodfokon eljáró tûzvédelmi szakhatóságot,
cc) ha a kérelem szerinti ingatlanra vonatkozóan, azonos rendeltetésre, a kérelem benyújtását megelõzõ hat hónapon
belül használatbavételi engedélyt vagy fennmaradási engedélyt nem adtak ki, – a településrendezési és általános
építésügyi követelményeknek való megfelelés kérdésében – elsõ fokú eljárásban az intézmény székhelye, telephelye
szerint illetékes építésügyi hatóságot, másodfokú eljárásban a Kormány általános hatáskörû területi államigazgatási
szervét,
cd) – családok átmeneti otthona és utógondozó otthon esetén csak abban az esetben, ha az intézmény meleg
étkeztetést nyújt – az élelmiszer-higiéniai és élelmiszer-biztonsági követelményeknek való megfelelés kérdésében –
elsõ fokú eljárásban a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal elsõ fokú szakhatóságként eljáró szervét, másodfokú
eljárásban a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal másodfokú szakhatóságként eljáró szervét;
d) egyházi vagy nem állami fenntartású, korai fejlesztést és gondozást, illetve fejlesztõ felkészítést végzõ bölcsõde,
hetes bölcsõde és gyermekotthon esetén – a korai fejlesztéshez és gondozáshoz, illetve a fejlesztõ felkészítéshez
szükséges személyi és tárgyi feltételek teljesítése kérdésében – elsõ fokú eljárásban az intézmény székhelye,
telephelye szerint illetékes megyei, fõvárosi fõjegyzõt, másodfokú eljárásban a Kormány általános hatáskörû területi
államigazgatási szervét
szakhatóságként jelöli ki. A szakhatóságok ügyintézési határideje huszonkét munkanap. A szakhatóság a fenntartó
kérelmére elõzetes szakhatósági állásfoglalást ad ki, amely a mûködési engedélyezési eljárásban akkor használható fel,
ha a fenntartó a mûködési engedély iránti kérelmét az elõzetes szakhatósági állásfoglalás kiadását követõ hat hónapon
belül benyújtja.
(10) Családi gyermekfelügyelet engedélyezése esetén ki kell kérni az ÁNTSZ – a szolgáltató székhelye, telephelye
szerint illetékes – kistérségi, fõvárosi kerületi intézete vezetõ védõnõjének (a továbbiakban: védõnõ) véleményét.
A védõnõ – a megkereséstõl számított tíz munkanapon belül – helyszíni vizsgálat alapján azt véleményezi, hogy
a családi gyermekfelügyelet körülményei alkalmasak-e a 2–4 éves gyermekek ellátására.”
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4. §

(1) A Gymr. 6. § (4) bekezdésének b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A (2)–(3) bekezdésekben nem szabályozott szolgáltató tevékenység esetén – az (1) bekezdésben foglaltakon túl –
a mûködési engedélyben fel kell tüntetni]
„b) a szolgáltató nevét, amely hálózatban mûködtetett családi napközi esetén a hálózat és az adott telephely, ellátást
nyújtó székhely neve, valamint a gondozó, családgondozó, önálló helyettes szülõ, illetve családi napközi és családi
gyermekfelügyelet esetén a szolgáltatást nyújtó személy nevét,”
(2) A Gymr. 6. § (6) bekezdése a következõ f) ponttal egészül ki:
[A mûködési engedélyben fel kell tüntetni, ha]
„f) a bölcsõde, a hetes bölcsõde, illetve a gyermekotthon korai fejlesztést és gondozást, illetve fejlesztõ felkészítést
végez.”

5. §

A Gymr. 7. §-a a következõ (4)–(5) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Ha a szakhatóság a hozzájárulását határozott idõre adta meg, a szakhatósági állásfoglalásban meghatározott idõre
ideiglenes mûködési engedélyt kell kiadni. Ha a szakhatóság a hozzájárulását ismét határozott idõre adta meg, az
ideiglenes mûködési engedély hatálya meghosszabbítható.
(5) Ha az (1)–(4) bekezdés alapján az adott szolgáltató tevékenységre a mûködési engedély több különbözõ hatállyal is
kiadható lenne, a mûködési engedélyt a legrövidebb hatállyal kell kiadni. A fennmaradt idõre – ha a feltételei
egyébként fennállnak – az ideiglenes mûködési engedély hatálya is meghosszabbítható.”

6. §

(1) A Gymr. a 8. §-át megelõzõen a következõ alcímmel egészül ki:

„A mûködési engedély módosítása”
(2) A Gymr. 8. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„8. § (1) A fenntartó köteles kérelmezni a mûködési engedély módosítását, ha a mûködési engedélyben feltüntetett
adatok megváltoznak.
(2) A mûködési engedély módosítását
a) az ok bekövetkeztétõl számított egy hónapon belül kell kérelmezni
aa) a fenntartó adataiban bekövetkezõ változás miatt,
ab) a szolgáltató (intézmény, hálózat mûködtetõje) nevének, adószámának megváltozása, illetve telephely mûködési
engedélyében a székhely megváltozása miatt,
ac) közterület átnevezésébõl, átszámozásából adódó címváltozás miatt,
ad) az ellátási szerzõdés adataiban bekövetkezõ változás miatt,
ae) be nem töltött férõhelyek megszüntetése miatt a b) pontban foglalt kivétellel,
af) fenntartóváltozás miatt, ha az új fenntartó a korábbi fenntartó jogutódlással történõ megszûnése révén jött létre,
vagy a fenntartó egyéni vállalkozó halála esetén a vállalkozói tevékenységet özvegye folytatja, vagy a fenntartó egyéni
vállalkozó egyéni céget alapított, illetve átruházással megszerezte az egyéni cég vagyoni betétjét, és a szolgáltatót
(intézményt, hálózatot) az egyéni cég veszi át;
b) a nevelõszülõnek, helyettes szülõnek a nevelõszülõi, helyettes szülõi hálózat mûködési engedélyébõl történõ
törlése, illetve a nevelõszülõi, helyettes szülõi hálózat férõhelyszámának csökkentése miatt a mûködési engedély
módosítását – ha a mûködési engedély módosítására más okból nincs szükség – abban a naptári negyedévben kell
kérelmezni, amelyben a változás bekövetkezett;
c) az a)–b) pontban nem említett esetben azt megelõzõen kell kérelmezni, hogy a szolgáltatót (intézményt, hálózatot)
elkezdenék a módosítás iránti kérelemben foglaltaknak megfelelõen mûködtetni.
(3) A mûködési engedély módosítása
a) a (2) bekezdés b) pontja szerinti esetben naptári negyedévenként egyszer kérelmezhetõ,
b) fenntartóváltozás miatt – a (2) bekezdés af) alpontjában foglaltak kivételével – naptári évenként egyszer
kérelmezhetõ, a kérelmet a korábbi és az új fenntartónak együttesen kell benyújtania.
(4) A mûködési engedély módosítására a mûködési engedély kiadására vonatkozó szabályokat kell megfelelõen
alkalmazni azzal, hogy
a) a kérelemhez csak a változással összefüggõ körülményekkel kapcsolatos iratokat kell csatolni;
b) – ha jogszabály másként nem rendelkezik – csak a változással összefüggõ körülményeket kell vizsgálni, és ezekkel
kapcsolatban kell bizonyítási eljárást lefolytatni;
c) csak az (5) bekezdés szerinti szakhatóságokat kell az eljárásba bevonni;
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d) családi gyermekfelügyelet esetén ki kell kérni a védõnõ véleményét, ha a 4. § (10) bekezdése szerint körülmények
megváltoznak;
e) helyszíni szemlét kell tartani
ea) bölcsõde, hetes bölcsõde, családi napközi, családi gyermekfelügyelet, a Gyvt. 41. §-ának (4) bekezdése szerinti
ellátás, gyermekek átmeneti otthona, családok átmeneti otthona, gyermekotthon és utógondozó otthon esetén, ha az
ellátást nyújtó székhely, telephely megváltozik, a férõhelyszám emelkedik, az ellátásba a szolgáltató (intézmény)
elhelyezésére korábban nem szolgáló épületet (épületrészt) kívánnak bevonni, vagy az ellátásból korábban erre a célra
szolgáló épületet (épületrészt) kívánnak kivonni,
eb) önálló gyermekjóléti szolgáltató, gyermekjóléti szolgálat, gyermekjóléti központ és területi gyermekvédelmi
szakszolgálat esetén, ha az ellátást nyújtó székhely megváltozik, vagy a módosítás célja területi irodának a mûködési
engedélyben történõ feltüntetése,
ec) az ea)–eb) alpontban nem említett esetben, ha a helyszíni szemle tartása egyéb okból indokolt;
f) csak fenntartóváltozás esetén – ide nem értve a (2) bekezdés af) alpontjában foglaltakat – feltétele a mûködési
engedély módosításának, hogy a kérelem benyújtásakor a szolgáltatót (intézményt, hálózatot) átvevõ egyházi, nem
állami fenntartó köztartozásmentes adózónak minõsüljön.
(5) A mûködési engedély módosítására irányuló eljárásban szakhatóságként járnak el:
a) családi napközi és a Gyvt. 41. §-ának (4) bekezdése szerinti ellátás esetén a változással összefüggésben a 4. §
(9) bekezdésének a), illetve b) pontja szerinti szakhatóságok, ha a szolgáltató ellátást nyújtó székhelye, telephelye
megváltozik, az ellátásba a szolgáltató elhelyezésére korábban nem szolgáló épületet (épületrészt) kívánnak bevonni,
vagy a mûködési engedély módosításának célja családi napközi ellátás vagy a Gyvt. 41. §-ának (4) bekezdése szerinti
ellátás engedélyezése, és az ehhez kapcsolódó követelményeket a hatáskörrel rendelkezõ szakhatóság korábban nem
vizsgálta meg;
b) bölcsõde, hetes bölcsõde, gyermekek átmeneti otthona, családok átmeneti otthona, gyermekotthon és
utógondozó otthon esetén
ba) a 4. § (9) bekezdésének ca)–cc) alpontja, továbbá – ha a hatáskörüket érinti – a 4. § (9) bekezdésének cd) alpontja,
illetve d) pontja szerinti szakhatóságok a változással összefüggésben, ha az intézmény ellátást nyújtó székhelye,
telephelye megváltozik, vagy az ellátásba az intézmény elhelyezésére korábban nem szolgáló épületet (épületrészt)
kívánnak bevonni, vagy ha a mûködési engedély módosításának célja valamely e pont szerinti szolgáltató tevékenység
engedélyezése, és az ehhez kapcsolódó követelményeket a hatáskörrel rendelkezõ szakhatóság korábban nem
vizsgálta meg,
bb) az ÁNTSZ kistérségi, fõvárosi kerületi intézete – a közegészségügyi követelmények teljesülésének
szakkérdésében –, valamint az elsõfokú tûzvédelmi szakhatóság – a változással összefüggõ létesítési, használati és
üzemeltetési tûzvédelmi elõírások teljesülése kérdésében –, ha a férõhelyek száma emelkedik;
c) a 4. § (9) bekezdésének d) pontja szerinti szakhatóság, ha egyházi vagy nem állami fenntartású bölcsõde, hetes
bölcsõde vagy gyermekotthon korai fejlesztést és gondozást, illetve fejlesztõ felkészítést kíván nyújtani;
d) gyermekotthon esetén a változással összefüggésben az ÁNTSZ kistérségi, fõvárosi kerületi intézete
– a közegészségügyi követelmények teljesülésének szakkérdésében –, ha a továbbiakban speciális vagy különleges
gyermekotthonként kívánják mûködtetni;
e) az a szakhatóság, amely a hozzájárulását a korábbiakban határozott idõre adta meg, ha a fenntartó az ideiglenes
mûködési engedély határozatlan vagy határozott idejûre történõ módosítását, illetve hatályának meghosszabbítását
kéri.
(6) Ha a mûködési engedély módosítása következtében ellátás megszüntetésére kerül sor, a mûködési engedély
módosításának
a) ellátási kötelezettséget teljesítõ állami fenntartó esetén feltétele, hogy az ellátott gyermekekrõl és más ellátottakról
(a továbbiakban együtt: ellátott gyermekek) megfelelõen gondoskodott,
b) az a) pontban nem említett fenntartó esetén feltétele, hogy a 8/A. § (4) bekezdése szerinti bejelentési
kötelezettségének határidõben eleget tett, vagy a gyermekekrõl megfelelõen gondoskodott.
(7) A mûködési engedélyt módosító határozatban fel kell tüntetni
a) azt az idõpontot, amelytõl kezdõdõen a szolgáltató (intézmény, hálózat) a módosításnak megfelelõen
mûködtethetõ, és amely a (2) bekezdés a)–b) pontjában nem említett esetben nem lehet korábbi, mint a mûködési
engedélyt módosító határozat jogerõre emelkedésének idõpontja, valamint
b) a mûködési engedélynek a módosítást követõen hatályos valamennyi adatát.

MAGYAR KÖZLÖNY

•

2009. évi 193. szám

47175

(8) A határozott idejû mûködési engedély hatálya meghosszabbítható vagy határozatlan idejûre módosítható, ha a 7. §
(3) bekezdése szerinti szolgáltató (intézmény) elhelyezésére szolgáló ingatlan használatának joga meghosszabbodik,
illetve határozatlan idejûre módosul.
(9) Ha jogszabály másként nem rendelkezik, az ideiglenes mûködési engedély a hatályának megváltoztatása nélkül
módosítható, feltéve, hogy az ellátás színvonala nem romlik. Ha a fenntartó azelõtt igazolja, hogy a szolgáltató
(intézmény, hálózat) megfelel a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, mielõtt az ideiglenes mûködési
engedély hatályát vesztené, a mûködés engedélyt határozatlan, illetve a 7. § (3) bekezdése szerinti esetben határozott
idejûre kell módosítani. Az ideiglenes mûködési engedély hatálya csak akkor hosszabbítható meg, ha azt jogszabály
lehetõvé teszi.
(10) Ha a fenntartó azelõtt kérelmezi a határozott idejû, illetve az ideiglenes mûködési engedély hatályának
módosítását, mielõtt az hatályát vesztené, a kérelem elbírálásáig a mûködési engedély hatálya meghosszabbodik.
A mûködési engedély hatályának meghosszabbítása során a 7. § (5) bekezdésében foglaltakat megfelelõen alkalmazni
kell.
(11) Ha a mûködést engedélyezõ szerv tudomására jutott tény vagy adat alapján kétséges, hogy a szolgáltató
(intézmény, hálózat) a kérelemmel nem érintett, jogszabályokban meghatározott feltételeket teljesíti, a mûködést
engedélyezõ szerv egyéb mûködési feltételeket is megvizsgálhat, azokkal kapcsolatban bizonyítási eljárást folytathat
le, szükség esetén a 4. § (9) bekezdése szerinti hatóságokat is bevonhatja, továbbá – ha jogsértést állapít meg,
a kérelemmel érintett változások és a jogsértés jellegétõl függõen – erre hivatkozva a kérelmet elutasíthatja, illetve
alkalmazhatja a 14/B. § szerinti jogkövetkezményeket.”
7. §

A Gymr. a következõ 8/A. §-sal és az azt megelõzõ alcímmel egészül ki:

„Bejelentési kötelezettség
8/A. § (1) A fenntartó köteles az elsõ fokú mûködést engedélyezõ szervnek a változást követõ tizenöt napon belül
bejelenteni, ha
a) bölcsõde, hetes bölcsõde, családi napközi, családi gyermekfelügyelet, a Gyvt. 41. §-ának (4) bekezdése szerinti
ellátás, gyermekek átmeneti otthona, családok átmeneti otthona, gyermekotthon és utógondozó otthon esetén
aa) az ellátásba a szolgáltató (intézmény) elhelyezésére korábban nem szolgáló épületet (épületrészt) vont be, vagy
az ellátásból korábban erre a célra szolgáló épületet (épületrészt) vont ki,
ab) a szolgáltató (intézmény) épületén építésiengedély-köteles építést, bõvítést vagy átalakítást végeztetett,
b) az engedélyezés alapjául szolgáló egyéb lényeges körülményben bekövetkezõ változást, így különösen, ha
a szolgáltató (intézmény, hálózat, telephely) vezetõje megváltozik, vagy a szakmai program, illetve ellátási szerzõdés
lényeges eleme megváltozik,
feltéve, hogy a változások a mûködési engedély módosítását nem teszik szükségessé.
(2) Az (1) bekezdés ab) alpontja szerinti bejelentéshez csatolni kell a jogerõs használatbavételi engedély vagy
fennmaradási engedély másolatát. Ha a fenntartó a használatbavételi engedélyt, illetve a fennmaradási engedélyt
nem csatolja, annak adatait a mûködést engedélyezõ szerv az építésügyi hatóságtól szerzi be.
(3) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti bejelentési kötelezettség nem teljesítése esetén gyermekvédelmi igazgatási
bírság (a továbbiakban: bírság) nem szabható ki.
(4) Az egyházi, a nem állami és az ellátási kötelezettséget teljesítõnek nem minõsülõ állami fenntartó gyermekek
napközbeni ellátása esetén legalább két hónappal, gyermekek átmeneti gondozása, otthont nyújtó ellátás és
utógondozói ellátás esetén legalább hat hónappal korábban köteles bejelenteni
a) az érintett gyermekek törvényes képviselõinek és az érintett nagykorú ellátottaknak, valamint
b) az elsõ fokú mûködést engedélyezõ szervnek,
hogy kérelmezni fogja a mûködési engedély visszavonását, vagy olyan módosítását, amelynek következtében
gyermekek vagy más személyek ellátásának megszüntetésére kerül sor, kivéve, ha ellátásukról megfelelõen
gondoskodik. Ellátási szerzõdés a bejelentési kötelezettség teljesítésére eltérõ, de legalább egy hónapos határidõt is
megállapíthat.
(5) A fenntartó köteles az ok bekövetkeztétõl számított öt napon belül bejelenteni a (4) bekezdés a)–b) pontja szerinti
személyeknek és szervnek, ha
a) az egyéni vállalkozói tevékenységre való jogosultsága a (6) bekezdésben nem említett esetben megszûnt vagy
szünetel,
b) az egyéni vállalkozói tevékenysége folytatásának megtiltása iránt eljárás indult, és ha az eljárás befejezõdött,
c) a jogutód nélküli megszûnése iránt eljárás indult, és ha az eljárás befejezõdött.
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(6) Ha a fenntartó egyéni vállalkozó meghal vagy cselekvõképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alá helyezik,
az özvegy, az örökös, illetve a gondnok köteles ezt az elsõ fokú mûködést engedélyezõ szervnek az ok bekövetkeztétõl
számított tíz napon belül bejelenteni.
(7) Az (5)–(6) bekezdés alapján teljesített bejelentéshez mellékelni kell a bejelentésben foglaltakat alátámasztó okirat
másolatát. Ha a bejelentésre kötelezett az (5) bekezdés a)–b) pontja vagy a (6) bekezdés, illetve bírósági
nyilvántartásba vett fenntartó esetén a (5) bekezdés c) pontja alapján teljesített bejelentésben foglaltakat nem
igazolja, és az adat az egyéni vállalkozók nyilvántartásában, illetve bírósági nyilvántartásban rendelkezésre áll,
a bejelentésben foglaltakat a mûködést engedélyezõ szerv a nyilvántartásból ellenõrzi.
(8) A mûködést engedélyezõ szerv a (4)–(6) bekezdés szerinti bejelentésrõl öt munkanapon belül értesíti az ellátásra
köteles helyi önkormányzatot, az igazgatóságot és a gyermekjogi képviselõt.”
8. §

(1) A Gymr. a 9. §-át megelõzõen a következõ alcímmel egészül ki:

„Engedély nélkül végzett szolgáltató tevékenység”
(2) A Gymr. 9. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Amennyiben a fenntartó az (1) bekezdésben meghatározott határidõ lejártáig a mûködési engedély iránti
kérelmét nem nyújtja be, vagy a kérelmet elutasítják, a mûködést engedélyezõ szerv
a) kötelezi a fenntartót a szolgáltató tevékenység abbahagyására,
b) értesíti a szolgáltató székhelye, telephelye szerint illetékes városi, fõvárosi kerületi gyámhivatalt és az ellátásra
köteles helyi önkormányzat jegyzõjét, fõjegyzõjét,
c) a Gyvt. alapján ellátásra jogosult személyek ellátása érdekében a 12. §-ban foglaltak szerint intézkedik.”
9. §

A Gymr. 10. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„10. § (1) A mûködést engedélyezõ szerv a mûködési engedélyt visszavonja
a) a fenntartó – jogszabályoknak és az ellátási szerzõdésben foglaltaknak megfelelõ – kérelmére,
b) a fenntartó egyéni vállalkozói tevékenységre való jogosultságának megszûnése, e tevékenység folytatásának
megtiltása vagy szüneteltetése esetén az (5) bekezdésben foglaltak kivételével,
c) a fenntartó jogutód nélküli megszûnése esetén,
d) törvényben vagy kormányrendeletben meghatározott egyéb esetben.
(2) A fenntartó köteles a mûködési engedély visszavonását a (3)–(4) bekezdésben foglaltak szerint kérelmezni, vagy
– az a)–b) pont szerinti esetben – a szolgáltatót (intézményt, hálózatot) a 8. §-ban foglaltak szerint más fenntartónak
átadni, mielõtt
a) az egyéni vállalkozói tevékenység megszüntetését vagy szüneteltetését az egyéni vállalkozói tevékenységgel
kapcsolatos ügyekben eljáró, országos illetékességû hatóságnak bejelentené, illetve a jogutód nélkül megszûnését
kérné,
b) a szolgáltatót (intézményt, hálózatot) megszüntetné, vagy fenntartásával felhagyna,
c) a szolgáltató (intézmény, hálózat) a szolgáltató tevékenységek végzésével felhagyna.
(3) Az ellátási kötelezettséget teljesítõ állami fenntartó kérelmére a mûködési engedély akkor vonható vissza, ha az
ellátott gyermekekrõl megfelelõen gondoskodott.
(4) Az egyházi, a nem állami és az ellátási kötelezettséget teljesítõnek nem minõsülõ állami fenntartó kérelmére
a mûködési engedély akkor vonható vissza, ha
a) a 8/A. § (4) bekezdése szerinti bejelentési kötelezettségének határidõben eleget tett, vagy
b) az ellátott gyermekekrõl megfelelõen gondoskodott.
(5) A mûködési engedély nem vonható vissza
a) a fenntartó egyéni vállalkozó halála esetén, ha az özvegy, illetve az örökös határidõben benyújtott kérelmére
a fenntartóváltozást engedélyezik,
b) a fenntartó egyéni vállalkozó cselekvõképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alá helyezése esetén, ha
a gondnok az ok bekövetkeztétõl számított egy hónapon belül bejelenti, hogy az egyéni vállalkozói tevékenységet az
egyéni vállalkozó nevében és javára folytatja,
c) ha a fenntartó egyéni vállalkozó egyéni céget alapított, vagy átruházással megszerezte az egyéni cég vagyoni
betétjét, és határidõben benyújtott kérelmére a fenntartóváltozást engedélyezik.”
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10. §

A Gymr. 12. § (2) bekezdésének elsõ mondata helyébe a következõ rendelkezés lép:
„Amennyiben a szociális és gyámhivatal gyermekek átmeneti gondozásának, otthont nyújtó ellátásnak, illetve
utógondozói ellátásnak a mûködési engedélyét vonja vissza, vagy ilyen szolgáltató tevékenységet végeznek
mûködési engedély nélkül, az ellátás ideiglenes megszervezése érdekében – a szociális és gyámhivatal megkeresése
alapján – a gondozási hely szerint illetékes megyei, fõvárosi fõjegyzõ haladéktalanul intézkedik.”

11. §

A Gymr. a következõ 12/A. §-sal és az azt megelõzõ alcímmel egészül ki:

„Tanúsítvány
12/A. § (1) A mûködési engedélyt kiadó határozat jogerõre emelkedését követõ tizenöt munkanapon belül az elsõ fokú
mûködést engedélyezõ szerv a fenntartó részére a miniszter által erre a célra rendszeresített formában, a 2. számú
melléklet szerinti adattartalommal, a szükséges számú példányban tanúsítványt állít ki.
(2) A tanúsítványt a szolgáltató (intézmény, hálózat mûködtetõje) székhelyén, telephelyén és területi irodáiban jól
látható módon ki kell függeszteni.
(3) A mûködési engedélynek a tanúsítványban foglalt adatokat érintõ módosítása és visszavonása esetén az elsõ fokú
mûködést engedélyezõ szerv a tanúsítványt bevonja, és módosítás esetén új tanúsítványt állít ki.”
12. §

A Gymr. 14. § (1)–(5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(1) A mûködést engedélyezõ szerv legalább évente ellenõrzi, hogy a szolgáltató (intézmény, hálózat)
a jogszabályokban és a mûködési engedélyben foglaltaknak megfelelõen mûködik-e.
(2) A mûködést engedélyezõ szerv éves ellenõrzési tervet készít, amelyet minden év január 31-éig megküld
a felügyeleti szervének és annak a hatóságnak, amelyet a 14/A. § (2) bekezdése alapján meg kell keresnie.
(3) A mûködést engedélyezõ szerv helyszíni ellenõrzést tart
a) az (1) bekezdésben meghatározott esetben,
b) ha tudomására jut, hogy a szolgáltató (intézmény, hálózat) személyi, tárgyi feltételei vagy mûködése az ellátott
gyermekek életét, testi épségét, egészségét vagy fejlõdését veszélyezteti, vagy más jogát sérti, illetve a szolgáltató
(intézmény, hálózat) mûködésére vonatkozó jogszabályokat vagy a mûködési engedélyben foglaltakat súlyosan
megsértették,
c) a 8/A. § (1) bekezdés aa) alpontja szerinti bejelentést követõ huszonkét munkanapon belül.
(4) Ha a szolgáltató (intézmény, hálózat) mûködésével kapcsolatban más hatóság észlel hiányosságot, köteles azt öt
munkanapon belül jelezni az elsõ fokú mûködést engedélyezõ szervnek.
(5) Családi gyermekfelügyelet ellenõrzése során a 4. § (10) bekezdése szerint körülményekkel kapcsolatban ki kell kérni
a védõnõ véleményét.”

13. §

A Gymr. a következõ 14/A–14/B. §-sal egészül ki:
„14/A. § (1) Ha a mûködést engedélyezõ szerv a 4. § (9) bekezdése szerinti hatóságot ellenõrzés lefolytatása céljából
megkeresi, az a feladat- és hatáskörébe tartozó kérdésekben – ideértve a meleg étkeztetést nyújtó családi napközinek
és a Gyvt. 41. §-ának (4) bekezdése szerinti ellátásnak, valamint a 4. § (9) bekezdésének cd) alpontja szerinti szolgáltató
tevékenységnek az ÁNTSZ által történõ ellenõrzése során a táplálkozás-egészségügyi és dietetikai feltételek
teljesítését is – a szolgáltatónál (intézménynél, hálózatnál), a mûködést engedélyezõ szervvel együttmûködve,
huszonkét munkanapon belül ellenõrzést folytat le.
(2) A mûködést engedélyezõ szerv a 14. § (1) bekezdése szerinti ellenõrzést megelõzõen legalább tizenöt
munkanappal ellenõrzés lefolytatása céljából megkeresi
a) családi napközi, a Gyvt. 41. §-ának (4) bekezdése szerinti ellátások, bölcsõde, hetes bölcsõde, gyermekek átmeneti
otthona, családok átmeneti otthona, gyermekotthon és utógondozó otthon esetén az ÁNTSZ kistérségi intézetét,
b) egyházi vagy nem állami fenntartású, korai fejlesztést és gondozást, illetve fejlesztõ felkészítést végzõ bölcsõde,
hetes bölcsõde és gyermekotthon esetén a megyei, fõvárosi fõjegyzõt.
(4) A 4. § (9) bekezdése szerinti hatóság a szolgáltatónál (intézménynél, hálózatnál) lefolytatandó ellenõrzésrõl
elõzetesen értesíti az elsõ fokú mûködést engedélyezõ szervet, ha az ellenõrzés lefolytatása céljából nem a mûködést
engedélyezõ szerv kereste meg.
(5) Ha a 4. § (9) bekezdése szerinti vagy más hatóság szolgáltatót (intézményt, hálózatot) ellenõriz,
a) az ellenõrzésrõl készült jegyzõkönyv, illetve hivatalos feljegyzés másolatát megküldi az elsõ fokú mûködést
engedélyezõ szervnek,
b) az ügyben hozott döntését közli az elsõ fokú mûködést engedélyezõ szervvel.
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14/B. § (1) A mûködést engedélyezõ szerv
a) a mûködési engedélyt visszavonja, ha a szolgáltató (intézmény, hálózat) megszûnt vagy szolgáltató tevékenységet
nem végez;
b) a területi irodát, illetve a külsõ férõhelyet – szükség szerint a szolgáltató férõhelyszámának egyidejû
csökkentésével – törli a mûködési engedélybõl, ha az elhelyezésére szolgáló épület (épületrész) állaga az ellátott
gyermekek életét, testi épségét vagy egészségét súlyosan veszélyezteti;
c) a nevelõszülõt, helyettes szülõt – szükség szerint a hálózat férõhelyszámának egyidejû csökkentésével – törli
a hálózat mûködési engedélyébõl, ha az ellátott gyermekek életét, testi épségét, egészségét vagy fejlõdését súlyosan
veszélyezteti, illetve más alapvetõ jogát súlyosan sérti, vagy jogszabály a nevelõszülõként, helyettes szülõként történõ
mûködését kizárja;
d) az intézmény épületének egy részét lezáratja, ha az az intézmény mûködõképességének fenntartása mellett
megfelelõen lezárható, és állaga az ellátott gyermekek életét, testi épségét vagy egészségét súlyosan veszélyezteti;
e) a b)–d) pontban nem említett esetben a mûködési engedélyt visszavonja, és kötelezi a fenntartót, hogy
a szolgáltató tevékenységgel hagyjon fel, ha a szolgáltató (intézmény, hálózat) személyi, tárgyi feltételei vagy
mûködése az ellátott gyermekek életét, testi épségét, egészségét vagy fejlõdését súlyosan veszélyezteti, illetve más
alapvetõ jogát súlyosan sérti;
f) az a)–c) és e) pontban nem említett jogsértés esetén a jogsértés jellegétõl és súlyától függõen, az ellátott gyermekek
érdekeinek figyelembevételével
fa) legalább tizenöt munkanapos, de legfeljebb négy hónapos határidõ megjelölésével szólíthatja fel a fenntartót
a hiányosság vagy más jogsértés megszüntetésére, illetve a jogszerû mûködés helyreállítására,
fb) az fa) alpont szerinti felszólítással egyidejûleg – ha az ellátott gyermekek Gyvt. szerinti jogainak megóvása
érdekében szükséges – legfeljebb a hiányosság vagy más jogsértés megszüntetéséig, illetve a jogszerû mûködés
helyreállításáig megtilthatja újabb gyermekek, illetve más ellátottak felvételét,
fc) az ügynek az ellátott gyermekek, az ellátási érdek és a fenntartó szempontjából is elõnyös rendezése érdekében
a hiányosság – legfeljebb három éven belül történõ – megszüntetésérõl a fenntartóval hatósági szerzõdést köthet,
fd) a mûködési engedélyt az ellenõrzés során megállapított tényeknek és a jogszabályoknak megfelelõen a b)–c) pontban
foglaltakon túl hivatalból módosíthatja, ha a fenntartó elmulasztotta kérni a mûködési engedély módosítását;
g) a Gyvt.-ben meghatározott esetben bírságot szabhat ki.
(2) A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 94. § (2) bekezdés
b) pontja alkalmazásának van helye
a) az (1) bekezdés b)–e) pontjában és fb) alpontjában foglalt jogkövetkezmények esetén;
b) bírság kiszabása esetén
ba) a Gyvt. 100/A. §-a (1) bekezdésének a)–b) pontja szerinti esetben,
bb) a 8/A. § (1) bekezdésének a) pontja és (4)–(6) bekezdése szerinti bejelentési kötelezettség elmulasztása miatt.
(3) A fenntartó kérelmére az (1) bekezdés fa) alpontja szerinti határidõ indokolt esetben egyszer, legfeljebb két
hónappal meghosszabbítható. Ha a fenntartó a megjelölt határidõben nem igazolja, hogy a felszólításban
foglaltaknak eleget tett, vagy a felszólításban foglaltak teljesítésének megállapítása érdekében egyébként szükséges,
a mûködést engedélyezõ szerv utóellenõrzést tart. Ha a fenntartó a megjelölt határidõben nem intézkedik
a szabályszerû mûködés megteremtése érdekében, a mûködést engedélyezõ szerv a jogsértés jellegétõl és súlyától
függõen, az ellátott gyermekek érdekeinek figyelembevételével
a) a határozatlan vagy határozott idejû mûködési engedélyt feltételek elõírása mellett – legfeljebb két évig hatályos –
ideiglenes mûködési engedélyre módosíthatja,
b) az ügynek az ellátott gyermekek, az ellátási érdek és a fenntartó szempontjából is elõnyös rendezése érdekében
a hiányosság – legfeljebb három éven belül történõ – megszüntetésérõl a fenntartóval hatósági szerzõdést köthet,
c) a hiányosság vagy más jogsértés megszüntetéséig, illetve a jogszerû mûködés helyreállításáig megtilthatja újabb
gyermekek, illetve más ellátottak felvételét,
d) csökkentheti a férõhelyek számát,
e) az intézmény épületének egy részét lezárathatja,
f) a nevelõszülõt, helyettes szülõt – szükség szerint a hálózat férõhelyszámának egyidejû csökkentésével – törölheti
a mûködési engedélybõl,
g) a területi irodát, illetve a külsõ férõhelyet – szükség szerint a szolgáltató férõhelyszámának egyidejû
csökkentésével – törölheti a mûködési engedélybõl,
h) a mûködési engedélyt visszavonhatja, és kötelezheti a fenntartót, hogy a szolgáltató tevékenységgel hagyjon fel,
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i) a mûködési engedélyt az ellenõrzés során megállapított tényeknek és a jogszabályoknak megfelelõen az a), d) és
f)–g) pontban foglaltakon túl hivatalból módosíthatja, ha a fenntartó elmulasztotta kérni a mûködési engedély
módosítását,
j) a Gyvt.-ben meghatározott esetben bírságot szabhat ki,
k) alkalmazhatja a Gyvt.-ben meghatározott egyéb jogkövetkezményeket.
(4) A jogsértés jellegének, súlyának megfelelõen egyidejûleg több jogkövetkezmény is megállapítható.
(5) Az intézmény épületének lezárt része szolgáltató tevékenységhez akkor használható, ha a mûködést engedélyezõ
szerv a lezárást – az arra okot adó körülmény megszûnése esetén – a fenntartó kérelmére megszünteti.
(6) A hatósági szerzõdésben meg kell határozni azt az egy vagy több – (3) bekezdés szerinti – jogkövetkezményt,
amelyik jogerõssé válik, ha a fenntartó a hatósági szerzõdésben foglaltakat megszegi. A jogkövetkezmény jogerõssé
válását – ha ezzel a mûködési engedély módosításra vagy visszavonásra kerül – a mûködést engedélyezõ szerv
végzéssel állapítja meg, amelyben a mûködési engedély módosítása esetén fel kell tüntetni a módosítás idõpontját és
a mûködési engedélynek a módosítást követõen hatályos valamennyi adatát.
(7) A (3) bekezdés a) pontja alapján kiadott ideiglenes mûködési engedély hatálya egy alkalommal, legfeljebb egy
évvel meghosszabbítható.
(8) Az újabb gyermekek, illetve más ellátottak felvétele a (3) bekezdés c) pontjában foglaltaktól eltérõ idõpontig is
megtiltható, ha az egyidejûleg alkalmazott más jogkövetkezmény azt indokolja. Ha a tilalmat megszegik, a mûködést
engedélyezõ szerv a (3) bekezdésben meghatározott más jogkövetkezményt alkalmazhat.”
14. §

A Gymr. 16. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„16. § (1) A bírságot az elsõ fokon eljárt mûködést engedélyezõ szervnek – ha fizetési kedvezményt nem
engedélyeztek – a kiszabó határozat jogerõre emelkedését követõ huszonkét munkanapon belül kell megfizetni.
(2) A megbírságolt köteles a bírság megfizetését – a megfizetést követõ három munkanapon belül – az elsõ fokon eljárt
mûködést engedélyezõ szervnél igazolni.
(3) A bírságból befolyt összeget a mûködést engedélyezõ szerv negyedévente, a negyedévet követõ hónap 20-áig
a minisztérium fejezeti kezelésû elõirányzat-felhasználási keretszámlájára utalja át. A mûködést engedélyezõ szerv az
átutalással egyidejûleg a bírságot kiszabó jogerõs határozat egy hitelesített másolati példányát megküldi
a minisztériumnak.”

15. §

A Gymr. 1–2. számú melléklete helyébe az e rendelet 1–2. számú melléklete szerinti mellékletek lépnek.

A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ágazati azonosítójáról
és országos nyilvántartásáról szóló 226/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet módosítása
16. §

A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ágazati azonosítójáról és országos
nyilvántartásáról szóló 226/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Nyr.) 2. § (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(2) Az ágazati azonosítót a mûködést engedélyezõ szerv a mûködési engedélyben történõ feltüntetéssel adja ki.”

17. §

Az Nyr. 3. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) Az ágazati azonosító a mûködési engedély módosítása esetén – ideértve a fenntartóváltozást, további szociális
szolgáltatások, gyermekjóléti, gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységek engedélyezését, a székhely, illetve
a telephely elköltöztetését, valamint a telephely önálló szolgáltatóvá, intézménnyé szervezését, illetve önálló
szolgáltató, intézmény telephellyé szervezését – sem módosítható. A megszûnt engedélyes ágazati azonosítója másik
engedélyesnek nem adható ki.”

18. §

Az Nyr. Országos jelentési rendszer alcíme a következõ 13/A. §-sal egészül ki:
„13/A. § (1) A Hivatal szociális igazgatási bírságot szabhat ki a fenntartóval szemben, ha az országos jelentési
rendszerbe történõ bejelentési kötelezettségét határidõben részben vagy egészben nem teljesíti, vagy valótlan adatot
szolgáltat. Nem szabható ki szociális igazgatási bírság, ha a hibás vagy hiányos adatról – az adatszolgáltatással
megegyezõ módon – a fenntartó vagy az engedélyes értesítette a Hivatalt.
(2) A szociális igazgatási bírság a mulasztással érintett engedélyesenként szabható ki, további halmazatban történõ
megállapításának nincs helye.
(3) A szociális igazgatási bírságot a Hivatalnak kell megfizetni.
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(4) Az e rendelet alapján kiszabásra kerülõ szociális igazgatási bírságra egyebekben az Szmr. 14. §-ának (2)–(3), (5) és
(7)–(10) bekezdésében foglaltakat kell megfelelõen alkalmazni.”

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálatról szóló 291/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása
19. §

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálatról szóló 291/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. §-a a következõ (7) bekezdéssel
egészül ki:
„(7) A Hivatal a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények mûködését engedélyezõ
szervek munkáját a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények országos nyilvántartási
rendszerén keresztül elektronikusan kiadott iratmintákkal segíti.”

Záró rendelkezések
20. §

(1) Ez a rendelet 2010. január 1-jén lép hatályba.
(2) A Gymr. e rendelettel megállapított rendelkezéseit – a (3) és (11) bekezdésben foglaltak kivételével –
a hatálybalépésüket követõen indult ügyekben kell alkalmazni.
(3) A mûködési engedélyben az e rendelet szerinti adatokat kell feltüntetni, és a szolgáltató (intézmény, hálózat) számára
a tanúsítványt ki kell állítani, ha a mûködést engedélyezõ jogerõs határozatot e rendelet hatálybalépését követõen
hozzák.
(4) Ha az e rendelet hatálybalépésekor már mûködõ családi napköziket a Gyvt. 2010. január 1-jétõl hatályos rendelkezései
alapján hálózatban kell mûködtetni, a fenntartó ennek érdekében 2010. június 30-áig köteles kérni az érintett
mûködési engedélyek módosítását.
(5) A szociális és gyámhivatal a mûködési engedély módosítására irányuló soron következõ eljárás során, de legkésõbb
2010. december 31-éig hivatalból felülvizsgálja azoknak a szolgáltatóknak, intézményeknek a mûködési engedélyét,
amelyek részben vagy egészben e rendelet hatálybalépésével kerültek a hatáskörébe, és a hatályos jogszabályoknak
megfelelõ mûködési engedélyt ad ki, továbbá a városi jegyzõ által korábban kiadott mûködési engedélyt visszavonja.
(6) Ha a kiadott mûködési engedély nem felel meg a Gymr. 3. §-ának – e rendelettel megállapított – (3) bekezdése szerinti
követelményeknek, a mûködést engedélyezõ szerv a jogszabályoknak megfelelõ mûködési engedélyt a módosítására
irányuló soron következõ eljárás során, de legkésõbb 2010. december 31-éig hivatalból adja ki, és a jogszabállyal
ellentétes mûködési engedélyt visszavonja.
(7) Ha a (3) bekezdésben nem említett esetben a mûködési engedély az e rendelet szerinti adatokat nem tartalmazza,
– az (5)–(6) bekezdés szerinti esetek kivételével – a mûködési engedélyt a módosítására irányuló soron következõ
eljárás során, de legkésõbb 2010. december 31-éig hivatalból módosítani kell.
(8) A (3) bekezdésben nem említett esetben a szolgáltató (intézmény, hálózat) részére a tanúsítványt 2010. december
31-éig hivatalból kell kiállítani.
(9) Az e rendelet hatálybalépését megelõzõen kiadott határozott idejû mûködési engedélyek – a Gymr. 7. §-ának
(3) bekezdése szerinti körülmények miatt kiadottak kivételével – ideiglenes mûködési engedélynek minõsülnek.
Az e rendelet hatálybalépését megelõzõen kiadott határozott idejû vagy ideiglenes mûködési engedélyek hatálya
– ideértve az egyes szociális tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 339/2007. (XII. 15.) Korm. rendelet
29. §-ának (5) bekezdése alapján kiadott ideiglenes mûködési engedélyeket is – és az e rendelet hatálybalépését
megelõzõen a fenntartóval megkötött hatósági szerzõdésben meghatározott teljesítési határidõ e rendelet alapján
nem csökkenthetõ.
(10) Ha e rendelet hatálybelépését megelõzõen a fenntartóval megkötött hatósági szerzõdés nem tartalmaz olyan
jogkövetkezményt, amely a hatósági szerzõdésben foglaltak megszegése esetén végrehajtható lenne, és a fenntartó
a hatósági szerzõdésben foglaltakat megszegi, a mûködést engedélyezõ szerv a Gymr. – e rendelettel megállapított –
14/B. §-ának (3) bekezdésében meghatározott más jogkövetkezményt alkalmaz.
(11) A 2009. október 1-je elõtt hatályos szabályok alapján kiadott gyermekjóléti, gyermekvédelmi vállalkozói engedélyek
a mûködési engedélyezési eljárás során 2010. június 30-áig használhatók fel. Ebben az esetben a mûködési
engedélyezési eljárásban a kérelemhez a gyermekjóléti, gyermekvédelmi vállalkozói engedély másolatát kell csatolni.
A gyermekjóléti, gyermekvédelmi vállalkozói engedéllyel rendelkezõ fenntartók 2010. június 30-áig kötelesek kérni
felvételüket az egyéni vállalkozók nyilvántartásába.

21. §

(1) Hatályát veszti
a) a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény és a falugondnoki szolgálat mûködésének
engedélyezésérõl, továbbá a szociális vállalkozás engedélyezésérõl szóló 188/1999. (XII. 16.) Korm. rendelet;
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a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény és a falugondnoki szolgálat mûködésének
engedélyezésérõl, továbbá a szociális vállalkozás engedélyezésérõl szóló 188/1999. (XII. 16.) Korm. rendelet
módosításáról szóló 81/2001. (V. 16.) Korm. rendelet;
c) a Gymr.
ca) 3. § (7) bekezdésének felvezetõ szövegében az „ , ismételt kiadásáról” szövegrész,
cb) 4. § (4) bekezdése,
cc) 14. § (6) bekezdésében az „elektronikus levélben” szövegrész;
d) a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény és a falugondnoki szolgálat mûködésének
engedélyezésérõl, továbbá a szociális vállalkozás engedélyezésérõl szóló 188/1999. (XII. 16.) Korm. rendelet
módosításáról szóló 60/2004. (III. 31.) Korm. rendelet;
e) a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény és a falugondnoki szolgálat mûködésének
engedélyezésérõl, továbbá a szociális vállalkozás engedélyezésérõl szóló 188/1999. (XII. 16.) Korm. rendelet és
a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenység engedélyezésérõl, valamint a gyermekjóléti és
gyermekvédelmi vállalkozói engedélyrõl szóló 259/2002. (XII. 18.) Korm. rendelet módosításáról szóló 127/2004.
(IV. 29.) Korm. rendelet;
f) az egyes szociális tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 376/2004. (XII. 28.) Korm. rendelet;
g) a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény és a falugondnoki szolgálat mûködésének
engedélyezésérõl, továbbá a szociális vállalkozás engedélyezésérõl szóló 188/1999. (XII. 16.) Korm. rendelet és
a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenység engedélyezésérõl, valamint a gyermekjóléti és
gyermekvédelmi vállalkozói engedélyrõl szóló 259/2002. (XII. 18.) Korm. rendelet módosításáról szóló 296/2005.
(XII. 23.) Korm. rendelet;
h) a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet
módosításáról szóló 40/2006. (II. 27.) Korm. rendelet 12. § (3) bekezdése;
i) az Nyr.
ia)
2. § (4) bekezdésében az „elvi mûködési engedélyének, illetve” és az „elvi mûködési engedélyében,”
szövegrész,
ib) 9. § (1) bekezdés a) pontjában, 3. számú mellékletének 4. pontjában és 4. számú mellékletének 4. pontjában
az „ , ismételten kiadó” szövegrész,
ic)
1. számú mellékletének 3.2. pontja,
id) 3. számú mellékletének 3.2. pontja,
ie)
3. számú mellékletének 3.3. pontjában az „elsõdleges ellátási terület,” szövegrész;
j) a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény és a falugondnoki szolgálat mûködésének
engedélyezésérõl, továbbá a szociális vállalkozás engedélyezésérõl szóló 188/1999. (XII. 16.) Korm. rendelet,
valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet
módosításáról szóló 325/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 18. § (2)–(4) bekezdése;
k) a személyes gondoskodás igénybevételével kapcsolatos eljárásokban közremûködõ szakértõkre, szakértõi
szervekre vonatkozó részletes szabályokról szóló 340/2007. (XII. 15.) Korm. rendelet melléklete;
l) a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény és a falugondnoki szolgálat mûködésének
engedélyezésérõl, továbbá a szociális vállalkozás engedélyezésérõl szóló 188/1999. (XII. 16.) Korm. rendelet
módosításáról szóló 353/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet;
m) a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjérõl szóló 191/2008. (VII. 30.) Korm.
rendelet
ma) 5. § (2) bekezdésében a „ , vagy ismételt kiadása” szövegrész,
mb) 5. § (5) bekezdés b) pontjában és 11. § (2) bekezdésének elsõ mondatában az „ , ismételt kiadása”
szövegrész,
mc) 7. § (6) bekezdés b) pontjában az „ , ismételt kiadásának” szövegrész,
md) 22. § (5) bekezdésében az „ , illetve ismételt kiadására” szövegrész,
me) 23–28. §-a és a 23. §-át megelõzõ alcím,
mf) melléklete;
n) az egyes szociális tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 340/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet 10–19. §-a,
a 10. §-át megelõzõ alcím, 25. § (1) bekezdés c) pontja, 25. § (3) bekezdés c) pontja, valamint 10–11. számú
melléklete;
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a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény és a falugondnoki szolgálat mûködésének
engedélyezésérõl, továbbá a szociális vállalkozás engedélyezésérõl szóló 188/1999. (XII. 16.) Korm. rendelet,
valamint egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról szóló 28/2009. (II. 19.) Korm. rendelet;
p) az egyes szociális tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 174/2009. (VIII. 29.) Korm. rendelet
pa) 1–12. §-a és az 1. §-át megelõzõ alcím,
pb) 35. § (3)–(9) bekezdése;
q) az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók normatív állami
támogatásáról szóló 213/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 15. § (6)–(10) bekezdése;
r) egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú kormányrendeleteknek a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi
vállalkozással összefüggõ módosításáról szóló 234/2009. (X. 20.) Korm. rendelet.
(2) A Gymr.
a) 3. § (7) bekezdés a) pontjában az „elektronikus levélben” szövegrész helyébe „a határozat jogerõre emelkedésétõl,
a fellebbezésre való tekintet nélkül végrehajthatóvá nyilvánított határozat meghozatalától, illetve a 14/B. §
(6) bekezdése szerinti végzés meghozatalától számított öt munkanapon belül” szöveg,
b) 3. § (7) bekezdés b) pontjában a „határozatát” szövegrész helyébe a „határozatát és a 14/B. § (6) bekezdése szerinti
végzését” szöveg,
c) 4. § (3) bekezdés b) pontjában a „családi napközi esetén a gondozó, továbbá az önálló helyettes szülõ” szövegrész
helyébe a „családi napközi és családi gyermekfelügyelet esetén a szolgáltatást nyújtó személynek és
helyettesének, illetve az önálló helyettes szülõnek a” szöveg,
d) 4. § (3) bekezdés c) pontjában „a családgondozó, gondozó, önálló helyettes szülõ nyilatkozatát” szövegrész
helyébe a „családi napközi és családi gyermekfelügyelet esetén a szolgáltatást nyújtó személynek és
helyettesének, az önálló helyettes szülõnek, valamint a szolgáltatónál külön jogszabályban meghatározott
munkakörben, illetve önkéntes jogviszonyban foglalkoztatott személynek a nyilatkozatát” szöveg,
e) 4. § (7) bekezdés a) pontjában a „tulajdoni lapot” szövegrész helyébe a „tulajdoni lap másolatát” szöveg,
f) 4. § (7) bekezdés b) pontjában a „szerzi be” szövegrész helyébe az „ellenõrzi” szöveg,
g) 4. § (8) bekezdésében a „családi napközi” szövegrész helyébe a „családi napközi, a családi gyermekfelügyelet” szöveg,
a „gyermekjóléti szolgálat,” szövegrész helyébe a „gyermekjóléti szolgálat, a gyermekjóléti központ és” szöveg,
h) 5. § (2) bekezdés a) pontjában a „családi napközi” szövegrész helyébe a „családi napközi, a családi
gyermekfelügyelet, a Gyvt. 41. §-ának (4) bekezdése szerinti ellátások” szöveg,
i) 6. § (1) bekezdés a) pontjában a „székhelyét” szövegrész helyébe a „székhelyét és adószámát” szöveg,
j) 6. § (2) bekezdés a) pontjában a „nevét” szövegrész helyébe a „nevét és – ha a fenntartóétól különbözõ
adószámmal rendelkezik – az adószámát” szöveg,
k) 6. § (3) bekezdés a) pontjában a „székhelyét” szövegrész helyébe a „székhelyét és – ha a fenntartóétól különbözõ
adószámmal rendelkezik – az adószámát” szöveg,
l) 6. § (4) bekezdés a) pontjában a „székhelyét” szövegrész helyébe a „székhelyét és – ha a fenntartóétól különbözõ
adószámmal rendelkezik – az adószámát” szöveg,
m) 7. § (1) és (2) bekezdésében a „határozott idejû” szövegrész helyébe az „ideiglenes” szöveg,
n) 7. § (3) bekezdésében a „szolgáltató tevékenység folytatására szolgáló épület” szövegrész helyébe a „bölcsõde,
a hetes bölcsõde, a családi napközi, a családi gyermekfelügyelet, a Gyvt. 41. §-ának (4) bekezdése szerinti ellátás,
a gyermekek átmeneti otthona, a családok átmeneti otthona, a gyermekotthon, illetve az utógondozó otthon
elhelyezésére szolgáló ingatlan” szöveg,
o) 15. § (1) bekezdésének elsõ és második mondatában, valamint (2) bekezdésének felvezetõ szövegében és
b) pontjában a „megyei gyámhivatal” szövegrész helyébe a „szociális és gyámhivatal” szöveg,
p) 15. § (2) bekezdés a) és b) pontjában a „14.” szövegrész helyébe a „14/B.” szöveg
lép.
(3) Az Nyr.
a) 1. § b) pontjában „a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény és a falugondnoki szolgálat
mûködésének engedélyezésérõl, továbbá a szociális vállalkozás engedélyezésérõl szóló 188/1999. (XII. 16.) Korm.
rendelet (a továbbiakban: Szmr.) 1. §-ának j) pontjában” szövegrész helyébe „a szociális szolgáltatók és
intézmények mûködésének engedélyezésérõl és ellenõrzésérõl szóló 321/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Szmr.) 1. § b) pontjában” szöveg,
b) 6. § (2) bekezdésének b) pontjában az „Szmr. 16. § (1) bekezdés” szövegrész helyébe az „Szmr. 9. § (1) bekezdés”
szöveg,
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3. számú mellékletének 2.4. pontjában „az intézmény” szövegrész helyébe „a szolgáltató, intézmény” szöveg,
3. számú mellékletének 2.6. pontjában „– az ellátottak számára nyitva álló –„ szövegrész helyébe az „ , intézmény
ellátottak számára nyitva álló egyéb” szöveg,
3. számú mellékletének 3.4. pontjában a „férõhelyek száma” szövegrész helyébe a „férõhelyek száma, házi
segítségnyújtás esetén az ellátható személyek száma, jelzõrendszeres segítségnyújtás esetén a kihelyezhetõ
jelzõkészülékek száma” szöveg,
3. számú mellékletének 3.6. pontjában „az ideiglenes” szövegrész helyébe „a határozott idejû, illetve az
ideiglenes” szöveg

lép.
Bajnai Gordon s. k.,
miniszterelnök

1. számú melléklet a 320/2009. (XII. 29.) Korm. rendelethez
„1. számú melléklet a 259/2002. (XII. 18.) Korm. rendelethez

A mûködési engedély kiadása, módosítása és visszavonása iránti kérelem benyújtására szolgáló
adatlapok és elektronikus ûrlapok adattartalma
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

a fenntartó neve, székhelye, szervezeti formája, adószáma és elérhetõsége;
a fenntartó képviselõjének és kapcsolattartójának neve, beosztása és elérhetõsége;
a szolgáltató (intézmény, hálózat, telephely) vezetõjének neve és elérhetõsége;
a szolgáltató (intézmény, hálózat) székhelyének és valamennyi telephelyének ágazati azonosítója, továbbá családi
napközi esetén annak megjelölése, hogy más családi napközire nyújtott-e be mûködési engedély iránti kérelmet;
mûködési engedély kiadása iránti kérelem esetén azok az adatok, amelyekkel a fenntartó a szolgáltató (intézmény,
hálózat, ellátást nyújtó székhely, telephely) engedélyeztetését kéri, valamint az annak megállapításához szükséges
adatok, hogy a jogszabályban meghatározott személyi, tárgyi és egyéb feltételeket teljesítik;
mûködési engedély módosítása iránti kérelem esetén a változások, valamint az annak megállapításához szükséges
adatok, hogy a jogszabályban meghatározott személyi, tárgyi és egyéb feltételeket teljesítik;
mûködési engedély visszavonása iránti kérelem esetén a visszavonás feltételeinek teljesítésére vonatkozó adatok;
a kérelem elbírálásához jogszabály alapján szükséges egyéb adatok.”

2. számú melléklet a 320/2009. (XII. 29.) Korm. rendelethez
„2. számú melléklet a 259/2002. (XII. 18.) Korm. rendelethez

A tanúsítvány tartalma
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

A tanúsítványt kiállító szerv neve, székhelye és elérhetõsége.
A fenntartó neve, székhelye és elérhetõsége.
A szolgáltató (intézmény, mûködtetõ) neve.
A szolgáltató (intézmény, mûködtetõ) székhelye.
Telephely részére kiállított tanúsítvány esetén a szolgáltató (intézmény) telephelye.
Területi irodával rendelkezõ szolgáltató (intézmény, ellátást nyújtó székhely, telephely) esetén a területi iroda címe.
A szolgáltató (intézmény, hálózat) ágazati azonosítója.
Az engedélyezett gyermekjóléti, gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységek és az engedélyezett férõhelyek száma
a mûködési engedélyben feltüntetett módon. Nevelõszülõi hálózat, helyettes szülõi hálózat vagy külsõ férõhelyen
biztosított utógondozói ellátás esetén csak a hálózat engedélyezett összes férõhelyszámát kell feltüntetni.
9. Határozott idejû és ideiglenes mûködési engedély esetén a mûködési engedély hatálya, egyéb esetben az arra való
utalás, hogy a mûködési engedély határozatlan idõre szól.
10. A tanúsítvány kiállításának helye és ideje.
11. A kiadmányozási joggal rendelkezõ személy aláírása és a tanúsítványt kiállító szerv bélyegzõlenyomata.”
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A Kormány 321/2009. (XII. 29.) Korm. rendelete
a szociális szolgáltatók és intézmények mûködésének engedélyezésérõl és ellenõrzésérõl
A Kormány a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés f) és s) pontjában kapott
felhatalmazás, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. §
(1) bekezdés a) pontjában, bb) alpontjában és c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés
b) pontjában foglalt feladatkörében a következõket rendeli:

Általános rendelkezések
1. §

E rendelet alkalmazásában
a) szociális szolgáltató, intézmény székhelye: a központi ügyintézés helye, függetlenül attól, hogy a székhelyen
nyújtanak-e szociális szolgáltatást;
b) telephely: a szociális szolgáltató, intézmény székhelyének és többi telephelyének helyrajzi számától
az ingatlan-nyilvántartásban különbözõ helyrajzi számon feltüntetett
ba) hely, ahol a szociális intézmény nappali ellátást vagy bentlakásos intézményi ellátást nyújt,
bb) a szociális szolgáltató, intézmény használatában álló, alapszolgáltatáshoz – ide nem értve a nappali
ellátást – használt és az ellátottak számára nyitva álló helyiség vagy – jelzõrendszeres házi segítségnyújtás
esetén – szakmai központ, amelynek telephelyként történõ engedélyeztetését a fenntartó kéri;
c) ellátottak számára nyitva álló egyéb helyiség: a szociális szolgáltató, intézmény székhelyének, telephelyének
helyrajzi számától az ingatlan-nyilvántartásban különbözõ helyrajzi számon feltüntetett, a szociális szolgáltató,
intézmény használatában álló, alapszolgáltatáshoz – ide nem értve a nappali ellátást – használt és az ellátottak
számára nyitva álló helyiség;
d) ellátási terület: az a terület, ahonnan a szociális szolgáltató, intézmény ellátottakat fogad;
e) külsõ férõhely: rehabilitációs intézményi ellátás esetén az ellátott részére az utógondozás ideje alatt a szociális
intézmény által, de a szociális intézmény épületén kívül biztosított lakhatási forma;
f) ellátási kötelezettséget teljesítõ állami fenntartó: a helyi önkormányzat, illetve a helyi önkormányzatok társulásairól
és együttmûködésérõl szóló 1997. évi CXXXV. törvény 8. §-a, 9. §-a, illetve 16. §-a szerinti intézményi társulás és
a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulása az általa fenntartott szociális szolgáltató, intézmény
által nyújtott olyan szociális szolgáltatás tekintetében, amelyet a helyi önkormányzat, illetve a társulás valamelyik
tagja a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) alapján
biztosítani köteles;
g) idõszakos férõhely: a külön jogszabályban meghatározott feltételek szerint a téli idõszakra vagy annak egy részére
ga) az éjjeli menedékhely, illetve a hajléktalan személyek átmeneti szállása számára engedélyezett férõhely,
gb) a nappali melegedõ számára engedélyezett éjjeli menedékhely férõhely;
h) téli idõszak: a november 1-je és április 30-a közötti idõszak.

2. §

(1) A Kormány az Szt. alkalmazása során mûködést engedélyezõ szervként
a) a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetérõl és
illetékességérõl szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Gyár.) mellékletében kijelölt települési,
fõvárosi kerületi önkormányzat jegyzõjét (a továbbiakban: városi jegyzõ),
b) a szociális és gyámhivatalt,
c) a Foglalkoztatási és Szociális Hivatalt (a továbbiakban: FSZH)
jelöli ki.
(2) A Kormány szociális hatóságnak
a) az Szt. 90/A. §-ának alkalmazása során a helyi önkormányzat, illetve a társulás székhelye szerint illetékes szociális
és gyámhivatalt,
b) az Szt. 92/C. § (5) bekezdésének alkalmazása során – az ellenõrzési eljárásban meghatározott hatáskörrel és
illetékességgel – a szociális és gyámhivatalt, valamint az FSZH-t
jelöli ki.
(3) A Kormány a szociális szolgáltatások esetében a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános
szabályairól szóló törvény szerinti, szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságként – az ellenõrzési eljárásban
meghatározott hatáskörrel és illetékességgel – az (1) bekezdés szerinti mûködést engedélyezõ szerveket jelöli ki.
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(4) A városi jegyzõ a feladat- és hatáskörét a Gyár. mellékletében meghatározott illetékességi területén, a felsorolt
településekre kiterjedõen is ellátja.
(5) A városi jegyzõ e rendelet szerinti hatósági eljárásában a fellebbezés elbírálására jogosult hatóság a szociális és
gyámhivatal. A szociális és gyámhivatal – a Gyár. 14. §-a (2)–(4) bekezdésének megfelelõ alkalmazásával – legalább
négyévenként ellenõrzi a városi jegyzõk e rendelet szerinti hatósági tevékenységének jogszerûségét.
(6) A szociális és gyámhivatal e rendelet szerinti hatósági eljárásában a fellebbezés elbírálására jogosult hatóság az FSZH.
Az FSZH legalább négyévenként ellenõrzi a szociális és gyámhivatalok e rendelet szerinti hatósági tevékenységének
jogszerûségét.
(7) A mûködést engedélyezõ szerv eljárási cselekményt a szociális szolgáltató, intézmény (ellátást nyújtó székhely,
telephely) által nyújtott alapszolgáltatás – ide nem értve a nappali ellátást – teljes ellátási területén végezhet.
3. §

(1) Többféle szociális szolgáltatást nyújtó szociális szolgáltató, intézmény számára egy mûködési engedélyt kell kiadni.
Telephellyel rendelkezõ szociális szolgáltató, intézmény esetén az ellátást nyújtó székhelyre és az egyes telephelyekre
külön kell mûködési engedélyt kiadni, és e rendeletnek a szociális szolgáltatóra, intézményre vonatkozó szabályait
mind az ellátást nyújtó székhelyre, mind a telephelyekre megfelelõen alkalmazni kell.
(2) A mûködési engedélyezéssel és – a 15. §-ban foglaltak kivételével – az ellenõrzéssel kapcsolatos ügyekben elsõ fokon
a) szociális szolgáltató és kizárólag alapszolgáltatást nyújtó szociális intézmény esetén a szociális szolgáltató,
intézmény székhelye, telephelye szerint illetékes városi jegyzõ,
b) bentlakásos intézményi ellátást nyújtó szociális intézmény esetén a szociális intézmény székhelye, telephelye
szerint illetékes szociális és gyámhivatal
jár el.
(3) Ha a szociális szolgáltató, intézmény a székhelyén vagy valamelyik telephelyén a szociális alapszolgáltatás mellett
bentlakásos intézményi ellátást, gyermekek átmeneti gondozását vagy gyermekvédelmi szakellátást is nyújt
– ideértve azt az esetet is, ha külön jogszabály szerinti helyettes szülõi hálózat, nevelõszülõi hálózat vagy külsõ
férõhelyen biztosított utógondozói ellátás mûködtetõje –, a 15. §-ban foglaltak kivételével a szociális szolgáltató,
intézmény ellátást nyújtó székhelye és valamennyi telephelye tekintetében a székhely, telephely szerint illetékes
szociális és gyámhivatalok járnak el elsõ fokon.

4. §

(1) A fenntartó a mûködési engedély kiadása, módosítása és visszavonása iránti kérelmet a szociál- és nyugdíjpolitikáért
felelõs miniszter (a továbbiakban: miniszter) által e célra rendszeresített és a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelõs
miniszter által vezetett minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) és a mûködést engedélyezõ szervek honlapján,
valamint a kormányzati portálon közzétett adatlapon vagy elektronikus ûrlapon nyújthatja be. Az adatlap és
az elektronikus ûrlap adattartalmát az 1. számú melléklet határozza meg.
(2) A mûködést engedélyezõ szerv a mûködési engedély kiadásáról, módosításáról és visszavonásáról
a) a határozat jogerõre emelkedésétõl, a fellebbezésre való tekintet nélkül végrehajthatóvá nyilvánított határozat
meghozatalától, illetve a 13. § (6) bekezdése szerinti végzés meghozatalától számított öt munkanapon belül
értesíti
aa) a szociális szolgáltatást az Szt. alapján biztosítani köteles helyi önkormányzat (a továbbiakban: ellátásra
köteles helyi önkormányzat) jegyzõjét, fõjegyzõjét,
ab) az ellátottjogi képviselõt,
ac) a módszertani intézményt,
ad) a szociális szolgáltató, intézmény székhelye, telephelye szerint illetékes települési jegyzõt,
ae) támogató szolgáltatást, közösségi ellátást vagy jelzõrendszeres házi segítségnyújtást nyújtó szociális
szolgáltató, intézmény esetén az FSZH-t,
af) nappali ellátás esetén a szociális foglalkoztatást engedélyezõ szociális és gyámhivatalt, ha a nappali
ellátással kapcsolatban szociális foglalkozatási engedélyt adtak ki;
b) hozott jogerõs vagy a fellebbezésre való tekintet nélkül végrehajthatóvá nyilvánított határozatát és a 13. §
(6) bekezdése szerinti végzését közli a Magyar Államkincstárnak a normatív állami támogatás ügyében illetékes
regionális igazgatóságával (a továbbiakban: igazgatóság).
(3) A mûködést engedélyezõ szerv megkeresésre tájékoztatást ad a szociális szolgáltatók, intézmények általa kezelt
közérdekû adatairól, különösen arról, hogy a szociális szolgáltató, intézmény
a) rendelkezik-e mûködési engedéllyel,
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mûködési engedélye milyen tartalommal lett kiadva,
mûködése az ellenõrzés során tett megállapítások alapján megfelel-e a jogszabályi feltételeknek.

A mûködési engedély kiadása
5. §

(1) A fenntartó a 2. számú melléklet szerinti iratokat csatolja a mûködési engedély iránti kérelemhez, illetve mutatja be
a mûködést engedélyezõ szervnek.
(2) Ha a fenntartó a 2. számú melléklet
a) 1.2. pontja szerinti iratot nem csatolta, illetve mutatta be, vagy az nem tartalmazza az egyéni vállalkozó
fenntartónak az egyéni vállalkozók nyilvános nyilvántartásában feltüntetett valamennyi hatályos adatát,
az adatokat a mûködést engedélyezõ szerv az egyéni vállalkozók nyilvántartásából szerzi be, illetve ellenõrzi,
b) 1.3., 1.4., 1.5.1., illetve 1.5.2. pontja szerinti iratot nem csatolta, a mûködést engedélyezõ szerv a bíróság
nyilvántartásából szerzi be, illetve ellenõrzi az egyházi, nem állami fenntartó nyilvántartásba vett adatait, vagy
– ha a fenntartó az egyház bírósági nyilvántartásba nem vett, egyházi fenntartónak minõsülõ szervezeti egysége –
annak a nyilvántartásba vett egyházi jogi személynek a nyilvántartásba vett adatait, amelynek az egyházi
fenntartó a szervezeti egysége,
c) 1.6. pontja szerinti iratot nem csatolta, illetve mutatta be, az adószámot a mûködést engedélyezõ szerv az adózók
nyilvántartásából ellenõrzi,
d) 1.7. pontja szerinti iratot nem csatolta, a mûködést engedélyezõ szerv ellenõrzi, hogy az egyházi, nem állami
fenntartó szerepel-e a köztartozásmentes adózói adatbázisban,
e) 1.8. pontja szerinti iratot nem csatolta, a költségvetési szerv szociális szolgáltató, intézmény alapító okiratának
másolatát a mûködést engedélyezõ szerv a Magyar Államkincstártól szerzi be,
f) 2.4.1. pontja szerinti iratot nem mutatta be, a szociális szolgáltatáshoz használni kívánt gépjármû vezetéséhez
szükséges jármûvezetõi engedély meglétét a mûködést engedélyezõ szerv a közúti közlekedési nyilvántartásból
ellenõrzi,
g) 2.4.2. pontja szerinti esetben nem mutatta be a forgalmi engedélyt, a mûködési engedély iránti kérelemben
a gépjármûvel kapcsolatban feltüntetett adatokat a mûködést engedélyezõ szerv a közúti közlekedési
nyilvántartásból ellenõrzi,
h) 2.5. pontja szerinti esetben nem csatolta a tulajdoni lap másolatát, a szociális szolgáltató, intézmény és a külsõ
férõhelyek elhelyezésére szolgáló ingatlan tulajdoni lapján található adatokat a mûködést engedélyezõ szerv
az ingatlan-nyilvántartásból szerzi be,
i) 2.7. pontja szerinti iratot nem csatolta, vagy nem igazolta, hogy az elõzetes szakhatósági állásfoglalásban
a hozzájárulás megadásához megkövetelt feltételt teljesítette, a mûködést engedélyezõ szerv megkeresi
a (3) bekezdés szerinti szakhatóságokat, hogy szakhatósági állásfoglalást adjanak ki, illetve – ha a kérelem szerinti
ingatlanra vonatkozóan, azonos rendeltetésre, a kérelem benyújtását megelõzõ hat hónapon belül
használatbavételi engedélyt vagy fennmaradási engedélyt adtak ki – megkeresi az építésügyi hatóságot, hogy
a használatbavételi engedélyrõl, illetve a fennmaradási engedélyrõl szolgáltasson adatot.
(3) A Kormány a mûködési engedély kiadására irányuló eljárásban
a) étkeztetés, nappali ellátás keretében melegétkeztetés nyújtása és melegétkeztetést nyújtó lakóotthon esetén,
továbbá más bentlakásos intézményi ellátás esetén – az élelmiszer-higiénia és élelmiszer-biztonság jogszabályi
követelményeinek való megfelelés kérdésében – elsõ fokú eljárásban a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal
elsõ fokú szakhatóságként eljáró szervét, másodfokú eljárásban a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal
másodfokú szakhatóságként eljáró szervét,
b) nappali ellátás és bentlakásos intézményi ellátás esetén – az intézményre vonatkozó közegészségügyi,
az ivóvíz-minõségi, a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi, járványügyi
vonatkozású követelmények, valamint a kémiai biztonságra és a dohányzóhelyek kijelölésére vonatkozó
jogszabályi elõírások érvényesítésével, valamint a bentlakásos intézmény külön jogszabály szerinti kötelezõ
szolgáltatásai körébe tartozó egészségügyi ellátáshoz szükséges személyi és tárgyi feltételek meglétével
kapcsolatos szakkérdésben – elsõ fokú eljárásban az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatnak
(a továbbiakban: ÁNTSZ) a szociális intézmény székhelye, telephelye szerint illetékes kistérségi, fõvárosi kerületi
intézetét, másodfokú eljárásban az ÁNTSZ regionális intézetét,
c) nappali ellátás és bentlakásos intézményi ellátás esetén – az intézményre vonatkozó létesítési, használati és
üzemeltetési tûzvédelmi elõírások teljesülése kérdésében – elsõ fokú eljárásban a szociális intézmény székhelye,
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telephelye szerint illetékes, elsõ fokon eljáró tûzvédelmi szakhatóságot, másodfokú eljárásban a másodfokon
eljáró tûzvédelmi szakhatóságot,
d) nappali ellátás és bentlakásos intézményi ellátás esetén, ha a kérelem szerinti ingatlanra vonatkozóan, azonos
rendeltetésre, a kérelem benyújtását megelõzõ hat hónapon belül használatbavételi engedélyt vagy
fennmaradási engedélyt nem adtak ki – az intézményre vonatkozó építéshatósági követelmények érvényesítése
szakkérdésében – elsõ fokú eljárásban a szociális intézmény székhelye, telephelye szerint illetékes építésügyi
hatóságot, másodfokú eljárásban a Kormány általános hatáskörû területi államigazgatási szervét,
e) egyházi vagy nem állami fenntartású, tanköteles korú vagy annál fiatalabb fogyatékos személyeket is ellátó,
ápolást, gondozást nyújtó intézmény esetén – a korai fejlesztéshez és gondozáshoz, valamint a fejlesztõ
felkészítéshez szükséges személyi és tárgyi feltételek teljesítése kérdésében – elsõ fokú eljárásban a szociális
intézmény székhelye, telephelye szerint illetékes megyei, fõvárosi fõjegyzõt, másodfokú eljárásban a Kormány
általános hatáskörû területi államigazgatási szervét
szakhatóságként jelöli ki. A szakhatóságok ügyintézési határideje huszonkét munkanap. Külsõ férõhelyek
engedélyezése során szakhatósági állásfoglalást nem kell beszerezni.
(4) A szakhatóság a fenntartó kérelmére elõzetes szakhatósági állásfoglalást ad ki, amely a mûködési engedélyezési
eljárásban akkor használható fel, ha a fenntartó a mûködési engedély iránti kérelmét az elõzetes szakhatósági
állásfoglalás kiadását követõ hat hónapon belül benyújtja.
(5) A szakmai programot a módszertani intézmény – a kirendeléstõl számított huszonkét munkanapon belül –
szakértõként véleményezi. A mûködést engedélyezõ szerv a határidõt – a módszertani intézménynek a határidõ
letelte elõtt benyújtott indokolt kérelmére – egy alkalommal, legfeljebb tíz munkanappal meghosszabbíthatja.
(6) A mûködést engedélyezõ szerv ellátást nyújtó székhely engedélyezése esetén a székhelyen, telephely engedélyezése
esetén a telephelyen, a külsõ férõhelyek elhelyezésére szolgáló lakásban (lakrészben), az ellátottak számára nyitva álló
egyéb helyiségben, jelzõrendszeres házi segítségnyújtás esetén a szakmai központban és szükség esetén
a diszpécserközpontban, valamint a támogató szolgáltatáshoz használni kívánt gépjármû vizsgálata céljából helyszíni
szemlét tart.
6. §

(1) A mûködést engedélyezõ szerv a mûködési engedélyt kiadja, ha
a) a szociális szolgáltató, intézmény megfelel a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, és
b) az egyházi, nem állami fenntartó a kérelem benyújtásának idõpontjában köztartozásmentes adózónak minõsül,
továbbá
c) a nem állami fenntartású tartós bentlakásos intézmény elhelyezésére szolgáló ingatlan – ide nem értve a külsõ
férõhelyeket –
ca) a fenntartó kizárólagos, haszonélvezettel nem terhelt tulajdonában van, vagy
cb) olyan helyi önkormányzat, társulás, illetve állami szerv kizárólagos tulajdonában, illetve vagyonkezelésében
van, amellyel a fenntartó a szociális intézmény által nyújtott tartós bentlakásos intézményi ellátásokra
legalább a férõhelyek fele tekintetében ellátási szerzõdést kötött.
(2) A mûködési engedélyben fel kell tüntetni a 3. számú melléklet szerinti adatokat.
(3) Az alapszolgáltatás ellátási területe – a falugondnoki és a tanyagondnoki szolgáltatás, valamint a nappali ellátás
kivételével – legfeljebb
a) a fõvárosra és két – vele szomszédos – kistérségre, vagy
b) négy szomszédos – a fõvároson kívüli – kistérségre
terjedhet ki, amelyet az ellátást nyújtó székhely és a telephelyek engedélyezése során külön-külön kell vizsgálni.
E szociális szolgáltatások esetén ellátási területként csak olyan terület határozható meg, ahol a szociális szolgáltató,
intézmény a biztosított feltételek alapján az alapszolgáltatást nyújtani tudja.
(4) A szociális szolgáltató, intézmény alapszolgáltatást nyújtó székhelyének, illetve telephelyének, valamint az ellátottak
számára nyitva álló egyéb helyiségeknek, továbbá jelzõrendszeres házi segítségnyújtás esetén a szakmai
központoknak az alapszolgáltatás ellátási területén, vagy – fõvárosban nyújtott utcai szociális munka esetén –
a fõvárosban kell lennie.
(5) Ha a nappali, illetve a bentlakásos intézmény elhelyezésére szolgáló ingatlan használatának joga határozott idõre szól
– ideértve az (1) bekezdés cb) alpontja szerinti esetet, ha az ellátási szerzõdést határozott idõre kötötték –, a mûködést
engedélyezõ szerv a mûködési engedélyt legfeljebb arra az idõre adja ki, ameddig az ingatlan a szociális intézmény
használatában van (határozott idejû mûködési engedély).
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(6) Ha a szakhatóság a hozzájárulását határozott idõre adta meg, a szakhatósági állásfoglalásban meghatározott idõre
ideiglenes mûködési engedélyt kell kiadni. Ha a szakhatóság a hozzájárulását ismét határozott idõre adta meg,
az ideiglenes mûködési engedély hatálya meghosszabbítható.
(7) Ha az (5)–(6) bekezdés alapján az adott szociális szolgáltatásra a mûködési engedély több különbözõ hatállyal is
kiadható, a mûködési engedélyt a legrövidebb hatállyal kell kiadni. A fennmaradt idõre – ha a feltételei egyébként
fennállnak – az ideiglenes mûködési engedély hatálya is meghosszabbítható.
(8) A szociális szolgáltató, intézmény – ha a határozat késõbbi idõpontot nem állapít meg – a mûködési engedélyt kiadó
határozat jogerõre emelkedésétõl kezdõdõen mûködtethetõ.

A mûködési engedély módosítása
7. §

(1) A fenntartó köteles kérelmezni a mûködési engedély módosítását, ha a mûködési engedélyben feltüntetett adatok
megváltoznak.
(2) A mûködési engedély módosítását
a) az ok bekövetkeztétõl számított egy hónapon belül kell kérelmezni
aa) a fenntartó adataiban bekövetkezõ változás miatt,
ab) a szociális szolgáltató, intézmény nevének, adószámának megváltozása, illetve telephely mûködési
engedélyében a székhely megváltozása miatt,
ac) közterület átnevezésébõl, átszámozásából adódó címváltozás miatt,
ad) az ellátási szerzõdés adataiban bekövetkezõ változás miatt,
ae) be nem töltött férõhelyek megszüntetése miatt, valamint házi segítségnyújtás esetén az ellátható
személyek számának, jelzõrendszeres házi segítségnyújtás esetén a kihelyezhetõ jelzõkészülékek számának
csökkentése miatt, ha ez intézményi jogviszony megszüntetésével nem jár,
af) fenntartóváltozás miatt, ha az új fenntartó a korábbi fenntartó jogutódlással történõ megszûnése révén jött
létre, vagy a fenntartó egyéni vállalkozó halála esetén a vállalkozói tevékenységet özvegye folytatja, vagy
a fenntartó egyéni vállalkozó egyéni céget alapított, illetve átruházással megszerezte az egyéni cég vagyoni
betétjét, és a szociális szolgáltatót, intézményt az egyéni cég veszi át;
b) az a) pontban nem említett esetben azt megelõzõen kell kérelmezni, hogy a szociális szolgáltatót, intézményt
elkezdenék a módosítás iránti kérelemben foglaltaknak megfelelõen mûködtetni.
(3) A mûködési engedély módosítása fenntartóváltozás miatt – a (2) bekezdés af) alpontjában foglaltak kivételével –
naptári évenként egyszer kérelmezhetõ, a kérelmet a korábbi és az új fenntartónak együttesen kell benyújtania.
A mûködési engedély módosítása a (2) bekezdés a) pontjában nem említett egyéb esetben naptári negyedévenként
egyszer kérelmezhetõ.
(4) A mûködési engedély módosítására a mûködési engedély kiadására vonatkozó szabályokat kell megfelelõen
alkalmazni azzal, hogy
a) a kérelemhez csak a változással összefüggõ körülményekkel kapcsolatos iratokat kell csatolni,
b) – ha jogszabály másként nem rendelkezik – csak a változással összefüggõ körülményeket kell vizsgálni, és ezekkel
kapcsolatban kell bizonyítási eljárást lefolytatni,
c) csak az (5) bekezdés szerinti szakhatóságokat kell az eljárásba bevonni,
d) a szakmai program véleményezésére a módszertani intézményt akkor kell szakértõként kirendelni, ha a módosítás
új szociális szolgáltatás, ellátotti csoport vagy alapszolgáltatás esetén – ide nem értve a nappali ellátást – új ellátási
terület engedélyeztetésére irányul,
e) helyszíni szemlét kell tartani, ha az ellátást nyújtó székhely, telephely megváltozik, a férõhelyszám emelkedik,
a nappali vagy bentlakásos intézményi ellátásba a szociális intézmény elhelyezésére korábban nem szolgáló
épületet (épületrészt) kívánnak bevonni, a nappali vagy bentlakásos intézményi ellátásból korábban erre a célra
szolgáló épületet (épületrészt) kívánnak kivonni, a támogató szolgáltatáshoz másik gépjármûvet kívánnak
használni, illetve a módosítás célja külsõ férõhelyek engedélyezése vagy az ellátottak számára nyitva álló egyéb
helyiségnek a mûködési engedélyben történõ feltüntetése, valamint ha a helyszíni szemle tartása egyéb okból
indokolt,
f) csak fenntartóváltozás esetén – ide nem értve a (2) bekezdés af) alpontjában foglaltakat – feltétele a mûködési
engedély módosításának, hogy a kérelem benyújtásakor a szociális szolgáltatót, intézményt átvevõ egyházi, nem
állami fenntartó köztartozásmentes adózónak minõsüljön,
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a 6. § (1) bekezdésének c) pontja szerinti feltételeknek való megfelelést csak a tartós bentlakásos intézményi
ellátást nyújtó székhely, telephely megváltozása esetén, fenntartóváltozás esetén, valamint abban az esetben kell
vizsgálni, ha a módosítás célja tartós bentlakásos intézményi ellátás engedélyeztetése olyan ellátást nyújtó
székhelyen, telephelyen, ahol tartós bentlakásos intézményi ellátást nem nyújtanak.
A mûködési engedély módosítására irányuló eljárásban szakhatóságként járnak el:
a) az 5. § (3) bekezdésének a) pontja szerinti szakhatóság, ha a mûködési engedély módosításának célja étkeztetés
engedélyezése, és az ehhez kapcsolódó követelményeket a szakhatóság korábban nem vizsgálta meg,
b) az 5. § (3) bekezdésének b)–d) pontja, továbbá – ha a hatáskörüket érinti – az 5. § (3) bekezdésének a), illetve
e) pontja szerinti szakhatóságok a változással összefüggésben, ha a szociális intézmény ellátást nyújtó székhelye,
telephelye megváltozik, vagy a nappali vagy bentlakásos intézményi ellátásba a szociális intézmény elhelyezésére
korábban nem szolgáló épületet (épületrészt) kívánnak bevonni, vagy ha a mûködési engedély módosításának
célja nappali vagy bentlakásos intézményi ellátás engedélyezése, és az ehhez kapcsolódó követelményeket
a hatáskörrel rendelkezõ szakhatóság korábban nem vizsgálta meg,
c) az 5. § (3) bekezdésének e) pontja szerinti szakhatóság, ha egyházi vagy nem állami fenntartású, ápolást,
gondozást nyújtó intézmény tanköteles korú vagy annál fiatalabb fogyatékos személyeket kíván ellátni,
d) az ÁNTSZ kistérségi, fõvárosi kerületi intézete – a közegészségügyi követelmények teljesülésének
szakkérdésében –, valamint az elsõfokú tûzvédelmi szakhatóság – a változással összefüggõ, az intézményre
vonatkozó létesítési, használati és üzemeltetési tûzvédelmi elõírások teljesülése kérdésében –, ha a szociális
intézmény férõhelyeinek száma – ide nem értve a külsõ férõhelyeket – egy éven belül öt százalékot meghaladó
mértékben emelkedik,
e) az a szakhatóság, amely a hozzájárulását a korábbiakban határozott idõre adta meg, ha a fenntartó az ideiglenes
mûködési engedély határozatlan vagy határozott idejûre történõ módosítását, illetve hatályának
meghosszabbítását kéri.
Ha a mûködési engedély módosítása következtében intézményi jogviszony megszüntetésére kerül sor, a mûködési
engedély módosításának
a) ellátási kötelezettséget teljesítõ állami fenntartó esetén feltétele, hogy az ellátottakról megfelelõen
gondoskodott;
b) az a) pontban nem említett fenntartó esetén feltétele, hogy a 8. § (3) bekezdése szerinti bejelentési
kötelezettségének határidõben eleget tett, vagy az ellátottakról megfelelõen gondoskodott.
Amennyiben a tartós bentlakásos intézményt a nem állami fenntartó egyházi fenntartó fenntartásába adja,
a fenntartóváltozás akkor engedélyezhetõ, ha a tartós bentlakásos intézmény elhelyezésére szolgáló ingatlan – ide
nem értve a külsõ férõhelyeket – az egyházi fenntartó kizárólagos, haszonélvezettel nem terhelt tulajdonában vagy
olyan helyi önkormányzat, társulás, illetve állami szerv kizárólagos tulajdonában, illetve vagyonkezelésében van,
amellyel az egyházi fenntartó a szociális intézmény által nyújtott tartós bentlakásos intézményi ellátásokra legalább
a férõhelyek fele tekintetében ellátási szerzõdést kötött.
A mûködési engedélyt módosító határozatban fel kell tüntetni
a) azt az idõpontot, amelytõl kezdõdõen a szociális szolgáltató, intézmény a módosításnak megfelelõen
mûködtethetõ, és amely a (2) bekezdés a) pontjában nem említett esetben nem lehet korábbi, mint a mûködési
engedélyt módosító határozat jogerõre emelkedésének idõpontja, valamint
b) a mûködési engedélynek a módosítást követõen hatályos valamennyi adatát.
A határozott idejû mûködési engedély hatálya meghosszabbítható vagy határozatlan idejûre módosítható, ha
a nappali, illetve a bentlakásos intézmény elhelyezésére szolgáló ingatlan használatának joga meghosszabbodik,
illetve határozatlan idejûre módosul.
Ha jogszabály másként nem rendelkezik, az ideiglenes mûködési engedély a hatályának megváltoztatása nélkül
módosítható, feltéve, hogy az ellátás színvonala nem romlik. Ha a fenntartó azelõtt igazolja, hogy a szociális
szolgáltató, intézmény megfelel a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, mielõtt az ideiglenes mûködési
engedély hatályát vesztené, a mûködési engedélyt határozatlan, illetve a 6. § (5) bekezdése szerinti esetben határozott
idejûre kell módosítani. Az ideiglenes mûködési engedély hatálya csak akkor hosszabbítható meg, ha azt jogszabály
lehetõvé teszi.
Ha a fenntartó azelõtt kérelmezi a határozott idejû, illetve az ideiglenes mûködési engedély hatályának módosítását,
mielõtt az hatályát vesztené, a kérelem elbírálásáig a mûködési engedély hatálya meghosszabbodik. A mûködési
engedély hatályának meghosszabbítása során a 6. § (7) bekezdésében foglaltakat megfelelõen alkalmazni kell.
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(12) Ha a mûködést engedélyezõ szerv tudomására jutott tény vagy adat alapján kétséges, hogy a szociális szolgáltató,
intézmény a kérelemmel nem érintett, jogszabályokban meghatározott feltételeket teljesíti, a mûködést engedélyezõ
szerv egyéb mûködési feltételeket is megvizsgálhat, azokkal kapcsolatban bizonyítási eljárást folytathat le, szükség
esetén az 5. § (3) bekezdése szerinti hatóságokat is bevonhatja, továbbá – ha jogsértést állapít meg, a kérelemmel
érintett változások és a jogsértés jellegétõl függõen – erre hivatkozva a kérelmet elutasíthatja, illetve alkalmazhatja
a 13. § szerinti jogkövetkezményeket.

Bejelentési kötelezettség
8. §

(1) A fenntartó köteles az elsõ fokú mûködést engedélyezõ szervnek a változást követõ tizenöt napon belül bejelenteni,
ha
a) a nappali vagy bentlakásos intézményi ellátásba a szociális intézmény elhelyezésére korábban nem szolgáló
épületet (épületrészt) vont be, vagy a nappali vagy bentlakásos intézményi ellátásból korábban erre a célra
szolgáló épületet (épületrészt) vont ki,
b) a nappali vagy bentlakásos intézmény épületén építésiengedély-köteles építést, bõvítést vagy átalakítást
végeztetett,
c) az engedélyezés alapjául szolgáló egyéb lényeges körülményben változás következett be, így különösen, ha
a szociális szolgáltató, intézmény, telephely vezetõje megváltozik, vagy a szakmai program, illetve ellátási
szerzõdés lényeges eleme megváltozik,
feltéve, hogy a változások a mûködési engedély módosítását nem teszik szükségessé.
(2) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti bejelentéshez csatolni kell a jogerõs használatbavételi engedély vagy fennmaradási
engedély másolatát. Ha a fenntartó a használatbavételi engedélyt, illetve a fennmaradási engedélyt nem csatolja,
annak adatait a mûködést engedélyezõ szerv az építésügyi hatóságtól szerzi be.
(3) Az egyházi, a nem állami és az ellátási kötelezettséget teljesítõnek nem minõsülõ állami fenntartó alapszolgáltatás
esetén legalább két hónappal, bentlakásos intézményi ellátás esetén legalább hat hónappal korábban köteles
bejelenteni
a) az érintett ellátottaknak és törvényes képviselõiknek,
b) az érdekképviseleti fórumnak, illetve az ellátotti önkormányzatnak, valamint
c) az elsõ fokú mûködést engedélyezõ szervnek,
hogy kérelmezni fogja a mûködési engedély visszavonását, vagy olyan módosítását, amelynek következtében
intézményi jogviszony megszüntetésére kerül sor, kivéve, ha az ellátottakról megfelelõen gondoskodik. Ellátási
szerzõdés, illetve az Szt. 90. § (4) bekezdése szerinti megállapodás a bejelentési kötelezettség teljesítésére eltérõ, de
legalább egy hónapos határidõt is megállapíthat.
(4) A fenntartó köteles az ok bekövetkeztétõl számított öt napon belül bejelenteni a (3) bekezdés a)–c) pontja szerinti
személyeknek és szerveknek, ha
a) az egyéni vállalkozói tevékenységre való jogosultsága az (5) bekezdésben nem említett esetben megszûnt vagy
szünetel,
b) az egyéni vállalkozói tevékenysége folytatásának megtiltása iránt eljárás indult, és ha az eljárás befejezõdött,
c) a jogutód nélküli megszûnése iránt eljárás indult, és ha az eljárás befejezõdött.
(5) Ha a fenntartó egyéni vállalkozó meghal vagy cselekvõképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alá helyezik,
az özvegy, az örökös, illetve a gondnok köteles ezt az elsõ fokú mûködést engedélyezõ szervnek az ok bekövetkeztétõl
számított tíz napon belül bejelenteni.
(6) A (4)–(5) bekezdés alapján teljesített bejelentéshez mellékelni kell a bejelentésben foglaltakat alátámasztó okirat
másolatát. Ha a bejelentésre kötelezett a (4) bekezdés a)–b) pontja vagy az (5) bekezdés, illetve bírósági
nyilvántartásba vett fenntartó esetén a (4) bekezdés c) pontja alapján teljesített bejelentésben foglaltakat nem
igazolja, és az adat az egyéni vállalkozók nyilvántartásában, illetve bírósági nyilvántartásban rendelkezésre áll,
a bejelentésben foglaltakat a mûködést engedélyezõ szerv a nyilvántartásból ellenõrzi.
(7) A mûködést engedélyezõ szerv a (3)–(5) bekezdés szerinti bejelentésrõl öt munkanapon belül értesíti az ellátásra
köteles helyi önkormányzatot, az igazgatóságot és az ellátottjogi képviselõt.

A mûködési engedély visszavonása
9. §

(1) A mûködést engedélyezõ szerv a mûködési engedélyt visszavonja
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a)
b)

(2)

(3)
(4)

(5)

(6)

a fenntartó – jogszabályoknak és az ellátási szerzõdésben foglaltaknak megfelelõ – kérelmére,
a fenntartó egyéni vállalkozói tevékenységre való jogosultságának megszûnése, e tevékenység folytatásának
megtiltása vagy szüneteltetése esetén az (5) bekezdésben foglaltak kivételével,
c) a fenntartó jogutód nélküli megszûnése esetén,
d) törvényben vagy kormányrendeletben meghatározott egyéb esetben.
A fenntartó köteles a mûködési engedély visszavonását a (3)–(4) bekezdésben foglaltak szerint kérelmezni, vagy
– az a)–b) pont szerinti esetben – a szociális szolgáltatót, intézményt a 7. §-ban foglaltak szerint más fenntartónak
átadni, mielõtt
a) az egyéni vállalkozói tevékenység megszüntetését vagy szüneteltetését az egyéni vállalkozói tevékenységgel
kapcsolatos ügyekben eljáró, országos illetékességû hatóságnak bejelentené, illetve a jogutód nélkül
megszûnését kérné,
b) a szociális szolgáltatót, intézményt megszüntetné, vagy fenntartásával felhagyna,
c) a szociális szolgáltató, intézmény a szociális szolgáltatások nyújtásával felhagyna.
Az ellátási kötelezettséget teljesítõ állami fenntartó kérelmére a mûködési engedély akkor vonható vissza, ha
az ellátottakról megfelelõen gondoskodott.
Az egyházi, a nem állami és az ellátási kötelezettséget teljesítõnek nem minõsülõ állami fenntartó kérelmére
a mûködési engedély akkor vonható vissza, ha
a) a 8. § (3) bekezdése szerinti bejelentési kötelezettségének határidõben eleget tett, vagy
b) az ellátottakról megfelelõen gondoskodott.
A mûködési engedély nem vonható vissza
a) a fenntartó egyéni vállalkozó halála esetén, ha az özvegy, illetve az örökös határidõben benyújtott kérelmére
a fenntartóváltozást engedélyezik,
b) a fenntartó egyéni vállalkozó cselekvõképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alá helyezése esetén, ha
a gondnok az ok bekövetkeztétõl számított egy hónapon belül bejelenti, hogy az egyéni vállalkozói
tevékenységet az egyéni vállalkozó nevében és javára folytatja,
c) ha a fenntartó egyéni vállalkozó egyéni céget alapított, vagy átruházással megszerezte az egyéni cég vagyoni
betétjét, és határidõben benyújtott kérelmére a fenntartóváltozást engedélyezik.
A mûködési engedély visszavonása esetén a 19–20. §-ban foglaltakat megfelelõen alkalmazni kell.

Tanúsítvány
10. §

(1) A mûködési engedélyt kiadó határozat jogerõre emelkedését követõ tizenöt munkanapon belül az elsõ fokú
mûködést engedélyezõ szerv a fenntartó részére a miniszter által erre a célra rendszeresített formában, a 4. számú
melléklet szerinti adattartalommal, a szükséges számú példányban tanúsítványt állít ki.
(2) A tanúsítványt a szociális szolgáltató, intézmény székhelyén, telephelyén és az ellátottak számára nyitva álló egyéb
helyiségeiben jól látható módon ki kell függeszteni.
(3) A mûködési engedélynek a tanúsítványban foglalt adatokat érintõ módosítása és visszavonása esetén az elsõ fokú
mûködést engedélyezõ szerv a tanúsítványt bevonja, és módosítás esetén új tanúsítványt állít ki.

Ellenõrzés
11. §

(1) A mûködést engedélyezõ szerv legalább kétévente ellenõrzi, hogy a szociális szolgáltató, intézmény
a jogszabályokban és a mûködési engedélyben foglaltaknak megfelelõen mûködik-e.
(2) A mûködést engedélyezõ szerv éves ellenõrzési tervet készít, amelyet minden év január 31-éig megküld a felügyeleti
szervének, az illetékes módszertani intézményeknek és annak a hatóságnak, amelyet a 12. § (2) bekezdése alapján meg
kell keresnie.
(3) A mûködést engedélyezõ szerv helyszíni ellenõrzést tart
a) az (1) bekezdésben meghatározott esetben,
b) ha tudomására jut, hogy a szociális szolgáltató, intézmény személyi, tárgyi feltételei vagy mûködése az ellátottak
életét, testi épségét vagy egészségét veszélyezteti vagy más jogát sérti, illetve a szociális szolgáltató, intézmény
mûködésére vonatkozó jogszabályokat vagy a mûködési engedélyben foglaltakat súlyosan megsértették,
c) a 8. § (1) bekezdés a) pontja szerinti bejelentést követõ huszonkét munkanapon belül.
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(4) Ha a szociális szolgáltató, intézmény mûködésével kapcsolatban más hatóság észlel hiányosságot, köteles azt öt
munkanapon belül jelezni az elsõ fokú mûködést engedélyezõ szervnek.
(5) Az (1) bekezdés szerinti ellenõrzés és szükség esetén más ellenõrzés során a szakmai programban foglaltak
megvalósulása és a szociális szolgáltatások szakmai megfelelõsége kérdésében a módszertani intézményt
szakértõnek kell kirendelni. A módszertani intézmény helyszíni ellenõrzést is végez, amelyet lehetõleg a mûködést
engedélyezõ szerv helyszíni ellenõrzésével azonos vagy egymáshoz közeli idõpontban kell lefolytatni.
(6) A módszertani intézmény köteles a szakvéleményét a kirendelést követõ huszonkét munkanapon belül elkészíteni és
megküldeni a mûködést engedélyezõ szervnek. A mûködést engedélyezõ szerv a határidõt – a módszertani
intézménynek a határidõ letelte elõtt benyújtott indokolt kérelmére – egy alkalommal, legfeljebb tíz munkanappal
meghosszabbíthatja. A mûködést engedélyezõ szerv a módszertani intézmény szakértõi véleményének másolatát
megküldi a fenntartónak és a szociális szolgáltatónak, intézménynek.
(7) Az ellenõrzés során a mûködést engedélyezõ szerv az ellátottjogi képviselõtõl adatot, illetve tájékoztatást kérhet,
amely köteles azt tíz munkanapon belül megadni.
(8) A mûködést engedélyezõ szerv az ellenõrzésrõl készült jegyzõkönyvet, illetve hivatalos feljegyzést megküldi
a) a fenntartónak,
b) a szociális szolgáltatónak, intézménynek,
c) másolatban az igazgatóságnak,
d) támogató szolgáltatást, közösségi ellátást vagy jelzõrendszeres házi segítségnyújtást nyújtó szociális szolgáltató,
intézmény esetén másolatban az FSZH-nak,
e) nappali ellátás esetén másolatban a szociális foglalkoztatást engedélyezõ szociális és gyámhivatalnak, ha
a nappali ellátással kapcsolatban szociális foglalkozatási engedélyt adtak ki.
(9) Ha a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban:
Ket.) másként nem rendelkezik, az eljárás során a fenntartó és a szociális szolgáltató, intézmény köteles átadni, illetve
megküldeni az érdemi döntéshez szükséges adatokat és iratokat a mûködést engedélyezõ szervnek.
12. §

(1) Ha a mûködést engedélyezõ szerv az 5. § (3) bekezdése szerinti hatóságot ellenõrzés lefolytatása céljából megkeresi,
az a feladat- és hatáskörébe tartozó kérdésekben – ideértve az 5. § (3) bekezdésének a) pontja szerinti szociális
szolgáltatásnak az ÁNTSZ által történõ ellenõrzése során a táplálkozás-egészségügyi és dietetikai feltételek teljesítését
is – a szociális szolgáltatónál, intézménynél, a mûködést engedélyezõ szervvel együttmûködve, huszonkét
munkanapon belül ellenõrzést folytat le.
(2) A mûködést engedélyezõ szerv a 11. § (1) bekezdése szerinti ellenõrzést megelõzõen legalább tizenöt munkanappal
ellenõrzés lefolytatása céljából megkeresi
a) étkeztetés, nappali ellátás és bentlakásos intézményi ellátás esetén az ÁNTSZ kistérségi intézetét,
b) egyházi vagy nem állami fenntartású, tanköteles korú vagy annál fiatalabb fogyatékos személyeket is ellátó
ápolást, gondozást nyújtó intézmény esetén a megyei, fõvárosi fõjegyzõt.
(3) Az 5. § (3) bekezdése szerinti hatóság a szociális szolgáltatónál, intézménynél lefolytatandó ellenõrzésrõl elõzetesen
értesíti az elsõ fokú mûködést engedélyezõ szervet, ha az ellenõrzés lefolytatása céljából nem a mûködést
engedélyezõ szerv kereste meg.
(4) Ha az 5. § (3) bekezdése szerinti vagy más hatóság szociális szolgáltatót, intézményt ellenõriz,
a) az ellenõrzésérõl készült jegyzõkönyv, illetve hivatalos feljegyzés másolatát megküldi az elsõ fokú mûködést
engedélyezõ szervnek,
b) az ügyben hozott döntését közli az elsõ fokú mûködést engedélyezõ szervvel.

13. §

(1) A mûködést engedélyezõ szerv
a) a mûködési engedélyt visszavonja, ha a szociális szolgáltató, intézmény megszûnt vagy szociális szolgáltatást
nem nyújt;
b) az ellátottak számára nyitva álló egyéb helyiséget, illetve a külsõ férõhelyet – szükség szerint az intézmény
férõhelyszámának egyidejû csökkentésével – törli a mûködési engedélybõl, ha az elhelyezésére szolgáló épület
(épületrész) állaga az ellátottak életét, testi épségét vagy egészségét súlyosan veszélyezteti;
c) a szociális intézmény épületének egy részét lezáratja, ha az a szociális intézmény mûködõképességének
fenntartása mellett megfelelõen lezárható, és állaga az ellátottak életét, testi épségét vagy egészségét súlyosan
veszélyezteti;
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a b)–c) pontban nem említett esetben a mûködési engedélyt visszavonja, és kötelezi a fenntartót, hogy a szociális
szolgáltatással hagyjon fel, ha a szociális szolgáltató, intézmény személyi, tárgyi feltételei vagy mûködése
az ellátottak életét, testi épségét vagy egészségét súlyosan veszélyezteti, illetve más alapvetõ jogát súlyosan sérti;
e) az a)–b) és d) pontban nem említett jogsértés esetén a jogsértés jellegétõl és súlyától függõen, az ellátottak
érdekeinek figyelembevételével
ea) legalább tizenöt munkanapos, de legfeljebb négy hónapos határidõ megjelölésével szólíthatja fel
a fenntartót a hiányosság vagy más jogsértés megszüntetésére, illetve a jogszerû mûködés helyreállítására,
eb) az ea) alpont szerinti felszólítással egyidejûleg – ha az ellátottak Szt. szerinti jogainak megóvása érdekében
szükséges – legfeljebb a hiányosság vagy más jogsértés megszüntetéséig, illetve a jogszerû mûködés
helyreállításáig megtilthatja újabb ellátottak felvételét,
ec) az ügynek az ellátottak, az ellátási érdek és a fenntartó szempontjából is elõnyös rendezése érdekében
a hiányosság – legfeljebb három éven belül történõ – megszüntetésérõl a fenntartóval hatósági szerzõdést
köthet,
ed) a mûködési engedélyt az ellenõrzés során megállapított tényeknek és a jogszabályoknak megfelelõen
a b) pontban foglaltakon túl hivatalból módosíthatja, ha a fenntartó elmulasztotta kérni a mûködési
engedély módosítását;
f) a 14. §-ban meghatározott esetben szociális igazgatási bírságot (a továbbiakban: bírság) szabhat ki.
(2) A Ket. 94. § (2) bekezdés b) pontja alkalmazásának van helye
a) az (1) bekezdés b)–d) pontjában és eb) alpontjában foglalt jogkövetkezmények esetén;
b) bírság kiszabása esetén a 14. § (1) bekezdésének
ba) a), d)–e) és i)–k) pontja szerinti esetben,
bb) f)–g) pontja szerinti esetben, ha az ellátottnak, törvényes képviselõjének, hozzátartozójának vagy a térítési
díjat, illetve az egyszeri hozzájárulást megfizetõ személynek az Szt. szerinti jogai sérülnek,
bc) h) pontja szerinti esetben, ha ebbõl az ellátottaknak vagy a térítési díjat megfizetõ más személynek fizetési
többletkötelezettsége keletkezik.
(3) A fenntartó kérelmére az (1) bekezdés ea) alpontja szerinti határidõ indokolt esetben egyszer, legfeljebb két hónappal
meghosszabbítható. Ha a fenntartó a megjelölt határidõben nem igazolja, hogy a felszólításban foglaltaknak eleget
tett, vagy a felszólításban foglaltak teljesítésének megállapítása érdekében egyébként szükséges, a mûködést
engedélyezõ szerv utóellenõrzést tart. Ha a fenntartó a megjelölt határidõben nem intézkedik a szabályszerû mûködés
megteremtése érdekében, a mûködést engedélyezõ szerv a jogsértés jellegétõl és súlyától függõen, az ellátottak
érdekeinek figyelembevételével
a) a határozatlan vagy határozott idejû mûködési engedélyt feltételek elõírása mellett – legfeljebb két évig
hatályos – ideiglenes mûködési engedélyre módosíthatja,
b) az ügynek az ellátottak, az ellátási érdek és a fenntartó szempontjából is elõnyös rendezése érdekében
a hiányosság – legfeljebb három éven belül történõ – megszüntetésérõl a fenntartóval hatósági szerzõdést
köthet,
c) a hiányosság vagy más jogsértés megszüntetéséig, illetve a jogszerû mûködés helyreállításáig megtilthatja újabb
ellátottak felvételét,
d) alapszolgáltatás esetén – ide nem értve a nappali ellátást – csökkentheti az ellátási területet, ha a szociális
szolgáltató, intézmény a biztosított feltételek alapján az alapszolgáltatást a teljes ellátási területen nem tudja
nyújtani,
e) csökkentheti a férõhelyek számát, házi segítségnyújtás esetén az ellátható személyek számát, jelzõrendszeres
házi segítségnyújtás esetén a kihelyezhetõ jelzõkészülékek számát,
f) a szociális intézmény épületének egy részét lezárathatja,
g) az ellátottak számára nyitva álló egyéb helyiséget, illetve a külsõ férõhelyet – szükség szerint az intézmény
férõhelyszámának egyidejû csökkentésével – törölheti a mûködési engedélybõl,
h) a mûködési engedélyt visszavonhatja, és kötelezheti a fenntartót, hogy a szociális szolgáltatással hagyjon fel,
i) a mûködési engedélyt az ellenõrzés során megállapított tényeknek és a jogszabályoknak megfelelõen az a), d)–e)
és g) pontban foglaltakon túl hivatalból módosíthatja, ha a fenntartó elmulasztotta kérni a mûködési engedély
módosítását,
j) egyházi és nem állami fenntartású bentlakásos intézmény esetén az Szt. szerint határozhat a normatív állami
hozzájárulás visszatartásáról,
k) a 14. §-ban meghatározott esetben bírságot szabhat ki.
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(4) A jogsértés jellegének, súlyának megfelelõen egyidejûleg több jogkövetkezmény is megállapítható.
(5) A szociális intézmény épületének lezárt része szociális szolgáltatáshoz akkor használható, ha a mûködést engedélyezõ
szerv a lezárást – az arra okot adó körülmény megszûnése esetén – a fenntartó kérelmére megszünteti.
(6) A hatósági szerzõdésben meg kell határozni azt az egy vagy több – (3) bekezdés szerinti – jogkövetkezményt, amelyik
jogerõssé válik, ha a fenntartó a hatósági szerzõdésben foglaltakat megszegi. A jogkövetkezmény jogerõssé válását –
ha ezzel a mûködési engedély módosításra vagy visszavonásra kerül – a mûködést engedélyezõ szerv végzéssel
állapítja meg, amelyben a mûködési engedély módosítása esetén fel kell tüntetni a módosítás idõpontját és
a mûködési engedélynek a módosítást követõen hatályos valamennyi adatát.
(7) A (3) bekezdés a) pontja alapján kiadott ideiglenes mûködési engedély hatálya egy alkalommal, legfeljebb egy évvel
meghosszabbítható.
(8) Az újabb ellátottak felvétele a (3) bekezdés c) pontjában foglaltaktól eltérõ idõpontig is megtiltható, ha az egyidejûleg
alkalmazott más jogkövetkezmény azt indokolja. Ha a tilalmat megszegik, a mûködést engedélyezõ szerv
a (3) bekezdésben meghatározott más jogkövetkezményt alkalmazhat.
(9) A mûködést engedélyezõ szerv a fenntartót megilletõ normatív állami hozzájárulást szociális szolgáltatónként,
intézményenként (ellátást nyújtó székhelyenként, telephelyenként) egy naptári évben legfeljebb kétszer tarthatja
vissza. A mûködést engedélyezõ szerv a normatív állami hozzájárulás visszatartását és a visszatartott összeg
kiutalhatóságát elrendelõ jogerõs határozatát közli az igazgatósággal. Az igazgatóság a normatív állami hozzájárulást
a jogerõs határozat közlését követõ elsõ esedékes utalástól kezdõdõen tartja vissza, illetve a visszatartott összeget –
annak kiutalhatósága esetén – az elsõ esedékes utaláskor folyósítja.
(10) A mûködést engedélyezõ szerv a nappali melegedõ, az éjjeli menedékhely és a hajléktalan személyek átmeneti
szállása esetén a téli idõszakban az (1) bekezdés eb) alpontja, valamint a (3) bekezdés c), e)–f) és h) pontja szerinti
jogkövetkezményeket akkor alkalmazhatja, ha az intézmény személyi, tárgyi feltételei vagy mûködése az ellátottak
életét, testi épségét vagy egészségét veszélyezteti, illetve más alapvetõ jogát sérti.
(11) Nem állapítható meg jogkövetkezmény, ha az FSZH ugyanazt a jogsértést a 15. § szerinti hatáskörében már elbírálta,
kivéve, ha a jogsértés megszüntetésére, illetve a jogszerû állapot helyreállítására az elõírt határidõben, illetve módon
nem került sor, és az FSZH még nem intézkedett.
14. §

(1) A mûködést engedélyezõ szerv bírságot szabhat ki
a) a fenntartóval, a jogsértés során a fenntartó nevében eljáró személlyel, illetve a szociális szolgáltató, intézmény
vezetõjével szemben, ha a fenntartó, illetve a szociális szolgáltató, intézmény az ellátottaknak az Szt.-ben
biztosított valamely jogát megsérti, így különösen, ha az ellátottak, törvényes képviselõik, illetve az ellátotti
érdekképviseleti szervek felé fennálló tájékoztatási, bejelentési kötelezettséget megszegik, az ellátottat vagy
az ellátotti érdekképviseleti szervet akadályozzák jogai gyakorlásában, illetve abban, hogy a mûködést
engedélyezõ szervhez, más hatósághoz vagy az ellátottjogi képviselõhöz forduljon, vagy a szociális szolgáltató,
intézmény vezetõje, illetve a fenntartó a panaszt határidõben nem vizsgálja ki,
b) szociális szolgáltatást mûködési engedély nélkül nyújtó, illetve ilyen szolgáltatást mûködtetõ vagy szervezõ
személlyel, szervezettel és az ilyen szervezet nevében – különösen a szolgáltatás iránt érdeklõdõknél, illetve
az igénybe vevõknél – eljáró személlyel szemben,
c) a fenntartóval és a fenntartó nevében eljárni jogosult személlyel szemben, ha a fenntartó a jogszabályban elõírt
határidõben nem kéri a mûködési engedély módosítását, illetve visszavonását,
d) a fenntartóval és a fenntartó nevében eljárni jogosult személlyel szemben, ha a fenntartó a 8. § (1) bekezdésének
a)–b) pontja és (3)–(5) bekezdése szerinti bejelentési kötelezettségét határidõben nem teljesíti,
e) a szociális szolgáltató, intézmény vezetõjével vagy – ha a feltételeket a fenntartó nem biztosítja – a fenntartóval
szemben, ha a szociális szolgáltató, intézmény nem nyújtja azokat a szolgáltatásokat, amelyeket az engedélyezett
szociális szolgáltatásra vonatkozó jogszabályok alapján nyújtania kell,
f) a szociális szolgáltató, intézmény vezetõjével szemben, ha az Szt. 94/B. §-a szerinti megállapodás, annak
módosítása vagy a szociális szolgáltató, intézmény vezetõje által történõ megszüntetése jogszabályba ütközik,
g) a fenntartóval és az Szt. 94/D. §-a szerinti megállapodás megkötése, módosítása, illetve megszüntetése során
a fenntartó nevében eljáró személlyel szemben, ha az Szt. 94/D. §-a szerinti megállapodás, annak módosítása vagy
a fenntartó által történõ megszüntetése jogszabályba ütközik,
h) az egyházi, nem állami fenntartóval szemben, ha az intézményi térítési díj megállapítására vagy összegére
vonatkozó szabályokat megszegik,
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i)

(2)

(3)

(4)
(5)
(6)

(7)
(8)
(9)

(10)
15. §

a szociális szolgáltató, intézmény vezetõjével vagy – ha a személyi térítési díjat, illetve a költõpénzt a fenntartó
állapította meg – a fenntartóval szemben, ha a személyi térítési díj, illetve a költõpénz megállapítására vagy
összegére vonatkozó szabályokat megszegik,
j) a fenntartóval, valamint állami fenntartású intézmény esetén a szociális szolgáltató, intézmény vezetõjével,
egyházi vagy nem állami fenntartású intézmény esetén az Szt. 94/D. §-a szerinti megállapodás megkötése,
módosítása, illetve megszüntetése során a fenntartó nevében eljáró személlyel szemben, ha az egyszeri
hozzájárulás megállapítására, összegére, megfizetésére vagy visszafizetésére vonatkozó szabályokat megszegik,
k) a fenntartóval és a nevében vagyoni elõnyt kérõ személlyel szemben, valamint azzal a személlyel, szervezettel
szemben, amelynek a vagyoni elõnyt nyújtották, ha az Szt. 119/A. §-a szerinti tilalmat megsértik.
Nem szabható ki bírság, ha a jogsértés elkövetésétõl, illetve a jogsértõ állapot megszûnésétõl számított öt év eltelt. Ha
a jogsértõ magatartás folyamatos, a határidõ a magatartás abbahagyásakor kezdõdik. Ha a jogsértõ magatartás azzal
valósul meg, hogy valamely helyzetet vagy állapotot nem szüntetnek meg, a határidõ mindaddig nem kezdõdik el,
amíg ez a helyzet vagy állapot fennáll.
A bírság összegét az eset összes körülményeire, így különösen a jogsértés súlyára, a jogsértéssel okozott érdeksérelem
nagyságára, a jogsértõ állapot idõtartamára, a jogsértõ magatartás ismételt tanúsítására és – fenntartóra kiszabott
bírság esetén – a bírság megfizetésének az ellátás színvonalára gyakorolt hatására tekintettel kell meghatározni.
A bírság – a jogsértés jellegétõl és a felelõsség mértékétõl függõen – több személlyel, szervezettel szemben is
kiszabható.
Ha a bírsággal sújtott személy vagy szervezet a megállapított határidõn belül nem intézkedik a jogellenesség
megszüntetése érdekében, a bírság ismételten kiszabható.
A szociális szolgáltató, intézmény vezetõjére vonatkozó rendelkezéseket arra a személyre is alkalmazni kell, aki
a szociális szolgáltató, intézmény vezetõjének jogszabályban meghatározott azon feladatát ellátja, amelybõl származó
jog gyakorlásával, illetve kötelesség megszegésével a jogsértést elkövették.
A bírságot az elsõ fokon eljárt mûködést engedélyezõ szervnek – ha fizetési kedvezményt nem engedélyeztek –
a kiszabó határozat jogerõre emelkedését követõ huszonkét munkanapon belül kell megfizetni.
A megbírságolt köteles a bírság megfizetését – a megfizetést követõ három munkanapon belül – az elsõ fokon eljárt
mûködést engedélyezõ szervnél igazolni.
A bírságból befolyt összeget a mûködést engedélyezõ szerv negyedévente, a negyedévet követõ hónap 20-áig
a minisztérium fejezeti kezelésû elõirányzat-felhasználási keretszámlájára utalja át. A mûködést engedélyezõ szerv
az átutalással egyidejûleg a bírságot kiszabó jogerõs határozat egy hitelesített másolati példányát megküldi
a minisztériumnak és az FSZH-nak.
A bírságból befolyt összeget a mûködést engedélyezõ szervek ellenõrzési feladatainak támogatására kell felhasználni.

(1) Az FSZH ellenõrizheti, hogy a fenntartó a szociális szolgáltatót, intézményt a jogszabályokban és a mûködési
engedélyben foglaltaknak megfelelõen mûködteti-e. Az FSZH a miniszter felkérésére ellenõrzést végez.
(2) Ha az FSZH ellenõrzése során a szakmai programban foglaltak megvalósulása vagy a szociális szolgáltatások szakmai
megfelelõsége kérdésében szakértõ kirendelése szükséges, a módszertani intézményt kell szakértõnek kirendelni.
Az FSZH ellenõrzésére egyebekben a 11. § (6)–(9) bekezdésében, a 12. § (1) bekezdésében, a 13. §
(1)–(10) bekezdésében, valamint a 14. §-ban foglaltakat kell megfelelõen alkalmazni. Az 5. § (3) bekezdése szerinti
hatóság, ha az ellenõrzés lefolytatása céljából az FSZH kereste meg, az ellenõrzésérõl készült jegyzõkönyv, illetve
hivatalos feljegyzés másolatát az FSZH-nak is megküldi, továbbá az ügyben hozott döntését az FSZH-val is közli.
(3) Nem állapítható meg jogkövetkezmény, ha a mûködést engedélyezõ szerv ugyanazt a jogsértést a 11. § szerinti
hatáskörében már elbírálta, kivéve, ha a jogsértés megszüntetésére, illetve a jogszerû állapot helyreállítására az elõírt
határidõben, illetve módon nem került sor, és a mûködést engedélyezõ szerv még nem intézkedett.
(4) Az FSZH
a) az ellenõrzésrõl készült jegyzõkönyv, illetve hivatalos feljegyzés másolatát a mûködést engedélyezõ szervnek és
miniszteri felkérés alapján végzett ellenõrzés esetén a miniszternek is megküldi,
b) a döntését közli az elsõ fokú mûködést engedélyezõ szervvel és miniszteri felkérés alapján végzett ellenõrzés
esetén a miniszterrel.
(5) Ha az FSZH a szociális szolgáltatót, intézményt teljes körûen leellenõrzi, a mûködést engedélyezõ szervnek a 11. §
(1) bekezdése szerinti soron következõ ellenõrzést az FSZH ellenõrzésétõl számított két éven belül kell lefolytatnia.
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Az idõszakos férõhelyekre vonatkozó különös rendelkezések
16. §

(1) Az idõszakos férõhelyekre e rendelet szabályait az e §-ban foglalt eltérésekkel kell megfelelõen alkalmazni.
(2) Nappali melegedõ, éjjeli menedékhely és hajléktalan személyek átmeneti szállásának fenntartója idõszakos férõhelyek
kialakítása érdekében új telephely engedélyezését, illetve a mûködési engedély módosítását kérelmezheti
(a továbbiakban együtt: idõszakos férõhelybõvítés) a téli idõszakra vagy annak egy részére. A fenntartó az idõszakos
férõhely-bõvítést több év téli idõszakára vagy azok egy részére is kérelmezheti.
(3) Az idõszakos férõhelybõvítés során az 5. § (3) bekezdés a) pontja szerinti szakhatóság az eljárásban nem vesz részt, ha
az idõszakos férõhelyeken elhelyezetteknek meleg étkeztetést nem nyújtanak.
(4) Idõszakos férõhely-bõvítés esetén a mûködést engedélyezõ szerv ügyintézési határideje tíz munkanap, a szakhatóság
ügyintézési határideje öt munkanap. Az ügyintézési határidõ legfeljebb öt munkanappal hosszabbítható meg.
A szakmai programot a módszertani intézmény a kirendelést követõ öt munkanapon belül véleményezi.
(5) Az idõszakos férõhely-bõvítésnek nem feltétele, hogy az egyházi, nem állami fenntartó köztartozásmentes adózónak
minõsüljön.
(6) A mûködést engedélyezõ szerv az idõszakos férõhelyek mûködtetését az engedélyezett idõszakban, az idõszakos
férõhelyek több évre történõ engedélyezése esetén kétévente legalább egyszer ellenõrzi.

A bázisszállásra vonatkozó különös rendelkezések
17. §

(1) A bázisszállásra e rendelet szabályait az e §-ban foglalt eltérésekkel kell megfelelõen alkalmazni.
(2) A bázisszállás a mûködési engedély kiadása iránti kérelem benyújtásának napjától mûködtethetõ. Ha a kérelmet
jogerõsen elutasítják, a bázisszállást meg kell szüntetni.
(3) A Kormány a bázisszállás engedélyezésére irányuló eljárásban
a) – a közegészségügyi, az ivóvíz-minõségi, a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos
közegészségügyi, járványügyi vonatkozású követelmények, valamint a kémiai biztonságra és a dohányzóhelyek
kijelölésére vonatkozó jogszabályi elõírások érvényesítésével kapcsolatos szakkérdésben – elsõ fokú eljárásban
az ÁNTSZ-nek a bázisszállás székhelye, telephelye szerint illetékes kistérségi, fõvárosi kerületi intézetét,
másodfokú eljárásban az ÁNTSZ regionális intézetét,
b) – a bázisszállás kialakításának szükségessége kérdésében – elsõ fokú eljárásban az illetékes diszpécserszolgálatot
szakhatóságként jelöli ki.
(4) A bázisszállás engedélyezése során a mûködést engedélyezõ szerv és a szakhatóság ügyintézési határideje,
a módszertani intézmény szakvéleményének elkészítési határideje, a hiánypótlásra biztosítható idõ, valamint
a fellebbezési határidõ három munkanap. Az ügyintézési határidõ nem hosszabbítható meg.
(5) A fenntartót a döntésrõl, a hiánypótlásra történõ felhívásról, a szakhatóságot a megkeresésrõl, a módszertani
intézményt a kirendelésrõl, illetve a mûködést engedélyezõ szervet a szakhatósági állásfoglalásról és
a szakvéleményrõl elektronikus levélben, telefonon vagy telefaxon is haladéktalanul tájékoztatni kell.
(6) A bázisszállás engedélyezésének nem feltétele, hogy az egyházi, nem állami fenntartó köztartozásmentes adózónak
minõsüljön.
(7) Bázisszállás esetén a 11. § (1) bekezdése szerinti ellenõrzést nem kell lefolytatni.

Engedély nélkül nyújtott szociális szolgáltatások
18. §

(1) A jegyzõ, más hatóság és az ellátottjogi képviselõ haladéktalanul értesíti az elsõ fokú mûködést engedélyezõ szervet,
ha tudomására jut, hogy szociális szolgáltatást engedély nélkül nyújtanak.
(2) Ha a mûködést engedélyezõ szerv tudomására jut, hogy szociális szolgáltatást engedély nélkül nyújtanak,
a) annak megállapítása érdekében, hogy valóban szociális szolgáltatást nyújtanak-e, valamint
b) – ha megállapításra kerül, hogy szociális szolgáltatást nyújtanak engedély nélkül – a biztosított feltételek és
a mûködés körülményeinek megállapítása érdekében
soron kívül – szükség szerint az 5. § (3) bekezdése szerinti hatóságok bevonásával – helyszíni ellenõrzést tart.
Az ellenõrzés magánlakásban és abban az esetben is lefolytatható, ha az ügyfél vagy a helyszínen jelen lévõ más
személy úgy nyilatkozik, hogy az ápolásra, gondozásra nem intézményi jogviszony keretében kerül sor.
(3) Ha a mûködést engedélyezõ szerv megállapítja, hogy szociális szolgáltatást engedély nélkül nyújtanak, bírságot szab
ki, és
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a)

felszólítja a mûködtetõt, hogy a felszólítás közlésétõl számított tizenöt munkanapon belül kérelmezze a mûködési
engedély kiadását, ha a szolgáltatás eleget tesz a mûködési engedély kiadásához szükséges, külön jogszabályban
meghatározott személyi és tárgyi feltételeknek, vagy a feltételek tizenöt napon belül biztosíthatók,
b) az ügynek az ellátottak szempontjából elõnyös rendezése érdekében a mûködési engedély kiadásához szükséges
feltételek megteremtésérõl és az ideiglenes mûködés feltételeirõl a mûködtetõvel hatósági szerzõdést köthet,
c) az a)–b) pontban nem említett esetben kötelezi a mûködtetõ személyt, szervezetet, hogy a szociális
szolgáltatással hagyjon fel.
(4) Ha a mûködtetõ a mûködési engedély iránti kérelmet határidõben nem nyújtja be, vagy kérelmét elutasítják,
a mûködést engedélyezõ szerv ismételten bírságot szab ki, és kötelezi a mûködtetõ személyt, szervezetet, hogy
a szociális szolgáltatással hagyjon fel.
(5) A (3) bekezdés b) pontja szerinti hatósági szerzõdésben egy évnél hosszabb teljesítési határidõ nem határozható meg.
A hatósági szerzõdésnek tartalmaznia kell, hogy a bírság ismételt kiszabása és a szociális szolgáltatás abbahagyásának
kötelezettsége jogerõssé válik, ha a fenntartó a hatósági szerzõdésben foglaltakat megszegi. A hatósági szerzõdés
normatív állami hozzájárulás igénybevételére nem jogosít. Ha ugyanaz a mûködtetõ a hatósági szerzõdés megkötését
követõen ismételten engedély nélkül nyújt szociális szolgáltatást, vele hatósági szerzõdés nem köthetõ.
(6) A mûködést engedélyezõ szerv
a) a (3)–(4) bekezdés szerinti jogerõs, illetve fellebbezésre való tekintet nélkül végrehajthatóvá nyilvánított
határozatát az ellátásra köteles helyi önkormányzattal és az ellátottjogi képviselõvel is közli,
b) a (3) bekezdés b) pontja szerinti hatósági szerzõdést megküldi az ellátásra köteles helyi önkormányzatnak és
az ellátottjogi képviselõnek, valamint értesíti õket a hatósági szerzõdésben foglalt jogkövetkezmények jogerõssé
válásáról.
19. §

(1) A korábbi mûködtetõ az ellátás megszervezése érdekében köteles együttmûködni az ellátásra köteles helyi
önkormányzattal, amely gondoskodik a rászoruló és ellátatlan személyekrõl.
(2) Tartós bentlakásos intézményi ellátás esetén az ellátásra köteles helyi önkormányzat nem köteles a 2008. január 1-jét
megelõzõen hatályos jogszabályok szerinti emelt szintû szolgáltatást biztosítani.
(3) Az ellátásra köteles helyi önkormányzat és az ellátást biztosító szociális szolgáltató, intézmény más fenntartója
az ellátottaknak és más személyeknek a korábbi mûködtetõvel szemben fennálló követeléseiért nem felel.
(4) Az ellátásra köteles helyi önkormányzat a megtett intézkedésekrõl tájékoztatja a mûködést engedélyezõ szervet.

20. §

(1) A rászoruló és ellátatlan személyek ellátását az ellátásra köteles helyi önkormányzat, illetve az ellátási kötelezettséget
az Szt. szerint a helyi önkormányzattól átvállaló más fenntartó a tulajdonos, illetve a haszonélvezõ hozzájárulásával
abban az épületben is biztosíthatja, amelyben az engedély nélküli szolgáltatást nyújtották.
(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben a mûködési engedély iránti kérelemhez csatolni kell az ingatlan tulajdonosának,
illetve haszonélvezõjének hozzájáruló nyilatkozatát.
(3) Az (1) bekezdés szerinti esetben bentlakásos intézmény esetén a mûködést engedélyezõ szerv legfeljebb egy évre
ideiglenes mûködési engedélyt adhat ki, ha az intézmény mûködése nem felel meg a jogszabályban meghatározott
valamennyi követelménynek – ideértve a 6. § (1) bekezdésének c) pontja szerinti feltételeket –, de
a) a rászoruló személyek az ellátásra köteles helyi önkormányzat, illetve az ellátási kötelezettséget az Szt. alapján
a helyi önkormányzattól átvállaló más fenntartó intézményében – az ellátásra köteles helyi önkormányzat
nyilatkozata alapján – nem láthatók el, és
b) a biztonságos és szakszerû ellátás biztosított, továbbá
c) az ellátás színvonala – a 19. § (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a korábbiakhoz képest nem romlik.

Záró rendelkezések
21. §
22. §

Ez a rendelet 2010. január 1-jén lép hatályba.
(1) E rendelet szabályait – a (2)–(3) és (11) bekezdésben foglalt kivételekkel – a hatálybalépést követõen indult ügyekben
kell alkalmazni. E rendelkezés alkalmazása során a bentlakásos intézmények engedélyezésének két szakaszát egy
eljárásnak kell tekinteni.

47198

MAGYAR KÖZLÖNY

•

2009. évi 193. szám

(2) A mûködési engedélyben – a (3) bekezdésben foglalt kivétellel – az e rendelet szerinti adatokat kell feltüntetni, és
a szociális szolgáltató számára a tanúsítványt ki kell állítani, ha a mûködést engedélyezõ jogerõs határozatot e rendelet
hatálybalépését követõen hozzák.
(3) A szociális szolgáltató, intézmény nevére vonatkozó rendelkezéseknek akkor kell megfelelni, ha a mûködési engedély
kiadása vagy névváltoztatás miatt történõ módosítása iránti kérelmet e rendelet hatálybalépését követõen
nyújtják be.
(4) A szociális és gyámhivatal a mûködési engedély módosítására irányuló soron következõ eljárás során, de legkésõbb
2010. december 31-éig hivatalból felülvizsgálja azoknak a szociális szolgáltatóknak, intézményeknek a mûködési
engedélyét, amelyek részben vagy egészben e rendelet hatálybalépésével kerültek a hatáskörébe, és a hatályos
jogszabályoknak megfelelõ mûködési engedélyt ad ki, továbbá a városi jegyzõ által korábban kiadott mûködési
engedélyt visszavonja.
(5) Ha a kiadott mûködési engedély nem felel meg a 3. § (1) bekezdése szerinti követelményeknek, a mûködést
engedélyezõ szerv a jogszabályoknak megfelelõ mûködési engedélyt a módosítására irányuló soron következõ eljárás
során, de legkésõbb 2010. december 31-éig hivatalból adja ki, és a jogszabállyal ellentétes mûködési engedélyt
visszavonja.
(6) Ha a (2) bekezdésben nem említett esetben a mûködési engedély az e rendelet szerinti adatokat nem tartalmazza
– a (4)–(5) bekezdés szerinti esetek kivételével –, a mûködési engedélyt a módosítására irányuló soron következõ
eljárás során, de legkésõbb 2010. december 31-éig hivatalból módosítani kell.
(7) A (2) bekezdésben nem említett esetben a szociális szolgáltató, intézmény részére a tanúsítványt 2010. december
31-éig hivatalból kell kiállítani.
(8) Az e rendelet hatálybalépését megelõzõen kiadott határozott idejû mûködési engedélyek – a 6. § (5) bekezdése
szerinti körülmények miatt kiadottak kivételével – ideiglenes mûködési engedélynek minõsülnek. Az e rendelet
hatálybalépését megelõzõen kiadott határozott idejû vagy ideiglenes mûködési engedélyek hatálya – ideértve
a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény és a falugondnoki szolgálat mûködésének engedélyezésérõl,
továbbá a szociális vállalkozás engedélyezésérõl szóló 188/1999. (XII. 16.) Korm. rendelet módosításáról szóló
353/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 18. § (5) bekezdése alapján kiadott ideiglenes mûködési engedélyeket is – és
az e rendelet hatálybalépését megelõzõen a fenntartóval megkötött hatósági szerzõdésben meghatározott teljesítési
határidõ e rendelet alapján nem csökkenthetõ.
(9) Ha e rendelet hatálybelépését megelõzõen a fenntartóval megkötött hatósági szerzõdés nem tartalmaz olyan
jogkövetkezményt, amely a hatósági szerzõdésben foglaltak megszegése esetén végrehajtható lenne, és a fenntartó
a hatósági szerzõdésben foglaltakat megszegi, a mûködést engedélyezõ szerv a 13. § (3) bekezdésében
meghatározott más jogkövetkezményt alkalmaz.
(10) A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény és a falugondnoki szolgálat mûködésének engedélyezésérõl,
továbbá a szociális vállalkozás engedélyezésérõl szóló 188/1999. (XII. 16.) Korm. rendelet 23. § (8) bekezdése alapján
kiadott ideiglenes mûködési engedély a fenntartó kérelmére határozatlan idejûre módosítható akkor is, ha a szociális
szolgáltató, intézmény alkalmazottai a külön jogszabályban meghatározott tanfolyamot nem végezték el, de
a fenntartó a tanfolyamra való bejelentkezést igazolja.
(11) A 2009. október 1-je elõtt hatályos szabályok alapján kiadott szociális vállalkozói engedélyek a mûködési
engedélyezési eljárás során 2010. június 30-áig használhatók fel. Ebben az esetben a mûködési engedélyezési
eljárásban a kérelemhez a szociális vállalkozói engedély másolatát kell csatolni. A szociális vállalkozói engedéllyel
rendelkezõ fenntartók 2010. június 30-áig kötelesek kérni felvételüket az egyéni vállalkozók nyilvántartásába.
(12) A nem állami fenntartású tartós bentlakásos intézményeknek a 6. § (1) bekezdésének c) pontja szerinti feltételeknek
– a 7. § (4) bekezdésének g) pontjában foglalt eseteken túl – akkor kell megfelelnie, ha
a) azt a 2009. december 31-én hatályos szabályok elõírták, vagy
b) a szociális intézmény a feltételnek 2009. december 31-én egyébként megfelelt.
(13) A (12) bekezdésben nem említett esetben a nem állami fenntartású tartós bentlakásos intézmény elhelyezésére
szolgáló ingatlan a fenntartó kizárólagos tulajdonában vagy haszonélvezeti jogában kell hogy legyen, vagy
a fenntartónak az intézményt helyi önkormányzattal, illetve társulással kötött ellátási szerzõdés keretében kell
mûködtetnie, ha ezt a 2009. december 31-én hatályos szabályok számára elõírták, vagy a szociális intézmény
a feltételnek 2009. december 31-én egyébként megfelelt.
(14) Annak a szociális szolgáltatónak, intézménynek, amely 2009. szeptember 1-jén jogerõs mûködési engedéllyel
rendelkezik, vagy amelyre a mûködési engedély iránti kérelmet 2009. szeptember 1-jét megelõzõen nyújtották be,
2010. június 30-áig kell megfelelnie a 6. § (4) bekezdésében foglaltaknak, és szükség esetén kérelmeznie a mûködési
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engedély módosítását. Ha a szociális szolgáltató székhelye nem felel meg a 6. § (4) bekezdésében foglaltaknak,
a módosítási kérelem benyújtásáig a mûködési engedélyezéssel és az ellenõrzéssel kapcsolatos ügyekben
az elsõdleges ellátási terület szerint illetékes városi jegyzõ jár el.
Ha a szociális szolgáltató, intézmény székhelye, telephelye nem felel meg a 6. § (4) bekezdésében foglaltaknak, és
a fenntartó a (14) bekezdés szerinti kérelmet határidõben nem nyújtja be, a mûködést engedélyezõ szerv a mûködési
engedélyt a határidõ lejártát követõ huszonkét munkanapon belül hivatalból visszavonja. Ha az ellátottak számára
nyitva álló egyéb helyiség nem az ellátási területen van, és a fenntartó a (14) bekezdés szerinti kérelmet határidõben
nem nyújtja be, valamint a mûködési engedély visszavonására e bekezdés szerint nincs szükség, a mûködést
engedélyezõ szerv a határidõ lejártát követõ huszonkét munkanapon belül az ellátási területen kívül található,
ellátottak számára nyitva álló egyéb helyiséget a mûködési engedélybõl hivatalból törli.
A (15) bekezdésben foglaltak megfelelõ alkalmazásával vissza kell vonni a mûködési engedélyt, illetve az érintett
alapszolgáltatást a mûködési engedélybõl törölni kell, ha a fenntartó az egyes szociális tárgyú kormányrendeletek
módosításáról szóló 174/2009. (VIII. 29.) Korm. rendelet – 2009. december 31-én hatályos – 35. § (5) bekezdése szerinti
határidõben nem kérte a mûködési engedély módosítását, kivéve, ha az alapszolgáltatás ellátási területe a 6. §
(3) bekezdésének foglaltaknak megfelel. E bekezdésre hivatkozással a nappali ellátás mûködési engedélyének
módosítását nem kell kérni, a nappali intézmény mûködési engedélye nem vonható vissza és a nappali ellátás
a mûködési engedélybõl nem törölhetõ.
Ha az egyes szociális tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 174/2009. (VIII. 29.) Korm. rendelet – 2009.
december 31-én hatályos – 35. § (8) bekezdése alapján az ellenõrzést nem folytatták le, azt 2010. február 28-áig le kell
folytatni, és a mûködési engedélyt e rendelet szabályainak megfelelõen módosítani kell. Ha házi segítségnyújtás
esetén a 2009. szeptember 1-jén ellátott személyek száma magasabb, mint amelyet a biztosított feltételek lehetõvé
tesznek, a fenntartó kérelmére legfeljebb a 2009. szeptember 1-jén ellátott személyek számával megegyezõ ellátotti
létszámra 2010. december 31-éig hatályos, vagy – ha a szociális szolgáltatónak, intézménynek a házi segítségnyújtásra
már az ellenõrzéskor 2010. december 31-ét követõen hatályát vesztõ ideiglenes mûködési engedélye van – az abban
meghatározott idõpontig hatályos ideiglenes mûködési engedélyt kell kiadni.
A (15)–(17) bekezdés alapján a mûködési engedély visszavonására, illetve hivatalból történõ módosítására a 15. §
szerinti feladat- és hatáskörében eljáró FSZH is jogosult.
A mûködést engedélyezõ szerv a fenntartó kérelmére az Szt. 92/C. § – 2010. január 1-jét megelõzõen hatályos – (2) és
(4) bekezdése alapján elkülönített pénzösszeg szabad felhasználását engedélyezi.

Az Európai Unió jogának való megfelelés
23. §

Ez a rendelet a belsõ piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelv 9–11. cikkének való megfelelést szolgálja.

Bajnai Gordon s. k.,
miniszterelnök

1. számú melléklet a 321/2009. (XII. 29.) Korm. rendelethez
A mûködési engedély kiadása, módosítása és visszavonása iránti kérelem benyújtására szolgáló
adatlapok és elektronikus ûrlapok adattartalma
1.
2.
3.
4.
5.

A fenntartó neve, székhelye, szervezeti formája, adószáma és elérhetõsége;
a fenntartó képviselõjének és kapcsolattartójának neve, beosztása és elérhetõsége;
a szociális szolgáltató, intézmény, telephely vezetõjének neve és elérhetõsége;
a szociális szolgáltató, intézmény székhelyének és valamennyi telephelyének ágazati azonosítója;
mûködési engedély kiadása iránti kérelem esetén azok az adatok, amelyekkel a fenntartó a szociális szolgáltató,
intézmény (ellátást nyújtó székhely, telephely) engedélyeztetését kéri, valamint az annak megállapításához szükséges
adatok, hogy a jogszabályban meghatározott személyi, tárgyi és egyéb feltételeket teljesítik;
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6. mûködési engedély módosítása iránti kérelem esetén a változások, valamint az annak megállapításához szükséges
adatok, hogy a jogszabályban meghatározott személyi, tárgyi és egyéb feltételeket teljesítik;
7. mûködési engedély visszavonása iránti kérelem esetén a visszavonás feltételeinek teljesítésére vonatkozó adatok;
8. a kérelem elbírálásához jogszabály alapján szükséges egyéb adatok.

2. számú melléklet a 321/2009. (XII. 29.) Korm. rendelethez
A mûködési engedély iránti kérelemhez csatolandó, illetve a mûködést engedélyezõ szervnek
bemutatandó iratok
1. A fenntartóval és a szociális szolgáltatóval, intézménnyel kapcsolatos iratok:
1.1. ha a fenntartó a helyi önkormányzatok társulásairól és együttmûködésérõl szóló 1997. évi CXXXV. törvény 8. §-a, 9. §-a,
illetve 16. §-a szerinti intézményi társulás vagy települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulása, csatolni kell
a társulási szerzõdés másolatát;
1.2. ha a fenntartó egyéni vállalkozó, be kell mutatni az egyéni vállalkozói igazolványt vagy az egyéni vállalkozók
nyilvántartásába történõ bejelentkezésrõl, illetve a változás-bejelentésrõl kiadott, a fenntartó hatályos adatait
tartalmazó igazolást (igazolásokat), vagy csatolni kell a fenntartónak az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplõ
hatályos adatait igazoló, három hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítványt;
1.3. ha a fenntartó cég, csatolni kell a fenntartó három hónapnál nem régebbi cégkivonatát;
1.4. ha a fenntartó társadalmi szervezet, alapítvány vagy közalapítvány, csatolni kell a fenntartó bírósági nyilvántartásba
bejegyzett hatályos adatairól kiadott, három hónapnál nem régebbi kivonatot;
1.5. egyházi fenntartó esetén
1.5.1. csatolni kell az egyházat nyilvántartásba vevõ bírósági végzés másolatát, kivéve, ha az egyházat a lelkiismereti és
vallásszabadságról, valamint az egyházakról szóló 1990. évi IV. törvény 22. §-a alapján vették nyilvántartásba, és
1.5.2. csatolni kell az egyház bírósági nyilvántartásba bejegyzett hatályos adatairól kiadott, három hónapnál nem régebbi
kivonatot, valamint
1.5.3. ha a fenntartó az egyház bírósági nyilvántartásba nem vett szervezeti egysége, csatolni kell a nyilvántartásba vett
egyház, egyházi jogi személy képviselõjének a nyilatkozatát a fenntartó nevérõl, székhelyérõl és képviselõjének
személyérõl, valamint arról, hogy a fenntartó az általa képviselt egyház, egyházi jogi személy szervezeti egysége, és
az egyház alapszabálya alapján jogi személyiséggel rendelkezik;
1.6. ha a fenntartó nem egyéni vállalkozó vagy cég, csatolni kell a fenntartó és – ha a fenntartóétól különbözõ adószámmal
rendelkezik – a szociális szolgáltató, intézmény adószámát igazoló közokirat másolatát;
1.7. egyházi és nem állami fenntartó esetén csatolni kell annak egy hónapnál nem régebbi közokirati igazolását, hogy
a fenntartó köztartozásmentes adózónak minõsül;
1.8. ha a szociális szolgáltató, intézmény költségvetési szerv, csatolni kell az alapító okirat másolatát.
2. A szociális szolgáltatással kapcsolatos iratok:
2.1. csatolni kell a szociális szolgáltató, intézmény – külön jogszabályban meghatározottak szerint elkészített – szakmai
programját;
2.2. a személyi feltételek teljesítésének igazolása érdekében
2.2.1. csatolni kell a fenntartónak vagy – ha az alkalmazottakat a szociális szolgáltató, intézmény foglalkoztatja – a szociális
szolgáltatónak, intézménynek és azon személyeknek, akikkel a jogszabályban elõírt kötelezõ létszámfeltételeket
teljesítik (a továbbiakban: kötelezõen alkalmazandó személy), az egybehangzó nyilatkozatát, amelyben kijelentik,
hogy az adott munkakörre elõírt kötelezõ létszámfeltételek teljesítése érdekében közalkalmazotti jogviszonyt,
munkaviszonyt, illetve munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt létesítettek, vagy – a mûködési engedély kiadása
esetén – legkésõbb a szociális szolgáltató, intézmény mûködésének kezdõ idõpontjáig létesítenek, vagy
2.2.2. egyházi fenntartású szociális szolgáltató, intézmény engedélyezése esetén, ha a kötelezõen alkalmazandó személy
a munkakörét egyházi személyként, szerzetesrend tagjaként látja el, csatolni kell az illetékes egyházi szerv és
a kötelezendõen alkalmazandó személy erre vonatkozó nyilatkozatát, továbbá
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2.2.3. a 2.2.1–2.2.2. alpontban foglaltakon túl csatolni kell a kötelezõen alkalmazandó személyek és más, jogszabály alapján
szakképesítéshez, illetve tanfolyam elvégzéséhez kötött munkakört betöltõ személyek szakképesítését bizonyító
okirat, illetve a tanfolyam elvégzését bizonyító okirat másolatát;
2.3. csatolni kell a biztosító igazolását arról, hogy a szociális szolgáltatás körében okozott kár megtérítésére
felelõsségbiztosítási szerzõdéssel rendelkeznek, ha jogszabály a felelõsségbiztosítási szerzõdés megkötését elõírja;
2.4. falugondnoki, tanyagondnoki és támogató szolgáltatás engedélyezése esetén
2.4.1. be kell mutatni a falugondnok, a tanyagondnok, illetve a támogató szolgáltatásnál alkalmazott vagy alkalmazni kívánt
gépkocsivezetõ jármûvezetõi engedélyét,
2.4.2. be kell mutatni a támogató szolgáltatáshoz használni kívánt gépjármû forgalmi engedélyét, és – ha az a használati
jogcímet nem igazolja – a használati jogcímet bizonyító egyéb okirat másolatát,
2.4.3. csatolni kell a biztosító igazolását arról, hogy a szociális szolgáltatáshoz használni kívánt gépjármûre kötelezõ
gépjármû-felelõsségbiztosítási és casco biztosítási szerzõdéssel rendelkeznek;
2.5. csatolni kell a szociális szolgáltató, intézmény és a külsõ férõhelyek elhelyezésére szolgáló ingatlan tulajdoni lapjának
másolatát, továbbá – ha az a használati jogcímet nem igazolja – a használati jogcímet bizonyító egyéb okirat
másolatát;
2.6. ha az egyházi, nem állami fenntartó a szociális szolgáltató, intézmény által nyújtandó szociális szolgáltatásra ellátási
szerzõdést kötött, csatolni kell az ellátási szerzõdés másolatát;
2.7. ha a fenntartó beszerezte, csatolni kell az elõzetes szakhatósági hozzájárulást, illetve ha a kérelem szerinti ingatlanra
vonatkozóan, azonos rendeltetésre, a kérelem benyújtását megelõzõ hat hónapon belül használatbavételi engedélyt
vagy fennmaradási engedélyt adtak ki, a használatbavételi engedély, illetve a fennmaradási engedély másolatát.
3. Az idõszakos férõhelybõvítés esetén csatolandó iratok:
3.1. csatolni kell a 2.1. és 2.2. pont szerinti iratokat;
3.2. csatolni kell a 2.3. pont szerinti iratot, ha a szociális intézményre megkötött felelõsségbiztosítási szerzõdés
az idõszakos férõhelyekre nem terjedt ki, és jogszabály a felelõsségbiztosítási szerzõdés megkötését elõírja,
3.3. csatolni kell a 2.5. pont szerinti iratokat, ha az idõszakos férõhelyeket nem a szociális intézmény épületében alakítják ki,
3.4. csatolni kell a 2.6. pont szerinti iratot, ha a szociális intézmény által nyújtott szociális szolgáltatásra megkötött ellátási
szerzõdés az idõszakos férõhelyekre nem terjedt ki,
3.5. csatolni kell a 2.7. pont szerinti iratokat, ha az idõszakos férõhelyeket nem a szociális intézmény épületében alakítják ki,
vagy a mûködési engedély módosítása esetén a szakhatóságok bevonása a 7. § (5) bekezdése alapján szükséges.
4. Bázisszállás engedélyezése esetén csatolandó, illetve bemutatandó iratok:
4.1. csatolni kell, illetve be kell mutatni a fenntartóval kapcsolatos iratok közül az 1.1–1.6. pontban foglaltakat;
4.2. csatolni kell a szociális szolgáltatással kapcsolatos iratok közül a 2.1–2.3. és 2.5–2.7. pontban foglaltakat.
Kiegészítõ szabályok:
1. Az 1.1–1.6. pont szerinti iratokat nem kell ismételten csatolni, illetve bemutatni, ha az elsõ fokon eljáró mûködést
engedélyezõ szervnek azt korábban már megküldték, illetve bemutatták, és azokban változás nem következett be.
2. A 2.2.1. pont szerinti nyilatkozatot nem kell csatolni, ha a szociális szolgáltatást az egyéni vállalkozó fenntartó maga
nyújtja.

3. számú melléklet a 321/2009. (XII. 29.) Korm. rendelethez
A mûködési engedélyben feltüntetendõ adatok
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.4.1.

A fenntartó adatai:
a fenntartó neve;
a fenntartó székhelye;
a fenntartó adószáma;
a fenntartó típusa az alábbiak szerint:
állami fenntartó,
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1.4.2. egyházi fenntartó,
1.4.3. nonprofit nem állami fenntartó,
1.4.4. egyéb nem állami fenntartó.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

A szociális szolgáltató, intézmény adatai:
a szociális szolgáltató, intézmény neve;
a szociális szolgáltató, intézmény székhelye;
telephely engedélyezése esetén a szociális szolgáltató, intézmény telephelye;
a szociális szolgáltató, intézmény (ellátást nyújtó székhely, telephely) ellátottak számára nyitva álló egyéb
helyiségeinek címe;
2.5. a külsõ férõhelyek címe;
2.6. a szociális szolgáltató, intézmény (ellátást nyújtó székhely, telephely) ágazati azonosítója;
2.7. – ha a fenntartóétól különbözõ adószámmal rendelkezik – a szociális szolgáltató, intézmény adószáma.
3.
3.1.
3.1.1.
3.1.2.
3.1.3.
3.1.4.
3.1.5.
3.1.6.
3.1.7.
3.1.8.
3.1.9.
3.1.10.
3.1.11.
3.1.12.
3.1.12.1.
3.1.12.2.
3.1.12.3.
3.1.12.4.
3.1.12.5.
3.1.13.
3.1.13.1.
3.1.13.2.
3.1.13.3.
3.1.13.4.
3.1.13.5.
3.1.13.6.
3.1.14.
3.1.14.1.
3.1.14.2.
3.1.14.3.
3.1.14.4.
3.1.14.5.
3.1.15.
3.1.15.1.
3.1.15.2.
3.1.15.3.
3.1.15.4.
3.1.16.
3.1.16.1.

A szociális szolgáltatás adatai:
a nyújtott szociális szolgáltatások megnevezése az alábbiak szerint:
falugondnoki szolgáltatás,
tanyagondnoki szolgáltatás,
étkeztetés,
házi segítségnyújtás,
családsegítés,
jelzõrendszeres házi segítségnyújtás,
támogató szolgáltatás,
pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás,
szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás,
szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbû ellátás,
utcai szociális munka,
nappali ellátás
idõsek klubja,
fogyatékos személyek nappali ellátása,
pszichiátriai betegek nappali ellátása,
szenvedélybetegek nappali ellátása,
nappali melegedõ,
átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátás
idõskorúak gondozóháza,
fogyatékos személyek gondozóháza,
pszichiátriai betegek átmeneti otthona,
szenvedélybetegek átmeneti otthona,
éjjeli menedékhely,
hajléktalan személyek átmeneti szállása,
ápolást, gondozást nyújtó intézményi ellátás
idõsek otthona,
fogyatékos személyek otthona,
pszichiátriai betegek otthona,
szenvedélybetegek otthona,
hajléktalanok otthona,
rehabilitációs intézményi ellátás
fogyatékos személyek rehabilitációs intézménye,
pszichiátriai betegek rehabilitációs intézménye,
szenvedélybetegek rehabilitációs intézménye,
hajléktalan személyek rehabilitációs intézménye,
lakóotthoni ellátás
fogyatékos személyek rehabilitációs célú lakóotthona,
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3.1.16.3.
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3.8.
3.9.
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3.11.
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fogyatékos személyek ápoló-gondozó célú lakóotthona,
pszichiátriai betegek rehabilitációs célú lakóotthona,
szenvedélybetegek rehabilitációs célú lakóotthona,
egyéb speciális szociális intézményi ellátás;
házi segítségnyújtás esetén – a teljesített feltételek alapján – az ellátható személyek száma;
jelzõrendszeres segítségnyújtás esetén – a teljesített feltételek alapján – a kihelyezhetõ jelzõkészülékek száma;
nappali ellátás és bentlakásos intézményi ellátás esetén a férõhelyek száma;
a külsõ férõhelyek címe és száma;
a falugondnoki, a tanyagondnoki, illetve a támogató szolgáltatáshoz használt gépjármû gyártmánya, típusa és
rendszáma;
az ellátási terület;
a szociális szolgáltató, intézmény mûködésének – a mûködési engedélyt kiadó határozat jogerõre emelkedésének
idõpontjánál nem korábbi – kezdõ idõpontja;
határozott idejû és ideiglenes mûködési engedély esetén a mûködési engedély hatálya, egyéb esetben az arra való
utalás, hogy a mûködési engedély határozatlan idõre szól;
idõszakos férõhelybõvítés esetén az az idõszak, amelyre az idõszakos férõhely-bõvítést engedélyezték;
bázisszállás esetén a tájékoztatás arról, hogy a bázisszállást a jogszabályok alapján mikor kell megszüntetni;
egyházi és nem állami fenntartó esetén – ha a fenntartó a szociális szolgáltató, intézmény által nyújtott szociális
szolgáltatásra ellátási szerzõdést kötött – az ellátási szerzõdést megkötõ helyi önkormányzat, társulás, illetve állami
szerv neve, székhelye, valamint az a szociális szolgáltatás és férõhelyszám, amelyre az ellátási szerzõdés kiterjed,
továbbá az ellátási szerzõdés megszûnésének idõpontja, ha az ellátási szerzõdést határozott idõre kötötték.
Kiegészítõ szabályok:
Nonprofit nem állami fenntartóként a társadalmi szervezetet, az alapítványt, a közalapítványt, a nonprofit gazdasági
társaságot és az országos kisebbségi önkormányzatot kell feltüntetni.
A szociális szolgáltató, intézmény nevének – például a nyújtott szociális szolgáltatások egyikének feltüntetésével vagy
általában a szociális szolgáltatásokra történõ utalással – erre a minõségére utalnia kell. Ha az ellátást nyújtó
székhelynek, telephelynek saját neve is van, a mûködési engedélyében a szociális szolgáltató, intézmény neveként azt
is fel kell tüntetni. Ha a szociális szolgáltatást az egyéni vállalkozó fenntartó egyszemélyes szolgáltatóként saját maga
nyújtja, a szociális szolgáltató nevét a mûködési engedélyben nem kell feltüntetni.
Ha a szakmai programból más nem következik, a férõhelyszám a fenntartó kérelmére szociális szolgáltatásonként
(3.1.12., 3.1.13., 3.1.14., 3.1.15., 3.1.16., 3.1.17.) vagy azon belül, ellátotti csoportonként is meghatározható
(3.1.12.1–3.1.12.5., 3.1.13.1–3.1.13.6., 3.1.14.1–3.1.14.5., 3.1.15.1–3.1.15.4., 3.1.16.1–3.1.16.4.). A 2008. január 1-jét
megelõzõen hatályos jogszabályok szerinti emelt szintû férõhelyek és az idõszakos férõhelyek számát külön kell
feltüntetni. Ha a szociális intézmény a nappali ellátás keretében fogyatékos gyermekek vagy demens személyek
ellátását is vállalja, ezt a mûködési engedélyben – férõhelyszám meghatározása nélkül – minden esetben fel kell
tüntetni. Ha az ápolást, gondozást nyújtó intézmény tanköteles korú, illetve annál fiatalabb fogyatékos személyeket is
ellát, ezt a mûködési engedélyben – férõhelyszám meghatározása nélkül – minden esetben fel kell tüntetni.
A külsõ férõhelyek számát címenként kell meghatározni.
Ha az ellátási terület az egyes szociális szolgáltatások tekintetében különbözik, az ellátási területet szociális
szolgáltatásonként kell meghatározni. Az ellátási terület megjelölhetõ
falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás esetén település megnevezésével,
alapszolgáltatás esetén – falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás, valamint nappali ellátás kivételével – település,
fõvárosi kerület vagy kistérség megnevezésével,
az 5.1–5.2 pontban nem említett szociális szolgáltatás esetén település, fõvárosi kerület, kistérség, megye, régió
megnevezésével vagy annak feltüntetésével, hogy az ellátási terület az ország egész területe.
Ha a mûködési engedély hatálya az egyes szolgáltatások esetében különbözik, azt szolgáltatásonként külön fel kell
tüntetni.
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4. számú melléklet a 321/2009. (XII. 29.) Korm. rendelethez
A tanúsítvány tartalma
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

A tanúsítványt kiállító szerv neve, székhelye és elérhetõsége.
A fenntartó neve, székhelye és elérhetõsége.
A szociális szolgáltató, intézmény neve.
A szociális szolgáltató, intézmény székhelye.
Telephely részére kiállított tanúsítvány esetén a szociális szolgáltató, intézmény telephelye.
Az ellátottak számára nyitva álló egyéb helyiséggel rendelkezõ szociális szolgáltató, intézmény (ellátást nyújtó
székhely, telephely) esetén a helyiség címe.
A szociális szolgáltató, intézmény (ellátást nyújtó székhely, telephely) ágazati azonosítója.
Az engedélyezett szociális szolgáltatások és az engedélyezett férõhelyek száma a mûködési engedélyben feltüntetett
módon. A külsõ férõhelyek számát összesítve kell feltüntetni.
Határozott idejû és ideiglenes mûködési engedély esetén a mûködési engedély hatálya, egyéb esetben az arra való
utalás, hogy a mûködési engedély határozatlan idõre szól.
A tanúsítvány kiállításának helye és ideje.
A kiadmányozási joggal rendelkezõ személy aláírása és a tanúsítványt kiállító szerv bélyegzõlenyomata.

A Kormány 322/2009. (XII. 29.) Korm. rendelete
a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló
29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés e) és n) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt feladatkörében a következõket rendeli el:
1. §

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Tr.) a következõ 2/A. §-sal egészül ki:
„2/A. § (1) Az Szt. 117/B. §-a szerinti esetben az ellátást igénylõ vagy a térítési díjat megfizetõ más személy
az intézményi térítési díjjal azonos személyi térítési díj megfizetését egy év idõtartamra, tartós bentlakásos intézmény
esetén legfeljebb három év idõtartamra vállalhatja, amely idõtartam meghosszabbítható.
(2) Ha az (1) bekezdés szerinti idõtartam meghosszabbítására nem kerül sor, az Szt.-nek a személyi térítési díj
megállapítására vonatkozó általános szabályait kell alkalmazni.”

2. §

A Tr. 11. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„11. § Ha a fenntartó az étkeztetést több fõzõhelyrõl biztosítja, az intézményi térítési díjat fõzõhelyenként eltérõen is
meghatározhatja. Egy településen mûködtetett több fõzõhely esetén az intézményi térítési díjat akkor lehet eltérõen
meghatározni, ha az ellátásban részesülõ választhat, hogy az étkezést melyik fõzõhelyrõl veszi igénybe.”

3. §

A Tr. 14. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép, és a §-t megelõzõen a következõ alcímmel egészül ki:

„Jelzõrendszeres házi segítségnyújtás
14. § (1) A jelzõrendszeres házi segítségnyújtás intézményi térítési díja nem haladhatja meg az egy ellátottra jutó
szolgáltatási önköltség és a finanszírozási szerzõdésben meghatározott egy ellátottra jutó állami hozzájárulás
különbségének egy napra jutó összegét.
(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában napok számaként azok a napok vehetõk figyelembe, amelyeken a szolgáltató
– mûködõ jelzõkészülék kihelyezésével – jelzõrendszeres házi segítségnyújtást biztosít.
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(3) A jelzõrendszeres házi segítségnyújtásért fizetendõ személyi térítési díj azokra az ellátási napokra állapítandó meg,
melyeken az igénylõ otthonában mûködõ jelzõkészülék található.”
4. §

A Tr. 28. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A rehabilitációs lakóotthonban elhelyezett személy távolléte idejére személyi térítési díjként a lakhatási költség
100%-át fizeti. Távollétnek minõsül – a rendszeres hétvégi távollét kivételével – az a gondozási nap, melyen az ellátott
nem tartózkodik az intézményben.”

5. §

A Tr. 31. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A Kormány az Szt. 119. §-a (3) bekezdésének alkalmazása során szociális hatóságnak az intézmény székhelye,
telephelye szerint illetékes szociális és gyámhivatalt jelöli ki.”

6. §

(1) Ez a rendelet 2010. január 1-jén lép hatályba.
(2) Étkeztetést is nyújtó nappali ellátás esetén a családi jövedelemszámítást – amennyiben arra 2010. január 1-jéig nem
került sor – a személyi térítési díj e rendelet hatálybalépését követõ elsõ felülvizsgálatáig kell elvégezni.
(3) Hatályát veszti a Tr.
a) 2. § (2) bekezdése,
b) 3. § (5) bekezdésében és 6. § elsõ mondatában a „ , a jelzõrendszeres házi segítségnyújtás” szöveg,
c) 22. § (2) bekezdése,
d) 26. § (1) bekezdés a) pontjában az „illetve munkarehabilitációs díja,” szöveg.
(4) A Tr.
a) 1. § (1) bekezdésében a „normatív állami támogatást” szövegrész helyébe a „normatív állami hozzájárulást, illetve
külön jogszabály szerinti költségvetési támogatást” szöveg,
b) 2. § (1) bekezdésében a „tárgyévi normatív állami hozzájárulás” szövegrész helyébe a „tárgyévi normatív állami
hozzájárulás, illetve a szolgáltatás külön jogszabály szerinti költségvetési támogatásának” szöveg,
c) 3. § (3) bekezdésében és 4/B. §-ában a „forintra” szövegrész helyébe a „tíz forintra” szöveg,
d) 6. § második mondatában az „Ebben az esetben” szövegrész helyébe az „Ebben az esetben – ide nem értve az Szt.
117/B. §-ában meghatározott esetet –„ szöveg,
e) 13. § (1) bekezdésében az „összege ne haladja meg” szövegrész helyébe az „összege – az Szt. 117/B. §-ában
meghatározott esetet kivéve – ne haladja meg” szöveg,
f) 24. §-ában az „elkülönített betétkönyvben” szövegrész helyébe az „elkülönített betétkönyvben, vagy elkülönített
letéti számlán” szöveg
lép.

Bajnai Gordon s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány 323/2009. (XII. 29.) Korm. rendelete
egyes szociális tárgyú kormányrendeletek módosításáról
A Kormány a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdésének a) és d) pontjában,
valamint a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 51. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány
35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:

A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának,
valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet módosítása
1. §

A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes
szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 4. §-a a következõ (2)–(3) bekezdéssel egészül ki
és ezzel egyidejûleg a § jelenlegi rendelkezésének jelölése (1) bekezdésre változik:
„(2) Az Szt. 4. §-a (1) bekezdésének b) pontja alkalmazásában mozgáskorlátozottságra tekintettel fenntartott
a gépjármû, ha
a) a kérelmezõ vagy háztartásának tagja a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeirõl szóló
kormányrendelet szerint mozgáskorlátozottnak vagy a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlõségük
biztosításáról szóló törvény szerint mozgásszervi fogyatékosnak minõsül, és
b) a gépjármûvet rendeltetésszerûen személyszállításra használják.
(3) A vagyoni helyzet vizsgálatakor háztartásonként egy, a (2) bekezdésben foglaltaknak megfelelõ
személygépjármûvet lehet mozgáskorlátozottságra tekintettel fenntartott gépjármûnek tekinteni.”

2. §

Az R. 17. §-a a következõ (7)–(8) bekezdéssel egészül ki, és ezzel egyidejûleg a jelenlegi (7)–(14) bekezdés számozása
(9)–(16) bekezdésre változik:
„(7) A rendelkezésre állási támogatásra jogosult személy közcélú munkára kötelezése Szt. 35. §-ának (6) bekezdése
szerinti tilalmának érvényesítésére a munkaügyi központ a munkaerõ-piaci programba, a foglalkoztathatóság
javítását célzó programba, vagy a képzésbe történõ bevonás tényérõl, a program (képzés) kezdõ idõpontjáról és
várható idõtartamáról, továbbá a foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra való kiközvetítés tényérõl és annak
eredményérõl a jegyzõt is tájékoztatja.
(8) Az Szt. 35. §-ának (8) bekezdése alkalmazásában a tárgyévi közfoglalkoztatás idõtartamához a tárgyévben
kiközvetítés eredményeképpen teljesített foglalkoztatás idõtartamát kell hozzászámítani. A foglalkoztatás
idõtartamát a munkaügyi központ igazolja.”

3. §

Az R. 17/B. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A rendszeres szociális segély Szt. 37/C. §-ának (2) bekezdése szerinti legmagasabb összege 2010. január 1-jétõl
60 236 Ft.”

4. §

Az R. 19. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„19. § (1) A közfoglalkoztatási tervet, valamint annak módosítását elektronikus úton is meg kell küldeni a munkaügyi
központnak.
(2) Az Szt. 37/A. §-ának (4) bekezdése alapján a közfoglalkoztatási tervet módosítani kell, ha a félév végéig
a közfoglalkoztatásba bevonni tervezett, és a ténylegesen foglalkoztatott személyek számának különbözete eléri
a közfoglalkoztatási terv szerint foglalkoztatandó teljes éves létszámnak az Szt. 37/A. § (4) bekezdés a), illetve b) pontja
szerinti mértékét.”

5. §

Az R. 52. §-a a következõ (1)–(2) bekezdéssel egészül ki és ezzel egyidejûleg a jelenlegi (1)–(3) bekezdés számozása
(3)–(5) bekezdésre változik:
„(1) Amennyiben az adósnak több adóssága van és az adósságkezelési szolgáltatásba történõ bevonás kritériumai
legalább az egyik adósságtípus vonatkozásában fennállnak, bármelyik, az önkormányzati rendelet szerint kezelhetõ
adósságtípusba tartozó adósság kezelhetõ.
(2) Az éves elszámoló számla meg nem fizetésébõl származó hátralék tizenkét havi elmaradásnak minõsül.”
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6. §

Az R. 55. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Ha az adósságcsökkentési támogatásban részesülõ személy lakcíme a támogatás folyósításának idõtartama alatt
a jegyzõ illetékességét érintõen megváltozik vagy a jogosult meghal, a változás, illetve a haláleset hónapjára járó
támogatást a korábban illetékes folyósító szerv teljes összegben folyósítja, de a támogatás további folyósítását meg
kell szüntetni.”

7. §

(1) Az R. 56. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az Szt. 55/B. §-a (1) bekezdésének b)–c) pontja alkalmazásában a jogosult nem tesz eleget a kötelezettségének, ha
a fizetési határidõ leteltétõl számított 15 nap eredménytelenül eltelt, és
a) az Szt. 55/B. §-a (1) bekezdésének b) pontja szerinti esetben a fizetési kötelezettség teljesítése során együttvéve
háromhavi elmaradás keletkezik,
b) az Szt. 55/B. §-a (1) bekezdésének c) pontja szerinti esetben a jogosult három egymást követõ hónapban nem tesz
eleget a fizetési kötelezettségének.”
(2) Az R. 56. §-a a következõ (3)–(4) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az adósságcsökkentési támogatásnak az Szt. 55/B. § (1) bekezdése szerinti visszatérítése az Szt. 38. §-a
(1) bekezdésének b) pontja alapján nyújtott lakásfenntartási támogatást nem érinti.
(4) Az Szt. 55/B. §-ának (3) bekezdése alkalmazásában a hat hónapos idõtartamot a települési önkormányzat
határozatában az adósságkezelési szolgáltatás záró idõpontjaként megjelölt napot követõ elsõ munkanaptól kell
számítani.”

A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló
223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása
8. §

A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Cstvhr.) 11. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) A szociális intézményben elhelyezett gyermekre (személyre) tekintettel járó családi pótlék személyre szóló
felhasználásának minõsül a személyi térítési díjra, a költõpénzre, valamint a személyes szükségletekre történõ
felhasználás. A gyermekotthonban, valamint a szociális intézményben elhelyezett átmeneti vagy tartós nevelésbe vett
gyermek után járó családi pótlék felhasználása a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben
foglaltak szerint történik.”

9. §

A Cstvhr. 27/E. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Amennyiben a vagyonkezelõi joggal felruházott gyám, illetõleg a vagyonkezelõ eseti gondnok
a gyermekotthonban lévõ gyermekre (személyre) tekintettel jogosult a családi pótlékra, a családi pótlék összegének
felét a gyermek gyámhatósági fenntartásos fizetési számlájára, a másik felét a gyermekotthon családi pótlék
kezelésére szolgáló letéti számlájára kell folyósítani.”

10. §

A Cstvhr. 6. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.

Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól szóló
62/2006. (III. 27.) Korm. rendelet módosítása
11. §

(1) Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól szóló 62/2006. (III. 27.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Pr.) 1. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A települési önkormányzatnak, illetve a közcélú foglalkoztatás esetén az annak megszervezését magára vállaló
többcélú kistérségi társulásnak (a továbbiakban: társulás) a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár)
területileg illetékes regionális igazgatóságához (a továbbiakban: Igazgatóság) benyújtott igénylése alapján
az idõskorúak járadékára, rendszeres szociális segélyre, rendelkezésre állási támogatásra, lakásfenntartási
támogatásra, ápolási díjra, adósságkezelési szolgáltatásra, továbbá az Szt. 55/A. § (3) bekezdése szerinti elõrefizetõs
gáz- vagy áramfogyasztást mérõ készülék felszerelési költségeire (a továbbiakban: fogyasztásmérõ költsége) kifizetett
összeg meghatározott arányát, valamint a közcélú munkában részt vevõk foglalkoztatásával kapcsolatos személyi
kiadásokhoz történõ állami támogatás összegét a központi költségvetésben meghatározott feltételek szerint
a Kincstár az önkormányzat (társulás) részére megtéríti.”
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(2) A Pr. 1. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) A társulás munkaszervezetének vezetõje havonta – a kifizetés, illetve a teljesítés hónapjának 10. napjáig –
a 6. számú melléklet szerinti adatlap felhasználásával – értesíti az Igazgatóságot a tárgyhónapban a társulás által
megszervezett közcélú munkában részt vevõk után igényelhetõ foglalkoztatási támogatás jogcímen kifizetett
támogatás összegérõl, az elõzõ hónapban e jogcímen igényelt összeg felhasználásáról, valamint tárgyhónapot követõ
hónapra e jogcímen igényelt összegrõl. A tárgyévben történõ elsõ igénylés alkalmával az igényléshez a társulásnak
csatolnia kell a közcélú foglalkoztatás megszervezésében a társulási megállapodás alapján részt vevõ települési
önkormányzatok megnevezését és KSH kódját tartalmazó nyilatkozatot. Ugyanazon hónapban a társulás és a közcélú
foglalkoztatást a társulás keretében megszervezõ települési önkormányzat e jogcímen egyidejûleg nem igényelhet
támogatást. Ha a tárgyév folyamán a társulásban a közcélú foglalkoztatásban részt vevõ települési önkormányzatok
köre megváltozik, akkor a változást követõ elsõ igénylés alkalmával az Igazgatóságot errõl értesíteni kell.”
12. §

A Pr.
a) 2. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete,
b) 6. számú melléklete helyébe e rendelet 3. számú melléklete,
c) 9. számú melléklete helyébe e rendelet 4. számú melléklete,
lép.

Hatályba léptetõ és átmeneti rendelkezések
13. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt eltéréssel – 2010. január 1-jén lép hatályba.
(2) E rendelet 12. § (1) bekezdése 2010. január 31-én lép hatályba.
(3) Azon aktív korúak ellátására jogosult személy esetében, akinek az Szt. 2009. december 31-én hatályos 37/E. §
(1) bekezdése alapján 2009. december 31-én ellátást folyósítanak, a továbbfolyósítás lejártáig az R. 2009. december
31-én hatályos 9. § (5) bekezdését és 19. §-át megfelelõen alkalmazni kell.
(4) Az a vagyonkezelõi joggal felruházott gyám, illetõleg vagyonkezelõ eseti gondnok, aki 2010. január 1-jén
gyermekotthonban elhelyezett gyermekre (személyre) tekintettel jogosult a családi pótlékra, annak megnyitását
követõen haladéktalanul közli a Magyar Államkincstár családi pótlékot folyósító Igazgatóságával a Cstvhr. 27/E. §
– e rendelettel megállapított – (3) bekezdése szerinti letéti számla számát. A Magyar Államkincstár Igazgatósága
a letéti számla megnyitásáról és annak számáról való tájékoztatás kézhez vételéig a gyermekotthonban elhelyezett
gyermekre (személyre) tekintettel az e rendelet hatálybalépését követõ hónap(ok)ra járó családi pótlékot annak
megosztása nélkül a gyermek gyámhatósági fenntartásos fizetési számlájára folyósítja.

Záró rendelkezések
14. §

(1) 2010. január 1-jén hatályát veszti
a) az R.
aa) 9. § (5) bekezdése,
ab) 37. § (1) bekezdésében a „12. számú melléklet szerinti” szövegrész,
ac) 37. § (2) bekezdése,
ad) 42. § (3) bekezdése,
ae) 12. és 12/A. számú melléklete;
b) a Cstvhr.
ba) 4/B. § (4) bekezdés d) pontja,
bb) 11. § (5)–(6) bekezdése;
c) a Pr. 4. § (5) bekezdésében a „ , 2009. évben a május havi” szövegrész.
(2) 2010. január 31-én hatályát veszti a Pr.
a) – (3) bekezdéssel módosított – 2. § (2) bekezdésében az „az Szt. 2008. december 31-én hatályos rendelkezései
szerint rendszeres szociális segélyben részesülõk számára kifizetett összeget, valamint” szövegrész,
b) – (3) bekezdéssel módosított – 7. számú melléklete 4. pontjának b) alpontja és 5. pontjának b) alpontja,
c) – (3) bekezdéssel módosított – 10. számú melléklete 3. pontjának b) alpontja és 4. pontjának b) alpontja.
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(3) 2010. január 1-jén
a) az R.
aa) 1. § (2) bekezdésében a „(bankszámlára)” szövegrész helyébe a „(fizetési számlára)” szöveg,
ab) 6/A. § (3) bekezdés c) pontjában a „35. § (1) és (6) bekezdésének” szövegrész helyébe a „35. § (1), (6)–(7) és
(9) bekezdésének” szöveg,
ac) 17. § (1) bekezdés d) pontjában az „(1) bekezdés b)–c) pontjai” szövegrész helyébe az „(1) bekezdés
b)–d) pontjai” szöveg,
ad) 17. § – e rendelettel átszámozott – (11) bekezdésében az „(1) bekezdés b)–c) pontja” szövegrész helyébe
az „(1) bekezdés b)–d) pontja” szöveg,
ae) 17. § – e rendelettel átszámozott – (13) bekezdésében a „(10)” szövegrész helyébe a „(12)” szöveg,
af) 17. § – e rendelettel átszámozott – (16) bekezdésében a „(10)–(12)” szövegrész helyébe a „(12)–(14)” szöveg,
valamint a „(11)” szövegrész helyébe a „(13)” szöveg;
b) a Cstvhr. 2. számú melléklete I. pontjának harmadik francia bekezdésében a „házastársának, élettársának”
szövegrész helyébe a „házastársának, bejegyzett élettársának, élettársának” szöveg;
c) a Pr.
ca) 1. § (2) bekezdésében, valamint 4. § (7) bekezdésében az „önkormányzatot” szövegrész helyébe
az „önkormányzatot (társulást)” szöveg,
cb) 2. § (2) bekezdésében az „Szt. 37/E. § (1) bekezdése” szövegrész helyébe az „Szt. 2009. december 31-én
hatályos 37/E. §-ának (1) bekezdése” szöveg,
cc) 2. § (7) bekezdésében a „valamint 37/E. § (1) bekezdése” szövegrész helyébe a „valamint a 2009. december
31-én hatályos 37/E. §-ának (1) bekezdése” szöveg,
cd) 4. § (2) bekezdésében a „6., 8–9. számú melléklet” szövegrész helyébe a „8–11. számú melléklet” szöveg,
ce) 4. § (4) bekezdésében a „települési önkormányzatok” szövegrész helyébe a „települési önkormányzatok
(társulások)” szöveg,
cf) 4. § (5) bekezdésében a „települési önkormányzat” szövegrész helyébe a „települési önkormányzat vagy
a társulás döntéshozó szerve” szöveg,
cg) 5. § (3) bekezdésében a „jegyzõ, illetõleg a fõjegyzõ” szövegrész helyébe a „jegyzõ, a társulás
munkaszervezetének vezetõje vagy a fõjegyzõ” szöveg,
ch) 2. számú melléklet 4. pontja b) pontjának bd) alpontjában és 5. pontja b) pontjának bd) alpontjában az „Szt.
37/E. § (1) bekezdése” szövegrész helyébe az „Szt. 2009. december 31-én hatályos 37/E. §-ának
(1) bekezdése” szöveg,
ci)
4. számú mellékletének 8. pontjában a „90%-a” szövegrész helyébe a „75%-a” szöveg,
cj)
7. számú melléklete 4. pontjának d) pontjában és 5. pontjának d) pontjában az „Szt. 37/E. § (1) bekezdése”
szövegrész helyébe az „Szt. 2009. december 31-én hatályos 37/E. §-ának (1) bekezdése” szöveg,
ck) 9. számú melléklet 3. pontja b) pontjának bd) alpontjában és 4. pontja b) pontjának bd) alpontjában az „Szt.
37/E. § (1) bekezdése” szövegrész helyébe az „Szt. 2009. december 31-én hatályos 37/E. §-ának
(1) bekezdése” szöveg,
cl)
10. számú melléklete 3. pontjának d) pontjában és 4. pontjának d) alpontjában az „Szt. 37/E. §
(1) bekezdése” szövegrész helyébe az „Szt. 2009. december 31-én hatályos 37/E. §-ának (1) bekezdése”
szöveg
lép.

Bajnai Gordon s. k.,
miniszterelnök
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1. számú melléklet a 323/2009. (XII. 29.) Korm. rendelethez
„6. számú melléklet a 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelethez

A családi pótlék iránti kérelem adattartalma intézményi elhelyezés esetén
I. A kérelmezõvel és az ellátás folyósításával kapcsolatos adatok
– a jogosultság jogcíme;
– a kérelmezõ
neve
TAJ száma;
– a gyermeket ellátó intézmény
típusa
neve
címe
vezetõjének neve;
– a kérelem benyújtását megelõzõen az intézményben élõ gyermek után családi pótlékban részesülõ
neve
TAJ száma;
– a kérelem benyújtását megelõzõen az intézményben élõ gyermek után családi pótlékot folyósító szerv
megnevezése és címe;
– a családi pótlék megállapításának kérelmezett kezdõ idõpontja;
– a fizetési, illetve letéti számlaszám(ok)*.
II. Gyermek(ek)re vonatkozó adatok, a jogosultság megállapításához szükséges egyéb adatok és nyilatkozatok
– azon gyermek(ek)nek, aki(k) után a kérelmezõ a családi pótlékot megállapítását kéri
a neve
az anyja neve
a TAJ száma
az intézményben tartózkodás kezdõ idõpontja;
– nyilatkozat a családi pótlék folyósítását érintõ változások – azok bekövetkezésétõl számított 15 napon belül történõ
– bejelentésére elõírt kötelezettségnek, valamint annak tudomásul vételérõl, hogy a kötelezettség elmulasztása
esetén a jogalap nélkül kifizetett összeg visszakövetelésének van helye;
– nyilatkozat a gyermek(ek) tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos állapotáról;
– a kérelmezõ aláíróhelye.”

* A gyermekotthonban lévõ személyre tekintettel vagyonkezelõi joggal felruházott gyám, illetõleg a vagyonkezelõ eseti gondnok által benyújtott
kérelem esetén a gyermek gyámhatósági fenntartásos fizetési számlája számának, illetve a gyermekotthon családi pótlék kezelésére szolgáló letéti
számlája számának kérelmezõ általi egyidejû megadását lehetõvé tevõ módon.
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2. számú melléklet a 323/2009. (XII. 29.) Korm. rendelethez
„2. számú melléklet a 62/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez

Adatlap
a kifizetett rendszeres szociális segély címén igénybe vehetõ támogatás igényléséhez
.................. év ..................................... tárgyhónap
1. Megye megnevezése: .......................................................................................................................................................................................
2. Önkormányzat megnevezése: .......................................................................................................................................................................
3. KSH kódja: .............................................................................................................................................................................................................
[2 számjegyû megyekód + 5 számjegyû településazonosító]
4. A tárgyhónapban segélyre jogosító személyek száma:
a) az Szt. 2008. december 31-én hatályos rendelkezései szerint segélyben részesülõk száma:
b) az Szt. 37/B. § (1) bekezdés a) pontja alapján segélyben részesülõk száma:
c) az Szt. 37/B. § (1) bekezdés b) pontja alapján segélyben részesülõk száma:
d) az Szt. 37/B. § (1) bekezdés c) pontja alapján segélyben részesülõk száma:
e) az Szt. 37/B. § (1) bekezdés d) pontja alapján segélyben részesülõk száma
f) az Szt. 2009. december 31-én hatályos 37/E. §-ának (1) bekezdése alapján
továbbfolyósításban részesülõk száma:
Támogatásban részesülõk száma összesen:
5. A tárgyhónapra történt kifizetés:
a) az Szt. 2008. december 31-én hatályos rendelkezései szerint segélyben részesülõk részére:
b) az Szt. 37/B. § (1) bekezdés b) pontja alapján segélyben részesülõk részére:
c) az Szt. 37/B. § (1) bekezdés c) pontja alapján segélyben részesülõk részére:
d) az Szt. 37/B. § (1) bekezdés d) pontja alapján segélyben részesülõk száma
e) az Szt. 37/B. § (1) bekezdése alapján segélyben részesülõk részére:
f) az Szt. 2009. december 31-én hatályos 37/E. §-ának (1) bekezdése alapján
továbbfolyósításban részesülõk részére:
Tárgyhónapra történt kifizetés összesen:
6. A tárgyhavi kifizetés után járó térítés:
[Az 5. pont a)+b)+c)+d)+e)+f) alpontjai szerinti összeg 90%-ának az együttes összege]
7. Az igényelt elõleg összege:
a) a tárgyhónapra járó térítés:
[6. pont összegével megegyezik]
b) a tárgyhónapra járó térítés és az elõzõ havi elõleg különbözete (elõjel nélkül):
[a január havi igénylés kivételével, a 7/a) pont és az elõzõ havi 7/c) pontban szereplõ összegek
különbözete abszolút értékben; januárban a 7/a) pontban szereplõ összeget kell beírni]
c) az elõleg összege:
[a 7/a) és 7/b) pont összege az alábbiak szerint:
– ha a tárgyhónapra járó térítés nagyobb mint az elõzõ havi elõleg összege, akkor a 7/a) pont
összegéhez hozzá kell adni a 7/b) pont összegét
– ha a tárgyhónapra járó térítés kisebb, mint az elõzõ havi elõleg összege, akkor a 7/a) pont
összegébõl ki kell vonni a 7/b) pont összegét.
Január havi igényléskor a 7/a) pont összegének kétszeresét kell beírni.]
8. A tárgyhónapban történt visszafizetés:
[a 3. § (1) bekezdése szerint visszafizetett összegnek és az önkormányzat által elismert,
a tárgyhónapot megelõzõen tévesen igényelt térítésnek az együttes összege]
9. Az igényelt elõleg nettó összege:
[a 7/c) pont összegét csökkenteni kell a 8. pont összegével]
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a jegyzõ aláírása

fõ
fõ
fõ
fõ
fõ
fõ

.....................................................
a polgármester aláírása”
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3. számú melléklet a 323/2009. (XII. 29.) Korm. rendelethez
„6. számú melléklet a 62/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez

Adatlap
az önkormányzat és a többcélú kistérségi társulás által szervezett közcélú foglalkoztatással összefüggõ
támogatás igényléséhez
.................. év ..................................... tárgyhónap
1. Megye megnevezése: .......................................................................................................................................................................................
2. Önkormányzat (társulás) megnevezése:....................................................................................................................................................
3. Önkormányzat (társulás) KSH kódja: ...........................................................................................................................................................
[Település esetén 2 számjegyû megyekód + 5 számjegyû településazonosító]
4. A tárgyhónapban foglalkoztatottak száma:
a) teljes munkaidõben foglalkoztatottak száma:
b) részmunkaidõben foglalkoztatottak száma:
Tárgyhóban foglalkoztatottak száma összesen:
5. A foglalkoztatással összefüggõ személyi kifizetések a tárgyhónapban:
a) teljes munkaidõben foglalkoztatottak részére:
b) részmunkaidõben foglalkoztatottak részére:
Tárgyhavi személyi kifizetések összesen:
6. A foglalkoztatással összefüggõ személyi kiadások jogcímén igényelt térítés összege:
[az 5. pont összegének 95%-a]
7. A foglalkoztatással összefüggõ személyi kiadások jogcímén számított elõleg összege:
a) a tárgyhónapra járó térítés: [megegyezik a 6. pont összegével]
b) a tárgyhónapra járó térítés és az elõzõ havi elõleg különbözete (elõjel nélkül):
[január havi igénylés kivételével, a 7/a) pont és az elõzõ havi 7/c) pontban szereplõ összegek
különbözete, abszolút értékben; januárban a 7/a) pontban szereplõ összeget kell beírni]
c) az elõleg összesen:
[a 7/a) és 7/b) pontok összege az alábbiak szerint:
– ha a tárgyhavi kifizetés nagyobb, mint az elõzõ havi elõleg összege, akkor a 7/a) pont
összegéhez hozzá kell adni a 7/b) pont összegét
– ha a tárgyhavi kifizetés kisebb, mint az elõzõ havi elõleg összege, akkor a 7/a) pont
összegébõl ki kell vonni a 7/b) pont összegét
Január havi igényléskor a 7/a) pont összegének kétszeresét kell beírni.]
8. A tárgyhónapban történt visszafizetés:
[az önkormányzat által elismert, a tárgyhónapot megelõzõen tévesen igényelt térítés összege]
9. Az igényelt elõleg nettó összege:
[a 7/c) pont összegét csökkenteni kell a 8. pont összegével]
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Dátum: ............. év ...................................... hó ......... nap

P. H.

...............................................................
A jegyzõ (a társulás munkaszervezetének vezetõje)
aláírása

.............................................................
A polgármester (a társulás elnöke)
aláírása”
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4. számú melléklet a 323/2009. (XII. 29.) Korm. rendelethez
„9. számú melléklet a 62/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez

Adatlap
a hajléktalan személyek részére kifizetett rendszeres szociális segély címén igénybe vehetõ támogatás
igényléséhez
.................. év ..................................... tárgyhónap
1. Fõvárosi Önkormányzat: ..................................................................................................................................................................................
2. KSH kódja: .............................................................................................................................................................................................................
[2 számjegyû megyekód + 5 számjegyû településazonosító]
3. A tárgyhónapban segélyre jogosító személyek száma:
a) az Szt. 2008.december 31-én hatályos rendelkezései szerint segélyben részesülõk száma:
b) az Szt. 37/B. § (1) bekezdés b) pontja alapján segélyben részesülõk száma:
c) az Szt. 37/B. § (1) bekezdés c) pontja alapján segélyben részesülõk száma:
d) az Szt. 37/B. § (1) bekezdés d) pontja alapján segélyben részesülõk száma
e) az Szt. 37/B. § (1) bekezdése alapján segélyben részesülõk száma
f) az Szt. 2009. december 31-én hatályos 37/E. §-ának (1) bekezdése alapján
továbbfolyósításban részesülõk száma:
Támogatásban részesülõk száma összesen:
4. A tárgyhónapra történt kifizetés:
a) az Szt. 2008. december 31-én hatályos rendelkezései szerint segélyben részesülõk részére:
b) az Szt. 37/B. § (1) bekezdés b) pontja alapján segélyben részesülõk részére:
c) az Szt. 37/B. § (1) bekezdés c) pontja alapján segélyben részesülõk részére:
d) az Szt. 37/B. § (1) bekezdés d) pontja alapján segélyben részesülõk száma
e) az Szt. 37/E. § (1) bekezdése alapján segélyben részesülõk részére:
f) az Szt. 2009. december 31-én hatályos 37/E. §-ának (1) bekezdése alapján
továbbfolyósításban részesülõk részére:
Tárgyhónapra történt kifizetés összesen:
5. A tárgyhavi kifizetés után járó térítés:
[megegyezik a 4. pont összegével]
6. Az igényelt elõleg összege:
a) a tárgyhónapra járó térítés:
[5. pont összegével megegyezik]
b) a tárgyhónapra járó térítés és az elõzõ havi elõleg különbözete (elõjel nélkül):
[a január havi igénylés kivételével, a 6/a) pont és az elõzõ havi 6/c) pontban szereplõ összegek
különbözete abszolút értékben; januárban a 6/a) pontban szereplõ összeget kell beírni]
c) az elõleg összege:
[a 6/a) és 6/b) pont összege az alábbiak szerint:
– ha a tárgyhónapra járó térítés nagyobb mint az elõzõ havi elõleg összege, akkor a 6/a) pont
összegéhez hozzá kell adni a 6/b) pont összegét
– ha a tárgyhónapra járó térítés kisebb, mint az elõzõ havi elõleg összege, akkor a 6/a) pont
összegébõl ki kell vonni a 6/b) pont összegét.
Január havi igényléskor a 6/a) pont összegének kétszeresét kell beírni.]
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A Kormány 324/2009. (XII. 29.) Korm. rendelete
az adómentes természetbeni juttatásnak minõsülõ, fogyasztói árkiegészítést nem tartalmazó
közlekedési kedvezményekrõl
A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) 80. §-ának c) pontjában kapott felhatalmazás
alapján a Kormány a következõket rendeli el:
1. §

(1) E rendelet alkalmazásában közlekedési kedvezmény az a természetbeni juttatás, amelyet
a) az egyes vasúti utazási kedvezményekrõl szóló közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszteri rendelet
(a továbbiakban: miniszteri rendelet) szerint utazási kedvezményre jogosult személy,
b) a helyközi közúti, vagy helyi személyszállítási közszolgáltatást, vagy menetrend alapján vízi személyszállítási
tevékenységet végzõ társaság (a továbbiakban: közlekedési szolgáltató)
ba) munkavállalója,
bb) nyugdíjasa,
bc) munkavégzésével összefüggésben szerzett egészségkárosodása miatt rokkantsági járadékban részesülõ
vagy jogszabály alapján súlyosan fogyatékosnak minõsülõ volt munkavállalója,
bd) halálos üzemi balesetet szenvedett volt munkavállaló igényjogosult hozzátartozója,
be) a ba)–bc) pontban említett személy igényjogosult hozzátartozója,
c) a közlekedési szolgáltatónál szakmai gyakorlaton tanulószerzõdés vagy hallgatói szerzõdés alapján részt vevõ
szakképzõ iskolai tanuló, illetve felsõfokú szakképzésben részt vevõ hallgató, valamint tanulószerzõdés nélkül
a szorgalmi idõ befejezését követõ összefüggõ szakmai gyakorlaton részt vevõ szakképzõ iskolai tanuló,
d) a közlekedésért felelõs miniszter által vezetett minisztérium, a Nemzeti Közlekedési Hatóság Központi Hivatala,
Kiemelt Ügyek Igazgatósága és Pályaalkalmassági Vizsgálat Igazgatósága, valamint a Közlekedésbiztonsági
Szervezet köztisztviselõje és ügykezelõje, továbbá a Nemzeti Közlekedési Hatóság területi szerveinek hatósági
feladatkörben eljáró köztisztviselõje,
e) az országos, térségi vagy elõvárosi vasúti közszolgáltatást végzõ, valamint az országos vasúti pályahálózatot
mûködtetõ vasúti társaságok, illetve azok jogelõdjei és a helyközi közúti és helyi személyszállítási közszolgáltatást,
valamint menetrend alapján vízi személyszállítási tevékenységet végzõ társaságok, illetve azok jogelõdjei az
általuk kötött, a jelen rendelet hatálybalépésekor hatályos viszonossági megállapodásokban jogosultként
meghatározott személy
részére díjmentes vagy kedvezményes utazás céljára a 2. §-ban foglalt feltételek mellett biztosítanak.
(2) Az (1) bekezdés b) pont bd) és be) alpontjai alkalmazásában igényjogosult hozzátartozó a magánszeméllyel közös
háztartásban élõ házastárs, az élettárs, a bejegyzett élettárs, az eltartott gyermek (ideértve a mostoha, a nevelt és
örökbe fogadott gyermeket is) 18 éves koráig, vagy nappali tagozatos iskolai tanulmányainak befejezéséig, vagy
a családi pótlék folyósításának idejéig.

2. §

(1) Az 1. § (1) bekezdése szerinti közlekedési kedvezmény akkor minõsül az Szja tv. 1. számú melléklet 8.21. pontja szerinti
adómentes természetbeni juttatásnak, ha azt
a) az 1. § (1) bekezdés a) pontja tekintetében a miniszteri rendelet alapján a jogosult kérelmére kiállított igazolvány,
b) az 1. § (1) bekezdés b), c) és d) pontja tekintetében a szolgáltatást nyújtó társaság által a jogosult kérelmére
kiállított igazolás,
c) az 1. § (1) bekezdés e) pontja tekintetében a viszonossági megállapodásban részes társaságok által a jogosult
kérelmére kiállított igazolás,
birtokában veszik igénybe.
(2) Az igazolást a közlekedési szolgáltató által mûködtetett, illetõleg a viszonossági megállapodásban foglaltak szerinti
vonalra, viszonylatra, járatra kell kiadni.
(3) A közlekedési szolgáltató a (2) bekezdésben említett igazolás kiadását az érvényességi területet és az érvényesség
idõtartamát is tartalmazóan nyilvántartja.
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(1) E rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba.
(2) Hatályát veszti az adómentes természetbeni juttatásnak minõsülõ, fogyasztói árkiegészítést nem tartalmazó
közlekedési és postai kedvezményekrõl szóló 179/1994. (XII. 28.) Korm. rendelet.
(3) E rendelet alkalmazásában közlekedési kedvezménynek minõsül az e rendelet hatálybalépését megelõzõen hatályos
rendelkezések szerint kibocsátott, kedvezményre jogosító igazolványok, igazolások alapján igénybe vett közlekedési
kedvezmény az igazolvány, igazolás érvényességi idõtartamán belül.
Bajnai Gordon s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 325/2009. (XII. 29.) Korm. rendelete
a pénz- és tõkepiaci szervezetek (éves) beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének
sajátosságairól szóló kormányrendeletek módosításáról
A Kormány a számvitelrõl szóló 2000. évi C. törvény 178. §-a (1) bekezdésének b) és c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alkotmány 35. §-a (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – a Magyar Nemzeti Bank
(a továbbiakban: MNB) elõzetes véleményének kikérésével – a következõket rendeli el:

I. FEJEZET
A HITELINTÉZETEK ÉS A PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK ÉVES BESZÁMOLÓ KÉSZÍTÉSI ÉS KÖNYVVEZETÉSI
KÖTELEZETTSÉGÉNEK SAJÁTOSSÁGAIRÓL SZÓLÓ 250/2000. (XII. 24.) KORM. RENDELET MÓDOSÍTÁSA
1. §

A hitelintézetek és a pénzügyi vállalkozások éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének
sajátosságairól szóló 250/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Hitkr.) 2. §-a a következõ 43–48. ponttal
egészül ki:
[E rendelet alkalmazásában]
„43. devizakamat-csere ügylet (deviza kamat-swap ügylet): különbözõ devizákban meghatározott névleges
tõkeösszegre vetítve, meghatározott mértékben történõ kamatfizetésre és kamatvételre (kamatcserére) vonatkozó
megállapodás;
44. kamatcserével járó deviza-betétcsere ügylet (currency swap ügylet): különbözõ devizák cseréjére kötött olyan éven
belüli vagy éven túli futamidejû swap ügylet, amelynek során a deviza-tõkeösszegek azonnali cseréjére és a határidõs
cserére alkalmazott árfolyam megegyezik, és amelyek esetében a futamidõ alatt meghatározott elszámolási
idõpontokban a cserébe adott deviza-tõkeösszeg után elõre meghatározott mértékû devizakamatot kap, a cserébe
kapott deviza-tõkeösszeg után elõre meghatározott mértékû devizakamatot fizet a vállalkozás;
45. változó kamatok cseréjére vonatkozó swap ügylet: azonos devizanemben meghatározott azonos névleges
tõkeösszegre vetítve a szerzõdésben meghatározott futamidõ alatt, meghatározott elszámolási idõszakonként
változó piaci tényezõkhöz igazított változó kamatok cseréjére vonatkozó ügylet;
46. teljes hozamcsere-ügylet (total return swap ügylet): olyan, hitelderivatívának minõsülõ ügylet, amelynek során
a szerzõdésben rögzített futamidõ alatt és meghatározott elszámolási idõszakonként, az egyik fél egy létezõ hitel,
hitelállomány, hitelviszonyt megtestesítõ eszköz, ilyen eszközökbõl kialakított eszközcsoport (kosár), leképezett index
(a továbbiakban: referenciaeszköz) alapján járó kamatát, hozamát, jutalékait, és a referenciaeszköz szerzõdésben
rögzített elszámolási idõszakonként végrehajtott értékelésébõl eredõ pozitív értékkülönbözet (értéktöbblet) összegét
cseréli el a másik féllel egy – a referenciaeszközzel – azonos névértékre vetített, szerzõdésben meghatározott piaci
kamatra, hozamra, valamint a referenciaeszköz értékelésébõl eredõ negatív értékkülönbözet megtérítésére;
47. hitel nem teljesítéskori csereügylet (credit default swap ügylet): egy létezõ hitel, hitelállomány, hitelviszonyt
megtestesítõ értékpapír, ilyen eszközökbõl kialakított mögöttes termék (a továbbiakban: hiteleszköz) meghatározott
jövõbeni feltétel bekövetkezéséhez kötött – leszállítási vagy elszámolási típusú – határidõs adásvételére vonatkozó –
hitelderivatívának minõsülõ – megállapodás, amelynek értelmében az ügylet tárgyát képezõ hiteleszköz
hitelkockázata elleni védelmet vevõ fél (a továbbiakban: védelmet vevõ) meghatározott díj kifizetése ellenében jogot
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szerez arra, hogy az adott hiteleszközhöz, kapcsolódó, a szerzõdésben meghatározott – a hiteleszköz megtérülését
csökkentõ, veszteséget eredményezõ – hitelesemény bekövetkezése esetén a még nem törlesztett, be nem váltott,
meg nem térült hiteleszközt a hitelkockázat elleni védelmet eladó szerzõdõ partnernek (a továbbiakban: védelmet
eladó) a szerzõdésben elõre rögzített kötési áron eladja, a védelmet eladó szerzõdõ partner pedig kötelezettséget
vállal arra, hogy azt megveszi;
48. átstrukturált hitelek (követelések): az adós vagy a pénzügyi intézmény kezdeményezésére a – követelést keletkeztetõ
eredeti – szerzõdés módosítása keretében újratárgyalt, átütemezett (prolongált), átstrukturált hitelek, kölcsönök (beleértve
a vásárolt követeléseket és egyéb, pénzkölcsönnek minõsülõ ügyletbõl, illetve más pénzügyi szolgáltatásból eredõ
követeléseket is), amelyek esetében
a) a szerzõdésmódosításra a nem fizetés elkerülése érdekében azért került sor, mert az adós, pénzügyi pozíciójának,
fizetõképességének jelentõs romlása miatt, visszafizetési kötelezettségének az eredeti szerzõdéses feltételek szerinti
nem tud eleget tenni és
b) a szerzõdésmódosítás az eredeti szerzõdés szerinti feltételeket – az azonos típusú, azonos feltételekkel kötött
szerzõdésekre vonatkozó piaci feltételektõl (a továbbiakban: általános piaci feltételektõl) eltérõen, az ügyfél számára
lényegesen kedvezõbb módon és – jelentõsen megváltoztatja, amely vonatkozhat többek között a visszafizetések
(kamat- és/vagy a tõketörlesztések) átmeneti idõre (türelmi idõre) történõ elhalasztására, részletfizetésre, a kamatok
mértékének megváltoztatására (átárazására például kamatkedvezmény formájában), a kamatok tõkésítésére,
a devizanem megváltoztatására, a hitel futamidejének meghosszabbítására, a törlesztések átütemezésére,
a megkövetelt fedezetek, biztosítékok mértékének csökkentésére, más fedezettel, biztosítékkal való kicserélésére,
a fedezettõl való eltekintésre (fedezetkiengedésre), újabb szerzõdéses feltételek kialakítására, az eredeti feltételek egy
részének megszüntetésére, továbbá
c) sor kerülhet a felek, vagy az adós és az eredeti hitelezõ kapcsolt vállalkozása között olyan kiegészítõ
megállapodásra, vagy új szerzõdés megkötésére, amely a fel nem mondott eredeti szerzõdés miatt fennálló tartozások
(tõke- és/vagy kamattartozások) törlesztése céljára nyújtott új hitelre, illetve a kockázat növekedésének elkerülését és
a veszteség mérséklését szolgáló további kötelezettségvállalásra vonatkoznak, ilyen esetben ezen kiegészítõ
megállapodások, illetve kapcsolódó új szerzõdések miatt a pénzügyi intézménynél (beleértve az eredeti hitelezõ
kapcsolt vállalkozásának minõsülõ pénzügyi intézményt is) keletkezett követelések is átstrukturált hitelnek
(követelésnek) minõsülnek.”
2. §

A Hitkr. 5. §-ának (5) bekezdése a következõ l) ponttal egészül ki:
[Az ügyfelekkel szembeni követelések között, a pénzügyi szolgáltatásból eredõ követeléseken belül kell kimutatni többek
között:]
„l) a c) és i) pont alá nem tartozó tõkésített kamatok összegét.”

3. §

A Hitkr. 9. §-a a következõ (21) bekezdéssel egészül ki:
„(21) Ha a devizára szóló, vagy devizaalapon forintra szóló, még fennálló követelés vagy kötelezettség pénznemét
szerzõdésmódosítás útján megváltoztatják, akkor a módosítás elõtti pénznemre szóló követelés vagy kötelezettség
könyvekbõl kivezetett nyilvántartási forintértéke és a módosítás szerinti új pénznemre szóló követelés vagy
kötelezettség könyvekbe felvett forintértéke közötti különbözet nem minõsül átértékelési különbözetnek, annak
összegét – jellegétõl függõen – az egyéb pénzügyi szolgáltatások bevételei vagy ráfordításai között kell elszámolni.”

4. §

A Hitkr. 13. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Tõkésített kamatok esetében a következõképpen kell eljárni:
a) a halasztott kamatfizetéses lakáscélú hitelek, valamint a tandíjhitelek – ügyféllel kötött szerzõdés szerint –
mérlegkészítés idõpontjáig meg nem fizetett (halasztott), tõkésített kamatának megfelelõ összegben
a hitelintézetnek céltartalékot kell képezni és az ilyen címen képzett céltartalék összegét csak akkor szabad
felhasználni, ha a halasztott kamatfizetéses lakáscélú hitelek üzleti évre járó, a mérlegkészítés idõpontjáig esedékes
(törlesztõ) kamata meghaladja az üzleti évben ilyen címen elszámolt kamatok összegét, illetve amikor a tandíjhitelek
halasztott kamata törlesztésre kerül,
b) az a) pont alá nem tartozó egyéb esetekben
ba) a tõkésített kamatot az alapköveteléssel azonos módon kell minõsíteni, besorolni, értékelni és az arra vonatkozó
mértékben kell utána értékvesztést elszámolni, amennyiben az alapkövetelés problémamentes vagy külön figyelendõ
kategóriába tartozik,
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bb) amennyiben az alapkövetelés minõsítése átlag alatti, kétes vagy rossz, akkor a tõkésített kamat után száz
százalékos értékvesztést kell elszámolni.”
5. §

A Hitkr. 17. §-a (1) bekezdésének felvezetõ szövege helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A hitelintézetekkel szembeni követelések, valamint az ügyfelekkel szembeni követelések után járó – a 13. §
(2) bekezdése alá nem tartozó – kamatokat (szerzõdés szerinti ügyleti kamatok, valamint késedelmi kamatok), kamat
jellegû jutalékokat a pénzügyi intézményeknél év közben és év végén a következõképpen kell elszámolni:”

6. §

A Hitkr. 22. §-a a következõ (16)–(22) bekezdéssel egészül ki:
„(16) A változó kamatok cseréjére vonatkozó swap-ügyletet a fix és változó kamatok cseréjére irányuló kamat-swap
ügyletekre elõírt általános szabályok szerint kell elszámolni.
(17) A teljes hozamcsere-ügyletnek
a) a referenciaeszköz után járó kamatok, hozamok, kamatjellegû jutalékok és a referenciaeszköz névértékére vetített
piaci kamat cseréjére vonatkozó részét elszámolási szempontból kamat-swap ügyletnek kell tekinteni és akként kell
elszámolni, azzal, hogy ha az ügylet az adott fél szempontjából nem minõsül fedezeti ügyletnek, akkor a hozamok
közötti különbözetet – jellegétõl függõen – a befektetési szolgáltatások bevételei vagy ráfordításai között kell
elszámolni,
b) a referenciaeszköz szerzõdésben rögzített elszámolási idõszakonként végrehajtott értékelésébõl eredõ pozitív,
illetve negatív értékelési különbözet összegében egymás felé teljesített kifizetésekre vonatkozó részét úgy kell
tekinteni, mint a referenciaeszköznek a futamidõ végén elszámolási határidõs ügylet keretében való adásvételéhez
fizetett letétet, és annak összegét a felek egymással szembeni követelésként, illetve kötelezettségként kötelesek
elszámolni. Az ebbõl eredõen egymással szemben egyidejûleg fennálló követeléseket és kötelezettségeket egymással
szemben ki kell vezetni. A futamidõ végén fennmaradó követelést vagy kötelezettséget úgy kell tekinteni, mint
a referenciaeszközre (annak futamidõ végén meglévõ állományára) vonatkozó elszámolási határidõs ügylet zárása
során a záráskori piaci ár és a kötési ár (amely a referenciaeszköz értékelésének kiindulási alapjául szolgáló futamidõ
eleji viszonyítási értéke, jellemzõen a nyilvántartási értéke, csökkentve annak a törlesztett állományra jutó összegével)
közötti különbözet összegében elszámolandó nyereséget vagy veszteséget, és a követelést vagy kötelezettséget
az ügylet – fedezeti, illetve nem fedezeti – jellegétõl függõen az egyéb pénzügyi szolgáltatások bevételeivel vagy
ráfordításaival, illetve a befektetési szolgáltatások bevételeivel vagy ráfordításaival szemben kell kivezetni.
(18) A hitel nem teljesítéskori csereügyletet a felek az eladási opciós ügyletekre vonatkozó általános szabályok szerint
számolják el, amelynek során az ügylet megvalósulását (zárását) kiváltó hitelesemény bekövetkezését az opció
lehívásaként kell értelmezni, az ügylet tárgyát képezõ hiteleszköz – záráskori állománya – eladásának jogáért
(lehetõségéért) fizetett ellenértékre pedig az opciós díjra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.
(19) A deviza kamat-swap ügylet, valamint a kamatcserével járó deviza-betétcserére vonatkozó swap ügylet esetében
a különbözõ devizában megvalósuló kamatcserére – az értékelés és az elszámolás tekintetében – az azonos devizában
fennálló, azonos névleges tõkeösszegre vetített fix és változó kamatok cseréjére vonatkozó swap ügyletek szabályait
kell alkalmazni, azzal az eltéréssel, hogy azokat forintban kifejezve, azonos névleges tõkeösszegre vetített változó
kamatok cseréjének kell tekinteni, amelynek során az eltérõ devizában kapott, illetve fizetett kamatok az adott deviza
elszámolásnapi árfolyamán forintosítva jelennek meg változó kamatként és azokat a szerzõdéstõl függõen bruttó
módon kell elszámolni, ha pénzügyileg devizában rendezik, illetve nettó módon kell elszámolni, ha a pénzügyi
rendezés azok forintban meghatározott különbözetében történik.
(20) A kamatcserével járó deviza-betétcsere ügylet elszámolásakor
a) a deviza-tõkeösszegek cseréjére a deviza-swap ügyletek általános szabályait kell alkalmazni azzal, hogy
amennyiben az ügylet fedezeti jellegû és az azonnali, valamint a határidõs (kereszt)árfolyam megegyezik, akkor
a (4) bekezdés a) és b) pontjai, továbbá a (11) bekezdés szerinti elõírásokat nem kell alkalmazni. Az azonnali és
a határidõs ügyletrész a kapott deviza vonatkozásában vételnek, az átadott deviza vonatkozásában eladásnak
minõsül. A forintban kifejezett vételár, valamint eladási ár azonos és megegyezik a kapott deviza kötésnapján érvényes
árfolyamán átszámított forintértékkel. A mérlegen kívüli tételek között a 0. Nyilvántartási számlák számlaosztályban
a két különbözõ devizára vonatkozó mérlegen kívüli követelést és kötelezettséget kell kimutatni devizában, valamint
– a forintban kifejezett vételáron, illetve eladási áron – forintértékben, és az értékelésnél is azokat kell alapul venni.
Az azonnali ügyletrészt és az ügylet zárásakor a határidõs ügyletrészt az azonnali ügyletekre vonatkozó általános
szabályok szerint kell elszámolni;
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b) ha az ügylet alapvetõen forrásszerzéshez kapcsolódik és célja valamely devizakötelezettség árfolyamkockázatának
más deviza árfolyamkockázatára való átalakítása, továbbá a szerzõdés a hitel (kölcsön) ügyletekkel egyenértékû
garanciális feltételeket tartalmaz (ideértve azt is, ha a futamidõ alatt a felek rendszeres idõközönként az ügylet piaci
értékének alakulása függvényében pénzügyi fedezetként letétet helyeznek el egymásnál), akkor az a) ponttól
eltérõen, alkalmazható az átadott deviza-tõkeösszegre a devizában nyújtott kölcsön, az átvett deviza-tõkeösszegre
a devizában felvett kölcsön szabálya.
(21) A (20) bekezdés szerinti ügyletek esetében
a) a számviteli politikában kell rögzíteni, hogy a (20) bekezdés b) pontja szerinti elszámolást alkalmazza-e a pénzügyi
intézmény és részletesen milyen feltételek alapján ítéli meg, támasztja alá az ügylet alapvetõen forrásszerzési célját,
továbbá azt, hogy milyen, a hitel (kölcsön) ügyletekkel egyenértékû garanciális feltételeket alkalmaz az ilyen ügylet
kötésekor;
b) amennyiben a pénzügyi intézmény alkalmazza a valós értéken történõ értékelést és az ügylet kereskedési célú,
továbbá annak a deviza-tõkeösszegek cseréjére vonatkozó része a deviza-swap ügyletek általános szabályai szerint
kerül elszámolásra, akkor annak tõke- és kamat áramlatait együtt kell értékelni.
(22) Ha (19) és (20) bekezdés szerinti ügylet fedezeti célú és több ügyletet vagy mérlegtételt fedez, akkor a fedezeti
ügyletekrõl az (1) bekezdés szerint vezetett nyilvántartásban vagy valós értéken történõ értékelésnél a fedezeti
dokumentációban biztosítani kell, hogy a fedezeti ügylet eredménye a hozzárendelt fedezett ügyletek
(mérlegtételek) miatt fennálló nyitott pozíciókra vonatkozó részletezésben, azok várható kamat vagy
árfolyamváltozásának ellentételezéseként megállapítható legyen.”
7. §

A Hitkr. 23. §-ának (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(6) Kamat-swap ügylet esetén, a fix kamat és a változó kamat pénzügyileg rendezett különbözetét kell elszámolni
– jellegétõl függõen – a befektetési szolgáltatások bevételei vagy a befektetési szolgáltatások ráfordításai között, ha
az ügylet nem fedezeti célú, illetve a 22. § (2) bekezdése szerinti bevételek vagy ráfordítások között, ha az ügylet
fedezeti célú. Nem fedezeti célú kamat-swap ügylet esetében a mérlegkészítés idõszakában pénzügyileg rendezett
kamatkülönbözet üzleti évre jutó idõarányos összegét az üzleti év mérlegfordulónapjával aktív idõbeli elhatárolásként
vagy passzív idõbeli elhatárolásként kell elszámolni a befektetési szolgáltatások bevételeivel vagy a befektetési
szolgáltatások ráfordításaival szemben. Ha az ügylet fedezeti célú, akkor a mérlegkészítés idõszakában realizált
eredményének az üzleti évre idõarányosan jutó összegébõl a fedezett alapügylet üzleti évben elszámolt azonos
nagyságú, ellenkezõ elõjelû eredményével azonos összeget azon bevételek, illetve ráfordítások között kell elszámolni,
amelyben a fedezett ügylet eredménye elszámolásra került.”

8. §

A Hitkr. 25. §-a a következõ 45. és 46. ponttal egészül ki:
[A kiegészítõ mellékletnek a Tv. elõírásain túlmenõen tartalmaznia kell:]
„45. az átstrukturált hitelek (követelések) szerzõdés szerint fennálló tõkekövetelésre vonatkozó összegét és könyv
szerinti (nyilvántartási) értékét;
46. a sajátos értékelési eljárás alá tartozó tételek könyv szerinti (nyilvántartási) értékét legalább követelések,
értékpapírok, követelés fejében kapott készletek és mérlegen kívüli kötelezettségek bontásban, eszközminõsítési
kategóriánkénti, illetve csoportos értékelés alá vont követelések esetében értékelési csoportonkénti részletezésben.”

9. §

A Hitkr. 7. számú melléklete e rendelet 1. számú melléklete szerint módosul.

II. FEJEZET
A BEFEKTETÉSI VÁLLALKOZÁSOK ÉVES BESZÁMOLÓ KÉSZÍTÉSI ÉS KÖNYVVEZETÉSI KÖTELEZETTSÉGÉNEK
SAJÁTOSSÁGAIRÓL SZÓLÓ 251/2000. (XII. 24.) KORM. RENDELET MÓDOSÍTÁSA
10. §

A befektetési vállalkozások éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló
251/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Bkr.) 2. §-a a következõ 28–32. ponttal egészül ki:
[E rendelet alkalmazásában]
„28. devizakamat-csere ügylet (deviza kamat-swap ügylet): különbözõ devizákban meghatározott névleges
tõkeösszegre vetítve, meghatározott mértékben történõ kamatfizetésre és kamatvételre (kamatcserére) vonatkozó
megállapodás;
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29. kamatcserével járó deviza-betétcsere ügylet (currency swap ügylet): különbözõ devizák cseréjére kötött olyan éven
belüli vagy éven túli futamidejû swap ügylet, amelynek során a deviza-tõkeösszegek azonnali cseréjére és a határidõs
cserére alkalmazott árfolyam megegyezik, és amelyek esetében a futamidõ alatt meghatározott elszámolási
idõpontokban a cserébe adott deviza-tõkeösszeg után elõre meghatározott mértékû devizakamatot kap, a cserébe
kapott deviza-tõkeösszeg után elõre meghatározott mértékû devizakamatot fizet a vállalkozás;
30. változó kamatok cseréjére vonatkozó swap ügylet: azonos devizanemben meghatározott azonos névleges
tõkeösszegre vetítve a szerzõdésben meghatározott futamidõ alatt, meghatározott elszámolási idõszakonként
változó piaci tényezõkhöz igazított változó kamatok cseréjére vonatkozó ügylet;
31. teljes hozamcsere-ügylet (total return swap ügylet): olyan, hitelderivatívának minõsülõ ügylet, amelynek során
a szerzõdésben rögzített futamidõ alatt és meghatározott elszámolási idõszakonként, az egyik fél egy meglévõ hitel,
hitelállomány, hitelviszonyt megtestesítõ eszköz, ilyen eszközökbõl kialakított eszközcsoport (kosár), leképezett index
(a továbbiakban: referenciaeszköz) alapján járó kamatát, hozamát, jutalékait, és a referenciaeszköz szerzõdésben
rögzített elszámolási idõszakonként végrehajtott értékelésébõl eredõ pozitív értékkülönbözet (értéktöbblet) összegét
cseréli el a másik féllel egy – a referenciaeszközzel – azonos névértékre vetített, szerzõdésben meghatározott piaci
kamatra, hozamra, valamint a referenciaeszköz értékelésébõl eredõ negatív értékkülönbözet megtérítésére;
32. hitel nem teljesítéskori csereügylet (credit default swap ügylet): egy létezõ hitel, hitelállomány, hitelviszonyt
megtestesítõ értékpapír, ilyen eszközökbõl kialakított mögöttes termék (a továbbiakban: hiteleszköz) meghatározott
jövõbeni feltétel bekövetkezéséhez kötött – leszállítási vagy elszámolási típusú – határidõs adásvételére vonatkozó –
hitelderivatívának minõsülõ – megállapodás, amelynek értelmében, az ügylet tárgyát képezõ hiteleszköz
hitelkockázata elleni védelmet vevõ fél (a továbbiakban: védelmet vevõ) meghatározott díj kifizetése ellenében jogot
szerez arra, hogy az adott hiteleszközhöz, kapcsolódó, a szerzõdésben meghatározott – a hiteleszköz megtérülését
csökkentõ, veszteséget eredményezõ – hitelesemény bekövetkezése esetén a még nem törlesztett, be nem váltott,
meg nem térült hiteleszközt a hitelkockázat elleni védelmet eladó szerzõdõ partnernek (a továbbiakban: védelmet
eladó) a szerzõdésben elõre rögzített kötési áron eladja, a védelmet eladó szerzõdõ partner pedig kötelezettséget
vállal arra, hogy azt megveszi.”
11. §

A Bkr. 14. §-a a következõ (16)–(22) bekezdéssel egészül ki:
„(16) A változó kamatok cseréjére vonatkozó swap-ügyletet a fix és változó kamatok cseréjére irányuló kamat-swap
ügyletekre elõírt általános szabályok szerint kell elszámolni.
(17) A teljes hozamcsere-ügyletnek
a) a referenciaeszköz után járó kamatok, hozamok, kamatjellegû jutalékok és a referenciaeszköz névértékére vetített
piaci kamat cseréjére vonatkozó részét elszámolási szempontból kamat-swap ügyletnek kell tekinteni és akként kell
elszámolni, azzal, hogy ha az ügylet az adott fél szempontjából nem minõsül fedezeti ügyletnek, akkor a hozamok
közötti különbözetet – jellegétõl függõen – a befektetési szolgáltatások bevételei vagy ráfordításai között kell
elszámolni,
b) a referenciaeszköz szerzõdésben rögzített elszámolási idõszakonként végrehajtott értékelésébõl eredõ pozitív,
illetve negatív értékelési különbözet összegében egymás felé teljesített kifizetésekre vonatkozó részét úgy kell
tekinteni, mint a referenciaeszköznek a futamidõ végén elszámolási határidõs ügylet keretében való adásvételéhez
fizetett letétet, és annak összegét a felek egymással szembeni követelésként, illetve kötelezettségként kötelesek
elszámolni. Az ebbõl eredõen egymással szemben egyidejûleg fennálló követeléseket és kötelezettségeket egymással
szemben ki kell vezetni. A futamidõ végén fennmaradó követelést vagy kötelezettséget úgy kell tekinteni, mint
a referenciaeszközre (annak futamidõ végén meglévõ állományára) vonatkozó elszámolási határidõs ügylet zárása
során a záráskori piaci ár és a kötési ár (amely a referenciaeszköz értékelésének kiindulási alapjául szolgáló futamidõ
eleji viszonyítási értéke, jellemzõen a nyilvántartási értéke, csökkentve annak a törlesztett állományra jutó összegével)
közötti különbözet összegében elszámolandó nyereséget vagy veszteséget, és a követelést vagy kötelezettséget
az ügylet – fedezeti, illetve nem fedezeti – jellegétõl függõen az egyéb pénzügyi szolgáltatások bevételeivel vagy
ráfordításaival, illetve a befektetési szolgáltatások bevételeivel vagy ráfordításaival szemben kell kivezetni.
(18) A hitel nem teljesítéskori csereügyletet a felek az eladási opciós ügyletekre vonatkozó általános szabályok szerint
számolják el, amelynek során az ügylet megvalósulását (zárását) kiváltó hitelesemény bekövetkezését az opció
lehívásaként kell értelmezni, az ügylet tárgyát képezõ hiteleszköz – záráskori állománya – eladásának jogáért
(lehetõségéért) fizetett ellenértékre pedig az opciós díjra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.
(19) A deviza kamat-swap ügylet, valamint a kamatcserével járó deviza-betétcserére vonatkozó swap ügylet esetében
a különbözõ devizában megvalósuló kamatcserére – az értékelés és az elszámolás tekintetében – az azonos devizában
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fennálló, azonos névleges tõkeösszegre vetített fix és változó kamatok cseréjére vonatkozó swap ügyletek szabályait
kell alkalmazni, azzal az eltéréssel, hogy azokat forintban kifejezve, azonos névleges tõkeösszegre vetített változó
kamatok cseréjének kell tekinteni, amelynek során az eltérõ devizában kapott, illetve fizetett kamatok az adott deviza
elszámolásnapi árfolyamán forintosítva jelennek meg változó kamatként és azokat a szerzõdéstõl függõen bruttó
módon kell elszámolni, ha pénzügyileg devizában rendezik, illetve nettó módon kell elszámolni, ha a pénzügyi
rendezés azok forintban meghatározott különbözetében történik.
(20) A kamatcserével járó deviza-betétcsere ügylet elszámolásakor
a) a deviza-tõkeösszegek cseréjére a deviza-swap ügyletek általános szabályait kell alkalmazni azzal, hogy
amennyiben az ügylet fedezeti jellegû és az azonnali, valamint a határidõs (kereszt)árfolyam megegyezik, akkor
a (4) bekezdés a) és b) pontjai, továbbá a (11) bekezdés szerinti elõírásokat nem kell alkalmazni. Az azonnali és
a határidõs ügyletrész a kapott deviza vonatkozásában vételnek, az átadott deviza vonatkozásában eladásnak
minõsül. A forintban kifejezett vételár, valamint eladási ár azonos és megegyezik a kapott deviza kötésnapján érvényes
árfolyamán átszámított forintértékkel. A mérlegen kívüli tételek között a 0. Nyilvántartási számlák számlaosztályban
a két különbözõ devizára vonatkozó mérlegen kívüli követelést és kötelezettséget kell kimutatni devizában, valamint
– a forintban kifejezett vételáron, illetve eladási áron – forintértékben, és az értékelésnél is azokat kell alapul venni.
Az azonnali ügyletrészt és az ügylet zárásakor a határidõs ügyletrészt az azonnali ügyletekre vonatkozó általános
szabályok szerint kell elszámolni;
b) ha az ügylet alapvetõen forrásszerzéshez kapcsolódik és célja valamely devizakötelezettség árfolyamkockázatának
más deviza árfolyamkockázatára való átalakítása, továbbá a szerzõdés a hitel (kölcsön) ügyletekkel egyenértékû
garanciális feltételeket tartalmaz (ideértve azt is, ha a futamidõ alatt a felek rendszeres idõközönként az ügylet piaci
értékének alakulása függvényében pénzügyi fedezetként letétet helyeznek el egymásnál), akkor az a) ponttól
eltérõen, alkalmazható az átadott deviza-tõkeösszegre a devizában nyújtott kölcsön, az átvett deviza-tõkeösszegre
a devizában felvett kölcsön szabálya.
(21) A (20) bekezdés szerinti ügyletek esetében
a) a számviteli politikában kell rögzíteni, hogy a (20) bekezdés b) pontja szerinti elszámolást alkalmazza-e a befektetési
vállalkozás és részletesen milyen feltételek alapján ítéli meg, támasztja alá az ügylet alapvetõen forrásszerzési célját,
továbbá azt, hogy milyen, a hitel (kölcsön) ügyletekkel egyenértékû garanciális feltételeket alkalmaz az ilyen ügylet
kötésekor;
b) amennyiben a befektetési vállalkozás alkalmazza a valós értéken történõ értékelést és az ügylet kereskedési célú,
továbbá annak a deviza-tõkeösszegek cseréjére vonatkozó része a deviza-swap ügyletek általános szabályai szerint
kerül elszámolásra, akkor annak tõke- és kamat áramlatait együtt kell értékelni.
(22) Ha (19) és (20) bekezdés szerinti ügylet fedezeti célú és több ügyletet vagy mérlegtételt fedez, akkor a fedezeti
ügyletekrõl az (1) bekezdése szerint vezetett nyilvántartásban vagy valós értéken történõ értékelésnél a fedezeti
dokumentációban biztosítani kell, hogy a fedezeti ügylet eredménye a hozzárendelt fedezett ügyletek
(mérlegtételek) miatt fennálló nyitott pozíciókra vonatkozó részletezésben, azok várható kamat vagy
árfolyamváltozásának ellentételezéseként megállapítható legyen.”
12. §

A Bkr. 15. §-ának (7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(7) Kamat-swap ügylet esetén, a fix kamat és a változó kamat pénzügyileg rendezett különbözetét kell elszámolni
– jellegétõl függõen – a befektetési szolgáltatások bevételei vagy a befektetési szolgáltatások ráfordításai között, ha
az ügylet nem fedezeti célú, illetve a 14. § (2) bekezdése szerinti bevételek vagy ráfordítások között, ha az ügylet
fedezeti célú. Nem fedezeti célú kamat-swap ügylet esetében a mérlegkészítés idõszakában pénzügyileg rendezett
kamatkülönbözet üzleti évre jutó idõarányos összegét az üzleti év mérlegfordulónapjával aktív idõbeli elhatárolásként
vagy passzív idõbeli elhatárolásként kell elszámolni a befektetési szolgáltatások bevételeivel vagy a befektetési
szolgáltatások ráfordításaival szemben. Ha az ügylet fedezeti célú, akkor a mérlegkészítés idõszakában realizált
eredményének az üzleti évre idõarányosan jutó összegébõl a fedezett alapügylet üzleti évben elszámolt azonos
nagyságú, ellenkezõ elõjelû eredményével azonos összeget azon bevételek, illetve ráfordítások között kell elszámolni,
amelyben a fedezett ügylet eredménye elszámolásra került.”
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III. FEJEZET
A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK BESZÁMOLÓKÉSZÍTÉSI ÉS KÖNYVVEZETÉSI KÖTELEZETTSÉGÉNEK
SAJÁTOSSÁGAIRÓL SZÓLÓ 222/2000. (XII. 19.) KORM. RENDELET MÓDOSÍTÁSA
13. §

(1) A magánnyugdíjpénztárak beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 222/2000.
(XII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Mvhr.) 2. §-ának f) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[E rendelet alkalmazásában]
„f) értékelési különbözet: a magánnyugdíjpénztárak befektetési és gazdálkodási tevékenységérõl szóló 282/2001.
(XII. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Mbr.) 1. számú mellékletében felsorolt eszközcsoportokba tartozó eszközök
esetében az üzleti év mérlegfordulónapjára, illetve a negyedév utolsó napjára vonatkozóan és naponta
meghatározott, a felhalmozott kamatot is tartalmazó piaci értéke és könyv szerinti értéke közötti különbözet.
Az értékelési különbözet az adott eszközcsoporton belül elkülönítetten értékelési különbözetként, a források között
a mûködési, a fedezeti, illetve a likviditási és kockázati céltartalékon belül értékelési különbözetbõl képzett
céltartalékként jelenik meg elõjelének megfelelõen.
Az értékelési különbözet céltartaléka és a befektetett eszközök, értékpapírok, áruk, valuta- és devizakészletek
értékelési különbözete kizárólag azonos összegben és egyidejûleg változhat;”
(2) Az Mvhr.) 2. §-a a következõ l) ponttal egészül ki:
[E rendelet alkalmazásában]
„l) értékelés napja a napi értékelés vonatkozásában: minden munkanap, illetve a hónap utolsó napja (ha az nem
munkanap).”

14. §

Az Mvhr. 8. §-ának (1) és (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A pénztár az éves pénztári beszámolót az üzleti évrõl december 31-i fordulónappal köteles elkészíteni. A 48. §
szerinti üzleti jelentést, valamint a könyvvizsgáló által felülvizsgált éves pénztári beszámolót a könyvvizsgálói
záradékot vagy a záradék megadásának elutasítását is tartalmazó független könyvvizsgálói jelentéssel együtt
a Felügyelet által kiadott nyomtatványok felhasználásával egy példányban, legkésõbb az üzleti évet követõ év május
31-éig kell a Felügyeletnek megküldeni. Az éves pénztári beszámoló mérlegét és eredménykimutatását, valamint
a kiegészítõ melléklet részét képezõ cash-flow kimutatást és a pénztári céltartalékok alakulását tartalmazó kimutatást
a Felügyelet által meghatározott elektronikus formában, fokozott biztonságú aláíró tanúsítvánnyal ellátva,
a Felügyelet jelentésfogadó rendszerén keresztül, a Felügyelet által meghatározott elektronikus adatfeldolgozó és
adathordozó rendszerek segítségével is meg kell küldeni a Felügyelet részére az éves pénztári beszámoló
megküldésével egyidejûleg.
(2) A negyedéves jelentést az éves pénztári beszámolóra vonatkozó szabályok szerint kell elkészíteni – azzal, hogy
a mérlegkészítés idõpontja helyett a negyedéves jelentéskészítés idõpontját kell figyelembe venni – és egy
példányban a negyedévet követõ hónap utolsó napjáig kell a Felügyeletnek megküldeni a Felügyelet által
meghatározott elektronikus formában, fokozott biztonságú aláíró tanúsítvánnyal ellátva a Felügyelet jelentésfogadó
rendszerén keresztül. A negyedéves jelentést a Felügyelet által meghatározott elektronikus adatfeldolgozó és
adathordozó rendszerek segítségével is meg kell küldeni.”

15. §

Az Mvhr. 16. §-ának (7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(7) Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözeteként kell kimutatni a külföldi pénzértékre szóló
részesedések, értékpapírok, valamint az éven túli forint- és devizabetétek mérlegfordulónapra vonatkozóan
meghatározott, könyvvizsgáló által hitelesített, illetve a negyedév utolsó napjára vonatkozóan és naponta a 30. §
(1) bekezdése szerint meghatározott, felhalmozott kamatot is tartalmazó piaci értéke és a könyv szerinti értéke közötti
különbözet összegét.”

16. §

Az Mvhr. 17. §-a (2) bekezdésének d) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A készleteken belül:]
„d) áruk értékelési különbözeteként kell kimutatni a továbbértékesítés céljára beszerzett ingatlanok, valamint
a tagdíjkövetelés fejében átvett, értékesíteni kívánt ingatlanok mérlegfordulónapra vonatkozóan meghatározott,
könyvvizsgáló által hitelesített piaci értéke, illetve a negyedév utolsó napjára vonatkozóan és naponta meghatározott
piaci értéke és könyv szerinti értéke közötti különbözet összegét.”
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17. §

Az Mvhr. 18. §-ának (9) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(9) Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés értékelési különbözeteként kell kimutatni a (8) bekezdés
szerinti kölcsönügylet tárgyát képezõ értékpapír kölcsönbe adásának napjára, illetve a negyedév utolsó napjára
vonatkozóan és naponta meghatározott, felhalmozott kamatot is tartalmazó piaci értéke és könyv szerinti értéke
közötti különbözet összegét, továbbá itt kell kimutatni a kölcsönbe adott értékpapír mérlegfordulónapra
vonatkozóan meghatározott, könyvvizsgáló által hitelesített felhalmozott kamatot is tartalmazó piaci értéke és könyv
szerinti értéke közötti különbözet összegét.”

18. §

Az Mvhr. 19. §-ának (4) és (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) Értékpapírok értékelési különbözeteként kell kimutatni a (2) és (3) bekezdés szerinti értékpapírok
mérlegfordulónapra vonatkozóan meghatározott, könyvvizsgáló által hitelesített piaci értékének, illetve a negyedév
utolsó napjára vonatkozóan, valamint naponta meghatározott piaci értékének (kamatozó értékpapírok esetében
az utolsó kamatfizetéstõl, a kibocsátástól az értékelés napjáig idõarányosan járó kamatot is tartalmazó piaci értéknek)
és a könyv szerinti értékének különbözetében megállapított összeget, továbbá külföldi pénzértékre szóló
értékpapírok esetén a 30. § (1) bekezdése szerint meghatározott piaci érték és a könyv szerinti érték közötti különbözet
összegét.
(5) Határidõs ügyletek értékelési különbözeteként kell kimutatni a mérleg fordulónapján, illetve a negyedév utolsó
napján és az értékelés napján a le nem zárt határidõs és opciós ügyletek várható eredményének összegében elszámolt
értékelési különbözetet.”

19. §

(1) Az Mvhr. 24. §-ának (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) Mûködési céltartalékként kell kimutatni a mûködési célú befektetési portfolió mérlegfordulónapra, illetve
a negyedév utolsó napjára és az értékelés napjára vonatkozóan meghatározott, felhalmozott kamatot is tartalmazó
piaci értéke és könyv szerinti értéke közötti különbözet összegében megképzett céltartalékot. A mûködési célú
befektetési portfolió értékelési különbözetébõl képzett céltartalékon belül külön kell kimutatni az idõarányos kamat,
a járó osztalék, a devizaárfolyam-változás, valamint az egyéb piaci értékítéletbõl adódó értékkülönbözet összegét.”
(2) Az Mvhr. 24. §-a (11) bekezdésének c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Likviditási és kockázati céltartalékként kell a mérlegben kimutatni az Mpt. 58. §-a, valamint az Mpt. 60. §-ának
(1) bekezdése alapján képzett céltartalékokat, továbbá a likviditási és kockázati célú befektetési portfolió értékelési
különbözetébõl képzett céltartalékokat. A likviditási és kockázati céltartalékon belül elkülönítetten kell a mérlegben
kimutatni:]
„c) a likviditási és kockázati célú befektetési portfolió mérlegfordulónapra, illetve a negyedév utolsó napjára és
az értékelés napjára vonatkozóan meghatározott, felhalmozott kamatot is tartalmazó piaci értéke és könyv szerinti
értéke közötti különbözet összegében megképzett céltartalékot. A likviditási célú befektetési portfolió értékelési
különbözetébõl képzett céltartalékon belül külön kell kimutatni az idõarányos kamat, a járó osztalék,
a devizaárfolyam-változás, valamint az egyéb piaci értékítéletbõl adódó értékkülönbözet összegét;”

20. §

Az Mvhr. 26. §-ának (7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(7) A függõ tételekrõl olyan analitikus nyilvántartást kell vezetni, amelybõl egyértelmûen megállapíthatók és nyomon
követhetõk a függõ tételeken történt jóváírások és terhelések forintban és elszámoló egységben is.”

21. §

Az Mvhr. 27. §-ának (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) A költségek és ráfordítások passzív idõbeli elhatárolásaként kell kimutatni az elszámoló egység napi nettó
árfolyamának megállapításakor figyelembe vett, a tárgyidõszakot idõarányosan terhelõ, de még nem számlázott
vagyonkezelési, letétkezelési és egyéb díjak befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordításként elszámolt
összegét. Amennyiben a vagyonkezelõt szerzõdés szerint teljesítményhez kötött díjazás illeti meg, akkor a szerzõdés
szerinti díj tárgyidõszakra jutó idõarányos összegét a havi zárás keretében kell elhatárolni.”

22. §

(1) Az Mvhr. 29. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A befektetett, illetve a forgóeszközök között kimutatott értékpapíroknak és részesedéseknek a mérleg
fordulónapjára, valamint a negyedév utolsó napjára és az értékelés napjára vonatkozó értékelési különbözete
meghatározásánál piaci értéknek a tõzsdén, illetve elismert értékpapírpiacon kialakult, a mérlegfordulónapon,
a negyedév utolsó napján és az értékelés napján érvényes árfolyamát, illetve átlagárát kell tekinteni.”
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(2) Az Mvhr. 29. §-ának (4)–(7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) A tartós befektetési célú ingatlanok, a befektetett pénzügyi eszközök és a forgóeszközök között kimutatott
tulajdoni részesedést jelentõ befektetések, valamint az árunak minõsülõ, továbbértékesítési céllal beszerzett
ingatlanok esetében az Mpt. 69. §-ának (3) bekezdése szerint az üzleti év mérlegfordulónapjára, illetve a negyedév
utolsó napjára és az értékelés napjára vonatkozóan meghatározott piaci értéke és könyv szerinti értéke közötti
különbözetet – az adott eszközcsoporton belül elkülönítetten – értékelési különbözetként, a források között az ilyen
címen megképzett mûködési, fedezeti, likviditási és kockázati, illetve függõ befektetési portfolió értékelési különbözet
céltartalékaként kell kimutatni. Az eszközök könyvekbõl történõ kivezetésekor, az osztalék realizálásakor, illetve
a következõ értékelés során az értékelési különbözetet csökkenésekor, az értékelési különbözetet a bevételek
csökkentésével kell csökkenteni vagy megszüntetni az értékelési különbözet céltartalékának csökkentésével
egyidejûleg. A céltartalék csökkentését jogcímek szerinti részletezésben ráfordítás csökkenésként kell elszámolni.
(5) Amennyiben a (4) bekezdés szerinti értékelés során az egyes eszközöknek a mérleg fordulónapjára, a negyedév
utolsó napjára és az értékelés napjára vonatkozó értékelésekor érvényes
a) piaci értéke és könyv szerinti értéke közötti különbözet kevesebb, mint az elõzõ értékeléskor volt, az értékelési
különbözet csökkenésével egyidejûleg az értékelési különbözet céltartalékát is csökkenteni kell. Az értékelési
különbözet és annak céltartaléka negatív elõjelû is lehet;
b) piaci értéke és könyv szerinti értéke közötti különbözet több, mint az elõzõ értékeléskor volt, a korábbi értékelési
különbözetet növelni kell az értékelési különbözet céltartalékának növelésével egyidejûleg.
(6) A hitelviszonyt megtestesítõ értékpapíroknál – függetlenül attól, hogy azok a forgóeszközök, illetve a befektetett
pénzügyi eszközök között szerepelnek – az értékpapír üzleti év mérlegfordulónapjára, illetve a negyedév utolsó
napjára és az értékelés napjára vonatkozóan meghatározott piaci értéke és könyv szerinti értéke közötti különbözetet
– az adott eszközcsoporton belül elkülönítetten – értékelési különbözetként, a források között az ilyen címen
megképzett mûködési, fedezeti, likviditási és kockázati, illetve függõ befektetési portfolió értékelési különbözet
céltartalékaként kell kimutatni. Az értékpapír könyvekbõl történõ kivezetésekor, a kamatfizetéskor, a következõ
értékelés során az értékelési különbözet csökkenésekor, az értékelési különbözetet a bevételek csökkentésével kell
csökkenteni vagy megszüntetni az értékelési különbözet céltartalékának csökkentésével egyidejûleg. A céltartalék
csökkentését jogcímek szerinti részletezésben ráfordítás csökkenésként kell elszámolni.
(7) Amennyiben a (6) bekezdés szerinti értékelés során az egyes eszközöknek a mérleg fordulónapjára, a negyedév
utolsó napjára és az értékelés napjára vonatkozó értékelésekor érvényes
a) piaci értéke és könyv szerinti értéke közötti különbözet kevesebb, mint az elõzõ értékeléskor volt, az értékelési
különbözet csökkenésével egyidejûleg az értékelési különbözet céltartalékát is csökkenteni kell. Az értékelési
különbözet és annak céltartaléka negatív elõjelû is lehet;
b) piaci értéke és könyv szerinti értéke közötti különbözet több, mint az elõzõ értékeléskor volt, a korábbi értékelési
különbözetet növelni kell az értékelési különbözet céltartalékának növelésével egyidejûleg.”
23. §

(1) Az Mvhr. 30. §-ának (1) és (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A valutapénztárban lévõ valutakészlet, a devizaszámlán lévõ deviza, továbbá a külföldi pénzértékre szóló
befektetett pénzügyi eszközök és értékpapírok negyedév végi és mérlegfordulónapi, valamint az értékelés napjára
vonatkozó értékelésekor a devizában kifejezett piaci érték (2) bekezdés szerinti választott devizaárfolyamon
átszámított forintértéke és az eszköz könyv szerinti forintértéke közötti értékkülönbözet céltartalékként megképzett
összegén belül elkülönítetten kell kimutatni a járó osztalékot, a devizaárfolyam-változásból és az egyéb piaci
árhatásból adódó különbözetet, továbbá a kamatozó értékpapír esetében a negyedév utolsó napjáig, illetve a mérleg
fordulónapjáig és az értékelés napjáig idõarányosan járó kamat összegét.
(2) A valutapénztárban lévõ valutakészletet, a devizaszámlán lévõ devizát, továbbá a külföldi pénzértékre szóló
követelést, befektetett pénzügyi eszközt, értékpapírt, illetve kötelezettséget azok bekerülésekor, illetve a negyedév
végi és a mérlegfordulónapi, valamint a napi értékeléskor a Tv. 60. §-ának (4) bekezdése szerinti választott
devizaárfolyamon kell értékelni.”
(2) Az Mvhr. 30. §-ának (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(6) A külföldi pénzértékre szóló kamatozó értékpapírok negyedév utolsó napjáig, illetve a mérleg fordulónapjáig és
az értékelés napjáig idõarányosan járó, értékelési különbözetben elszámolt kamat forintértékét az értékelés napján
érvényes (2) bekezdés szerinti árfolyamon kell megállapítani.”
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(3) Az Mvhr. 30. §-ának (9) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(9) A valutakészlet, a devizaszámlán lévõ deviza, a külföldi pénzértékre szóló követelés, a befektetett pénzügyi eszköz,
az értékpapír, illetve a külföldi pénzértékre szóló kötelezettség negyedév végi, illetve mérlegfordulónapi és
az értékelés napjára vonatkozó értékelésekor megállapított árfolyamkülönbözetek elszámolására a Tv. 84. §-a
(7) bekezdésének g) pontja, és a 85. §-a (3) bekezdésének g) pontja nem alkalmazható.”
24. §

Az Mvhr. 33. §-ának (8) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(8) Az eredménykimutatásban befektetési tevékenységgel kapcsolatos bevételként, illetve ráfordításként kell
kimutatni az Mbr.-ben meghatározott befektetési formákba eszközölt – a számviteli nyilvántartásban a befektetett,
illetve a forgóeszközök között kimutatott – befektetésekbõl adódó bevételeket, illetve ráfordításokat, ideértve
a befektetések mérlegfordulónapi, illetve negyedév végi és az értékelés napjára vonatkozó értékelésekor az értékelési
különbözetben bevételként elszámolt várható hozamot, illetve az értékelési különbözet összegében ráfordításként
elszámolt céltartalékképzést is.”

25. §

Az Mvhr. 34. §-a (5) bekezdésének g) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Mûködési célú befektetési tevékenységgel kapcsolatos bevételként elkülönítetten kell kimutatni a mûködési célú tulajdoni
részesedést jelentõ befektetések és hitelviszonyt megtestesítõ kamatozó értékpapírok után kapott kamatokat, kamatjellegû
bevételeket, nyereségjellegû különbözeteket (árfolyamnyereséget), a befektetési jegyek hozamát, a kapott osztalék és
részesedés összegét, valamint a pénzügyi mûveletek egyéb bevételeit. Itt kell továbbá kimutatni a befektetési célú
ingatlanok hasznosításából származó bevételeket, valamint a mûködési célú befektetési portfolió értékelési
különbözetében elszámolt várható hozam összegét is.]
„g) Értékelési különbözetben elszámolt várható hozamként kell kimutatni a mûködési célú befektetési portfolió
mérlegfordulónapra, illetve a negyedév utolsó napjára és az értékelés napjára vonatkozóan meghatározott (kamatozó
értékpapírok, illetve diszkont értékpapírok esetében a felhalmozott kamatot is tartalmazó) piaci értéke és könyv
szerinti értéke közötti különbözet összegét. Az értékelési különbözet várható hozamán belül az idõarányosan járó
kamatok között kell kimutatni a forintban és devizában elhelyezett bankbetétek, valamint a kamatozó értékpapírok
(ideértve a külföldi pénzértékre szóló kamatozó értékpapírokat is) utolsó kamatfizetéstõl, a kibocsátástól az értékelés
napjáig idõarányosan járó kamat összegét, valamint a diszkont értékpapírok vételára és névértéke közötti
különbözetbõl a tárgyidõszakra idõarányosan jutó összeget. A járó osztalékok között kell kimutatni a tulajdoni
részesedést jelentõ befektetések után az adózott eredménybõl járó összeget, valamint a kamatozó részvények után
járó kamat összegét. Devizaárfolyam-különbözetek között kell kimutatni a valutapénztárban lévõ valutakészlet és
a devizaszámlán lévõ deviza, továbbá a külföldi pénzértékre szóló befektetett pénzügyi eszközök és értékpapírok
értékelésekor a devizában kifejezett piaci érték 30. § (2) bekezdése szerinti választott devizaárfolyamon átszámított
forintértéke és az eszköz könyv szerinti értéke közötti különbözetbõl a devizaárfolyam változásából adódó különbözet
összegét. Egyéb piaci értékítéletbõl adódó értékkülönbözetként kell kimutatni a hitelviszonyt megtestesítõ
értékpapírok felhalmozott kamattal csökkentett piaci értéke és könyv szerinti értéke közötti különbözet összegét,
továbbá a befektetési célú ingatlanok piaci értéke és könyv szerinti értéke közötti különbözet összegét.”

26. §

Az Mvhr. 35. §-a (1) bekezdésének g) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A pénztár fedezeti célú eredményének megállapításánál a szolgáltatási célú bevételek a következõk:]
„g) Szolgáltatási célú egyéb bevételek: a tagdíjak késedelmes befizetése miatt kapott késedelmi pótlék, önellenõrzési
pótlék, az elõzõ üzleti év(ek)ben hitelezési veszteségként leírt követelésekre történt befizetések fedezeti tartalékot
megilletõ része, a pénztártag más pénztárba történõ átlépésekor vagy tagsági viszonyának egyéb módon történõ
megszûnésekor, a pénztárnál kimutatott fedezeti célú tagdíjhátralékának összegében a meg nem fizetett tagdíjak
tartalékának felhasználása, a Garancia Alapból a tag egyéni számla egyenlegének a hozamgarantált tõke összegéig
történõ kiegészítése címén kapott összeg.”

27. §

Az Mvhr. 37. §-ának (3) bekezdése a következõ i) ponttal egészül ki:
[A kimutatás a következõ fõ részekbõl áll:]
„i) devizamegfeleltetési kimutatás.”
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(1) Az Mvhr. 42/A. §-ának (1) és (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az Mbr.-ben meghatározott befektetési formákba eszközölt mûködési, fedezeti, likviditási és kockázati célú
befektetések, valamint a függõ portfolió mérlegfordulónapra, illetve a negyedév utolsó napjára és az értékelés napjára
vonatkozóan meghatározott, (kamatozó értékpapírok, illetve diszkont értékpapírok esetében a felhalmozott kamatot
is tartalmazó) piaci értéke és könyv szerinti értéke közötti különbözet összegét a befektetési tevékenység bevételei
között az értékelési különbözet várható hozamaként kell elszámolni az egyes eszközcsoportokon belül elkülönítetten
megnyitott és vezetett értékelési különbözet számlákkal szemben. Az értékelési különbözet várható hozambevételei
között elkülönítetten kell kimutatni az idõarányosan járó kamatot, a járó osztalékot, a devizaárfolyam-változásból
adódó különbözeteket, valamint az egyéb piaci értékítéletbõl adódó értékkülönbözeteket.
(2) Idõarányosan járó kamatbevételként kell elszámolni:
a) a névérték alatt kibocsátott, a névérték alatt vásárolt diszkont – hitelviszonyt megtestesítõ, befektetett eszközként
vagy forgóeszközként kimutatott – értékpapírok névértéke és kibocsátási értéke (vételára) közötti különbözet adott
üzleti év mérlegfordulónapjáig, illetve a tárgynegyedév utolsó napjáig és az értékelés napjáig terjedõ idõszakra
arányosan járó összegét mindaddig, amíg ezen értékpapírokat a pénztár nem értékesíti, nem váltja be, a könyvekbõl
nem vezeti ki;
b) a befektetett pénzügyi eszközök, illetve a forgóeszközök közé sorolt hitelviszonyt megtestesítõ kamatozó
értékpapírok után az adott üzleti év mérlegfordulónapjáig, illetve a tárgynegyedév utolsó napjáig és az értékelés
napjáig terjedõ idõszakra idõarányosan járó kamat összegét;
c) a forintban és devizában elhelyezett bankbetétek után az adott üzleti év mérlegfordulónapjáig, illetve
a tárgynegyedév utolsó napjáig és az értékelés napjáig terjedõ idõszakra idõarányosan járó kamat összegét.”
(2) Az Mvhr. 42/A. §-ának (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) A devizaárfolyam-különbözetek között elkülönítetten kell kimutatni a valutapénztárban lévõ valutakészlet és
a devizaszámlán lévõ deviza, továbbá a külföldi pénzértékre szóló befektetett pénzügyi eszközök és értékpapírok
mérlegfordulónapi, illetve negyedév végi és az értékelés napjára vonatkozó értékelésekor a devizában kifejezett piaci
érték 30. § (2) bekezdése szerinti választott devizaárfolyamon átszámított forintértéke és az eszköz könyv szerinti
értéke közötti különbözet összegébõl
a) a devizaárfolyam-változásából adódó nyereségjellegû különbözet (árfolyamnyereség) bevételként elszámolt
összegét, illetve
b) a devizaárfolyam-változásból adódó veszteségjellegû különbözet (árfolyamveszteség) bevételt csökkentõ
tételként elszámolt összegét.”
(3) Az Mvhr. 42/A. §-ának (7)–(9) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(7) A tárgynegyedév végi és a napi értékelés során megállapított értékelési különbözet állománya és az értékelési
különbözet céltartalékának a tárgynegyedév végi és a napi értékelést megelõzõ könyv szerinti értéke közötti
különbözet összegét jellegétõl függõen kell értékelési különbözet növekedéseként és várható hozambevételként,
illetve értékelési különbözet csökkenéseként és várható hozambevétel csökkenéseként elszámolni. Egyidejûleg
– az értékelési különbözet változásával azonos összegben és összetételben – az értékelési különbözet céltartalékát
jogcímenkénti részletezésben növelni kell a ráfordításokkal szemben, illetve csökkenteni kell a megfelelõ ráfordítás
számlákkal szemben.
(8) A más pénztárba átlépõ vagy tagsági viszonyát egyéb módon megszüntetõ pénztártaggal való elszámolás során
a pénztártag egyéni számláján meglévõ tagi követelés összegében kimutatott értékelési különbözetet a fedezeti
tartalék realizált hozama terhére kell kifizetni. A kifizetett összegben figyelembe vett értékelési különbözet összegével
a fedezeti céltartalékon belül megképzett értékelési különbözet céltartalékát felhasználásként nem lehet elszámolni.
A pénztártaggal való elszámolás során a pénztártag egyéni számláján meglévõ tagi követelést az egyéni számlákon
jóváírt céltartalék igénybevételeként kell elszámolni.
(9) A pénztárnak a befektetett pénzügyi eszközök, valamint a forgóeszközök között kimutatott értékpapírokhoz
kapcsolódóan folyamatos, naprakész analitikus nyilvántartást kell vezetnie.
a) Az értékpapírok analitikus nyilvántartásának legalább a következõ adatokat kell tartalmaznia: vagyonkezelõnként
elkülönítetten értékpapírfajtánként az értékpapír azonosító adatait, az értékpapírokkal kapcsolatos tranzakciókat
(vásárlás, eladás, lejárat, kamat-, illetve osztalékfizetés) a tranzakció idõpontját, az értékpapír névértékét, vételárát,
illetve eladási árát, piaci értékét, kamatozó értékpapírok esetében a vételárban, illetve eladási árban felhalmozott
kamat összegét, az értékpapír beszerzési (könyv szerinti) értékét, eladáskor az értékpapír könyv szerinti értékének
csökkenését, az eladáskor realizált kamat, árfolyamnyereség, illetve árfolyamveszteség, valamint az elhatárolt
befektetési tevékenységgel összefüggõ költségek és ráfordítások összegét. A mérlegfordulónapi és a negyedév végi,
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valamint a napi értékeléshez kapcsolódóan az analitikus nyilvántartásban ki kell mutatni az értékpapírok piaci értéke
és könyv szerinti értéke közötti különbözet összegét, azon belül az idõarányosan járó kamat, járó osztalék,
devizaárfolyam változásából adódó árfolyamnyereség, árfolyamveszteség összegét, valamint az egyéb piaci
értékítéletbõl adódó értékkülönbözeteket árfolyamnyereség, illetve árfolyamveszteség megbontásban. Az analitikus
nyilvántartást úgy kell kialakítani, hogy az értékpapír eladásakor, kamatfizetéskor vagy osztalékfizetéskor az értékelési
különbözet változása is nyomon követhetõ legyen.
b) Az elszámoló egységekre épülõ nyilvántartási rendszer alkalmazása miatt a pénztár a folyamatosan, naprakészen
vezetett analitikus nyilvántartás adatai alapján az értékpapírügyletekkel és az értékpapír értékelésével kapcsolatos
valamennyi gazdasági eseményt a fõkönyvi könyvelésben havonta az analitika feladása alapján köteles tárgynapra
visszamenõlegesen elszámolni. Az analitikus nyilvántartásból készített összesítõ feladás alapján történõ fõkönyvi
könyvelés során biztosítani kell az analitikus és fõkönyvi könyvelés egyezõségét.”
29. §

(1) Az Mvhr. 43. §-ának (10) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(10) A tõzsdén, illetve tõzsdén kívül kötött, a negyedév utolsó napjáig, illetve a mérleg fordulónapjáig, valamint
az értékelés napjáig le nem zárt határidõs ügyletek esetében az ügylet tárgyát képezõ pénzügyi instrumentum, egyéb
áru kötési ára (árfolyama) és a negyedév utolsó napján, illetve a mérleg fordulónapján, valamint az értékelés napján
ismert piaci értéke (tárgyévi utolsó tõzsdei kereskedési napjára vonatkozóan az elszámolóház által megállapított
elszámolóára, árfolyama) közötti különbözetet, mint az ügylet várható eredményét, azaz piaci értékét – fedezeti ügylet
esetében legfeljebb a fedezett ügylet (ügyletek) a mérleg fordulónapjáig, illetve negyedév utolsó napjáig, valamint
az értékelés napjáig felmerülõ, elszámolt idõarányos, ellenkezõ elõjelû eredményének összegében – el kell számolni
értékelési különbözetként – és jellegétõl függõen – bevételként, illetve bevételt csökkentõ tételként. Ezzel
egyidejûleg a ráfordításokkal szemben el kell számolni az értékelési különbözetbõl képzett céltartalékot. Ha a fedezeti
ügylethez kapcsolódó alapügylet nem képezi részét a befektetési portfoliónak és idõarányos eredménye az idõbeli
elhatárolásokban szerepel, akkor a fedezeti ügylet idõarányos eredményét is az idõbeli elhatárolások között kell
elszámolni és nem az értékelési különbözetben.”
(2) Az Mvhr. 43. §-ának (15) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(15) A befektetési portfolió részét képezõ eszköz beszerzésére kötött leszállítási opciós ügylet esetén a pénztár
a számviteli politikájában rögzített döntése szerint a (14) vagy a (17) bekezdés elõírásai szerint jár el.”

30. §

Az Mvhr. 43/A. §-ának (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(6) A kölcsön futamideje alatt a kölcsönügylet tárgyát képezõ értékpapír értékelésére, valamint az értékelési
különbözet és annak céltartaléka elszámolására a 29–30. §-ban foglalt szabályokat kell alkalmazni azzal az eltéréssel,
hogy a kölcsönbe adott értékpapír mérlegfordulónapra, illetve a negyedév utolsó napjára és az értékelés napjára
vonatkozóan megállapított értékelési különbözetének összegét az értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés
értékelési különbözeteként kell kimutatni.”

31. §

Az Mvhr. 44. §-ának (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) A kiegészítõ melléklet számszaki része – a Tv. 92. §-ának (1) bekezdésében elõírt számszerû adatokon kívül –
a pénztár pénzmozgásainak jogcímeit tükrözõ cash-flow-t, a pénztári céltartalékok alakulását, valamint a portfolió
állomány üzleti év végi állományának könyv szerinti és piaci értékét, továbbá az elszámoló egységek választható
portfoliónkénti, valamint a függõ portfolióra vonatkozó nyitó és záró árfolyamát, továbbá darabszámát tartalmazza.”

32. §

(1) Az Mvhr. 52. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A pénztár rendszeres beszámolási kötelezettsége teljesítéséhez minden negyedév utolsó napjára vonatkozóan,
a negyedéves jelentések elkészítése céljából köteles eszköz- és forrásszámláit, valamint költség- és bevételszámláit
lezárni, azok egyenlegét megállapítani (negyedéves könyvviteli zárlat). Az elszámoló egységekre épülõ nyilvántartási
rendszer alkalmazására tekintettel, a pénztár a tagokkal történõ elszámolási és a rendszeres beszámolási
kötelezettsége teljesítéséhez a hónap és a negyedév utolsó napjára vonatkozóan köteles költség-, bevétel- és
ráfordítás számláit technikai számlák alkalmazásával lezárni, azok egyenlegét megállapítani és az évközi
eredményszámlára átvezetni (havi és negyedéves könyvviteli zárlat). A költség-, bevétel- és ráfordítás számlák évközi
eredményszámlára átvezetett egyenlegét a következõ hónap elején vissza kell vezetni a megfelelõ költség-, bevételés ráfordítás technikai számlákra. Ha a pénztár az elszámoló egységre épülõ nyilvántartási rendszert – saját döntése
alapján – a mûködési tevékenység fedezetéül szolgáló portfolióra, valamint a likviditási és kockázati céltartalék
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fedezetéül szolgáló portfolióra nem alkalmazza, akkor az azokhoz rendelt eszközök, források, bevételek, költségek és
ráfordítások tekintetében nem köteles havi könyvviteli zárlatot végrehajtani.”
(2) Az Mvhr. 52. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A havi, a negyedéves és az éves könyvviteli zárlat keretében a pénztár köteles a tárgyidõszakban megnyitott és
vezetett könyvviteli számlákból – év végén leltárral is alátámasztott – fõkönyvi kivonatot készíteni. A fõkönyvi
kivonatnak tartalmaznia kell a könyvviteli számlák idõszak eleji (tárgyhavi, tárgynegyedévi, tárgyévi) nyitó egyenlegét,
az adott idõszaki (tárgyhavi, tárgynegyedévi, tárgyévi) tartozik és követel forgalmát, valamint a számlák idõszak végi
(tárgyhavi, tárgynegyedév végi és tárgyévi) záró egyenlegét.”
33. §

Az Mvhr. 5. számú melléklete e rendelet 2. számú melléklete szerint módosul.

34. §

Az Mvhr. 10. számú melléklete e rendelet 3. számú melléklete szerint módosul.

IV. FEJEZET
AZ ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRAK BESZÁMOLÓKÉSZÍTÉSI ÉS KÖNYVVEZETÉSI KÖTELEZETTSÉGÉNEK
SAJÁTOSSÁGAIRÓL SZÓLÓ 223/2000. (XII. 19.) KORM. RENDELET MÓDOSÍTÁSA
35. §

Az önkéntes nyugdíjpénztárak beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló
223/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Övhr.) 2. §-a a következõ l) ponttal egészül ki:
[E rendelet alkalmazásában]
„l) értékelés napja a napi értékelés vonatkozásában: minden munkanap, illetve a hónap utolsó napja (ha az nem
munkanap).”

36. §

Az Övhr. 8. §-a (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A pénztár az éves pénztári beszámolót – magánnyugdíjpénztárat mûködtetõ pénztár az egyesített (összesített)
éves beszámolót is – az üzleti évrõl december 31-i fordulónappal köteles elkészíteni. A könyvvizsgáló által felülvizsgált
éves pénztári beszámolót, egyesített (összesített) éves pénztári beszámolót, a könyvvizsgálói záradékot vagy
a záradék megadásának elutasítását is tartalmazó független könyvvizsgálói jelentéssel együtt a Felügyelet által
kiadott nyomtatványok felhasználásával egy példányban, legkésõbb az üzleti évet követõ év május 31-éig kell
a Felügyeletnek megküldeni. Az éves pénztári beszámoló mérlegét és eredménykimutatását, az egyesített
(összesített) éves pénztári beszámoló egyesített (összesített) mérlegét, és az egyesített (összesített)
eredménykimutatását, továbbá az éves pénztári beszámoló kiegészítõ mellékletének részét képezõ cash-flow
kimutatást és a pénztári céltartalékok alakulását tartalmazó kimutatást a Felügyelet által meghatározott elektronikus
formában, fokozott biztonságú aláíró tanúsítvánnyal ellátva, a Felügyelet jelentésfogadó rendszerén keresztül,
a Felügyelet által meghatározott elektronikus adatfeldolgozó és adathordozó rendszerek segítségével is meg kell
küldeni a Felügyelet részére az éves pénztári beszámoló és az egyesített (összesített) éves beszámoló megküldésével
egyidejûleg.”

37. §

Az Övhr. 52. §-a (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A pénztár rendszeres beszámolási kötelezettsége teljesítéséhez minden negyedév utolsó napjára vonatkozóan,
a negyedéves jelentések elkészítése céljából köteles eszköz- és forrásszámláit, valamint költség- és bevételszámláit
lezárni, azok egyenlegét megállapítani (negyedéves könyvviteli zárlat). Az elszámoló egységekre épülõ nyilvántartási
rendszert alkalmazó pénztár a tagokkal történõ elszámolási és a rendszeres beszámolási kötelezettsége teljesítéséhez
a hónap és a negyedév utolsó napjára vonatkozóan köteles költség-, bevétel- és ráfordítás számláit technikai számlák
alkalmazásával lezárni, azok egyenlegét megállapítani és az évközi eredményszámlára átvezetni (havi és negyedéves
könyvviteli zárlat). A költség-, bevétel- és ráfordítás számlák évközi eredményszámlára átvezetett egyenlegét
a következõ hónap elején vissza kell vezetni a megfelelõ költség-, bevétel- és ráfordítás technikai számlákra. Ha
a pénztár az elszámoló egységre épülõ nyilvántartási rendszert – saját döntése alapján – a mûködési tevékenység
fedezetéül szolgáló portfolióra, valamint a likviditási és kockázati céltartalék fedezetéül szolgáló portfolióra nem
alkalmazza, akkor az azokhoz rendelt eszközök, források, bevételek, költségek és ráfordítások tekintetében nem
köteles havi könyvviteli zárlatot végrehajtani.”

38. §

Az Övhr. 14. számú melléklete e rendelet 4. számú melléklete szerint módosul.
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V. FEJEZET
A BEFEKTETÉSI ALAPOK ÉVES BESZÁMOLÓ KÉSZÍTÉSI ÉS KÖNYVVEZETÉSI KÖTELEZETTSÉGÉNEK
SAJÁTOSSÁGAIRÓL SZÓLÓ 215/2000. (XII. 11.) KORM. RENDELET MÓDOSÍTÁSA
39. §

A befektetési alapok éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 215/2000.
(XII. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Befkr.) 3. §-a a következõ (4) és (5) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A befektetési alap – a számviteli politikájában rögzített döntése alapján – a forint helyett devizában vezetheti
könyvviteli nyilvántartásait és készítheti el éves beszámolóját, amennyiben az általa kibocsátott befektetési jegyek
– a kibocsátási tájékoztató szerint – külföldi pénznemre szólnak. A könyvvezetés és az éves beszámoló készítés
devizaneme ilyen esetben megegyezik azzal a pénznemmel, amelyre a kibocsátott befektetési jegyek szólnak
(a továbbiakban: befektetési jegy devizaneme).
(5) Ha a (4) bekezdés rendelkezései alapján a befektetési alap a forintban történõ könyvvezetésrõl áttér a devizában
való könyvvezetésre és éves beszámoló készítésre, akkor a Tv. 145. és 146. §-ait, valamint 149. §-ának (1) és
(2) bekezdéseit kell megfelelõen alkalmazni, a következõ eltérésekkel:
a) a Tv. szerinti, létesítõ okiratban rögzített deviza helyett a befektetési jegy devizanemét kell érteni,
b) a befektetési jegy devizanemétõl eltérõ, más devizanemre áttérni nem lehet,
c) a Tv-ben elõírt közzétételt a 10/A. § szerint kell teljesíteni,
d) a Tv-ben elõírt letétbe helyezési kötelezettség a befektetési alapra nem vonatkozik,
e) a befektetési jegy devizanemérõl forintban történõ könyvvezetésre és beszámoló készítésre visszatérni nem lehet,
f) a Tv. 149. §-a (1) bekezdésének a) és b) pontja szerinti átszámítási különbözeteket – jellegüktõl függetlenül – a saját
tõkén belüli tõkeváltozásban az elõzõ év(ek) eredményét módosító tételként kell figyelembe venni,
g) a Tv. 149. §-ának (2) bekezdésében említett, a cégbíróságon forintban bejegyzett tõke helyett az áttérést
megelõzõen forintban kimutatott indulótõkét kell érteni, továbbá a létesítõ okirat módosításában devizában
meghatározott és a cégbíróságon devizában bejegyzett jegyzett tõke helyett a forgalomban lévõ befektetési jegyek
kibocsátási tájékoztató szerinti devizában kifejezett névértékének együttes összegét kell érteni,
h) a Tv. 149. §-ának (2) bekezdése szerinti különbözeteket minden esetben a saját tõkén belüli tõkeváltozásban
az elõzõ év(ek) eredményét módosító tételként kell figyelembe venni a g) pontra tekintettel.”

40. §

A Befkr. a 10. §-a a következõ i) ponttal egészül ki:
[A befektetési alap éves beszámolójának kiegészítõ melléklete a Tv. elõírásainak értelemszerû figyelembevételén túlmenõen
tartalmazza:]
„i) a 4. számú melléklet szerinti cash-flow kimutatást;”

41. §

A Befkr. a 10. §-t követõen a következõ paragrafuscímmel és 10/A. §-sal egészül ki:

„Közzététel
10/A. § A befektetési alap éves beszámolóját az üzleti év mérlegfordulónapját követõ 150 napon belül közzé kell tenni,
a számviteli politikájában rögzített döntés szerint
a) egy országos kiterjesztésû napilapban vagy
b) a befektetési alap honlapján vagy
c) a befektetési alapkezelõ honlapján vagy
d) annak szabályozott piacnak a honlapján, amelyen a befektetési alap által kibocsátott befektetési jeggyel
kereskednek.”
42. §

A Befkr. e rendelet 5. számú melléklete szerinti 4. számú melléklettel egészül ki.
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VI. FEJEZET
A PÉNZTÁRAK GARANCIA ALAPJA ÉVES BESZÁMOLÓKÉSZÍTÉSI ÉS KÖNYVVEZETÉSI KÖTELEZETTSÉGÉNEK
SAJÁTOSSÁGAIRÓL SZÓLÓ 217/2000. (XII. 11.) KORM. RENDELET MÓDOSÍTÁSA
43. §

A Pénztárak Garancia Alapja éves beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló
217/2000. (XII. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Pgr.) 11. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés
lép:
„(3) Garanciális ráfordításokon belül elkülönítetten kell kimutatni
a) a pénztárak befagyott követeléseinek az Alap által kifizetett összegét (ideértve a felszámolás alatt álló pénztár
járadékos tagja számára folyósított járadék összegét is), a pénztártagok felszámolási eljárásban, illetve egyezségi
tárgyaláson való képviseletével összefüggésben felmerült ráfordítások (ügyvédi díjak, szakértõi díjak stb.) összegét,
b) a szolgáltatási tartalék kiegészítésével kapcsolatos kifizetések összegét,
c) az Alapból a tag egyéni számla egyenlegének a hozamgarantált tõke összegéig történõ kiegészítése címén
a pénztár részére kifizetett összeget,
d) az Alapra átszállt követelések pénztáraktól történõ behajtásával összefüggésben felmerült ráfordítások összegét.”

44. §

A Pgr. 2. számú melléklete e rendelet 6. számú melléklete szerint módosul.

VII. FEJEZET
A PÉNZVÁLTÁSRÓL SZÓLÓ 297/2001. (XII.27.) KORM. RENDELET MÓDOSÍTÁSA
45. §

A pénzváltásról szóló 297/2001. (XII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Pvr.) 19. §-a a következõ (4) bekezdéssel
egészül ki:
„(4) A pénzváltási tevékenységet ügynökként folytató vállalkozásnak a számvitelrõl szóló törvény szerinti napi
készpénz záró állomány maximális mértékének, illetve havi szintû átlagának megállapítása során nem kell figyelembe
vennie az e tevékenység során birtokába került, a megbízót megilletõ készpénzállomány elkülönített nyilvántartásban
szereplõ, kötelezettségként kimutatott összegét.”

VIII. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
Hatályba léptetõ és átmeneti rendelkezések
46. §

(1) E rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2010. január 1-jén lép hatályba azzal, hogy a Hitkr. e rendelettel
megállapított rendelkezéseit – a 7. §-sal megállapított rendelkezés kivételével –, a Bkr. e rendelettel megállapított
rendelkezéseit – a 12. §-sal megállapított rendelkezés kivételével –, az Mvhr., az Övhr., a Befkr., a Pgr., a Pvr. és az Evhr.
e rendelettel megállapított rendelkezéseit elõször a 2010. évben induló üzleti évérõl készített beszámolóra kell
alkalmazni.
(2) E rendelet 7. és 12. §-a 2011. január 1-jén lép hatályba.
(3) A Hitkr. e rendelettel megállapított rendelkezései – a 7. §-sal megállapított rendelkezés kivételével –, a Bkr.
e rendelettel megállapított rendelkezései – a 12. §-sal megállapított rendelkezés kivételével –, az Mvhr., az Övhr.,
a Befkr., a Pgr., a Pvr. és az Evhr. e rendelettel megállapított rendelkezései a 2009. évben induló üzleti évrõl készített
beszámolóra is alkalmazhatók.
(4) A Hitkr. e rendelettel megállapított 2. §-a 48. pontját, 5. §-a (5) bekezdésének l) pontját, 13. §-a (2) bekezdésének
b) pontját, 7. számú melléklete V. fejezete (12) bekezdésének c) pontját, továbbá 7. számú mellékletének VII. fejezetét
elõször a 2010. január 1-jén vagy azt követõen újratárgyalt, módosított, átstrukturált szerzõdések, megkötött
kiegészítõ megállapodások, új szerzõdések, tõkésített kamatok kapcsán fennálló követelések 2010. második
negyedéves minõsítésénél és értékelésénél kell alkalmazni.
(5) A Hitkr. e rendelettel megállapított 13. §-a (2) bekezdésének b) pontját a 2010. január 1-jét megelõzõen tõkésített
– a Hitkr. 13. §-a (2) bekezdésének a) pontja alá nem tartozó – kamatokra elõször a 2011. december 31-i
mérlegfordulónapra vonatkozó értékelésnél kell alkalmazni.
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Módosuló rendelkezések
47. §

(1) Az Mvhr. 42. §-ának (3) bekezdésében az „érékelési különbözetet” szövegrész helyébe az „értékelési különbözetet”
szövegrész lép.
(2) Az önkéntes kölcsönös egészség- és önsegélyezõ pénztárak beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének
sajátosságairól szóló 252/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Evhr.) 14. számú melléklete e rendelet
7. számú melléklete szerint módosul.

Hatályon kívül helyezõ rendelkezések
48. §

49. §

Az egyes pénz- és tõkepiaci szervezetek (éves) beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól
szóló 331/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet 41. §-a, a Hitkr. 11. §-ának (5) bekezdésében az „a végkielégítés,” szövegrész,
valamint az Mvhr. 24. §-ának (9) bekezdése hatályát veszti.
(1) E rendelet 1–45. §-a, 47. §-a, 48. §-a, valamint 1–7. számú melléklete 2011. január 2-án hatályát veszti.
(2) E rendelet 2012. május 31-én hatályát veszti.

Bajnai Gordon s. k.,
miniszterelnök

1. számú melléklet a 325/2009. (XII. 29.) Korm. rendelethez
A Hitkr. 7. számú mellékletének módosítása
(1) A Hitkr. 7. számú melléklete II. fejezetének (18) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(18) A tételek minõsítését és értékelését bizonylatokkal kell alátámasztani. Ilyen bizonylatnak minõsülnek többek
között az értékelésnél alkalmazott módszertan, eljárás szerint az új könyv szerinti érték levezetésének folyamatát,
egyes részeredményeit (beleértve a fedezet figyelembevétele nélküli egyéb szempontok alapján meghatározott,
az adott tételhez kapcsolódó várható veszteség összegét is) – a pénzügyi intézményen belül arra illetékes személyek,
testületek általi jóváhagyással, hitelt érdemlõen – dokumentáló bizonylatok, az ügyfél, partner (adós) minõsítéséhez
felhasznált adatokat, információkat tartalmazó bizonylatok, a fedezetek meglétét, az abban bekövetkezõ
változásokat, a fedezetek értékelését, értékének levezetését, az értékelésének alapjául szolgáló adatokat tartalmazó
bizonylatok, a tételek piaci értékének figyelembevétele esetén annak meghatározásául alapul vett értékadatokat,
az alkalmazott értékelési eljárás szerint levezetett piaci értéket, azok tartós alakulását bemutató adatokat tartalmazó
dokumentumok, a késedelmes teljesítést igazoló bizonylatok, és a behajtással kapcsolatos intézkedéseket, azok
tényleges vagy várható költségeit rögzítõ, alátámasztó bizonylatok.”
(2) A Hitkr. 7. számú melléklete IV. fejezetének (5) és (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) A fedezet értékelésekor alapul vett érték (2) bekezdés c) pontja szerinti meghatározása során kiindulási alapul
szolgál a fedezet
a) piaci értéke, ha van megbízható értékítéletet tükrözõ piaci ára,
b) értékbecslõ szakértõ, vagyonértékelõ vagy könyvvizsgáló által felülvizsgált általános értékelési eljárással,
módszerrel meghatározott értéke, ha a fedezetnek nincs piaca vagy nincs megbízható értékítéletet tükrözõ piaci ára.
(6) Az (5) bekezdés szerinti érték meghatározásakor a következõ szempontokat is figyelembe kell venni:
a) ingatlan fejlesztéshez kapcsolódó kintlévõségek esetében a(z) – ingatlan fejlesztésben megtestesülõ – biztosíték
piaci értékét vagy az általános értékelési eljárással meghatározott értékét ingatlanszakértõvel (vagyonértékelõvel)
vagy könyvvizsgálóval kell felülvizsgáltatni,
b) ha az ingatlan fejlesztés, illetve az ingatlan értéke – annak hasznosíthatósága révén – szorosan összefügg az adós
fizetõképességével (annak esetleges csõdje, felszámolása vagy az ellene indított végrehajtási eljárás esetén
az ingatlan más személy által nem vagy csak erõsen csökkentett mértékben és jövedelmezõsséggel hasznosítható),
akkor a fedezet értékének meghatározásakor az ingatlan hasznosíthatóságát is figyelembe kell venni,
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c) jelzálogterhelésnél figyelembe kell venni a bejegyzés ranghelyét, az elõzõ ranghelyeken szereplõ bejegyzéseknek
az ingatlan vagyonértékelõ, vagy könyvvizsgáló által meghatározott értékéhez viszonyított hányadát,
d) garancia vagy készfizetõ kezességvállalásban megtestesülõ fedezet esetén a garantõr vagy a készfizetõ kezes
minõsítését kell alapul venni,
e) ha a garancia vagy készfizetõ kezességvállalás nem biztosítja a teljes kockázatvállalást, a további fedezetek
értékelésénél figyelembe kell venni, hogy a garancia vagy a készfizetõ kezességvállalás érvényesítése esetén a további
biztosítékból való megtérülésnél a garantõr, illetve a készfizetõ kezességvállaló a hitelintézettel a követelés arányában
osztozik,
f) óvadékba helyezett értékpapírban megtestesülõ biztosíték esetén az értékpapír piaci értéke, illetve általános
értékelési eljárással meghatározott értéke mellett figyelembe vehetõ a kibocsátó minõsítése is,
g) a piaci érték, illetve az általános értékelési eljárással meghatározott érték diszkontálható tapasztalati megtérülési
ráták adatai alapján számított – rendszeres gyakorisággal felülvizsgált – diszkontfaktorokkal, amelyet a pénzügyi
intézmény fedezettípusonként határoz meg.”
(3) A Hitkr. 7. számú melléklete V. fejezete (12) bekezdésének c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Nem lehet problémamentesnek minõsíteni a tételt, amennyiben]
„c) az ügyfél, illetve a partner pénzügyi problémáinak, hitelképességének romlása miatt olyan jelleggel módosítani
kellett a kockázatvállalásra vonatkozó szerzõdést, hogy annak következtében a követelés kimeríti az e rendelet szerinti
átstrukturált hitel (követelés) fogalmát. Kivételt képez ez alól a VII. fejezet (5) bekezdése szerinti átstrukturált hitel
(követelés).”
(4) A Hitkr. 7. számú melléklete a következõ VII. fejezettel és fejezetcímmel egészül ki:

„VII. fejezet
Átstrukturált hitelek (követelések)
(1) Az átstrukturált hiteleket (követeléseket) nem lehet az átstrukturálást megelõzõen érvényes besorolás szerinti
minõsítésnél jobb kategóriába vagy értékelési csoportba sorolni. E rendelkezéstõl csak a (4)–(6) bekezdés szerinti
esetben lehet eltekinteni.
(2) Nem lehet átstrukturált hitelnek (követelésnek) tekinteni az olyan hiteleket, amelyek szerzõdésmódosítására
a piaci feltételek változása miatt került sor, és amelynek során a felek a hasonló típusú szerzõdésekre vonatkozó piaci
feltételekben állapodnak meg, továbbá az adós fizetõképessége azt igazolja, hogy képes lesz kötelezettségét
a szerzõdés szerint teljesíteni.
(3) Ha egy átstrukturált hitel (követelés) kötelezettje (adósa) megváltozik, új kötelezettje lesz, akkor a követelés
tekinthetõ új eszköznek, nem kell azt a továbbiakban átstrukturált hitelnek minõsíteni és besorolható az új kötelezett
(adós) fizetõképességének figyelembevételével, feltéve, hogy
a) az új kötelezettel (adóssal) a piaci feltételek szerint kerül sor a szerzõdésmódosításra,
b) a megállapított értékvesztések teljes mértékben visszaírásra kerülnek az átstrukturálás megvalósulásával,
c) valós átstrukturálásra kerül sor, az nem pusztán egy késedelmes követelésnek az adós kapcsolt vállalkozásai közötti
átadására irányul,
d) az új kötelezett (adós) hitelképessége, fizetõképessége (tõke- és kamattörlesztõ képessége) megfelelõ.
(4) Az átstrukturált hitelt (követelést) külön figyelendõ kategóriába vagy olyan értékelési csoportba lehet sorolni,
amelyhez hozzárendelt értékvesztés eléri az egy százalékot, de nem haladja meg a tíz százalékot, ha
a) az átstrukturálás eredményeképpen a késedelemben lévõ tartozások törlesztésre kerültek vagy teljes mértékben
fedezettel ellátottak (új fedezet bevonása, illetve a meglévõ fedezet értékének növekedése miatt) és a jövõben
esetlegesen várható – az átstrukturálás idõpontjában még nem valószínûsíthetõ – veszteségek teljes mértékben
fedezettek, így a korábban elszámolt értékvesztések fenntartása – teljes összegében – már nem indokolt,
b) az adós az átstrukturálást követõ száznyolcvan napon keresztül nem esik tizenöt napot meghaladó, illetve
lakossági hitel esetén harminc napot meghaladó késedelembe,
c) az adósnak a felülvizsgált, új törlesztési feltételek melletti jövõbeni tõke- és kamattörlesztési képessége megfelelõ.
(5) Az átstrukturált hitelt (követelést) problémamentes kategóriába vagy olyan értékelési csoportba lehet sorolni,
amelyhez hozzárendelt értékvesztés nulla százalékos mértékû, ha teljesülnek a (4) bekezdés a) és c) pontjában foglalt
feltételek és az adós az átstrukturálást követõ háromszázhatvanöt napon keresztül nem esik tizenöt napot meghaladó,
illetve lakossági hitel esetén harminc napot meghaladó késedelembe.
(6) Az átstrukturált hitelnek a külön figyelendõnél rosszabb kategóriák vagy az olyan értékelési csoportok közötti
átsorolása tekintetében, amely értékelési csoportokhoz rendelt értékvesztés mértéke a tíz százalékot meghaladja,
a (8) bekezdésben valamint az I-V. fejezetben leírtak szerint kell eljárni, feltéve, hogy az átsorolást követõ értékelési
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idõszakokban a minõsítésnél figyelembe vett tényezõkben olyan változások következtek be, a melyek az átsorolást
indokolják.
(7) Az átstrukturált hiteleket (követeléseket) elkülönítetten kell nyilvántartani és az analitikus nyilvántartásukban fel
kell tüntetni, hogy mely szerzõdéses feltételek kerültek módosításra.
(8) Az átstrukturált hitelek (követelések) meghatározására, besorolására és értékelésére vonatkozó további részletes
szabályokról a számviteli politika Eszközök és források értékelési szabályzatának Sajátos értékelési elõírásai között kell
rendelkezni. Ennek keretében kell kitérni többek között arra is, hogy a 2. § 48. pontjának a) és b) pontjában említett, „az
adós pénzügyi pozíciójának, fizetõképességének jelentõs romlása”, valamint „az ügyfél számára lényegesen
kedvezõbb módon”, továbbá „az eredeti szerzõdés szerinti feltételeket jelentõsen megváltoztatja” meghatározásokat
hogyan értelmezi a pénzügyi intézmény, e tekintetben a jelentõs és lényeges mértéket hogyan állapítja meg.”

2. számú melléklet a 325/2009. (XII. 29.) Korm. rendelethez
Az Mvhr. 5. számú mellékletének módosítása
(1) Az Mvhr. 5. számú mellékletében az „F) TAGLÉTSZÁM ALAKULÁSA – a pénztár egésze” címû táblázat a 39.5.2. sorát
követõen a következõ 39.6. sorral egészül ki:
[
Sorszám

PSZÁF kód

Önkéntesen
biztosított

Megnevezés

Kötelezõen
biztosított

Összesen
]

„
39.6.

Egy összegû szolgáltatás igénybevétele
melletti megszûnés
”

(2) Az Mvhr. 5. számú melléklete a következõ táblázattal egészül ki:
„
J) Devizamegfeleltetési kimutatás

Sorszám

PSZÁF kód

Megnevezés

ISIN kód

Klasszikus
portfolió
%

Kiegyensúlyozott
portfolió
%

Növekedési
portfolió
%

a 282/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet
16/G. §-ában foglalt
devizamegfeleltetési szabályok
szerinti devizakitettsége aránya
a 282/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet
16/G. §-ában foglalt
devizamegfeleltetési szabályok
szerint figyelembe vett befektetési
eszközök a portfolió arányában
....
....
”
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3. számú melléklet a 325/2009. (XII. 29.) Korm. rendelethez
Az Mvhr. 10. számú mellékletének módosítása
Az Mvhr. 10. számú mellékletében a „B) A magánnyugdíjpénztár által fizetendõ negyedéves változó díj számítása”
címû táblázat helyébe a következõ táblázat lép:

„B) Magánnyugdíjpénztár változó díj számítása (negyedéves)
Nagyságrend: ezer forint
Sorszám

PSZÁF kód

001
002
003
004
005

71MNYVDN1
71MNYVDN2
71MNYVDN3
71MNYVDN4
71MNYVDN41

006
007

71MNYVDN42
71MNYVDN5

008

71MNYVDN6

009

71MNYVDN7

Megnevezés

Tárgynegyedévi
érték

Mód

1

2

a

b

Tárgynegyedévi mûködés napjainak száma (nap)
Változó díj alapja (vagyon piaci értéke)
Tárgynegyedévre számított változó díj
Tárgynegyedévre megfizetendõ változó díj
Ebbõl: elõzõ évi korrekció összege túlfizetés/hiány
(+/–)
Tárgynegyedévre jutó összeg (+)
Elõzõ évben felügyeleti változó díjként
megfizetett összeg
Auditált beszámoló alapján elõzõ évre számított
változó díj
Auditált beszámoló alapján elõzõ évre számított
változó díj alapja (vagyon piaci értéke)
”

4. számú melléklet a 325/2009. (XII. 29.) Korm. rendelethez
Az Övhr. 14. számú mellékletének módosítása
Az Övhr. 14. számú mellékletében a „B) Az önkéntes nyugdíjpénztár által fizetendõ negyedéves változó díj számítása”
címû táblázat helyébe a következõ táblázat lép:

„B) Az önkéntes nyugdíjpénztár változó díj számítása (negyedéves)
Nagyságrend: ezer forint
Sorszám

PSZÁF kód

001
002
003
004
005

71ONYVDN1
71ONYVDN2
71ONYVDN3
71ONYVDN4
71ONYVDN41

006
007

71ONYVDN42
71ONYVDN5

008

71ONYVDN6

009

71ONYVDN7

Megnevezés

Tárgynegyedévi
érték

Mód

1

2

a

b

Tárgynegyedévi mûködés napjainak száma (nap)
Változó díj alapja (vagyon piaci értéke)
Tárgynegyedévre számított változó díj
Tárgynegyedévre megfizetendõ változó díj
Ebbõl: elõzõ évi korrekció összege túlfizetés/hiány
(+/–)
Tárgynegyedévre jutó összeg (+)
Elõzõ évben felügyeleti változó díjként
megfizetett összeg
Auditált beszámoló alapján elõzõ évre számított
változó díj
Auditált beszámoló alapján elõzõ évre számított
változó díj alapja (vagyon piaci értéke)
”
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5. számú melléklet a 325/2009. (XII. 29.) Korm. rendelethez
4. számú melléklet a 215/2000. (XII. 19.) Korm. rendelethez

„Cash-flow kimutatás
I. Szokásos tevékenységbõl származó pénzeszköz-változás
(Mûködési cash-flow, 1–13. sorok)
1. Tárgyévi eredmény (befolyt bérleti díjak, kapott hozamok nélkül) ±
2. Elszámolt amortizáció +
3. Elszámolt értékvesztés és visszaírás ±
4. Elszámolt értékelési különbözet ±
5. Céltartalékképzés és felhasználás különbözete ±
6. Ingatlan befektetések értékesítésének eredménye ±
7. Értékpapír befektetések értékesítésének, beváltásának eredménye ±
8. Befektetett eszközök állományváltozása ±
9. Forgóeszközök állományváltozása ±
10. Rövid lejáratú kötelezettségek állományváltozása ±
11. Hosszú lejáratú kötelezettségek állományváltozása ±
12. Aktív idõbeli elhatárolások állományváltozása ±
13. Passzív idõbeli elhatárolások állományváltozása ±
II. Befektetési tevékenységbõl származó pénzeszköz-változás
(Befektetési cash-flow, 14–19. sorok)
14. Ingatlanok beszerzése –
15. Ingatlanok eladása +
16. Befolyt bérleti díjak +
17. Értékpapírok beszerzése –
18. Értékpapírok eladása, beváltása +
19. Kapott hozamok +
III. Pénzügyi mûveletekbõl származó pénzeszköz-változás
(Finanszírozási cash-flow, 20–26. sorok)
20. Befektetési jegy kibocsátás +
21. Befektetési jegy kibocsátás során kapott apport –
22. Befektetési jegy visszavásárlása –
23. Befektetési jegyek után fizetett hozamok –
24. Hitel, illetve kölcsön felvétele +
25. Hitel, illetve kölcsön törlesztése –
26. Hitel, illetve kölcsön után fizetett kamat –
IV. Pénzeszközök változása (±I±II±III. sorok) ±

A Cash-flow kimutatás sorainak tartalma
A cash-flow kimutatásban a befektetési alap – választásának függvényében – a tervezett és a tényadatokat, illetve
az elõzõ évi és a tárgyévi adatokat köteles feltüntetni. A befektetési alap – ingatlan- vagy értékpapír befektetési alap
jellegétõl függõen – értelemszerûen azokat a sorokat tölti ki, amelyek adatokkal bírnak.
1. Az „1. Tárgyévi eredmény” sorba a tárgyévi eredményt a kapott hozamok és befolyt bérleti díjbevételek, valamint
a fizetett kamatok és a befektetési jegyek után fizetett hozamok nélkül kell figyelembe venni.
2. A „3. Elszámolt értékvesztés és visszaírás” sorban az elszámolt értékvesztést (+) elõjellel, a visszaírt értékvesztést (–)
elõjellel kell figyelembe venni.
3. A „4. Elszámolt értékelési különbözet” sorban az eszközök értékelési különbözetét ha az pozitív, akkor (–) elõjellel,
ha negatív, akkor (+) elõjellel kell számba venni. A kötelezettségek értékelési különbözetét annak tényleges elõjele
szerint kell figyelembe venni.
4. Az „5. Céltartalékképzés és felhasználás különbözete” sorban a céltartalékképzés (+) elõjellel, a céltartalék
felhasználást (–) elõjellel kell figyelembe venni.
5. A „6. Ingatlan befektetések értékesítésének eredménye” és a „7. Értékpapír befektetések értékesítésének,
beváltásának eredménye” sort fordított elõjellel kell figyelembe venni.

MAGYAR KÖZLÖNY

•

47235

2009. évi 193. szám

6. Az eszközök állományváltozását fordított elõjellel, a források állományváltozását tényleges elõjelük szerint kell
figyelembe venni.
7. A „8. Befektetett eszközök állományváltozása” sort a befektetett eszközök közötti ingatlanok beszerzése és
értékesítése, továbbá a 21. sorban számba vett apportba kapott értékpapírok és ingatlanok nélkül kell figyelembe
venni.
8. A „9. Forgóeszközök állományváltozása” sort a forgóeszközök közötti ingatlanok beszerzése és értékesítése,
a pénzeszközök, valamint az értékpapírok beszerzése és értékesítése, az ingatlanok és az értékpapírok értékesítése
miatti követelések, továbbá a 21. sorban számba vett apportba kapott értékpapírok és ingatlanok nélkül kell
figyelembe venni.
9. A „10. Rövid lejáratú kötelezettségek állományváltozása” sort, valamint a „11. Hosszú lejáratú kötelezettségek
állományváltozása” sort a hitel, illetve kölcsön felvétele és törlesztése, valamint az ingatlanok és az értékpapírok
beszerzése miatti kötelezettségek nélkül kell figyelembe venni.
10. A „14. Ingatlanok beszerzése” és a „15. Ingatlanok eladása” sorban a befektetett és a forgó eszközök között lévõ
ingatlanok beszerzésére kifizetett vételárat és értékesítésébõl befolyt eladási árat együttesen kell figyelembe venni.
11. A „17. Értékpapírok beszerzése” és a „18. Értékpapírok eladása, beváltása” sorban a befektetett és a forgó eszközök
között lévõ értékpapírok beszerzésére kifizetett vételárat és értékesítésébõl, illetve beváltásából befolyt –
felhalmozott kamattal csökkentett – eladási árat együttesen kell figyelembe venni.
12. A „19. Kapott hozamok” között a pénzügyileg befolyt kamatok, osztalékok összegét kell figyelembe venni,
beleértve az értékpapírok között kimutatott más befektetési alap által kibocsátott befektetési jegyek után kapott
hozamokat is.”

6. számú melléklet a 325/2009. (XII. 29.) Korm. rendelethez
A Pgr. 2. számú mellékletének módosítása
(1) Az eredménykimutatás a következõ 06. sorral egészül ki:
„06. A pénztártag egyéni számla egyenlegének a hozamgarantált tõke összegéig történõ kiegészítése miatti
ráfordítások”
(2) Az eredménykimutatás III. sora az alábbiak szerint módosul:
„III. Garanciális ráfordítások (04+05+06+07+08)”

7. számú melléklet a 325/2009. (XII. 29.) Korm. rendelethez
Az Evhr. 14. számú mellékletének módosítása
(1) Az Evhr. 14. számú mellékletében a „A2) Az önkéntes egészségpénztár által fizetendõ negyedéves változó díj
számítása” címû táblázat helyébe a következõ táblázat lép:

„A2) Önkéntes egészségpénztár változó díj számítása (negyedéves)
Nagyságrend: ezer forint
Sorszám

PSZÁF kód

001
002

71EPVDN1
71EPVDN2

003
004
005

71EPVDN3
71EPVDN4
71EPVDN41

006

71EPVDN42

Megnevezés

Tárgynegyedévi mûködés napjainak száma (nap)
Változó díj alapja (vagyon a könyv szerinti
értékkel egyezõ piaci értéken)
Tárgynegyedévre számított változó díj
Tárgynegyedévre megfizetendõ változó díj
Ebbõl: elõzõ évi korrekció összege túlfizetés/hiány
(+/–)
Tárgynegyedévre jutó összeg (+)

Tárgynegyedévi
érték

Mód

1

2

a

b
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PSZÁF kód

007

71EPVDN5

008

71EPVDN6

009

71EPVDN7

Megnevezés
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Tárgynegyedévi
érték

Mód

1

2

a

b

Elõzõ évben felügyeleti változó díjként
megfizetett összeg
Auditált beszámoló alapján elõzõ évre számított
változó díj
Auditált beszámoló alapján elõzõ évre számított
változó díj alapja (vagyon a könyv szerinti értékkel
egyezõ piaci értéken)
”

(2) Az Evhr. 14. számú mellékletében a „B2) Az önkéntes önsegélyezõ pénztár által fizetendõ negyedéves változó díj
számítása” címû táblázat helyébe a következõ táblázat lép:

„B2) Önkéntes önsegélyezõ pénztár változó díj számítása (negyedéves)
Nagyságrend: ezer forint
Sorszám

PSZÁF kód

001
002

71SPVDN1
71SPVDN2

003
004
005

71SPVDN3
71SPVDN4
71SPVDN41

006
007

71SPVDN42
71SPVDN5

008

71SPVDN6

009

71SPVDN7

Megnevezés

Tárgynegyedé
vi érték

Mód

1

2

a

b

Tárgynegyedévi mûködés napjainak száma (nap)
Változó díj alapja (vagyon a könyv szerinti
értékkel egyezõ piaci értéken)
Tárgynegyedévre számított változó díj
Tárgynegyedévre megfizetendõ változó díj
Ebbõl: elõzõ évi korrekció összege túlfizetés/hiány
(+/–)
Tárgynegyedévre jutó összeg (+)
Elõzõ évben felügyeleti változó díjként
megfizetett összeg
Auditált beszámoló alapján elõzõ évre számított
változó díj
Auditált beszámoló alapján elõzõ évre számított
változó díj alapja (vagyon a könyv szerinti értékkel
egyezõ piaci értéken)
”

A Kormány 326/2009. (XII. 29.) Korm. rendelete
a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal létrehozásáról és mûködésérõl szóló
274/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet, valamint a mezõgazdasági õstermelõi igazolványról szóló
228/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 40. §
(3) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva, a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 80. §-ának e) pontjában,
a termõföld védelmérõl szóló 2007. évi CXXIX. törvény 66. §-a (1) bekezdésének a) pontjában, a szolgáltatási tevékenység
megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 53. §-ának a) pontjában, valamint
a mezõgazdasági élelmiszeripari termékek vonatkozásában a beszállítókkal szemben alkalmazott tisztességtelen forgalmazói
magatartás tilalmáról szóló 2009. évi XCV. törvény 10. §-ának (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következõket
rendeli el:
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1. §

A Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal létrehozásáról és mûködésérõl szóló 274/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: R.) a következõ új 20. §-sal egészül ki:
„20. § A mezõgazdasági élelmiszeripari termékek vonatkozásában a beszállítókkal szemben alkalmazott
tisztességtelen forgalmazói magatartás tilalmáról szóló 2009. évi XCV. törvény tekintetében a Kormány
mezõgazdasági igazgatási szervként a Központot jelöli ki.”

2. §

Az R. 42/C. §-a (2) bekezdésének c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A Kormány]
„c) a termõföld védelmérõl szóló 2007. évi CXXIX. törvény 51/A. §-a szerinti szakértõi tevékenység tekintetében
a Szolgtv. szerinti szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságként a Központot jelöli ki.”

3. §

(1) A mezõgazdasági õstermelõi igazolványról szóló 228/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet a következõ új 10. §-sal egészül ki:
„10. § (1) A mezõgazdasági õstermelõi igazolvány és az 5. § (3) bekezdése szerinti új igazolvány kiállításáért, továbbá
annak évenkénti érvényesítéséért a kiállítót díj illeti meg, amely annak saját bevétele.
(2) A díj mértéke
a) új igazolvány kiadása esetén – beleértve az igazolvány cseréjét, pótlását is (a továbbiakban együtt: igazolvány
kiállítása) – 1000 forint,
b) az értékesítési betétlap kiadásáért 1000 forint.
(3) A gazdaság adataira vonatkozó adatok módosításának bejelentése díjmentes.
(4) A díjat az õstermelõi igazolvány, illetve az értékesítési betétlap kiállítását igénylõ természetes személynek
(a továbbiakban: igénylõ) kell megfizetnie.
(5) A díj befizetését az átutaláson kívül fizetési számlára történõ készpénzbefizetéssel az MgSzH területi szervének
a 4. számú mellékletben felsorolt, a Magyar Államkincstárnál vezetett elõirányzat-felhasználási keretszámlájára lehet
teljesíteni. Amennyiben az igénylõ a díjat fizetési számlára történõ készpénzbefizetéssel teljesíti, azon fel kell tüntetni
az MgSzH területi szerve által az eljárás megindításakor adott ügyirat azonosítót.
(6) A díjat az igénylõ az igazolvány kiállítását megelõzõen köteles megfizetni. A díj befizetését a fizetési számlára
történõ készpénzbefizetést igazoló szelvényrészével vagy a számlájának megterhelését tartalmazó napi kivonattal az
igazolvány, illetve értékesítési betétlap kiadásakor kell igazolni.
(7) A díj befizetésérõl szóló hitelt érdemlõ igazolást az igénylõ – az 1. számú melléklete szerinti – adatnyilvántartó
lapjához kell csatolni.
(8) A befizetett összegrõl az MgSzH területi szerve az igazolvány, illetve értékesítési betétlap kiadásával egyidejûleg
számviteli bizonylatot állít ki. A számviteli bizonylaton a teljesítés idõpontja azonos az igazolvány, illetve értékesítési
betétlap kiadásának idõpontjával.
(9) Az e §-ban nem szabályozott kérdésekre az illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. törvény 28. §-ában, 31. §-ának
(1)–(3) bekezdésében, 32. §-ában, valamint 82. §-ában elõírt rendelkezéseket kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy az
ott nevesített illetéken díjat kell érteni.”
(2) A mezõgazdasági õstermelõi igazolványról szóló 228/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet az e rendelet melléklete szerinti
4. számú melléklettel egészül ki.

4. §

Ez a rendelet 2010. január 1-jén lép hatályba, és az azt követõ napon hatályát veszti.

Bajnai Gordon s. k.,
miniszterelnök
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Melléklet a 326/2009. (XII. 29.) Korm. rendelethez
„4. számú melléklet a 228/1996. (XII. 26.) Korm. rendelethez

A Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal területi szerveinek elõirányzat-felhasználási keretszámlái
Intézmény megnevezése

Elõirányzat-felhasználási keretszámla

1.

Baranya Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal

10025003-00289809-00000000

2.

Bács-Kiskun Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal

10025004-00289799-00000000

3.

Békés Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal

10026005-00289847-00000000

4.

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási
Hivatal

10027006-00289861-00000000

5.

Csongrád Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal

10028007-00289737-00000000

6.

Fejér Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal

10029008-00289775-00000000

7.

Fõvárosi és Pest Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal

10032000-00289830-00000000

8.

Gyõr-Moson-Sopron Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal

10033001-00289720-00000000

9.

Hajdú-Bihar Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal

10034002-00289706-00000000

10.

Heves Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal

10035003-00289878-00000000

11.

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási
Hivatal

10045002-00289768-00000000

12.

Komárom-Esztergom Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal 10036004-00289885-00000000

13.

Nógrád Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal

10037005-00289892-00000000

14.

Somogy Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal

10039007-00289854-00000000

15.

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási
Hivatal

10044001-00289751-00000000

16.

Tolna Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal

10046003-00289823-00000000

17.

Vas Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal

10047004-00289816-00000000

18.

Veszprém Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal

10048005-00289744-00000000

19.

Zala Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal

10049006-00289902-00000000”

A Kormány 327/2009. (XII. 29.) Korm. rendelete
az egyes pénz- és tõkepiaci szolgáltatásokat is végzõ egyéb vállalkozások éves beszámoló készítési
és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól
A Kormány a számvitelrõl szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Tv.) 178. §-a (1) bekezdésének g) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. §-a (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következõket
rendeli el:

A RENDELET HATÁLYA
1. §

E rendelet hatálya kiterjed
a) a hitelintézetekrõl és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Hpt.) hatálya alá
tartozó pénzforgalmi intézményre,
b) a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény (a továbbiakban: Pszt.) hatálya alá tartozó
Posta Elszámoló Központot mûködtetõ intézményre,
c) a befektetési vállalkozásokról és az árutõzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhetõ tevékenységek
szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Bszt.) hatálya alá tartozó árutõzsdei szolgáltatóra,
d) a tõkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (a továbbiakban: Tpt.) hatálya alá tartozó befektetési alapkezelõre.
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ÉRTELMEZÕ RENDELKEZÉSEK
2. §
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

E rendelet alkalmazásában
pénzforgalmi szolgáltatás: a Hpt.-ben meghatározott pénzforgalmi szolgáltatás;
pénzforgalmi szolgáltató: pénzforgalmi intézmény, valamint a Posta Elszámoló Központot mûködtetõ intézmény;
kapcsolódó pénzügyi szolgáltatások: a pénzforgalmi szolgáltatáshoz kapcsolódóan a Hpt. alapján végzett más
pénzügyi vagy kiegészítõ pénzügyi szolgáltatások;
árutõzsdei szolgáltatás: a Bszt. 9. §-ának (1) bekezdése szerinti tevékenységek a Bszt. 9. §-a (2) bekezdésében
meghatározott eszközökre és ügyletekre vonatkozóan;
portfoliókezelés: a Bszt. 5. §-a (1) bekezdésének d) pontja szerinti tevékenység;
Hitkr.: a hitelintézetek és a pénzügyi vállalkozások éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének
sajátosságairól szóló 250/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet;
Bkr.: a befektetési vállalkozások éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló
251/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet;
bizományi ügylet; elszámolási határidõs, opciós és swap ügylet; leszállítási határidõs, opciós és swap ügylet (delivery); az
ügylet likvidálása; a tõke megóvására, illetve a hozamra vonatkozó ígéret, a tõke megóvására, illetve hozamra vonatkozó
garancia (tõke-, illetve hozamgarancia): a Bkr. szerint meghatározott fogalmak;
áru: a Tv. szerinti áru, beleértve az értékesítés céljára beszerzett üvegházhatású gáz kibocsátási egységet és
a légszennyezõ anyag kibocsátási jogot, továbbá minden egyéb, a Bszt. szerint árutõzsdei szolgáltatás tárgyául
figyelembe vehetõ forgalomképes vagyoni értékû jogot.

I. FEJEZET
A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÓK ÉVES BESZÁMOLÓ KÉSZÍTÉSI ÉS KÖNYVVEZETÉSI KÖTELEZETTSÉGÉNEK
SAJÁTOSSÁGAI
3. §

A pénzforgalmi szolgáltató a Tv. elõírásait az e fejezetben foglalt eltérésekkel köteles alkalmazni.

4. §

A pénzforgalmi szolgáltató a Tv. 1. számú melléklete szerinti mérlegbõl, a Tv. 2. számú melléklete szerinti
eredménykimutatásból és a 7. § szerinti kiegészítõ mellékletbõl álló éves beszámolót, valamint a Tv. szerinti üzleti
jelentést köteles készíteni.

5. §

A pénzforgalmi szolgáltató számviteli politikája keretében köteles elkészíteni a Tv.-ben elõírtakon túlmenõen
a) a szolgáltatás elkülönítési szabályzatát, amelynek keretében részletesen szabályozza, hogyan különíti el
nyilvántartásában a pénzforgalmi szolgáltatással összefüggésben, valamint a pénzforgalmi szolgáltatáshoz
kapcsolódóan a Hpt. szerint végzett más pénzügyi szolgáltatások miatt keletkezõ eszközeit, forrásait, bevételeit,
költségeit és ráfordításait, valamint, hogy milyen módszertant alkalmaz azon tételek megosztásához, amelyek
a pénzforgalmi szolgáltatás, valamint a kapcsolódó pénzügyi szolgáltatás nyújtásához és az attól eltérõ
tevékenységekhez egyaránt hozzárendelhetõk;
b) a szigorú számadású bizonylatok, nyomtatványok kezelésérõl, nyilvántartásuk és elszámoltatásuk rendjérõl és
azok ellenõrzésérõl szóló szabályzatot;
c) az összevont (konszolidált) éves beszámoló elkészítésére vonatkozó szabályzatot – amennyiben a pénzforgalmi
szolgáltató összevont (konszolidált) éves beszámoló készítésre kötelezett anyavállalatnak minõsül –, amelyben
rendelkezni kell többek között arról, hogy az összevont (konszolidált) éves beszámolót a Tv. elõírásai vagy
a nemzetközi számviteli standardok szerint készíti el, továbbá azokról a témakörökrõl, amelyeket a Hitkr. 26. §-a
(10) bekezdésének ba)–bg) pontja tartalmaz, függetlenül attól, hogy a pénzforgalmi szolgáltató a Tv. vagy
a nemzetközi számviteli standardok szerint készíti összevont (konszolidált) éves beszámolóját;
d) a fióktelep és a központ közötti elszámolásra, illetve a fióktelepek egymás közötti elszámolására vonatkozó
szabályzatot a Hitkr. 3. §-a (10) bekezdésében foglaltak megfelelõ alkalmazásával, feltéve, hogy a pénzforgalmi
szolgáltató külföldi vállalkozás (központ) belföldi fióktelepének vagy külföldi fiókteleppel rendelkezõ belföldi
vállalkozásnak (központnak) minõsül.

6. §

(1) A pénzforgalmi szolgáltatónak belsõ számviteli rendjét oly módon kell kialakítania, hogy annak adataiból év közben is
kielégíthesse a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének (a továbbiakban: Felügyelet) információs igényeit.
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(2) Az (1) bekezdéssel összhangban biztosítani kell, hogy a Hpt. szerinti rendelkezésre álló szavatoló tõke levezetésénél,
valamint a szavatoló tõke Hpt-ben meghatározott minimális szintjének megállapításánál figyelembevett források és
eszközök értéke a számviteli nyilvántartásokban bármikor megállapítható legyen.
(3) A Hpt. szerinti tõkekövetelmény meghatározásánál
a) a költségmódszer alkalmazása során alapul vett általános igazgatási költség a Tv. szerinti értékesítés közvetett
költségein belül kimutatott igazgatási költségeket, egyéb általános költségeket, valamint a pénzforgalmi
szolgáltatás és a kapcsolódó pénzügyi szolgáltatás nyújtásához (értékesítéséhez) közvetlenül hozzárendelhetõ
értékesítési, forgalmazási költségeket foglalja magában,
b) az irányadó mutató alkalmazása során alapul vett, a pénzforgalmi szolgáltatáshoz kapcsolódó, üzleti
tevékenységbõl származó egyéb bevétel a Tv. szerinti egyéb bevételek azon körét foglalja magában, amelyek
közvetlenül a pénzforgalmi szolgáltatással, illetve a kapcsolódó pénzügyi szolgáltatással összefüggésben
keletkeztek, vagy a számviteli politikában meghatározott – megosztási – eljárással (módszertannal) került
meghatározásra, hogy közvetetten milyen nagyságrendben kapcsolódnak a pénzforgalmi szolgáltatáshoz, illetve
a kapcsolódó pénzügyi szolgáltatáshoz.
(4) A költségekre vonatkozó fõkönyvi számlák bontásával vagy az analitikus nyilvántartás részletezésével biztosítani kell,
hogy a (3) bekezdés a) pontja szerinti költségek megállapíthatók legyenek, függetlenül attól, hogy a pénzforgalmi
szolgáltató összköltség eljárással vagy forgalmi költség eljárással készíti el az eredménykimutatását.
(5) A pénzforgalmi szolgáltató a megfelelõ fõkönyvi számlák bontásával vagy az analitikus nyilvántartások részletezésével
köteles biztosítani, hogy a pénzforgalmi szolgáltatásból, illetve a kapcsolódó pénzügyi szolgáltatásból, valamint az
egyéb, más tevékenységekbõl származó eszközei és kötelezettségei, bevételei, költségei és ráfordításai elkülönítetten
megállapíthatók legyenek.
(6) A pénzforgalmi szolgáltatónak a pénzeszközök között elkülönítetten kell nyilvántartani a pénzforgalmi szolgáltatással
összefüggésben birtokába került (általa kezelt), az ügyfelek tulajdonát megtestesítõ pénzeszközöket az egyéb rövid
lejáratú kötelezettségeken belül ilyen címen nyilvántartott kötelezettséggel szemben.
(7) Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek között az ügyfelek tulajdonát képezõ pénzeszközök miatt kimutatott
kötelezettségeken belül elkülönítetten kell nyilvántartani az ügyfelek javára nyitott fizetési számlák miatti
kötelezettséget és az arra érkezõ befizetéseket, illetve az ügyfél rendelkezése alapján arról teljesített kifizetéseket.
(8) Az ügyfelekkel szemben pénzforgalmi szolgáltatásból adódóan keletkezett követeléseket az egyéb rövid lejáratú
követeléseken belül elkülönítetten kell nyilvántartani.
(9) A pénzforgalmi szolgáltatásért, valamint a kapcsolódó pénzügyi szolgáltatásokért felszámított különbözõ díjakat az
értékesítés nettó árbevételén belül elkülönítetten kell bemutatni pénzforgalmi szolgáltatások díjbevétele és
kapcsolódó pénzügyi szolgáltatások díjbevétele jogcímen.
(10) A (9) bekezdésben foglaltaktól eltérõen, a kamatjellegû jutalékot, a kamatjellegû bevételt a kapott kamatok és
kamatjellegû bevételek között, pénzforgalmi szolgáltatással, illetve kapcsolódó pénzügyi szolgáltatással összefüggõ
kamatként és kamatjellegû bevételként elkülönítetten kell nyilvántartani. E tekintetben kamatjellegû jutaléknak,
illetve kamatjellegû bevételnek minõsül a Hitkr. 10. §-a (2) bekezdésének f) pontja, illetve (3) bekezdése szerint
meghatározott jutalék, illetve bevétel.
7. §

A pénzforgalmi szolgáltatónak az éves beszámoló kiegészítõ mellékletében a Tv.-ben elõírtakon túlmenõen be kell
mutatnia:
a) a pénzforgalmi szolgáltatásból, valamint külön a kapcsolódó pénzügyi szolgáltatásból származó(an)
aa) eszközeit, követelések, értékpapírok, készletek, pénzeszközök, aktív idõbeli elhatárolások bontásban,
ezekbõl külön kiemelten bemutatva a hitel és pénzkölcsönügyletbõl eredõ követeléseket, a Hpt. szerint
elkülönített letéti számlára helyezett ügyfélpénzek összegét, valamint a Hpt. 76/A. §-a alkalmazásában nulla
százalékos kockázati súlyú kitettségnek minõsülõ eszközbe helyezett összeget,
ab) kötelezettségeit, külön kiemelten bemutatva a fizetési számla kapcsán az ügyféllel szemben fennálló
tartozást, a céltartalékokat és a passzív idõbeli elhatárolásokat,
ac) bevételeit, értékesítés nettó árbevétele, egyéb bevételek, pénzügyi mûveletek bevételei – külön kiemelve
abból a kapott (járó) kamatok és kamatjellegû bevételeket –, rendkívüli bevételek bontásban,
ad) ráfordításai közül a költségeket, külön kiemelve az értékesítés közvetlen önköltségét, az értékesítés
közvetett költségét, továbbá bemutatva azokat – költségnemenként is – anyagjellegû ráfordítások,
személyi jellegû ráfordítások és értékcsökkenés részletezésben,
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ae)

b)
c)

további ráfordításait egyéb ráfordítások, pénzügyi mûveletek ráfordítása, ebbõl fizetett (fizetendõ)
kamatok, kamatjellegû ráfordítások, rendkívüli ráfordítások bontásban,
af) mérlegen kívüli függõ és jövõbeni (biztos) kötelezettségeit,
ag) harmadik felek által a pénzforgalmi szolgáltató kötelezettségéért vállalt garanciát, kezességet,
ah) kapott fedezeteket, biztosítékokat,
ai)
be nem folyt kamatokat;
a 6. § (3) bekezdés a) pontja szerinti számbavételnél figyelembe vett általános igazgatási költségeket;
a Hitkr. 25. §-ának 7., 28., 40., 42., és 43. pontjai szerinti adatokat a pénzforgalmi szolgáltató vonatkozásában,
továbbá, ha az a nemzetközi számviteli standardok szerinti konszolidált beszámolót készítõ anyavállalatnak
minõsül, akkor a Hitkr. 26. §-ának (10) bekezdése szerinti adatokat a pénzforgalmi szolgáltatóra vonatkozóan.

II. FEJEZET
AZ ÁRUTÕZSDEI SZOLGÁLTATÓK ÉVES BESZÁMOLÓ KÉSZÍTÉSI ÉS KÖNYVVEZETÉSI KÖTELEZETTSÉGÉNEK
SAJÁTOSSÁGAI
8. §

Az árutõzsdei szolgáltató a Tv. elõírásait az e fejezetben foglalt eltérésekkel köteles alkalmazni.

9. §

Az árutõzsdei szolgáltató a Tv. 1. számú melléklete szerinti mérlegbõl, a Tv. 2. számú melléklete szerinti
eredménykimutatásból és a 12. § szerinti kiegészítõ mellékletbõl álló éves beszámolót, valamint a Tv. szerinti üzleti
jelentést köteles készíteni.

10. §

Az árutõzsdei szolgáltató számviteli politikája keretében köteles elkészíteni a Tv-ben elõírtakon túlmenõen
a)

b)
c)

d)

11. §

a szolgáltatás elkülönítési szabályzatát, amelynek keretében részletesen szabályozza, hogyan különíti el
nyilvántartásában az árutõzsdei szolgáltatással összefüggésben, ezen belül az általa bonyolított bizományi
ügyletek miatt keletkezõ eszközeit, forrásait, bevételeit, költségeit és ráfordításait, valamint a bizományi ügyletek
keretében birtokába került, a megbízó tulajdonát képezõ pénzeszközöket és attól eltérõ, a mérlegen kívül
kimutatott egyéb eszközöket;
a szigorú számadású bizonylatok, nyomtatványok kezelésérõl, nyilvántartásuk és elszámoltatásuk rendjérõl és
azok ellenõrzésérõl szóló szabályzatot;
az összevont (konszolidált) éves beszámoló elkészítésére vonatkozó szabályzatot – amennyiben az árutõzsdei
szolgáltató összevont (konszolidált) éves beszámoló készítésre kötelezett anyavállalatnak minõsül – amelyben
rendelkezni kell többek között arról, hogy az összevont (konszolidált) éves beszámolót a Tv. elõírásai vagy
a nemzetközi számviteli standardok szerint készíti el, továbbá azokról a témakörökrõl, amelyeket a Bkr. 17/A. §-a
(6) bekezdésének ba)–bg) pontja tartalmaz, függetlenül attól, hogy az árutõzsdei szolgáltató a Tv. vagy
a nemzetközi számviteli standardok szerint készíti összevont (konszolidált) éves beszámolóját;
a fióktelep és a központ közötti elszámolásra, illetve a fióktelepek egymás közötti elszámolására vonatkozó
szabályzatot a Bkr. 3. §-a (6) bekezdésének g) pontjában foglaltak megfelelõ alkalmazásával, feltéve, hogy az
árutõzsdei szolgáltató külföldi vállalkozás (központ) belföldi fióktelepének vagy külföldi fiókteleppel rendelkezõ
belföldi vállalkozásnak (központnak) minõsül.

(1) Az árutõzsdei szolgáltatónak belsõ számviteli rendjét oly módon kell kialakítania, hogy annak adataiból év közben is
kielégíthesse a Felügyelet információs igényeit.
(2) Az árutõzsdei szolgáltató a megfelelõ fõkönyvi számlák bontásával vagy az analitikus nyilvántartások részletezésével
köteles biztosítani, hogy az árutõzsdei szolgáltatásból, ezen belül a saját számlás és a bizományi ügyletbõl, valamint az
egyéb árutõzsdei szolgáltatásból, illetve az egyéb más tevékenységekbõl származó eszközei és kötelezettségei,
bevételei, költségei és ráfordításai elkülönítetten megállapíthatók legyenek.
(3) Az árutõzsdei szolgáltatónak a pénzeszközök között elkülönítetten kell nyilvántartania az árutõzsdei szolgáltatással,
ezen belül kiemelten a bizományi tevékenységgel összefüggésben birtokába került (általa kezelt), a megbízó, illetve
más ügyfelek (a továbbiakban együttesen: ügyfelek) tulajdonát megtestesítõ pénzeszközöket az egyéb rövid lejáratú
kötelezettségeken belül ilyen címen nyilvántartott kötelezettséggel szemben.
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(4) Az ügyfelekkel szemben, bizományi ügyletbõl vagy egyéb megbízásos jogviszonyt eredményezõ árutõzsdei
szolgáltatásból adódóan keletkezett követeléseket az egyéb rövid lejáratú követeléseken belül elkülönítetten kell
nyilvántartani.
(5) Az értékesítés nettó árbevételében elkülönítetten kell nyilvántartani
a) az árutõzsdei szolgáltatások keretében árura kötött saját számlás azonnali adásvételi, leszállítási határidõs, opciós
és csere (swap) ügyletek során – a kötési ár összegében – elszámolt bevételeket,
b) az árutõzsdei szolgáltatások keretében saját termelésû készletre kötött saját számlás azonnali adásvételi,
leszállítási határidõs, opciós és csere (swap) ügyletek során – a kötési ár összegében – elszámolt bevételeket,
c) az árutõzsdei szolgáltatások keretében, árura bizományi ügylet formájában, a megbízó javára kötött azonnali
adásvételi, leszállítási határidõs, opciós és csere (swap) ügyletek során – a kötési ár összegében – elszámolt
bevételeket,
d) a bizományi ügyletek kapcsán a bizományi díj összegében elszámolt bevételeket,
e) az árutõzsdei szolgáltatás keretében felszámított egyéb díjak összegében elszámolt bevételt.
(6) A pénzügyi mûveletek bevételein belül elkülönítetten kell nyilvántartani
a) az árutõzsdei szolgáltatások keretében közraktárjegyre vagy árujegyre kötött saját számlás azonnali adásvételi,
leszállítási határidõs, opciós és csere (swap) ügyletek során a(z) – általános forgalmi adó nélküli – kötési ár és az
értékpapír kivezetett könyv szerinti értéke közötti nyereségjellegû különbözetet,
b) az árutõzsdei szolgáltatások keretében kötött saját számlás elszámolási határidõs, opciós és csere (swap) ügyletek
során – a záráskori piaci ár és a kötési ár különbözetében, illetve a swap-különbözet összegében – elszámolt
bevételeket.
(7) Az értékesítés közvetlen költségei között elkülönítetten kell nyilvántartani
a) az értékesítés elszámolt közvetlen önköltségén belül az árutõzsdei szolgáltatások keretében saját termelésû
készletre kötött saját számlás azonnali adásvételi, leszállítási határidõs, opciós és csere (swap) ügyletek során
a készlet kivezetett könyv szerinti értékében elszámolt ráfordítást,
b) az eladott áruk beszerzési értékén belül az árutõzsdei szolgáltatások keretében árura kötött saját számlás azonnali
adásvételi, leszállítási határidõs, opciós és csere (swap) ügyletek során az áru kivezetett könyv szerinti értékében
elszámolt ráfordítást,
c) az eladott áruk beszerzési értékén belül az árutõzsdei szolgáltatások keretében, árura bizományi ügylet
formájában, a megbízó javára kötött azonnali adásvételi, leszállítási határidõs, opciós és csere (swap) ügyletek
során az áru kivezetett könyv szerinti értékében elszámolt ráfordítást.
(8) A pénzügyi mûveletek ráfordításain belül elkülönítetten kell nyilvántartani
a) az árutõzsdei szolgáltatások keretében közraktárjegyre vagy árujegyre kötött saját számlás azonnali adásvételi,
leszállítási határidõs, opciós és csere (swap) ügyletek során a(z) – általános forgalmi adó nélküli – kötési ár és az
értékpapír kivezetett könyv szerinti értéke közötti veszteségjellegû különbözetet,
b) az árutõzsdei szolgáltatások keretében kötött saját számlás elszámolási határidõs, opciós és csere (swap) ügyletek
során – a záráskori piaci ár és a kötési ár különbözetében, illetve a swap-különbözet összegében – elszámolt
ráfordításokat.
(9) Az árutõzsdei szolgáltatási tevékenység keretében kötött bizományi ügyletekre, valamint az annak során kezelt, ügyfél
tulajdonát képezõ vagyontárgyakra és ügyletekre a Bkr. 9. §-ának (3)–(5) bekezdéseit, 10. §-ának (2)–(17) bekezdését,
megfelelõen kell alkalmazni azzal, hogy
a) az ott említett bizományi tevékenység bevétele alatt az értékesítés nettó árbevételét, értékpapír alatt
a közraktárjegyet és árujegyet, továbbá a befektetési vállalkozás alatt az árutõzsdei szolgáltatót kell érteni,
b) a bizományi ügylet tárgyát képezõ közraktárjegy és árujegy után – azonnali vagy határidõs adásvétel esetében –
felszámított általános forgalmi adó az egyéb rövid lejáratú követelésekkel szemben kerül elszámolásra a fizetendõ
általános forgalmi adó miatti kötelezettségekkel szemben, illetve az elõzetesen felszámított általános forgalmi
adó az egyéb rövid lejáratú kötelezettségekkel szemben kerül elszámolásra,
c) az árura kötött azonnali adásvételi, leszállítási határidõs, opciós és csere (swap) ügyletek során az értékpapírokra
vonatkozó bizományi ügyletektõl eltérõen kell eljárni az (5) bekezdés c) pontja és a (7) bekezdés c) pontja szerint,
és az ügyletet az adott árura vonatkozóan egy a megbízóval szembeni sajátszámlás árubeszerzési vagy eladási,
egyidejûleg egy harmadik féllel szembeni sajátszámlás áru eladási vagy beszerzési ügyletként kell elszámolni –
a kötési ár összegét tekintve bekerülési, illetve eladási értéknek. Az ilyen ügyletek esetében nem csak
a pénzmozgással járó gazdasági eseményt kell elszámolni a fõkönyvi számlákon a megbízó ügyféllel szembeni
kötelezettség növekedéseként vagy csökkenéseként.

MAGYAR KÖZLÖNY

•

2009. évi 193. szám

47243

(10) Az árutõzsdei szolgáltatás keretében kötött saját számlás határidõs, opciós és swap ügyletekre a Tv. és a Bkr.
13–16. §-ának elõírásait megfelelõen kell alkalmazni azzal, hogy
a) a Bkr. hivatkozott rendelkezéseiben említett kereskedési tevékenység bevétele alatt az értékesítés nettó
árbevételét kell érteni,
b) amennyiben az ügylet leszállítási ügylet és tárgya áru, vagy saját termelésû készlet, akkor azt – az (5) bekezdés a)
és b) pontját, valamint a (7) bekezdés a) és b) pontját is figyelembe véve – az ügylet zárásakor jellegétõl függõen
a Tv. áru beszerzésére, illetve áru vagy saját termelésû készlet értékesítésére vonatkozó általános szabályai szerint
kell elszámolni.
12. §

Az árutõzsdei szolgáltatónak az éves beszámoló kiegészítõ mellékletében a Tv.-ben elõírtakon túlmenõen be kell
mutatnia:
a) az árutõzsdei szolgáltatásból származó(an)
aa) eszközeit, követelések, értékpapírok, készletek, pénzeszközök, aktív idõbeli elhatárolások bontásban,
ezekbõl külön kiemelten bemutatva a bizományi és egyéb megbízásos jogviszonyt eredményezõ ügyletek
kapcsán átmenetileg birtokába került, az ügyfelek tulajdonát képezõ pénzösszeget,
ab) kötelezettségeit, külön kiemelten bemutatva a bizományi és egyéb megbízásos jogviszonyt eredményezõ
ügyletekbõl az ügyféllel szemben fennálló tartozást, valamint a passzív idõbeli elhatárolásokat,
ac) bevételeit, külön kiemelve az értékesítés nettó árbevételét, azon belül a saját számlás ügyletek és
a bizományi ügyletek miatti bevételeket, továbbá a pénzügyi mûveletek bevételeit, azon belül a saját
számlás ügyletek és a bizományi ügyletek miatti bevételeket,
ad) ráfordításait külön kiemelve az értékesítés közvetlen költségeit ezen belül az értékesítés elszámolt
közvetlen önköltségét és az eladott áruk beszerzési értékét ez utóbbit saját számlás és bizományi ügyletek
miatti költségek bontásban, továbbá a pénzügyi mûveletek ráfordítását, azon belül a saját számlás ügyletek
és a bizományi ügyletek miatti ráfordításokat,
ae) mérlegen kívüli függõ és jövõbeni (biztos) kötelezettségeit,
af) a bizományi ügyletek és egyéb megbízásos jogviszonyt eredményezõ ügyletek kapcsán az árutõzsdei
szolgáltató birtokába került, az ügyfelek tulajdonát képezõ (pénzeszköztõl eltérõ), mérlegen kívül
kimutatott eszközöket,
ag) a kapott, valamint az adott (fizetett) fedezeteket, biztosítékokat, letéti összegeket tõzsdei és tõzsdén kívüli
ügyletek kapcsán;
b) a Bkr. 17. §-ának 2., 4., és 8. pontjai szerinti adatokat, az árutõzsdei szolgáltató vonatkozásában, továbbá, ha az
a nemzetközi számviteli standardok szerinti konszolidált beszámolót készítõ anyavállalatnak minõsül, akkor a Bkr.
17/A. §-ának (6) bekezdése szerinti adatokat az árutõzsdei szolgáltatóra vonatkozóan.

III. FEJEZET
A BEFEKTETÉSI ALAPKEZELÕK ÉVES BESZÁMOLÓ KÉSZÍTÉSI ÉS KÖNYVVEZETÉSI KÖTELEZETTSÉGÉNEK
SAJÁTOSSÁGAI
13. §

A befektetési alapkezelõ a Tv. elõírásait az e fejezetben foglalt eltérésekkel köteles alkalmazni.

14. §

A befektetési alapkezelõ a Tv. 1. számú melléklete szerinti mérlegbõl, a Tv. 2. számú melléklete szerinti
eredménykimutatásból és a 17. § szerinti kiegészítõ mellékletbõl álló éves beszámolót, valamint a Tv. szerinti üzleti
jelentést köteles készíteni.

15. §

A befektetési alapkezelõ a számviteli politikája keretében köteles elkészíteni a Tv.-ben elõírtakon túlmenõen
a) a szolgáltatás elkülönítési szabályzatát, amelynek keretében részletesen szabályozza, hogyan különíti el
nyilvántartásában a portfolió kezeléssel összefüggésben keletkezõ vagy közvetlenül annak céljára szolgáló
eszközeit, forrásait, bevételeit, költségeit és ráfordításait, valamint annak keretében a birtokába került, az ügyfél
tulajdonát képezõ pénzeszközöket és attól eltérõ, a mérlegen kívül kimutatott, a 0. Nyilvántartási számlák
számlaosztályban nyilvántartott egyéb eszközöket, ügyleteket, az általa végzett egyéb tevékenységekhez,
szolgáltatásokhoz kapcsolódó tételektõl és ügyletektõl. E tekintetben a portfoliókezelõ birtokába kerül, az ügyfél
tulajdonát képezõ pénzeszköznek minõsül az is, ha a portfoliókezelés céljára az ügyfél által rendelkezésre
bocsátott pénzeszköz, illetve a portfoliókezelés során az ügyfél javára befolyt pénzeszköz a letétkezelõnél
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a portfoliót kezelõ befektetési alapkezelõ nevére megnyitott, az ügyfél pénzeszközeinek nyilvántartására szolgáló
letéti számlán van elhelyezve;
a szigorú számadású bizonylatok, nyomtatványok kezelésérõl, nyilvántartásuk és elszámoltatásuk rendjérõl és
azok ellenõrzésérõl szóló szabályzatot;
az összevont (konszolidált) éves beszámoló elkészítésére vonatkozó szabályzatot – amennyiben a befektetési
alapkezelõ összevont (konszolidált) éves beszámoló készítésre kötelezett anyavállalatnak minõsül – amelyben
rendelkezni kell többek arról, hogy az összevont (konszolidált) éves beszámolót a Tv. elõírásai vagy a nemzetközi
számviteli standardok szerint készíti el, továbbá azokról a témakörökrõl, amelyeket a Bkr. 17/A. §-a
(6) bekezdésének ba)–bg) pontja tartalmaz, függetlenül attól, hogy a befektetési alapkezelõ a Tv. vagy
a nemzetközi számviteli standardok szerint készíti összevont (konszolidált) éves beszámolóját;
a fióktelep és a központ közötti elszámolásra, illetve a fióktelepek egymás közötti elszámolására vonatkozó
szabályzatot a Bkr. 3. §-a (6) bekezdésének g) pontjában foglaltak megfelelõ alkalmazásával, feltéve, hogy
a befektetési alapkezelõ külföldi vállalkozás (központ) belföldi fióktelepének vagy külföldi fiókteleppel
rendelkezõ belföldi vállalkozásnak (központnak) minõsül.

(1) A befektetési alapkezelõnek a belsõ számviteli rendjét oly módon kell kialakítania, hogy annak adataiból év közben is
kielégíthesse a Felügyelet információs igényeit.
(2) A befektetési alapkezelõ az általa kezelt befektetési alapok vagyonát és az abban bekövetkezõ változásokat
a befektetési alap számviteli nyilvántartásában vezeti, az saját számviteli nyilvántartásaiban és beszámolójában nem
szerepel.
(3) A befektetési alapkezelõ az általa végzett portfoliókezelés során kezelt, az ügyfelek vagyonát képezõ eszközöket,
kötelezettségeket és ügyleteket a saját tulajdonát képezõ eszközöktõl és forrásoktól elkülönítetten köteles
nyilvántartani a 0. Nyilvántartási számlák számlaosztályban, az saját fõkönyvi számláin, mérlegében és
eredménykimutatásában nem szerepelhet.
(4) A befektetési alapkezelõ a megfelelõ fõkönyvi számlák bontásával vagy az analitikus nyilvántartások részletezésével
köteles biztosítani, hogy a portfoliókezelésbõl származó eszközei és kötelezettségei, bevételei, költségei és ráfordításai
elkülönítetten megállapíthatók legyenek.
(5) A befektetési alapkezelõnek a pénzeszközök között elkülönítetten kell nyilvántartania a portfoliókezeléssel
összefüggésben birtokába került (általa kezelt), ügyfelek tulajdonát megtestesítõ pénzeszközöket az egyéb rövid
lejáratú kötelezettségeken belül ilyen címen nyilvántartott kötelezettséggel szemben.
(6) Ha a portfoliókezelés során az ügyfél pénzeszközei átmenetileg sem kerülnek a portfoliókezelést végzõ befektetési
alap pénzeszközei közé, hanem a letétkezelõnél közvetlenül az ügyfél nevére megnyitott letéti számlán vannak
elhelyezve, akkor azok állományáról és az abban bekövetkezõ változásokról a 0. Nyilvántartási számlák
számlaosztályban kell nyilvántartást vezetni, az ügyfél tulajdonát képezõ, pénzeszköztõl eltérõ eszközben,
ügyletekben meglévõ, kezelt eszközökhöz, mérlegen kívüli tételekhez hasonlóan. Ilyen esetben ezen pénzeszközökkel
szemben nem lehet mérlegbeli kötelezettséget kimutatni a befektetési alapkezelõ könyvviteli nyilvántartásaiban és
mérlegében.
(7) Az ügyfelekkel szemben a portfoliókezelésbõl adódóan keletkezett követeléseket az egyéb rövid lejáratú
követeléseken belül elkülönítetten kell nyilvántartani.
(8) Az értékesítés nettó árbevételében elkülönítetten kell nyilvántartani
a) a portfoliókezelésért az ügyfélnek felszámított portfoliókezelési és egyéb díjakat, illetve az ügyfélre áthárított,
továbbszámlázott költségeket, igénybevett szolgáltatásokat,
b) a befektetési alapkezelésért az alapnak felszámított alapkezelõi és egyéb díjak összegét, illetve az alapra
áthárított, továbbszámlázott költségeket, igénybevett szolgáltatásokat.
(9) A portfoliókezelési tevékenységre és az annak keretében kötött bizományi ügyletekre, valamint az annak során kezelt,
ügyfél tulajdonát képezõ vagyontárgyakra és ügyletekre a Bkr. 9. §-ának (3)–(5) bekezdéseit, 10. §-ának
(2)–(17) bekezdését, megfelelõen kell alkalmazni, azzal, hogy az ott említett bizományi tevékenység bevétele alatt az
értékesítés nettó árbevételét, továbbá a befektetési vállalkozás alatt a befektetési alapkezelõt kell érteni.
(10) A mérlegen kívüli függõ kötelezettségek között – a 0. Nyilvántartási számlák számlaosztályban – nyilvántartott, tõke
megóvására, illetve a hozamra vonatkozó ígéret, a tõke megóvására, illetve hozamra vonatkozó garancia (tõke-, illetve
hozamgarancia) miatt keletkezõ mérlegen kívüli kötelezettségek összegét a mérleg fordulónapján értékelni kell és
alkalmazni kell arra a Tv. 41. §-ának (1) bekezdése szerinti céltartalék képzésére vonatkozó szabályokat.
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(11) A (10) bekezdés szerinti céltartalékképzés során figyelembe kell venni többek között, hogy a tõke megóvására, illetve
a hozamra vonatkozó ígéret, valamint a tõke megóvására, illetve hozamra vonatkozó garancia
a) megszûnése mérlegbeli eszköztétel keletkezését nem vonja maga után, azonban veszteségjellegû fizetési
kötelezettséget eredményezhet, ezért a kifizetés összegében várható veszteség határozza meg alapvetõen
a mérlegen kívüli kötelezettség minõsítését és értékelését;
b) amennyiben az harmadik fél általi garanciavállalással (kötelezettségvállalással) fedezett, akkor annak
veszteségmérséklõ hatását is mérlegelni kell. E tekintetben a harmadik fél fizetõképességét is meg kell vizsgálni;
c) értékelésekor, annak kockázatát az ígérettel érintett, kezelt portfolió részét képezõ befektetési eszközökbõl eredõ
kockázatok alapján kell meghatározni;
d) esetében a veszteségjellegû jövõbeni kifizetési kötelezettség felmérésekor alapvetõen a kötelezettségvállalás
értékének – a kötelezettségvállalás jellegétõl függõen – a kezelt portfolió értékelés idõpontjában érvényes piaci
értékét meghaladó összegébõl kell kiindulni, fedezet-jellegû veszteségmérséklõ tényezõként figyelembe véve
a tõke, illetve hozamgarancia tekintetében a harmadik fél (bank) által vállalt garanciát.
17. §

A befektetési alapkezelõnek az éves beszámoló kiegészítõ mellékletében a Tv.-ben elõírtakon túlmenõen be kell
mutatnia:
a) a portfoliókezelésbõl adódó(an), vagy közvetlenül annak céljára szolgáló
aa) eszközeit, ezekbõl külön kiemelten bemutatva a követeléseket, valamint a megbízásos jogviszonyból
eredõen birtokába került, az ügyfelek tulajdonát képezõ pénzösszeget,
ab) kötelezettségeit, külön kiemelten bemutatva a megbízásos jogviszonyból eredõen az ügyféllel szemben
fennálló tartozást,
ac) céltartalékait, külön kiemelve a tõke megóvására, illetve a hozamra vonatkozó ígéret, a tõke megóvására,
illetve hozamra vonatkozó garancia (tõke-, illetve hozamgarancia) miatt keletkezõ függõ kötelezettségek
után képzett céltartalék összegét,
ad) bevételeit, külön kiemelve az értékesítés nettó árbevételét és az abban elszámolt befektetési alapkezelési
díjbevételeket, valamint portfoliókezelési díjbevételeket ez utóbbiakat részletezve pénztárak
(nyugdíjpénztárak, egészség- és önsegélyezõ pénztárak), biztosítók részére végzett vagyonkezelés,
portfoliókezelés, valamint egyéb portfoliókezelés bevételeire,
ae) költségeit, ráfordításait, külön kiemelve a portfoliókezeléssel összefüggésben az ügyfélre áthárított,
továbbszámlázott költségeket,
af) mérlegen kívüli függõ és jövõbeni (biztos) kötelezettségeit, külön kiemelve abból a tõke megóvására,
illetve a hozamra vonatkozó ígéret, a tõke megóvására, illetve hozamra vonatkozó garancia (tõke-, illetve
hozamgarancia) miatt keletkezõ mérlegen kívüli kötelezettségek összegét,
ag) a portfoliókezelés során, a megbízásos jogviszonyból eredõen, a befektetés alapkezelõ birtokába került, az
ügyfelek tulajdonát képezõ (pénzeszköztõl eltérõ), mérlegen kívül kimutatott eszközök, és ügyletek értékét
(névértékét és nyilvántartási értékét, piaci értékét), azok fajtái szerinti részletezésben, az értékpapírok
esetében bemutatva az elszámolóházban, illetve más helyen õrzött és az értékpapírszámlán kezelt
dematerializált értékpapírok állományát,
ah) a kapott, valamint az adott (fizetett) fedezeteket, biztosítékokat, letéti összegeket tõzsdei és tõzsdén kívüli
ügyletek kapcsán;
b) a Bkr. 17. §-ának 4., 11., 23. pontjai szerinti adatokat a befektetési alapkezelõ vonatkozásában, továbbá a Bkr.
17. §-ának 2. pontja szerinti adatokat az ügyfél javára portfoliókezelési tevékenység keretében kötött ügyletek
vonatkozásában, valamint, ha a befektetési alapkezelõ a nemzetközi számviteli standardok szerinti konszolidált
beszámolót készítõ anyavállalatnak minõsül, akkor a Bkr. 17/A. §-ának (6) bekezdése szerinti adatokat
a befektetési szolgáltatóra vonatkozóan;
c) az általa kezelt befektetési alapok megnevezését, azok típusait és az alapok vagyonának nettó eszközértékét.

JOGHARMONIZÁCIÓS ZÁRADÉK
18. §

E rendelet a következõ uniós jogi aktusnak való megfelelést szolgálja:
Az Európai Parlament és a Tanács 2007. november 13-i 2007/64/EK irányelve a belsõ piaci pénzforgalmi
szolgáltatásokról és a 97/7/EK, a 2002/65/EK, a 2005/60/EK és a 2006/48/EK irányelv módosításáról és a 97/5/EK
irányelv hatályon kívül helyezésérõl (15. cikk).
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IV. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
Hatályba léptetõ és átmeneti rendelkezés
19. §

(1) E rendelet 2010. január 1-jén lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit elõször a 2010. évben induló üzleti évérõl
készített éves beszámolóra kell alkalmazni.
(2) E rendelet elõírásai a 2009. évben induló üzleti évrõl készített éves beszámolóra is alkalmazhatók.
Bajnai Gordon s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 328/2009. (XII. 29.) Korm. rendelete
a szakiskolai tanulmányi ösztöndíjról
A Kormány a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2003. évi LXXXVI. törvény 28. §
(5) bekezdésében, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (2) bekezdés g) pontjában, valamint
a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 94. § (3) bekezdés l) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. §
(1) bekezdés b) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:
1. §

2. §
3. §

(1) A szakiskolai tanulmányi ösztöndíj (a továbbiakban: ösztöndíj) bevezetésének célja, hogy a szakiskolai képzésben részt
vevõ, gazdaság által igényelt szakképesítést tanulók – a 3. §-ban foglaltak szerint – támogatásban részesüljenek.
(2) A gazdaság által igényelt szakképesítéseket az Szht. 13. § (2) bekezdésének j) pontja alapján a regionális fejlesztési és
képzési bizottság (a továbbiakban: RFKB) határozza meg régiónként, minden év szeptember 30-ig, a következõ
tanévre vonatkozóan.
(3) Az RFKB döntését a regionális ágazati bruttó hozzáadott értékre vonatkozó KSH adatok, az állami foglalkoztatási
szolgálat által nyilvántartott regisztrált álláskeresõ pályakezdõkre vonatkozó adatok, a magyar munkaerõpiaci
prognózisban szereplõ adatok, a foglalkoztatottak FEOR és ágazat szerinti a döntést megelõzõ évre megállapított
megoszlására vonatkozó KSH adatok és a döntést követõ 3 éves szakiskolai kibocsátásra vonatkozó adatok
figyelembevételével határozza meg.
(4) Az RFKB döntéséhez a jelen levõ bizottsági tagok kétharmadának a szavazata szükséges.
(5) Az RFKB régiónként legfeljebb 10, a gazdaság által igényelt szakképesítést határozhat meg.
Az ösztöndíj forrása a Munkaerõpiaci Alap képzési alaprésze (a továbbiakban: képzési alaprész).
(1) Jövedelmi helyzettõl függetlenül ösztöndíjban részesülnek – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – a közoktatási
intézményben nappali rendszerû iskolai oktatásban szakképzési évfolyamon szakiskolai képzésben részt vevõ, tanulói
jogviszonyban lévõ, a gazdaság által az adott régióban igényelt szakképesítést tanulók (a továbbiakban: ösztöndíjas
tanuló).
(2) Nem részesülhet ösztöndíjban
a) a tanév adott félévében a tanuló, ha az azt megelõzõ félévben 2,51 alatti tanulmányi átlageredményt ért el,
b) a tanév ismétlésére kötelezett tanuló, a megismételt tanév idõtartama alatt,
c) a tanuló az adott tanévben, ha igazolatlan óráinak száma meghaladja a 10 órát,
d) a tanuló az adott tanévben a Kt. 76. § (2) bekezdésében meghatározott fegyelmi büntetés esetén az arról szóló
határozat jogerõre emelkedésének napjától.
(3) Az ösztöndíj – az (1) bekezdésben foglaltak szerint – megilleti azt a tanulót is, aki az Országos Szakmai Tanulmányi
Versenyen elért eredménye alapján az órák látogatása alól felmentést kapott.

MAGYAR KÖZLÖNY

•

2009. évi 193. szám

47247

(4) Amennyiben a tanuló az (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelõen másik iskolával úgy létesít tanulói jogviszonyt,
hogy a korábbi iskolában nem teljesültek az (1) bekezdésében foglalt feltételek, úgy a tanuló számára az adott félévre
az utolsó lezárt félév tanulmányi átlageredménye alapján járó ösztöndíjat kell folyósítani a másik iskolával létesített
tanulói jogviszony hónapjától kezdõdõen.
(5) Az iskola köteles tájékoztatni a tanulót az (1)–(4) bekezdésben foglaltakról.
4. §

(1) Az ösztöndíjas tanuló az ösztöndíjra az elsõ szakképzési évfolyam tanévének kezdõ napjától az utolsó szakképzési
évfolyamon a tanulmányokat lezáró, a tanév rendjében meghatározott elsõ szakmai vizsga letételére kijelölt hónap
végéig jogosult, amely idõtartamot nem hosszabbítja meg a javító- vagy pótló vizsga idõpontja.
(2) Az ösztöndíj folyósítása független a tanulónak más jogcímen fizetett egyéb juttatásoktól.
(3) Az ösztöndíj folyósításának a feltétele az ösztöndíjas tanuló nevére szóló fizetési számla számának az iskola felé írásban
történõ bejelentése.

5. §

(1) Az ösztöndíj mértékét félévente kell megállapítani, a félévi értesítõben, illetve az év végi bizonyítványban szereplõ
érdemjegyek szerint számított tanulmányi átlageredmény alapján. Amennyiben a tanulónak javítóvizsgát kell tennie,
a tanulmányi átlageredményt a javítóvizsga letételét követõen, annak eredményével együtt kell megállapítani.
(2) Az ösztöndíj mértéke az elsõ szakképzési évfolyam elsõ félévében tanulónként egységesen 10 000 Ft/hó. Az elsõ
szakképzési évfolyam második félévétõl kezdõdõen, és a további félévekben, ha a tanulmányi átlageredmény
a) 2,51 és 3,0 között van, az ösztöndíj mértéke 10 000 Ft/hó;
b) 3,01 és 3,5 között van, az ösztöndíj mértéke 15 000 Ft/hó;
c) 3,51 és 4,0 között van, az ösztöndíj mértéke 20 000 Ft/hó;
d) 4,01 és 4,5 között van, az ösztöndíj mértéke 25 000 Ft/hó;
e) 4,51 és 5,0 között van, az ösztöndíj mértéke 30 000 Ft/hó.
(3) A július és augusztus hónapokra folyósított ösztöndíj mértéke megegyezik a tanév második félévében folyósított
ösztöndíj mértékével.
(4) A tanulmányi átlageredményt a félévi értesítõben, vagy az év végi bizonyítványban szereplõ érdemjegyek számtani
átlagaként kell meghatározni a magatartás és a szorgalom érdemjegyek kivételével. A tanulmányi átlageredmény
meghatározása során az általános kerekítési szabályok szerint kell eljárni.
(5) A 2,51 tanulmányi átlageredmény elérését, vagy a megismételt tanévet követõen az ösztöndíj a következõ félévtõl
újra megilleti a tanulót a (2) bekezdés szerinti mértékben.

6. §

(1) A 2,51 tanulmányi átlageredményt el nem érõ tanuló számára az iskolának biztosítania kell a szakmai kompetenciákat
fejlesztõ oktatásban való részvétel lehetõségét.
(2) A szakmai kompetenciákat fejlesztõ oktatást maximum négyfõs csoportokban kell végezni.
(3) A szakmai kompetenciákat fejlesztõ oktatásról foglalkozási naplót kell vezetni, melyben fel kell tüntetni az oktatás
idõtartamát, tárgyát, és az abban résztvevõk nevét.

7. §

(1) A szakmai kompetenciákat fejlesztõ oktatást végzõ tanárokat az elvégzett többletmunkáért a közalkalmazottakról
szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról szóló kormányrendeletben meghatározottak szerint felzárkóztatási
pótlék illeti meg.
(2) A felzárkóztatási pótléknak és a pótlék munkáltatót terhelõ járulékainak forrása a képzési alaprész.

8. §

(1) Az ösztöndíj folyósításával összefüggõ feladatokat az iskola végzi. Az iskolát az ösztöndíj folyósításából eredõ
többletfeladataiért az általa kifizetett ösztöndíj 2 százalékának megfelelõ lebonyolítási költségtérítés illeti meg, mely
magában foglalja az ösztöndíj folyósításával kapcsolatos banki költségeket is.
(2) Az állami szakképzési és felnõttképzési intézet (a továbbiakban: NSZFI) az ösztöndíj fedezetét biztosító összeget,
az iskolát megilletõ lebonyolítási költségtérítést, a felzárkóztatási pótléknak és annak munkáltatót terhelõ járulékainak
fedezetét biztosító összeget az iskolával kötött támogatási szerzõdés alapján, az iskola (5) bekezdés szerinti
idõszakokra vonatkozó igénybejelentése alapján, elõfinanszírozással, az elõzõ idõszakról készített utólagos elszámolás
egyidejû benyújtása mellett folyósítja az iskolának, a támogatási szerzõdésben feltüntetett pénzforgalmi
számlaszámra.
(3) Az iskola utólagos elszámolást készít az elõzõ idõszakban folyósított ösztöndíjakról, az iskolát megilletõ lebonyolítási
költségtérítésrõl, a felzárkóztatási pótlékról és annak munkáltatót terhelõ járulékairól, és azt az adott idõszakra
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vonatkozó igénybejelentésével együtt benyújtja az NSZFI-nek. Az NSZFI az iskola igénybejelentését követõen,
a benyújtott utólagos elszámolás elfogadása után, a teljesítési igazolás kiállítását követõ 5 napon belül folyósítja
az igényelt összeget az iskolának.
(4) A (2)–(3) bekezdésben meghatározott igénybejelentést és utólagos elszámolást az iskola az 1. és 2. számú melléklet
szerinti adatlapon nyújtja be az NSZFI-nek az NSZFI honlapján közzétett formátumban.
(5) A (2)–(3) bekezdés szerinti adatlapokat az iskola minden évben
a) a szeptember 1-jétõl november 30-áig terjedõ idõszakra, szeptember 15-éig,
b) a december 1-jétõl január 31-éig terjedõ idõszakra, december 15-éig,
c) a február 1-jétõl május 31-éig terjedõ idõszakra, február 15-éig,
d) a június 1-jétõl augusztus 31-éig terjedõ idõszakra, június 15-éig
köteles benyújtani az NSZFI-nek.
9. §

(1) Az iskola a rendelkezésére bocsátott összeget kizárólag az e rendeletben meghatározott célokra használhatja fel.
(2) Az iskola az ösztöndíjat minden hónap 28. napjáig folyósítja az ösztöndíjas tanuló részére azzal az eltéréssel, hogy
a július és augusztus hónapokra járó ösztöndíjat a szorgalmi idõszak utolsó hónapjának 28. napjáig egy összegben
fizeti ki.

10. §

(1) Az iskola rendelkezésére bocsátott összeg felhasználásának és az ösztöndíj folyósításának ellenõrzését a NSZFI végzi.
(2) Az NSZFI (1) bekezdésben foglalt ellenõrzési jogosultsága kiterjed
a) az iskola által közölt igénylési és elszámolási adatok valóságtartalmának vizsgálatára, valamint
b) az iskola rendelkezésére bocsátott összeg cél szerinti felhasználására.
(3) Az NSZFI az ellenõrzés során vizsgálatot tarthat, okiratot és más dokumentációt kérhet, azokról másolatot, kivonatot
készíthet, az iskola igazgatójától vagy az általa megbízott személytõl szóban és írásban felvilágosítást kérhet.

11. §

(1) Az ellenõrzés alá vont iskola köteles
a) az NSZFI megkeresésének soron kívül eleget tenni,
b) az NSZFI részére szóban vagy írásban tájékoztatást, magyarázatot adni, a dokumentációs anyagokba
a betekintést lehetõvé tenni,
c) az NSZFI kérésére az általa szolgáltatott adatok és rendelkezésre bocsátott dokumentáció teljességérõl
nyilatkozatot tenni,
d) az ellenõrzés zavartalan elvégzéséhez szükséges egyéb feltételeket megteremteni.
(2) Az NSZFI köteles az ellenõrzés alá vont iskolát elõzetesen értesíteni az ellenõrzésrõl. Az ellenõrzésrõl való értesítés
mellõzhetõ, ha fennáll a veszélye annak, hogy az ellenõrzés alá vont iskola bizonylatokat, könyveket, nyilvántartásokat,
egyéb iratokat megsemmisítik, vagy megváltoztatják, vagy az ellenõrzés eredményességét az ellenõrzés alá vont
iskola egyéb módon veszélyeztetné.
(3) Az NSZFI az ellenõrzést a szükséges iratok, bizonylatok, könyvek, nyilvántartások – ideértve az elektronikus úton tárolt
adatokat is –, számítások és egyéb tények, adatok, körülmények megvizsgálásával – a dokumentáció bekérésével vagy
helyszíni ellenõrzés útján – folytatja le.
(4) Az NSZFI az ellenõrzés megállapításairól és a szükséges intézkedésekrõl az ellenõrzés alá vont iskola által is aláírt
jegyzõkönyvet készít.
(5) Az ellenõrzés alá vont iskolának joga van az ellenõrzés során keletkezett iratokba betekinteni, a megállapításokkal
kapcsolatban felvilágosítást kérni, azokra észrevételt tenni, a jegyzõkönyvet megismerni, és a jegyzõkönyv átadását,
kézbesítését követõ 15 napon belül észrevételt tenni.

12. §

(1) Jogszabálysértés, a támogatási szerzõdés által elõírt kötelezettségek nem szerzõdésszerû teljesítése, vagy
a rendelkezésére bocsátott összeg jogszerûtlen felhasználása esetén az iskolát a rendelkezésére bocsátott összeg
tekintetében visszafizetési és kamatfizetési kötelezettség terheli a Magyar Államkincstárnál vezetett NSZFI-MPA
elõirányzat-felhasználási keretszámla javára (10032000-01744260-70000007).
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott eseteken túlmenõen visszafizetési és kamatfizetési kötelezettség terheli az iskolát
abban az esetben is, ha
a) az ellenõrzést szándékosan meghiúsította,
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b) az ellenõrzés lefolytatását akadályozta vagy
c) az ellenõrzéshez szükséges dokumentumokat nem bocsátotta rendelkezésre.
(3) A visszafizetési kötelezettség az (1)–(2) bekezdésben meghatározott cselekmény megállapításától, a kamatfizetési
kötelezettség az (1)–(2) bekezdésben meghatározott cselekmény megvalósításának kezdõ idõpontjától keletkezik.
A kamat napi mértéke a mindenkori jegybanki alapkamat 365-öd részének kétszerese.
(4) A visszafizetési és kamatfizetési kötelezettség teljesítése nem érintheti az ösztöndíj folyósítását.
13. §

Az iskolában az ösztöndíjas tanulóról a nyilvántartott adatok tekintetében a Kt. 2. számú mellékletének „A közoktatási
intézményekben nyilvántartott és kezelt személyes és különleges adatok” cím, „A gyermekek, tanulók adatai”
alcímhez tartozó 1–3. pontban foglaltakat kell alkalmazni azzal, hogy a nyilvántartott adatok között szerepeltetni kell
azt is, hogy a tanuló az adott régióban a gazdaság által igényelt szakképesítést tanul. Az iskola személyes adatot nem
továbbít az NSZFI részére.

14. §

E rendelet alkalmazásában a gazdaság által igényelt szakképesítés a régió gazdasági fejlõdése és foglalkoztatási
helyzetének javítása szempontjából kiemelten fontosnak minõsített legfeljebb 10 szakképesítés, amely tartalmazza
a külön jogszabályban meghatározott hiány-szakképesítéseket is.

15. §

(1) Ez a rendelet 2010. január 1-jén lép hatályba.
(2) Az ösztöndíj elsõ alkalommal 2010. február 1-jétõl illeti meg a 3. § (1) bekezdése szerinti tanulókat.
(3) A 2009/2010-es tanév második félévében az ösztöndíj mértéke egységesen 10 ezer forint/fõ/hó valamennyi 3. §
(1) bekezdése szerinti tanuló esetében.
(4) Az RFKB az 1. § (2) bekezdése szerinti, 2009/2010-es tanév második félévére és 2010/2011-es tanévre vonatkozó
döntését 2010. január 15-ig hozza meg.
(5) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról
a közoktatási intézményekben címû 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kjt. vhr.) 15. § (6) bekezdés
a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A pedagógus-munkakörben foglalkoztatott közalkalmazott pedagógusoknak a következõ illetménypótlékok adhatók:]
„a) felzárkóztatási pótlék annak, aki beilleszkedési, magatartási, tanulási zavarral küzdõ gyermekek óvodai nevelését,
iskolai nevelését és oktatását végzi, továbbá annak, aki a szakiskolai tanulmányi ösztöndíjról szóló kormányrendelet
szerint a 2,51 tanulmányi átlageredményt el nem érõ tanuló szakmai kompetenciákat fejlesztõ oktatását végzi;”
(6) A Kjt. vhr. 15. § (8) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(8) A (2) bekezdésben szabályozott pótlékok mértékét – az e rendeletben meghatározott keretek között –
a nevelési-oktatási intézményen belül pótlékonként egységesen a kollektív szerzõdés, ennek hiányában a munkáltató
határozza meg. A (6) bekezdésben szabályozott pótlékok bevezetését az a) pont második fordulatában foglaltak
kivételével a nevelési-oktatási intézmény fenntartója – ha többletköltségvetési támogatás nélkül a szükséges
költségvetési fedezetet biztosítja – engedélyezi és a Kjt. 71. §-ának (3) bekezdésében meghatározott keretek között
meghatározza a pótlék mértékét.”
(7) A Kjt. vhr. 15. §-a a következõ (9) bekezdéssel egészül ki:
„(9) A (6) bekezdés a) pontjában meghatározott felzárkóztatási pótlék jogosultsági hónapra esõ összegét az adott évre
megállapított pótlékalap egynegyedének és a szakmai kompetenciákat fejlesztõ oktatásban részesített tanulók
létszámának szorzataként kell meghatározni. Az így megállapított összeget a tanárok között munkavégzésük
arányában kell megosztani.”
(8) E § (2)–(4) bekezdése 2010. szeptember 1-jén hatályát veszti. Ez a bekezdés 2010. szeptember 2-án hatályát veszti.
(9) E § (5)–(7) bekezdése 2010. január 2-án hatályát veszti. Ez a bekezdés 2010. január 3-án hatályát veszti.

Bajnai Gordon s. k.,
miniszterelnök
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1. számú melléklet a 328/2009. (XII. 29.) Korm. rendelethez
Szakképzõ iskola
Neve:
Címe:
OM azonosítója:
Pénzforgalmi számlaszám:
Ügyintézõ neve:

Telefonszáma:
E-mail címe:

Az igénylés idõszaka:
I.

Szakiskolai tanulmányi ösztöndíj igénylése:
A. Az igénylés idõszakában járó ösztöndíj igénylése
Sorszám

Tanulmányi átlageredmény

a

b

1.

elsõ szakképzõ évfolyam
elsõ félévében
5,0 és 4,51 között
4,5 és 4,01 között
4,0 és 3,51 között
3,5 és 3,01 között
3,0 és 2,51 között
2,51 alatt
Összesen:

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ösztöndíjas
tanulói létszám

Ösztöndíj
mértéke

fõ

Ft/hó

c

d

Hónapok száma

Igényelt
ösztöndíj
összege

e

f=c*d*e

Ft

10 000
30 000
25 000
20 000
15 000
10 000
0

0

B. Az igénylés idõszakát megelõzõen járó ösztöndíj pótigénylése1
Sorszám

Tanulmányi átlageredmény

a

b

1.

elsõ szakképzõ évfolyam
elsõ félévében
5,0 és 4,51 között
4,5 és 4,01 között
4,0 és 3,51 között
3,5 és 3,01 között
3,0 és 2,51 között
2,51 alatt
Összesen:

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Igényelt tanulmányi ösztöndíj összesen: (A+B)

1

Elmaradt ösztöndíj igénylése esetén tölthetõ csak ki.

Ösztöndíjas
tanulói létszám

Ösztöndíj
mértéke

fõ

Ft/hó

c

d

Hónapok száma

Igényelt
ösztöndíj
összege

e

f=c*d*e

Ft

10 000
30 000
25 000
20 000
15 000
10 000
0

0
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Szakmai kompetenciákat fejlesztõ oktatást végzõ tanárok felzárkóztatási pótlékának és járulékainak igénylése:
Sorszám

a

Havi pótlékalap negyede

Fejlesztésben
részesülõ
tanulói létszám

Ft

fõ

b

c

Hónapok száma

d

Munkáltatót
terhelõ
bérjárulékok

Igényelt összeg

Ft

Ft

e

f=(b*c*d)+e

1.
III.

Lebonyolítási költségtérítés igénylése:
Igényelhetõ
lebonyolítási
költségtérítés
összege

Sorszám

Tanulmányi ösztöndíj igénylés összege

Ft

Ft

a

b= I. tábla (A+B)

c=b*0,02

1.
IV.

Kiutalási igény összesítõje:
Sorszám

1.
2.
3.
4.

Megnevezés

Igényelt összeg

I. Tanulmányi ösztöndíj (A+B)
II. Felzárkóztatási pótlék és bérjárulékai
III. Lebonyolítási költségtérítés
Kiutalási igény összesen:

Dátum:

P. H.
........................................................
aláírás

2. számú melléklet a 328/2009. (XII. 29.) Korm. rendelethez
Szakképzõ iskola
Neve:
Címe:
OM azonosítója:
Pénzforgalmi számlaszám:
Ügyintézõ neve:

Telefonszáma:
E-mail címe:

Az elszámolás idõszaka:
I.

Szakiskolai tanulmányi ösztöndíj elszámolása:
Ösztöndíj
mértéke

Kiutalt ösztöndíj

Kifizetett ösztöndíj

Különbözet

Sorszám

Tanulmányi átlageredmény

Ft/hó

fõ

Ft

fõ

Ft

Ft

a

b

c

d

e

f

g

h=e–g

1.

Elsõ szakképzõ
évfolyam elsõ félévében
5,0 és 4,51 között
4,5 és 4,01 között
4,0 és 3,51 között
3,5 és 3,01 között

10 000

2.
3.
4.
5.

30 000
25 000
20 000
15 000
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Sorszám
a

b

6.
7.
8.
II.

Ösztöndíj
mértéke

Tanulmányi átlageredmény

Kiutalt ösztöndíj

•

Kifizetett ösztöndíj
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Különbözet

Ft/hó

fõ

Ft

fõ

Ft

Ft

c

d

e

f

g

h=e–g

3,0 és 2,51 között
10 000
Összesen:
–
Visszafizetendõ ösztöndíj összege (a különbözet összege):

Szakmai kompetenciákat fejlesztõ oktatást végzõ tanárok felzárkóztatási pótlékának és járulékainak elszámolása:
II. A.
Sorszám

Kompetenciafejlesztésben részesült tanulók száma

Hónapok száma

1.
II. B.
Az elszámolási idõszakban kifizetett
Sorszám

Kiutalt pótlék bruttó összege
Ft

felzárkóztatási
pótlék
Ft

bérjárulékok
Ft

összesen
Ft

a

b

c

d

e=c+d

1.
2.
III.

f=b–e

Visszafizetendõ felzárkóztatási pótlék összege (a különbözet összege):

Lebonyolítási költségtérítés elszámolása:
Sorszám

a

1.
2.
IV.

Különbözet
Ft

Kiutalt lebonyolítási
költségtérítés összege
Ft

b

Az elszámolási idõszakban kifizetett
Tanulmányi ösztöndíj
összege
Ft

Tanulói ösztöndíj 2%-a
Ft

c

d=c*0,02

Felhasznált
lebonyolítási
költségtérítés
Ft

Különbözet
Ft

e= maximum d

f=b–e

Visszafizetendõ lebonyolítási költségtérítés összege (különbözet):

Kiutalt támogatások elszámolásának az összesítése:
Sorszám

1.
2.
3.
4.

Megnevezés

Kiutalt összeg
Ft

Felhasznált
összeg
Ft

I. Szakiskolai tanulmányi ösztöndíj
II. Felzárkóztatási pótlék és járulékai
III. Lebonyolítási költségtérítés
Összesen (1+2+3):

Dátum:

P. H.

.....................................................
aláírás

Visszafizetendõ
különbözet
Ft
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A Kormány 329/2009. (XII. 29.) Korm. rendelete
a fogyasztói érdekek képviseletét ellátó társadalmi szervezeteknek
a 2009/22/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti jegyzékbe való felkerülése céljából
lefolytatandó eljárásról
A Kormány a fogyasztóvédelemrõl szóló 1997. évi CLV. törvény 55. § (1) bekezdés j) pontjában foglalt felhatalmazás alapján,
az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:
1. §

A 2009/22/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti feljogosított egységek – a 4. cikk (3) bekezdése alapján
az Európai Bizottság által vezetett és az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett – jegyzékébe (a továbbiakban:
jegyzék) a fogyasztóvédelemrõl szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Fgytv.) 2. § e) pontja szerinti fogyasztói
érdekek képviseletét ellátó társadalmi szervezet (a továbbiakban: fogyasztóvédelmi szervezet) kérheti felvételét.

2. §

(1) A jegyzékbe történõ felvételre irányuló kérelmet a fogyasztóvédelemért felelõs miniszterhez (a továbbiakban:
miniszter) kell benyújtani.
(2) A kérelemben az Fgytv. 2. § e) pontjában foglaltaknak való megfelelést a fogyasztóvédelmi szervezet
a) a társadalmi szervezetekrõl szóló külön jogszabály szerinti bírósági nyilvántartásban való szereplése tekintetében
a megyei (fõvárosi) bíróság által kiállított, a társadalmi szervezet bírósági nyilvántartásba bejegyzett hatályos
adatairól szóló harminc napnál nem régebbi kivonattal,
b) tevékenységének legalább két éve a fogyasztói érdekek védelmére történõ kiterjedését a bírósági nyilvántartásba
vételrõl, vagy tevékenységének e tekintetben történõ változása esetén a nyilvántartásba bejegyzett adat
megváltozásának bejegyzésérõl szóló bírósági határozat másolatával, továbbá
c) a legalább ötven fõ természetes személy taggal való rendelkezése tekintetében a fogyasztóvédelmi szervezet
képviselõjének nyilatkozatával
kell igazolni.
(3) A kérelemben meg kell jelölni, hogy a fogyasztóvédelmi szervezet mely tevékenységi köre irányul a fogyasztói érdekek
védelmére.
(4) Ha a kérelmezõ a (2) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott adatokat nem igazolja, a miniszter a kérelem
elbírálásához adatszolgáltatás iránti kérelemmel fordul az adatokról nyilvántartást vezetõ bírósághoz.

3. §

Ha a kérelem megfelel a 2. § (2)–(3) bekezdésében foglaltaknak, illetve ha az adatokról nyilvántartást vezetõ bíróság
a kérelmezõ tekintetében igazolja a 2. § (2) bekezdés a), illetve b) pontjában foglaltak fennállását, a miniszter
– a fogyasztóvédelmi szervezet nevének és tevékenységi körének megadásával – kezdeményezi az Európai
Bizottságnál a fogyasztóvédelmi szervezet jegyzékbe való felvételét.

4. §

Ha a jegyzékben szereplõ fogyasztóvédelmi szervezet 2. § (3) bekezdése szerinti fogyasztóvédelmi tevékenységi köre
módosul, köteles azt haladéktalanul bejelenteni a miniszternek. A miniszter a bejelentés alapján kezdeményezi
az Európai Bizottságnál a fogyasztóvédelmi szervezet tevékenységi köre módosulásának a jegyzékben történõ
átvezetését.

5. §

(1) A jegyzékben szereplõ fogyasztóvédelmi szervezet bármikor kérheti a miniszternél a jegyzékbõl való törlését.
(2) Ha a jegyzékben szereplõ fogyasztóvédelmi szervezet
a) a körülményekben beállott változás folytán már nem felel meg az Fgytv. 2. § e) pontjában foglalt feltételeknek,
vagy
b) a feloszlásáról vagy más társadalmi szervezettel való egyesülésérõl döntött,
köteles azt haladéktalanul bejelenteni a miniszternek.
(3) A kérelem, illetve a bejelentés alapján a miniszter kezdeményezi az Európai Bizottságnál a fogyasztóvédelmi szervezet
jegyzékbõl való törlését.

6. §

Ha a jegyzékben szereplõ fogyasztóvédelmi szervezet megszûnésének megállapítása vagy a fogyasztóvédelmi
szervezet feloszlatása a miniszter hivatalos tudomására jut, az errõl szóló bírósági határozat alapján kezdeményezi
az Európai Bizottságnál a fogyasztóvédelmi szervezet jegyzékbõl való törlését.
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A miniszter a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályai szerint jár el.

8. §

(1) Ez a rendelet 2010. január 1-jén lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a fogyasztói érdekek képviseletét ellátó társadalmi szervezeteknek a 98/27/EK európai parlamenti és
tanácsi irányelv szerinti jegyzékbe való felkerülése céljából lefolytatandó eljárásáról szóló 216/2008. (VIII. 29.) Korm.
rendelet.
(3) E § (2) bekezdése 2010. január 2-án hatályát veszti. E bekezdés 2010. január 3-án hatályát veszti.

9. §

E rendelet a fogyasztói érdekek védelme érdekében a jogsértés megszüntetésére irányuló eljárásokról szóló, 2009.
április 23-i 2009/22/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 3. cikkének és 4. cikke (2) bekezdésének való megfelelést
szolgálja.
Bajnai Gordon s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 330/2009. (XII. 29.) Korm. rendelete
a 2008. évi terület- és régiófejlesztési célelõirányzat felhasználásának részletes szabályairól szóló
148/2008. (V. 26.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány a területfejlesztésrõl és a területrendezésrõl szóló 1996. évi XXI. törvény 27. § (1) bekezdés k) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következõket
rendeli el:
1. §

A 2008. évi terület- és régiófejlesztési célelõirányzat felhasználásának részletes szabályairól szóló 148/2008. (V. 26.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 9. § (7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(7) Adózás elõtti eredmény növelésére vállalt kötelezettség keretében – a fenntartási kötelezettség mellett –
a 8. § (1) bekezdés b) pontjának ba) és bb) alpontjai alapján támogatásban részesített projektet, valamint
a 37. § (1) bekezdésének c) pontjában foglalt jogcímek alapján támogatásban részesített, jövedelemtermelõ projektet
megvalósító kedvezményezett arra vonatkozóan vállal kötelezettséget, hogy a projekt befejezését követõ elsõ üzleti
év elsõ napjától számított 3 üzleti éven át – kis- és középvállalkozások esetén 2 üzleti éven át – a számvitelrõl szóló
2000. évi C. törvény (a továbbiakban: számviteli törvény) 70. § (2) bekezdésében meghatározott adózás elõtti
eredményét a támogatási szerzõdésben meghatározottak szerint növeli. Az adózás elõtti eredmény növelésére vállalt
kötelezettség akkor tekinthetõ teljesítettnek, ha a vállalt növekedési érték a kötelezettség teljes idõtartamára
számított átlagban teljesül, és az egyes üzleti évek adózás elõtti eredménye a kötelezettség idõtartamának minden
évében meghaladja a támogatási szerzõdésben szereplõ vállalás mértékének 75%-át. A teljesítés mértékét
a ténylegesen teljesült és a vállalt növekmény hányadosának százalékban kifejezett értéke adja. A kötelezettség
mértékének meghatározása során bázisértéknek a pályázat benyújtását megelõzõ, vagy – a kedvezményezett írásbeli
kérelme alapján – a támogatási szerzõdés megkötését megelõzõ utolsó lezárt üzleti év beszámolójának adatait kell
tekinteni.”

2. §

(1) A Rendelet 25/A. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A kötelezettségek teljesítésének felfüggesztésérõl a támogatási döntést hozó szerv a kérelem beérkezését követõ
60 napon belül dönt. A felfüggesztés idõtartama nem lehet rövidebb 6, és nem lehet hosszabb 24 hónapnál.
A felfüggesztés idõtartamának kezdõ idõpontját valamely hónap elsõ, befejezõ idõpontját valamely hónap utolsó
napjában kell meghatározni, amelyeket a támogatási szerzõdés módosításában rögzíteni kell.”
(2) A Rendelet 25/A. § (6) és (7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(6) A kötelezettségek teljesítésének felfüggesztése támogatási szerzõdésenként csak egy alkalommal
engedélyezhetõ, amelyet – a kedvezményezett által a támogatási döntést hozó szervhez a felfüggesztés lejártát
megelõzõ legalább 30 és legfeljebb 180 napon belül benyújtott kérelem alapján – a támogatási döntést hozó szerv egy
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alkalommal meghosszabbíthat. A felfüggesztés teljes idõtartama a felfüggesztés meghosszabbításával együtt sem
lehet hosszabb a (3) bekezdésben meghatározott idõtartamnál. A támogatási döntést hozó szerv a 9. § (7) és
(9)–(11) bekezdések szerinti kötelezettségek felfüggesztése mellett egyidejûleg köteles dönteni a támogatási
szerzõdésben vállalt fenntartási kötelezettség felfüggesztés alatti, illetve felfüggesztés idõtartamának lejártát követõ
teljesítésérõl. A felfüggesztés idõtartamának meghosszabbításakor a 25/A. § (2) bekezdését kell megfelelõen
alkalmazni. A felfüggesztés idõtartamának lejártát követõen a kedvezményezett köteles a kötelezettségeit
a támogatási szerzõdésben vállalt feltételek szerint teljesíteni. A felfüggesztés idõtartama a támogatási szerzõdésben
vállalt, 9. § (7) és (9)–(11) bekezdések szerinti kötelezettségek teljesítése idõtartamának nem képezi részét.
(7) A támogatási döntést hozó szerv az általa kötött, 2009. január 1-jén még teljesítés alatt álló szerzõdések számának
legfeljebb 50%-ában élhet a kötelezettségek teljesítésének felfüggesztésével. Ezen korlát érvényesítése során
a kötelezettségek teljesítésének felfüggesztésére irányuló kérelmek beérkezési sorrendjét kell figyelembe venni.”
3. §

A Rendelet 28. § (7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(7) A 39. § (3) bekezdés szerinti jogelõd elõirányzatok terhére nyújtott támogatás kapcsán megkötött támogatási
szerzõdésben rögzített biztosítékhoz kapcsolódó kérelem elbírálása, az esetlegesen szükségessé váló
szerzõdésmódosítás során a minisztérium nevében a támogatási döntést hozó szerv, a biztosíték érvényesítése során
az Államkincstár jár el.”

4. §

A Rendelet 30. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A kamat a visszavonáskor érvényes jegybanki alapkamat kétszerese, nem önkormányzatok kedvezményezettsége
esetén a visszavonáskor érvényes jegybanki alapkamat másfélszerese. A kamatot a támogatás igénybevételétõl
a támogatási döntést hozó szervnek a támogatási szerzõdés nem megfelelõ teljesítésérõl való értesülését igazoló
dokumentum keltezéséig terjedõ idõszakra kell felszámítani. Amennyiben a támogatott a nem teljesítést rögzítõ
ellenõrzési jegyzõkönyvben tett megállapítást vitatja és a szerzõdésszerû teljesítést 15 napon belül hitelt érdemlõen
nem igazolja, a kamatot az igénybevételtõl az igazolásra rendelkezésre álló határidõ leteltéig kell felszámítani.
A támogatási szerzõdés nem megfelelõ teljesítésérõl való értesülést igazoló dokumentum keltezésének helyszíni
ellenõrzési jegyzõkönyv esetén a jegyzõkönyv aláírásának dátumát, a (2) bekezdés g) pontjában szereplõ eljárások
esetén az eljárás megindulásáról tájékoztató Cégközlöny dátumát kell tekinteni. A kamat összegét – az ügynökséggel
együttmûködve – az Államkincstár határozza meg.”

5. §

(1) A Rendelet 31. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Gazdasági társaságok által teljesítendõ visszafizetési kötelezettség akkor tekinthetõ a gazdálkodást súlyosan
veszélyeztetõ mértékûnek, ha a kötelezettség összege a kedvezményezett utolsó lezárt évi nettó árbevételének 5%-át
meghaladja.”
(2) A Rendelet 31. § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(6) A részletfizetésrõl szóló szerzõdésmódosítás hatálybalépésének feltétele a törlesztési ütemezés végét követõ
30. napig érvényes, 28. § szerinti és legalább a részletfizetési kérelem benyújtásának idõpontjában fennálló
visszafizetési kötelezettséggel megegyezõ összegû biztosíték nyújtása.”
(3) A Rendelet 31. §-a a következõ (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) A támogatási döntést hozó szerv a kedvezményezett támogatási szerzõdéshez kötõdõ részletfizetési,
a szerzõdéses kötelezettség átvállalását jóváhagyó, valamint a biztosíték cseréjére irányuló kérelmérõl, illetve
a szerzõdés nem teljesítésébõl adódó további eljárásról, vagy alkalmazandó szankcióról – a kérelem beérkezésétõl,
illetve a szerzõdés nem teljesítését megállapító jegyzõkönyv aláírásától számított – 30 napon belül dönt.”

6. §

A Rendelet 39. §-a a következõ (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A 31. § rendelkezéseit a (3) bekezdés szerinti jogelõd elõirányzatok terhére kötött, folyamatban lévõ támogatási
ügyek esetén is alkalmazni kell.”

7. §

Ez a rendelet 2010. január 1-jén lép hatályba, és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.

Bajnai Gordon s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány 331/2009. (XII. 29.) Korm. rendelete
a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások
fedezetérõl szóló 1997. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet
módosításáról
A Kormány a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetérõl szóló
1997. évi LXXX. törvény 58. §-a (1) bekezdésének a), c), d) és g) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. §
(1) bekezdésének b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:
1. §

A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetérõl szóló
1997. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) a 2. §-t követõen
a következõ új 2/A. §-sal egészül ki:
„2/A. § A Tbj. 4. §-ának q) pontja szerinti tevékenységre jellemzõ kereset meghatározásánál az egyéni és társas
vállalkozó az Szja tv. 3. §-ának 9. pontjában foglaltakat megfelelõen alkalmazhatja.”

2. §

Az R. az 5/F. §-t követõen a következõ új 5/G. §-sal egészül ki:
„5/G. § A Tbj. 25/A. §-a b) pontjának alkalmazásában nem minõsül munkaviszonnyal rendelkezõnek a munkavállaló, ha
fizetés nélküli szabadságon van.”

3. §

Az R. 8. §-a a következõ új (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A Tbj. 34. §-ának (10) bekezdésében meghatározott egészségügyi szolgáltatás biztosítására irányuló
megállapodás megkötéséhez bemutatandó a kedvezményezett személyazonosságát igazoló okmány, a lakó-,
tartózkodási-, illetõleg szálláshelyet igazoló dokumentum, külföldi állampolgár esetében az idegenrendészeti hatóság
által kiadott, tartózkodásra jogosító okmány.”

4. §

(1) Az R. 20. §-ának (8) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(8) A pénztár évente egy alkalommal, a tárgyévre vonatkozóan a tárgyévet követõ év május 31-éig köteles a tagok
egyéni számláit felülvizsgálni. Azokra a bevallási idõszakokra vonatkozóan, amelyekre sem adatszolgáltatás, sem
befizetés nem érkezett, és a korábbi adatszolgáltatás alapján nem állapítható meg a tagdíjfizetést megalapozó
jogviszony megszûnése, a pénztár a felülvizsgálatot követõ 30 napon belül a (3)–(4) bekezdésben foglaltak szerinti
megkeresést küld az állami adóhatóság részére.”
(2) Az R. 20. §-ának (10) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(10) A pénztár a foglalkoztatói, az egyéni vállalkozói és a mezõgazdasági õstermelõi bevallási és befizetési adatokat
évente egy alkalommal – a járulék-bevallási gyakoriságnak megfelelõ bontásban – az adatátadás módjára kötött
megállapodásban foglaltaknak megfelelõen, elektronikus úton, az állami adóhatóság által a tárgyévet követõ év július
31-éig átadott adatok alapján, a tárgyévet követõ év szeptember 30-áig egyezteti az állami adóhatósággal.”

Záró rendelkezések
5. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt eltéréssel – 2010. január 1-jén lép hatályba.
(2) E rendelet 2. §-a 2010. február 1-jén lép hatályba.

6. §

(1) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg az R.
a) 4. §-ának (2) bekezdésében az „elõleg alapját képezõ” szövegrész helyébe az „elõleg alapjának számításánál
jövedelemként figyelembe vett” szöveg,
b) 6. §-ának (1) bekezdésében a „minimálbér kétszeresét” szövegrész helyébe a „tevékenységre jellemzõ keresetet”
szöveg, a „minimálbér kétszeresénél” szövegrész helyébe a „tevékenységre jellemzõ keresetnél” szöveg,
c) 6. §-ának (2) bekezdésében az „átalányadózás alapját képezõ jövedelmet” szövegrész helyébe az „átalányban
megállapított jövedelmet” szöveg,
d) 6/B. §-ának (2) bekezdésében az „egészségbiztosítási járulékot az állami adóhatóság Egészségbiztosítási Alapot
megilletõ bevételek számlájára” szövegrész helyébe az „egészségbiztosítási és munkaerõ-piaci járulékot az állami
adóhatóság által erre a célra rendszeresített beszedési számla javára” szöveg,
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18. §-ának (1) bekezdésében „Az egyéni vállalkozásról szóló 1990. évi V. törvény” szövegrész helyébe „Az egyéni
vállalkozóról és az egyéni cégrõl szóló 2009. évi CXV. törvény” szöveg,
19. §-a (3) bekezdésének d) pontjában a „minimálbér kétszeresénél” szövegrész helyébe a „tevékenységre
jellemzõ keresetnél” szöveg

lép.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát veszti az R.
a) 5/D. §-ának (5) bekezdése,
b) 9. §-ának (2) bekezdése.
7. §

E rendelet 2010. február 2-án hatályát veszti.

Bajnai Gordon s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 332/2009. (XII. 29.) Korm. rendelete
a magánnyugdíjpénztárak, az önkéntes nyugdíjpénztárak, valamint az önkéntes kölcsönös
egészség- és önsegélyezõ pénztárak befektetési és gazdálkodási tevékenységérõl szóló
kormányrendeletek módosításáról
A Kormány a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény 134. § a), b), h) és l) pontjában,
valamint az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény 78. §-ának (1) bekezdésében foglalt
felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. §-a (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következõket
rendeli el:

Az önkéntes kölcsönös egészség- és önsegélyezõ pénztárak egyes gazdálkodási szabályairól szóló
268/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet módosítása
1. §

Az önkéntes kölcsönös egészség- és önsegélyezõ pénztárak egyes gazdálkodási szabályairól szóló 268/1997. (XII. 22.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: Ebr.) 1. számú melléklete e rendelet 1. számú melléklete szerint módosul.

Az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárak befektetési és gazdálkodási szabályairól szóló
281/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet módosítása
2. §

Az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárak befektetési és gazdálkodási szabályairól szóló 281/2001. (XII. 26.) Korm.
rendelet (a továbbiakban: Öbr.) 29/A. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Az elszámoló egységes rendszerre épülõ nyilvántartást vezetõ pénztárak esetén a tagsági jogviszony Öpt.
15. §-ának (1) bekezdése szerinti megszûnésekor, valamint egyösszegû nyugdíjszolgáltatás kifizetésekor a tag tagi
kölcsönnel csökkentett összegû követelésének kifizetését, vagy átutalását a jogosultság igazolását követõen kell
a pénztárnak teljesítenie. A kifizetés, vagy átutalás – pénztár szabályzata szerinti – legkésõbbi fordulónapja
a) a pénztártag halála miatt szükségessé váló egyösszegû kifizetés, illetve átutalás iránti igény bejelentése pénztárhoz
történõ beérkezésének;
b) a pénztártagnak a tagsági jogviszony megszüntetésére irányuló bejelentése pénztárhoz történõ beérkezésének;
c) a pénztár döntése pénztártaggal történõ közlésének; valamint
d) az egyösszegû nyugdíjszolgáltatás kifizetése, illetve átutalása iránti igény bejelentése pénztárhoz történõ
beérkezésének
idõpontját követõ tizedik munkanap. Amennyiben a bejelentésben ezt követõ idõpont került megjelölésre, akkor
a megjelölt idõpontot kell fordulónapnak tekinteni. A kifizetést, illetve átutalást – a pénztár szabályzata szerint –
legkésõbb a fordulónapot követõ nyolcadik munkanapon kell teljesíteni.”
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(1) Az Öbr. 1. számú melléklete e rendelet 2. számú melléklete szerint módosul.
(2) Az Öbr. 4. számú melléklete e rendelet 3. számú melléklete szerint módosul.

A magánnyugdíjpénztárak befektetési és gazdálkodási tevékenységérõl szóló
282/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet módosítása
4. §

(1) A magánnyugdíjpénztárak befektetési és gazdálkodási tevékenységérõl szóló 282/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Mbr.) 29. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az egyik pénztárból a másikba átlépni kívánó pénztártagnak átlépési nyilatkozatot kell benyújtania az érintett
pénztárakhoz (a továbbiakban: átadó, illetve átvevõ pénztár). Az átlépési nyilatkozatnak alkalmasnak kell lennie az
átlépõ tag, az átadó és az átvevõ pénztár azonosítására. Az átlépési nyilatkozat kötelezõ mellékletét képezi az Mpt.
24. §-ának (1) bekezdésében meghatározott, a Felügyelet által kiadott, az átlépéssel kapcsolatos ismereteket
tartalmazó útmutató. A pénztártag írásbeli felhatalmazása alapján az útmutatót tartalmazó átlépési nyilatkozatot az
átvevõ pénztár is benyújthatja az átadó pénztárhoz. Az átlépési nyilatkozat nyomtatványt a tag kérésére a pénztár
saját költségére haladéktalanul a tag rendelkezésére bocsátja. Az átlépés a választott pénztár belépési nyilatkozatának
kitöltésével is történhet, amennyiben a belépési nyilatkozat az átlépéshez szükséges adatokat, az átlépéssel
kapcsolatos ismereteket tartalmazó útmutatót és a pénztártag felhatalmazását is tartalmazza. Az átlépési
nyilatkozatot és az átlépéssel kapcsolatos ismereteket tartalmazó útmutatót három eredeti példányban kell
elkészíteni, és egy példányát – amennyiben az átlépés kezdeményezésére az átadó pénztárnál nem került sor –
a pénztártag által történõ aláírást követõen vissza kell juttatni az átadó pénztárhoz.”
(2) Az Mbr. 29. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Az átlépési nyilatkozat és annak kötelezõ mellékletei alapján a pénztárak megvizsgálják az átlépés feltételeinek
meglétét. A vizsgálat eredményérõl az érintett pénztárak az átlépési kérelem beérkezését követõ hónap 8. napjáig
értesítést küldenek egymásnak. Amennyiben az átlépés feltételei nem állnak fenn, errõl az átadó pénztár értesíti
a pénztártagot.”
(3) Az Mbr. 29. §-ának (11) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(11) Az átlépett pénztártagra vonatkozó tagdíjbevallási és befizetési adatokat 2010. január 1-jét megelõzõen
teljesített tagdíjbevallás (önellenõrzés és helyesbítés) esetén a központi nyilvántartás az átlépési adatszolgáltatás
sikeres feldolgozását követõen haladéktalanul megküldi az átvevõ pénztárnak. A 2009. december 31-ét követõen
teljesített tagdíjbevallás (önellenõrzés és helyesbítés) esetén
a) az átlépett pénztártagra vonatkozó tagdíjbevallási (önellenõrzési és helyesbítési) adatokat az adóhatóság által
a pénztár részére teljesített adatszolgáltatással megegyezõ tartalommal és szerkezetben, továbbá
b) havi bontásban a tag javára jóváírt befizetéseket
az átadó pénztár, az átlépést követõ 30. napig – az ezt követõen azonosított adatok esetén az azonosítás hónapját
követõ 30. napig – küldi meg az átvevõ pénztárnak.”
(4) Az Mbr. 29. §-ának (13) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(13) Az átadó pénztár az átlépõ tag és az átvevõ pénztár részére a tag tagsági jogviszonyának megszûnését követõ
második hónap utolsó napjáig írásban megadja
a) a tag egyéni számlájának a zárás idõpontjában fennálló értékét,
b) a tagnak az átadó pénztári tagsága idején javára befizetett tagdíjak összegét,
c) a tag egyéni számlájára jóváírt tagdíjak, hozamok összegét,
d) a tag által 2010. január 1-je után kezdeményezett átlépések idõpontját,
e) a tag által 2010. január 1-je után kezdeményezett portfólióváltások idõpontját.”

5. §

Az Mbr. 29/C. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„29/C. § A pénztár a tagok besorolását minden év december 31-ével aktualizálja, a szükséges átsorolásokat
– a 35. §-ban foglaltak figyelembevételével – elvégzi. Ennek során a kiegyensúlyozott portfólióból a növekedési
portfólióba, valamint a klasszikus portfólióból a kiegyensúlyozott portfólióba történõ átsorolásokat a nyugdíjkorhatár
változása miatt nem kell végrehajtani.”
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A magánnyugdíjpénztárak befektetési és gazdálkodási tevékenységérõl szóló
282/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet módosításáról szóló 155/2009. (VII. 23.) Korm. rendelet módosítása
6. §

A magánnyugdíjpénztárak befektetési és gazdálkodási tevékenységérõl szóló 282/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet
módosításáról szóló 155/2009. (VII. 23.) Korm. rendelet 5. §-ának helyébe a következõ rendelkezés lép:
„5. § A pénztárnak a pénztártag, illetve a volt pénztártag Mpt. 24. § (10) bekezdésében, továbbá a közteherviselés
rendszerének átalakítását célzó törvénymódosításokról szóló 2009. évi LXXVII. törvény 226. §-ának (1) bekezdésében
meghatározott bejelentését (kérelmét) legkésõbb annak beérkezése hónapját követõ második hónapban kell
feldolgoznia.”

Záró rendelkezések
7. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2010. január 1-jén lép hatályba.
(2) E rendelet 1. §-a, 1. számú melléklete, 3. §-ának (1) bekezdése és 2. számú melléklete 2010. július 1-jén lép hatályba.

8. §

(1) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg az Ebr. 14. § (3) bekezdésének c) pontjában a „büntetlen elõéletû,”
szövegrész hatályát veszti.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát veszti a magánnyugdíjpénztárakat minõsítõ szervezetekrõl szóló
166/1998. (X. 6.) Korm. rendelet.
(3) Ez a rendelet 2010. július 2-án hatályát veszti.
Bajnai Gordon s. k.,
miniszterelnök

1. számú melléklet a 332/2009. (XII. 29.) Korm. rendelethez
Az Ebr. 1. számú mellékletének 4. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„4. A pénztár csak állampapír alapú repót (fordított repót) köthet, melynek értéke nem haladhatja meg a befektetett
pénztári eszközök 20%-át. A fedezeti tartalék eszközfedezetének terhére repó ügyletek (ide nem értve a fordított
repót) csak likviditási célból köthetõk.”

2. számú melléklet a 332/2009. (XII. 29.) Korm. rendelethez
Az Öbr. 1. számú mellékletének 4. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„4. A pénztár csak állampapír alapú, szállításos vagy óvadéki repót (fordított repót) köthet, melynek értéke nem
haladhatja meg a befektetett pénztári eszközök 20%-át. A fedezeti tartalék eszközfedezetének terhére repó ügyletek
(ide nem értve a fordított repót) csak likviditási célból köthetõk.”

3. számú melléklet a 332/2009. (XII. 29.) Korm. rendelethez
Az Öbr. 4. számú melléklete A. része 1. pontjának f) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„f) Az elszámolóegységekre épülõ nyilvántartási rendszer esetén a nettó hozamrátát az adott idõszak záró
árfolyamának és a megelõzõ idõszak záró árfolyamának hányadosaként kell kiszámítani. Az elszámolóegységes
rendszert bevezetõ pénztáraknál az elsõ idõszak nettó hozamrátájának kiszámításánál a megelõzõ idõszak záró
árfolyamaként 1-et kell figyelembe venni. A bruttó hozamráta számítása során az adott idõszakban elszámolt
befektetési vagyonarányos költségek arányát a portfólió adott idõszak alatti napi bruttó piaci értékeinek számtani
átlagára vetítve meg kell határozni, majd ezzel a nettó hozamráta értékét növelni.”
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A Kormány 333/2009. (XII. 29.) Korm. rendelete
a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló
1996. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 140/1996. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 342. § (1) bekezdés
a)–d) pontjában kapott felhatalmazás alapján – az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában megállapított feladatkörében
eljárva – a következõket rendeli el:
1. §

A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény végrehajtásáról
szóló 140/1996. (VIII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. § (1) bekezdés d) pontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:
[A hivatásos és szerzõdéses (a továbbiakban együtt: hivatásos) állomány tagja a fegyveres szerv feladataival összefüggõ
állami feladatok megvalósítása érdekében szolgálatteljesítésre]
„d) tudományos intézményhez, közigazgatási szervhez, honvédelmi és rendvédelmi célú tevékenységet folytató
vagy egyéb biztonsági érdeket szolgáló szervhez, valamint a fegyveres szerv szervezetébe nem tartozó egészségügyi
intézményhez, ügyészséghez, az Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatalához, [Hszt. 42. § (2) bekezdés c)–f), h) és
i) pont, 285. § (1) bekezdés] (a továbbiakban együtt: polgári szerv),”
[vezényelhetõ].

2. §

A Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A katasztrófák elleni védekezésért, a rendészetért, illetve a büntetés-végrehajtásért felelõs miniszter által vezetett
minisztériumba és a polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat irányító miniszter feladatai ellátását segítõ szervezethez
a hivatásos állomány tagja közszolgálati feladat ellátására berendelhetõ, illetve vezényelhetõ. Ennek részletes
szabályait az illetékes miniszter állapítja meg.”

3. §

A Korm. rendelet 19. §-a és az azt megelõzõ alcím helyébe a következõ rendelkezés lép:
„[A Hszt. 60–60/A. §-ához]

A hivatásos állomány tagjának áthelyezése
19. § A hivatásos állomány tagja más fegyveres szervhez akkor helyezhetõ át, más fegyveres szervtõl, illetve a Magyar
Honvédség állományából akkor vehetõ át, ha a beosztás betöltéséhez szükséges iskolai végzettségi (szakképesítési),
egészségügyi, pszichikai és fizikai követelményeknek megfelel. Az áthelyezés, illetve átvétel az adott szolgálati
beosztás ellátásához szükséges szakismeretek elsajátításához és jogszabályban meghatározott egyéb feltételekhez
köthetõ.”
4. §

5. §
6. §

(1) A Korm. rendelet 25. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) Az (1) bekezdésben meghatározottakon túl a Hszt. 329. § (1) bekezdés c) pontja alapján 2009. december 31-én
a szolgálati idõ kedvezményes számítására jogosító szolgálati beosztás betöltésén alapuló jogosultságra tekintettel
a szolgálati idõ a kedvezményes számításra jogosító beosztás betöltéséig, de legfeljebb 2010. december 31-ig
számítható kedvezményesen.”
(2) A Korm. rendelet 25. §-a a következõ (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A 38. §, 38/A. § és 54. § szerinti illetménypótlékban részesülõk szolgálati ideje a Hszt. 329. § (1) bekezdés c) pontja
alapján 2006. január 1-jétõl a szolgálati idõ a kedvezményes számításra jogosító beosztás betöltéséig, de legfeljebb
2010. december 31-ig számítható kedvezményesen.”
A Korm. rendelet 2/A. számú melléklete e rendelet Melléklete szerint módosul.
(1) Ez a rendelet 2010. január 1-jén lép hatályba, és 2010. január 2-án hatályát veszti.
(2) A Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés f) pontjában az „utánpótlási ruházati illetményellátás” szövegrész helyébe
a „ruházati utánpótlási ellátmány” szöveg, 17. § (1) bekezdésében az „utánpótlási ruházati illetményre” szövegrész
helyébe a „ruházati utánpótlási ellátmányra” szöveg, 17. § (2) bekezdésében az „illetményt és költségtérítést”
szövegrész helyébe az „illetményt, juttatást és költségtérítést” szöveg, 20. § (1) bekezdésében a „más fegyveres
szervhez” szövegrész helyébe a „más fegyveres szervhez, illetve a Magyar Honvédséghez” szöveg, 20. §
(4) bekezdésében a „Hszt. 61. §-ában” szövegrész helyébe a „Hszt. 61. §-ában és 61/A. §-ában” szöveg, 60. §-ában
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a „határvámhivataloknál, a nemzetközi utasforgalmat közvetlenül ellenõrzõ és az” szövegrész helyébe a „határon
mûködõ vám- és pénzügyõri hivataloknál a nemzetközi utasforgalmat közvetlenül ellenõrzõ vagy” szöveg, 67. § (3) és
(12) bekezdésében az „(élettársa)” szövegrész helyébe az „(élettársa, bejegyzett élettársa)” szöveg lép.
(3) Hatályát veszti a Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése, valamint 12. § (5) bekezdése.

Bajnai Gordon s. k.,
miniszterelnök

Melléklet a 333/2009. (XII. 29.) Korm. rendelethez
1. A Korm. rendelet 2/A. számú mellékletében Az IRM, valamint az IRM irányítása alá tartozó szervek alcím alatti táblázat
helyébe az alábbi táblázat lép:
[Az IRM, valamint az IRM irányítása alá tartozó szervek]
„
Szerv

Vezetõi szint

Munkakör (beosztás)

Minisztériumi

fõosztályvezetõi
illetményre jogosult

fõosztályvezetõ
szolgálatvezetõ
fõosztályvezetõ-helyettes

Központi

fõosztályvezetõ-helyettesi
illetményre jogosult
osztályvezetõi illetményre
jogosult
osztályvezetõi illetményre
jogosult
fõosztályvezetõi
illetményre jogosult
fõosztályvezetõ-helyettesi
illetményre jogosult
fõosztályvezetõ-helyettesi
illetményre jogosult

Területi

osztályvezetõi illetményre
jogosult
fõosztályvezetõi
illetményre jogosult
fõosztályvezetõ-helyettesi
illetményre jogosult
osztályvezetõi illetményre
jogosult

Rendfokozati
maximum

Képesítési követelmény
állami iskolai
végzettség

szakképesítés

tábornok

egyetem

szakirányú
felsõfokú

ezredes

egyetem
vagy fõiskola

szakirányú
felsõfokú

osztályvezetõ

alezredes

rektor (RTF)
fõigazgató
(NOPVK)
rektor-helyettes (RTF)
igazgató (RTF)
fõtitkár (RTF)
fõigazgató-helyettes
(NOPVK),
tanszékvezetõ (RTF)
osztályvezetõ
(RTF, NOPVK)
igazgató (középfokú
oktatási intézet)
igazgató-helyettes
(középfokú oktatási
intézet)
osztályvezetõ
(középfokú oktatási
intézet)

tábornok

egyetem
vagy fõiskola
egyetem

szakirányú
felsõfokú
szakirányú
felsõfokú

ezredes

egyetem
vagy fõiskola

szakirányú
felsõfokú

alezredes

egyetem
vagy fõiskola
egyetem
vagy fõiskola
egyetem
vagy fõiskola

szakirányú
felsõfokú
szakirányú
felsõfokú
szakirányú
felsõfokú

titkárságvezetõ

ezredes
alezredes

”
2. A Korm. rendelet 2/A. számú mellékletében a Rendõrség alcímhez tartozó táblázat Munkakör (beosztás) oszlopában
hatályát veszti a „gazdasági igazgató (BRFK)” szövegrész.
3. A Korm. rendelet 2/A. számú mellékletében a Rendõrség alcímhez tartozó táblázatot követõ rövidítések között
az „Oktatási Fõig.: Oktatási Fõigazgatóság,” szövegrész helyébe az „NOPVK: Nemzetközi Oktatási és Polgári
Válságkezelési Központ,” szöveg lép.
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4. A Korm. rendelet 2/A. számú mellékletében a Hivatásos önkormányzati tûzoltóság alcím alatti táblázat helyébe
az alábbi táblázat lép.
[Hivatásos önkormányzati tûzoltóság]
„
Szerv

Területi

Vezetõi szint

fõosztályvezetõi
illetményre jogosult

fõosztályvezetõ-helyettesi
illetményre jogosult

Helyi

osztályvezetõi illetményre
jogosult
fõosztályvezetõi
illetményre jogosult

osztályvezetõi illetményre
jogosult

Munkakör (beosztás)

parancsnok (fõváros)
parancsnokhelyettes
hatósági (fõváros),
parancsnokhelyettes
mentési (fõváros),
gazdasági igazgató
(fõváros)
fõosztályvezetõ (fõváros)
fõosztályvezetõ-helyettes
(fõváros)
osztályvezetõ (fõváros)
tûzoltóparancsnok,
(megyeszékhelyi) mentési
parancsnok (Közép-pesti
Tûzoltási Mentési
Parancsnokság)
tûzoltóparancsnok
(készenléti egységgel
rendelkezõ), mentési
parancsnok (fõvárosi)
tûzoltóparancsnok
(készenléti egységgel nem
rendelkezõ)
osztályvezetõ (készenléti
egységgel rendelkezõ
tûzoltóság)

Rendfokozati
maximum

tábornok
ezredes

Képesítési követelmény
állami iskolai
végzettség

egyetem
egyetem
vagy fõiskola

szakképesítés

szakirányú
felsõfokú

alezredes

ezredes

alezredes

”

A Kormány 334/2009. (XII. 29.) Korm. rendelete
a fegyverekrõl és lõszerekrõl szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet,
a kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal végezhetõ tevékenységekrõl szóló
142/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet, valamint a Rendõrség szerveirõl és a Rendõrség szerveinek
feladat- és hatáskörérõl szóló 329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány a Rendõrségrõl szóló 1994. évi XXXIV. törvény 100. § (1) bekezdés c) és d) pontjában, a lõfegyverekrõl és lõszerekrõl szóló
2004. évi XXIV. törvény 22. § (1) bekezdésében, valamint az emberi alkalmazásra kerülõ gyógyszerekrõl és egyéb, a gyógyszerpiacot
szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény 32. § (4) bekezdés a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján
– az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – a következõket rendeli el:
1. §

A fegyverekrõl és lõszerekrõl szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 27. §-a helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„27. § Az Ftv. 3/B. § (1) bekezdése szerinti engedély meglétét igazoló hatósági igazolványt az 1. számú melléklet, az Ftv.
3/B. § (3) bekezdés szerinti engedély meglétét igazoló hatósági igazolványt a 2. számú melléklet szerint kell kiállítani.”
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2. §

A Rendõrség szerveirõl és a Rendõrség szerveinek feladat- és hatáskörérõl szóló 329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: R2.) 6. § (3) bekezdés i) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Az ORFK közigazgatási hatáskörében gondoskodik a hatáskörébe utalt közigazgatási hatósági eljárások lefolytatásáról,
ellátja a hatósági, nyilvántartási és ellenõrzési feladatokat, ennek keretében]
„i) eljár a rendkívüli haláleset kivizsgálásával kapcsolatos eljárásban – a közlekedési baleset következtében beállott
rendkívüli haláleset kivételével –
ia) az ORFK állományába tartozó hivatásos állományú tag, valamint
ib) a rendõrségi fogdában fogvatartott
rendkívüli halála esetén,”

3. §

(1) Az R2. 11. § (3) bekezdés f) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép, egyidejûleg a következõ g) ponttal egészül ki:
[A rendõr-fõkapitányság közigazgatási hatáskörében:]
„f) eljár az eltûnt személy felkutatásával kapcsolatos eljárásban, ha az eltûnt személy
fa) a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok személyi állománya tagja, vagy
fb) a Rendõrség hivatásos állományú tagja,
g) eljár a rendkívüli haláleset kivizsgálásával kapcsolatos eljárásban – a közlekedési baleset következtében beállott
rendkívüli haláleset kivételével –, ha
ga) az áldozat diplomáciai mentességet élvezõ személy,
gb) az áldozat országgyûlési képviselõ, az Országgyûlés által választott tisztségviselõ, a Kormány tagja,
gc) az áldozat központi államigazgatási szerv vezetõje,
gd) az áldozat a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok személyi állománya tagja,
ge) a halál a rendõr szolgálati helyén vagy szolgálata során következett be, és a rendõr nem az ORFK állományába
tartozó hivatásos állományú tag,
gf) a halál az egészségügyi ellátás során következett be, és az egészségügyi dolgozó foglalkozási szabályszegése
merült fel,”
(2) Az R2. 11. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A Budapest közigazgatási területén történt közlekedési baleset következtében beállott rendkívüli haláleset
kivizsgálásával kapcsolatos eljárás a Budapesti Rendõr-fõkapitányság hatáskörébe tartozik.”

4. §

(1) Az R2. 12. § (3) bekezdés e) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép, a bekezdés a következõ új f) ponttal egészül ki,
ezzel egyidejûleg a jelenlegi f)–g) pont jelölése g)–h) pontra módosul:
[A rendõrkapitányság közigazgatási hatáskörében]
„e) eljár – a 11. § (3) bekezdés f) pontjában meghatározott kivétellel – az eltûnt személy felkutatásával kapcsolatos
eljárásban,
f) eljár – a 6. § (3) bekezdés i) pontjában, valamint a 11. § (3) bekezdés g) pontjában meghatározott kivétellel –
a rendkívüli haláleset kivizsgálásával kapcsolatos eljárásban,”
(2) Az R2. 12. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A rendõrkapitányság hatáskörébe tartozó, Budapest közigazgatási területén bekövetkezett rendkívüli haláleset
kivizsgálásával kapcsolatos eljárásban a Budapesti Rendõr-fõkapitányság V. kerületi Rendõrkapitánysága jár el.”

5. §

(1) Ez a rendelet 2010. január 1-jén lép hatályba, és 2010. január 2-án hatályát veszti.
(2) Az R1. 47. § (1) bekezdésében, 48. § (4) és (8) bekezdésében, 50. § (2) bekezdésében „a határvámhivatal” szövegrész
helyébe „az Európai Unió külsõ vámhatárán mûködõ vám- és pénzügyõri hivatal” szöveg, 49. § b) pontjában
„a határvámhivatalnak” szövegrész helyébe „az Európai Unió külsõ vámhatárán mûködõ vám- és pénzügyõri
hivatalnak” szöveg lép.

47264

MAGYAR KÖZLÖNY

•

2009. évi 193. szám

(3) Hatályát veszti
a) az R1. 3. §-a, 23. § (4) bekezdés utolsó mondata, 28. §-a, 40. § (2) bekezdés elsõ mondata,
b) a kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal végezhetõ tevékenységekrõl szóló 142/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet
3. § (1) bekezdésében az „ , amennyiben vezetõje, illetve vezetõ testületének tagjai büntetlen elõéletûek”
szövegrész, 3. § (2) bekezdésében a „valamint e személy három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványának
megküldésével,” szövegrész, 4. § (6) és (7) bekezdésében a „kereskedelmi” szövegrész, 7. § (2) bekezdés d) pontja,
7. § (2) bekezdés e) pontjában a „három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványát,” szövegrész, 7. §
(6) bekezdésében a „ , büntetlen elõéletû” szövegrész, 10. § (2) bekezdés bevezetõ szövegében a „ , vagy
büntetõeljárás esetén annak jogerõs befejezéséig” szövegrész, valamint 10. § (2) bekezdés c) pontja.

Bajnai Gordon s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány tagjainak rendeletei

Az egészségügyi miniszter 48/2009. (XII. 29.) EüM rendelete
az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekrõl szóló
60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendelet módosításáról
Az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés ga) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, az egészségügyi
miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 161/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában foglalt feladatkörömben eljárva
a következõket rendelem el:
1. §

Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekrõl szóló 60/2003. (X. 20.) ESZCSM
rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-a a következõ (2) bekezdéssel egészül ki, ezzel egyidejûleg a § jelenlegi szövegének
jelölése (1) bekezdésre változik:
„(2) E rendelet alkalmazásában az Eütv.-ben és az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeirõl,
valamint a mûködési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendeletben foglalt
fogalommeghatározásokat kell figyelembe venni.”

2. §

(1) Az R. 3. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Az (1) bekezdésben foglaltakat nem kell biztosítani, amennyiben az egészségügyi szolgáltató kizárólag]
„b) az e célra kialakított betegszállító vagy mentõ jármûben”
[nyújt egészségügyi szolgáltatást.]
(2) Az R. 3. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) A betegek számára a háziorvosi szolgálatnál, valamint az Eütv. 3. § ga) alpontja szerinti gyógyintézetben
biztosítani kell az akadálymentes környezetet.”

3. §

Az R. 4. § (1) bekezdés f) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A 3. §-ban foglaltakon túl minden 24 óránál hosszabb folyamatos ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatónál biztosítani
kell]
„f) a normál és a könnyû-vegyes étkeztetésben részesülõ betegek számára napi háromszori fõétkezést, és naponta
egy alkalommal kisétkezést,”

4. §

Az R. 5. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Az egészségügyi szolgáltató]
„d) amennyiben egy szakterületen legalább 5 napon keresztül napi 8 órában biztosítja a 4. § (1) bekezdése szerinti
tárgyi feltételeket, azzal, hogy csak a beteg nappali elhelyezésére szolgáló helyiség biztosítása szükséges, a nappali
kórház elnevezés használatára jogosult.”

5. §

Az R. 9. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„9. § (1) Az eltérõ egészségi állapotú betegek differenciált ellátását a munkamegosztás és a fokozatosság elvén
egymásra épülõ progresszív ellátórendszer biztosítja.
(2) A járóbetegek
a) eseti szakellátása és a krónikus betegek folyamatos gondozása az általános járóbeteg-szakellátás,
b) speciális szaktudást, illetve eszközöket igénylõ szakellátása a speciális járóbeteg-szakellátás
keretében történik.
(3) A fekvõbeteg-szakellátás – az ellátáshoz szükséges eltérõ személyi és tárgyi feltételek alapján – az I., II. és
III. progresszivitási szinteken történik.
(4) A járóbeteg-szakellátó egység és a fekvõbeteg-szakellátó egység progresszív ellátási szintjét az egészségügyi
államigazgatási szerv az egészségügyi szolgáltatás mûködési engedélyezésének eljárása során állapítja meg.
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(5) A sebészeti osztály I. ellátási szintjére engedéllyel rendelkezõ egészségügyi szolgáltató a traumatológiai ellátás
I. ellátási szintjébe tartozó szolgáltatást is nyújthat, amennyiben az arra elõírt feltételeknek megfelel.
(6) A daganatos betegek többszakmás járó- és fekvõbeteg-szakellátására engedéllyel rendelkezõ egészségügyi
szolgáltatóknál onkoteam mûködtetése szükséges.
(7) A hagyományos személyes találkozáson alapuló tevékenységek (orvos-beteg és orvos-orvos közötti konzultáció)
mellett az adott szakterület szakorvosa egészségügyi adatok elektronikus rendszerben történõ továbbítása révén – az
egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezelésérõl és védelmérõl szóló törvény elõírásainak
megfelelõen – személyes jelenlét nélkül is közremûködhet diagnózis felállításában vagy terápiás javaslat
kidolgozásában konzultánsként a
a) telepatológia-citológia,
b) távlaboratóriumi diagnosztika,
c) teleradiológia,
d) EKG-távdiagnosztika,
e) távmonitorozás, távfelügyelet
területén.”
6. §

(1) Az R. 10. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép, ezzel egyidejûleg a bekezdés a következõ
d)–f) ponttal egészül ki:
[E rendelet]
„c) 3. számú melléklete tartalmazza a kizárólag fekvõbeteg-gyógyintézetben nyújtható egészségügyi
szolgáltatásokat,
d) 4. számú melléklete tartalmazza az egyes ellátási szinteken végezhetõ legfõbb szaktevékenységet és
beavatkozásokat,
e) 5. számú melléklete tartalmazza az egészségügyi dokumentáció részét képezõ ápolási dokumentáció tartalmi és
formai követelményeit,
f) 6. számú melléklete tartalmazza a minimálisan szükséges ápoló-, gyógytornász-, dietetikus-létszámot, azzal, hogy
mûszakonként legalább 1 fõ szakápoló az adott szakterület szakképesítésével kell hogy rendelkezzen.”
(2) Az R. 10. § (8) és (9) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép, ezzel egyidejûleg a § a következõ (10) bekezdéssel
egészül ki:
„(8) Egy adott szakrendeléshez szükséges tárgyi feltételek úgy is biztosíthatóak, ha azonos telephelyen mûködõ
szervezeti egységben ezek elérhetõen és hozzáférhetõ módon igénybe vehetõek.
(9) Amennyiben a közfinanszírozásban részesülõ szakmai szervezeti egység nem közfinanszírozott ellátást is nyújt,
a mûködési engedélyben a rendelési és rendelkezésre állási idõt a két tevékenység esetében külön kell meghatározni.
(10) Amennyiben valamely szakterület minimumfeltételét e rendelet nem tartalmazza, az adott ellátásra vonatkozó
külön jogszabály rendelkezései az irányadóak.”

7. §

Az R. 11. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Az egészségügyi szolgáltatónál minõségügyi megbízott irányítja a belsõ minõségirányítási rendszer
mûködtetését.”

8. §

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Az R. 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete szerinti melléklet lép.
Az R. 2. számú melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete szerinti melléklet lép.
Az R. 3. számú melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete szerinti melléklet lép.
Az R. az e rendelet 4. melléklete szerinti 4. számú melléklettel egészül ki.
Az R. az e rendelet 5. melléklete szerinti 5. számú melléklettel egészül ki.
Az R. az e rendelet 6. melléklete szerinti 6. számú melléklettel egészül ki.

9. §

(1) Ez a rendelet 2010. július 1-jén lép hatályba.
(2) Az e rendeletben foglalt elõírásokat a hatálybalépése után benyújtott mûködési engedély iránti kérelmek elbírálása
esetében kell alkalmazni.
(3) Az e rendelet hatálybalépésének napján mûködési engedéllyel rendelkezõ egészségügyi szolgáltatóknak az
R. e rendelettel módosított 1. számú mellékletének 5. és 8.5. pontjában foglalt feltételeket 2014. január 1-jétõl kell
biztosítaniuk.
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(4) Az R. e rendelettel módosított rendelkezései szerint kiadott mûködési engedélyek alapján az egészségügyért felelõs
miniszter az egyes közfinanszírozott fekvõbeteg-szakellátást nyújtó szolgáltatók egységeinek progresszív ellátási szint
szerinti besorolását tájékoztatóban teszi közzé.
(5) Hatályát veszti az R.
a) 3. § (3) bekezdésében a „– figyelemmel a 11. § (1) bekezdésében foglaltakra –” szövegrész,
b) 4. § (1) bekezdés g) és i) pontja, valamint (4) bekezdése,
c) 5. § (1) bekezdés cd) alpontja,
d) 10. § (3), (6) és (7) bekezdése,
e) 11. § (1) bekezdése,
f) 12. § (4) és (5) bekezdése.
(6) Az R.
a) 1. §-ának az e rendelet 1. §-ával módosított jelölésû (1) bekezdés c) pontjában az „egészségügyi hatóságra”
szövegrész helyébe az „Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatra (a továbbiakban: egészségügyi
államigazgatási szerv)” szöveg,
b) 4. § (1) bekezdés a) pontjában a „folyóvíz” szövegrész helyébe a „hideg és meleg vizes kézmosási lehetõség”
szöveg,
c) 5. § (1) bekezdés b) pontjának
ca) bb) alpontjában az „a klinikai laboratóriumi” szövegrész helyébe az „az orvosi laboratóriumi diagnosztikai”
szöveg, a „J0 szintnek megfelelõ” szövegrész helyébe a „0. szintnek megfelelõ” szöveg, a „helyszíni
biztosításával” szövegrész helyébe az „elérhetõségével” szöveg,
cb) bc) alpontjában a „legalább a J0 szintnek megfelelõ klinikai laboratóriumi diagnosztika” szövegrész helyébe
a „legalább az orvosi laboratóriumi diagnosztikai ellátás 0. szintje” szöveg, a „klinikai laboratóriumi
diagnosztikai ellátás biztosítása” szövegrész helyébe az „orvosi laboratóriumi diagnosztikai ellátás
biztosítása” szöveg,
cc) be) alpontjában a „progresszivitás 2. szintjén mûködõ fekvõbeteg-ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató”
szövegrész helyébe a „progresszivitás II. vagy III. szintjén mûködõ fekvõbeteg-ellátást nyújtó szakmai
szervezeti egység” szöveg,
cd) bg) alpontjában az „állomás, illetve a központ” szövegrész helyébe az „állomás, a központ, illetve a centrum”
szöveg,
d) 5. § (1) bekezdés c) pontjának
da) cb) alpontjában a „hosszú” szövegrész helyébe a „tartós” szöveg, a „krónikus kórház” szövegrész helyébe
a „krónikus betegellátást nyújtó kórház” szöveg,
db) cc) alpontjában az „1.” szövegrész helyébe az „I.” szöveg, az „ultrahang, elektrokardiográfiai, radiológiai és
klinikai laboratóriumi diagnosztikai ellátás” szövegrész helyébe az „az 1. számú melléklet szerinti
diagnosztikai háttér” szöveg,
dc) ce) alpontjában a „2.” szövegrész helyébe a „II.” szöveg,
dd) cf) alpontjában az „egészségügyi, szociális és családügyi miniszter (a továbbiakban: miniszter) irányítása alá
tartozó egészségügyi szolgáltató a ce) pontban foglalt feladatok ellátását a progresszivitás 3. szintjén végzi”
szövegrész helyébe az „egészségügyért felelõs miniszter irányítása alá tartozó egészségügyi szolgáltató
végzi a ce) alpontban foglalt feladatok ellátását” szöveg,
e) 6. § (3) bekezdésében az „Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (a továbbiakban: egészségügyi
hatóság) területileg illetékes városi, fõvárosi kerületi” szövegrész helyébe az „egészségügyi államigazgatási szerv
kistérségi” szöveg,
f) 10. § (2) bekezdésében az „a 2.” szövegrész helyébe az „az 1. és a 2.” szöveg,
g) 10. § (5) bekezdésében a „több egészségügyi szolgáltatónál” szövegrész helyébe a „több egészségügyi
szolgáltatónál vagy mátrix osztályon” szöveg,
h) 11. § (2) bekezdésében a „hatóság” szövegrész helyébe az „államigazgatási szerv” szöveg
lép.
(7) E rendelet 1–8. §-a, 9. § (5) és (6) bekezdése, valamint 1–6. melléklete 2010. július 2-án hatályát veszti. E bekezdés
2010. július 3-án hatályát veszti.
Dr. Székely Tamás s. k.,
egészségügyi miniszter
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1. melléklet a 48/2009. (XII. 29.) EüM rendelethez
„1. számú melléklet a 60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendelethez
Az egészségügyi szolgáltatók tevékenységéhez szükséges – engedélyezett egészségügyi szakmáktól független –
általános minimumkövetelmények
1. A fekvőbeteg-ellátás minimumkapacitása
A fekvőbeteg-ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók közül
1.1. az ápolási intézet 20,
1.2. a krónikus betegellátást nyújtó kórház, a kórház, a szakkórház, az országos intézet, valamint az 1.3. pont alá
nem tartozó klinika 80,
1.3. a klinika – amennyiben egy szakmai főcsoportba sorolt szakmákra rendelkezik engedéllyel – 30 fekvőbeteg
egyidejű elhelyezéséhez és ellátásához szükséges kapacitás folyamatos rendelkezésre állásáról köteles
gondoskodni.
2. A szolgáltatók szakmáktól független feladatai
2.1. A fekvőbeteg-ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató a betegellátás folyamatossága érdekében az engedélyezett
szakmák mindegyike számára biztosítja
a) az ápolás-gondozást,
b) a gyógyszerellátást,
c) a diagnosztikai és terápiás szolgáltatást,
d) az egészségügyi dokumentációs, nyilvántartási és adatvédelmi rendszert,
e) a betegek számára – az egyedi diétás követelményekre is figyelemmel – a betegélelmezést és
dietetikai szolgáltatást, dietetikai szaktanácsadást,
f) a sterilanyag-ellátást,
g) rovar- és rágcsálóirtás (dezinszekció-deratizáció) tevékenységet,
h) a kommunális és veszélyes hulladék kezelését és tárolását,
i) a szakkönyvtári szolgáltatást és/vagy internetelérhetőséget,
j) az egészségügyitextília-ellátást (textiltisztítás, szennyes- és tisztaruha-kezelés),
k) az intézményi takarítást, tisztaságot,
l) a halottak szállítását és/vagy hűtve tárolását,
m) az infekciókontrollt,
n) a dezinfekció tevékenységet,
o) a központi vagy egyedi oxigénellátást,
p) a biológiai minta szállítását és tárolását,
q) az intézményen belüli betegszállítást,
r) a járványügyi érdekből történő elkülönítést, megelőző rendszabályokat (izoláció),
s) a vér- és vérkészítményeket (beleértve a szállítást is).
A fekvőbeteg-ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatónál az a)–l) pontban felsorolt szolgáltatás – amennyiben a
2. számú melléklet eltérően nem rendelkezik – más, megfelelő működési engedéllyel rendelkező szolgáltatóval
kötött szerződés alapján is biztosítható.
2.2. A járóbeteg-ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató a betegellátás folyamatossága érdekében az engedélyezett
szakmák mindegyike számára biztosítja
a) az asszisztenciát/ápolást,
b) a gyógyszerellátást,
c) a dietetikai szaktanácsadást,
d) a diagnosztikai szolgáltatást,
e) az egészségügyi dokumentációs, nyilvántartási és adatvédelmi rendszert,
f) a sterilanyag-ellátást,
g) az egészségügyitextília-ellátást (textiltisztítás, szennyes- és tisztaruha-kezelés),
h) a kommunális és veszélyes hulladék kezelését és tárolását,
i) az intézményi takarítást, tisztaságot,
j) rovar- és rágcsálóirtás (dezinszekció-deratizáció) tevékenységet,
k) az infekciókontrollt,
l) a dezinfekció tevékenységet,
m) a biológiai minta szállítását és tárolását,
n) az intézményen belüli betegszállítást.
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A járóbeteg-ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatónál az a)–j) pontban felsorolt szolgáltatás – amennyiben a
2. számú melléklet eltérően nem rendelkezik – más, megfelelő működési engedéllyel rendelkező szolgáltatóval
kötött szerződés alapján is biztosítható.
3. Fekvőbeteg-ellátó osztály működésének általános feltételei
3.1. A fekvőbeteg-ellátó osztály
a) egy szakmai főcsoportba sorolt egy vagy több szakmai szervezeti egységet magában foglaló, szakmai
szervezeti egységként egy-egy szakmára vagy szaktevékenységre, vagy egy szakmán vagy szaktevékenységen belül
egyes szolgáltatásokra vonatkozóan rendelkezik működési engedéllyel (kivéve a mátrix osztályt),
b) legalább 15 fekvőbeteg egyidejű elhelyezéséhez és ellátásához szükséges feltételek folyamatos rendelkezésre
állását biztosítja, kivéve az osztályos őrzők, intenzív ellátásra szolgáló egységek, hospice, valamint a neonatológiai
(PIC) egységek, amelyek speciális követelmények szerinti kapacitással szerveződnek,
c) az adott szakmára meghatározott szakorvosi szakképesítéssel rendelkező felelős szakmai vezető (az ápolási
osztály kivételével külön jogszabályban meghatározott szakképesítéssel rendelkező osztályvezető főorvos)
irányításával működik.
3.2. Minden fekvőbeteg-ellátó osztálynak rendelkeznie kell 4 percen belül elérhetően az újraélesztés eszközeivel
(újraélesztő tálca/táska), így különösen:
a) hordozható defibrillátorral,
b) ambu ballon lélegeztetővel,
c) laryngoscoppal, tubusokkal,
d) hordozható 3 csatornás EKG-val,
e) szükséges gyógyszerekkel (infúziókkal).
3.3. Minden fekvőbeteg-ellátó osztálynak rendelkeznie kell a 3. § (1) bekezdés a) és b) pontjában a rendelőre
meghatározott feltételeknek megfelelő osztályos vizsgálóhelyiséggel.
3.4. A felnőttellátás keretében gyermekellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatónak gyermekek elhelyezésére
külön kórtermet, szülői jelenlét lehetőségét és elérhető gyermekgyógyász szakorvosi ellátást biztosítania kell.
3.5. Klinikai onkológiai osztállyal rendelkező egészségügyi szolgáltatónál a rosszindulatú daganatos betegek
gyógyszeres (citosztatikus) kezelésében a citosztatikus keverék infúziók készítéséhez lamináris air flow boksszal
rendelkező aszeptikus labor megléte szükséges. A citosztatikum keverék készítése gyógyszerész felügyelete mellett
történik, az erre vonatkozó szakmai előírások szerint.
3.6. Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény 1. számú melléklet A) pontja
szerinti országos feladatkörű speciális intézetekre vonatkozó rendelkezések.
a) A Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet és az Országos Onkológiai Intézet olyan speciális ellátásokat
végző, közfinanszírozott kompetenciaközpontok, amelyekben az ellátandó betegségek kezelésének biztonságos és
garantált minősége érdekében a nagy felkészültséget igénylő beavatkozások centralizáltan, modern
orvostechnológiával, nagy tapasztalatú szakorvosok közreműködésével valósulnak meg napi 24 órában, intenzív
háttérrel.
b) A Honvédelmi Minisztérium Állami Egészségügyi Központ olyan centrum, amely az egyetemi klinikák, országos
intézetek bázisán kialakított modern technikával felszerelve, nagy tapasztalatú szakorvosokkal biztosítja a széles
spektrumú fekvőbeteg-szakellátást, illetve a súlyos vagy speciális ritka betegségben szenvedők hatékony ellátását
napi 24 órában, sürgősségi és intenzív háttérrel.
3.7. Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény 1. számú melléklet B) pontja
szerinti súlyponti kórházakra vonatkozó rendelkezések.
Súlyponti kórház az az aktív fekvőbeteg-szakellátást végző közfinanszírozott egészségügyi szolgáltató, amely
területi elhelyezkedése és/vagy szakmai súlya okán – tartós működése érdekében – az egészségügyi ellátórendszer
fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvényben kijelölésre került. A súlyponti kórház többszakmás intézmény
(legalább 7 aktív fekvőbetegosztály) esetében ellátást biztosít a betegek részére napi 24 órában, működési
engedéllyel rendelkező szakma nyújtása esetén az ellátási területen lévő lakosság legalább 90%-ának 60 perc
elérhetőségen belül, sürgősségi és intenzív háttérrel. Amennyiben a súlyponti kórház egyes egységei nem képesek
minden beteg számára definitív ellátást nyújtani, a működési engedélyben – majd az ennek alapján kiadott
miniszteri tájékoztatóban – meg kell jelölni azt az egészségügyi szolgáltatót, amelynek az érintett szakterületet
ellátó egysége a III. progresszív ellátási szinten ezen esetekben ellátási kötelezettséggel bír.
3.8. Egészségpólusok (pólusintézmények) azok az aktív fekvőbeteg-szakellátást végző közfinanszírozott
egészségügyi szolgáltatók, amelyek a hazai szakellátásban jelentős szerepet betöltő, magas szakmai kompetenciát
felhalmozó egyetemi klinikák, valamint az Országos Területfejlesztési Koncepcióról szóló 97/2005. (XII. 25.) OGY
határozat szerinti jelentős gazdasági versenyképességi potenciállal rendelkező centrumtérségek (fejlesztési
pólusok) területén a legnagyobb aktív fekvőbeteg-szakellátási kapacitással rendelkező csúcsintézményekként
működnek.
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4. A fekvőbeteg-ellátás speciális működési formái
4.1. Mátrix osztály
4.1.1. A mátrix osztály több szakmai főcsoportba sorolt, aktív fekvőbeteg-szakellátást nyújtó szakmai szervezeti
egységenként engedélyezett egy-egy szakmára, illetve szaktevékenységre, vagy szakmán belül egyes
szolgáltatásokra vonatkozóan bázis ágyszámmal működő szervezeti egység, amely az összes ágyszámon biztosítja a
betegforgalomhoz és a kapacitásokhoz igazodva az engedélyezett egészségügyi tevékenységek ellátását.
4.1.2. Vegyes mátrix osztály esetén az egyes ellátási formák, egységek ágyszámát rögzíteni kell. Vegyes típusú
mátrix csak aktív-rehabilitációs-krónikus pszichiátriai ellátás esetén hozható létre.
4.1.3. Mátrix osztály szervezésének feltétele azonos telephely.
4.1.4. A mátrix osztályon az engedélyezett szakmákat szakmai szervezeti egységenként legalább 5 ágyon kell
ellátni. A mátrix osztálynak az osztály általános minimumfeltételein túl biztosítania kell a progresszív ellátási
szintnek megfelelően az egyes szakmai szervezeti egységenként engedélyezett egyes szakmákhoz tartozó, a
2. számú mellékletben meghatározott speciális tárgyi feltételeket is. A személyi feltételek tekintetében a szakorvosi
létszámot a 2. számú melléklet szerint szakmánként, illetve az ügyeleti ellátásnál minden érintett szakma
tekintetében szakorvos elérhetőségét (készenléti ügyelet) biztosítani kell.
4.1.5. A mátrix osztályon ellátott szakmák ugyanazon a telephelyen, önálló osztályon nem végezhetők.
4.1.6. Intenzív, sürgősségi, fertőző-, szülészet-nőgyógyászati, onkológiai, pszichiátriai (kivéve 4.1.2. pontban
nevesített pszichiátriai vegyes mátrix) és ápolási osztályos feladatok mátrix osztályon nem láthatók el.
4.1.7. A csecsemő- és gyermekgyógyászat tekintetében mátrix osztály csak csecsemő- és gyermekellátást jelentő
szakmakóddal vagy szaktevékenységi kóddal ellátott szakmák esetében hozható létre a neonatológia kivételével.
Gyermekgyógyászati osztályos feladatok csak úgy végezhetők el mátrix osztály keretében, ha általános csecsemőés gyermekgyógyászati szakma mellett működnek mátrix formában.
4.1.8. Csak azonos progresszív ellátási szintre besorolt ellátóegységek esetében hozható létre mátrix osztály.
Amennyiben magasabb progresszivitási szintre besorolt ellátóegységet kívánnak alacsonyabb progresszivitási
szintre besorolt egységgel mátrixba vonni, az alacsonyabb progresszivitási szint érvényesül a mátrix osztályon
minden egységnél. III. progresszivitási szintre sorolt traumatológiai ellátóegység nem kerülhet alacsonyabb
progresszivitású egységgel mátrix osztályba.
4.1.9. Mátrix osztály a felelős vezetőre vonatkozó feltételnek úgy köteles eleget tenni, hogy az osztályon
engedélyezett szakma szakorvosa legyen az osztály felelős vezetője.
4.2. Kórházi szakápolás (ápolási osztály), önálló szakápolási intézet
4.2.1. A fekvőbeteg-ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató saját ápolási irányítással működő egysége, amely
ápolási szolgáltatást nyújt azok számára, akiknek folyamatos ápolásra van szükségük, de rendszeres orvosi ellátásra
már nem szorulnak.
4.2.2. Az ápolási osztályon a felelős szakmai vezetői feladatokat az osztályvezető ápoló látja el.
4.2.3. Az önálló szakápolási intézet nem kórházi struktúrában működő intézmény.
4.3. Sürgősségi betegellátó osztály/betegfogadó hely
A heveny tünetek vagy sürgősségi ellátást igénylő kórkép miatt előre nem tervezett felvételre jelentkező vagy
beszállított beteg fogadására az aktív fekvőbeteg-ellátásra engedéllyel rendelkező egészségügyi szolgáltató
a) sürgősségi betegellátó osztályt vagy
b) sürgősségi fogadóhelyet
köteles kialakítani a külön jogszabályban meghatározott feltételek alapján.
4.3.1. A sürgősségi betegellátó osztályt, illetve betegfogadó helyet könnyen megközelíthető helyen kell
kialakítani. Az elhelyezkedésről, az elérhető útvonalról és az ügyeletes orvos (vezető) nevéről az intézet bejáratánál
jól látható és egyértelmű módon tájékoztatást kell kifüggeszteni.
5. A műtőegység általános minimumfeltételei
Kisműtő egység

Osztályos műtő
egység

Központi Műtő Egység
(önálló szervezeti
egység)

1/műtőasztal
1/műtőasztal

1 fő
2/műtőasztal
2/műtőasztal

1 fő
2/műtőasztal
2/műtőasztal

1
1

1
1

1
1

Személyi feltételek:
Vezető műtős szakasszisztens
Műtős szakasszisztens
Műtőssegéd
Szakmai helyiségek:
Személyzeti zsilip
Betegzsilip/betegtartózkodó
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Betegelőkészítő2
Bemosakodó2

1
1/műtőterem

1

Műtőterem
Ébredő/megfigyelő helyiség
Sterilanyag raktár

1/műtőterem
1 db legalább
2 műtőteremhez
1
1

1/műtőterem
1 db legalább
2 műtőteremhez
2
1 központi

1
1
elkülönített
1
1
szekrény
Tiszta-anyagraktár
elkülönített
1
1
szekrény
Gyógyszerraktár
elkülönített
elkülönített
1
szekrény
szekrény
Előkészítő-munkaszoba
1
1
Szennyes anyag-eszköz előkészítő
1
1
1
Szennyes-, és szemét tároló
1
1
1
Személyi tartózkodó
1
1
Mosdók
1
1
1
Adminisztrációs helyiség
1
Takarítószer és -eszköz tároló
elkülönített
1
1
szekrény
1
A műtőteremnek a bemosakodó helyiséggel és a beteg-előkészítővel közvetlen kapcsolatban kell lennie.
2
A helyiségek a „zöld zóna” tisztafolyosójáról kell, hogy nyíljanak.
5.1. A műtőterem általános minimumfeltételei
Tárgyi feltételek:
Műtőasztal NÉ
Megfelelő megvilágítást biztosító
műtőlámpa/műtőlámparendszer NÉ
Mobil műtőlámpa NÉ
Központi vagy egyedi gázellátó NÉ
Nagysebészeti altatógép, lélegeztetővel,
monitorral NÉ
Műtéti észlelő EKG rendszer + monitor NÉ
Infúziós pumpa + állvány NÉ
Mobil röntgen és/vagy tv képerősítő rendszer NÉ
Nagyfrekvenciájú vágó- és elektrocoaguláló
készülék NÉ
Műszerasztal gördíthető (fékezhető)
Műszerelőasztal, sonnenburg (fékezhető)
Operatőri szék (karos, állítható) NÉ
Műszerasztal fix
Műtőzsámoly, kétlépcsős
Infúziós állvány, műtőasztalhoz
csatlakoztatható
Sterildoboz tároló és állvány NÉ
Röntgenfilmnéző szekrény NÉ
Vérkészítmény és gyógyszer tárolására alkalmas
hűtő (központi műtőben közös) NÉ
Vérkészítmény melegítő NÉ (központi műtőben
közös)

általános feladatoknak vagy speciális
feladatoknak megfelelően
biztonsági áramforrással

X
X
X
X
X
X
X
EL
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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Sugárvédő ólomgumikötények, egyéb
védőeszközök
Defibrillátor (mobil) NÉ
Motoros vagy központi szívó NÉ
Izoláló állvány
Ledobó állvány
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X
X
X
X
X

5.2. Ébredő-megfigyelő helyiség minimumfeltételei
Ébredő-megfigyelő helyiség: altatás vagy egyéb érzéstelenítés mellett végzett invazív beavatkozást követően a
beteg megfigyelésére és az azonnali szövődmények elhárítására szolgáló helyiség, amely azoknál az egészségügyi
szolgáltatóknál, ahol intenzív osztály nem működik, a műtő egység kötelező része.
Személyi feltételek:
Aneszteziológus orvos
Aneszteziológus szakasszisztens vagy intenzív terápiás szakasszisztens
Beteghordó
Tárgyi feltételek:
Orvosi csaptelep hideg-meleg vízzel
Központi vagy egyedi gázellátó
Szívás (központi vagy motoros)
EKG monitor NÉ
EKG 6 csatornás NÉ
Pulzoximéter NÉ
Vérnyomásmérő
Hőmérő
Defibrillátor (mobil) NÉ
Ambu lélegeztető ballon
Laryngoscop (teljes lapoc sorozattal) NÉ
Respirométer NÉ
Respirátor (alacsony tudásfokozatú)
Infúziós pumpa NÉ
Infúziós állvány
Egyszerhasználatos tűk, fecskendők, kanülök
Vérgáz analizátor NÉ
Vizsgálólámpa NÉ
Ágyak NÉ

Tolókocsi (ülő-fekvő) NÉ
Zárható gyógyszerszekrény + a betegellátáshoz szükséges gyógyszerek
Hűtőszekrény (gyógyszer, vér)
Ágytál, vizeletgyűjtő (kacsa)

1
1
EL

1
ágyanként
ágyanként
2 ágyanként
EL
ágyanként
ágyanként
ágyanként
1
2 ágyanként
1
1
1
1
1
1
EL
1
0,51,5/műtőasztal
(szakmai
profiltól
függően)
1
1
1
ágyanként
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6. Rendelő/osztály általános minimumfeltételei
Az egészségügyi szolgáltatónál működő járóbeteg-rendelés, ideértve a fekvőbeteg-ellátó osztályos vizsgálót,
valamint mindegyik fekvőbeteg osztálya a következő feltételeket biztosítja:

Személyi feltételek: szakmákra megadott feltételek szerint
Tárgyi feltételek:
Helyiségek
Vizsgáló helyiség
Orvosi szoba
Nővérszoba
Személyzeti öltöző nemenként vizesblokkal
Személyzeti tartózkodó (teakonyha, pihenő)
Konyha/tálaló
Betegétkező/étkező asztal, szék
Váróhelyiség
Betegöltöző nemenként
Beteg WC (hideg-meleg vizes kézmosóval) nemenként
Mozgássérültek részére WC (hideg-meleg vizes kézmosóval)
Személyzeti WC
Sterilanyag tároló (külön helyiség, vagy szekrény)
Fogyóanyag tároló (külön helyiség, vagy szekrény)
Takarítószer és takarítóeszköz tároló
Tisztaruha tároló
Szennyesruha tároló
Veszélyes hulladék gyűjtő
Kommunális hulladék gyűjtő
Elkülönítő helyiség/kegyeleti szoba
Felszerelés
Vizsgáló asztal/ágy/szék NÉ
Beteg fellépő/lépcső vizsgáló asztalhoz/ágyhoz/székhez
Bútorzat
Számítógép, nyomtató NÉ
Telefon/fax
Orvosi csaptelep (hideg-meleg vizes) a kézfertőtlenítés feltételeinek
biztosításával a kezelő/vizsgáló helyiségekben
Hideg-meleg vizes kézmosási lehetőség a kórteremben
Mozgatható vizsgáló lámpa NÉ
Zárható gyógyszerszekrény NÉ + a betegellátáshoz szükséges gyógyszerek
Zárható kábítószer szekrény NÉ
Gyógyszer és vérkészítmény tárolásra alkalmas hűtőszekrény
Dokumentáció és irattároló
Röntgenfilmnéző szekrény NÉ
Ágy NÉ
Antidecubitor matrac
Háttámasz, lábtámasz
Éjjeli szekrény, ülőke, lámpa, etető asztal
Betegruha tároló szekrény
Nővérhívó/jelzőcsengő
Őrzőfény
Betegemelő NÉ
Fürdetőszék
Tolókocsi NÉ
Előkészítő/kezelő/kötöző kocsi vagy tálca

rendelő

osztály

X

X
X
X
X
X
X
X
X

X*/**

X
X*
X*
X
EL/épületen EL/épületen
belül
belül
X
X
X*
X
X*
X
X**
X**
X**
X*
X
X*
X
X*
X*
X
X
X
X*

X*
X*
X*
X*
X

X*

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X*
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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Gyógyszerosztó kocsi vagy tálca
Ágyazó kocsi
Ágytál, kacsa, ágytál-, vizelőedény tartó
Ágytálmosó berendezés NÉ és/vagy helyiség
Gép-műszer, eszköz
Infúziós állvány
Infúziós pumpa és/vagy perfusor
Oxigénellátás (központi vagy egyedi) NÉ
Vérnyomásmérő, vérnyomásmérő mandzsettasor
Motoros szívó NÉ
Defibrillátor NÉ
Készenléti (reanimációs) tálca/táska (Ambu ballon, laringoszkóp, különböző
méretű tubusok, gyógyszerek) NÉ
3 csatornás EKG képernyővel/regisztrálóval (hordozható) NÉ
Fonendoscop
Kötszervágó olló
Steril olló
Nyelvlapocok
Reflexkalapács
Pupillavizsgáló lámpa/szemtükör
Visustábla
Hőmérő
Sebészeti ollók
Sebészeti csipeszek
Érfogók különböző méretben
Idegentest fogó, gombos szonda
Szájterpesztő
Nyelvfogó
Ujjvédő (fém)
Beöntő készlet
Vesetál
Leszorító gumi
Mérőszalag
Vizeletvizsgálati gyorsteszt és kémcsövek
Kémcsőállvány
Vizeletgyűjtő edény
Vizelet fajsúlymérő
Személymérleg/csecsemőmérleg NÉ
Testmagasságmérő
Egyszerhasználatos fecskendők különböző méretben
Egyszerhasználatos injekciós tűk különböző méretben
Egyszerhasználatos katéterek különböző méretben
Különböző méretű steril és nem steril kötszerek
Vércukor meghatározásához eszköz
Egyszerhasználatos gumikesztyűk és gumiujjak
Zárt vérvételi rendszer
Diagnosztikai háttér:
Orvosi laboratóriumi diagnosztika – leletezés helyben vagy távlaboratóriumi
diagnosztika útján
Radiológia (rtg., UH) – leletezés helyben vagy teleradiológia útján
Patológia – leletezés helyben vagy telepatológia-citológia útján
Orvosi mikrobiológiai laboratórium – leletezés helyben vagy távlaboratóriumi
diagnosztika útján

X
X
X
X

X
X*/**
X*/**
X*
X*
X*
X*
X*
X*
X*
X*
X*
X*
X*
X*
X*
X*
X*
X*
X*
X*
X*
X*
X*
X*
X*
X*

X
X
X
X
X
X
X

X*
X*
X
X
X*
X*
X*
X
X*

X
X
X
X
X
X*
X*
X*
X
X
X
X*
X
X*
X*
X
X*
X
X
X
X*
X
X
X*
X
X*
X
X
X*
X
X*
X
X

EL/EK

EL

EL/EK
EL/EK
EK

EL
EL/EK
EL/EK
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Szakmai háttér:
Érintett szakterület/szakterületek szakorvosi konzíliuma
Érintett szakterület/szakterületek szakdolgozói és egyéb konzultációja
EK*
(szakápoló, dietetikus, gyógytornász, védőnő, szociális munkás, klinikai
szakpszichológus, pszichológus)
Betegjogi képviselő
EL/EK
* Értelemszerűen az adott helyen engedélyezett szakma specialitásaira figyelemmel.
** Rendelőintézetben legalább 1 db biztosítása szükséges.

EL/EK
EL

EL

7. Az egészségügyi szolgáltatónál az orvosi laboratóriumi diagnosztika szintje
a) Járóbeteg szakellátás esetén a laboratórium 0. szintje (EL/EK)
b) Járóbeteg szakellátás keretein belül egynapos sebészeti ellátás esetén a laboratórium I. szintje (EL)
c) Fekvőbeteg szakellátás esetén a laboratórium II. szintje (EL)
d) Országos feladatkörű speciális intézetek, egészségpólusok (pólusintézmények) esetén a laboratórium III. szintje
(EL)
8. Egészségügyi szolgáltató által újszülött anonim, örökbefogadáshoz való hozzájárulás szándékával történő
elhelyezésére működtetett inkubátor feltételei
Általános feltételek
1. Az inkubátor-fogadóhelyet közterületről könnyen megközelíthető helyen kell kialakítani.
2. Elhelyezéséről, elérhetőségéről az intézet bejáratánál jól látható és közérthető tájékoztatót kell kifüggeszteni.
3. Az újszülött inkubátorba történő elhelyezéséhez az anonimitás lehetőségét biztosítani kell.
4. Biztosítani kell, hogy az inkubátor folyamatosan (folytonos üzemmódban) újszülött befogadására alkalmas
legyen.
5. Újszülött anonim elhelyezésére szolgáló inkubátor kizárólag ott működtethető, ahol az újszülött ellátásához
legalább a neonatológia I. szintjének megfelelő szakmai minimumfeltételek biztosítottak.
Tárgyi feltételek
1. Inkubátor, amely melegít, izolál és mechanikai védelmet biztosít.
2. Hangjelzés vagy a behelyezés tényére az egészségügyi szolgáltatót figyelmeztető más jelzőrendszer
működtetése.
9. Sterilanyag-ellátás minimumfeltételei

Kategóriák

Alapellátás, járóbetegszakellátás

Fekvőbeteg-szakellátás

Rendelő*

Önálló
Rendelőintézet

Gyógyintézeti
Sterilanyagellátás

Központi
Sterilizáló
Egység
(KSE)

(fő)

(fő)

(fő/400 ágy)

(fő/400 ágy)

Egészségügyi szakképesítéssel

1

1

-

2

2. Műtős szakasszisztensi szakképesítéssel

-

-

-

1

Személyi feltételek:

1.
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3. Fertőtlenítő-sterilező képesítéssel

-

1

2

2

4. Betanított munkás

-

-

2

4

5.

-

-

-

114

rendelő*

rendelőintézet

gyógyintézet

KSE

-

-

1

1

EL

11

1

1

-

-

1*

1

EL

11

1

1

EL

1*

13

13

-

1

1

1

-

-

1

1

-

EL

15

1

-

EL

15

1

-

-

16

16

Takarító

Tárgyi feltételek:
1. Szakmai helyiségek19

1.1. „Szennyes oldali” anyagátvevő

1.2. Előkészítő helyiségek

1.2.1. Tisztító-mosogató/fertőtlenítő

1.2.2. Zsilipelő-öltöző4

1.2.3.

Csomagoló

1.3. Sterilizáló20

1.4. Sterilanyag raktár

1.5. Sterilanyag-kiadó

1.6. Egyéb raktárak

1.6.1. Csomagolóanyag raktár

1.6.2. Vegyszer-raktár

1.6.3. Egyszerhasználatos sterilanyag-raktár
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2. Általános helyiségek
rendelő*

rendelőintézet

gyógyintézet

KSE

-

-

1

1

-

-

17

17

-

-

18

18

EL

EL

1+1

1+1

EL

EL

1

1

EL

EL

1+115

1+115

EL

EL

1

1

-

-

1

1

-

-

1

1

rendelő*

rendelőintézet

gyógyintézet

KSE

-

-

min. 6 m2

min. 12 m2

-

-

1

1

-

-

1

1

-

-

1

1

2.1. Ügyviteli helyiségek

2.1.1. Vezetőasszisztensi szoba

2.1.2. Iroda/adminisztrációs helyiség

2.1.3. Ügyeletes szoba

2.2. Kiegészítő helyiségek

2.2.1. Szociális helyiségek [öltöző, zuhanyozó, WC –
az országos településrendezési és építési
követelményekről szóló kormányrendelet (OTÉK)
szerint]
2.2.2. Étkező

2.2.3. Takarítószer- és eszköztároló

2.2.4. Hulladéktároló

2.2.5. Konténermosó

2.2.6. Konténertároló

3. Gépek, műszerek, berendezés
(szakmai helyiségenkénti bontásban)
3.1. Anyagátvevő

Átvevő pult

Asztal/számítógépes munkahely

Kézmosó/kézfertőtlenítő16

47278

MAGYAR KÖZLÖNY

•

2009. évi 193. szám

3.2. Tisztító-mosogató, fertőtlenítő
-

min. 9 m2

min. 12 m2

min. 30 m2

1

1

1

1

-

1

2

2

-

-

1

1

-

-

1

1

-

1

1

1

-

1

1

1

117

117

1

1

-

min. 10 m2

min. 20 m2

min. 50 m2

1

118

2

4

-

118

1

2

-

-

1

1

-

-

1

2

-

118

1

1

-

min. 15 m2

min. 20 m2

min. 30 m2

EL

111

1

2

EL

EL

1

2

-

-

2/sterilizáló
berendezés

2/sterilizáló
berendezés

Mosogató medence

Mosogatógép9

Ultrahangos tisztító berendezés

Sűrített levegős pisztoly

Vízpisztoly

Lerakó asztal

Kézmosó/kézfertőtlenítő16

3.3. Csomagoló

Csomagoló/tálca összerakó asztal

Tároló-rendszer

Asztal/számítógépes munkahely

Műszerszekrény

Kézmosó, kézfertőtlenítő16

3.4. Sterilizáló

Autokláv2, 10

Hőérzékeny anyagok sterilizálására engedélyezett
berendezés
(ETO12, Formaligáz13, Plazma13)
Berakodó kocsi
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Asztal/számítógépes munkahely
-

-

1

1

-

118

1

1

-

118

1

2

-

min. 10 m2

min. 30 m2

min. 50 m2

-

1

1

1

-

1

1

2

-

min. 6 m2 *

min. 10 m2

min. 15 m2

-

118

1

1

-

-

1

1

Kézmosó, kézfertőtlenítő16

Tároló-polcrendszer

3.5. Sterilanyag-raktár

Kézmosó, kézfertőtlenítő 16

Tároló-polcrendszer

3.6. Sterilanyag kiadó

Kézmosó, kézfertőtlenítő16

Kiadópult

* Azon alapellátást, illetve járóbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók esetében, ahol a működés során a
szakma szabályai steril orvostechnikai eszközök alkalmazását írják elő és a sterilizálást helyben végzik. A sterilanyag
ellátás egyszer használatos steril anyagokkal, eszközökkel, vagy más, megfelelő működési engedéllyel rendelkező
szolgáltatóval kötött szerződés alapján is biztosítható.
1
Egy helyiségben végezheti a tisztítást és csomagolást térben elkülönítetten.
2
A sterilizáló berendezés a rendelőhelyiségben, térben elkülönítetten működtethető.
3
Amennyiben a sterilizáló berendezés falba épített, kétoldali átadós rendszerű, úgy a csomagoló helyiség sterilanyag
raktárral közös fala előtti tér annak tekinthető.
4
Az Országos Epidemiológiai Központ által kiadott, érvényben lévő Tájékoztató „a sterilizálásról” című kiadvány szerint.
5
Egy helyiségben, térben elkülönítve megoldható.
6
Amennyiben az egyszerhasználatos, gyárilag sterilizált orvostechnikai eszközök ellátása is a sterilizáló egységből
történik.
7
Vezető asszisztensi szobával összevonható.
8
Ügyeleti rendben működő fekvőbeteg-ellátó intézményben üzemelő sterilizáló egység esetén.
9
Legalább két szivattyús, orvostechnikai eszközök tisztítására-fertőtlenítésére engedélyezett, validált [(EN ISO 15883)
szabvány alapján] készülékek. Új egység kialakításánál a kétajtós átadórendszerű berendezések beépítése engedélyezett.
10
Az orvostechnikai eszközökről szóló 4/2009. (III. 17.) EüM számú rendelet követelményeinek megfelelő, validált és
megfelelőségi tanúsítvánnyal rendelkező (CE és négyjegyű Notified Body azonosító), kétajtós átadórendszerű
berendezések beépítése engedélyezett.
11
A 10. pontban leírtaknak megfelelő, de nem kétajtós autokláv.
12
Az orvostvechnikai eszközökről szóló 4/2009. (III. 17.) EüM számú rendelet követelményeinek megfelelő, vákuum alatt
üzemelő, validált és gázmegsemmisítő berendezéssel felszerelt etilénoxidos gázsterilizáló berendezés beépítése
engedélyezett.
13
Az orvostechnikai eszközökről szóló 4/2009. (III. 17.) EüM számú rendelet követelményeinek megfelelő, validált és
megfelelőségi tanúsítvánnyal rendelkező (CE és négyjegyű Notified Body azonosító) formalinos autokláv és plazma
sterilizátor beépítése engedélyezett. Ajánlott a kétajtós átadórendszerű berendezés telepítése.
14
Csak abban az esetben, ha a fertőtlenítő takarítást a sterilizáló egység saját személyzete végzi.
15
Külön-külön a szennyezett és tiszta oldalon.
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16

Lengőkaros csapteleppel és légvisszacsapó szeleppel felszerelt mosdó és könyökkel működtethető, falra szerelt
kézfertőtlenítő szer és folyékony kézmosószer adagoló.
17
Abban az esetben, ha külön helyiségben történik az eszközök tisztítása, fertőtlenítése.
18
Abban a helyiségben, ahol az adott részfolyamatot végzik.
19
Mosható és fertőtleníthető padló- és falburkolat.
20
Ha a sterilizáló egységben textília csomagolása is történik, azt külön kialakított csomagoló helyiségben kell végezni.

Általános jelmagyarázat:
EL: elérhető intézményen belül
EK: elérhető intézményen kívül
X: szükséges
NÉ: 100 ezer forint érték feletti, nagyértékű eszköz
”
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2. melléklet a 48/2009. (XII. 29.) EüM rendelethez
„2. számú melléklet a 60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendelethez
A TEVÉKENYSÉGEK VÉGZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES MINIMUMFELTÉTELEK
Általános jelmagyarázat:
EL: elérhető intézményen belül
EK: elérhető intézményen kívül
X: szükséges
NÉ: 100 ezer forint érték feletti, nagyértékű eszköz
ANESZTEZIOLÓGIAI ÉS INTENZÍV TERÁPIA
Aneszteziológia és intenzív terápia
Aneszteziológia

Szakmakód:

Érzéstelenítés
Személyi feltételek:
Orvos vezető
Vezető szakasszisztens
Aneszteziológus szakorvos, szakgyakornok szakorvosi felügyelet mellett
Aneszteziológus szakasszisztens

1500
1501
I–II–III. szinten
1/intézet
1/intézet
1/aneszt.
munkahely
1/aneszt.
munkahely

Tárgyi feltételek:
1/műtőasztal
1. Altatógép:
Tartozékai:
Légzőrendszerek NÉ
3/gép
Lélegeztetőkészülék NÉ
1/gép
Voluméter NÉ (az altatógép monitorba beépített is lehet)
1/gép
Légúti nyomásmérő NÉ (az altatógép monitorba beépített is lehet)
1/gép
Oxigénkimaradás-jelző riasztó (altatógépbe beépített is lehet)
1
A légzőrendszer szétkapcsolódását jelző riasztó NÉ (beépített is lehet)
1
Aneszteziológiai betegellenőrző monitor NÉ
1
Az aneszteziológiai monitor minimális kötelező funkciói:
EKG
1
Vérnyomásmérő (vértelen)
1
Pulzoximéter
1
Kapnográf
1
2/altatógép
2. Laringoszkóp NÉ
3. Az újraélesztés eszközei:
Defibrillátor NÉ
1/műtőegység
Ambu ballon típusú lélegeztetőeszköz
1/altatógép
Az esetleges aneszteziológiai szövődmények elhárítására megfelelő intenzív terápiás háttér biztosítása szükséges
Aneszteziológiai szakambulancia minimumfeltételei
Személyi feltételek:
Aneszteziológus szakorvos
Asszisztens/aneszteziológus szakasszisztens

1
1

Tárgyi feltételek: a rendelő általános feltételei +
Pulzoximéter NÉ
Lázmérő (tympanikus hőmérséklet)

1
2
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Vérnyomásmérő (noninvazív)
Respirométer NÉ
Kézi lélegeztetőballon
Mellkasszívó készülék NÉ
Mobil reszuszcitációs egység NÉ
Váladékszívó készülék NÉ
Laryngoscop NÉ
EKG készülék 12 csatornás
Testsúly és testmagasságmérő
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2
1
2
1
EL
1
2
1
1

Intenzív terápia

Szakmakód:

1502

Intenzív terápia
Prioritási kritériumok intenzív osztályos beutaláshoz:
1. Kritikus állapotú, instabil betegek, akiknek olyan intenzív ellátásra van szükségük, amely ITO-n kívül nem
végezhető (pl. lélegeztetés, folyamatos vazoaktív szer adagolás, folyamatos invazív monitorozás, szervpótló
kezelés, stb.).
2. Olyan betegek, akik állapotuknál fogva intenzív monitorozást és szükség esetén azonnal intenzív
beavatkozást igényelnek (azaz 1-es prioritású beteggé válhatnak).
3. Kritikus állapotú, instabil betegek, akiknél azonban az alapbetegségük természeténél, illetve súlyosságánál
fogva a javulás esélye csekély.
4. Intenzív ellátást nem igénylő betegek
a) a beteg állapota jobb annál, hogysem intenzív kezelést igényeljen,
b) a beteg állapota rosszabb annál, hogysem az intenzív kezeléstől javulás várható lenne.

Prioritási szint
1
2
3
4

Az egyes betegbeutalási prioritásoknak megfelelően az ellátás szintjei
Intermediaer care
Intenzív I.
Intenzív II.
Intenzív III.
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Intermediaer care:
Feladata elsősorban az állapotuknál és alapbetegségük súlyosságánál fogva a 3. vagy 4. prioritási csoportba tartozó
aktív betegek ellátása, akik szokványos osztályra nem helyezhetők ki, mert valamilyen szintű szubintenzív ellátást
(pl. tartós lélegeztetés) igényelnek.
Intenzív I.:
Feladatai:
1. Folyamatos alapszintű monitorozás
2. Vitális funkciók rendezése, stabilizálása
3. Anyagcsere felügyelete
4. Mesterséges táplálás
5. Szakmaspecifikus beavatkozások végzése (pl. thrombolízis), és az azt követő betegfelügyelet
Ezek tehát döntően 2-es és 3-as prioritású betegeket kezelnek. Tartós lélegeztetésre, szervpótló kezelések
alkalmazására, illetve invazív monitorozásra nem jogosultak. Ide sorolhatók a szakmaspecifikus intenzívek
(gasztroenterologiai vérző osztály, kardiológiai őrzők, stroke őrzők, és azok a belgyógyászati intenzívek, ahol
multidiszciplinaris intenzív háttér van).
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Intenzív II.:
Feladatai:
1. Folyamatos alapszintű és invazív monitorozás
2. Vitális funkciók stabilizálása
3. Tartós lélegeztetés
4. Keringéstámogatás
5. Szervpótló kezelések végzése
6. Anyagcsere felügyelet
7. Mesterséges táplálás
Ezek az intenzív osztályok 1-3 prioritási csoport valamelyikébe sorolható betegeket kezelnek. Az ezen ellátási
szinthez tartozó intenzív osztály tevékenységi körét, illetve annak korlátait a kórháza által vitt szakmák jellege
határozza meg. A kórházi profilba nem tartozó (pl. idegsebészeti, szívsebészeti, gyermeksebészeti), vagy komplikált,
speciális kezeléseket igénylő beteget a Progresszív ellátási szintnek megfelelő intenzív osztályra helyezi át a beteg
állapotának stabilizálását követően.
Intenzív III.: speciális, vagy komplikált, illetve komplex intenzív ellátási feladatokra berendezkedett,
multidiszciplináris intenzív osztályok.
Feladataik:
1. Folyamatos emelt szintű monitorozás
2. Keringéstámogatás/fenntartás
3. Komplikált vagy tartós respirátor kezelés
4. Vitális funkciók támogatása, fenntartása
5. Szervpótló kezelések
6. Anyagcsere-felügyelet és korrekció
7. Mesterséges táplálás
8. Speciális ellátások intenzív hátterének biztosítása.
Ebbe a csoportba tartoznak a multidiszciplináris, nagy betegforgalmú megyei és klinikai intenzív osztályok.
Intenzív ellátást végző fekvőbeteg osztály minimumfeltételei
INTENZÍV TERÁPIA minimumfeltételei
Progresszív ellátási szint
Intermediaer
ITO I.
ITO II.
care
Személyi feltételek:
Vezetők
Az egységet kinevezett vezető irányítja
1
1
A vezető az alábbi követelményeket teljesíti:
1. Aneszteziológiai és/vagy intenzív terápiás szakorvos
EL
EL
X
2. Irányítja, szervezi a gyógyító, igazgatási és
X
X
X
szakképzési munkát
1:4
1:4
1:2
Orvos-beteg arány
A szakdolgozói létszám a 6. számú mellékletben
meghatározottak szerint
Tárgyi feltételek: az osztály általános feltételei +
A kórházi össz.
1. Ágyszám
ágyszám 1%-a,
de minimum
2. Szakmailag speciális helyiségek
Gép-műszer tisztító
Technikai szoba/gép raktár
3. Műszer-géppark
Központi betegellenőrző monitor
Ágymelletti betegellenőrző monitor
ágyanként
(minimum: EKG, pulzusszám, noninvazív vérnyomásmérés lehetősége)

ITO III.

1
X
X
1:2

4

4

6

8

1

1

1
1

1
1

1

1

1
1

1
1
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Kapnográf (pco2 mérési lehetőség)
Pulzoximéter
Aritmia monitorozás
ST-T analízis
Folyamatos testhőmérséklet
monitorozás
Véres vérnyomásmérő (min. 2
csatorna)
Invazív perctérfogat monitorozási
lehetőség
Lélegeztető készülék – magas
tudásszintű
Fiberoptikás brochoscop
Kézi lélegeztető ballon
Mobil újraélesztési egység
Defibrillátor, hordozható
Pacemaker, külső
Váladékszívó készülék, fali
Mellkasszívó készülék, fali
Motoros fecskendő (perfusor)
Infuziós pumpa (infusor)
Vér-infúzió melegítő egyszerű
Laringoszkóp
Mobil röntgen készülék*
Vérgáz analizátor*
Haemoglobinométer
K-Na koncentráció mérő
Vércukor meghatározó készülék
Betegmelegítő készülék (meleg
levegős típusú)
Haemofiltrációs (-perfuziós)
készülék**

respirátoronként
ágyanként
ágyanként
ágyanként

1
1
1
1
6

EL

4-6

8

EL

2

4

1

1
1
3
2
2
2
2
1
4
2
4
3
1
1
1
1
1
2
1

1

EL

EL

Hány ágyanként
1

3

1

Minimum

2
1
1

2
1
1

ágyanként
ágyanként
ágyanként
ágyanként

1
1
2
1
1
2

1
1
2
2
1
2

EL
1
EL
EL
1

1
1
EL
1
1

1
3
1
1
2
2
1
4
2
3
3
1
1
1
1
1
2

EL

1

Fájdalomterápia

Szakmakód:
Fájdalomterápia

I–III. Progresszív ellátási szinten és aneszteziológiai ambulancián
Személyi feltételek:
1 Aneszteziológiai és intenzív terápiás szakorvos
1 Aneszteziológus szakasszisztens/asszisztens
Tárgyi feltételek:
A rendelő általános feltételei +
Aneszteziológiához szükséges eszközök

1
1
1
1
2

1
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ARC-ÁLLCSONT-SZÁJSEBÉSZET
Arc-állcsont-szájsebészet

Szakmakód:

0303

Fekvőbeteg osztály minimumfeltételei
Arc-, Állcsont-, Szájsebészet
Progresszív ellátási szint
I.
II.
Személyi feltételek:
Szakorvos osztályvezető

1
[DA, vagy Szs(D)]

Szakorvos
Orvos
Diplomás ápoló
A szakdolgozói létszám a 6. számú mellékletben
meghatározottak szerint (ápoló, gyógytornász,
fizioterápiás (szak)asszisztens)
Ápolási asszisztens
Klinikai szakpszichológus
Szociális munkás

5
5
1

Tárgyi feltételek:
A sebészeti osztály általános feltételei

III.

1
[AÁSZ, vagy
Szs(O), vagy
Szs(K)]
5*
5
1

1
[AÁSZ, vagy
Szs(O), vagy
Szs(K)]
5*
5
1

1
EL
EL

1
EL
EL

X

X

Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:
CT
EL/EK
MRI
EL/EK
Intenzív osztály
EL
Fizioterápia
EL
*A II–III. szinten maxillo-faciális szakorvosi [AÁSZ; Szs(O); Szs(K)] felügyelet mellett látható el ügyelet.
Ügyeletet minden szinten elláthat dentoalveoláris sebész.

EL/EK
EL/EK
EL
EL

Jelmagyarázat:
DA: dentoalveoláris sebész szakorvos
AÁSZ: arc-, állcsont-, szájsebész szakorvos
Szs(D): szájsebész szakorvos fogorvosi alapdiplomával
Szs(O): szájsebész szakorvos orvosi alapdiplomával
Szs(K): szájsebész szakorvos kettősdiplomával

Műtő minimumfeltételei
Arc-, Állcsont-, Szájsebészet
Személyi feltételek:
Arc-, állcsont-, szájsebész szakorvos és szájsebész szakorvos
Műtéti szakasszisztens
Aneszteziológus szakorvos
Aneszteziológus szakasszisztens
Műtőssegéd

Progresszív ellátási szint
I.
II.
III.
Arc-, Állcsont-, Szájsebészet
osztály személyi feltételei szerint
2
2
1
1
1
1
2
2
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Tárgyi feltételek: a műtő egység általános feltételei +
Szájsebészeti, vagy arc-, állcsont sebészeti műtő +
Fejlámpa hidegfénnyelNÉ
Elektromos és/vagy pneumatikus fúró, fűrészNÉ
Sebészeti mikromotorNÉ
Laryngoscop készletNÉ
Larygofiberoscop nasotrachealis intubatiohozNÉ
Intraoperatív DopplerkészülékNÉ
Altatógép
Speciális eszközök:
Állcsont külső fixáló (sz.e.) Fix extern Halo K. NÉ
Maxillofaciális mandibularis osteosynthesis és rekonstrukciós tálcaNÉ
Csontsebészeti műszertálcaNÉ
Fogászati implantációs kéziműszerek, fogászati implantatumokNÉ
Hasadéksebészeti műszertálcaNÉ
Lágyrész kéziműszertálcaNÉ
Mikroműszer készlet ideg- és érvarrathozNÉ
Tracheotomiás műszertálcaNÉ
Vértelenítő mandzsetta sorozat
BetegmelegítőNÉ
Elektrodermatom, mucotomNÉ
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:
Intenzív osztály
CT és MRI
Magyarázat:
sz.e.: szükség esetén

EL

X

X

EL/EK

•

X
X
X
X
X
X
EL
X

X
X
X
X
X
X
EL
X

X
X
X
EL
EL
X
EL
X
EL
EL
EL

X
X
X
X
X
X
X
X
X
EL
EL

EL
EL/EK

EL
EL/EK
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BELGYÓGYÁSZAT
Általános belgyógyászat

Szakmakód:

Általános belgyógyászati osztály minimumfeltételei
Személyi feltételek:
Belgyógyász szakorvos

Orvos

0100

40 ágyig 1/10 ágy, a
további ágyakra 1/15
ágy
40 ágyig 1/10 ágy, a
további ágyakra 1/15
ágy

A szakdolgozói létszám a 6. számú mellékletben meghatározottak szerint (ápoló,
dietetikus, gyógytornász)
Klinikai szakpszichológus/pszichológus
Szociális munkás
Betegkísérő

EL
EL
X

Tárgyi feltételek: az osztály általános feltételei +
Antidecubitor matrac
Járókeret
Szoba-WC
EKG, pulzus, vérnyomásmonitor
CW doppler (folyamatos hullámú)

X
X
X
X
X

Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:
Operatív endoszkópos laboratórium
Mikrobiológiai laboratórium
CT
MRI
Color Doppler
EEG
Nukleáris medicina
Osteodensitometria
Echocardiographia
Aneszteziológiai és Intenzív terápiás osztály

EL/EK
EL/EK
EL/EK
EL/EK
EL
EL/EK
EL/EK
EL/EK
EL/EK
EL

Belgyógyászati járóbeteg-szakellátás minimumfeltételei
Személyi feltételek:
Belgyógyász szakorvos
Asszisztens/szakasszisztens

1
1

Tárgyi feltételek:
A rendelő általános feltételei

X

Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:
Gasztroenterológiai endoszkópia
EEG
Ergometria
ABPM
Mikrobiológiai laboratórium
CT
MRI

EL
EL/EK
EL
EL
EL/EK
EL/EK
EL/EK

47288
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CW Doppler (folyamatos hullámú)
Nukleáris medicina
Echocardiographia
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EL
EL/EK
EL/EK

Krónikus belgyógyászat minimumfeltételei
Személyi feltételek:
Belgyógyász szakorvos
Orvos
A szakdolgozói létszám a 6. számú mellékletben meghatározottak szerint
(ápoló, dietetikus, gyógytornász)
Szociális munkás

EL

Tárgyi feltételek: az osztály általános feltételei +
Antidecubitor matrac
Járókeret
Szoba-WCNÉ
Hordágy

X
X
X
1

Haematológia

•

X
X

Szakmakód:

0102

Progresszív ellátási szintek definíciója:
I. Alapszintű járóbeteg/ambulancia kategóriájú haematológiai ellátás, amelyet valamennyi belgyógyászati fekvő,
vagy járóbeteg ellátó intézménynek biztosítania kell. Döntően „rutin vérkép, véralvadás vizsgálatok”, az egyszerűbb
haematológiai betegségek járóbetegkénti gondozása, egyszerűbb belgyógyászati szövődmények fekvőbetegellátása, melyet az adott ellátást nyújtó valamennyi egészségügyi szolgáltatónál biztosítani kell.
II. Decentrum joga és kötelezettsége: komplex haematológiai ellátás (rosszindulatú vérképzőszervi betegségek,
haemostasis zavarok), amelyet területi elosztásban a tételes minimum feltételek megléte esetén célszerű
meghatározni. Ezen egységekben történhet a rosszindulatú vérképzőszervi betegségek ellátásának jelentős része
(pl. nagy rizikójú AL, plazmaferezist igénylő esetek, őssejttranszplantációra alkalmas betegségek stb.) kezelése,
kivéve a csontvelő transzplantáció, illetve a bonyolultabb esetek. A tételes fekvőbeteg tevékenység kompetencia
határait a csillagos HBCS decentrumonként meghatározza. Komplex rosszindulatú vérképzőszervi betegségek
járóbeteg-ellátására szolgáló, továbbá haemostasis szakambulanciát célszerű megyénként működtetni.
III. Centrum: a legmagasabb szintű, a szakmai minimumfeltételek által meghatározott kisszámú központ
(egyetemek, fővárosi kiemelt kórházak, miskolci egészségügyi intézmények), melyek komplex ellátásra jogosultak és
kötelezettek a rosszindulatú vérképzőszervi betegségek teljes körére (külön engedély alapján csontvelő
transzplantációra), és a haemostasis zavaraiban szenvedők ellátására (vérzékeny betegek, thrombophiliások).
Progresszív ellátási szint
Tevékenységek minimumfeltételei
HAEMATOLÓGIA

Járóbetegszakellátás/
ambulancia

II.

III

Belgyógyász, hematológus szakorvos

1

2

3

Egyéb szakorvos

1

1

1

Asszisztens/szakasszisztens

1

Személyi feltételek:

A szakdolgozói létszám a 6. számú mellékletben meghatározottak szerint
(ápoló, dietetikus, gyógytornász)

MAGYAR KÖZLÖNY
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Tárgyi feltételek: általános belgyógyászati osztályos háttér + osztály általános
feltételei +
Speciális kórtermek (aplasias betegek részére) csíraszegény egyágyas
kórtermek (WC + zuhanyozó + bejárati zsilip)

X

X

Portábilis röntgen

EL

EL

Crista biopsziás tű

X

X

Vérmelegítő

X

X

X

X

Pulzus és vérnyomás monitor

X

X

Vérbesugárzó

EL

EL

Középszintű szupportáció feltételeivel (+) aferezis, terápiás aferezis

EL/EK

EL

Flow-cytometria

EL/EK

EL

Mikroszkóp

X

Speciális diagnosztikai és szakmai környezet:

Hemosztázis labor

EL/EK

EL

Terápiás irradiáció

EL/EK

EL/EK

CT, MRI

EL/EK

EL/EK

20 új apláziás eset/év

X

30 új apláziás eset/év

X

Nappali kórház minimumfeltételek
HAEMATOLÓGIA
Személyi feltételek:
Haematológus szakorvos legalább 5 éves gyakorlattal

1

Hematológus szakorvos

1

Egyéb orvos

1

Diplomás ápoló

1

Ápoló (OKJ) szakápoló/haematológiai szakasszisztens

1

Betegkísérő

1

Tárgyi feltételek: általános belgyógyászati osztály feltételei+
Cytostatikus szerek előkészítésére alkalmas helyiség vertikális áramlású laminar air flow-val
felszerelt cytostaticum oldó szekrény

1

EKG készülék (6 csatornás, mobil)

1

Pulzus- és vérnyomásmonitor

1

Mikroszkóp

1

Vérmelegítő

1

Motoros fecskendő (perfusor)

6

Speciális diagnosztikai és szakmai háttér
Infektológus szakorvosi konzílium

EL

47290
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Infekciókontrollban jártas szakember
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EL

Vértranszfúziós központ*

EL

Vérbesugárzó készülék

EL

Megjegyzés:
* Vértranszfúziós Központ: 24 órán át biztosított szűrt, besugározott, választott feretizált thrombocytaszuszpenzió
citoredukciós leukoferezis.

Csontvelő transzplantáció

Szakmakód:

0112

Csontvelő transzplantáció
Csontvelő (ideértendő az összes haemopoetikus őssejtvételi forma) transzplantáció szakmai minimumfeltételei
a) Autológ hemopoetikus őssejt átültetéshez
Személyi feltételek:
Orvos

5

Vezető orvos*

1

Szakorvos*

2

Egyéb orvos

2

Szakápolók**

1/ágy

Epidemiológiai szakápoló

EL

Gyógytornász

EL

Dietetikus

EL

Tárgyi feltételek:
Izolált csíraszegény egység

X

Bejárati zsilipszoba

X

Előkészítő helyiség

1

Csíraszegény ételek elkészítésére alkalmas konyha

1

Zsilip

X

Alapterület
Steril klíma*****

12 m2
X

Intenzív ágy

1

Központi oxigén és vákuum

X

Fürdőszoba, WC (kórteremből nyílóan)

X

Portábilis röntgen készülék

1

UH-készülék

1

Infúziós pumpa

2/ágy

Perfusor

2/ágy

Betegellenőrző monitor

1/ágy

Transzplantációs ambulancia

X

Elkülönítő szoba

1

MAGYAR KÖZLÖNY
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Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:
Aszeptikus műtő

EL

Transzplantációs készenléti orvosi ügyeleti rendszer

EL

Hemopoetikus őssejt bank

EL

Infektológus szakorvosi konzílium

EL

Mikrobiológiai laboratórium***

EL/EK

Transzfuziológiai háttér****

EL

Standard belső műveleti leírások

X

Hazai és nemzetközi adatbázisokkal való kapcsolat

X

Gyermekbetegnél a szülő bentlakásának biztosítása

X

Megjegyzés:
* Bel- vagy gyermekgyógyászatra ráépített haematológiai szakvizsga.
Vezető orvos: min. egyéves, a másik szakorvos: min. féléves, EBMT (European Group for Blood and Marrow
Transplantation) által transzplantációra akkreditált centrumban szerzett gyakorlattal kell rendelkezzen.
** A vezető nővér: min. féléves, a többi nővér: min. 3 hónapos, EBMT által akkreditált központban szerzett
gyakorlattal kell rendelkezzen.
*** Bakteriológia-, parazitológia-, gomba- és vírusdiagnosztika (CMV early antigén vizsgálatot beleértve).
**** Választott, szűrt, besugárzott vérkészítmények biztosítása 24 órán keresztül, folyamatosan, gépi apheresises
thrombocyta készítmény biztosítása.
***** Klímaberendezés nem kötelező, de amennyiben működik, csak steril levegőt biztosító klíma lehet.
b) Allogén hemopoetikus őssejt átültetéshez
Személyi feltételek:
Orvos

5

Vezető orvos*

1

Szakorvos*

2

Egyéb orvos

2

Szakápolók**

2/ágy

Epidemiológiai szakápoló

1

Gyógytornász

EL

Dietetikus

EL

Tárgyi feltételek:
Izolált csíraszegény egység

1

Bejárati zsilipszoba

X

Előkészítő helyiség

1

Steril ételek elkészítésére alkalmas konyha

1

Fóliahegesztő

1

Transzplantációs laminar airflow boksz vagy steril kórterem

2

Zsilip

X

Alapterület

12 m2

Steril klíma

X

Portábilis röntgen készülék

1

47292
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UH-készülék

•
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1

Infúziós pumpa

2/ágy

Perfusor

3/ágy

Betegellenőrző monitor

1/ágy

Transzplantációs ambulancia

X

Elkülönítő szoba

1

Transzplantációs laminar airflow boksz vagy steril kórterem felszereltsége:
Intenzív ágy

1

Központi oxigén és vákuum

X

Transzplantációs laminar airflow boksz esetén: steril mosakodó edény, steril víz,
sterilizálható mobil WC; steril szoba esetén: fürdőszoba, WC (kórteremből nyílóan),
baktériumszűrővel szűrt vízzel és visszafolyásgátló lefolyórendszerrel

X

Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:
Aszeptikus műtő

EL

Transzplantációs készenléti orvosi ügyeleti rendszer

EL

Hemopoetikus őssejt bank

EL

Infektológus szakorvosi konzílium

EL

Mikrobiológiai laboratórium***

EL/EK

Transzfuziológiai háttér****

EL

Standard belső műveleti leírások

X

Hazai és nemzetközi adatbázisokkal való kapcsolat

X

Gyermekbetegnél a szülő bentlakásának biztosítása

X

Megjegyzés:
* Bel- vagy gyermekgyógyászatra ráépített haematológiai szakvizsga.
Vezető orvos: min. kétéves, a másik szakorvos: min. egyéves, EBMT (European Group for Blood and Marrow
Transplantation) által allogén transzplantációra akkreditált centrumban szerzett gyakorlattal kell rendelkezzen.
** A vezető nővér: min. féléves, a többi nővér: min. 3 hónapos, EBMT által akkreditált központban szerzett
gyakorlattal kell rendelkezzen.
*** Bakteriológia-, parazitológia-, gomba- és vírusdiagnosztika (CMV early antigén vizsgálatot beleértve).
**** Választott, szűrt, besugárzott vérkészítmények biztosítása 24 órán keresztül, folyamatosan, gépi apheresises
thrombocyta készítmény biztosítása.

Anyagcsere-betegségek, diabetológia
Endokrinológia

Szakmakód:

0103
0113

Endokrinológia és anyagcsere-betegségek
Az ellátás szintjei:
Endokrinológiai és anyagcserebetegek ellátása általános belgyógyászat, általános
I. szint:
gyermekgyógyászati és általános nőgyógyászati osztályokon
Endokrinológiai és anyagcserebetegek speciális ellátása a belgyógyászat, gyermekgyógyászat, és
II. szint:
nőgyógyászat endokrinológiai osztályain és ezek szakambulanciáin
Endokrinológiai és anyagcserebetegek ellátása endokrinológiai központokban
III. szint:

MAGYAR KÖZLÖNY
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Endokrinológia-anyagcsere fekvőbeteg osztály/egység minimumfeltételei
Progresszív ellátási szint
I.
II.
III.
Személyi feltételek:
Endokrinológus szakorvos/15 ágy
X
X
Belgyógyász szakorvos/15 ágy
X
Orvos/15 ágy
X
X
A szakdolgozói létszám a 6. számú mellékletben meghatározottak szerint
(ápoló, dietetikus, gyógytornász)
Tárgyi feltételek: az osztály általános feltételei +
Belgyógyászati osztály speciális feltételei
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:
Speciális laboratóriumi vizsgálatok:
TSH, FT4, FT3, anti-TPO, cortisol, testosteron, Prolactin, FSH, LH, oestradiol,
progeszteron, VMA, HbA1c
Speciális laboratóriumi vizsgálatok:
TRAK, thyreoglobulin, kalcitonin, ACTH, DHEA-szulfát, 17-hydroxy-progresteron,
androstendion, PRA, aldosteron, GH, IGF-1, SHBG, katekolamin ürítés, PTH,
osteokalcin, crosslinks, 25-OH-D vitamin, inzulin, inzulin ellenes antitest, szigetsejt
ellenes antitest, ozmolaritás
Speciális vizsgálatok:
IGFBP3, alfa alegység, gastrin, chromonanin-A, immunhisztokémia, MTC genetika,
CAH-genetika
CT
MRI
PET CT
Nukleáris medicina
Intenzív osztályos háttér az intézményben

X

X

X

EL/EK

EL

EL

EL/EK

EL/EK

EL

EL/EK

EL/EK

EL/EK
EL/EK
EL/EK
EL/EK
EL

EL
EL/EK
EL/EK
EL
EL

EL/EK
EL/EK
EL/EK
EL/EK
EL

Endokrinológia-anyagcsere járóbeteg-szakellátás minimumfeltételei
Progresszív ellátási
szint
I.
II.
III.
Személyi feltételek:
Endokrinológus szakorvos
1
1
1
Asszisztens/szakasszisztens
1
1
1
Dietetikus
EL
EL
EL
Gyógytornász
EL
EL
EL
Tárgyi feltételek: a rendelő általános feltételei +
Belgyógyászat, gyermekgyógyászat és/vagy nőgyógyászati rendelő speciális
feltételei
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:
Speciális laboratóriumi vizsgálatok:
TSH, FT4, FT3, anti-TPO, cortisol, testosteron, Prolactin, FSH, LH, oestradiol,
progeszteron, VMA, HbA1c
Speciális laboratóriumi vizsgálatok:
TRAK, thyreoglobulin, kalcitonin, ACTH, DHEA-szulfát, 17-hydroxyprogresteron, androstendion, PRA, aldosteron, GH, IGF-1, SHBG, katekolamin
ürítés, PTH, osteokalcin, crosslinks, 25-OH-D vitamin, inzulin, inzulin ellenes
antitest, szigetsejt ellenes antitest, ozmolaritás

X

X

X

EL/EK

EL

EL

EL/EK

EL/EK

EL
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Speciális vizsgálatok:
IGFBP3, alfa alegység, gastrin, chromonanin-A, immunhisztokémia, MTC
genetika, CAH-genetika
CT
MRI
PET CT
Nukleáris medicina

•

EL/EK

EL/EK

EL/EK

EL/EK
EL/EK
EL/EK
EL/EK

EL
EL/EK
EL/EK
EL/EK

EL
EL/EK
EL/EK
EL

Diabetes szakambulancia minimumfeltételei
Személyi feltételek:
Belgyógyász és/vagy nőgyógyász és/vagy gyerekgyógyász szakorvos diabetológus minősítéssel
Endokrinológus szakorvos
Diabetológiai szakasszisztens
Dietetikus
Gyógytornász

1
EL
1
1
EL

Tárgyi feltételek: a rendelő általános feltételei +
Belgyógyászat, gyermekgyógyászat és/vagy nőgyógyászati rendelő speciális feltételei
Antropometria mérés eszközei (testsúly, testmagasság, testkörfogat)
Gyors vércukor-meghatározó készülék
Kalibrált hangvilla
Cardiovascularis vizsgálati eszközök (ABPM, mini Doppler, EKG)
Vér- és vizeletmintavétel feltételei

X
X
X
X
X
X

Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:
CT

Haemodialízis
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EL/EK

Szakmakód:

0110

A dialízis kezelést ellátó helyek működésének minimumfeltételei
Progresszív ellátási szint
DialízisSzatellitKiemelt
központ dialízisellátó
Dialízishely
központ
Személyi feltételek:
1
1
1
Orvos létszám:
Nephrológus szakorvosok száma:
3
2
1
Ápoló létszám:
X
X
X
- betegműszakonként, 4 kezelőhelyenként 1 ápoló
X
X
- betegműszakonként 1 nephrológiai szakápoló
X
X
- HbsAg pozitív helyiségbe külön ápoló
X
X
EL
- HCV pozitív betegek részére 4 kezelőhelyenként 1 ápoló
műszakonként
X
X
- akut kezelőhelyen 2 betegenként 1 ápoló
Nephrológiai szakápoló
1
1
1
Dietetikus
EL
EL
EL
Klinikai szakpszichológus
EL
EL
EL
Szociális munkás
EL
EL
EL
Gyógyszerész
EL
EL
EL
Segédmunkás
X
X
X
Adminisztrátor
EL
EL
EL
Gazdasági vezető
EL
EL
EL
Labor asszisztens, ahol laboratórium van
EL
EL
EL
Technikus
X
X
X

MAGYAR KÖZLÖNY
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Tárgyi feltételek:
Általános helyiségek
Akut kezelőhelyiség (10 m2/kezelőhely)1
Kezelőhelyiség krónikus betegeknek (8 m2/kezelőhely)
Kezelőhelyiség HBV pozitív betegeknek kijelölt intézményben
(8 m2/kezelőhely)
Klímaberendezés (komfort klíma)
Szakmailag speciális helyiségek:
Vízelőkészítő helyiség
Koncentrátum-előkészítő helyiség (ha helyben történik a gyártása)
Technikusi szoba (műhely)
Laboratórium
CAPD tréning szoba2
Vizsgáló szoba2
Exitált beteg részére külön helyiség
Oktató helyiség (graduális, postgraduális képzéshez)
*HbsAg pozitív betegek részére nemenkénti öltöző, mellékhelyiség
Kezelési eszközök:
Művese készülékek száma:
- Acut kezelésre min. 1 gép
- Gyermekkezelésre (egyetemi, regionális centrumban) min. 2 gép
- Fertőző ellátásra (kijelölt intézményben) min. 2 gép
- Krónikus ellátásra min. 4 gép
Anti-HCV antitest + PCR pozitív betegek részére elkülönített gép
HbsAg pozitív betegek részére
HD tartalék készülék és külön az anti-HCV és HbsAg HD
készülékekhez
Bikarbonát kezelésre alkalmas készülékek
HDF kezelésre alkalmas készülék
Mozgatható vizsgáló lámpa
Infúziós állvány - kezelőhelyenként/gépenként
Laryingoscop
Intratracheális tubusok
Fonendoszkóp kezelőszemélyenként
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:
Mikrobiológiai laboratórium
1

2
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X
X
X

X
X
X

X

X

X

X

X
X
X
EL
X
X
X
EL
X

X
X
X
EL

X
X
X
EL

X
X
EL
X

X
X
EL
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X

X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

EL/EK

EL/EK

EL/EK

X

Az akut kezelőhelyiségbe oxigén, szívó, mozgatható vizsgálólámpa, újraélesztő-felszerelés szükséges. EKG,
betegőrző monitor, defibrillátor, respirátor épületen belül biztosítandó.
A CAPD tréningszoba és a vizsgáló kialakítása történhet a nefrológiai osztályon vagy a dialízis osztályon.

Peritoneális dialízis

Szakmakód:

0111

A Peritoneális Dialízis Központok és CAPD ambulanciák működésének szakmai minimumfeltételei
Szakmai minimum feltételek CAPD
OktatóCAPDCAPDközpont
központ ambulancia
Személyi feltételek:
Vezető nephrológus szakorvos
1
1
1
Nephrológus szakorvos min. 1 fő
1
1
1
Ápoló (20 betegre 1)
X
X
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Nephrológiai szakápoló
Dietetikus részfoglalkozásban
Szociális munkás részfoglalkozásban
Klinikai szakpszichológus/pszichológus
Takarító
Adminisztrátor

1
1
1
EL
X
X

1
1
1
EL
X
X

Tárgyi feltételek:
CAPD kezelő
CAPD gyakorló helyiség
CAPD fektető NÉ
Asztali mérleg
Oldatmelegítő berendezés (termosztát vagy micro melegítő)
Fonendoszkóp személyenként 1 db
ABPM NÉ
Speciális PD-bemutató és oktató eszközök
APD automata NÉ

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

EL/EK
EL
EL

EL/EK
EL
EL

EL/EK
EL
EL

Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:
Mikrobiológiai laboratórium
Nephrológiai vagy belgyógyászati osztályos háttér
Hemodialízis-háttér

Nefrológia

1
1
EL
X
X

X

Szakmakód:

0105

Nefrológiai fekvőbeteg-szakellátás minimumfeltételei
*: az I. szint az általános belgyógyászati követelményeknek felel meg
Progresszív ellátási szint
I.*
II.
Személyi feltételek:
Orvoslétszám összesen:
Az egység profilja szerinti szakképesítéssel
A szakdolgozói létszám a 6. számú
mellékletben meghatározottak szerint (ápoló,
dietetikus, gyógytornász)
Gyógypedagógus
Klinikai szakpszichológus/pszichológus
Védőnő
Műtőssegéd
Szociális munkás
Adminisztrátor/informatikus
Betegkísérő
Tárgyi feltételek:
Ágyszám:
Tejkonyha (gyerek nephrológián)
Szülőszállás (gyerek nephrológián)
Kapaszkodó
Antidecubitor matrac
Járókeret
Speciális ágy
Pelenkázó asztal (gyermek nephrológián)

2009. évi 193. szám

III.

1 főorvos+8
ágyanként 1 orvos
2 szakorvos

1 főorvos+8
ágyanként 1 orvos
2 szakorvos

1
1
EL
EL
EL
EL
X

1
1
EL
EL
EL
EL
X

100 000 lakosra
5 ágy
X
EL
X
X
X
X
X

100 000 lakosra
7 ágy
X
EL
X
X
X
X
X
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Infúziós állvány
ABPM
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:
Mikrobiológiai laboratórium
CT
Duplex UH
Immunológiai laboratóriumi diagnosztika
Nukleáris medicina
MRI
Vesepatológiai diagnosztika
Angiographia
Endoscopos laboratóriumi háttér
Osteodensiometria
Intenzív terápiás háttér:
Aneszteziológiai osztály:
Fizioterápia:
Központi vákuum vagy egyedi szívás

5 ágyanként 2
15 ágyanként 1

5 ágyanként 2
10 ágyanként 1

EL/EK
EL/EK
EL
EL/EK
EL/EK
EL/EK
EL/EK
EL/EK
EL
EL
EL
EL
EL
EL

EL/EK
EL/EK
EL
EL
EL
EL/EK
EL/EK
EL/EK
EL
EL
EL
EL
EL
EL

Nefrológiai járóbeteg-szakellátás minimumfeltételei
*: az I. szint az általános belgyógyászati követelményeknek felel meg
Progresszív ellátási szint
I.*
II.
III.
100 000 lakosra
100 000 lakosra
min. 20 óra/hét
min. 20 óra/hét
Személyzeti feltételek:
Szakorvos
Asszisztens/szakasszisztens
Adminisztrátor

2
1
1

3
1
1

Tárgyi feltételek: az osztály általános feltételei

X

X

EL/EK
EL
EL/EK

EL/EK
EL
EL/EK

1

1

Szakmakód:

0109

Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:
Mikrobiológiai laboratórium
Gasztroenterológiai endoscopia
Képalkotó diagnosztika (Duplex UH, mini
Doppler, CT, MRI angiographia)
ABPM

Allergológia és klinikai immunológia

Allergológia és klinikai immunológia
Immunterápia [allergiás-atopiás (IgE-mediálta) betegségek] végzésének általános feltételei
1. IgE mediálta (allergiás-atopiás) betegek immunterápiáját Klinikai Immunológiai Allergológiai szakvizsgával
rendelkező szakorvos (belgyógyász, tüdőgyógyász, fül-orr-gégész, bőrgyógyász, gyermekgyógyász) végezheti.
2. Az atopiás (IgE mediálta) betegségek immunterápiájába tartoznak: az allergén specifikus immunterápia (dehipo-szenzibilizáció) parenterális és nem injekciós formái és egyéb nem allergénspecifikus biológiai terápia
különböző formái (toleranciakialakítás, biológiai terápia).
3. Az allergénspecifikus immunterápia parenterális (injekciós) formája csak olyan fekvőbeteg-intézetben
végezhető el, ahol az intenzív észlelés feltételei (Intenzív Osztályos háttér) is rendelkezésre állnak.
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4. Az IgE mediálta (atopiás) betegségek parenterális immunterápiás ellátási szintje: III. A nem injekciós forma
fekvőbeteg intézményen kívül dolgozó allergológus-immunológus szakorvosok által is végezhető.
A. Fekvőbeteg-ellátási szintek
I. szint (alapszintű kórházi ellátás):
Feladata:
a) a sürgősségi ellátás biztosítása allergiás – immunológiai betegek részére,
b) immunológiai természetű betegségek lehetőségének felmerülése esetén a diagnózis megerősítése vagy
kizárása céljából történő kivizsgálás feltételeinek biztosítása,
c) az immunológiai természetű betegség gyanújának diagnózisa esetén a beteg kötelező áthelyezése a
progresszivitás magasabb szintjén lévő egészségügyi szolgáltatóhoz.
II. szint:
Feladata:
a) a tisztázatlan eredetű, vagy kezelésre nem reagáló allergológiai betegségek ellátása, az immunológiai
(autoimmun) eredetű kórképek diagnosztizálása,
b) a gyors és biztos diagnózis hiánya esetén a beteg magasabb szintű ellátásra való haladéktalan áthelyezése, a
betegek kezelése és gondozása, a terápiára nem reagáló esetek magasabb szintre való haladéktalan áthelyezése.
III. szint: Immunológiai centrum
Feladata:
a) a progresszív ellátást igénylő allergológiai betegek definitív ellátása és speciális szakgondozása,
b) a szisztémás és egyéb autoimmun betegségek és immunhiányos betegek kivizsgálása, gyógykezelése,
állapotellenőrzése, a kezelési stratégia irányítása, és a betegek szakgondozása.

Immunológiai és allergológiai fekvőbeteg osztály minimumfeltételei
Progresszív ellátási szint
I.
II.
III.
Személyi feltételek:
Allergológia és klinikai immunológia szakorvosa osztályvezető
Allergológia és klinikai immunológia szakorvosa
Szakorvos (egyéb szakvizsgával)
Orvos
A szakdolgozói létszám a 6. számú mellékletben
meghatározottak szerint (ápoló, dietetikus, gyógytornász)
Klinikai szakpszichológus
Szociális munkás
Tárgyi feltételek:
Általános belgyógyászati osztály feltételei +
Mikroszkóp
Biopsziás készlet
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:
Endoszkópos laboratórium:
Colonoscopia
Gastroscopia
Bronchoscopia
Klinikai immunológiai – allergológiai laboratórium
Nukleáris medicina
CT
MRI
EEG

1
1

1
1
1
1

1
2
1
2

EL

EL
EL

EL
EL

X
X
X

X
X
X

EL

EL

EL/EK
EL/EK
EL/EK
EL

EL
EL/EK
EL
EL/EK
EL

X
X
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EMG
Légzésfunkció
Intenzív osztály
Plazma-citoferezis
Fizioterápia

EL

EL
EL
EL
EL

EL
EL
EL
EL
EL

B. Ambuláns ellátási szintek
I. szint: családorvosi alapellátás
A beteg gondozásáért alap szinten felelős családorvos, gyermek ellátását végző gyermekorvos.
Feladata:
a) immunológiai/allergológiai betegségek gyanújának felvetése, a diagnózishoz szükséges szakorvosi, szükség
szerint a megfelelő szintű kórházi vizsgálatok biztosítása,
b) az irányító centrum által előírt rendszeres ellenőrzéssel kapcsolatos feladatok ellátása, ami kiterjed a
betegvizsgálatra, a kötelező, rendszeresen végzendő laboratóriumi és eszközös vizsgálatok elvégzésére, és a
szükséges ambuláns szakvizsgálatok elrendelésére. A már diagnosztizált betegek számára a szakorvos által
javasolt gyógyszerek felírása, és a gyógyszerszedéssel kapcsolatos előírt rutin ellenőrzések elvégzése. Konzultáció
a beteg kezelését irányító szakorvossal,
c) immunológiai természetű betegségek szövődményeinek vagy a kezeléssel kapcsolatos mellékhatásoknak a
felismerése, és a beteg ellátása vagy a megfelelő szintre történő tovább utalása,
d) tanácsadás allergénkerülésre.
II. szint: klinikai immunológus-allergológus szakorvosi ellátás
A beteg gondozásában közreműködő vagy azt végző immunológus/allergológus szakorvos, járóbeteg-rendelés
keretében.
Feladata:
a) az immunológiai/allergológiai betegségek diagnosztizálása, a gyors és biztos diagnózis hiánya esetén a
magasabb szintű ellátásra a beteg haladéktalan áthelyezése,
b) a betegek kezelése és gondozása, a terápiára nem reagáló esetek magasabb szintre való haladéktalan
áthelyezése,
c) gyermekkori allergiát csak gyermekgyógyászati képesítéssel bíró szakorvos gondozhat,
d) az alap szakképesítésnek megfelelő komplikációmentes allergiás betegségek végleges diagnózisának
felállítása, terápiás terv készítése és végrehajtása, prevenciós szaktanácsadás. Az ettől eltérő esetekben az érintett
alapszakma allergológiában képesítéssel rendelkező szakemberének bevonása kötelező,
e) komplikált, terápiarezisztens allergiás betegek szükség szerinti irányítása magasabb ellátási szintre,
f) a nem injekciós immunterápia indikációjának felállítása és a kezelés végrehajtása,
g) in vivo allergén azonosítás: prick bőrpróbák, epikután tesztek segítségével.
III. szint: immunológiai centrum szakorvosi ellátás
Valamennyi szakmát lefedő szakambulancia. A szakorvosoknak (pulmonológia, bőrgyógyászat, neurológia,
szemészet, szülészet, fül-orr-gége, reumatológia, és egyes belgyógyászati szakterületek) klinikai immunológiai és
allergológiai szakorvosi képesítéssel vagy dokumentáltan bizonyítható szakmai gyakorlattal kell rendelkezniük a
klinikai immunológiai – allergológiai betegek kezelésében.
Regionális immunológiai laboratórium.
Magas szintű diagnosztikai háttér.
Rendelkezésre álló fekvőbeteg háttér.
A speciális terápiás eljárások (citosztatikus kezelés, biológiai terápia, plazmacsere, parenterális immunterápia)
szakmai feltételei rendelkezésre állnak.
Feladata:
a) a szisztémás és egyéb autoimmun betegségek és immunhiányos betegek kivizsgálása, gyógykezelése,
állapotellenőrzése, a kezelési stratégia kialakítása és szakgondozás,
b) a szövődményes, szakmai problémát okozó allergológiai betegek speciális szakgondozása, különös tekintettel
a több szervet érintő allergológiai kórképekre,
c) lehetőség magas szintű szakkonziliáriusi tevékenységre,
d) táplálék/adalékanyag intoleranciák per os provokációs vizsgálata,
e) specifikus immunterápia parenterális formáinak indikációja és végrehajtása.
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C. A belgyógyászati feladatkörbe tartozó klinikai immunológiai – allergológiai járóbeteg-ellátási szintek
szakmai minimumfeltételei
A belgyógyászaton belüli immunológiai ellátási feladatköre:
a) poliszisztémás autoimmun betegségek ellátása,
b) a primer vaszkulitiszes betegek ellátása,
c) az antifoszfolipid szindrómás betegségek ellátása,
d) a felnőttkori immunhiányos betegségek ellátása,
e) a felnőttkori táplálék allergiás betegek ellátása.
Az immunológiai allergológiai járóbeteg-ellátást ott indokolt és szükségszerű működtetni, ahol II. és III. klinikai
immunológiai fekvőbeteg osztályok, illetve Immunológiai Centrumok működnek.

Járóbeteg-szakellátás minimumfeltételei
Járóbeteg I.
Járóbeteg II.
Személyi feltételek:
Immunológiai és allergológiai szakorvos
Szakorvos (egyéb szakvizsgával)
Asszisztens/szakasszisztens
Gyógytornász
Dietetikus
Klinikai szakpszichológus/pszichológus
Szociális munkás
Fizioterápiás szakasszisztens
Tárgyi feltételek:
A rendelő általános feltételei +
Citosztatikus laminar air flow
Mikroszkóp
Biopsziás készlet

1

X
EL

Járóbeteg III.

1
EL
1
EL
EL
EL
EL
EL

1
EL
1
EL
EL
EL
EL
EL

X
EL
X

X
EL
X
EL

Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:
Speciális képalkotó vizsgálatok (DSA, MRA)
EL/EK
EL
Klinikai immunológiai laboratórium
EL/EK
EL
Nukleáris medicina
EL/EK
EL
CT
EL/EK
EL/EK
MRI
EL/EK
EL/EK
EEG
EL
EL
EMG
EL
EL
Légzésfunkciós laboratórium
EL
EL
Intenzív osztály
EL
EL
Plazma-citoferezis
EL
Immunológiában járatos speciális szakkonziliárusok*
EL
EL
Fizioterápia
EL
EL
*A pulmonológia, kardiológia, bőrgyógyászat, neurológia, szemészet, stomatológia, reumatológia, és egyes
belgyógyászati szakterületek (gasztroenterológia, nefrológia) szakorvosai, akik klinikai immunológiai és allergológiai
szakorvosi képesítéssel vagy dokumentáltan bizonyítható szakmai gyakorlattal rendelkeznek a klinikai
immunológiai – allergológiai betegek kezelésében.
A gondozás irányítása III-as szintű rendelésen történhet.
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Progresszív ellátási szintek
I. szint: a progresszív ellátás alapszintje, amelyet az adott ellátást nyújtó valamennyi egészségügyi szolgáltatónál
biztosítani kell.
II. szint: a progresszív ellátás középszintje, amelyet legalább a megye, illetve a főváros lakosságának adott ellátását
végző egészségügyi szolgáltatónál biztosítani kell.
III. szint: a progresszív ellátás felső szintje, amelyet az adott ellátást regionális vagy országos szinten végző
egészségügyi szolgáltatónál biztosítani kell.

Angiológia, phlebológia, lymphológia

Szakmakód:

0101

Belgyógyászati angiológiai fekvőbeteg-szakellátás minimumfeltételei
Angiológiai, phlebológiai fekvőbeteg-ellátás
Progresszív ellátási szint
I.
II.
III.
Személyi feltételek:
Belgyógyászati angiológia képesített orvosa
1
2
2
Orvos
X
X
X
A szakdolgozói létszám a 6. számú mellékletben meghatározottak
szerint (ápoló, dietetikus, gyógytornász)
Gyógypedagógus
EL
EL
EL
Klinikai szakpszichológus/pszichológus
EL
EL
EL
Műtőssegéd
1
1
1
Szociális munkás
EL
EL
EL
Adminisztrátor
1
1
1
Betegkísérő
1
1
1
Tárgyi feltételek: az osztály általános feltételei
Ágyszám: (5 ágy/100 000 lakos)
Fizioterápiás/torna helyiség
Tevékenység szerinti speciális kezelő/vizsgáló
Kapaszkodó
Antidecubitor matrac
Járókeret
Szoba WC
ABPM
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:
Haemorheológiai laboratórium
Mikrobiológiai laboratórium
CT
CW Doppler (folyamatos hullámú)
EMG
Immunológiai labor
Nukleáris medicina
MRI
Angiographia
Color duplex UH linearis és convex fejjel
Pletizmographia
Kapillár mikroszkópia
Treadmill
Bőrhőmérő

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

EL/EK
EL

EL
EL/EK
EL/EK

EL

EL
EL
EL
EL

X
X
X
X
X
X
X
X

EL
EL/EK
EL
EL
EL
EL
EL/EK
EL/EK
EL
EL
EL
EL
EL
EL
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Intenzív terápia
Aneszteziológiai osztály
Fizioterápia
Thrombolysis feltételeinek biztosítása
Prosztanoid terápia alkalmazása
Az I. ellátási szint általános belgyógyászati ellátást jelent.

EL
EL

EL
EL
EL
EL
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EL
EL
EL
EL
EL

Belgyógyászati angiológiai járóbeteg-szakellátás minimumfeltételei
Angiológiai, phlebológiai járóbeteg-szakellátás
Progresszív ellátási szint
I.
II.
III.
Személyi feltételek:
Szakorvos (belgyógyászati angiológia képesített orvosa)
1
2
Asszisztens/szakasszisztens
1
1
1
Gyógytornász
EL
EL
EL
Klinikai szakpszichológus/pszichológus
EL
EL
EL
Betegkísérő
EL
EL
EL
Tárgyi feltételek: a rendelő általános feltételei +
Kalibrált hangvilla
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:
CT, MRI, angiographia
Echocardiographia
Pletizmographia
Terheléses vizsgálat futószőnyeggel (Treadmill, előírt feltételekkel)
Kapillármikroszkópia
Holter ABPM
Color duplex UH linearis és convex fejjel
Az I. ellátási szint általános belgyógyászati ellátást jelent.

X

X

X

EL/EK
EL/EK

EL/EK
EL/EK

EL/EK
EL
EL
EL
EL
EL
EL

EL
EL
EL

EL
EL

Lymphologia – fekvőbeteg-ellátás
Progresszív ellátási
szint
I.
II.
III.
Személyi feltételek: az angiológiai fekvőbeteg-ellátás minimumfeltételei +
Bőrgyógyász és/vagy belgyógyász és/vagy onkológus és/vagy reumatológus
szakorvos (lymphologiai gyakorlattal)
A szakdolgozói létszám a 6. számú mellékletben meghatározottak szerint
(ápoló, dietetikus, gyógytornász)
Speciális képesítésű lymphterápeuta gyógytornász
Tárgyi feltételek: az osztály általános feltételei +
Speciális kezelőágyak a súlyos ödéma miatt korlátozott járóképességű betegek
részére
CW Doppler, duplex scan
Tornaterem
Kezelőpadok
Bordásfal, szobabicikli
Járópad
Tornaszőnyegek, labdák
Intermittáló pneumatikus gépi kompresszió kezelésére alkalmas műszer
(lymphapress vagy lymphomat)
Végtagvolumen mérésére alkalmas mérőeszközök

1

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
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Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:
Lymphoscintigraphia
MRI
CT
Haemorheológiai laboratórium
Mikrobiológiai laboratórium
CW doppler (folyamatos hullámú)
EMG
Immunológiai labor
Nukleáris medicina
Angiographia
Color duplex UH linearis és convex fejjel
Pletizmographia
Kapillár mikroszkópia
Treadmill
Bőrhőmérő
Az I. ellátási szint általános belgyógyászati ellátást jelent.

EL
EL/EK
EL/EK
EL/EK
EL
EL
EL
EL
EL/EK
EL
EL
EL
EL
EL
EL

Lymphologia – Járóbeteg-szakellátás
progresszív ellátási
szint
I.
II.
III.
Személyi feltételek: az angiológiai járóbeteg-ellátás feltétételei +
Bőrgyógyász és/vagy onkológus és/vagy belgyógyász és/vagy reumatológus
szakorvos (lymphologiai gyakorlattal)
Asszisztens/szakasszisztens
Speciális képesítésű lymphterapeuta gyógytornász
Tárgyi feltételek: a rendelő általános feltételei +
CW Doppler, duplex scan
Tornaterem
Kezelőpadok
Bordásfal, szobabicikli
Járópad
Tornaszőnyegek, labdák
Intermittáló pneumatikus gépi kompresszió kezelésére alkalmas műszer
(lymphapress vagy lymphomat)
Végtagvolumen mérésére alkalmas mérőeszközök
Fürdőszoba (torna utáni tisztálkodás)
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:
Lymphoscintigraphia
MRI
CT
Az I. ellátási szint általános belgyógyászati ellátást jelent.

1
1
1

X
X
X
X
X
X
X
X
X

EL
EL/EK
EL/EK
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BŐRGYÓGYÁSZAT
Általános bőr- és nemibeteg ellátás
Bőrgyógyászat

Szakmakód:

Fekvőbeteg-szakellátás minimumfeltételei
Általános bőr- és nemibeteg-ellátás
Felnőtt és gyermek

Progresszív ellátási szint

Személyi feltételek:
Bőrgyógyász szakorvos
Orvos/szakorvos jelölt
Sebész vagy plasztikai sebész szakorvos
Klinikai onkológus szakorvos
A szakdolgozói létszám a 6. számú mellékletben meghatározottak szerint
(ápoló, dietetikus, gyógytornász)
Klinikai szakpszichológus/pszichológus
Szociális munkás
Betegkísérő
Tárgyi feltételek: az osztály általános feltételei +
Dermatoscop
PUVA készülék (Kabin és kéz-láb PUVA)
NB-UVB készülék
Lymphomassage készülék
VAC (vacum assisted closure) készülék
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:
Klinikai immunológiai laboratórium
Nukleáris medicina
CT
MRI
Angiographia
DSA, MRA
EEG
EMG
Doppler/Color Doppler
Műtő
Intenzív osztály
Ortopéd cipész

Bőrgyógyászati allergológia

0800
0801

I.

II.

III.

2
1

3
1
EL
EL

6
1
EL
1

EL
EL
EL

EL
EL
EL

EL
EL
EL

X

X
EL
EL

X
X
X
EL
EL

EL

EL

Szakmakód:

EL
EL/EK
EL/EK
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL

EL
EL
EL/EK
EL/EK
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL

0802

Bőrgyógyászati allergológia-immunológia, felnőtt
Fekvőbeteg-szakellátás
progresszív ellátási szint
I.
II.
III.
Személyi feltételek:
Bőrgyógyász szakorvos
Szakorvos klinikai immunológia és allergológia szakvizsgával
Orvos

1
1

1
1
1

2
1
2
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A szakdolgozói létszám a 6. számú mellékletben meghatározottak szerint (ápoló,
dietetikus, gyógytornász)
Súlyos Lyell sy. (BNO: L5123-25) ellátásához aneszteziológus és intenzív terápiás szakorvos,
intenzív terápiás szakápoló
X
Tárgyi feltételek: az osztály általános feltételei

X

X

Speciális diagnosztika és szakmai háttér:
Súlyos Lyell sy. (BNO: L5123-25) intenzív osztály

EL

EL

Járóbeteg-szakellátás minimumfeltételei
Személyi feltételek:
Bőrgyógyász szakorvos
Asszisztens/szakasszisztens

1
1

Tárgyi feltételek: a rendelő általános feltételei +
Mikroszkóp
Dermatoscop
Kézi műszerek (csipesz, olló, Volkmann-kanál stb.)
Electrocauter
Bőrbiopszia eszközei (punch-korong, csipesz, olló)
Ambuláns aszeptikus beavatkozó helyiség

X
X
X
X
EL
EL

Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:
Mikrobiológiai laboratórium

Nemibeteg gondozás

EL/EK

Szakmakód:

0803

Bőr-nemibeteg gondozók
Járóbeteg-szakellátás minimumfeltételei
Személyi feltételek:
Bőrgyógyász szakorvos
Asszisztens/szakasszisztens/szakgondozó

1
2

Tárgyi feltételek: a rendelő általános feltételei +
Speciális eszközök:
Sötétlátóteres mikroszkópNÉ
Nőgyógyászati vizsgálószékNÉ
Nőgyógyászati hüvelytükör
Mikrobiológiai mintavétel tárgyi feltételei
Testváladék kenet készítés tárgyi feltételei (mintavétel, festés, mikroszkóp) NÉ
Gondozó helyiség (négyszemközti beszélgetésre alkalmas szoba)
Vérvételi helyiség

X
X
X
X
X
X
X

Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:
Nemibetegség gyanúja esetén mintavétel, vérvétel kötelező

X
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Csecsemő- és gyermek bőrbetegek ellátása

Szakmakód:

Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:
Intenzív osztály (EL)

2009. évi 193. szám

0804

Csecsemő- és gyermekkorú bőrbetegek ellátásának személyi és tárgyi minimumfeltételei
Személyi feltételek:
Bőrgyógyász szakorvos
Onkológus szakorvos (EL)
Gyermeksebész szakorvos (EL)
Gyermek radiológus szakorvos (EL)
Klinikai immunológus szakorvos (EL)
Tárgyi feltételek:
I. progresszív ellátási szintű csecsemő- és gyermekosztály személyi és tárgyi minimumfeltételei

•

1
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CSECSEMŐ- ÉS GYERMEKGYÓGYÁSZAT
Általános csecsemő- és gyermekgyógyászat

Szakmakód:

0500

I./a. szint: Kórház gyermekellátó centrum minimumfeltételei
Feladatai:
A nappali kórházi ellátás gyermekgyógyászati igényei szerint elsődlegesen ellátja a terület
gyermekbetegeit, napközben 8 és 16 óra között. Ezen belül – a szükséges diagnosztikus,
betegmegfigyelési és állapot-stabilitási teendők alapján – eldöntendő, hogy továbbküldik-e a gyermeket a
progresszív betegellátás megfelelő szintjére, vagy további megfigyelésre és/vagy kezelésre otthonába
küldik. Ugyanezen egységben járóbeteg-ellátásként éjszakai és hétvégi ambuláns ügyeleti ellátás
szükséges, ahonnan a betegeket fekvőbeteg-szakellátás szükségessége esetén továbbküldik a
legközelebbi gyermek fekvőbeteg osztállyal működő kózházba, vagy ambuláns módon, ha lehet, ellátják
és hazaengedik.
Személyi feltételek:
2 csecsemő- és gyermekgyógyász szakorvos
1 orvos
(További részáállású orvosok úgy, hogy ügyeleti szinten a 24 órás és hétvégi ellátás biztosítható legyen)
A szakdolgozói létszám a 6. számú mellékletben meghatározottak szerint, azzal a kikötéssel, hogy
a nappali kórház esetében az óraszámhoz arányosítva szükséges biztosítani az ápolói létszámot
(ápoló, dietetikus, gyógytornász)
1 adminisztrátor
Betegkísérő (EL)
Tárgyi feltételek: az osztály általános feltételei +
PulzoximéterNÉ
Elemes otoscop
Aerosol kezeléshez szükséges készülék
Tejkonyha
Speciális ágyakNÉ
Betegőrző monitorNÉ (min. 4 paraméteres)
Szoptatásra alkalmas alacsony szék (csecsemőrészlegen)
Pelenkázóasztal
Apnoe alarm
Fürdetőkád (csecsemő/kórterem)
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:
CT (EL/EK)
Mikrobiológiai laboratórium (EL/EK)
EEG (EL)
I. szint: Általános Csecsemő- és Gyermekosztály minimumfeltételei
Személyi feltételek:
4 csecsemő- és gyermekgyógyász szakorvos*
2 orvos**
A szakdolgozói létszám a 6. számú mellékletben meghatározottak szerint (ápoló, dietetikus,
gyógytornász)
1 adminisztrátor
Gyermek-foglalkoztató (óvónő, pedagógus) (EL)
Szociális munkás (EL)
Betegkísérő (EL)
*, és**: együttesen kezelendő az orvoslétszám 2010. december 31-ig.
Együttesen 4 fő a minimális orvoslétszám 2010. július 1-jétől 2010. december 31-ig.
2011. január 1-jétől a fentiekben megadott létszámok érvényesek.
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Tárgyi feltételek: az osztály általános feltételei +
PulzoximéterNÉ
Elemes otoscop
Aerosol kezeléshez szükséges készülék
Tejkonyha
Speciális ágyakNÉ
Betegőrző monitorNÉ (min. 4 paraméteres)
Szoptatásra alkalmas alacsony szék (csecsemőrészlegen)
Pelenkázóasztal
Apnoe alarm
Fürdetőkád (csecsemő/kórterem)
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:
CT, (EL/EK)
Mikrobiológiai laboratórium (EL/EK)
EEG (EL)

II. szint: Általános Csecsemő- és Gyermekosztály minimumfeltételei
Személyi feltételek:
7 csecsemő- és gyermekgyógyász szakorvos
5 ráépített szakvizsgával rendelkező csecsemő- és gyermekgyógyász szakorvos
4 orvos
A szakdolgozói létszám a 6. számú mellékletben meghatározottak szerint (ápoló, dietetikus,
gyógytornász)
1 adminisztrátor
Gyermek-foglalkoztató (óvónő, pedagógus) (EL)
Szociális munkás (EL)
Betegkísérő (EL)
Tárgyi feltételek: az osztály általános feltételei +
PulzoximéterNÉ
Elemes otoscop
Aerosol kezeléshez szükséges készülék
Játszószoba
Speciális ágyakNÉ
Pelenkázóasztal
Fürdetőkád
Tejkonyha
Betegőrző monitorNÉ (4 paraméteres)
Szoptatásra alkalmas szék (csecsemőrészlegen)
Apnoe alarm
Mobil röntgenkészülékNÉ
24 órás vérnyomásmérőNÉ
Vérmelegítőné
Vérgáz analizátorNÉ
Porlasztó készülék gyógyszerbevitelhezNÉ
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:
CT (EL/EK)
MRI (EL/EK)
EEG-laboratórium (EL)
Légzésfunkciós laboratórium (EL)
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Endoszkópos laboratórium (EL)
Intenzív osztály (EL)

III. szint: Egyetemi Klinika/Országos Intézet/Általános Csecsemő- és Gyermekosztály
minimumfeltételei
Személyi feltételek:
5 legalább 5 éves szakorvosi gyakorlattal rendelkező csecsemő- és gyermekgyógyász szakorvos
8 legalább 5 éves szakorvosi gyakorlattal és a gyermekgyógyászat subdisciplináinak 2/3-át lefedő ráépített
szakvizsgával rendelkező csecsemő- és gyermekgyógyász szakorvos
6 orvos
2 aneszteziológus és intenzív terápiás szakorvos (gyermekaneszteziológiai és intenzív terápiás
gyakorlattal)
A szakdolgozói létszám a 6. számú mellékletben meghatározottak szerint ápoló, (dietetikus,
gyógytornász)
1 adminisztrátor
1 betegkísérő
Gyermekfoglalkoztató (óvónő, pedagógus) (EL)
Tárgyi feltételek: az osztály általános feltételei +
a II. szintű csecsemő- és gyermekosztály feltételei
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:
CT (EL/EK)
MRI (EL/EK)
EEG-laboratórium (EL)
Légzésfunkciós laboratórium (EL)
Endoszkópos laboratórium (EL)
Nukleáris medicina (EL/EK)
Gyermeksebészet (EL)
Intenzív osztály (EL)

Járóbeteg-szakellátás minimumfeltételei
Személyi feltételek:
1 csecsemő- és gyermekgyógyász szakorvos
1 asszisztens/szakasszisztens
Tárgyi feltételek:
A rendelő általános feltételei

Csecsemő- és gyermekgyógyászati intenzív terápia

Szakmakód:

A GYERMEKINTENZÍV ELLÁTÁS MINIMUMFELTÉTELEI

Gyermekintenzív ellátás szintjei
I. szint:
II. szint:
III. szint:

Gyermek szubintenzív ellátás
Gyermek multidiszciplináris intenzív osztály
Speciális gyermekintenzív centrum

0522
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I. szint: Szubintenzív ellátás
Megfelel a felnőtt intenzív terápia szakági szubintenzív osztályának (HDU = „high dependency unit”) „Tevékenységi
szintek meghatározása” alatt leírtaknak az alábbi eltérésekkel:
Szakági szubintenzív osztály (szinonimák: „High Dependency Unit”, „Step-down Unit”): az intenzív osztálynál
egyszerűbb, de a hagyományos osztályos kórterminél magasabb szintű, illetve speciális szakági feladatok
magasabb igényeinek ellátásához szükséges speciális betegellátó tevékenység végzésére alkalmas munkahely.

Feladata:
a) folyamatos alapszintű monitorozás, vitális funkció rendezése/stabilizálása/támogatása, anyagcsere felügyelet,
mesterséges táplálás,
b) invazív beavatkozások szükségessége, továbbá komplikált feladatok vagy speciális körülmények igénye esetén a
progresszív ellátási szint szerinti egységbe történő biztonságos transzport megszervezése,
c) az egységnek nem feladata a lélegeztetés. Akut esetben max. 24 órás lélegeztetés, illetve krónikus lélegeztetésre
szoruló beteg ellátása, ha az otthoni lélegeztetés nem oldható meg (lakóhely közeli ellátás biztosítása),
d) a szubintenzív betegek (pl. O2 terápiára szoruló pneumoniás) kiemelése az általános gyermekosztályos betegek
közül szakmailag is indokolt és költséghatékonyabb ellátás biztosítható.
Megjegyzés: A szubintenzív osztály fontos feladatot tölt be az osztály betegeinek színvonalas ellátásában, továbbá
intermedier helyzete révén hozzájárul az intenzív osztályok működtetésének optimalizálásához, de a kórházi
akkreditáció szempontjából nem helyettesíti/pótolja az intenzív osztályok működtetését.

Ahol II. szintű gyermekintenzív osztály van, ott célszerű ezen feladatokat is ott ellátni.

Tárgyi feltételek: lásd táblázat.
Személyi feltételek:
Optimális ápoló:beteg arány 1:3 műszakonként, de min. 2 nővér egy műszakban.
Orvos: min. 1 fő gyermekszakorvos, minimum egyéves intenzív gyakorlattal. Gyermekgyógyász szakorvosok,
szakorvosjelöltek forgó rendszerben.
Törekedni kell a gyermekgyógyászat mellett az aneszteziológia és intenzív terápiás szakvizsga meglétére is, és/vagy
a későbbiekben a gyermekintenzív szakvizsgára (mivel a képzés még csak 2008-tól indul, 4 év türelmi idővel).
Munkaidőben folyamatos orvosi jelenlét szükséges. Ügyeleti időben, ha nem a II. szintű gyermekintenzív osztályhoz
integrált, akkor is folyamatos orvosi elérhetőség szükséges szakorvosi háttérrel.
II. szint: Gyermekintenzív osztály (GYITO-II):
A felnőtt I - II. szint kombinációja = II. szintű gyermekintenzív (GYITO-II)
700 ezer-1,2 millió lakosságszámra (kb. régiónként) (lakosságszám, terület, megközelíthetőség figyelembevétele)
1-2 multidiszciplinaris II. szintű gyermekintenzív osztály (GYITO-II) javasolt minimum II. szintű gyermekosztály
mellett. (Nem szükséges, hogy a területi felosztás kövesse a közigazgatási régiókat, sőt bizonyos esetekben ez
egyáltalán nem célszerű.)
Megyei szintnek megfelelő tevékenység igényelte intenzív betegellátási feladatok ellátására alkalmas munkahely.
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Feladata: (saját gyermekosztály vonatkozásában)
a) súlyos és kritikus állapotú betegek kezelése,
b) életfunkcióik fenntartásában veszélyeztetettek monitorizálása, folyamatos alap- és emelt szintű monitorozás
biztosítása,
c) vitális funkciók rendezése/stabilizálása,
d) szervfunkció támogatása/vesepótló kezelése, anyagcsere-felügyelet, mesterséges táplálás, keringéstámogatás,
légzéstámogatás stb biztosítása,
e) gyermekanesztézia speciális feladatainak ellátása,
f) speciális esetek első ellátása, stabilizálása, transzportra felkészítése III. szintű gyermekintenzívre,
g) szubintenzív feladatok ellátása, ha nincs külön szubintenzív osztály vagy részleg.
A fenti (intenzív-szubintenzív) feladatok együttes kezelése, a gyermekintenzív osztályon történő ellátása
több szempontból célszerű:
a) a gyermekintenzív osztályok betegforgalma az életveszélyes állapotú betegek szempontjából rendkívül
szélsőséges,
b) a veszélyeztető állapotok intenzív szemléletű ellátása csökkenti a ténylegesen életmentő eljárásokra szoruló
betegek számát (pl. asthma intenzív inhalációs kezelése monitorizálás mellett lehetséges, időben történő
bevezetése gyakran elkerülhetővé teszi a beteg gépi lélegeztetését),
c) így biztosítható a megfelelő számú személyzet finanszírozhatósága és a személyzet folyamatos foglalkoztatása,
d) az ún. üresjáratok elkerülhetők.
Személyi feltételek:
Orvos: minimum 2 fő gyermekgyógyász- és intenzív szakorvos, közülük legalább 1 fő aneszteziológia és intenzív
terápiás szakorvos is, és/vagy a későbbiekben gyermekintenzív szakorvos is (mivel a képzés még csak 2008-tól indul,
4 év türelmi idővel). Aneszteziológiai feladatok ellátására külön létszám (aneszt-int. szakorvos) szükséges.
Beosztott orvosi feladatok ellátásában gyermekszakorvosok, szakorvosjelöltek bevonása szükséges, akár forgó
rendszerben.
Folyamatos orvosi jelenlét – 24 órán át, intenzíves szakorvosi háttérrel.
Ápoló: optimális nővér:beteg arány 1:2 műszakonként.
III. szint: Gyermekintenzív osztály (GYITO-III)

A progresszív kórházi szintnek megfelelő tevékenység igényelte speciális vagy komplikált intenzív betegellátási
feladatok és profilok ellátására alkalmas munkahely, speciális felszereléssel és körülményekkel.

Feladata:
a) saját terület II. szintű gyermekintenzív ellátása,
b) a progresszív ellátásnak megfelelően folyamatos emelt szintű monitorozás, keringéstámogatás/fenntartás,
komplikált vagy tartós respirátorkezelés, vitális funkciótámogatás/fenntartás, szervfunkciópótló kezelések,
plazmaferezis, homeosztázis- és anyagcsere-felügyelet/korrekció, egyes speciális profilok és terápiás eljárások,
mesterséges táplálás stb.,
c) speciális feladat országos felosztás szerint,
d) profiltól eltérő speciális feladatok vagy körülmények igénye esetén a továbbszállítás körülményeinek
megszervezése.
Tárgyi feltételek:
II. szintű gyermekintenzív osztály feltételei és a speciális feladatokhoz szükséges eszközök (lásd táblázat).
Személyi feltételek:
Optimális arányok: ápoló:beteg arány 1:1,5 műszakonként.

47311

47312

MAGYAR KÖZLÖNY

•

2009. évi 193. szám

Orvos: legalább 3 fő gyermek- és intenzív szakorvos.
Min. 1 fő aneszteziológus-intenzív terápiás és gyermekgyógyász szakorvos és további 2 fő lehet gyermekgyógyász
és gyermekintenzív szakorvos (átmenetileg lehet gyermekintenzív ellátásban jártas gyermekgyógyász szakorvos is,
mivel a gyermekintenzív szakorvos képzés csak 2008-ban indul).
Beosztott orvosi feladatok ellátásában gyermekszakorvosok, szakorvosjelöltek bevonása szükséges, akár forgó
rendszerben.
Aneszteziológiai feladatok ellátására többlet létszám (aneszt-int. szakorvos).
Ápoló: csecsemő- és gyermekápoló/gyermekaneszteziológia és intenzív szakápoló/diplomás ápoló.
Gyermekintenzív terápiás szakápoló szükséges minden műszakban.
GYITO-III kialakítása javasolt, illetve ennek megfelelő ellátás működik:
a) aktív ellátást nyújtó gyermekkórházakban, klinikákon,
b) speciális ellátást nyújtó országos központokhoz kapcsolódva, pl.
égés
újszülött-sebészet – III. szintű gyereksebészet
szívsebészet
idegsebészet
nephrológiai ellátás
infektológia

Tevékenységek végzéséhez
szükséges minimumfeltételek GYERMEKINTENZÍV TERÁPIA
Tárgyi feltételek:
Minimum
1. Ágyszám
2. Osztály általános feltételei
3. Speciális személyzeti
helyiségek
Személyzeti zsilip
Teakonyha
4. Szakmailag speciális
helyiségek
Gép-műszer tisztító
Technikai szoba/gép raktár
5. Ápolási osztály eszközök
6. Műszer-géppark
Központi betegellenőrző monitor
Ágymelletti betegellenőrző
ágyanként
monitor (minimum: EKG,
pulzusszám, non-invazív
vérnyomásmérés, saturatio
lehetősége)
Kapnográf
respirátoronként
(pco mérési lehetőség)
2
Pulzoximéter (ha nincs a
monitorban)
Aritmia monitorozás
ST-T analízis
Folyamatos testhőmérsékletágyanként
monitorozás
Véres vérnyomásmérő (min.
2 csatorna)

Gyermekszubintenzív
I. szint

Gyermekintenzív
II. szint

Gyermekintenzív
III. szint

4

6

6-8

nem
1*

nem
1

nem/igen
1

1*
1*

1
1

1
1

nem
1/2 ágy

opció 1
1/ágy

opció 1/igen
1/ágy

1/osztály

2 respirátorra
1 db

2 respirátorra
1 db

ágyanként 1

ágyanként 1

ágyanként 1

nem
nem
1/ágy

1/osztály
1/osztály
1/2 ágy

1/osztály
1/osztály
1/2 ágy

2/osztály

2/osztály
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Hemodinamikai monitorozás
1/osztály
1/osztály
eszközei (perctérfogat és CVPmérő)
EKG-regisztráló készülék
1
1/osztály
1/osztály
Lélegeztetőkészülék
2
4/osztály
4/osztály
Egyéni aerosolkészülék
2
3/osztály
3/osztály
Fiberoptikás bronchoscop
EL
EL
Respirométer (lehet monitor része
1/osztály
1/osztály
1/osztály
is)
Kézi lélegeztetőballon
2/osztály
1/ágy
1/ágy
Taposó szívó
1
1/osztály
1/osztály
Mobil újraélesztési egység
1
1/osztály
1/osztály
1
1/osztály
1/osztály
Defibrillátor, hordozható**
Pacemaker, külső
1/osztály
1/osztály
Váladékszívó készülék, fali
ágyanként
1/ágy
1/ágy
1/ágy
Mellkasszívó készülék, fali
ágyanként
2/osztály
1/ágy
1/ágy
Motoros fecskendő (perfusor)
ágyanként
1/ágy
2/ágy
3/ágy
Infuziós pumpa (infusor)
ágyanként
1/osztály
3/osztály
1/ágy
Vérinfúzió melegítő egyszerű
1/osztály
1/osztály
Laringoszkóp
3
3/osztály
3/osztály
1*
1
1
Mobil röntgenkészülék**
EL
1
1
Vérgázanalizátor**
EL
1
1
Haemoglobinométer**
EL
1
1
K-Na koncentráció mérő**
Vércukor meghatározó készükék
1
1
1
Betegmelegítő készülék (meleg
EL
1
1
levegős típusú, egyéb)
EL
EL
EL
Mobil UH **
Haemofiltrációs (-perfuziós
EL
EL
készülék)
Megjegyzés:
*ha önálló szubintenzív van akkor külön kell, ha intenzívvel együtt van, akkor elég a kettőre 1 db
**PIC eszközzel közös is lehet, ha a két ellátóhely egymás mellett található
III. szintű gyermekintenzív: II.szint minimumfeltételei továbbá a speciális profil ellátásához szükséges eszközök.

Neonatológia, PIC

Szakmakód:

0501

A neonatológiai osztályok
I. szint Neonatológiai osztály (PIC I.)
Évi 1000 születési szám alatti szülészeti osztályok mellett kötelezően működő újszülött osztály. Ezen az osztályon
beteg újszülött és a 37. terhességi hét előtt született koraszülött nem látható el. A veszélyeztetett terheseket a
magzat későbbi jobb ellátása érdekében II-III-III+. fokozatú ellátási egységbe kell irányítani (in utero szállítás).
Feladatai:
1. egészséges újszülöttek ellátása
2. szűrővizsgálatok elvégzése
3. vércserét nem igénylő icterus kezelése, kékfénykezelés
Személyi feltételek:
Neonatológiában jártas orvos, vagy gyermekgyógyász vagy neonatologus
szakorvos
A szakdolgozói létszám a 6. számú mellékletben meghatározottak szerint
(ápoló, dietetikus, gyógytornász)

2
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Tárgyi feltételek:
Pelenkázó asztal kórtermenként
Hőfokszabályozós csapteleppel ellátott kád kórtermenként
InkubátorNÉ
Kékfény lámpaNÉ
Resuscitációs egység
Csecsemőmérleg
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:
Vérgáz analizátor

•
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1
1
3
2
1
kórtermenként 1

EL

„Rooming-in” típusú újszülöttosztály
Ezen az osztályon a 37. terhességi hét után per vias naturales, illetve sectio caesareaval született, egészséges
újszülöttek helyezhetők el.
Feladatai:
1. egészséges újszülött ellátása
2. szűrővizsgálatok elvégzése
3. csak kékfénykezelést igénylő icterusos újszülöttek ellátása
4. az anya és újszülött felkészítése az otthoni ellátásra (szoptatás, tanácsadás az otthoni ápolási teendőkre
vonatkozóan)
Személyi feltételek:
Gyermekgyógyász szakorvos
Védőnő
A szakdolgozói létszám a 6. számú mellékletben meghatározottak szerint
(ápoló, dietetikus, gyógytornász)
Tárgyi feltételek:
Pelenkázó asztal kórtermenként
Hőfokszabályozós csapteleppel ellátott kád kórtermenként
InkubátorNÉ
Resustitatios egység
Csecsemőmérleg kórtermenként
PulzoximéterNÉ, amennyiben nincs II. típ. neonat. osztály
Vérnyomásmérő (újszülötteknek)
Kékfény lámpaNÉ
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:
Vérgáz analizátor

2
1

1
1
4/1000 szülés
1
1
1
1
10 ágyanként 1

EL

II. szintű Intenzív Neonatológiai Osztály (PIC II.)
Az 1000 szülésszám feletti szülészeti osztályok mellett működik. A szülészeti osztály olyan koraszüléseket fogadhat,
ahol a szülés a 34. terhességi hét körül várható. A terhes lehetőleg szteroid prophylaxisban részesüljön RDS
prevenció céljából. Ezen osztályok rendelkeznek a respirációs kezelés lehetőségével, de tartós respirációs kezelést
nem végezhetnek. A tartós respirációs kezelés igénye esetén a beteg újszülötteket speciális mentővel perinatalis
vagy neonatalis intenzív centrumba kell szállítani.
A II. típusú neonatológiai egységek folyamatos rendszerben dolgoznak ügyeleti szolgálattal.
Feladatai:
1. 34-36. gesztációs hétre született koraszülöttek ellátása akkor, ha nincs légzés-, keringészavaruk, sebészeti
betegségük
2. koraszülöttek, érett újszülöttek átmeneti lélegeztetése a szállításig
3. pathológiás, de lélegeztetést nem igénylő újszülöttek ellátása
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4. igen kis súlyú és lélegeztetett koraszülöttek, újszülöttek utógondozása hazaadásig (beleértve az oxigénkezelést
és a többparaméteres tartós monitorizálást)
Személyi feltételek:
Gyermekgyógyász, neonatológus szakorvos
A szakdolgozói létszám a 6. számú mellékletben meghatározottak szerint
(ápoló, dietetikus, gyógytornász)
Műszaki személyzet
Tárgyi feltételek:
Inkubátor fertőtlenítő helyiség
Pelenkázó asztal kórtermenként
Hőfokszabályozós csapteleppel ellátott kád kórtermenként
Fertőtlenítő és szappanadagoló
Hordozható inkubátorNÉ
InkubátorNÉ
Resuscitatios egység
PulzoximéterNÉ
Multifunkciós monitor (O2sat, RR, EKG, hőmérséklet)
Respirátor
Kékfény lámpaNÉ
Csecsemőmérleg
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:
Vérgáz analizátor

3

EL

1
1
1
1/kórterem
1
0,5 × ágyszám
1
1/inkubátor
2
2
2
1

24 órás szolgálat

III. szintű Perinatalis (Neonatalis) Intenzív Centrum (PIC III.)
Regionalis és országos feladatokat teljesít az újszülöttellátás terén. A betegek egy része in utero transzport keretein
belül érkezik, más részét az erre szakosodó mentőszolgálat szállítja más intézetekből.
Feladatai a következők:
1. Újszülöttek és koraszülöttek tartós gépi lélegeztetése
2. Speciális lélegeztetési eljárások indikálása és/vagy alkalmazása (HFOV)
3. Surfactant kezelés alkalmazása
4. Az igen kis súlyú (1500 g alatti) koraszülöttek ellátása
5. Újszülöttek „index” műtéteinek megoldását követő ellátása
6. Speciális diagnosztikai eljárások kivitelezése
Személyi feltételek:
Gyermekgyógyász-neonatológus
Orvos
A szakdolgozói létszám a 6. számú mellékletben meghatározottak szerint
(ápoló, dietetikus, gyógytornász)
Műszaki személyzet
Tárgyi feltételek:
Inkubátor fertőtlenítő helyiség
Hőfokszabályozós csapteleppel ellátott fürdető
Hordozható inkubátorNÉ
InkubátorNÉ
Respirátor – légzésfunkció monitorral
Nonivazív respirátor
HFOVNÉ

2/12 ágy
2/12 ágy

EL

EL
1
1
1,2 × ágyszám
0,3 × ágyszám
0,3 × ágyszám
1
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PulzoximéterNÉ
Multifunkciós monitor (O2sat, RR, EKG, hőmérséklet)
Mobil újszülött-vérnyomásmérő
Transcutan pCO2-pO2NÉ
Újszülött resuscutatiós egység
Kékfény lámpaNÉ
Csecsemőmérleg
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:
Vérgáz analizátor (osztályos)
CT-MRI
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0,5 × ágyszám
0,5 × ágyszám
1
1
2
3/10 ágy
1

24 órás szolgálat
EL/EK

III+. szintű Perinatalis (Neonatalis) Intenzív Centrum (PIC III.+)
Regionális és országos feladatokat teljesít az újszülöttellátás terén. A betegek egy része in utero transzport keretein
belül érkezik, más részét az erre szakosodó mentőszolgálat szállítja más intézetekből.
Feladatai a következők:
1. Újszülöttek és koraszülöttek tartós gépi lélegeztetése
2. Speciális lélegeztetési eljárások indikálása és/vagy alkalmazása (HFOV és NO)
3. Surfactant kezelés alkalmazása
4. Az igen kis súlyú (1500 g alatti) koraszülöttek ellátása
5. Újszülöttek „index” műtéteinek elvégzése, megoldását követő ellátása
6. Speciális diagnosztikai eljárások kivitelezése
Személyi feltételek:
Gyermekgyógyász, neonatológus szakorvos
Orvos
A szakdolgozói létszám a 6. számú mellékletben meghatározottak szerint
(ápoló, dietetikus, gyógytornász)
Műszaki személyzet
Tárgyi feltételek:
Inkubátor fertőtlenítő helyiség
Hőfokszabályozós csapteleppel ellátott fürdető
Hordozható inkubátorNÉ
InkubátorNÉ
Respirátor – légzésfunkció monitorral
Nonivazív respirátor
HFOVNÉ
NO-lélegeztetésNÉ
PulzoximéterNÉ
Multifunkciós monitor (O2sat, RR, EKG, hőmérséklet)
Invazív vérnyomásmérő
Transcutan pCO2-pO2NÉ
Kékfény lámpaNÉ
Csecsemőmérleg
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:
Vérgáz analizátor (osztályos)
CT, MRI
Szemész, neurológus szakorvos, ROP lézer, PDA lekötés

2/12 ágy
2/12 ágy

EL
Mennyiség
EL
1
1
1,5 × ágyszám
0,5 × ágyszám
0,5 × ágyszám
2
1
1 × ágyszám
1 × ágyszám
2
2
3/10 ágy
1

24 órás szolgálat
EL/EK
EL
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Csecsemő- és gyermekkardiológia

Szakmakód:

0503

1. Gyermekkardiológiai intenzív személyi minimumfeltételei
1.1 Intenzív osztály
1 orvos 2 betegre műszakonként
A szakdolgozói létszám a 6. számú mellékletben meghatározottak szerint (ápoló, dietetikus, gyógytornász)
1.2 Kardiológiai intenzív osztály
1 szívkatéteres és elektrofiziológiai gyakorlattal rendelkező kardiológus vagy aneszteziológus szakorvos
aneszteziológus szakasszisztens EL
A szakdolgozói létszám a 6. számú mellékletben meghatározottak szerint (ápoló, dietetikus, gyógytornász)
1.3 Gyermekintenzív
- 1 orvos 2 betegre műszakonként
- A szakdolgozói létszám a 6. számú mellékletben meghatározottak szerint (ápoló, dietetikus,
gyógytornász)
Tárgyi feltételek
1. A kardiológiai osztály tárgyi minimumfeltételei
2. Intenzív tárgyi minimumfeltételei
2.1 Intenzív osztály
Ágyszám: A kórházi össz. ágyszám 1%-a, de minimum 8
Osztály általános feltételei
Speciális személyzeti helyiségek
1 személyzeti zsilip
1 teakonyha
Szakmailag speciális helyiségek
1 gép-műszer tisztító
1 technikai szoba/gép raktár
Ápolási osztály eszközök
Műszer-géppark
1 központi betegellenőrző monitor
ágyanként 1 ágymelletti betegellenőrző monitor (minimum: EKG, pulzusszám, non-invazív vérnyomásmérés
lehetősége)
1 kapnográf (pco2 mérési lehetőség) respirátoronként
ágyanként pulzoximéter
ágyanként aritmia monitorozás
ágyanként ST-T analízis
6 folyamatos testhőmérséklet-monitorozás
ágyanként véres vérnyomásmérő (min. 2 csatorna)
3 hemodinamikai monitorozás eszközei (perctérfogat és CVP-mérő)
2 ágyanként lélegeztetőkészülék - magas tudásszintű
2 ágyanként lélegeztetőkészülék - közepes tudásszintű
2 ágyanként egyéni aerosolkészülék
1 fiberoptikás brochoscop
2 ágyanként respirométer (lehet monitor része is)
3 kézi lélegeztetőballon
1 taposó szívó
4 ágyanként 1 mobil újraélesztési egység
2 ágyanként 1 defibrillátor, hordozható
2 ágyanként pacemaker, külső
ágyanként 2 váladékszívó készülék, fali
ágyanként 1 mellkasszívó készülék, fali
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ágyanként 4 motoros fecskendő (perfusor)
ágyanként 4 infuziós pumpa (infusor)
2 ágyanként 1 vérinfúzió melegítő egyszerű
3 laringoszkóp
1 mobil röntgenkészülék
1 vérgázanalizátor
1 haemoglobinométer
1 K-Na koncentráció mérő
1 vércukor meghatározó készükék
2 betegmelegítő készülék (meleg levegős típusú)
1 haemofiltrációs (-perfuziós) készülék
2.2 Gyermekintenzív
Osztály általános feltételei
Speciális személyzeti helyiségek
1 személyzeti zsilip
1 teakonyha
Szakmailag speciális helyiségek
1 gép-műszer tisztító
1 technikai szoba/gép raktár
Műszer-géppark
1 központi betegellenőrző monitor
ágyanként 1 ágymelletti betegellenőrző monitor (minimum: EKG, pulzusszám, non-invazív vérnyomásmérés
lehetősége)
1 kapnográf (pco2 mérési lehetőség) respirátoronként
ágyanként pulzoximéter
1 aritmia monitorozás
1 ST-T analízis
2 ágyanként 1 folyamatos testhőmérséklet-monitorozás
2 véres vérnyomásmérő (min. 2 csatorna)
1 hemodinamikai monitorozás eszközei (perctérfogat és CVP-mérő)
2 lélegeztetőkészülék - magas tudásszintű
2 lélegeztetőkészülék - közepes tudásszintű
3 egyéni aerosolkészülék
elérhető fiberoptikás brochoscop
1 respirométer (lehet monitor része is)
1 kézi lélegeztetőballon
1 mobil újraélesztési egység
1 defibrillátor, hordozható
1 pacemaker, külső
ágyanként 1 váladékszívó készülék, fali
ágyanként 1 mellkasszívó készülék, fali
ágyanként 3 motoros fecskendő (perfusor)
ágyanként 1 infuziós pumpa (infusor)
1 vérinfúzió melegítő egyszerű
3 laringoszkóp
1 mobil röntgenkészülék
1 vérgázanalizátor
1 haemoglobinométer
1 K-Na koncentráció mérő
1 vércukor meghatározó készükék
1 betegmelegítő készülék (meleg levegős típusú)
elérhető haemofiltrációs (perfúziós készülék)
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Hemodinamikai, elektrofiziológiai vizsgáló, pacemakerműtő
Tárgyi feltételek:
vizsgálat végzésére alkalmas műtőNÉ, bemosakodóval és előtérrel
speciális vizsgáló szerkezet nagyfelbontású képerősítőNÉ
képrögzítési és visszajátszási lehetőségNÉ (Kino és/vagy CD és video) a hozzátartozó fogyó anyagokkal (kino film
rögzítés esetén előhívó automata)
nagynyomású fecskendőNÉ, kontrasztanyag
DC szinkronizálható defibrillátorNÉ, külső pacemakerNÉ, valamint a
reanimációhoz szükséges valamennyi egyéb kellék (leszívás, folyamatos O2 ellátás, laryngoscopNÉ, intratrachealis
tubus, AMBU ballon stb.)
on line többcsatornás EKGNÉ és nyomásregisztrálásra alkalmas berendezés
műtő lámpaNÉ, biztonsági áramforrással, mobil vagy fix mennyezeti felfüggesztéssel
infúziós állvány
műszerasztal
sugárvédő ólom gumikötények (3 db)
intézményen belül elérhető oxymetria és/vagy vérgáz analizátor
speciális katéter készlet valamennyi szükséges méretben, a hozzá tartozó introducer szettel, összekötő,
mannifoldok, fecskendők, izoláló anyagokkal együtt
betegszállító kocsiNÉ

Csecsemő- és gyermekkardiológia járóbeteg-szakrendelés
EKG vizsgálatok (Holter)
Személyi feltételek:
1 gyermekkardiológus szakorvos
1 EKG szakasszisztens
Tárgyi feltételek:
12 elvezetéses EKG
Ambuláns EKG monitorozás (Holter)
Személyi feltételek:
1 gyermekkardiológus szakorvos
1 kardiológiai vagy EKG szakasszisztens
Tárgyi feltételek:
Szakambulanciánként orvosonként 1 kiértékelő
Terheléses kardiológiai vizsgáló módszerek
Személyi feltételek:
1 gyermekkardiológus szakorvos
1 kardiológiai vagy EKG szakasszisztens
Tárgyi feltételek:
12 elvezetéses EKG
Kerékpár ergométer
Futószalag ergométer
Hordozható defibrillátor

47319
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Echocardiographiás vizsgálatok
Személyi feltételek:
1 kardiológus szakorvos (Kardiológia Szakmai Kollégium irányelve alapján licensz vizsgával rendelkező)
vagy kardiológus rezidens
1 asszisztens
Tárgyi feltételek:
Megfelelő Dopplerrel is rendelkező echocardiográf (2D, M-Mode, színes és folyamatos Dopplerrel felszerelve)
Video vagy digitális dokumentáció
12 csatornás EKG
3612E: transzoesophageális transzducer
3612M: infúziós pumpa, resuscitációs gyógyszerek és eszközök, külső pacemaker, defibrillátor
digitális tárolásra alkalmas echocardiográf

Gyermek-tüdőgyógyászat

Szakmakód:

0504

Gyermek-tüdőgyógyászati osztály minimumfeltételei
Progresszív ellátási szint
II.
III.
Személyi feltételek:
Gyermekpulmonológus szakorvos (2 éves bronchológiai gyakorlattal*)
Gyermekgyógyász szakorvos
Aneszteziológus szakorvos
Aneszteziológus szakasszisztens
A szakdolgozói létszám a 6. számú mellékletben meghatározottak szerint
(ápoló, dietetikus, gyógytornász)
Klinikai szakpszichológus/pszichológus
Műtőssegéd
Tárgyi feltételek: a gyermekosztály általános feltételei +
Szakmailag speciális helyiségek: diagnosztikus és terápiás egység
Bronchoscopos helyiség (altatási lehetőséggel)
Beteg-előkészítő, megfigyelő helyiség
Központi szívó vagy szívómotor (mechanikus tartalékszívási lehetőség kötelező)
Speciális pulmonológiai eszközök:
Bronchoscop merev csöves készlet
Flexibilis bronchoscop
Fényforrás bronchoscophoz (halogén)
Videokamera rendszer (merev cső) (flexibilis eszköz)
Videomagnó (képrögzítés)
Betegellenőrző (pulzoxy) monitor
Optikás idegentest fogóhoz tartozó optika
Optikás idegentest fogó (merev csőhöz)
Különböző vastagságú fémszívók
Egyenes 0°-os optika bronchoscophoz
Oldalirányú 70-90°-os optika bronchoscophoz
Idegentest fogó
Laryngoscop készlet (3-5 lapocos)
Leakage tester
Endoscopos tartozékok:
Biopsiás excisor merev csőhöz
Dormia fogó

1
1
EL
EL

1*
1
EL
EL

EL
EL

2

1

2

1
1
2
2
2
2
1
1
1
2
2
6
1
1
2
2
1
2
1
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Biopsiás excisor flexibilis csőhöz (egyszer használatos)
Biopsiás kefe, kefebiopsiához (egyszer használatos)
Inhalátor gyógyszerporlasztóhoz
Nagy volumenű toldalék adagolós aeroszol használatához
Kis volumenű toldalék adagolós aeroszol használatához
Allergénsorozat intracutan tesztekhez

2
2
1
1
1
1

1
1
1
1

Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:
MRI, CT
Mikrobiológia laboratórium
Nukleáris medicina
Intenzív osztály
Pszichológus
Gyermeksebészeti osztály
II. szint: csecsemő- és gyermekosztály gyermek-tüdőgyógyászati részlegek
III. szint: önálló gyermek-tüdőgyógyászati osztály speciális feladatokkal *

EL/EK
EL/EK

EL/EK
EL/EK
EL/EK
EL
EL
EL

Járóbeteg-szakellátás minimumfeltételei
Személyi feltételek:
1 gyermek-tüdőgyógyász szakorvos
1 assszisztens/szakasszisztens
Tárgyi feltételek:
A rendelő általános feltételei +
Spirometer
Kilégzési csúcsáramlás mérő
Gépi porlasztó gyógyszer belélegeztetéséhez
Nagy volumenű toldalék adagolós aeroszol belélegeztetéséhez
Kis volumenű toldalék arcmaszkkal adagolós aeroszol belélegeztetéséhez
Szívó készülék
Bőrpróbák elvégzéséhez allergén kivonatok (légúti, alimentaris allergének, bakteriális, gombaantigének)

Gyermek-gasztroenterológia

Szakmakód:

0505

Gyermek-gasztroenterológiai osztály minimumfeltételei
Progresszív ellátási szint
II.
III.
Személyi feltételek:
Gyermekgyógyász, gasztroenterológus és/vagy gyermek gasztroenterológus
szakorvos
Gyermekgyógyász szakorvos
Aneszteziológus szakorvos
Aneszteziológus szakasszisztens
A szakdolgozói létszám a 6. számú mellékletben meghatározottak szerint
(ápoló, dietetikus, gyógytornász)
Endoszkópos szakasszisztens
Szociális munkás
Klinikai szakpszichológus/pszichológus
Betegkísérő

1

1

1
EL
EL

1
EL
EL

1

1
1*
1
1

1
1
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Tárgyi feltételek: az osztály általános feltételei +
Szakmailag speciális helyiségek: emésztőszervi diagnosztikus és terápiás egység
Endoscopos helyiség (altatási lehetőséggel)
X
Elkülönítésre alkalmas helyiség (immunszuprimált beteg, transzplantált beteg
részére)
H2 kilégzés mérő NÉ
X
13
NÉ
X
C UBT lehetőség
24 órás in vivo pH mérő készülék NÉ
Verejték elektrolit mérő NÉ
UH vizsgáló NÉ
Speciális gasztroenterológiai eszközök:
Műtőlámpa NÉ
Sebészeti képerősítő NÉ
Röntgen ólomköpeny és kesztyű
Röntgen vizsgáló asztal NÉ
Sebészeti LASER NÉ
Védőszemüveg LASER-hez
UH-os tisztító NÉ
Hűtőszekrény (szövettani minta tárolásra)
Központi szívó NÉ
Mobil szívó NÉ
Endoscop mosótál
Félautomata eszközmosó
Automata eszközmosó NÉ
UH NÉ
Halogén fényforrás és/vagy videoprocesszor NÉ
Leakege tester
Lecturoscop/társnéző NÉ
Medical kamera/fényképezőgép fiberoscophoz NÉ
Gastrofiberoscop és/vagy video gastroscop NÉ
Colonoscop és vagy videocolonoscop NÉ
Duodenoscop és/vagy videoeszköz NÉ
Oesophagus varix ligator NÉ
Koaguláló NÉ
Monitor
Videomagnó
Diathermiás nagyfrekvenciás készülék NÉ
Endoscopos UH NÉ
Endoscopos tartozékok:
Biopsziás fogó gastroscophoz
Biopsziás fogó colonoscophoz
Hurok
ERCP feltöltő katéter
Papillotom
Dormia
Kőzúzó
Vezetődrót
Pusher katéter
Sclerotizáló tű
Varix ligator

X
2*
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
2
X

X
X
2
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
3
X
X
X
3

X
X
X
X
X
X
X
X
2
X
X
X
2

X
X
X
X

5
2

2
X*
X
X
X
X
X
5
3
3
3*
3*
2*
2*
2*
2*
4
1

•
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Haemo-clip rögzítő
Idegentestfogó
Citológiás kefe
Hidraulicus ballontágító sorozat oesophagus, illetve Colon

1
2
2
2

Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:
MRI, CT
Mikrobiológia laboratórium
EKG
EMG
Nukleáris medicina
Oszteodenziometria
Intenzív osztály
Pszichológia
Gyermeksebészeti osztály
Májtranszplantációs osztály
II. szint: csecsemő- és gyermekosztály gyermek-gasztroenterológiai részlegek
III. szint: önálló gyermek-gasztroenterológiai osztály speciális feladatokkal *

EL/EK
EL/EK
EL
EL
EL/EK
EL
EL
EL
EL

EL/EK
EL/EK
EL
EL
EL/EK
EL
EL
EL
EL
EL

Járóbeteg-szakellátás minimumfeltételei
Gyermek-gasztroenterológia
Személyi feltételek:
1 gyermekgyógyász-gasztroenterológus szakorvos
1 asszisztens/szakasszisztens
Tárgyi feltételek: a rendelő általános feltételei +
H2 kilégzés mérő eszköz
13

C UBT lehetőség

Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:
Endoszkópos laboratórium (EL)
Mikrobiológiai laboratórium (EL/EK)
Nukleáris medicina (EL)
CT/MRI (EL/EK)
Gyermekosztály (EL)
Gyermeksebészeti osztály (EL)

Gyermekneurológia

Szakmakód:

0511

Gyermekneurológiai fekvőbeteg osztály minimumfeltételei
Progresszív ellátási
szint
I.
II.
III.
Személyi feltételek:
Gyermekgyógyász, gyermekneurológus szakorvos
Csecsemő- és gyermekgyógyász szakorvos
Elektrofiziológiában jártas szakorvos
Logopédus
Klinikai szakpszichológus/pszichológus
Konduktor

1
1
EL
EL
EL
EL

1
1
1
EL
EL
EL

3
1
1
1
1
EL
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A szakdolgozói létszám a 6. számú mellékletben meghatározottak szerint
(ápoló, dietetikus, gyógytornász)
Betegkísérő
EEG szakassszisztens
Tárgyi feltételek: osztály általános feltételei +
I. szintű általános csecsemő- és gyermekosztály minimumfeltételei
Szemtükör
II. szintű általános gyermekosztály minimumfeltetételei +
Állandó megfigyelési lehetőséget biztosító kórterem
A károsodott beteg ellátásához szükséges ápolási eszközök (bot, járókeret,
háttámasz, szoba WC stb.)
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:
CT/MRI
PET
EP-EMG
EEG labor
Kiváltott válaszok vizsgálata
Speciális liquour diagnosztika
Fehérje, cukor, zsír és az intermedier anyagcsere vizsgálatok
Immunológiai laboratóriumi vizsgálatok
Doppler vizsgálat
ELMI laboratórium
Echokardiográfia
Angiográfia

Gyermekneurológia
Epilepszia
Személyi feltételek:
Gyermekgyógyász, gyermekneurológus szakorvos
Gyermekgyógyász, gyermekneurológus szakorvos legalább 5 év epileptológiai
gyakorlattal, EEG jártassággal, 2 év Video-EEG gyakorlattal
Gyermekneurológus szakorvos elektrofiziológiai jártassággal
EEG-ben járatos szakorvos
EEG szakasszisztens (legalább 1 év video-EEG monitorozási gyakorlattal)
Gyermek EEG vizsgálatban gyakorlott asszisztens
Klinikai szakpszichológus/pszichológus (legalább 1 éves neuropszichológiai
diagnosztikai gyakorlattal)
Szakápoló (legalább 1 éves rohammonitorozálási gyakorlattal)
Betegkísérő (osztály esetén)
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EL
EL

EL
1

EL
2

X
X

X
X

X
X
X
X
X

EL/EK

EL/EK

EL
EL

EL
X

EL

EL
EL
EL
EL
EL

EL/EK
EL/EK
X
X
X
EL
X
EL
X
EL
X
EL

EL
EL
EL

Progresszív ellátási
szint
I.
II.
III.
1

1

2
2

1

2

EL

1
1

2
2
X

EL

EL

EL

Tárgyi feltételek:
II. szintű általános csecsemő- és gyermekosztály minimumfeltételei +
Megfigyelő helyiség
Video megfigyelési lehetőség
Speciális kórterem (monitorizálás céljából)
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:
CT, MRI
Tesla-s MR hozzásférés

•

EL/EK

X
EL

X

X
X
X

EL/EK

EL/EK
EL/EK
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SPECT
Féltekei dominancia meghatározásához WADA teszt vagy fMR
Legalább 32 csatornás digitális EEG készülék egyidejű videomonitorozási lehetőséggel
Gyógyszer (antiepileptikum) vérszint meghatározás
EL/EK
EEG laboratórium
EL
Minimum 16 csatornás EEG
Speciális liqour vizsgálat
Intenzív osztály
Idegsebészeti osztály

Gyermekneurológia
Stroke

EL

EL/EK
X
X
EL
X

EL
X
X
EL/EK
X
X
EL
X
EL

Progresszív
ellátási szint
II.
III.

Személyi feltételek:
Gyermekneurológus szakorvos
Intenzív terápiás szakorvos
A szakdolgozói létszám a 6. számú mellékletben meghatározottak szerint (ápoló,
dietetikus, gyógytornász) osztály esetén
Betegkísérő (osztály esetén)

1

3
EL

EL

EL

Tárgyi feltételek:
II. szintű általános csecsemő- és gyermekosztály minimumfeltételei +
Vérgáz analizátor NÉ

X
X

X
X

EL/EK
EL
EL

EL/EK
EL
EL
EL

Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:
CT és/vagy MRI készülék
Digitális subtractios angiographia
Doppler-UH, TCD (Transcrancialis Doppler)
Klinikai immunológiai vizsgálatok (haemostasis)

Gyermekneurológia
Járóbeteg-szakellátás minimumfeltételei

Személyi feltételek:
1 gyermekneurológus szakorvos
1 assziszens/szakasszisztens
Tárgyi feltételek:
A rendelő általános feltételei+
Reflexkalapács
Pupilla lámpa
Mérőszalag
Fejkörfogat percentil grafikon
Fejlődésneurológiai vizsgálat eszközei
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:
EEG (EL)
Elektrofiziológia (EL)
Anyagcsere laboratórium (EL)
Neuroradiológia (neuroszonográfia, CT, MRI) (EL/EK)
Genetikai laboratórium (EL/EK)
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Nukleáris medicina (EL)
Csecsemő- és gyermekosztályos háttér (EL)
Szükséges szakorvosi konzíliárusok (EL)
gyermek- és ifjúságpszichiátria szakorvosi konziliárusok (EL)
klinikai szakpszichológus/pszichológus, logopédus, gyógypedagógus konziliárusok (EL)
szemész szakorvosi konziliárusok (EL)
idegsebészeti szakorvosi konziliárusok (EL)
fül-orr-gégész, audiológus, otoneurológus szakorvosi konziliárusok (EL)
Rehabilitációs lehetőségek (EL)

Fejlődésneurológia

Szakmakód:

0521

A fejlődés neurológia és neuroterápia minimumfeltételei
Személyi feltételek:
Osztályvezető: 1 gyermekgyógyász és gyermekneurológus szakorvos legalább 10 éves fejlődésneurológia
gyakorlattal
Beosztott orvos: 3 gyermekgyógyász, gyermekneurológus szakorvos
A szakdolgozói létszám a 6. számú mellékletben meghatározottak szerint (ápoló, dietetikus, gyógytornász)
2 klinikai szakpszichológus/pszichológus
1 gyógypedagógus
1 EEG szakasszisztens
1 asszisztens
1 adminisztrátor
Tárgyi feltételek: csecsemő- és gyermekosztály általános feltételei +
Speciális helyiségek:
2 Fizioterápiás helyiség
1 EEG/EMG, poligráfiás helyiség (hangszigetelt, elektromosan árnyékolt)
1 Elektroterápiás helyiség
1 Pszichofizikai számítógépes audiovizuális helyiség
1 Fejlődés-pszichológiai vizsgáló helyiség
Gép-műszerek:
Ultrahang készülékNÉ
2 db 24 csatornás video-EEG készülékNÉ
Poligráf készülékNÉ
Kiváltott potenciál vizsgálat (agytörzsi és corticalis)
Számítógépes pszicho-fiziológiai vizsgáló berendezésNÉ
Neuro-urodinamikai vizsgáló készülékNÉ
6 db elektroterápiás készülékNÉ
Impulzus-diagnosztikaNÉ
Elektromos szívó vagy központi szívóNÉ
PerfúzorokNÉ
PulsoxyméterekNÉ
Apnoe-alarm készülékekNÉ
Központi oxigén ellátásNÉ
Speciális diagnosztikus és szakmai háttér:
CT (EL/EK)
MRI (EL/EK)
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Terápiás ambulancia minimumfeltételei
Személyi feltételek:
1 gyermekgyógyász és gyermekneurológus szakorvos
A szakdolgozói létszám a 6. számú mellékletben meghatározottak szerint (ápoló, dietetikus, gyógytornász)
1 klinikai szakpszichológus/pszichológus
Gyógypedagógus EL
1 asszisztens/szakasszisztens
Tárgyi feltételek:
Speciális helyiségek:
Fejlődésneurológiai vizsgáló helyiség
Fizioterápiás helyiség, eszközök
EEG/EMG
Poligráfiás helyiségNÉ
Elektroterápiás helyiség, mely biztosítja a spina bifidas csecsemők intravesicalis elektromos kezelésének feltételeit
Pszichofizikai számítógépes audiovizuális helyiség
Fejlődés-pszichológiai vizsgáló helyiség

Gyermek onko-haematológia

Szakmakód:

0523

Gyermek onko-haematológia progresszív ellátási szintek definíciója:
I.
ellátási szint:
Alapszintű járóbeteg/ambulancia kategóriájú haematológiai ellátás, amelyet valamennyi belgyógyászati fekvő, vagy
járóbeteg ellátó intézménynek biztosítania kell. Döntően „rutin vérkép, véralvadás vizsgálatok”, az egyszerűbb
haematológiai betegségek járóbetegkénti gondozása, egyszerűbb belgyógyászati szövődmények fekvőbetegellátása.
II.
ellátási szint:
Decentrum: komplex haematológiai (onko-haematológia, haemostasis ellátás), amelyet területi elosztásban, a
tételes minimum feltételek megléte esetén lehet meghatározni. Ezen egységekben történhet az onkohaematológiai ellátás jelentős része, kivéve a csontvelő transzplantáció és a különlegesen bonyolult eseteket. A
tételes fekvőbeteg tevékenység kompetencia határait a csillagos HBCs decentrumonként meghatározza. Komplex
onko-haematológiai járóbeteg-ellátás, haemostasis szakambulancia.
III.
ellátási szint:
Centrum: a legmagasabb szintű, a szakmai minimum feltételek által meghatározott kis számú központ, a komplex
onko-haematológiai ellátás teljes köre (külön jogszabály szerint csontvelő transzplantáció), komplex haemostasis és
vérzékeny beteg ellátás joga és kötelezettsége.
Általános feltételek:
A gyermek haematológiai-onkológiai ellátás multidiszciplináris jellegére tekintettel a szolgáltatónál:
1. Meg kell határozni az ellátható betegek, betegségcsoportok körét.
A javasolt ellátandó HBCS-k a következők: C00-97 és D00-89.
2. Biztosítani kell az 1. pont szerinti betegségcsoport (betegségcsoportok) ellátásához szükséges orvosi eljárások
szakmai mimimumfeltételeit.
3. Biztosítani kell az 1. és 2. pont szerinti tevékenység gyermek onkológiai-haematológiai teammunkában történő
végzéséhez szükséges szakmai környezet (háttér) feltételeit.

A Gyermek Haematológiai-Onkológiai osztály szakmai minimumfeltételei
Személyi feltételek:
Csecsemő-gyermekgyógyász szakorvos, aki
Minimum:
1
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klinikai onkológus vagy klinikai haematológus
szakvizsgával (vagy a későbbiekben gyermek
hemato-onkologus szakvizsgával) és
gyermekonkológiai tapasztalattal rendelkezik
Csecsemő-gyermekgyógyász szakorvos vagy
orvos-gyakornok
A szakdolgozói létszám a 6. számú
mellékletben meghatározottak szerint
(ápoló, dietetikus, gyógytornász)
Gyógyszerész (osztályos cytostatikumos infúzió
készítéséhez)
Klinikai szakpszichológus/pszichológus
Pedagógus
Szociális munkás
Számítógép-üzemeltető

Évente 20 új betegenként, minimum

1

Központonként

EL

Központonként
Központonként
Központonként
Központonként

EL
EL
EL
EL

Tárgyi feltételek:
Játszószoba
Szülőszállás (ágylétszámnak megfelelő, a szülő benntartózkodását biztosító,
intézményen belüli vagy kívüli szoba azok számára, akik nem az onkológiai központ
városában laknak)
Vérmelegítő
Mikroszkóp
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:
CT, MRI (gyermek anaesthesia biztosításának lehetőségével)
Angiográfia
Invazív radiológia
Izotópdiagnosztika
Gyermek intenzív osztály

•
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X
X

X
X

EL/EK
EL
EL
EL/EK
EL

Minden gyermek hematológia-onkológiai osztály önálló osztályként, Centrumként (III. szint) működik, amelyen
belül B és C szintet különböztetünk meg a minimális esetszám alapján. A minimálisan elvárt betegforgalom évente a
következő:
„C” szint
„B” szint
Leukemia, lymphoma:
10
5
Solid tumor:
10
5
Nem malignus haematológiai betegség:
20
15
(súlyos anemia, haemostasis zavar)
A Gyermek Hematologiai-Onkológiai Gondozó és Szakrendelés szakmai minimumfeltételei
Személyi feltételek:
Csecsemő-gyermekgyógyász szakorvos, aki klinikai onkológus vagy klinikai
1
haematológus szakvizsgával (vagy a későbbiekben gyermek hemato-onkológus
szakvizsgával) rendelkezik
Klinikai szakpszichológus/pszichológus
EL
Gyógyszerész
EL
Asszisztens/szakasszisztens/szakgondozó
1
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A szakdolgozói létszám a 6. számú mellékletben meghatározottak szerint
(dietetikus, gyógytornász)
Szociális munkás

EL

Tárgyi feltételek:
A rendelő általános feltételei
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:
A Gyermek Hemato-Onkológiai Gondozó csak a Gyermek Hemato-Onkológiai Osztály keretében, annak
fekvőbeteg hátterével, az osztállyal szakmailag és szervezetileg integrált formában működhet. A központi
diagnosztikai és egyéb terápiás szakmai háttér azonos a Gyermek Hemato-Onkológiai Osztályéval.
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FIZIKÁLIS MEDICINA ÉS REHABILITÁCIÓS ORVOSLÁS
Mozgásszervi rehabilitáció
Belgyógyászati rehabilitáció
Gasztroenterológiai rehabilitáció
Nőgyógyászati rehabilitáció
Neurológiai rehabilitáció
Csecsemő-és gyermekgyógyászati rehabilitáció
Kardiológiai rehabilitáció
Tüdőgyógyászati rehabilitáció

Szakmakód:

2201
2202
2203
2204
0903
0525
4003
1903

Orvosi rehabilitáció
Fekvőbeteg-ellátás
A fekvőbeteg rehabilitációs ellátás szintjei:
II. szintű fekvőbeteg rehabilitáció:
Tevékenyégi körébe tartozik az 1-13 programok közül bármelyik végzése, amely (amelyek)re a feltételek adottak
a) az első rehabilitációként, valamint
b) programozható rehabilitációként.
Az ellátási kompetenciákat minden program esetében szakmai protokollok rögzítik, amelyekben a II. szinten
legalább a szolgáltatási alapcsomagok rendelkezésre kell álljanak.
III. szintű fekvőbeteg rehabilitáció:
Elsősorban az akut ellátást közvetlenül követő rehabilitáció végzése tartozik a tevékenységi körébe olyan szakmai
profilokban, amelyek csak bővített rehabilitációs programmal rehabilitálhatók eredményesen, de programozható
rehabilitáció is nyújtható III. szinten.
Az 1-13. programokon belül a III. szinten ellátandók körét az egyes szakmai protokollok tartalmazzák.
I. szint: járóbeteg-ellátás
Mozgásszervi (neuromuszkuloszkeletális) rehabilitáció programjai (1-9., 12-13.)*
Agyi vascularis betegséget követően kialakult fogyatékosság miatt
Egyéb krónikus neurológiai betegségek (pl. SM, Parkinson kór, postpolio szi, perifériás
neuropathia és idegsérülés, CP és NM betegségek felnőttkori szakasza) okozta
fogyatékosság miatt
2. program
3. program
Komplex kéz funkciózavarok okozta fogyatékosság miatt
Metabolikus csontbetegségek (osteoporosis, osteomalácia, aszeptikus nekrózisok),
daganatok, iatrogén ártalmak és más szervi rendellenességek okozta fájdalom és egyéb
társuló fogyatékosság miatt
4. program
Ízületi betegségek (gyulladásos, degeneratív, immunpathológiai) okozta fogyatékosság
miatt
5. program
Gyulladásos (beleértve a szeptikus kórformákat is - osteomyelitis) és egyéb, elsősorban
vaszkuláris (perifériás érbetegségek) kórformák okozta fogyatékosság miatt
6. program
Amputáció (posttraumás, vascularis vagy malignus betegség miatt) és dysmelia okozta
fogyatékosság miatt
7. program
Égésbetegség és súlyos, kiterjedt lágyrész sérülések és a kötőszöveti rendszert érintő súlyos
szisztémás betegségek (pl. dermatomyositis) okozta fogyatékosság miatt
8. program
Krónikus fogyatékossággal járó állapotokban előforduló sérülések, és akutan előforduló
komplex sérülések okozta fogyatékosság miatt
9. program
12. program
Immobilitás, inaktivitás okozta fogyatékosság miatt mellékprogramként (önállóan nem)
13. program
Elkülönítést igénylő betegek rehabilitációja mellékprogramként (önállóan nem)
*A további rehabilitációs programok a 2202, 2203, 2204, 0903, 4003 és 1903 szakmakódoknál találhatók

1. program
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Mozgásszervi (neuromuszkuloszkeletális) rehabilitáció minimumfeltételei
Személyi feltételek:
II. szint
1
Vezetője: mozgásszervi rehabilitáció vagy orvosi rehabilitáció mozgásszervi
területen vagy fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás szakorvosa
Rehabilitációs szakorvosi létszám 50 ágyanként*
0,75
Orvos 50 ágyanként (FTE)
2
A szakdolgozói létszám a 6. számú mellékletben meghatározottak szerint
(ápoló, dietetikus, gyógytornász, fizioterápiás asszisztens, gyógymasszőr)
osztály esetében
Klinikai szakpszichológus 50 ágyanként *
EL
Szociális munkás
EL
Ergoterapeuta 50 ágyanként *
1
Logopédus agyi károsodottaknál 50 ágyanként*
Terapeuta (összes) 50 ágyanként
7
* Részmunkaidőben végezhető

III. szint
1
1
3

0,5
EL
1,2
0,5
9

Építészeti feltételek
Tornaterem és multifunkciós helyiség
Gipszelő helyiség
Fizioterápiás kezelőhelyiség
Amputáltak járástanításához terep, illetve lépcső 7. program esetén

EL
EL
EL
EL

X
EL
EL
EL

Tárgyi feltételek: az osztály általános feltételei +
Állítható járókorlát
Standard kerekesszék
Járókeret
Könyökmankó
Bot
Szoba WC
Kötöző kocsi
Betegágy melletti vércukormérés eszközei
Gyakorlólépcső, -lejtő
Tükör
Szelektív ingeráram kezelő eszközök
Hydroterápiás medence/multifunkciós kezelőkád
Antidecubitor eszközök
Végtagmozgató gépek
Szobakerékpár
Extenziós készülék 4-9. program esetén
Guruló mankó 7. és 9. program esetén
Traumatológiai ágyak 8. és 9. program esetén
Kerékpár ergométer 4-6. és 12. programok esetén
Betegemelő 1., 2., 9., 12. programok esetén
Pneumatikus művégtag + pumpa 7. program esetén

X
X
X
X
X
X
X
X
X
EL
X
EL
X
EL
X
X
X
X
X
EL
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

EL/EK
EL
EL
EL/EK

EL/EK
EL
EL
EL/EK

Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:
Mikrobiológiai laboratórium
Doppler UH
Steril és szeptikus műtő
Ortopédműszerész/műhely
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További szakmai feltételek:
Gyógyászati segédeszközök adaptálása
Az egyes programok protokolljában rögzítettek szerint

X
kötelező

•
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X
kötelező

A felsorolt személyi és tárgyi feltételeken az adott betegség rehabilitációjához szükséges eszközök biztosítása értendő.

Csecsemő- és gyermekgyógyászati rehabilitáció

Szakmakód:

0525

A fekvőbeteg-rehabilitációs ellátás szintjei:
II. szintű fekvőbeteg rehabilitáció:
Tevékenyégi körébe tartozik az 1-13., a 16-17. és a 18. programon belül olyan fogyatékos gyermekkorúak
rehabilitációja, amelyre (amelyekre) a feltételek adottak
a) az első rehabilitációként, valamint
b) programozható rehabilitációként.
Az ellátási kompetenciákat minden program esetében szakmai protokollok rögzítik, amelyekben a II. szinten
legalább a szolgáltatási alapcsomagok rendelkezésre kell álljanak.
III. szintű fekvőbeteg rehabilitáció:
Elsősorban az akut ellátást közvetlenül követő rehabilitáció végzése tartozik a tevékenységi körébe olyan szakmai
profilokban, amelyek csak bővített rehabilitációs programmal rehabilitálhatók eredményesen, de programozható
rehabilitáció is nyújtható III. szinten.
Az 1-13, a 16-17. és a 18. programon belül a III. szinten ellátandók körét az egyes szakmai protokollok tartalmazzák,
a 14-15. programok végzése az ott rögzített elvek szerint történik.
I. szint: járóbeteg-ellátás
Csecsemő- és gyermekrehabilitáció alaptevékenységek programjai (1-13.), és specifikus
tevékenységek programjai (16-18.)*
1. program

Agyi vascularis betegséget követően kialakult fogyatékosság miatt
Egyéb krónikus neurológiai betegségek (pl. SM, Parkinson kór, postpolio szi, perifériás
neuropathia és idegsérülés, CP és NM betegségek felnőttkori szakasza) okozta
2. program
fogyatékosság miatt
3. program
Komplex kéz funkciózavarok okozta fogyatékosság miatt
Krónikus izom-vázrendszeri fájdalom szindrómák, osteoporosis, fibromyalgia, krónikus
kifáradási szindrómák okozta fogyatékosság miatt
4. program
Ízületi betegségek (gyulladásos, degeneratív, immunpathológiai) okozta fogyatékosság
miatt
5. program
Gyulladásos és egyéb mozgásszervi betegségek (perifériás érbetegségek, osteomyelitis,
aseptikus necrosiok, csontrendszeri daganatok) okozta fogyatékosság miatt
6. program
Amputáció (posttraumás, vascularis vagy malignus betegség miatt) és dysmelia okozta
fogyatékosság miatt
7. program
8. program
Égésbetegség és súlyos, kiterjedt lágyrész sérülések okozta fogyatékosség miatt
Krónikus fogyatékossággal járó állapotokban előforduló sérülések, és akutan előforduló
komplex sérülések okozta fogyatékosság miatt
9. program
10. program
Táplálékfelvétel, hasznosítás és ürítés zavarai okozta fogyatékosság miatt
11. program
Vizeletkiválasztás és ürítés zavarai okozta fogyatékosság miatt
12. program
Immobilitás, inaktivitás okozta fogyatékosság miatt mellékprogramként (önállóan nem)
13. program
Elkülönítést igénylő betegek rehabilitációja mellékprogramként (önállóan nem)
16. program
Rehabilitáció kardiovascularis betegségek okozta fogyatékosság miatt
17. program
Légzészavar okozta fogyatékosságok miatt szükséges rehabilitáció
Kongenitális és gyermekkori kezdetű, de életkorhoz kötött másodlagos komplikációk
mozgászavarokban (Cerebralis paresis, Meningomyelokele, Gerinc strukturális elváltozásai,
Speciális vázrendszeri szisztémás betegségek, Perthes betegség, ritka veleszületett
18. program
rendellenességek, újszülöttkori plexus brach sérülés)
*A 14-15. rehabilitációs program a 0903 szakmakódnál található és csak pályázati úton elnyert jogosultsággal
végezhető.
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Csecsemő- és gyermekrehabilitáció minimumfeltételei
1-13. és 16-17. rehabilitációs programok gyermekkorban, valamint
18. program
Személyi feltételek:
II. szint
Rehabilitációs szakorvos (mozgásszervi rehabilitáció vagy orvosi rehabilitáció
gyermek rehabilitáció területén) gyermekgyógyászati alapképesítéssel és/vagy
1
fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás + csecsemő- és gyermekgyógyászat
szakorvosa
Osztályvezető rehabilitációs szakorvos
1
50 ágyanként heti 40 órában rehabilitációs szakorvos (lehet több szo. RM-ben
0,75
– FTE)*
Csecsemő- és gyermekgyógyász 25 ágyanként*
1
A szakdolgozói létszám a 6. számú mellékletben meghatározottak szerint
(ápoló, dietetikus, gyógytornász) osztály esetén
Ortopéd műszerész
Ergoterapeuta 50 ágyanként*
Szociális munkás
Pszichológus
Logopédus
Pedagógus
Konduktor
Összes egyéb terapeuta (rehabilitációs tevékenység terapeuta,
foglalkozásterapeuta) 10 ágyanként*
* részmunkaidőben végezhető
Építészeti feltételek
Tornaterem
Gyermekjátszó és gyermekbarát környezet
Központi sportterápiás egység
Ortopéd műhely
Központi ergoterápia
Kórtermek fürdőszobával, WC-vel (kerekesszék használatra alkalmas)
Gipszelő, kötöző
Kerekesszék használat gyakorlására alkalmas tér
Tárgyi feltételek:
Ágy/speciális ágy/antidecubitor ágy/antidecubitor matrac
Medence (pillangókád vagy nagyobb)
Járókorlát, gyakorló lépcső
Fizioterápiás eszközök (izomstimulátor, elektroterápia)
Tornaszerek, játékok
Műtőegység (steril)
Ergometria
Állításra alkalmas gép
Mozgatásra/végtagok tornáztatására alkalmas gép
Intermittáló katéterezés eszközei
Váladékszívás (központi vagy elektromos) eszközei
Elektrostimulátorok
Szondatáplálás, PEG-en táplálás eszközei

III. szint
1

1
1
1,5

EL
1
1
1
EL
EL
EL
1

EL
1,2
1
1
1
1
EL
1,3

EL
X
EL
EL
EL/EK
X
EL
X

X
X
EL
EL
EL/EK
X
EL
X

EL
EL
X
X
X
EL
EL
EL
X
X
X
X
X

X
EL
X
X
X
EL
X
X
X
X
X
X
X

47334

MAGYAR KÖZLÖNY

Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:
Ortopédműszerész/műhely
További szakmai feltételek
Gyógyászati segédeszközök adaptálása
Az egyes programok protokolljában rögzítettek szerint kötelező
A szülő (anya vagy más közeli hozzátartozó) elhelyezése kötelező minimálisan
nappalra, ha a szülő kéri, akkor éjjelre is a gyermekével azonos kórteremben
Jelmagyarázat:
szo.: szakorvos
RM: részmunkaidő
Belgyógyászati rehabilitáció
Gasztroenterológiai rehabilitáció
Nőgyógyászati rehabilitáció

EL

EL

X
X
X

X
X
X

Szakmakód:

•
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2202
2203
2204

Belgyógyászati rehabilitációs programok (4., 6., 10-13.)*
Metabolikus csontbetegségek (osteoporosis, osteomalácia, aszeptikus nekrózisok),
daganatok, iatrogén ártalmak és más szervi rendellenességek okozta fájdalom és egyéb
társuló fogyatékosság miatt
4. program
Gyulladásos (beleértve a szeptikus kórformákat is - osteomyelitis) és egyéb, elsősorban
vaszkuláris (perifériás érbetegségek) kórformák okozta fogyatékosság miatt
6. program
10. program
Táplálékfelvétel, hasznosítás és ürítés zavarai okozta fogyatékosság miatt
11. program
Vizeletkiválasztás és ürítés zavarai okozta fogyatékosság miatt
12. program
Immobilitás, inaktivitás okozta fogyatékosság miatt mellékprogramként (önállóan nem)
13. program
Elkülönítést igénylő betegek rehabilitációja mellékprogramként (önállóan nem)
* A további rehabilitációs programok a 2201, 2203, 2204, 0903, 4003 és 1903 szakmakódoknál találhatók
Gasztroenterológiai rehabilitáció programjai (4,, 10., 12-13)*
Metabolikus csontbetegségek (osteoporosis, osteomalácia, aszeptikus nekrózisok),
daganatok, iatrogén ártalmak és más szervi rendellenességek okozta fájdalom és egyéb
4. program
társuló fogyatékosság miatt
10. program
Táplálékfelvétel, hasznosítás és ürítés zavarai okozta fogyatékosság miatt
12. program
Immobilitás, inaktivitás okozta fogyatékosság miatt mellékprogramként (önállóan nem)
13. program
Elkülönítést igénylő betegek rehabilitációja mellékprogramként (önállóan nem)
* A további rehabilitációs programok a 2201, 2202, 2204, 0903, 4003 és 1903 szakmakódoknál találhatók
Nőgyógyászati rehabilitáció programjai (4., 12., 13.)*
Metabolikus csontbetegségek (osteoporosis, osteomalácia, aszeptikus nekrózisok),
daganatok, iatrogén ártalmak és más szervi rendellenességek okozta fájdalom és egyéb
4. program
társuló fogyatékosság miatt
12. program
Immobilitás, inaktivitás okozta fogyatékosság miatt mellékprogramként (önállóan nem)
13. program
Elkülönítést igénylő betegek rehabilitációja mellékprogramként (önállóan nem)
*A további rehabilitációs programok a 2201, 2202, 2203, 0903, 4003 és 1903 szakmakódoknál találhatók

Személyi feltételek:
Vezetője: mozgásszervi rehabilitáció vagy orvosi rehabilitáció mozgásszervi
területen vagy fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás szakorvosa
Rehabilitációs szakorvosi létszám 50 ágyanként (FTE)*
Belgyógyász szakorvos
Orvos 50 ágyanként (FTE)

II. szint
1
0,75
1
2

III. szint
1
1
1
3
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A szakdolgozói létszám a 6. számú mellékletben meghatározottak szerint
(ápoló, dietetikus, gyógytornász) osztály esetén
Klinikai szakpszichológus/pszichológus 50 ágyanként*
Szociális munkás
Ergoterapeuta 50 ágyanként *
Foglakozás terapeuta/rehabilitációs terapeuta 50 ágyanként
* részmunkaidőben/részállásban végezhető

EL
EL
1
1

0,5
EL
1,2
1

Építészeti feltételek
Tornaterem és multifunkciós helyiség
Gipszelő helyiség
Fizioterápiás kezelőhelyiség

EL
EL
EL

X
EL
EL

Tárgyi feltételek: az osztály általános feltételei +
Állítható járókorlát
Standard kerekesszék
Járókeret
Könyökmankó
Bot
Szoba WC
Kötöző kocsi
Betegágy melletti vércukormérés eszközei
Gyakorlólépcső, -lejtő
Tükör
Szelektív ingeráram kezelő eszközök
Hydroterápiás medence/multifunkciós kezelőkád
Antidecubitor eszközök
Végtagmozgató gépek
Szobakerékpár
Extenziós készülék 4. és 6. program esetén
Kerékpár ergométer 4-6. és 10-12. programok esetén
Betegemelő 1., 2., 12. programok esetén

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

EL/EK
EL
EL
EL/EK
EL
X

EL/EK
EL
EL
EL/EK
EL
X

Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:
Mikrobiológiai laboratórium
Doppler UH
Steril és szeptikus műtő
Ortopédműszerész/műhely
Gastroenterológus szakorvos 10. program esetén
Gyógyászati segédeszközök adaptálása
.
Neurológiai rehabilitáció

Szakmakód:

0903

Neurológiai rehabilitációs programok (14-15.)*
A koponyaagy traumás és kiemelten súlyos nem traumás sérülése következményeiként
kialakult fogyatékosság
14. program
15. program
A gerincvelő traumás és nem traumás sérülése következményeiként kialakult fogyatékosság
*A további rehabilitációs programok a 2201, 2202, 2203, 2204, 4003 és 1903 szakmakódoknál találhatók
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Súlyos agykárosodás traumás agysérüléskor: a beteg acut felvételi vizsgálatakor a Glasgow Coma Skála (GCS) értéke
8 vagy annál kevesebb, az eszméletvesztés ideje hosszabb, mint 6 óra, Poszt Traumás Amnézia (PTA) ideje hosszabb
mint 1 nap.
Kiemelten súlyos agykárosodás nem traumás agysérüléskor: subarachnoidealis vérzés után, hemicraniectomia után,
tri- vagy tetraparetikus; operált állományvérzett; anoxiás agykárosodott; tracheotomizált agykárosodott esetekben,
ha a rehabilitáció több funkciót (mozgás, vegetatív funkciók, érzékszervek, kommunikáció, beszéd, gondolkodás) is
érintő súlyos károsodások okán kialakult globális fogyatékosság miatt szükséges.
Minimális éves esetszám: 50/év, ellátási napokban kifejezve: 3500 nap/év. Gyermekkorúak esetében 20/év, ellátási
napokban kifejezve: 1400 nap/év;
Minimális ágyszám: önálló osztályként 15, részlegként: 10 ágy.
Első ellátásban részesülők aránya: 70% vagy több. Gyermekkorúak esetében 50% vagy több.

Rehabilitáció – súlyos központi idegrendszeri sérülés után minden életkorban – minimumfeltételei
Gyermekek esetében a feltételek 18. programban jelölt szakemberek részvételéhez
kötöttek
Személyi feltételek:
Ellátási szint: III.
Vezetője: mozgásszervi rehabilitáció vagy orvosi rehabilitáció mozgásszervi
1
területen vagy fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás szakorvosa / gyermekek
esetében csecsemő- és gyermekgyógyász alapképzettséggel vagy orvosi
rehabilitáció gyermek-rehabilitáció területén szakorvos
Az önálló osztályon vagy a teljes osztályon, amelynek ez egy részlege, legalább két
1
szakorvos van alkalmazva, akik közül az egyiknek gyakorlata van a KIR sérültek
ellátásában/gyermekek esetén gyermekkorú KIR sérültek ellátásában
Rehabilitációs szakorvosi létszám 30 ágyanként (FTE)
1
Orvos 15 ágyanként (FTE)/gyermekek esetében csecsemő- és gyermekgyógyász
1
A szakdolgozói létszám a 6. számú mellékletben meghatározottak szerint
(ápoló, dietetikus, gyógytornász) osztály esetén
Ergoterapeuta 30 ágyanként
1
Szociális munkás
0,5
Klinikai szakpszichológus/pszichológus 15. programnál 30 ágyanként FTE*
0,6
Ortopéd műszerész
EL
Klinikai szakpszichológus/pszichológus 14. programnál 30 ágyanként FTE*
0,4
Betegkísérő
1
Logopédus – afázia ellátásban jártas logopédus 14. programnál 30 ágyanként*
0,6
Terapeuta (összes) 30 ágyanként
9
* Részmunkaidőben/részállásban végezhető
Építészeti feltételek
Tornaterem
Ergoterápiás helyiség
Pszichológus/logopédus helyiség
Elektroterápiás kezelő helyiség
Többfunkciós terem/gyermekek esetében játszószoba
Kórtermek fürdőszobával és WC-vel (kerekes székes használatra alkalmas)
Kötőző
Közös étkeztetésre, klubszerű foglalkozásra alkalmas helyiség
Kerekes szék gyakorlatokra is alkalmas tornateremNÉ

X
X
X
X
X
X
X
X
X
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Tárgyi feltételek: a mozgásszervi rehabilitáció minimumfeltételei +
Állítható magasságú ágy levehető ágyvéggel és kapaszkodóvalNÉ
Ergoterápia eszköztára (kézügyesség-fejlesztés és napi életvitel tanításához
szükséges eszközök)
Állítható magasságú gurulókeret
Tornaszerek és vegyes mozgásterápiás eszközök
Kötöző kocsi, műszerdoboz, csipeszek, ollók, kötszerdoboz 3 db
Elektroterápiás készülékek (szelektív, TENS, UH és speciális ingerlők)
Állító berendezés
Központi szívó és oxigén
Folyosói korlát, csúszásgátolt padlózat

X
X
X
X
X
X
X
6
X

Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:
ASTRUP készülék
EL
Mikrobiológiai laboratórium
EL/EK
CT
EL/EK
MRI
EL/EK
Fájdalom ambulancia
EL
Endoszkópos laboratórium (bronchológia)
EL
Urodinamikai labor
EL
Műtő
EL
Steril műtő
EL
Szeptikus műtő
EL
PEG beültetés konzultációs szinten
EL
Műtő + ortopéd sebész (kontraktúra kezelése)
EL
Gyógyászati segédeszközök adaptálása
X
Gyermekek ellátása esetén a szülő (anya vagy más közeli hozzátartozó) elhelyezése
X
kötelező minimálisan nappalra, ha a szülő kéri, akkor éjjelre is a gyermekével azonos
kórteremben
A felsorolt személyi és tárgyi feltételeken az adott betegség rehabilitációjához szükséges eszközök biztosítása értendő.

Nappali kórház
Mozgásszervi rehabilitáció, belgyógyászati rehabilitáció, gasztroenterológiai rehabilitáció programjai
(1-13.) és
Neurológiai rehabilitáció (14-15.), valamint a speciális ambuláns programok (19-31.)*
A nappali kórházi rehabilitációs ellátás szintjei:
I. fekvőbeteg háttér nélkül, rendelőintézethez kapcsolódó
II. II. szintű fekvőbeteg háttérrel
III. III. szintű fekvőbeteg háttérrel
Szintek
I. szint
II. szint
Rehabilitációs felmérés, terv
Rehabilitációs felmérés,
Alapvető
készítése
terv készítése
tevékenyKomplex rehabilitációs
Komplex rehabilitációs
ségek
szolgáltatás
szolgáltatás
1., 2., 4., 5., 6., 7., 9., 10., 11.,
1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 9.,
Program24., 31.
10., 11., 12., 19., 22., 26.,
típusok
31.

III. szint
Rehabilitációs felmérés,
terv készítése
Komplex rehabilitációs
szolgáltatás
1-12., 14-15., 19-31.
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Fekvő- és járóbetegprogramok*
Agyi vascularis betegséget követően kialakult fogyatékosság miatt
Egyéb krónikus neurológiai betegségek (pl. SM, Parkinson kór, postpolio szi, perifériás
neuropathia és idegsérülés, CP és NM betegségek felnőttkori szakasza) okozta
fogyatékosság miatt
2. program
3. program
Komplex kéz funkciózavarok okozta fogyatékosság miatt
Metabolikus csontbetegségek (osteoporosis, osteomalácia, aszeptikus nekrózisok),
daganatok, iatrogén ártalmak és más szervi rendellenességek okozta fájdalom és egyéb
társuló fogyatékosság miatt
4. program
Ízületi betegségek (gyulladásos, degeneratív, immunpathológiai) okozta fogyatékosság
miatt
5. program
Gyulladásos (beleértve a szeptikus kórformákat is - osteomyelitis) és egyéb, elsősorban
vaszkuláris (perifériás érbetegségek) kórformák okozta fogyatékosság miatt
6. program
Amputáció (posttraumás, vascularis vagy malignus betegség miatt) és dysmelia okozta
fogyatékosság miatt
7. program
Égésbetegség és súlyos, kiterjedt lágyrész sérülések és a kötőszöveti rendszert érintő
súlyos szisztémás betegségek (pl. dermatomyositis) okozta fogyatékosság miatt
8. program
Krónikus fogyatékossággal járó állapotokban előforduló sérülések, és akutan előforduló
komplex sérülések okozta fogyatékosság miatt
9. program
10. program
Táplálékfelvétel, hasznosítás és ürítés zavarai okozta fogyatékosság miatt
11. program
Vizeletkiválasztás és ürítés zavarai okozta fogyatékosság miatt
12. program
Immobilitás, inaktivitás okozta fogyatékosság miatt mellékprogramként (önállóan nem)
13. program
Elkülönítést igénylő betegek rehabilitációja mellékprogramként (önállóan nem)
A koponyaagy traumás és kiemelten súlyos nem traumás sérülése következményeiként
kialakult fogyatékosság
14. program
A gerincvelő traumás és nem traumás sérülése következményeiként kialakult
fogyatékosság
15. program
* A 16., 17. és 18. programokhoz kapcsolódó nappali kórházi ellátás a 4003 (16. program), 1903 (17. program),
illetve 2201 gyermek (18. program) szakmakódoknál található
1. program

19. program
20. program
21. program
22. program
23. program
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

program
program
program
program
program
program
program

31. program

Speciális járóbeteg rehabilitációs programok (19-31.)
Sexualitás és fogyatékosság
Neurogen hólyag és végbél dysfunkciók
Spaszticitás és mozgászavarok komplex ellátása és rehabilitációja
Krónikus fájdalom szindróma (bármilyen eredetű, közte fibromyalgia, krónikus
kismedencei folyamatok, stb.) okozta fogyatékosság
Nyelési és egyéb táplálékfelvételi zavarok ellátása
A verbális kommunikáció zavarai felnőttkori/gyermekkori szerzett agysérülés
következtében (pl. afázia, súlyos dysartria)
Kognitív zavarok szerzett agysérülés következtében
Látáskárosodás okozta fogyatékosság miatt
Cochlearis implantáltak hallásrehabilitációja
Beszédsérültek rehabilitációja gége-exstirpáció után
Vestibuláris rehabilitáció (funkcionális vertigo is)
Munkába visszavezető és szociális integrációt segítő program (fentiek mellett kísérő
programként)
Időskorúak rehabilitációs ellátása
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Nappali kórházi orvosi rehabilitáció minimumfeltételei
Személyi feltételek:
I. szint
Vezetője: mozgásszervi rehabilitáció vagy orvosi rehabilitáció
X
mozgásszervi területen vagy fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás
szakorvosa, kivéve: 26-29. program, ahol alapszakma szakorvosa
Rehabilitációs szakorvosi létszám 50 férőhelyre (FTE)*
0,5
Orvos 50 férőhelyre (FTE)*
1,5
A szakdolgozói létszám a 6. számú mellékletben meghatározottak
szerint (ápoló, dietetikus, gyógytornász, gyógymasszőr)
Klinikai szakpszichológus/pszichológus 50 férőhelyre (FTE)*
EL
Szociális munkás
EL
Ergoterapeuta*
0,5
Logopédus 14., 15. és 21., 23., 24. és 27-28. programok esetén
Klinikai szakpszichológus/pszichológus 14., 15. és 24., 25. programok
esetén
* részmunkaidőben végezhető
Építészeti feltételek
Tornaterem és multifunkciós helyiség az osztállyal közösen
Tornaterem és multifunkciós helyiség önálló járóbeteg szakellátóban
saját vagy más szakellátóval közös
Gipszelő helyiség
Tárgyi feltételek:
Standard kerekesszék
Járókeret
Bot
Kerékpár ergométer

II. szint

III. szint

X

X

0,5
1,5

0,6
1,6

EL
EL
0,8

0,5
EL
1
X
X

X
EL

X
X
X

EL

EL

X
X
EL
EL

X
X
X
X

Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:
Urodinámiás vizsgálat 20. program esetén
EL/EK
Foniátria 27., 28. program esetén
EL
Audiológia 27., 28. program esetén
EL
Vestibuláris vizsgáló 29. program esetén
EL
Ortopédműszerész/műhely
EL/EK
EL/EK
EL/EK
Foniáter 28. program esetén
EL
Fül-orr-gégész 27, 28, 29. program esetén
EL
Urológus (neuro-urológiában jártas) 20. program esetén
EL
Andrológus 19. program esetén
EL/EK
EL/EK
Idegsebész 21. program esetén
EL
Gyógyászati segédeszközök adaptálása
EL
X
X
(FTE) teljes 40 órás munkaidőre számított heti munkaidő aránya
A felsorolt személyi és tárgyi feltételeken az adott betegség rehabilitációjához szükséges eszközök biztosítása értendő.
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Járóbeteg-szakellátás
Járóbeteg-rehabilitációs szakorvosi ellátás
Mozgásszervi rehabilitáció, belgyógyászati rehabilitáció, gastroenterológiai rehabilitáció programjai
(1-13.) és
Neurológiai rehabilitáció (14-15.)*, valamint a speciális ambuláns programok (19-31.)*
A járóbeteg-rehabilitációs szakorvosi rendelés ellátási szintjei:
I. fekvőbeteg háttér nélkül, terápiás team jelenléte nélkül
II. fekvőbeteg háttér nélkül, teljes rehabilitációs team jelenlétével (járóbeteg ellátó központ) vagy II. szintű
fekvőbeteg háttérrel (1-13. programokhoz kapcsoltan)
III. szintű fekvőbeteg háttérrel (1-15. programokhoz kapcsoltan)

Alapvető tevékenységek

Szintek

Kiemelt
alaptevékenység
Speciális
járóbeteg
programok

1. program

2. program
3. program

4. program
5. program
6. program
7. program
8. program
9. program
10. program
11. program

I. szint
Rehabilitációs
felmérés, terv
készítése
Fogyatékos személyek
gondozása
Gyógyászati
segédeszköz felírása

II. szint
Rehabilitációs felmérés, terv
készítése

III. szint
Rehabilitációs felmérés, terv
készítése

Fogyatékos személyek
gondozása
Gyógyászati segédeszköz
felírása

Rehabilitációs
fekvőbeteg-ellátásra
előjegyzés
Időskorú fogyatékos
személyek
rehabilitációs
gondozása

Rehabilitációs fekvőbetegellátásra előjegyzés

Fogyatékos személyek
gondozása
Gyógyászati segédeszköz
felírása – speciális eszközök is
(külön rendeletben előírtak
szerint)
Rehabilitációs fekvőbetegellátásra előjegyzés

Időskorú fogyatékos
személyek rehabilitációs
gondozása

Időskorú fogyatékos személyek
rehabilitációs gondozása

19., 22., 26., 31.

19-31.

Fekvő- és járóbeteg-rehabilitációs programok (1-15.)*
Agyi vascularis betegséget követően kialakult fogyatékosság miatt
Egyéb krónikus neurológiai betegségek (pl. SM, Parkinson kór, postpolio szi, perifériás
neuropathia és idegsérülés, CP és NM betegségek felnőttkori szakasza) okozta
fogyatékosság miatt
Komplex kéz funkciózavarok okozta fogyatékosság miatt
Metabolikus csontbetegségek (osteoporosis, osteomalácia, aszeptikus nekrózisok),
daganatok, iatrogén ártalmak és más szervi rendellenességek okozta fájdalom és egyéb
társuló fogyatékosság miatt
Ízületi betegségek (gyulladásos, degeneratív, immunpathológiai) okozta fogyatékosság
miatt
Gyulladásos (beleértve a szeptikus kórformákat is - osteomyelitis) és egyéb, elsősorban
vaszkuláris (perifériás érbetegségek) kórformák okozta fogyatékosság miatt
Amputáció (posttraumás, vascularis vagy malignus betegség miatt) és dysmelia okozta
fogyatékosság miatt
Égésbetegség és súlyos, kiterjedt lágyrész sérülések és a kötőszöveti rendszert érintő súlyos
szisztémás betegségek (pl. dermatomyositis) okozta fogyatékosság miatt
Krónikus fogyatékossággal járó állapotokban előforduló sérülések, és akutan előforduló
komplex sérülések okozta fogyatékosság miatt
Táplálékfelvétel, hasznosítás és ürítés zavarai okozta fogyatékosság miatt
Vizeletkiválasztás és ürítés zavarai okozta fogyatékosság miatt
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12. program
13. program

Immobilitás, inaktivitás okozta fogyatékosság miatt mellékprogramként (önállóan nem)
Elkülönítést igénylő betegek rehabilitációja mellékprogramként (önállóan nem)
A koponyaagy traumás és kiemelten súlyos nem traumás sérülése következményeiként
kialakult fogyatékosság
14. program
15. program
A gerincagy traumás és nem traumás sérülése következményeiként kialakult fogyatékosság
* A 16., 17. és 18. programokhoz kapcsolódó nappali kórházi ellátás a 4003 (16. program), 1903 (17. program),
illetve 2201 gyermek (18. program) szakmakódoknál található

19. program
20. program
21. program
22. program
23. program
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

program
program
program
program
program
program
program

31. program

Speciális járóbeteg-rehabilitációs programok (19-31.)
Sexualitás és fogyatékosság
Neurogen hólyag és végbél dysfunkciók
Spaszticitás és mozgászavarok komplex ellátása és rehabilitációja
Krónikus fájdalom szindróma (bármilyen eredetű, közte fibromyalgia, krónikus kismedencei
folyamatok, stb.) okozta fogyatékosság
Nyelési és egyéb táplálékfelvételi zavarok ellátása
A verbális kommunikáció zavarai felnőttkori/gyermekkori szerzett agysérülés
következtében (pl. afázia, súlyos dysartria)
Kognitív zavarok szerzett agysérülés következtében
Látáskárosodás okozta fogyatékosság miatt
Cochlearis implantáltak hallásrehabilitációja
Beszédsérültek rehabilitációja gége-exstirpáció után
Vestibuláris rehabilitáció (funkcionális vertigo is)
Munkába visszavezető és szociális integrációt segítő program (fentiek mellett kísérő
programként)
Időskorúak rehabilitációs ellátása

Járóbeteg orvosi rehabilitáció minimumfeltételei
I. szint
Személyi feltételek:
Mozgásszervi rehabilitáció vagy orvosi rehabilitáció mozgásszervi
területen vagy fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás szakorvosa,
kivéve: 26-29. program, ahol alapszakma szakorvosa
A szakdolgozói létszám a 6. számú mellékletben meghatározottak
szerint (dietetikus, gyógytornász)
Asszisztens/szakasszisztens/szakápoló
Klinikai szakpszichológus/pszichológus
Szociális munkás
Ergoterapeuta
Fizio/fizikoterápiás asszisztens (szakasszisztens)
Logopédus 14., 15. és 21., 23., 24. és 27-28. programok esetén
Klinikai szakpszichológus/pszichológus 14., 15. és 24., 25. programok
esetén

II. szint

III. szint

1

1

1

1
EL
EL
EL
EL

1
EL
EL
1
1

1
1
1
1
1
1
1

Építészeti feltételek
Tornaterem és multifunkciós helyiség az osztállyal közösen
Tornaterem és multifunkciós helyiség önálló járóbeteg szakellátóban
saját vagy más szakellátóval közös
Gipszelő helyiség
Tárgyi feltételek:
Standard kerekesszék
Járókeret

X
EL

X
X

EL

EL

X
X

X
X
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Bot
Kerékpár ergométer

X

EL
EL

•
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X
X

Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:
Mikrobiológiai laboratórium
EL/EK
EL/EK
Urodinámiás vizsgálat 20. program esetén
EL
Foniátria 27., 28. program esetén
EL
Audiológia 27., 28. program esetén
EL
Vestibuláris vizsgáló 29. program esetén
EL
Ortopédműszerész/műhely
EL/EK
EL/EK
EL/EK
Foniáter 28. program esetén
EL
Fül-orr-gégész 27., 28., 29. program esetén
EL
Urológus (neuro-urológiában jártas) 20. program esetén
EL
Andrológus 19. program esetén
EL/EK
EL/EK
Idegsebész 21. program esetén
EL
A felsorolt személyi és tárgyi feltételeken az adott betegség rehabilitációjához szükséges eszközök biztosítása értendő.

Csecsemő-és gyermekgyógyászati rehabilitáció
Nappali kórház
Csecsemő- és gyermekgyógyászati rehabilitáció alapvető programok (1-13.) és
Speciális programok (14-18. és 19-29.)
A nappali kórházi rehabilitációs ellátás szintjei:
I. szintű: fekvőbeteg háttér nélkül, rendelőintézethez kapcsolódó
II. szintű: fekvőbeteg háttérrel
III. szintű: fekvőbeteg háttérrel
Szintek
I. szint
II. szint
Rehabilitációs felmérés, terv
Rehabilitációs felmérés,
Alapvető
készítése
terv készítése
tevékenyKomplex rehabilitációs
Komplex rehabilitációs
ségek
szolgáltatás
szolgáltatás
1., 2., 4., 5., 6., 7., 9., 10., 11.,
1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 9.,
Program16., 17., 18., 26.
10., 11., 12., 16., 17., 18.,
típusok
26.

1. program

2. program
3. program
4. program
5. program
6. program
7. program
8. program
9. program
10. program

III. szint
Rehabilitációs felmérés, terv
készítése
Komplex rehabilitációs
szolgáltatás
1-29.

Alapvető orvosi rehabilitációs programok 1-15.: fekvő- és járóbeteg
Agyi vascularis betegséget követően kialakult fogyatékosság miatt
Egyéb krónikus neurológiai betegségek (pl. SM, Parkinson kór, postpolio szi, perifériás
neuropathia és idegsérülés, CP és NM betegségek felnőttkori szakasza) okozta
fogyatékosság miatt
Komplex kéz funkciózavarok okozta fogyatékosság miatt
Krónikus izom-vázrendszeri fájdalom szindrómák, osteoporosis, fibromyalgia, krónikus
kifáradási szindrómák okozta fogyatékosság miatt
Ízületi betegségek (gyulladásos, degeneratív, immunpathológiai) okozta fogyatékosság
miatt
Gyulladásos és egyéb mozgásszervi betegségek (perifériás érbetegségek, osteomyelitis,
aseptikus necrosiok, csontrendszeri daganatok) okozta fogyatékosság miatt
Amputáció (posttraumás, vascularis vagy malignus betegség miatt) és dysmelia okozta
fogyatékosság miatt
Égésbetegség és súlyos, kiterjedt lágyrész sérülések okozta fogyatékosség miatt
Krónikus fogyatékossággal járó állapotokban előforduló sérülések, és akutan előforduló
komplex sérülések okozta fogyatékosság miatt
Táplálékfelvétel, hasznosítás és ürítés zavarai okozta fogyatékosság miatt

MAGYAR KÖZLÖNY

11. program
12. program
13. program
14. program
15. program
16. program
17. program

18. program

19. program
20. program
21. program
22. program
23. program
24.
25.
26.
27.
28.
29.

program
program
program
program
program
program

•
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Vizeletkiválasztás és ürítés zavarai okozta fogyatékosság miatt
Immobilitás, inaktivitás okozta fogyatékosság miatt mellékprogramként (önállóan nem)
Elkülönítést igénylő betegek rehabilitációja mellékprogramként (önállóan nem)
A koponyaagy traumás és kiemelten súlyos nem traumás sérülése következményeiként
kialakult fogyatékosság. Ez a program csak pályázati úton elnyert jogosultsággal végezhető
A gerincvelő traumás és nem traumás sérülése következményeiként kialakult
fogyatékosság. Ez a program csak pályázati úton elnyert jogosultsággal végezhető
Rehabilitáció kardiovascularis betegségek okozta fogyatékosság miatt
Légzészavar okozta fogyatékosságok miatt szükséges rehabilitáció
Kongenitális és gyermekkori kezdetű, de életkorhoz kötött másodlagos komplikációk
mozgászavarokban (Cerebralis paresis, Meningomyelokele, Gerinc strukturális elváltozásai,
Speciális vázrendszeri szisztémás betegségek, Perthes betegség, ritka veleszületett
rendellenességek, újszülöttkori plexus brach sérülés)
Speciális járóbeteg-rehabilitációs programok (19-29.)
Sexualitás és fogyatékosság
Neurogen hólyag és végbél dysfunkciók
Spaszticitás és mozgászavarok komplex ellátása és rehabilitációja
Krónikus fájdalom szindróma (bármilyen eredetű, közte fibromyalgia, krónikus kismedencei
folyamatok, stb.) okozta fogyatékosság
Nyelési és egyéb táplálékfelvételi zavarok ellátása
A verbális kommunikáció zavarai felnőttkori/gyermekkori szerzett agysérülés
következtében (pl. afázia, súlyos dysartria)
Kognitív zavarok szerzett agysérülés következtében
Látáskárosodás okozta fogyatékosság miatt
Cochlearis implantáltak hallásrehabilitációja
Beszédsérültek rehabilitációja gége-exstirpáció után
Vestibuláris rehabilitáció (funkcionális vertigo is)

Nappali kórházi gyermekrehabilitáció minimumfeltételei
alaptevékenység programjai (1-13.) és
speciális programjai (14-18. és 19-27.)
Személyi feltételek:
I. szint
Vezetője: rehabilitációs szakorvos (mozgásszervi rehabilitáció vagy
orvosi rehabilitáció gyermek rehabilitáció területén)
1
gyermekgyógyászati alapképesítéssel és/vagy fizikális medicina és
rehabilitációs orvoslás + csecsemő- és gyermekgyógyászat szakorvosa
50 férőhelyenként heti 40 órában rehabilitációs szakorvos (lehet több
0,5
szo. RM-ben)
Csecsemő- és gyermekgyógyász 25 férőhelyenként*
1,5
A szakdolgozói létszám a 6. számú mellékletben meghatározottak
szerint (dietetikus, gyógytornász, fizioterápiás asszisztens)
Asszisztens/szakasszisztens/szakápoló 50 férőhelyre
1
Gyermekpszichológus 50 férőhelyre*
EL
Szociális munkás 50 férőhelyre*
EL
Ergoterapeuta 50 férőhelyre*
0,5
Logopédus 14., 21., 23-24. és 27-28. programok esetén
Gyermek neuropszichológus 14., 24., 25. programok esetén
Gyógypedagógus
EL
* részmunkaidőben végezhető

II. szint

III. szint

1

1

0,5

0,6

1,5

1,6

1
EL
EL
0,8

1
0,5
0,2
1
X
X
X

X
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Építészeti feltételek
Akadálymentes építészeti környezet
Tornaterem és multifunkciós helyiség az osztállyal közösen
Tornaterem és multifunkciós helyiség önálló járóbeteg szakellátóban
saját vagy más szakellátóval közös
Gyermekjátszó és gyermekbarát környezet
Gipszelő helyiség
Tárgyi feltételek:
Standard kerekesszék
Járókeret
Bot
Kerékpár ergométer
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:
Urodinámiás vizsgálat 20. program esetén
Foniátria 27., 28. program esetén
Audiológia 27, 28. program esetén
Vestibuláris vizsgáló 29. program esetén
Ortopédműszerész/műhely
További szakmai feltételek
Gyógyászati segédeszközök adaptálása
Az egyes programok protokolljában rögzítettek szerint kötelező
A gyermek fogadása a szülővel együtt is történhet, akinek az
elhelyezése a gyermekkel történő foglalkozás teljes időtartamában
kötelező, ha a szülő ezt igényli.
Jelmagyarázat:
szo.: szakorvos
RM: részmunkaidő

X

X

•
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X
X

EL
X

X
EL

X
EL

X
X
X

X
X
EL
EL

X
X
X
X

EL/EK

EL/EK

EL
EL
EL
EL
EL/EK

EL
X

X
X

X
X

X

X

X

Csecsemő- és gyermekgyógyászati rehabilitáció
Járóbeteg-szakellátás
Csecsemő- és gyermekgyógyászati rehabilitáció alaptevékenység programjai (1-13.)
és Speciális programok (14-18. és 19-29.)

Alapvető tevékenységek

A járóbeteg rehabilitációs szakorvosi rendelés ellátási szintjei:
I. fekvőbeteg háttér nélkül, terápiás team jelenléte nélkül
II. fekvőbeteg háttér nélkül, teljes rehabilitációs team jelenlétével (járóbeteg ellátó központ) vagy II. szintű
fekvőbeteg háttérrel (1-13. programokhoz kapcsoltan)
III. szintű fekvőbeteg háttérrel (1-15. programokhoz kapcsoltan)
Szintek
I. szint
II. szint
III. szint
Rehabilitációs
Rehabilitációs felmérés, terv Rehabilitációs felmérés, terv
felmérés, terv
készítése
készítése
készítése
Fogyatékos személyek Fogyatékos személyek
Fogyatékos személyek
gondozása
gondozása
gondozása
Gyógyászati
Gyógyászati segédeszköz
Gyógyászati segédeszköz
segédeszköz felírása
felírása
felírása – speciális eszközök is
(külön rendeletben előírtak
szerint)
Rehabilitációs
Rehabilitációs fekvőbetegRehabilitációs fekvőbetegfekvőbeteg-ellátásra
ellátásra előjegyzés
ellátásra előjegyzés
előjegyzés

MAGYAR KÖZLÖNY
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Speciális
járóbeteg
programok

19. és 24.

19-27.

Csecsemő- és gyermekgyógyászati rehabilitáció
minimumfeltételei járóbeteg-szakellátásban
Alaptevékenység programjai (1-13.) és
Speciális programok (14-18. és 19-29.)
Személyi feltételek:
I. szint
Vezetője: rehabilitációs szakorvos (mozgásszervi rehabilitáció vagy
orvosi rehabilitáció gyermek rehabilitáció területén)
1
gyermekgyógyászati alapképesítéssel és/vagy fizikális medicina és
rehabilitációs orvoslás + csecsemő- és gyermekgyógyászat szakorvosa
Gyógytornász-fizioterapeuta
1
Asszisztens/szakasszisztens/ápoló
1
Dietetikus
EL
Klinikai szakpszichológus/pszichológus
EL
Szociális munkás
EL
Ergoterapeuta
1
Fizioterápiás asszisztens
EL
Gyógypedagógus
EL
Logopédus 14., 21., 24-25. és 27-28. programok esetén
Klinikai szakpszichológus/pszichológus 14., 24., 25. programok esetén
Építészeti feltételek
Akadálymentes építészeti környezet
Tornaterem és multifunkciós helyiség az osztállyal közösen
Tornaterem és multifunkciós helyiség önálló járóbeteg szakellátóban
saját vagy más szakellátóval közös
Gyermekjátszó és gyermekbarát környezet
Gipszelő helyiség
Tárgyi feltételek:
Standard kerekesszék
Járókeret
Bot
Kerékpár ergométer
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:
Mikrobiológiai laboratórium
Urodinámiás vizsgálat 20. program esetén
Foniátria 27-28. program esetén
Audiológia 27-28. program esetén
Vestibuláris vizsgáló 29. program esetén
Ortopédműszerész/műhely

X

II. szint

III. szint

1

1

1
1
EL
EL
EL
1
X
1

1
1
EL
1
1
1
X
1
1
1

X

X
X

EL
X

X
EL

X
EL

X
X
X

X
X
EL
EL

X
X
X
X

EL/EK

EL/EK
EL
EL
EL
EL
EL/EK

EL/EK

EL/EK

További szakmai feltételek
Gyógyászati segédeszközök adaptálása
EL
X
X
Az egyes programok protokolljában rögzítettek szerint kötelező
X
X
X
A gyermek fogadása a szülővel együtt is történhet, akinek az
elhelyezése a gyermekkel történő foglalkozás teljes időtartamában
X
X
X
kötelező, ha a szülő ezt igényli.
A felsorolt személyi és tárgyi feltételeken az adott betegség rehabilitációjához szükséges eszközök biztosítása értendő.
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Kardiológiai rehabilitáció

Szakmakód:

•
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4003

Kardiológiai rehabilitáció minimumfeltételei
Progresszív ellátási szint
I.
II.
III.
Személyi feltételek:
Osztályvezető (kardiológiai rehabilitáció szakorvosa vagy
rehabilitáció szakorvos kardiológiai szakvizsgával vagy kardiológiai
szakorvos rehabilitációs jártassággal
Orvos (legalább 1 kardiológus szakorvos) 1/30 ágy
Orvosi rehabilitációs szakorvos
Klinikai szakpszichológus/pszichológus
Mentálhigiénikus
A szakdolgozói létszám a 6. számú mellékletben
meghatározottak szerint (ápoló, dietetikus, gyógytornász)
Foglalkozás terapeuta/rehabilitációs tevékenység terapeuta/életmód
tanácsadó-egészségnevelő
Szociális munkás
Betegkísérő
Tárgyi feltételek: osztály általános feltételei +
EKG-készülék (12-csatornás) NÉ
Ágy melletti EKG NÉ
Terheléses EKG-rendszer NÉ
Spiroergometriás mérőhely NÉ
ABPM-vérnyomásmonitor NÉ
Légzésfunkciómérő eszközök NÉ
Vérgázanalizátor NÉ
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:
Echocardiographia
Holter-EKG
Kardiológiai (Echo)
Coronarographia
Nukleáris medicina
Fizioterápia: tornaterem
Edző járópad
Edző tréningkerékpár
Elektroterápia, ultrahangkezelés
Hidroterápia
Uszoda
Oktatótermek és eszközök

X

X

X

X
X
X
EL

X
X
X
EL

X
X
X
EL

EL

EL

1

EL
1

EL
1

1
1

X
X
EL
EL
EL
EL
EL

X
X
X
EL
EL
EL
EL

X
X
X
X
EL
X
EL

EL
EL
EL
EL
EL/EK
X
EL
X
X
EL
EL
EL

EL
EL
EL
EL
EL/EK
X
X
X
X
EL
EL
X

EL
EL
EL
EL
EL/EK
X
X
X
X
EL
EL
X
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Tüdőgyógyászati rehabilitáció

Szakmakód:

Pulmonológiai és légzésrehabilitáció fekvőbeteg-szakellátás
minimumfeltételei
Légzészavar okozta fogyatékosságok miatt szükséges rehabilitáció: 17. program
Személyi feltételek:
Vezetője: tüdőgyógyász szakorvosi alapképzettséggel rendelkező rehabilitációs szakorvos
(legalább 10 éves tüdőgyógyászati szakvizsgával)
25 ágyanként 1 tüdőgyógyász szakorvos
A szakdolgozói létszám a 6. számú mellékletben meghatározottak szerint (ápoló,
dietetikus, gyógytornász) osztály esetén
Klinikai szakpszichológus/pszichológus
Adminisztrátor
Betegkísérő

1903

II. szint

X
X

EL
1
1

Tárgyi feltételek:
Tornaterem
Kerékpárergométer vagy futószalag NÉ
Pulzoxyméter NÉ
Aeroszol készülék, aeroszol UH-s porlasztó NÉ
Antidecubitor matrac
Vérgáz analizátor NÉ
Kötözőkocsi
Standard kerekesszék
Járókeret
Szobakerékpár
Légzésfunkciós készülék NÉ
Bronhoscopiás vizsgáló
Fizioterápiás helyiség

X
X
X
X
X
EL
X
X
X
X
X
EL
X

Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:
Ergospirometriás készülék
Holter-ABPM
Intenzív terápia
Mikrobiológiai laboratórium
Echokardiográfia

EL
EL
EL
EL/EK
EL
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Pulmonológiai és légzésrehabilitáció-tüdőgyógyászati járóbetegszakellátás minimumfeltételei
II. szint
Személyi feltételek:
Vezetője: rehabilitációs szakorvos (mozgásszervi rehabilitáció vagy orvosi rehabilitáció
pulmonológia területén) tüdőgyógyász szakorvosi alapképzettséggel és/vagy fizikális
medicina és rehabilitációs orvoslás és a tüdőgyógyászat szakorvosa
Asszisztens/szakasszisztens/pulmonológus, allergológus szakasszisztens
A szakdolgozói létszám a 6. számú mellékletben meghatározottak szerint
(dietetikus, gyógytornász)
Tárgyi feltételek:
A rendelő általános feltételei +
Aeroszol szoba, tornaterem
Kerékpárergométer vagy futószalag
Pulzoxyméter NÉ
Aeroszol készülék, aeroszol UH-s porlasztó
Mellkas rtg. felvétel készítő egység (hagyományos, vagy digitális)
Digitális berendezés esetén a kép megtekintésére alkalmas munkaállomás (monitor)
Spirográf
Szobakerékpár
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:
Reziduális volumen meghatározás, TLC
Diffúziós kapacitás vizsgálat
Ergospirometria
Vérgáz analizátor
Területi tüdőgyógyászati fekvőbeteg-ellátó intézmény

X
1

X
X
EL
X
X
EL
EL
X
X

EL
EL
EL
EL
EL/EK

•
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FOGLAKOZÁS-ORVOSTAN
Foglakozás-egészségügyi alapellátás
Foglalkozás-egészségügyi szakellátás
Munkahigiénés tevékenység

Szakmakód:

2501
2502
2503

Tevékenységek progresszív szint szerinti besorolása
Progresszív ellátási szint
I.
II.
III.
Foglalkozás-egészségügy
1. A munkakörülmény egészségkárosító hatásainak munkahigiénés és
X
X
munkalélektani vizsgálata
2. Munkavégzés (fizikai és szellemi munka) egészségkárosító hatásainak
X
X
vizsgálata
3. A munkaköri alkalmasság orvosi vizsgálata és véleményezése
X
4. A szakmai alkalmasság orvosi vizsgálata és véleményezése
X
5. Munkaköri alkalmasság másodfokon történő elbírálása
X
6. Foglalkozási megbetegedések diagnosztizálása, bejelentése és
X
kivizsgálása
7. A foglalkozási megbetegedés diagnózis szakmai megalapozottságának
X
megítélése a hatályos jogszabályok szerint (OMFI-ban)
8. Külön jogszabályban előírtak szerint a munkakörhöz kötött
X
védőoltásokkal kapcsolatos feladatok
9. A krónikus megbetegedésben szenvedő munkavállalók megelőző
X
gondozása
10. Munkanélküliek átképzéséhez szükséges szakmai alkalmassági, illetve a
X
közhasznú munka végzéséhez szükséges munkaköri alkalmasság orvosi
vizsgálata
11. A megváltozott munkaképességű munkanélküliek, valamint az alkalmi
X
munkavállalók foglalkoztathatóságával kapcsolatos szakvéleményezés a
munkaügyi központok számára
12. Elsősegélynyújtás, heveny esetek ellátása, illetve közreműködés az
X
elsősegély megszervezésében és az oktatás felügyeletében
13. Egészségügyi felvilágosítás, tanácsadás, egészségfejlesztési feladatok
X
X
X
I. szint: foglalkozás-egészségügyi alapszolgálat
II. szint: foglalkozás-egészségügyi szakellátóhely
III. szint: Országos Munkahigiénés és Foglalkozás-egészségügyi Intézet (OMFI)

A foglalkozás-egészségügy minimumfeltételei
1. A munkakörülmény egészségkárosító hatásainak munkahigiénés és munkalélektani vizsgálata
Munkakörülmény (munkahely, berendezések, gépek, technológiai sorok, munkaeszközök, anyagok, a fizikai és
társadalmi munkakörnyezet) olyan kockázati források helye, amelyből különböző veszélyes tényezők (fizikai, kémiai,
biológiai, ergonómiai, pszichoszociális, balesetet okozó) erednek, amelyek egészségkárosító kockázattal járnak. Az
egészségkárosító kockázatok értékelése olyan munkáltatói kötelezettség, amelyben a foglalkozás-egészségügy
közreműködik. Annak érdekében, hogy a kockázat elfogadható legyen, kockázatbecslést – ezen belül
veszélyazonosítást, veszélyjellemzést, expozícióbecslést, kockázatjellemzést – kell végezni. Ezt követően olyan, a
kockázat mértékétől függő kockázatkezelést kell alkalmazni, hogy a munkakörülmény a dolgozó egészségét és
biztonságát ne veszélyeztesse.
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I. szint
Személyi feltételek:
1 foglalkozás-orvostan (üzemorvostan) szakorvos
1 ápoló (OKJ/diplomás ápoló/foglalkozás-egészségügyi szakápoló/üzemi ápoló)
Tárgyi feltételek:
Kötelező nyomtatványok
Diagnosztikai háttér:
Lásd III. szint
III. szint
Személyi feltételek:
A munkakörnyezeti kóroki tényezők (kémiai, zaj, rezgés, világítás, ionizáló és nem ionizáló sugárzás, mikrobiológiai,
ergonómiai), valamint a biológiai expozíciós mutatók műszeres meghatározására és a pszichoszociális tényezők
detektálására alkalmas laboratóriumok munkatársai
A környezeti és biológiai monitorzásban, valamint kockázatértékelésben jártas foglalkozásorvostan/üzemorvostan
és munkahigiénikus szakorvosok
1 ápoló (OKJ/diplomás ápoló/foglalkozás-egészségügyi szakápoló/üzemi ápoló)
Tárgyi feltételek:
Laboratóriumok:
Munkakörnyezeti műszeres vizsgálatok (analitikai kémia, zaj, rezgés, világítás, ionizáló és nem ionizáló sugárzás,
klímaparaméterek, ergonómia) végzésére
Munkalélektani vizsgálatok végzésére
Biológiai expozíciós mutatók mérésére
Megjegyzés: a laboratóriumi vizsgálatokat akkreditált laboratóriumok végezhetik.

2. Munkavégzés (fizikai és szellemi munka) egészségkárosító hatásainak vizsgálata
Az olyan fizikai, mentális, pszichés megterheléssel járó munkavégzés, amely jelentősen nagyobb vagy kisebb
igénybevételt okoz, mint az optimális, egészségkárosító hatású. Ennek elkerülése végett a megterhelés elemzése
(pl. energetikai, egyéni védőeszköz okozta többletterhelés) meghatározása és módosítása (csökkentése vagy
növelése) szükséges. A megterhelés módosítása munkáltatói jog, illetve feladat; a foglalkozás-egészségügyi orvos,
közreműködve a feladat megoldásában, vizsgálatait követően szükség esetén a módosításra javaslatot tesz.
I. szint
Személyi feltételek:
1 foglalkozás-orvostan (üzemorvostan) szakorvos
1 ápoló (OKJ/diplomás ápoló/foglalkozás-egészségügyi szakápoló/üzemi ápoló)
Tárgyi feltételek:
Kötelező nyomtatványok
Táblázatok terheléses vizsgálatok értékeléséhez
Kérdőívek, munkaképességi index (WAI) meghatározásához
Diagnosztikai háttér:
Lásd III. szint
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III. szint
Személyi feltételek:
Ergometriai laboratóriumi tevékenységre, terheléses EKG vizsgálatra, a munkavégzés (fizikai, szellemi, pszichés)
műszeres vizsgálatára alkalmas szakemberek
Tárgyi feltételek:
Ergometriai laboratórium, légzésfunkciós laboratórium, munkavégzés (fizikai, szellemi, pszichés) műszeres
vizsgálatára alkalmas laboratóriumok
Egyéb diagnosztikai háttér:
Egyéb speciális vizsgálatokra alkalmas laboratóriumok (pl. xenobiotikum metabolizmus, toxikokinetikai vizsgálatok,
méregtelenítési kapacitása vizsgálata)

3. A munkaköri alkalmasság orvosi vizsgálata és véleményezése
A munkahelyi összmegterhelés és a vizsgált dolgozó egészségi állapotának, valamint munkakapacitásának
ismeretében annak eldöntése, hogy a munkahelyi terhelés számára okoz-e az optimálistól tartósan eltérő
igénybevételt, amely a foglalkozással kapcsolatba hozható megbetegedések fellépésével, utódjainak károsodásával
vagy a munkaképesség csökkenésével jár együtt. Feladat az igénybevétel és a munkaképesség expozíciós idő és
életkor függvényében történő változásának követése, a megbetegedések megelőzése, a munkaképesség
megőrzése.
Személyi feltételek:
1 foglalkozás-orvostan (üzemorvostan) szakorvos
1 ápoló (OKJ/diplomás ápoló/foglalkozás-egészségügyi szakápoló/üzemi ápoló)
Tárgyi feltételek:
A rendelő általános feltételei+
Pupillavizsgáló lámpa
Homloktükör fejpánttal
Fültölcsér sorozat vagy otoszkóp
Orrtükör (felnőtt)
Szűrőaudiométer (halláskárosodás kockázatával járó zajexpozíció esetén)
Vércukormérő
Vizeletteszt
Testkörfogatmérésre alkalmas centiméter
Kettesy- vagy Csapody-féle látásélesség vizsgáló tábla vagy egyéb elfogadott látásvizsgáló eszköz
Színlátásvizsgáló könyv (Ishihara) vagy egyéb elfogadott színlátást vizsgáló eszköz
EKG készülék
Ér-Doppler készülék
Spirométer
Lang sztereo teszt (kizárólag magasban dolgozó, vagy beeséssel veszélyeztetett munkavállalók, emberek orvosi
vizsgálatához szükséges)
Kötelező nyomtatványok
Diagnosztikai háttér:
Munkahigiénés vizsgálatokat végző laboratóriumok: elérhetőségének ismerete
a) munkakörnyezeti műszeres vizsgálatok végzésére (analitikai kémiai, por, rost, zaj, rezgés, világítás, ionizáló és nem
ionizáló sugárzások, klímaparaméterek, ergonómia),
b) biológiai expozíciós mutatók vizsgálatára.
Egyéb vizsgálatokat végző laboratóriumok elérhetőségének ismerete
a) ergometriai laboratórium,
b) légzésfunkciós laboratórium,
c) munkavégzés (fizikai, szellemi, pszichés) műszeres vizsgálatára.
Klinikai konzilium elérhetősége.
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4. A szakmai alkalmasság orvosi vizsgálata és véleményezése
A munkahelyi összmegterhelés és a vizsgált dolgozó egészségi állapotának, valamint munkakapacitásának
ismeretében annak eldöntése, hogy a szakmában várható munkahelyi megterhelés számára nem okoz-e az
optimálistól tartósan eltérő olyan igénybevételt, amely miatt a szakma művelésével kapcsolatban a foglalkozással
kapcsolatba hozható megbetegedések fellépésével, utódjainak károsodásával kell számolni.
Személyi feltételek:
5 éves foglalkozás-orvostan (üzemorvostan) szakképesítéssel és gyakorlattal rendelkező szakorvos
1 ápoló (OKJ /diplomás ápoló/ foglalkozás-egészségügyi szakápoló/ üzemi ápoló
Tárgyi feltételek:
A rendelő általános feltételei+
Pupillavizsgáló lámpa
Homloktükör fejpánttal
Fültölcsér sorozat
Orrtükör (felnőtt)
Szűrőaudiométer
Vércukormérő
Vizeletteszt
Testkörfogatmérésre alkalmas centiméter
Kettesy- vagy Csapody-féle látásélesség vizsgáló tábla vagy egyéb elfogadott látásvizsgáló eszköz
Színlátásvizsgáló könyv (Ishihara) vagy egyéb elfogadott színlátást vizsgáló eszköz
EKG készülék
Ér-Doppler készülék
Spirométer
Szakmai háttér:
Szükséges konzíliumok elérhetősége
5. Munkaköri alkalmasság másodfokon történő elbírálása
Amennyiben a munkavállaló vagy munkanélküli első fokon alkalmatlan minősítést kap, 15 napon belül másodfokú
munkaköri alkalmassági vizsgálaton vehet részt a területileg illetékes szakellátó helyen.
Személyi feltételek:
5 éves foglalkozás-orvostan (üzemorvostan) szakképesítéssel és gyakorlattal rendelkező szakorvos
1 ápoló (OKJ/diplomás ápoló/foglalkozás-egészségügyi szakápoló/üzemi ápoló)
Tárgyi feltételek:
A rendelő általános feltételei +
Pupillavizsgáló lámpa
Homloktükör fejpánttal
Fültölcsér sorozat
Orrtükör (felnőtt)
Szűrőaudiométer
Vércukormérő
Vizeletteszt
Testkörfogat mérésre alkalmas centiméter
Kettesy- vagy Csapody-féle látásélesség vizsgáló tábla vagy egyéb elfogadott látásvizsgáló eszköz
Színlátásvizsgáló könyv (Ishihara) vagy egyéb elfogadott színlátást vizsgáló eszköz
EKG készülék
Ér-Doppler
Spirométer
Kötelező nyomtatványok
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Szakmai háttér:
Szükséges konzíliumok elérhetősége

6. Foglalkozási megbetegedések diagnosztizálása, bejelentése és kivizsgálása
A munkavégzés okozta megterheléséből és a munkahelyi kóroki tényezők (fizikai, kémiai, biológiai, pszichoszociális,
ergonómiai, balesetveszély) hatásából származó egészségkárosodások vagy azok gyanújának vizsgálata az exponált
személyek körében. E vizsgálatokat az időszakos és soron kívüli munkaköri, illetve szakmai alkalmassági vizsgálatok
eredményei, illetve az exponált dolgozónál fellépő panaszok, tünetek teszik szükségessé. Szükséges a diagnosztikai
háttér elérhetőségének, illetve a részletes foglalkozási/expozíciós anamnézisnek az ismerete. Az alapszolgálat
orvosa köteles bejelenteni a foglalkozási megbetegedést, illetve annak gyanúját is, és részt vesz a foglalkozási
megbetegedés kivizsgálását végző, jogszabályban meghatározott bizottság munkájában.
Személyi feltételek:
I. szint
1 foglalkozás-orvostan (üzemorvostan) szakorvos
1 ápoló (OKJ/diplomás ápoló/foglalkozás-egészségügyi szakápoló/üzemi ápoló)
II. szint
1 5 éves foglalkozás-orvostan (üzemorvostan) szakképesítéssel és gyakorlattal rendelkező szakorvos
1 ápoló (OKJ/diplomás ápoló/foglalkozás-egészségügyi szakápoló/üzemi ápoló)
III. szint
1 5 éves foglalkozás-orvostan (üzemorvostan) szakképesítésssel és gyakorlattal rendelkező szakorvos
1 munkahigiénikus szakorvos
1 a foglalkozási megbetegedés jellegétől függően foglalkozás-orvostani ismeretekkel bíró belgyógyász,
ideggyógyász, fül-orr-gégegyógyász, tüdőgyógyász, bőrgyógyász stb. szakorvos – az OMFI-ban működő egyes
foglalkozási megbetegedési csoportokat értékelő szakértői bizottságok
1 ápoló (OKJ/diplomás ápoló/foglalkozás-egészségügyi szakápoló/üzemi ápoló)
Tárgyi feltételek:
I. szint
A rendelő általános feltételei+
Pupillavizsgáló lámpa
Homloktükör fejpánttal
Vizsgálólámpa
Fültölcsér sorozat vagy otoszkóp
Orrtükör (felnőtt)
Szűrőaudiométer
Vércukormérő
Vizeletteszt
Testkörfogatmérésre alkalmas centiméter
Kettesy- vagy Csapody-féle látásélesség vizsgáló tábla vagy egyéb elfogadott látásvizsgáló eszköz
Színlátásvizsgáló könyv (Ishihara) vagy egyéb elfogadott színlátást vizsgáló eszköz
EKG készülék
Ér-Doppler készülék
Spirométer
II. szint
A rendelő általános feltételei+
Pupillavizsgáló lámpa
Homloktükör fejpánttal
Vizsgálólámpa
Fültölcsér sorozat vagy otoszkóp
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Orrtükör (felnőtt)
Szűrőaudiométer
Vércukormérő
Vizeletteszt
Testkörfogatmérésre alkalmas centiméter
Kettesy- vagy Csapody-féle látásélesség vizsgáló tábla vagy egyéb elfogadott látásvizsgáló eszköz
Színlátásvizsgáló könyv (Ishihara) vagy egyéb elfogadott színlátást vizsgáló eszköz
EKG készülék
Ér-Doppler készülék
Spirométer
III. szint
Szakrendelések:
Fül-orr-gégészeti szakrendelés, audiológiai szakrendelés
Szemészeti szakrendelés
Vibrációs szakrendelés
Pulmonológiai szakrendelés
Klinikai laboratórium
Radiológiai szakrendelés
Neurológiai szakrendelés
Reumatológiai szakrendelés
Kardiológiai szakrendelés
Egyéb szakrendelések (pl. onkológiai, ortopédiai)
Valamennyi szakrendelés esetében az adott szakrendelésre vonatkozó minimumfeltételek biztosítása kötelező.
Diagnosztikai háttér:
Laboratóriumok:
a) munkakörnyezeti műszeres vizsgálatok végzésére (analitikai kémiai, zaj, rezgés, világítás, ionizáló és nem ionizáló
sugárzások, klímaparaméterek, ergonómia),
b) biológiai expozíciós mutatók vizsgálatára,
c) munkavégzés (fizikai, szellemi, pszihés) műszeres vizsgálatára.
Megjegyzés:
a) a laboratóriumi vizsgálatokat akkreditált laboratóriumok végezhetik;
b) a foglalkozási megbetegedések kivizsgálása és a foglalkozás-orvostan szakirányú szakképzés gyakorlati oktatása a
fekvőbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatóknál történik.
7. A foglalkozási megbetegedés diagnózis szakmai megalapozottságának megítélése a hatályos
jogszabályok szerint (OMFI-ban)
A foglalkozási megbetegedések szakmai megalapozottságának megállapítása a hatályos jogszabályok
figyelembevételével az OMFI-ban történik.
III. szint
Személyi feltételek:
Üzemorvostan szakorvos vezetésével működő bizottság; a bizottság tagjai: az OMFI munkahigiénés főosztályának
vezető főorvosa, az OMFI klinikai igazgató helyettese. A bizottság munkáját segítik az OMFI-ban működő egyes
foglalkozási megbetegedés csoportokat értékelő szakértői bizottságok (toxikológiai, pulmonológiai, ergonómiai,
stb.) vezető szakorvosai.
Tárgyi feltételek:
Szakrendelések:
Belgyógyászat
Neurológia
Bőrgyógyászat
Reumatológia
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Szemészet
Fül-orr gége
Pulmonológia
Radiológia
Toxikológia
Vibrációs szakrendelés
Klinikai laboratórium
Munkahigiéné
Pszichológia
Egyéb szakrendelések (pl. onkológia, ortopédia)
Valamennyi szakrendelés esetében az adott szakrendelésre vonatkozó minimumfeltételek biztosítása kötelező.
Diagnosztikai háttér:
Laboratóriumok:
a) munkakörnyezeti műszeres vizsgálatok végzésére (analitikai kémiai, zaj, rezgés, világítás, ionizáló és nem ionizáló
sugárzások, klímaparaméterek, ergonómia),
b) biológiai expozíciós mutatók vizsgálatára,
c) munkavégzés (fizikai, szellemi, pszihés) műszeres vizsgálatára.
Megjegyzés:
a) a laboratóriumi vizsgálatokat akkreditált laboratóriumok végezhetik;
b) az OMFI keretében nem működő szakrendelések külön jogszabályban előírtaknak megfelelően állnak
rendelkezésre;
c) a foglalkozási megbetegedések kivizsgálása és a foglalkozás-orvostan szakirányú szakképzés gyakorlati oktatása a
fekvőbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatóknál történik.

8. Külön jogszabályban előírtak szerint a munkakörhöz kötött védőoltásokkal kapcsolatos feladatok
Egyes munkakörökben nem foglalkoztatható a dolgozó, ha nem vette fel az adott munkakörben a jogszabályban
előírt védőoltást/védőoltásokat. Ezekben az esetekben az oltó orvos a foglalkozás-egészségügyi orvos.
Személyi feltételek:
1 foglalkozás-orvostan (üzemorvostan) szakorvos
1 ápoló (OKJ/diplomás ápoló/foglalkozás-egészségügyi szakápoló/üzemi ápoló)
Tárgyi feltételek:
A rendelő általános feltételei+
Pupillavizsgáló lámpa
Homloktükör fejpánttal
Vizsgálólámpa
Fültölcsér sorozat vagy otoszkóp
Orrtükör (felnőtt)
Vércukormérő
Vizeletteszt
EKG készülék
Kötelező nyomtatványok
Orvosi táska készenléti
Orvosi táska sürgősségi

9. A krónikus megbetegedésben szenvedő munkavállalók megelőző gondozása
A krónikus betegségben szenvedő munkavállalók egészségi állapotát a foglalkozás-egészségügyi orvosnak, az
általa javasolt gyakoriságnak megfelelően ellenőriznie kell abból a célból, hogy nem következett be olyan változás
a beteg állapotában, ami befolyásolhatja a munkaköri alkalmasságát. Itt kell ellenőriznie azt is, hogy hozzá tud-e
jutni gyógyszereihez, és azokat rendszeresen szedi-e, a terápia nem veszélyezteti-e a dolgozó által végzett
tevékenység biztonságát.
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Személyi feltételek:
1 foglalkozás-orvostan (üzemorvostan) szakorvos
1 ápoló (OKJ/diplomás ápoló/foglalkozás-egészségügyi szakápoló/üzemi ápoló)
Tárgyi feltételek:
A rendelő általános feltételei+
Pupillavizsgáló lámpa
Homloktükör fejpánttal
Vizsgálólámpa
Fültölcsér sorozat vagy otoszkóp
Orrtükör (felnőtt)
Szűrőaudiométer
Vércukormérő
Vizeletteszt
Testkörfogat mérésre alkalmas centiméter
Kettesy- vagy Csapody-féle látásélesség vizsgáló tábla vagy egyéb elfogadott látásvizsgáló eszköz
Színlátásvizsgáló könyv (Ishihara) vagy egyéb elfogadott színlátást vizsgáló eszköz
EKG készülék
Ér-Doppler készülék
Spirométer
Kötelező nyomtatványok
Diagnosztikai háttér
Szükséges konzíliumok elérhetősége
10. Munkanélküliek átképzéséhez szükséges szakmai alkalmassági, illetve a közhasznú munka végzéséhez
szükséges munkaköri alkalmasság orvosi vizsgálata
A munkanélküliek elhelyezkedési esélyeit növeli, ha egy új, versenyképes szakmát tanulnak. A beiskolázás előtt a
foglalkozás-egészségügyi szakellátó helyen szakmai orvosi alkalmassági vizsgálaton kell részt venniük.
Azok a munkanélküliek, akik nem tudnak a munka világába visszakerülni, az önkormányzatok által felajánlott
közhasznú munkát végezhetik, amennyiben arra a foglalkozás-egészségügyi szakellátóhelyeken végzett vizsgálatok
során alkalmasnak minősülnek.
Személyi feltételek:
5 éves foglalkozás-orvostan (üzemorvostan) szakképesítéssel és gyakorlattal rendelkező szakorvos
1 ápoló (OKJ/diplomás ápoló/foglalkozás-egészségügyi szakápoló/üzemi ápoló)

Tárgyi feltételek:
A rendelő általános feltételei+
Pupillavizsgáló lámpa
Homloktükör fejpánttal
Fültölcsér sorozat vagy otoszkóp
Orrtükör (felnőtt)
Szűrőaudiométer
Vércukormérő
Vizeletteszt
Testkörfogat mérésre alkalmas centiméter
Kettesy- vagy Csapody-féle látásélesség vizsgáló tábla vagy egyéb elfogadott látásvizsgáló eszköz
Színlátásvizsgáló könyv (Ishihara) vagy egyéb elfogadott színlátást vizsgáló eszköz
EKG készülék
Ér-Doppler készülék
Spirométer
Kötelező nyomtatványok

MAGYAR KÖZLÖNY

•

47357

2009. évi 193. szám

Diagnosztikai háttér:
Szükséges konzíliumok elérhetősége

11. A megváltozott munkaképességű munkanélküliek, valamint az alkalmi
foglalkoztathatóságával kapcsolatos szakvéleményezés a munkaügyi központok számára

munkavállalók

Azok a munkanélküliek, akiknek betegsége munkaképesség csökkenést idézett elő, bizonyos munkakörökre
visszahelyezhetők a munka világába. Ehhez a foglalkozás-egészségügyi szakellátó helyen kell
foglalkoztathatóságukat vizsgálni és arról nyilatkozni.
Személyi feltételek:
5 éves foglalkozás-orvostan (üzemorvostan) szakképesítéssel és gyakorlattal rendelkező szakorvos
1 ápoló (OKJ/diplomás ápoló/foglalkozás-egészségügyi szakápoló/üzemi ápoló)
Tárgyi feltételek:
A rendelő általános feltételei+
Pupillavizsgáló lámpa
Homloktükör fejpánttal
Fültölcsér sorozat vagy otoszkóp
Orrtükör (felnőtt)
Szűrőaudiométer
Vércukormérő
Vizeletteszt
Testkörfogat mérésre alkalmas centiméter
Kettesy- vagy Csapody-féle látásélesség vizsgáló tábla vagy egyéb elfogadott látásvizsgáló eszköz
Színlátásvizsgáló könyv (Ishihara) vagy egyéb elfogadott színlátást vizsgáló eszköz
EKG készülék
Ér-Doppler készülék
Spirométer
Kötelező nyomtatványok

12. Elsősegélynyújtás, heveny esetek ellátása, illetve közreműködés az elsősegély megszervezésében és az
oktatás felügyeletében
Valamennyi munkahelyen – jellegének, elhelyezkedésének, a veszélyforrásoknak, a munkavállalók létszámának, a
munka szervezésének megfelelően – biztosítani kell a munkahelyi elsősegélynyújtás tárgyi, személyi és szervezési
feltételeit, az utóbbiba beleértve az elsősegély nyújtást végzők oktatásának felügyeletét is; mindebben a
foglalkozás-egészségügyi szolgálat orvosa közreműködik. Az orvos legyen képes a munkavállalók körében heveny
megbetegedés, valamint sürgős esetek előfordulásakor az első orvosi ellátásra.
Személyi feltételek:
1 foglalkozás-orvostan (üzemorvostan) szakorvos
1 ápoló (OKJ/diplomás ápoló/foglalkozás-egészségügyi szakápoló/üzemi ápoló)
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Tárgyi feltételek:
EKG készülék
Orvosi táska készenléti
Orvosi táska sürgősségi
Sebészeti kézi műszerek
Sterilizálás lehetősége
13. Egészségügyi felvilágosítás, tanácsadás, egészségfejlesztési feladatok
A foglalkozás-egészségügyi feladatok között szerepel a munkavállalók munkakörülményeivel és munkavégzésével
kapcsolatos felvilágosítás és tanácsadás. Ezen belül a foglalkozás-egészségügyi szolgálat köteles a belépéskor a
munkavállalót tájékoztatni a foglalkoztatásához kapcsolódó kockázatokról (pl. daganatkeltő anyagokkal végzett
tevékenység), valamint a munkavállalót alkalmazása folyamán rendszeresen tájékoztatni a periódusosan elvégzett
kockázatértékelések eredményeiről.
Az egészségfejlesztési tevékenység az életmód kedvező alakításával összefüggő munkáltatói programokban való
részvételt jelenti.
Személyi feltételek:
1 foglalkozás-orvostan (üzemorvostan) szakorvos
1 ápoló (OKJ/diplomás ápoló/foglalkozás-egészségügyi szakápoló/üzemi ápoló)
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FOGORVOSI ELLÁTÁS
Fogászati ellátás (ideértve a fogászati alapellátást)
Dentoalveoláris sebészet (szájsebészet) [szv]
Fogszabályozás [szv]
Gyermekfogászat [szv]
Iskolafogászat
Konzerváló fogászat és fogpótlástan
Parodontológia [szv]
[szv]: engedély feltétele a szakirányú szakvizsga

Szakmakód:

1300
1301
1302
1304
1305
1308
1303

A fog- és szájbetegségek járóbeteg-ellátásának minimumfeltételei
Személyi feltételek:
Alapellátás
1 fogorvos
1 fogászati asszisztens/klinikai fogászati higiénikus
Parodontológiai szakrendeléshez
1 parodontológus szakorvos
1 fogászati asszisztens/klinikai fogászati higiénikus
Fogszabályozó szakrendeléshez
1 fogszabályozás szakorvosa
1 fogászati asszisztens/klinikai fogászati higiénikus
Dentoalveoláris szájsebészeti szakrendeléshez
1 dentoalveoláris sebészet szakorvosa
1 műtéti szakasszisztens/fogászati asszisztens/klinikai fogászati higiénikus
Gyermekfogászati szakrendeléshez
1 gyermekfogászat szakorvosa
1 fogászati asszisztens/klinikai fogászati higiénikus
Konzerválófogászat, fogpótlástan szakrendeléshez
1 konzerválófogászat és fogpótlástan szakorvosa
1 fogászati asszisztens/klinikai fogászati higiénikus

Tárgyi feltételek:
A rendelő általános feltételei + alapellátás műszerei és sürgősségi vagy készenléti táska/tálca
Szakellátás
FogGyermekAlapellátás Parodontológia
szabályozás fogászat
(felnőtt,
gyerek)
Fogászati/fogszabályozási kezelőegység
1
1
1
1
Fogászati kezelőszék
1
1
1
1
Elektrokauter
1
Fogászati röntgenkészülék az előhívás
EL
EL
EL
EL
kellékeivel vagy kp. rtg.
Fogkőeltávolító sorozat, kézi
1
1
1
(hagyományos, Gracey)
Gép - műszer neve

Dentoalveolaris
sebészet
1
1
1
X
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Gépi depurátor (UH, szonikus)
Fogorvosi dolgozószék
Viaszmelegítő (pl. Bunsen-égő)
Fogszabályozó fogósorozat
Fotopolimerizációs lámpa
Hőlégsterilizátor vagy autokláv
Kézidarab
Kézidarab, sterilezhető
Műszerasztal, gördíthető
Fogászati kéziműszerkészlet*
Dentoalveolaris sebészeti
kéziműszerkészlet**
Parodontális kéziműszerkészlet ***
Kofferdam készlet
Endodonciai doboz + 5 sorozat
gyökérkezelő műszer
Műtőlámpa
Ortopantomográf és
teleröntgenkészülék
Ortopantomográfkészülék
Kötszerdoboz kicsi/nagy
Sebészeti fúrógép/mikromotor
Szájsebészeti fúrókészlet
Szívókészülék, sebészeti

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1

1
1
3

1
1
1
2
1
1
3

1
1
3

1
1
3

1

1
1

1
1

1
1

1
1
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3
1
1

1
1

1
1
1

1
1
EL

1
3
1
Fogászati kéziműszerkészlet*
Műszer neve

Fogászati tükör
Fogászati szonda
Fogászati csipesz
Foghúzó fogósorozat (korona és gyökérfogók)
Foggyökéremelő sorozat
Csontkanál
Raspatórium (Williger, Freer)
Csontcsípő
Sebészeti olló, különféle
Sebészi műtőkés és/vagy szikenyél
Anatómiai csipesz
Horgas csipesz
Kézi depurátor különféle
Exkavátor, kétvégű, különféle
Fogászati tömőműszerek, különféle
Matricafeszítő
Viaszkés
Kramponfogó
Érfogó
Tűfogó
Cementkeverő üveglap és spatula
Lenyomatkanál különféle
x: vegyes fogászaton, iskolafogászaton 30
xx: gyermekfogászaton 20

EL
2/2
1
3
1

Darabszám
15 x
15 x
15 x
2
2
2
2
2
3
2
1
1
5
5
10
2
1
1
2
1
2
30 xx
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Dento-alveoláris sebészeti kéziműszerkészlet**
Műszer neve
Fogászati csipesz
Fogászati szonda
Fogászati tükör
Gyökéremelő különféle
Foghúzó fogó sorozat (korona, gyökér)
Szájterpesztő (Heister, ujjvédő)
Sebkampó, különféle
Szájzugkampó
Anatómiai csipesz
Horgas csipesz
Érfogó különféle
Tűfogó
Nyelvfogó
Műszerkiszedő fogó
Raspatórium
Csontkanál (Kerpel-, Volkmann-, Meinhöffer-féle)
Depurátor különféle
Műtőkés különféle vagy/és szikenyél
Véső (Móczár, Partsch)
Iriszolló
Kötszerolló
Csontcsípő
Nyálkőszonda különféle
Tamponvivő
Orrtükör
Sebészi kalapács
Cementkeverő üveglap és spatula
Kramponfogó
Körömolló
Tömő műszerek

Darabszám
20
20
20
20
3
2
8
8
4
8
4
5
1
2
5
6
10
8
15
4
2
4
4
2
1
3
2
1
1
4

Parodontális kéziműszerkészlet ***
Műszer neve
Parodontális szonda Williams
Parodontális szonda WHO
Furkáció szonda (Nabers)
Szikenyél
Szájzugkampó
Anatómiai csipesz
Érfogó
Tűfogó különböző méret
Raspatórium
Gracey kürett szett 1-14
Parodontális sebészeti küretek
Parodontális kések – Kirkland, Orban
Iriszolló
Csontcsípő
Gingiva olló

Darabszám
10
5
5
8
5
4
2
5
5
4
4
8
4
4
4
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FÜL-ORR-GÉGEGYÓGYÁSZAT
Általános fül-orr-gégegyógyászat
Csecsemő- és gyermek fül-orr-gégegyógyászat

Szakmakód:

Fül-orr-gégészet

Személyi feltételek:
Orvos létszám 15 ágyra (szakorvos)
15-20 ágy között plusz egy orvos
20 ágy felett minden 10 ágyra plusz egy orvos
Heti 35 óra szakambulancia esetén plusz 1 orvos

0600
0509

Progresszív ellátási
szint
I.
II.
III.
4 (2)

5 (3)

6 (4)

X

X

X

A szakdolgozói létszám a 6. számú mellékletben meghatározottak szerint
(ápoló, dietetikus, gyógytornász)
Tárgyi feltételek:
Az osztály általános feltételei

Fül-orr-gégészet műtő minimumfeltételei
Személyi feltételek: műtő egység általános feltételei+
Műtéti szakasszisztens
Aneszteziológus szakasszisztens
Műtőssegéd
Tárgyi feltételek:
Fül-orr-gégészeti (fej-nyaksebészeti, szájsebészeti) műtő
Műtőasztal mechanikusNÉ
Műtőasztal motorosNÉ (többpozíciós)
Műtéti betegszékNÉ
Vizsgáló minőségű operációs mikroszkópNÉ
Operációs mikroszkópNÉ, nagy teljesítményű
400 mm-es objektív operációs mikroszkóphozNÉ
Fejlámpa hidegfénnyelNÉ
Elektromos és/vagy pneumatikus fúróNÉ
Vágó- és gyémánt fúrófejkészletNÉ
Elektromos fűrészNÉ
Scintillációs fűrészNÉ
Sebészeti LASER készülék (CO2 )+micromanipulator, egyenértékű mikroszkópos
nagyteljesítményű rádiosebészeti készülék
GyorssterilizálóNÉ
Komplett orr, orrmelléküreg endoszkópNÉ készlet
Hidegfényforrás és csatlakozók orr, orrmelléküreg endoszkópos készlethezNÉ
Flexibilis naso-pharyngo-laryngo-tracheo-bronchoszkóp hidegfényforrással
saját szívóval, munkacsatornávalNÉ
Flexibilis intubáló fiberoscopNÉ
Endoszkóp sterilizálóNÉ
Endoszkóp tisztítóapparátus
Videomikro, endokamera csatlakozókkal képernyővelNÉ
U-matic, DVD, vagy egyéb digitális rögzítő rendszerNÉ

Progresszív ellátási szint
I.
II.
III.
1
1
1

1
1
1

1
1
1

X
X**
X**
X
X
X
X*
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X*
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X*
X*

X
X
X
X*
X*

X
X
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Merevcsöves oesophagoszkóp készlet hidegfényforrással, csatlakozókkalNÉ
Merevcsöves tracheobronchoszkóp készlet hidegfényforrással, csatlakozókkalNÉ
KéperősítőNÉ
Arcidegműködés intraoperatív vizsgálatához monitorNÉ
Intraoperatív Doppler-készülékNÉ
Jelmagyarázat:
*
speciális feladatokhoz
**
vagy motoros, vagy mechanikus műtőasztal

Fül-orr-gégészet műtő speciális eszközei

A műszertálca megnevezése
Fülészeti, mikrosebészeti (tympanoplasticai) műszertálcaNÉ
Stapedectomiás kéziműszertálcaNÉ
Cochlearis implantációs műszerkészletNÉ
Cochlearis implantációs sablonkészletNÉ
Implatátum beállító berendezés számítógép háttérrelNÉ
Mikroműszerkészlet idegvarrathozNÉ
Septumresectios műszertálcaNÉ
Polypectomiás műszertálca
Komplett orrplasztikai kéziműszertálcaNÉ
Orrmelléküreg műtéti kéziműszertálca
Orrendoszkópos kéziműszertálcaNÉ
Komplett műszertálca orrvérzés ellátásához
Szájterpesz sorozat
Adenotomiás kéziműszertálca
Tonsillectomiás kéziműszertálca
Mandibula műtéti tálcaNÉ
Állcsont külsőfixáló
Állcsont (mandibula) rekonstrukciós készletNÉ
Csontsebészeti műszertálcaNÉ
Szájpadsebészeti műszertálcaNÉ
Teljes hasadéksebészeti műszertálcaNÉ
Gégészeti mikrosebészeti műszertálcaNÉ
Indirekt gégesebészeti műszertálca
Lég- és nyelőúti idegentest eltávolításához szükséges kéziműszertálcaNÉ
Tracheotomiás műszertálca
Szutúrás műszertálca
Lágyrész kéziműszertálca
Nagy nyaki kéziműszertálcaNÉ
Érsebészeti mikrosebészeti kéziműszertálcaNÉ
Hangprotézis implantációhoz szükséges speciális eszköz és műszertálcaNÉ
Komplett kraniotomiás műszertálcaNÉ
Mellkassebészeti műszertálcaNÉ
Jelmagyarázat:
*
speciális feladatokhoz
Speciális diagnosztikus és szakmai háttér:
Klinikai audiométerNÉ
Klinikai tympanométerNÉ
Nukleáris medicina
UH vezérelt citologiai vizsgálat
Scintigráfia (csontmetastasis gyanúja esetén)

X

X
X
X*

X
X
X*
X*
X*

Progresszív ellátási
szint
I.
II.
III.
X

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

EL
EL
EL/EK
EL
EL

X
X

X*
X
X
X*
X
X
X
X
X
X
X*
X*
X*
X*
X*
X*
X
X
X
X
X
X
X
X*
X*
X*
X*

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X*
X*
X*
X*
X*
X*
X
X
X
X
X
X
X
X*
X*
X*
X*

EL
EL
EL/EK
EL
EL

EL
EL
EL/EK
EL
EL
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Elektrofiziológiai vizsgálatok (EMG, NET) arcidegbénulás esetén
Mikrobiológiai laboratórium
CT
MRI
PET-CT
Doppler
Angiográfia
Izotópdiagnosztika
Intenzív osztály

EL
EL
EL
EL/EK
EL/EK
EL
EL
EL/EK

EL
EL
EL
EL/EK
EL/EK
EL
EL
EL/EK
EL

Fül-orr-gégészet járóbeteg-szakellátás minimumfeltételei
Személyi feltételek:
Fül-orr-gégegyógyász szakorvos
Asszisztens/szakasszisztens

1
2

Tárgyi feltételek: a rendelő általános feltételei +
Homlokreflektor vagy fejlámpa hidegfényforrással
Vizsgáló mikroszkóp
Központi, vagy motoros szívó
Elektrocauter monopoláris, bipoláris
Orrendoszkóp 0 fokos optika hidegfényforrással fénykábellel, vagy fiberoscop
Fültölcsér sorozatok
Orrtükör sorozatok
Gége- és orrgarati tükör sorozatok
Srófszonda
Szívóvég
Varratszedő olló
Politzer-ballon
Oliva Politzer-ballonhoz
Porfúvó
Fülészeti csipesz
Anatomiás csipesz
Horgas (sebészi) csipesz
Jansen horog
Tubakatéter
Pneumatikus fültölcsér szett
Hangvilla
Spirituszégő, vagy elektromos melegítő
Lármadob
Bartels- vagy Frenzel-szemüveg
Farkasfecskendő

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:
Audiológia
Foniátria
Otoneurológia

EL
EL
EL

•

2009. évi 193. szám

EL
EL
X
EL/EK
EL/EK
EL
EL
EL/EK
EL
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Audiológia

Szakmakód:

0601

Az audiológia minimumfeltételei
Progresszív ellátási szint
I.
II.
Foglalko- Foglalkozás-egész- zás-egészségügyi
ségügyi
szakelláalapellátás
tás
Személyi feltételek:
Audiológus szakorvos (vezető)
Audiológus szakorvos
Fül-orr-gégész szakorvos vagy audiológus szakorvos
Foniáter szakorvos (amennyiben önálló foniátriai
részleg nincs)
Teljes vagy részmunkaidős foniátriai szakorvos
(amennyiben nincs önálló foniátriai szakrendelés)
Pszichológus és/vagy gyógypedagógus logopédus
Teljes vagy részmunkaidős pszichológus vagy
gyógypedagógus (gyermekek vizsgálata esetén)
Audiológus asszisztens, vagy elektrofiziológiai
asszisztens vagy audiológus asszisztens +
hallásakusztikus
Készülék forgalmazása esetén:
Gyógyászati segédeszköz forgalmazói képesítéssel
rendelkező szakasszisztens
Fizikus vagy mérnök
Önálló technikus vagy műszerész
Tárgyi feltételek:
A rendelő általános feltételei +
Fül-orr-gégészeti vizsgálóegység NÉ *
Csendes kamraNÉ (ajánlott zajszint 15-25 dBA között)
Diagnosztikai vagy klinikai audiométerNÉ
Speciális magashang audiométerNÉ
Impedenciamérő készülékNÉ
BeszédaudiométerNÉ vagy beszédvizsgálatok
elvégzésére alkalmas rendszer
Otoakusztikus emisszió mérőműszerNÉ
Kiváltott válasz mérműszer (Agytörzsi potenciál
mérőműszer: BERA, vagy ERA, CERA, vagy ASSR)NÉ
Szabadhangtér vizsgáló egység
Játékaudiometriás egységNÉ (gyermek vizsgálata
esetén)
Számítógépes háttér
A minimumfeltételeknek megfelelő otoneurológiai
vizsgáló egység
A minimumfeltételeknek megfelelő foniátriai
vizsgáló egység
Műszerhitelesítéshez és javításhoz szükséges
műszerek, vagy olyan szervizháttér, mely ezen
műszerekkel rendelkezik

1
1

1

III.

1
1

1
1
1
1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

EL
EL

EL
EL

1
1

X

X
X
X

X
X
X

X

X
X

X
X

X
X
X
X
X
X

X

X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X

X

X
X

X
X

X

X

X

X
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Csendesített vizsgáló helyiségNÉ (ajánlott zajszint
X
50 dBA alatt)
SzűrőaudiométerNÉ (250-8000 Hz között, 6000 Hz
X
mérésére is alkalmas)
Jelmagyarázat:
*
: megfelel a fül-orr-gégészeti járóbeteg-rendelés minimumfeltételeinek

Foniátria

Szakmakód:

0602

Foniátria minimumfeltételei
Progresszív ellátási
szint
I.
II.
III.
Személyi feltételek:
Foniáter szakorvos
Logopédus (legalább részállású)
Szakasszisztens (audiológia/klinikai elektrofiziológiai)

1

Tárgyi feltételek:
Járóbeteg-rendelő fül-orr-gégészeti vizsgálóeszközei
Hang- és fotódokumentáció lehetősége
Stroboscop
Laryngofiberoscop
Nasométer
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:
Audiológia
Inhalátor
Elektroterápia lehetősége
Neurológia
Orthodontus konzílium
Jelmagyarázat:
*
ajak- és szájpadhasadékban szenvedő betegek ellátására kijelölt
centrumokban

Otoneurológia

1

1
1
1

1
1
1

X
X

X
X

*

*

X
X
X
X
*

EL
EL
EL
EL
*

EL
EL
EL
EL
*

EL
EL
EL
EL
*

Szakmakód:

0603

Otoneurológiai járóbeteg-szakellátás minimumfeltételei
Progresszív ellátási szint
I.
II.
III.
Személyi feltételek:
Otoneurológiában jártas fül-orr-gégész szakorvos
Fül-orr-gégész szakorvos
Asszisztens/szakasszisztens
Audiológus/klinikai elektrofiziológia szakasszisztens
Tárgyi feltételek: a rendelő általános feltételei +
Fül-orr-gégészeti rendelő vizsgálóeszközei
Otoszkóp
20 ml fecskendő, üvegpohár

1

1

1
1

1

1
1

X
X
X

X
X
X

X
X
X

MAGYAR KÖZLÖNY

•

47367

2009. évi 193. szám

Vízhőmérő
A szükséges vizsgálóasztal fejtámlája 30°-kal megemelhető
Vízmelegítő tartály, melyen 30 és 44 fokos víz juttatható a beteg
hallójáratába és/vagy levegőt melegítő kalorikus stimulátor
Bárány-féle forgatószék (fejtámlával, lábtartóval, rögzítő hevederrel) vagy
forgatható vizsgálószék vagy elektromos forgatószék
Elektronystagmográf
Craniocorpográf elsötétíthető helyiséggel vagy posturográf
Lángné-féle vagy egyéb optokinetikus stimulátor
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:
Audiológia
Fül-orr-gégészeti osztály
Neurológia osztály

X

X
X
X

X
X
X

X

X
X
X
X

EL
EL
EL

EL
EL
EL

EL
EL
EL
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GASZTROENTEROLÓGIA
G asztroenterológia

Szakmakód:

0104

Gasztroenterológia osztály minimumfeltételei
Progresszív ellátási
szint
I.
II.
III.
Személyi feltételek:
Gasztroenterológus szakorvos
Orvos
A szakdolgozói létszám a 6. számú mellékletben meghatározottak
szerint (ápoló, dietetikus, gyógytornász)
Endoszkópos szakasszisztens
Betegkísérő
Tárgyi feltételek: az osztály általános feltételei +
Speciális helyiségek: Emésztőszervi diagnosztikus és terápiás egység
Vegyes használatú endoscopos helyiség
Gastroscopos helyiség
Colonoscopos helyiség
Átvilágításra, ERCP vizsgálatra alkalmas helyiség
UH vizsgáló
Speciális gasztroenterológiai eszközök:
Sebészeti képerősítő
Röntgen ólomköpeny és kesztyű
Röntgen vizsgáló asztal
UH-os tisztító
Hűtőszekrény – szövettani minta tárolásra
Központi szívó
Mobil szívóNÉ
Endoscop mosótál
Félautomata eszközmosóNÉ
Automata eszközmosóNÉ
UHNÉ
Halogén fényforrás és/vagy videoprocesszorNÉ
Leakege testerNÉ
Gastrofiberoscop és/vagy videogastroscopNÉ
Colonoscop és/vagy videocolonoscopNÉ
Duodenoscop és/vagy videoeszközNÉ
Oesophagus varix ligator
KoagulálóNÉ
MonitorNÉ
Videomagnó vagy DVD felvevőNÉ
Diathermiás nagyfrekvenciás készülékNÉ
Endoscopos UHNÉ

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

X
4
X
X
X
X
1
1
1
1
1
2
X
2
2
2
X
X
X
X
X

X
4
X
X
X
X
1
1
1
1
1
3
X
3
2
2
X
X
X
X
X
X

1

X

1
1

1
X
1
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Endoscopos tartozékok:
Biopsziás fogó gastroscophozNÉ
Biopsziás fogó colonoscophozNÉ
Hurok
ERCP feltöltő katéterNÉ
Papillotom
Dormia
Kőzúzó
Vezetődrót
Pusher katéter
Sclerotizáló tű
Varix ligator
Haemo-clip rögzítőNÉ
Idegentestfogó
Citológiás kefe
Hidraulicus ballontágító sorozat oesophagus illetve ColonNÉ
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:
CT
Mikrobiológiai laboratórium
Nukleáris medicina
Intenzív osztály
Aneszteziológiai osztály

2
2
2

2

2
1

EL/EK
EL/EK
EL/EK
EL
EL

5
3
2
2
2
2
2
1
2
1
1
2
2
1

EL/EK
EL/EK
EL/EK
EL
EL

5
3
3
3
3
2
2
2
2
4
1
1
2
2

EL
EL
EL
EL
EL
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GERIÁTRIA
Geriátria

Szakmakód:

0106

Geriátriai ellátás formái:
1. Geriátriai szakkonzultáció
Szakrendelőben, szakambulancián végzett geriátriai szakellátás. Célja a beteg és környezetének orientálása, kisebb
terápiás módosítások elvégzése, beállított kezelések követése a háziorvossal és szükség szerint a szociális
ellátórendszerrel koordinálva.
2. Geriátriai mobil intervenció
Kórházon belül végzett geriátriai szakellátás. Célja az egyes, nem geriátriai osztályokon kezelt geriátriai betegek
ellátásának konzultatív jellegű segítése, a geriátriai ellátási szempontok érvényesítése.
3. Geriátriai osztály
A fekvőbeteg-ellátást nyújtó szolgáltatónál szervezett önálló osztály, minimum 15 ággyal.

Geriátriai fekvőbeteg-szakellátás minimumfeltételei
Progresszív ellátási szint
Geriátriai osztály
III.
Személyi feltételek:
Orvos
Geriáter szakorvos
Nem szakorvos
A szakdolgozói létszám a 6. számú mellékletben meghatározottak
szerint (ápoló, dietetikus, gyógytornász)
Gyógymasszőr
Ergotherapeuta
Klinikai szakpszichológus/pszichológus
Szociális szervező
Szociális munkás
Adminisztrátor
Betegkísérő
Tárgyi feltételek:
Speciális eszközigény
Változtatható magasságú vizsgáló ágyNÉ
Változtatható magasságú ágyNÉ
Vibrációs-pneumatikus antidecubitor matracNÉ
Szilikonos antidecubitor matrac
Szilikonos antidecubitor párna
Karosszék
Járókeret
Kerekesszék
Bobath-asztal
Komplex geriátriai állapotfelmérés eszközei
Antropometriai eszközök (térdvonalzó)
Geriátriai fotelNÉ

2
1

EL
EL
EL
EL
EL
1
1

1
X
EL
X
X
betegenként 1
5
5
1
EL
2
2
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Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:
Fizioterápia

EL

Geriátriai járóbeteg-szakellátás minimumfeltételei
Személyi feltételek:
Geriáter szakorvos
Klinikai szakpszichológus
Asszisztens/szakasszisztens/szakápoló
Betegkísérő

1
1
1
EL

Tárgyi feltételek: rendelő általános feltételei +
Speciális eszközigény
Változtatható magasságú vizsgáló ágyNÉ
Karosszék
Kerekesszék
Komplex geriátriai állapotfelmérés eszközei
Antropometriai eszközök (térdvonalzó)

1
3
1
EL
1

Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:
Fizioterápia

EL
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GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGPSZICHIÁTRIA
Gyermek- és ifjúsági pszichiátria

Szakmakód:

Gyermek- és ifjúsági pszichiátria
Személyi feltételek:
Gyermekpszichiáter több szakvizsgával (pszichiátria, pszichoterápia,
gyermekneurológia, gyermekgyógyászat)
Gyermekpszichiáter
Csecsemő- és gyermekgyógyász szakorvos
Pszichoterapeuta
Klinikai szakpszichológus
Pszichológus
Pszichopedagógus
Logopédus
Szociális munkás
Mentálhigiénés szakasszisztens
Gyógypedagógus
A szakdolgozói létszám a 6. számú mellékletben meghatározottak szerint
(ápoló, dietetikus, gyógytornász)
Foglalkozásterapeuta
Gyógyfoglalkoztató szakasszisztens
Betegkísérő
Tárgyi feltételek: az osztály általános feltételei +
Differenciált ellátásra alkalmas, felszerelt kórtermek
Betegvizsgálatra, explorációra, egyéni és csoport pszichoterápiára alkalmas
helyiségek
Szocioterápiára alkalmas helyiségek és eszközök
Általános szomatikus (belgyógyászati, neurológiai) vizsgálathoz szükséges
eszközök
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:
Speciális és toxikológiai laboratórium
EEG
Képalkotó eljárások (CT, MRI, SPECT)
Pszichodiagnosztika (intelligencia, személyiség tesztek)
Speciális pszichodiagnosztika (neuropszichológia, személyiségelemzés,
életminőség, dementia)
Belgyógyászati és intenzív terápiás háttér
„Bírói szemle” (a nem önkéntes, illetve 18 éven aluli vagy gondnokság alá
helyezett betegeknél)

Gyermek- és ifjúságpszichiátriai rehabilitáció
Személyi feltételek:
Gyermekpszichiáter (gyermekpszichiátria, gyermekgyógyászat, pszichiátria,
pszichoterápia, gyermekneurológia, pszichiátriai rehabilitáció)
Gyermekorvos

0512

Progresszív ellátási szint
II.
III.
1

1

1
EL
EL
1
1
1
EL
EL
1
1

1
EL
EL
1
1
1
EL
EL
1
1

1
1
1

1
1
1

X
X

X
X

X
X

X
X

EL/EK
EL
EL/EK
EL
EL

EL/EK
EL
EL/EK
EL
EL

EL
EK

EL
EK

Progresszív ellátási szint
II.
III.

1

1

1

1
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Pszichoterapeuta
Klinikai szakpszichológus
Pszichopedagógus
Gyógypedagógus
Logopédus
Szociális munkás
Gyógyfoglalkoztató szakasszisztens
Mentálhigiénés szakasszisztens
A szakdolgozói létszám a 6. számú mellékletben meghatározottak
szerint (ápoló, dietetikus, gyógytornász)
Foglalkozásterapeuta
Betegkísérő

Tárgyi feltételek: az osztály általános feltételei+
Differenciált ellátásra alkalmas, felszerelt kórtermek
Betegvizsgálatra, explorációra, egyéni és csoport pszichoterápiára alkalmas
helyiségek
Szocioterápiára alkalmas helyiségek és eszközök
Általános szomatikus (bel-, neurológiai) vizsgálathoz szükséges eszközök
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:
Speciális és toxikológiai laboratórium
EEG-laboratórium
Képalkotó eljárások (CT, MRI, SPECT)
Pszichodiagnosztika (intelligencia, személyiségtesztek)
Speciális pszichodiagnosztika (neuropszichológia, személyiségelemzés,
életminőség, dementia)
Gyógypedagógiai vizsgáló és fejlesztőeszközök
Belgyógyászati és intenzív terápiás háttér
„Bírói szemle” (a nem önkéntes, illetve 18 éven aluli, vagy gondnokság alá
helyezett betegeknek)

EL
1
1
1
EL
EL
1
1
X

EL
1
1
1
EL
EL
1
1
X

1
EL

1
EL

X
X

X
X

X
X

X
X

EL/EK
EL
EL/EK
EL
EL

EL/EK
EL
EL/EK
EL
EL

EL
EL
EK

EL
EL
EK
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GYERMEKSEBÉSZET
Gyermeksebészet

Szakmakód:

0506

Progresszív ellátási szintek:
I. szint: Alapfokú gyermeksebészeti szakellátás
Fekvőbeteg-ellátó intézmény keretein belül, teljes munkaidőben foglalkoztatott gyermeksebész szakorvos, aki
alapszinten végzi a gyermekellátásban felmerülő sebészeti feladatok megoldását. Teljes munkaidejét nem köteles
gyermeksebészeti szakellátással kitölteni, azt részidőben is végezheti. Operált betegei Általános Csecsemő- és
Gyermekosztályon kerülnek elhelyezésre. Minimumfeltételei megegyeznek az I. szintű Általános Csecsemő- és
Gyermekosztályéval, azonban szakmai hátteréhez elengedhetetlen az Intenzív Betegellátó Osztály.

II. szint: Gyermeksebészeti részleg
Legalább II. szintű Általános Csecsemő- és Gyermekosztály részeként működő, gyermeksebészeti feladatokat ellátó
szervezeti egység, mely folyamatos gyermeksebész szakorvosi elérhetőséget biztosít. Minimumfeltételei a II. szintű
Általános Csecsemő- és Gyermekosztályéval megegyezők. Személyi feltétele ezeken kívül még kettő, teljes
munkaidőben, kizárólag gyermeksebészeti ellátással foglalkozó gyermeksebész szakorvos.
III. szint: Gyermeksebészeti osztály
Önálló szervezeti egység, mely gyermeksebészettel és annak határterületeivel kapcsolatos folyamatos szakellátást
biztosít. Munkáját felelős vezető főorvos és osztályvezető főnővér irányítja. Teljes kompetenciáját csak a
fekvőbetegosztály és a műtő minimumfeltételeinek maradéktalan teljesítésével nyeri el. A minimumfeltételek
részleges teljesítése a kompetencia korlátozását eredményezi az adott részterületen.
A gyermeksebészeti osztály minimumfeltételei
Személyi feltételek:
Gyermeksebész szakorvos legalább 5 éves szakirányú szakorvosi gyakorlattal
Gyermeksebész szakorvosok
Orvos
A szakdolgozói létszám a 6. számú mellékletben meghatározottak szerint (ápoló,
dietetikus, gyógytornász)
Műtőssegéd
Betegkísérő
Tárgyi feltételek: az osztály általános feltételei +
Tejkonyha
Speciális ágyak
Pelenkázó asztal
Szoptatásra alkalmas szék
Fürdetőkád
Pulsoximeter
Betegőrző monitor (4 paraméteres)
Apnoe alarm
Vérmelegítő
Aerosol kezeléshez szükséges készülék
Mobil rtg. készülék
Vérgáz analizátor

1
2
1

1
1

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:
Mikrobiológiai laboratórium
CT
MRI
Nukleáris medicina
EEG laboratórium
Légzésfunkciós laboratórium
Endoszkópos laboratórium
Gyermek intenzív osztály
II. szintű általános csecsemő- és gyermekosztály
Gyógytornász
Klinikai szakpszichológus/pszichológus
Szociális munkás

A gyermeksebészeti járóbeteg-szakellátás minimumfeltételei
Személyi feltételek:
Szakorvos
Asszisztens/szakasszisztens/műtős szakasszisztens
Adminisztrátor
Betegkísérő
Gyógytornász, fizioterapeuta
Tárgyi feltételek:
Helyiségek
Gipszelő
Ambuláns műtő
Felszerelés
Kötözőkocsi/megfelelő fix munkafelület
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:
Mikrobiológia
Gasztroenterológiai endoszkópia
EEG
Fizioterápia

EL
EL
EL/EK
EL/EK
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL

1
1
1
X
EL

X
X
1

EL
EL
EL
EL
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HÁZIORVOSI ELLÁTÁS
Felnőtt háziorvosi ellátás
Felnőtt és gyermek (vegyes) háziorvosi ellátás
Gyermek háziorvosi ellátás

Szakmakód:

6301
6303
6302

Háziorvosi és házi gyermekorvosi ellátás minimumfeltételei
Felnőtt Gyerek Vegyes
Személyi feltételek:
Háziorvos/házi gyermekorvos
Ápoló (OKJ ápoló/körzeti ápoló/körzeti közösségi szakápoló/diplomás ápoló)
Asszisztens/szakasszisztens/ápoló
Tárgyi feltételek:
1. Helyiség
Közforgalmú helyről megközelíthetőnek kell lennie
2. Felszerelések – több szolgáltató közös használatában is
Vizsgáló ágy/szék
Vizsgáló lámpa
Bútorzat
Hideg-meleg vizes orvosi csaptelep fertőtlenítési és kéztörlési lehetőséggel
Fűtés, világítás
Hűtőszekrény + min-max hőmérő
Számítógép nyomtatóval NÉ és internet hozzáféréssel
Telefon + mobiltelefon
3. Eszközök
Vérnyomásmérő, vérnyomásmérő mandzsettasor (normál, extra)
Vérnyomásmérő mandzsettasor gyermek ellátáshoz (csecsemő és kisgyermek méret)
EKG (felnőtt háziorvosnál) NÉ
Oszcillométer vagy doppler (felnőtt háziorvosnál) NÉ
Vércukormérő
Sterilizátor (csak helyszínen történő sterilizálás esetén) NÉ
Fonendoscop
Reflexkalapács
Pupillavizsgáló lámpa
Lázmérő
Ollók
Sebészeti csipeszek
Gyomormosó szett
Beöntő készlet
Vesetál
Vizeletvizsgálati gyorsteszt
Vizeletgyűjtő edény
Személymérleg
Csecsemőmérleg NÉ
Mérőszalag
Magasságmérő
Nyelvlapocok
Bőrfertőtlenítő
Egyszerhasználatos fecskendők különböző méretben
Egyszerhasználatos injekciós tűk különböző méretben
Egyszerhasználatos vizelet katéterek különböző méretben

1
1

1

1
1

1

X

X

X

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

X

X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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Különböző méretű steril és nem steril kötszerek
Egyszerhasználatos gumikesztyűk és gumiujjak

X
X

X
X

X
X

4. További speciális tárgyi feltételek:
Otoscop
Desmares-kanál
Színlátást vizsgáló könyv
Látásélesség vizsgáló tábla

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X

X
X

X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

5. Egyéb speciális eszközök, amelyek a sürgősségi ellátáshoz szükségesek:
Szívó készülék NÉ (áram nélküli működéssel)
Egyszerhasználatos szívó katéterek különböző méretben
Lélegeztető ballon 1 felnőtt
Lélegeztető ballon 1 felnőtt + 1 gyermek + 1 csecsemő maszkkal
3 féle méretű Guedel/Mayo tubus
Egyszer használatos infúziós szerelék + infúziós oldat
Izolációs takaró
Babyhaler/spacer

X
X
X
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IDEGSEBÉSZET
Idegsebészet

Szakmakód:

0204

Idegsebészeti osztály minimumfeltételei
Személyi feltételek:
Idegsebész szakorvos (teljes munkaidőben havi 160 órában)
Idegsebész szakorvos (konzultáció és ügyelet)
A szakdolgozói létszám a 6. számú mellékletben meghatározottak
szerint (ápoló, dietetikus, gyógytornász)
Klinikai szakpszichológus
Szociális munkás
Betegkísérő
Tárgyi feltételek:
Az általános traumatológiai osztály feltételei
Az osztály általános feltételei +
Antidecubitor matrac
Járókeret
Guruló mankó
Szoba-WCNÉ
EKG, pulzus, vérnyomásmonitorNÉ

Progresszív ellátási szint
I.
II.
III.
0
4
6
1

EL
EL
1

EL
EL
1

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X

Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:
Mikrobiológiai laboratórium
EL/EK
EL/EK
EL/EK
CT
EL/EK
EL
EL
MRI
EL/EK
EL/EK
Intenzív osztály és szakági szubintenzív
EL/EK
EL
EL
Fizioterápia
EL
EL
I. progresszivitási szint: általános traumatológiai osztály neurotraumatológiai ellátási kötelezettséggel. Elektív
idegsebészeti műtétek nem végezhetők.
II. progresszivitási szint: önálló, területi ellátási kötelezettséggel rendelkező idegsebészeti osztály.
III. progresszivitási szint: egyetemi és regionális idegsebészeti ellátást nyújtó osztályok.

Idegsebészeti műtő minimumfeltételei
Progresszív ellátási szint
I.
II.
III.
Személyi feltételek:
Idegsebész szakorvos
Aneszteziológus szakorvos
Aneszteziológus szakasszisztens
Műtéti szakasszisztens
Műtőssegéd
Rtg. szakasszisztens
Elektrofiziológiai vizsgálatokban jártas neurológus vagy idegsebész
szakorvos
Tárgyi feltételek: a műtő egység általános feltételei +
Idegsebészeti műtőasztalNÉ
Teljes craniotomiás műszertálcaNÉ

1
1
1
2
1

X

1
1
1
2
1
1

1
1
1
2
1
1
1

X
X

X
X
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Komplett mikroműszer készletNÉ
Gerincsebészeti műszertálca
Intraoperativ ultrahang
Elektromos és/vagy sűrített levegős fúróNÉ
Mono és bipolaris koagulációs műszerNÉ
Intraoperatív röntgen képerősítőNÉ
Operációs mikroszkópNÉ
Intraoperatív elektrokortikográfiás felszerelésNÉ
Intraoperatív fejrögzítő eszközNÉ
NeuronavigációNÉ
Stereotaxiás célzókészülék

X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:
24 órás CT
EL
EL
EL
24 órás CT Angio
EL
EL
24 órás MRI
EL/EK
EL/EK
24 órás DSA
EL/EK
Intenzív osztály/részleg
EL
EL
EL
Endovascularis intervenció
EL
ICP folyamatos monitorozásának lehetősége
EL
EL
EL
I. progresszivitási szint: általános traumatológiai osztály neurotraumatológiai ellátási kötelezettséggel. Elektív
idegsebészeti műtétek nem végezhetők
II. progresszivitási szint: önálló, területi ellátási kötelezettséggel rendelkező idegsebészeti osztály
III. progresszivitási szint: egyetemi és regionális idegsebészeti ellátást nyújtó osztály

Idegsebészeti járóbeteg-szakellátás minimumfeltételei
Személyi feltételek:
Idegsebész szakorvos és/vagy idegsebészeti kérdésekben jártas neurológus
szakorvos
Asszisztens/szakasszisztens
Tárgyi feltételek: a rendelő általános feltételei +
Speciális ideggyógyászati vizsgálathoz szükséges eszközök
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:
CT konzultáció
MRI, elektrofiziológiai konzultáció

1
1

X

EL
EL/EK
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IGAZSÁGÜGYI ORVOSTAN
Igazságügyi orvostan
Igazságügyi toxikológia

Szakmakód:

9500
9502

Igazságügyi orvostan
Élőszemély-vizsgálatok esetén e rendelet, illetve az igazságügyi szakértői működésről szóló 31/2008. (XII. 31.) IRM
rendelet 16. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelő, az orvosi rendelőkre vonatkozó általános
minimumfeltételek betartása szükséges.
Az igazságügyi pszichiátria, az igazságügyi pszichológia és az egészségbiztosítási orvosszakértés végzéséhez az
orvosi vizsgálatok általános feltételeinek megfelelő helyiség biztosítása szükséges.
A boncolások végzéséhez a patológiai minimumfeltételek boncolásokra vonatkozó I-es ellátási szintnek megfelelő
minimumfeltételek biztosítása szükséges.
Kórszövettani vizsgálatok végzése tekintetében a szövettani vizsgálat szokásos feldolgozási módszerrel patológiai
minimumfeltételek biztosítása indokolt.
Igazságügyi orvostan minimumfeltételei
Személyi feltételek:
Szakorvos (igazságügyi orvosszakértő)
Szövettani szakasszisztens
Boncmester
Boncsegéd
Adminisztrátor
Takarító személyzet
A boncolások tárgyi feltételei:
Irodahelyiség
Formalinos anyagraktár
Szervmaradvány tároló
Boncmesteri szoba és mellékhelyiség
Halott bemutató helyiség
Hozzátartozók fogadására szolgáló helyiség külön bejárattal
Bonctermi raktár
Bonctermi öltöző helyiség
Boncterem (kb. 60 m2/db asztal)
Tetemhűtő előtérrel
Gép- és műszerpark
Beágyazó asztal elszívóval
Boncasztal
Tetemszállító kocsi
Centrifuga
Diktafon
Discussios mikroszkóp
Fotomikroszkóp
Fertőtlenítő berendezés
Kryostát
Makrofoto berendezés
Mikrotom
Paraffinos kiágyazó

2
1 fő/3000 blokk
2
1
1
1

18 m2
10 m2
10 m2
20 m2
10 m2
10 m2
5 m2
10 m2
2
24 m2

1
2
2
1
1 db/orvos,
1 db/adminisztrátor
1
1
1
1
1
1/3000 blokk
1
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Szövettani indítóasztal elszívóval
Termosztát
Videoprojektor
Vibrációs bonctermi csontfűrész
Bonctermi műszerkészlet

Igazságügyi toxikológia minimumfeltételei
Személyi feltételek:
Toxikológus igazságügyi szakértő (gyógyszerész vagy vegyészmérnök
alapképzettséggel)
Laboratóriumi szakasszisztens
Adminisztrátor
Takarító személyzet
Tárgyi feltételek:
Laboratórium elszívóval ellátott vegyi fülkével (hullai minták, illetve biológiai
anyagok előkészítéséhez)
Laboratórium (műszeres mérésekhez)
Késes homogenizátor
Centrifuga
Vízfürdő
Bepárló készülék
Szárítószekrény
Mérleg különböző érzékenységekkel
Spektrofotométer
UV lámpa
Gázkromatográf FID és NPD detektorral
Gázkromatográf – tömegspektrográf
Block heater
Hűtőszekrények vagy hűtőkamra
Mélyhűtő szekrény
Üvegedények, laboratóriumi kisműszerek
Az igazságügyi genetikai laboratóriumokra módszertani levelek tartalmaznak előírást.

1
1
1
1 db/asztal
3

1
2
1
1

2x25 m2
25 m2
1
2
1
1
1
3
1
1
1
1
1
igény szerint
1
igény szerint
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INFEKTOLÓGIA
Fertőzőbeteg-ellátás, infektológia
AIDS-ellátás és -gondozás
Trópusi betegségek ellátása

Szakmakód:

1600
1601
1603

Definíciók:
Az infekciós (fertőző) betegségek mikroorganizmusok és paraziták által okozott betegségek. Az infekciós
betegségek jelentős részében a szervezetben szaporodó kórokozók kijuthatnak a szervezetből és közvetlen vagy
közvetett terjedéssel más egyedeket betegíthetnek meg. Ez esetben beszélünk emberről emberre terjedő (ragályos)
fertőző betegségről. Nosocomiális infekcióknak nevezzük a kórházakban (klinikákon), tágabb értelemben az
egészségügyi ellátás keretében keletkező infekciókat.
Külön jogszabály a ragályos fertőző betegségek (vagy annak alapos gyanúja) meghatározott eseteire elkülönítési
kötelezettséget ír elő. A terjedés vagy az infekció várható súlyos lezajlása miatt fokozottan veszélyes fertőzésben
szenvedő betegeket a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi
intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet előírásainak megfelelően fertőző (infektológiai) osztályon kell
elkülöníteni és kezelni, más esetekben az elkülönítés történhet nem fertőző osztályon is. A nosocomiális infekciókat
lehetőleg ott kell kezelni, szükség esetén elkülöníteni, ahol a betegség keletkezett.
A fertőző betegségben szenvedő betegek ellátásához infektológus közreműködése szükséges.
Az infektológia feladatai:
1. Az infekciós betegségek, ezen belül elsősorban a kórházi kezelést igénylő fertőző betegségek ellátása.
2. A fertőző betegségre gyanús betegek megfigyelése, ellátása, differenciáldiagnosztikai segítségnyújtás.
3. Trópusi országból érkező, infekciós betegségre gyanús betegek ellátása.
4. HIV fertőzött betegek ellátása.
5. Az egészségügyi ellátás során keletkezett infekciók konzultatív ellátása.
6. A védőoltások klinikai ellenőrzése, oltási tanácsadás, szövődmények klinikai vizsgálata.
7. Részvétel az infekció kontroll tevékenységben és a kórházak (klinikák) antibiotikum politikájának kialakításában.
8. Graduális és postgraduális oktatás.
Az infektológiai szakellátás színterei:
A. Járóbeteg-ellátás:
a) infekciós betegségre gyanús betegek vizsgálata, differenciáldiagnózisa
b) kórházi kezelést nem igénylő akut és krónikus infekcióban szenvedő betegek ellátása
c) akut infekció lezajlása után szükséges ellenőrző vizsgálatok elvégzése
d) védőoltási tanácsadás
e) konzultáció
B. Fekvőbeteg-ellátás:
a) infektológiai (fertőző) osztályon: az osztályon fekvő betegek ellátása
b) nem infektológiai osztályon: konzultáció
C. Minden fekvőbeteg intézményben: részvétel az infekció kontroll tevékenységben és a kórházak (klinikák)
antibiotikum politikájának kialakításában!
A progresszív ellátás szintjei:
I. ellátási szint: Infektológiai osztállyal nem rendelkező intézmények
Infektológiai feladatai:
Otthon vagy egészségügyi ellátás során keletkezett (nosocomiális) vagy kórházban szerzett infekciók ellátása
(infektológus konzultáció igénybevételével).
Ragályos fertőzésben szenvedők ideiglenes elkülönítése, ellátása (továbbszállításig vagy gyógyulásáig).
Egyéb, nem ragályos, enyhébb infekciós betegségek ellátása.
Részvétel az infekció kontroll tevékenységben és a kórházak (klinikák) antibiotikum politikájának kialakításában
(infektológus konzilliárius közreműködésével).
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II. ellátási szint: Infektológiai/fertőzőbeteg osztályok
Feladatai:
Az infekciós betegségek, ezen belül elsősorban az elkülönítésre kötelezett, kórházi kezelést igénylő ragályos fertőző
betegségek fekvőbeteg-ellátása.
A fertőző betegségre gyanús betegek kivizsgálása.
Otthon szerzett és/vagy az egészségügyi ellátás során keletkezett (nosocomiális) infekciók konzultatív ellátása.
Részvétel az infekció kontroll tevékenységben és a kórházak (klinikák) antibiotikum politikájának kialakításában.
Járóbeteg ambulancia működtetése.
Infektológiai konzílium biztosítása a területükön (kórház, város, megye) lévő egészségügyi szolgáltatók számára.
Részvétel az infektológus szakorvosképzésben (gyakorlati oktatás).
III. ellátási szint: Infektológiai/fertőzőbeteg osztályok
(Regionális központok)
Feladatai:
A kórházi kezelést igénylő fertőző betegek ellátása, különös tekintettel a súlyos infekciókra.
A fertőző betegségre gyanús betegek vizsgálata, ellátása, differenciáldiagnosztikai segítségnyújtás.
Trópusi országból érkező, infekciós betegségre gyanús betegek ellátása.
Különösen veszélyes, hazánkban újonnan felbukkanó ragályos fertőzések ellátása, melyek a nemzetközi előírások
szerint különleges izolációt igényelnek.
HIV fertőzött betegek osztályos és ambuláns ellátása.
A védőoltások klinikai ellenőrzése, oltási tanácsadás, oltási szövődmények klinikai vizsgálata.
Járóbeteg ambulancia működtetése.
Infekciók, illetve infekcióra gyanús megbetegedések konzultatív ellátása az egész kórház/klinika területén, valamint
a régió területén lévő egészségügyi szolgáltatók számára.
Részvétel az infekció kontroll tevékenységben és a kórházak (klinikák) antibiotikum politikájának kialakításában.
Részvétel az infektológus szakorvosképzésben (gyakorlati oktatás).

Infektológia minimumfeltételei
Progresszív ellátási szint
I. szint
II. szint
III. szint
Személyi feltételek:
Osztályvezető főorvos – infektológus szakorvos
Infektológus szakorvos
Egyéb szakorovos, gyakornok
A szakdolgozói létszám a 6. számú mellékletben
meghatározottak szerint (ápoló, dietetikus,
gyógytornász)
Szociális munkás
Adminisztrátor
Tárgyi feltételek:
Infektológiai ágyak száma
1-2 ágyas elkülönítő kórteremd
Kórtermenként a max. ágyszám
Negatív nyomású elkülönítő kórteremd+
Az osztály általános feltételei +
Infúziós pumpa, perfuzor
Ultrahangos párásító, gyógyszerporlasztó
Pulzoximéter
Vér és infúzió melegítő
Széklettartályok
Lumbálpunkciós tűk
Steril váladékvételi eszközök
Termosztát

1b
2
1/10 ágy

1c
4
1/10 ágy

EL

EL
1

EL
1

3/100 ágy
3/100 ágy
4

min. 20
min. 3
5

min. 40
min. 5
5
X

2
EL

1/10 ágy
1/4 gyermek
ágy
2
X
X
X
X
X

1/10 ágy
1/4 gyermek
ágy
4
X
X
X
X
X

EL – X

1
X
X
X
X
EL

a
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Sternumpunkciós tűk
Mellkas-, haspunkciós eszközök

EL
EL
EL

EL
EL
EL
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X
EL
X

Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:
Mikrobiológiai laboratórium
EL/EK
EL/EK
EL/EK**
Gasztroenterológiai endoszkópiás laboratórium
EL
X
Bronchoszkópiás laboratórium
EL
X
CT, MRI
EL/EK
EL/EK
Intenzív osztály*
X
X
a: Minden fekvőbeteg intézetben biztosítani kell fő- vagy mellékfoglalkozású infektológust
b: Infektológus szakorvos legalább 5 éves infektológus szakorvosi gyakorlattal
c: Legalább 5 éves infektológus szakorvosi gyakorlattal rendelkező belgyógyász és/vagy gyermekgyógyász
szakorvos
d: A kórtermek zsiliprendszerű előtérrel (benne hideg-meleg vizes orvosi csapteleppel ellátott kézmosó,
valamint kézfertőtlenítő és egyszer használatos kéztörlő). Valamennyi kórteremhez külön zuhanyzó és WC
csatlakozzon. Csecsemők ellátására is szolgáló kórtermek esetén csecsemő-fürdetőkád szükséges
d+: A kórterem zsiliprendszerű előterében negatív nyomást biztosító elszívó
* Az intenzív osztály, illetve szakmaspecifikus intenzív részleg ágyainak legalább 30%-a izolálható legyen
** Helyben működő, vagy max. 30 percen belül elérhető, legalább M1-es kompetencia szintű mikrobiológiai
labor szükséges, mely minden nap 24 órán keresztül folyamatosan rendelkezésre áll

Járóbeteg-szakellátás minimumfeltételei
Személyi feltételek:
Infektológus szakorvos
Asszisztens/szakasszisztens/ápoló
Tárgyi feltételek: a rendelő általános feltételei +
Zárt rendszerű vérvételi eszközök
Vizeletgyűjtő (steril, nem steril) edény
Váladékvételi steril pálca
Széklettartály
Ultrahangos párásító készülék
Infúziós állvány és szerelék
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:
Infektológiai ambulancia:
Mikrobiológiai laboratórium
Védőoltási szaktanácsadó
Az oltóanyagokkal végezhető azonnali és késleltetett típusú bőrpróbák
Immunológiai laboratóriumi vizsgálatok

Felnőtt

Gyermek

1
1

1
1

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

EL/EK

EL/EK

X
EL

Az infektológiai osztály mellett infektológiai ambulancia és megyénként egy védőoltási szaktanácsadó
működtetése szükséges, melynek feladata a megyei védőoltási szaktanácsadó szolgálat ellátása.
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Az infektológiai ellátás besorolásának általános elvei:
1. A progresszív ellátás I. szintjén ellátható minden olyan infekciós betegség, melyre a külön jogszabály nem ír
elő fertőző osztályos elkülönítést, amennyiben a személyi és tárgyi feltételek biztosítottak, különös
tekintettel az elkülönítés lehetőségére és az infektológus konzíliárius alkalmazására.
2. A külön jogszabály szerint elkülönítésre kötelezett fertőző betegségek, valamint a hazánkban ritka
betegségek lehetőleg infektológiai/fertőző osztályon (II. és III. szint) kezelendők. Kivételt képeznek az
egészségügyi ellátás során keletkezett infekciók, melyek azon az osztályon kezelendők (és szükség esetén
elkülönítendők), ahol keletkeztek.
3. A trópusi országokból behurcolt betegségek, valamint a különösen súlyos fertőzésben szenvedő betegek a
III. ellátási szinten kezelendők, amennyiben a beteg szállítása nem jelent életveszélyt a beteg számára. A
HIV/AIDS betegek, valamint a hazánkban egyébként elő nem forduló, különösen veszélyes fertőzések a
külön jogszabály szerint kijelölt kórházban kezelendők.
4. Fertőző/infektológiai osztályon kezelhető minden infekciós eredetre gyanús betegség, továbbá bármely
beteg, akiről feltételezhető, hogy elkülönítésre kötelezett fertőző betegséget inkubál (az inkubációs idő
lejártáig).
Megjegyzés:
Nem tartozik az infektológiai ellátás körébe az igazolt tuberculosis bármely manifesztációja, a központi
idegrendszer tuberculosa kivételével, továbbá nem infektológiai feladat a nemi betegségek ellátása.
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KARDIOLÓGIA
Általános kardiológia

Tevékenységek progresszív ellátási szint szerinti besorolása
ÁLTALÁNOS KARDIOLÓGIA FELNŐTT
Tevékenység/beavatkozás

Szakmakód:

Progresszív ellátási szint
Járóbeteg

I.

II.

III.

1
1,5

1
1,5

1
1,5

X
X
EL
X
X
X

X
X
EL
X
X
X
EK

X
X
EL
X
X
X
X

X

X

X

X

X
X
EK
X

X
X
EK
X

X
X
EK
X

X
X
EK
X

X
EK

X

X
EK

X
X

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
EL/EK
EL/EK

X
X
X
X
X
X
X
X
X
EL/EK
EL/EK

Személyi feltételek:
Osztályvezető (kardiológus szakorvos)
10 ágyanként 1 szakorvos és 0,5 rezidens vagy szakorvosjelölt
A szakdolgozói létszám a 6. számú mellékletben
meghatározottak szerint (ápoló, dietetikus, gyógytornász)
Tárgyi feltételek: az osztály általános feltételei +
Decubitus matrac/5 ágy
Volumenpumpa és perfuzor/5 ágy
Táplálási pumpa/10 ágy
Testhelyzet változtatására alkalmas ITO ágy/10 ágy
EKG
EKG végtag és mellkaselvezetéssel
EKG telemetriával
Ambuláns EKG monitorozás
EKG Holter monitorizálása
Terheléses kardiológiai vizsgáló módszerek
EKG kerékpár és/vagy futószalag terheléssel
Echocardiographiás vizsgálatok
Kontraszt echo vizsgálat
Myocardialis Doppler vizsgálat
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:
Electrocardiographiás vizsgálatok
EKG (12 csatornás)
EKG telemetriával
Ambuláns EKG monitorozás (Holter)
EKG Holter monitorizálása
Terheléses kardiológiai vizsgáló módszerek
EKG kerékpár terheléssel
EKG futószalag terheléssel
Echocardiographiás vizsgálatok
Mellkasi nagyerek UH vizsgálata
Echocardiographia (M-mód, 2D)
Echocardiographia color Doppler
Echocardiographia trans-oesophagealis kiegészítő pontja
Hasi nagyerek UH vizsgálata
Duplex UH, mellkasi erek, aorta
Gyógyszeres stress echocardiographia
Kontraszt echo vizsgálat, myocardialis Doppler vizsgálat
Mini Doppler
Izotóp diagnosztika
Cardiovascularis CT, MRI

4000

X
X
EK

X
X
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Kardiológia őrző tevékenység minimumfeltételei
(a kardiológiai osztály részeként működik)
Személyi feltételek:
Részlegvezető: intenzív terápiában vagy invazív kardiológiában vagy
elektrofiziológiában jártas, közülük legalább egyikben gyakorlattal
rendelkező kardiológus szakorvos
Szakorvos 6 ágyanként 1, és 6 ágyanként 1 rezidens vagy szakorvosjelölt,
majd ezt követő 6 ágyanként további 1 orvos, műszakonként
(részlegvezetővel együtt)
A szakdolgozói létszám a 6. számú mellékletben meghatározottak
szerint (ápoló, dietetikus, gyógytornász)
Betegkísérő
Adminisztrátor teljes állású
Műszaki karbantartó személyzet (technikus, informatikus)
Tárgyi feltételek:
Specialis intenzív terápiás ágyak (vertikális és horizontális mozgathatóság, a
fejrész és a lábvég külön is képes legyen helyzetét változtatni)
Hidegfényű flexibilis endoszkóp NÉ
Gyógyszeradagoló pumpák (volumetrias is)
Centrális vénaszúráshoz való Seldinger technikájú szett NÉ, elektróda
Egy, illetve többlumenű katéter
Nyomásmérő szett NÉ
Swan-Ganz katéter NÉ
Ideiglenes külső pacemaker NÉ
Cardioverter külső elektródával, illetve speciális öntapadós tappanccsal NÉ
Többféle lélegeztetési módra alkalmas lélegeztetőgép, NO adagoló és
hozzátartozó NO palack NÉ
Többparaméteres (két EKG elv., nem invazív vérnyomás, testhőmérséklet,
légzésszám, O2 sat.) monitorozásra alkalmas, computerizált monitor NÉ egy
(vagy több) centralis monitorral, amely alkalmas több EKG elvezetésére és
invazív csatorna megjelenítése, a perctérfogat és a kilégzett levegő CO2
tenziójának mérése is
ACT meghatározására alkalmas eszköz
Vércukormérő
ASTRUP-készülék
Biomarker meghatározáshoz szükséges kit (troponin, BNP)
Mobil echocardiograph
Mobil, helyszíni röntgengép
Kettős lumenű, Seldinger technikával bevezethető dializáló katéter
Roller pumpa NÉ
Diafiltráló szűrőpatron a hozzá tartozó csőkészlettel NÉ
Intraaortikus ballonpumpa szett NÉ
Seldinger technikához szükséges tágítók, vezetődrótok
Hélium palackos computervezérlésű intraaortikus ballonpumpa készülék NÉ
Folyamatos ST analízis, Holter funkció
Szívfekvencia variabilitás, utópotenciál meghatározás

Progresszív ellátási szint
I.
1

II.
1

III.
1

X

X

X

X
1
1
EL

1
1
EL

1
1
EL

X

X

X

EL
X
X
X
X
X
X
X

EL
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
EL

X

X

X

EL
X
EL
X

X
X
X
X
X
X
EL
EL
EL
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
EL
X
X
X
X
X

X
EL
EL
EL
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Echocardiographiai diagnosztika
Személyi feltételek:
1 echocardiographiás TTE, TEE, stressz, iletve. congenitalis licenccel rendelkező kardiológus, gyermekkardiológus
vagy szívsebész szakorvos
1 kardiológiai szakasszisztens
1 echocardiographiai alapfokú képzésben résztvevő szakorvos vagy szakorvosjelölt akkreditált szakember
felügyelete alatt
Tárgyi feltételek:
A rendelő általános feltételei +
Speciális eszközök: színes, folyamatos hullámú (CW) és pulzatilis Dopplerrel (PW) is rendelkező echocardiograph,
beépített EKG, video vagy digitális képrögzítés.
Multiplán transoesophagealis echocardiographiás transducer color, PW és CW képességgel. A vizsgálathoz
vénabiztosítás, pulzoximeter, vérnyomásmérő, resuscitációs eszközök, szonda tisztítási felszerelés. A coronaria flow
rezerv méréséhez adenozin vagy dipyridamol, vénabiztosítás, antidotum, vérnyomásmérés.
Gyógyszeres stress-echo. Stress-echo software (minimum 40 frame/s, digitalis aquisitio, quadscreen).
Sürgősségi felszerelés. Külső pacemaker. 12 csatornás EKG. Vérnyomásmérő. Defibrillátor, digitális tárolás.
Minimális beavatkozások száma évenként
36121, 3612A, 3612D, 36139, 3617B, 36123: 500 vizsgálat, illetve kórházi laborban: 1000 vizsgálat
kivéve
3612N kontraszt: 20;
3612E TEE: 100;
3612Mstress echo: 100;
3612G magzati: 100.

EKG vizsgálatok (minden progresszivitási szinten és a járóbeteg-ellátás keretén belül is)
Személyi feltételek:
1 kardiológus szakorvos
1 EKG asszisztens/szakasszisztens/kardiológiai szakasszisztens
Tárgyi feltételek:
12 elvezetéses EKGNÉ
Az ellátás végzéséhez szükséges minimális beavatkozások száma évenként: 500.

Ambuláns EKG monitorozás (Holter) minimumfeltételei
(minden progresszivitási szinten és a járóbeteg-ellátás keretén belül is)
Személyi feltételek:
1 kardiológus szakorvos
1 EKG asszisztens/szakasszisztens/kardiológiai szakasszisztens
Tárgyi feltételek:
1 kiértékelőhöz 3-6 felvevő (hozzá elem és kazetta) NÉ
Analóg vagy digitalizált rögzítés, amely lehetővé teszi az EKG ütésről ütésre történő megtekintését a nap
24 órájában, valamint auditálási lehetőség alapkövetelmény
Az ellátás végzéséhez szükséges minimális beavatkozások száma évenként: 200
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Terheléses kardiológia vizsgáló módszerek
(minden progresszivitási szinten és a járóbeteg-ellátás keretén belül is)

Személyi feltételek:
1 kardiológus szakorvos
1 EKG asszisztens/szakasszisztens/kardiológiai szakasszisztens
Tárgyi feltételek:
12 elvezetéses EKGNÉ automata kiértékeléssel és vérnyomás mérési lehetőséggel
kerékpár ergométerNÉ és/vagy futószalag
real-time papírregisztráló
resuscitatio és újraélesztés eszközei és gyógyszerei
Az ellátás végzéséhez szükséges minimális beavatkozások száma évenként: minimum 100 vizsgálat.

Invazív kardiológia (haemodinamika)

Szakmakód:

4001

Invazív hemodinamikai diagnosztikus és műtéti beavatkozások minimumfeltételei
Progresszív ellátási
szint
Személyi feltételek:
I.
II.
III.
Műszakonként és asztalonként
1
2
Invazív vizsgálatokban járatos kardiológus szakorvos vagy kardiovascularis
radiológus (2012. december 31. után csak intervenciós kardiológus)* a
vezető kardiológus nélkül
2 műszak + készenléti ügyelet
X
X
Intenzív terápiában jártas/anesth.-intenzív szakorvos konzultáns
EL
1
Szívsebész szakorvos**
EK
EL
Műszakonként és asztalonként
Rtg. műtős szakasszisztens/műtős szakasszisztens
1
1,5
Aneszteziológus szakasszisztens
1
1
Szakasszisztens/haemodinamikai szakasszisztens
1
1
Asszisztens
1
1
Műtőssegéd
1
1
Betegkísérő
EL
EL
Tárgyi feltételek:
A hemodinamikai labor minimumfeltételei
IVUS
Intracardialis echo
Rotablator
Pressure Wire
Mobil respirator
Portabilis echo (TEE +vasc.)
IABP

X
X
X
X

Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:
Szívsebészet**
Kardiológiai Osztály kardiológiai örzővel (fizikai közelségben)
Kardiovaszkularis CT, MRI

EK
EL
EK

EL
EL
EK
X
X
X
X

EL
EL
EL/EK
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*a 33970, 33974, 53501, 53502, 53503, 53504 és 53963 kódoknál intervenciós beavatkozásokban járatos
kardiológus szakorvos, szükség esetén 1 fő azonnal elérhető konzultáns, kardiovascularis radiológus vagy
kardiológus szakorvos, aki szükség szerint az újraélesztésben is részt vesz
Az ellátás végzéséhez szükséges minimális beavatkozások száma laboratóriumonként/évenként:
A 12660, 12730, 12750, 12751, 12752, 12754, 33070, 33110, 33114, 33133, 33143, 33153, 33182, 33340 kódok
közül összesítve évi minimum 1000 különböző betegeknél (350 PCI ebből 100 PPCI-ben). A vizsgáló orvosok által
végzett beavatkozás számok feleljenek meg a Szakmai Kollégium irányelveinek: laborvezető 3 éves gyakorlat
1000 vizsgálat (600 diagn., 300 PCI, 75 PPCI), beosztott orvosok 1 éves gyakorlat (300 diagn., 150 PCI)
A 33970, 33974, 53501, 53502, 53503, 53504 és 53963 kódok közül összesítve évi min. 300, különböző betegeknél.
12740/30
** 1 órán belül elérhető, 53502: centrumon belüli szívsebészeti elérhetőség

Invazív elektrofiziológiai diagnosztikus és műtéti beavatkozások minimumfeltételei
Progresszív ellátási
szint
Személyi feltételek:
I.
II.
III.
Szívelektrofiziológiai/arrythmológiai tudással rendelkező kardiológus
2
3
szakorvos
Rtg-műtéti szakasszisztens/műtéti szakasszisztens/haemodinamikai
2
3
szakasszisztens
1 technikus
1
1
Tárgyi feltételek:
Az elektrofiziológiai műtő minimumfeltételei
1 dedikált elektrofiziológiai vizsgálórendszer, minimum 64 csatornás
regisztrációra alkalmas intracardiális és testfelszíni EKGNÉ
minimum kétirányú vagy C-armos fluoroszkópNÉ
1 ablációs generátorNÉ
ablációs katéterekNÉ
transzszeptális szettekNÉ
echocardiográfiás kontroll melletti pericardiocentesis feltételei
86454: számítógépes elektromos térképező (mapping) rendszerNÉ,
karbon anyagú műtőasztal
Intracardiális echo (ICE)

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
EL

Az ellátás végzéséhez szükséges minimális beavatkozások száma évenként:
86455/75
86451, 86454/50
Pacemaker, ICD implantatio/BiVentricularis pacemaker

Személyi feltételek:
Kardiológus vagy szívsebész szakorvos, pacemaker
elektrofiziológiai gyakorlattal
Rtg.-műtős szakasszisztens
Műtőssegéd
Altatás esetén (53778) aneszteziológus szakorvos
Aneszteziológus szakasszisztens

implantációs

és

Progresszív ellátási
szint
I.
II.
III.
2
3
2
2
1
1

3
3
1
1
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Tárgyi feltételek:
A pacemakerműtő minimumfeltételei
rtg.-átvilágító asztalNÉ
intracardiális jelanalizátorNÉ
3 csatornás EKG monitorNÉ
számítógép alapú programozó, külső defibrillátorNÉ
hemodinamikai laborNÉ minimumfeltételei, minimum 1 karos
fluoroszkópos rendszerrel, 1 elektrofiziológiai stimulátor, minimum 6
csatornás intracardiális és testfelszíni EKG regisztrálására alkalmas
elektrocardiográf

X

X

Az ellátás végzéséhez szükséges minimális beavatkozások száma évenként:
Az 53771-53775 és az 5377A-5377E-ig terjedő kódtartományban minimum évi 50
53778-53779 kódok közül összesen minimum évi 10

Pacemaker követéses vizsgálatok (follow up) minimumfeltételei
Személyi feltételek:
2 elektrofiziológiai gyakorlattal rendelkező kardiológus vagy szívsebész szakorvos
2 EKG szakasszisztens
Tárgyi feltételek, diagnosztikai háttér:
EKG, számítógép alapú programozható készülék
Pacemaker programozó készülékNÉ
Az ellátás végzéséhez szükséges minimális beavatkozások száma évenként: 500.

Hemodinamikai, elektrofiziológiai vizsgáló, pacemakerműtő minimumfeltételei
Tárgyi feltételek:
vizsgálat végzésére alkalmas műtő, bemosakodóval és előtérrel
speciális vizsgáló szerkezet, nagyfelbontású képerősítőNÉ
képrögzítési és visszajátszási lehetőségNÉ (Kino és/vagy CD és video) a hozzátartozó fogyó anyagokkal (kino film
rögzítés esetén előhívó automata)
nagynyomású fecskendő, kontrasztanyagNÉ
DC szinkronizálható defibrillátorNÉ, külső pacemakerNÉ, valamint a reanimációhoz szükséges valamennyi eszközNÉ
(leszívás, folyamatos oxigén ellátás, laryngoscop, intratrachealis tubus, AMBU ballon stb.)
on line többcsatornás EKG és nyomásregisztrálásra alkalmas berendezésNÉ
műtő lámpa, biztonsági áramforrással, mobil vagy fix mennyezeti felfüggesztésselNÉ
infúziós állvány
műszerasztal
sugárvédő ólom gumikötények (3 db)
intézményen belül elérhető oximetria és/vagy vérgáz analizátorNÉ
speciális katéter készlet valamennyi szükséges méretben, a hozzá tartozó introducer szettel, összekötő,
mannifoldok, fecskendők, izoláló anyagokkal együttNÉ
betegszállító kocsiNÉ

47392
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KLINIKAI GENETIKA
Klinikai genetika
Genetikai tanácsadás

Szakmakód:

Genetikai tanácsadás minimumfeltételei
Személyi feltételek:
Klinikai genetikai szakorvos (2012. december 31-ig humángenetikai képesítéssel is ellátható)
Asszisztens/szakasszisztens/adminisztrátor
Tárgyi feltételek: a rendelő általános feltételei +
Biológiai mintavételhez és a minták átmeneti biztonságos tárolásához szükséges elemi
eszközök
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:
Alapvető genetikai kézikönyvek, szindróma-atlaszok
Fényképezési lehetőség
Genetikai laboratóriumi diagnosztika

6700
6701

1
1

X

EL
EL
EL

Biobanki tevékenység (gyűjtés és tárolás) szakmai minimumfeltételei*
Személyi feltételek:
Szakorvos vagy biológus vagy vegyész
Szakasszisztens

1
1

Tárgyi feltételek:
Helyiségek
Zárható tároló helyiség
Zárható helyiség dokumentációk tárolására

X
X

Gép- és műszerpark
2 db -20 °C-os fagyasztó szünetmentes áramforrással
Fagyasztáshoz szükséges oldatok
Fagyasztva tároláshoz alkalmas tartályok
–80 °C-os hűtő, riasztórendszerrel ellátva
Személyi számítógép biztonsági mentési rendszerrel

X
X
X
X
X

Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:
Genetikai laboratóriumi diagnosztika
Genetikai tanácsadó

EL
EL

Nyilvántartás:
A biobank állomány regisztrációja a biobank-adatbázisban (www.biobank.hu)

X

•
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NEM ORVOSI DIPLOMÁHOZ KÖTÖTT EGYÉB EGÉSZSÉGÜGYI TEVÉKENYSÉG
Dietetika

Szaktevékenység
kód:

7600

Dietetika

Kliens lakásán,
telephely nélküli
tevékenység esetén

Progresszív ellátási szint
I.

II.

III.

területi

megyei

országos/
egyetem

Személyi feltételek:
Okleveles dietetikus

X

X

X

-

X

X

X

A rendelő általános feltételei +

-

X

X

X

Tápanyagtartalom számító
program, szemléltető eszközök
(mágneses tábla)
4 db szék

-

X

X

X

-

X

X

X

Tápláltsági állapotfelmérő eszközök:
rendszeresen hitelesített
magasságmérő, személymérleg,
testzsírmérő készülék

-

X

X

X

Haskörfogatmérő szalag, szögmérő,
bőrredőmérő

X

X

X

X

X

X

X

X

Központosított dietetikai szolgálat

min. 2 év szakmai
gyakorlat

Tárgyi feltételek:

Speciális diagnosztikai és szakmai
háttér:
Endoszkópos vizsgálatok

Egyéni diétás oktatás
Kliens lakásán,
telephely nélküli
tevékenység esetén

Progresszív ellátási szint
I.

II.

III.

területi

megyei

országos/
egyetem

Személyi feltételek:
Okleveles dietetikus

Központosított dietetikai szolgálat

min. 2 év szakmai
gyakorlat
-

X

X

X

X

X

X
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Tárgyi feltételek:
A rendelő általános feltételei +

-

X

X

X

Tápanyagtartalom számító
program, egyéb szemléltető
eszközök (mágneses tábla)
4 db szék

-

X

X

X

-

X

X

X

Tápláltsági állapotfelmérő eszközök:
rendszeresen hitelesített
magasságmérő, személymérleg,
testzsírmérő készülék

-

X

X

X

Haskörfogatmérő szalag, szögmérő,
bőrredőmérő

X

X

X

X

2 db élelmiszer mérleg, konyhai
eszközök [6 db leveses-, lapos-,
kistányér, pohár (2 dl-es),
6 személyes evőeszköz készlet,
3 db hámozó-, 1 db kenyérvágó kés,
3 db vágódeszka, 3 db műanyag tál]

-

X

X

X

X

X

X

X

Speciális diagnosztikai és szakmai
háttér:
Endoszkópos vizsgálatok

Csoportos diétás oktatás
Kliens lakásán,
telephely nélküli
tevékenység esetén

Progresszív ellátási szint
I.

II.

III.

területi

megyei

országos/
egyetem

Személyi feltételek:
Okleveles dietetikus

Központosított dietetikai szolgálat

min. 2 év szakmai
gyakorlat

X

X

X

-

X

X

X

-

X

X

X

Tárgyi feltételek:
A rendelő általános feltételei
Tápanyagtartalom számító
program, egyéb szemléltető
eszközök (mágneses tábla)

2009. évi 193. szám

MAGYAR KÖZLÖNY

•

47395

2009. évi 193. szám

12 személyes asztal, 12 db szék

-

X

X

X

Tápláltsági állapotfelmérő eszközök:
rendszeresen hitelesített
magasságmérő, személymérleg,
testzsírmérő készülék

-

X

X

X

Haskörfogatmérő szalag, szögmérő,
bőrredőmérő

X

X

X

X

2 db élelmiszer mérleg, konyhai
eszközök [6 db leveses-, lapos-,
kistányér, pohár (2 dl-es),
6 személyes evőeszköz készlet,
3 db hámozó-, 1 db kenyérvágó kés,
3 db vágódeszka, 3 db műanyag tál]

-

X

X

X

A szakdolgozói létszám a 6. számú mellékletben meghatározottak szerint (dietetikus).

Általános fizioterápia-gyógytorna
Gyógytorna

Szaktevékenység kód:

5700
5711

Általános fizioterápia-gyógytorna és gyógytorna szakmai minimumfeltételei
Általános fizioterápia – gyógytorna: gyógytornász által végezhető komplex fizioterápia, amelybe beletartoznak a
gyógyító aktív és passzív mozgásterápia és a fizioterápia egyéb ágai is – úgymint gyógymasszázs, elektroterápiás,
termoterápiás, magneto-, foto-, lézerterápiás tevékenységek – a balneoterápia, subaqualis gyógytorna és a
hidroterápia kivételével.
Gyógytorna: gyógytornász által végezhető gyógyító aktív és passzív mozgásterápiás tevékenységek a fizioterápia
egyéb ágait kivéve.
Telephely
nélküli
FekvőbetegJáróbeteg-ellátásban
tevékenység
ellátásban
esetén
I.
II.
Személyi feltételek:
Okleveles gyógytornász/gyógytornászX
X
X
X
fizioterapeuta
2 év szakmai
2 év szakmai
gyakorlat
gyakorlat
Vezető gyógytornász, legalább 5 év
X
X
szakmai gyakorlattal
Központosított gyógytorna-fizioterápia
X
X
egység
Tárgyi feltételek:
A rendelő általános feltételei +
Fizioterápiás állapotfelmérő eszközök
(cm szalag, szögmérő)
Tornaeszközök:
Gyógytorna: erősítő szalagok,
manipulációs készséget fejlesztő
eszközök, tépőzáras súlyzók,
egyensúlyfejlesztő eszközök

-

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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X
X
X
X
Általános fizioterápia-gyógytorna: az
előzőekben felsorolt tornaeszközök +
(beteglakáson való tevékenykedésnél
hordozható) elektroterápiás eszköz
X
X
X
Kezelő egyéni kezelés esetén, minimum
12 m2 alapterület
Megfelelő magasságú kezelőágy és
X
X
X
szék
X
X
X
Tornaterem csoportos foglalkozás
esetén – minimum 20 m2 (egyszerre
fekve tornáztatott betegenként 4 m2)
Fertőtleníthető, lemosható matracok,
X
X
X
tornaszőnyegek
Tornatermi eszközök: korlát vagy
X
X
X
bordásfal, tükör, labdák, izomerősítő
eszközök, egyensúlyfejlesztő eszközök,
járást segítő eszközök (járókeret,
mankó, bot)
I. szint: Önálló, nem intézeti formában működő rendelés.
II. szint: Intézeti formában, több szakrendeléssel együtt működő szakrendelés, ideértve a gyógyfürdőellátást is.
A szakdolgozói létszám a 6. számú mellékletben meghatározottak szerint (gyógytornász, fizioterápiás
asszisztens).

Subaqualis gyógytorna

Szaktevékenység kód:

5701

A subaqaulis gyógytorna szakmai minimumfeltételei
Járóbeteg-ellátás

Személyi feltételek:
Gyógytornász/gyógytornász-fizioterapeuta
Vezető gyógytornász
Központosított gyógytorna-fizioterápia egység

I.

II.

X
-

X
X
X

Fekvőbetegellátás

X
X
X

Tárgyi feltételek:
Akadálymentes környezet
X
X
X
Szellőztethető, világos helyiség
X
X
X
Medence forgatott vagy túlfolyóztatás biztosításával a
X
X
X
szabályozók, szabványok szerint
Medence mélysége: 0-140 cm
Víz hőfoka: 31-33 C fok
Kapaszkodó korlát a medence oldalfalán
X
X
X
Csúszásmentes padlózat a medencében és környékén
X
X
X
Vizesblokk – zuhanyzók, öltözők, mellékhelyiségek
X
X
X
1 betegre eső vízfelület: 4 m2
X
X
X
Lábfertőtlenítő
X
X
X
Vízi tornaeszközök (súlyzók, labdák, úszótábla)
X
X
X
Várakozási lehetőség
X
X
X
I. szint: Önálló, nem intézeti formában működő rendelés.
II. szint: Intézeti formában, több szakrendeléssel együtt működő szakrendelés, ideértve a gyógyfürdőellátást is.
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Hidroterápia

Szaktevékenység kód:

5703

A hidroterápia szakmai minimumfeltételei
Medencefürdő, víz alatti vízsugármasszázs, súlyfürdő, zuhanyok (skót-, szájzuhany, örvényfürdő), leöntések
Járóbetegellátásban
II. szint

Fekvőbetegellátásban

X

X

EL
EL
X

EL
EL
X

Személyi feltételek:
Fizioterápiás/fizikoterápiás asszisztens (szakasszisztens) és/vagy
Gyógymasszőr
Gyógytornász
Szakorvos (reumatológus, fizioterápiás, rehabilitációs)
Fizioterápiás egység részeként működik

Tárgyi feltételek:
A rendelő általános feltételei+
X
X
Medence, a vonatkozó jogszabályok szerint üzemeltetve
X
X
Csúszás- és akadálymentes hidroterápiás kezelők
X
X
Víz alatti vízsugármasszázst biztosító készülék és kád
X
X
és/vagy zuhanykezelésekre alkalmas kabin és/vagy súlyfürdő
medence
Öltöző, mosdók
X
X
II. szint: Intézeti formában, több szakrendeléssel együtt működő szakrendelés, ideértve a gyógyfürdőellátást is.

Elektroterápia
Fizikoterápia-asszisztensi tevékenység

Szaktevékenység kód:

5704
5722

Elektroterápia, és a fizioterápiás (fizikoterápiás) asszisztensi (szakasszisztensi) tevékenység szakmai
minimumfeltételei
Telephely
nélküli
tevékenység
esetén
Személyi feltételek:
Elektroterápia esetén okleveles
gyógytornász/gyógytornászfizioterapeuta
Fizioterápiás (fizikoterápiás)
asszisztensi tevékenység esetén
fizioterápiás/fizikoterápiás asszisztens
(szakasszisztens)
Tárgyi feltételek:
A rendelő általános feltételei +
Elektroterápia esetén fizioterápiás
állapotfelmérő eszközök (cm szalag,
szögmérő, mérleg, vérnyomásmérő,
fonendoszkóp)
Elektroterápiás eszközök:
Ingeráram terápia – Szelektív
ingeráram készülékNÉ

Járóbeteg-ellátásban

Fekvőbetegellátásban

I.

II.

X
1 év szakmai
gyakorlat
X
1 év szakmai
gyakorlat

X
1 év szakmai
gyakorlat
X
1 év szakmai
gyakorlat

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

X
(hordozható)

X

X

X
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Fájdalomcsillapító elektroterápia –
GalvánkészülékNÉ
Lazító elektroterápia – TENS
UH – Terápiás ultrahang készülékNÉ

X
(hordozható)
X
(hordozható)
X
(hordozható)
-

X

X

X

X

X

X

X

X

X

•
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Fülkék mérete min. 4 m2/fülke
X
X
X
Kezelőágy/fülke
Betegöltözési lehetőség/fülke
I. szint: Önálló, nem intézeti formában működő rendelés.
II. szint: Intézeti formában, több szakrendeléssel együtt működő szakrendelés, ideértve a gyógyfürdőellátást is.

Balneoterápia

Szaktevékenység kód:

5706

A balneoterápia szakmai minimumfeltételei
Gyógyfürdő, gyógyiszapkezelés, inhalációs terápia, ivókúra, mesterséges fürdők, klímaterápia (barlangterápia), széndioxid szárazfürdő (mofetta)
Járóbetegellátás
II. szint

Fekvőbetegellátás

X

X

EL
EL
X

EL
EL
X

Személyi feltételek:
Fizioterápiás/fizikoterápiás asszisztens (szakasszisztens) és/vagy
Gyógymasszőr
Gyógytornász/gyógytornász-fizioterapeuta
Szakorvos (reumatológus, fizioterápiás, rehabilitációs)
Fizioterápiás egység részeként működik

Tárgyi feltételek:
A rendelő általános feltételei+
X
X
Csúszás- és akadálymentes környezet biztosítása
X
X
Gyógyvizes medence, a vonatkozó jogszabályok szerinti üzemeltetve
X
X
Fürdőlift
X
X
Egyéb balneoterápiás kezelők (iszapkezelő és/vagy inhalációs kezelő
X
X
és/vagy széndioxidos szárazfürdő és/vagy szénsavas fürdő, stb.), a
kezelések biztosításához szükséges eszközök, berendezések
Öltöző, mosdók
X
X
II. szint: Intézeti formában, több szakrendeléssel együtt működő szakrendelés, ideértve a gyógyfürdőellátást is.

Thermoterápia

Szaktevékenység kód:

5707

A thermoterápia szakmai minimumfeltételei
Meleghatású kezelések: borogatás, termofor, iszapkompressz, parafangó pakolás, infravörös sugárzás
Hideghatású kezelések: hűtés, borogatás, kriogél kezelés, hűtés folyékony nitrogénnel
Járóbeteg-ellátás
Fekvőbetegellátás
I.
II.
Személyi feltételek:
Gyógytornász/gyógytornász-fizioterapeuta és/vagy
X
X
X
fizioterápiás/fizikoterápiás asszisztens (szakasszisztens)
1 év gyakorlattal
Fizioterápiás egység részeként működik
X
X

MAGYAR KÖZLÖNY

•

47399

2009. évi 193. szám

Tárgyi feltételek:
A rendelő általános feltételei+
X
X
X
Termoterápiához szükséges eszköz, készülék
X
X
X
Vizesblokk – zuhanyzók, öltözök, mellékhelyiségek
X
X
X
I. szint: Önálló, nem intézeti formában működő rendelés.
II. szint: Intézeti formában, több szakrendeléssel együtt működő szakrendelés, ideértve a gyógyfürdőellátást is.

Magneto-, fototerápia
Magneto-, fototerápia gyógytornász képesítéssel

Szaktevékenység kód:

5708
5709

A magneto-, fototerápia szakmai minimumfeltételei
Magnetostimulációs, elektromágneses tér kezelés, infravörös, látható fény kezelés, ultraibolya sugár kezelés,
lézerkezelések
Telephely
nélküli
tevékenység
Személyi feltételek:
Fizioterápiás
egység
részeként
működik
Gyógytornász/gyógytornászfizioterapeuta és/vagy
fizioterápiás/fizikoterápiás asszisztens
(szakasszisztens) – lágylézer kezelés
esetén külön szakképesítéssel

Járóbeteg-ellátásban

Fekvőbetegellátás

I.

II.

-

-

X

X

X
1 év szakmai
gyakorlat

X
1 év szakmai
gyakorlat

X

X

Tárgyi feltételek:
A rendelő általános feltételei+
X
X
X
Magnetoterápiás és fototerápiás
X
X
X
X
készülék
Fülkék mérete min. 4 m2/fülke
X
X
X
Kezelőágy/fülke
Betegöltözési lehetőség/fülke
Vérnyomásmérő
X
X
X
X
Fából készült kezelőágy, fából készült
X
X
X
támlás szék
Lágylézer-terápiás kezelés esetén:
X
X
X
X
védőszemüveg (kezelőnek, betegnek),
tükrözés- és visszaverődés-mentes
helyiség, lézerveszély figyelmeztető
tábla
I. szint: Önálló, nem intézeti formában működő rendelés.
II. szint: Intézeti formában, több szakrendeléssel együtt működő szakrendelés, ideértve a gyógyfürdőellátást is.
A szakdolgozói létszám a 6. számú mellékletben meghatározottak szerint [gyógytornász, fizioterápiás
asszisztens (szakasszisztens), gyógymasszőr].
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Gyógymasszázs

Szaktevékenység kód:
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5712

A gyógymasszázs szakmai minimumfeltételei
Telephely
nélküli
tevékenység
esetén
Személyi feltételek:
Gyógymasszőr

X
1 év szakmai
gyakorlat

Járóbeteg-ellátásban

I.

II.

X
1 év szakmai
gyakorlat

X

Fekvőbetegellátásban

X

Tárgyi feltételek:
A rendelő általános feltételei +
X
X
X
Kezelő – minimum 12 m2 – alapterület
X
X
X
X
X
X
Több kezelőhely esetén a fülke mérete
minimum 7 m2
Megfelelő magasságú kezelőágy/szék,
X
X
X
X
a kliens lakásán végzett tevékenység
esetén hordozható kezelőágy
I. szint: Önálló, nem intézeti formában működő rendelés.
II. szint: Intézeti formában, több szakrendeléssel együtt működő szakrendelés, ideértve a gyógyfürdőellátást is.

Optometria ellátás

Szaktevékenység kód:

Optikai szaküzlet – optometriai vizsgáló minimumfeltételei
Személyi feltételek:
Optometrista*
Szemész szakorvos (kontaktológus)

0704

1
EL

Tárgyi feltételek:
Vizus vizsgáló egység (visustábla vagy projektor; phoropter vagy szemüvegszekrény és
1
próbakeret; közeli olvasótábla; PD mérő)
Refraktométer
1
Dioptriamérő
1
Direkt ophthalmoscop
1
Keratométer, vagy automata keratorefraktometer részeként kontaktlencse kiszolgálás
1
esetén
Réslámpa kontaktlencse kiszolgálás esetén
1
Kontaktlencse próbasorozatok kontaktlencse kiszolgálás esetén
1
Kontaktlencse ápolószerek kontaktlencse kiszolgálás esetén
1
A lencseviselés betanításához szükséges eszközök kontaktlencse kiszolgálás esetén
1
* E rendelet alkalmazásában optometristának minősül az is, aki:
a) 1987-1994. között felsőfokú tanfolyami képzés keretében optometrista-látszerész képzettséget szerzett, és
b) a 2005. augusztus 1-jét megelőző 10 évben legalább 5 év megszakítás nélküli – gyes, gyed, tartós betegség
esetét leszámítva – optometrista-látszerész gyakorlattal rendelkezik, valamint
c) megfelel az egészségügyi tevékenység végzésére előírt, külön jogszabály szerinti feltételeknek.
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Ápolás, szakápolás

Szaktevékenység
kód:

7305

Kórházi szakápolás (ápolási osztály) minimumfeltételei
Személyi feltételek:
Orvos

EL

A szakdolgozói létszám a 6. számú mellékletben meghatározottak
szerint (ápoló, dietetikus, gyógytornász)
Szociális munkás
Gyógyfoglalkoztató
Klinikai szakpszichológus/pszichológus
Logopédus
Betegkísérő

EL
1
EL
EL
1

Tárgyi feltételek:
Ágy
Emelhető fejvégű ágy/háttámasz NÉ
Antidekubitor matrac
Kapaszkodó
Betegemelő NÉ
Fürdetőágy/szék/kocsi
Multifunkcionális éjjeliszekrény/ágyasztal NÉ
Járókeretek, botok
WC-ülőke magasító
Szoba-WC
Tolókocsi (ülő, fekvő) NÉ
Tolókocsi (halott szállításra) NÉ
Karosszék
Spanyolfal/izoláció
Irányfény
Oxigénellátás
Szívó motorosNÉ
Infúziós állvány NÉ
Mérleg (lehetőleg ülő) NÉ
Betegszekrény
Decubitust megelőző eszközök
Lábtámasz
Vérnyomásmérő
Vércukormérő
EKG-készülék (12 csatornás)NÉ

20
Ágyanként 1
4
Ágyanként 1
1
2
Ágyanként 1
5
WC-nként 1
3
3
EL
Kétágyanként 1
EL
Kórtermenként 1
EL
1
5
1
Ágyanként 1
EL
EL
3
3
EL

Az önálló ápolási intézet minimumfeltételei
Személyi feltételek:
Orvos
A szakdolgozói létszám a 6. számú mellékletben meghatározottak
szerint (ápoló, dietetikus, gyógytornász)
Szociális munkás
Gyógyfoglalkoztató
Logopédus

EL

1
1
EL
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2009. évi 193. szám

EL
1

Tárgyi feltételek: az osztály általános feltételei +
Ágy
Emelhető fejvégű ágy/háttámasz NÉ
Antidekubitor matrac
Kapaszkodó
Fürdetőágy/szék/kocsi
Multifunkcionális éjjeliszekrény/ágyasztal NÉ
Járókeretek, botok
WC-ülőke magasító
Szoba-WC
Tolókocsi (ülő, fekvő) NÉ
Tolókocsi (halottszállításra) NÉ
Karosszék
Spanyolfal/izoláció
Irányfény
Oxigénellátás
Szívó motoros NÉ
Infúziós állvány NÉ
Mérleg (lehetőleg ülő) NÉ
Kényelmi eszközök
Decubitust megelőző eszközök
Lábtámasz
Vérnyomásmérő
Vércukormérő
EKG-készülék (12 csatornás)NÉ

Hospice szakápolás

•

20
Ágyanként 1
4
Ágyanként 1
2
Ágyanként 1
EL
WC-nként 1
3
3
EL
Kétágyanként 1
El
Kórtermenként 1
EL
1
5
1
EL
EL
EL
3
3
1

Szaktevékenység kód:

7306

Intézeti hospice ellátás
Hospice (palliatív) ellátás definíciója:
Olyan egészségügyi ellátási forma, melyben a gyógyíthatatlan – elsősorban terminális állapotban lévő daganatos
megbetegedésben szenvedő, végső stádiumába került – betegek fájdalmainak és egyéb kínzó tüneteinek
megszüntetése vagy csökkentése, a betegek életminőségének javítása, a családtagok, gyászolók támogatása
történik multidiszciplináris ellátó csoport segítségével.
Az ellátás formái:
I. Palliatív mobil csoport (mobil team)
Kórházon belül végzett olyan szakellátás, melynek célja a különböző osztályokon kezelt terminális állapotú betegek
ellátásának segítése, a palliatív ellátási szempontok érvényesítése.
Feladata:
- szakmai segítségnyújtás a terminális állapotú, elsősorban daganatos betegek és családtagjaik számára erre
kiképzett, interdiszciplináris csoport segítségével;
- szakmai, konzultatív segítségnyújtás a kórház személyzete számára.
II. Hospice-palliatív terápiás osztály
A fekvőbeteg-ellátást nyújtó szolgáltatónál szervezett önálló palliatív osztály vagy részleg. (20 ágyas osztály esetén)
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Személyi feltételek:

Tárgyi feltételek:
Általános helyiségek:

Az intézeti hospice ellátás minimumfeltételei
II.
I.
Hospice-palliatív terápiás
Palliatív mobil csoport (mobil
team)
osztály
1,5 palliatív jártasságú szakorvos1
0,5 palliatív jártasságú szakorvos1
(például: onkológus szakorvos,
fájdalomcsillapításban jártas
szakorvos stb.)
1 diplomás ápoló5,6
2 diplomás ápoló és/vagy
szakápoló2,3
6 szakápoló 3,5
3 ápolási asszisztens (vagy
általános ápoló/általános
asszisztens)6
1 mentálhigiénikus (klinikai
0,5 pszichológus vagy
szakpszichológus/pszichológus) 4,6
mentálhigiénikus
(utóbbi legalább főiskolai
végzettséggel) 4,6
0,5 gyógytornász4,6
0,5 gyógytornász4,6
szociális munkás, dietetikus,
szociális munkás, dietetikus,
szociális asszisztens, kiképzett
szociális asszisztens, kiképzett
önkéntesek EL
önkéntesek EL
betegkísérő EL

e rendelet 3. § (2) bekezdéésben
foglaltak, valamint

Eszközök: az ápolási osztály e
rendelet szerinti szakmai
minimumfeltételei +7

team tagoknak tartózkodó- és
eszköztároló-helyiség
infusiós pumpa inhaláló készülék
TENS készülék
elektromos párásító
Jelmagyarázat:
1
akkreditált 80 órás palliatív továbbképzés
2
hospice szakápoló és jogelőd szakképesítés
3
OKJ ápoló, ápolói szakterület szakképesítései + minősített 40 órás hospice továbbképzés
4
részmunkaidőben is végezhető
5
hospice szakápoló végzettség javasolt
6
minősített 40 órás hospice továbbképzés
7
értelemszerűen az engedélyezett feladatok specialitásaira figyelemmel

Otthoni hospice ellátás
Hospice (palliatív) ellátás definíciója:
Olyan egészségügyi ellátási forma, melyben a gyógyíthatatlan – elsősorban terminális állapotban lévő daganatos
megbetegedésben szenvedő, végső stádiumába került – betegek ellátása, valamint a családtagok, gyászolók
támogatása történik multidiszciplináris ellátó csoport segítségével.
Otthoni hospice gondozás
A betegek otthonában végzett olyan szakellátás, melynek célja a beteg és környezetének segítése, e betegek
fájdalmainak és egyéb kínzó tüneteinek megszüntetése vagy csökkentése, a betegek életminőségének javítása,
valamint a beteg szakszerű ápolása és pszichés, szociális támogatása.
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Az otthoni hospice ápolás csak terminális állapotú betegeknek nyújtható. Otthoni szakápolás keretében csak abban
az esetben végezhető, ha az otthonápolást végző az otthoni hospice ápolás személyi és tárgyi minimumfeltételeit is
biztosítani tudja.
Otthoni hospice gondozás minimumfeltételei
Személyi feltételek:
Palliatív jártasságú szakorvos1 (pl. onkológus szakorvos, belgyógyász stb.)
Hospice szakápoló, hospice szakápoló és koordinátor2
Ápoló, szakápoló3, 5
Klinikai szakpszichológus/pszichológus (mentálhigiénikus)4
Gyógytornász4
Szociális munkás, szociális asszisztens, dietetikus, kiképzett önkéntesek
Tárgyi feltételek:
Megegyezik az otthoni szakápolási tevékenységről szóló 20/1996. (VI. 21.) NM
rendeletben meghatározott eszközfeltételekkel + infúziós pumpa
Jelmagyarázat:
1
akkreditált 80 órás palliatív továbbképzés
2
hospice szakápoló és jogelőd szakképesítés
3
OKJ ápoló, ápolói szakterület szakképesítései + minősített 40 órás hospice továbbképzés
4
minősített 40 órás hospice továbbképzés
5
hospice szakápoló végzettség javasolt

140.000
lakosságszámra
1
1
4
0,5
0,5
EL

X

Gyermek hospice ellátás
A haldokló gyermekek szakszerű és teljes körű gondozása
Kik szorulnak palliatív ellátásra:
Terminális állapotú betegek: bármely betegség azon időszaka, amikor az ismert és alkalmazott gyógyító kezelések
ellenére a beteg állapota hanyatlik, a betegség megállíthatatlanul halad előre és hosszabb vagy rövidebb idő alatt a
beteg életét követeli.
Előrehaladott állapotú betegek: különbözik a terminális állapottól, mégis a palliatív ellátás része. Azt jelenti, hogy a
betegség észlelésekor, felismerésekor, vagy hosszantartó kezelés folyamán bekövetkezett hirtelen
állapotrosszabbodáskor a betegség gyógyulási esélyei kétségesek. A gyógyító kezelés azonban továbbra is
megkísérelhető, átmenetileg a betegség rosszabbodó folyamata megfordítható, vagy legalábbis az állapot
stabilizálható.
A palliatív ellátás alapelvei:
WHO definíció: A palliatív ellátás a beteg hatékony, teljes körű ellátása, amikor a betegség nem reagál a gyógyító
célú kezelésekre, és amikorra a fájdalom és egyéb tünetek enyhítése, pszichológiai, szociális és spirituális problémák
megoldása kiemelkedő feladat. A palliatív ellátás átfogó célja a lehető legmagasabb életminőség biztosítása a beteg
és családja számára. A palliatív ellátás értékeli, becsüli az életet, a haldoklást természetes folyamatnak tekinti. A
palliatív ellátás hangsúlyozza a fájdalomcsillapítás és más kínzó tünetek enyhítésének fontosságát, magában
foglalja a betegellátás fizikai, pszichológiai és spirituális oldalát, valamint támogató rendszert biztosít, amely segíti a
beteget, hogy a halál pillanatáig a lehetőségek szerint aktívan élhessen, és segíti a családot, hogy a betegség és a
gyász idején megbirkózzanak a nehézségekkel.
Minden betegnek joga van palliatív ellátáshoz, ennek következtében az egészségügyi rendszerbe be kell vonni a
palliatív képzettséggel rendelkező szakembereket.
A palliatív ellátás holisztikus, interdiszciplináris. A legfontosabb szempont a beteg személye és döntései. Emiatt nyílt
kommunikáció jellemzi és kiterjed a beteg hozzátartozóira is.
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A palliatív ellátás végrehajtói az erre a feladatra kiképzett szakemberek: orvos, ápoló, pszichológus,
mentálhigiénikus, szociális munkás, lelkész, terapeuta, gyógytornász és önkéntesek.
A palliatív orvoslás célja a terminális betegségben szenvedő ember fizikai és pszichoszociális jólétének biztosítása.
Ez a beteg állapotának következtében nem a gyógyításban, hanem az elérhető legjobb életminőség biztosításában
valósul meg.
A klinikai intézményeket a palliatív ellátás formái közül elsősorban a palliatív terápiás osztályok kialakítása
és szakszerű megszervezése érinti, aminek tágabb értelemben része lehet a beteg azon időszakának
nyomonkövetése, amelyet otthon, családi körben tölt. Ebben a nyomonkövetésben és az otthonápolás
megszervezésében a szociális munkásnak jut meghatározó szerep.
A gyermekek palliatív ellátásának személyi és tárgyi feltételei:
Személyi feltételek:
Palliatív kezelésben jártas szakorvos
A szakdolgozói létszám a 6. számú mellékletben meghatározottak szerint (ápoló, gyógytornász, dietetikus)
Diplomás ápoló
Hospice szakápoló, hospice szakápoló és koordinátor
Lelki gondozó: pszichológus, mentálhigiénikus szakember, gyásztanácsadó
Szociális munkás
Óvónő, pedagógus
Betegszállító
Takarítónő
Önkéntesek: akik erre a feladatra képzést kapnak
Pszichiáter – szükség esetén elérhető legyen
Konzílium lehetősége az illetékes szakorvosokkal
Tárgyi feltételek:
Elérhető vizsgálati lehetőségek: labor, képalkotó, EKG stb. (EL/EK)
Intenzívosztályos háttér (EL/EK)
Az egyes osztályokon belül szükséges továbbá
Olyan szobák biztosítása, amelyek a család intimitását lehetővé teszik: kétágyas szoba, tusolóval
Számítógépek a dokumentációhoz
Ápolási eszköztároló szekrény
Hordozható EKG készülék
Infúziós pumpák, állványok
Oxigénpalack
Váladékleszívó
Elektromos párásító
Vércukor meghatározó
Vérnyomásmérő, mérleg
Zárható gyógyszerszekrény
Hűtőszekrények, mikrohullámú sütő
Szelektív hulladékgyűjtő
Etető asztal
Antidecubitus matrac
Kapaszkodó
Betegemelő
Fürdető kocsi, szék
Járókeret
Az életért való küzdelem mellett a helyzet alakulásától függően a gyászkísérés és a gyásztanácsadás szakmai
fontossága válik nélkülözhetetlenné.
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NEUROLÓGIA
Általános neurológia

Szakmakód:

0900

Általános neurológia fekvőbeteg-ellátás minimumfeltételei
Progresszív ellátási
szint
I.
II.
III.
Szakmai szükség szerint magasabb szintre küldés kötelező
Személyi feltételek:
Neurológus szakorvos legalább 5 éves szakorvosi gyakorlattal
Neurológus szakorvos
Elektrofiziológiában jártas neurológus szakorvos
Klinikai szakpszichológus/pszichológus (legalább 1 év neuropszichológiai
gyakorlattal)
Logopédus
Neuropszichológus
Elektrofiziológiai szakasszisztens
A szakdolgozói létszám a 6. számú mellékletben meghatározottak szerint
(ápoló, dietetikus, gyógytornász)
Betegkísérő
Tárgyi feltételek: az osztály általános feltételei +
Szemtükör
Reflexkalapács
Állapot gyorsfelmérő tesztek
Gyorstesztek a kognitív funkciók vizsgálatára
Kiváltott válasz vizsgálatok
Ultrahang vizsgálatok (TCD, DSC)
Elektrofiziológiai laboratórium (EMG, ENG)
Általános orvosi laboratórium
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:
Kognitív functio becslő skálák
Coeruloplasmin meghatározás
Kémiai laboratórium (réz meghatározási lehetőség)
Klinikai immunológiai laboratórium
Autonom idegrendszer vizsgálatára szolgáló laboratórium
Szemészeti vizsgálat (ophtalmoneurologia)
Elektrofiziológiai laboratórium
Neurogenetikai vizsgálati lehetőségek, ELMI
Kiváltott válaszvizsgálatok
EEG
CT, MR, MRI, EP-EMG laboratórium
Duplex UHNÉ
Transcranialis Doppler (TCD)
Echocardiographia
Tremorometria
SPECT
PET/CT
Intenzív osztály
Idegsebészeti osztály vagy részleg

1
1

1
1
1

1
1
1
1

1

1
EL
1

1
EL
1

EL

EL

EL

X
X
X
X

X
X
X
X
X
EL
EL
X

X
X
X
X
X
EL
EL
X

X

X

EL/EK

EL

EL/EK

EL

EL

EL

EL
EL/EK
EL/EK
EL/EK

X
EL
X
X
EL

EL/EK
EL/EK

EL
EL

X
X
EL
EL
EL
EL
X
EL
X
X
EL
X
X
EL
EL
EL
EL/EK
EL
EL

EL
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NEUROLÓGIA – INTENZÍV ELLÁTÁS minimumfeltételei

Személyi feltételek:
Vezetők
Az egységet kinevezett vezető irányítja
A vezető az alábbi követelményeket teljesíti:
1. Aneszteziológiai és/vagy intenzív terápiás szakorvos
2. Irányítja, szervezi a gyógyító, igazgatási és szakképzési munkát
Orvos-beteg arány
A szakdolgozói létszám a 6. számú mellékletben meghatározottak szerint
Tárgyi feltételek: az osztály általános
feltételei +
1. Ágyszám
2. Szakmailag speciális helyiségek
Technikai szoba/gép raktár
3. Műszer-géppark
Ágymelletti betegellenőrző monitor
(minimum: EKG, pulzusszám, noninvazív vérnyomásmérés lehetősége)
Kapnográf (pco2 mérési lehetőség)
Pulzoximéter
Aritmia monitorozás
ST-T analízis
Véres vérnyomásmérő (min. 2 csatorna)
Invazív perctérfogat monitorozási
lehetőség
Lélegeztető készülék – magas
tudásszintű
Fiberoptikás brochoscop
Kézi lélegeztető ballon
Mobil újraélesztési egység
Defibrillátor, hordozható
Pacemaker, külső
Váladékszívó készülék, fali
Mellkasszívó készülék, fali
Motoros fecskendő (perfusor)
Infuziós pumpa (infusor)
Vér-infúzió melegítő egyszerű
Laringoszkóp
Vérgáz analizátor
Haemoglobinométer
K-Na koncentráció mérő
Vércukor meghatározó készülék
Beteg melegítő készülék (meleg
levegős típusú)
Haemofiltrációs (perfuziós készülék)
Arritmia monitorizálás

A kórházi össz. ágyszám 1%-a,
de minimum

NEUROLÓGIA
Progresszív ellátási
szint
III.
ITO-1

1
EL
X
1:4

4

1
ágyanként

respirátoronként
ágyanként
ágyanként
ágyanként

1

1
EL
EL
EL

ágyanként

EL

minimum

2
1
1

ágyanként
ágyanként
ágyanként
ágyanként

1
1
2
2
1
2
1
1
EL
1
1
EL
EL
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Neurológiai járóbeteg-szakellátás minimumfeltételei
Személyi feltételek:
Neurológus szakorvos
Asszisztens/szakasszisztens

1
1

Tárgyi feltételek: a rendelő általános feltételei+
Hangvilla
Érzésvizsgálathoz szükséges eszközök

X
X

Epilepsziaellátás minimumfeltételei
Személyi feltételek:
Neurológus szakorvos [legalább 5 év epileptológiai gyakorlattal, klinikai
neurofiziológiai szakvizsgával (2014. december 31-ig türelmi idő), legalább
2 év Video-EEG gyakorlattal]
Elektrofiziológiai szakasszisztens (legalább 1 év video-EEG monitorozási
gyakorlattal)
Klinikai szakpszichológus/pszichológus (legalább 1 éves neuropszichológiai
diagnosztikai gyakorlattal)
Szakápoló (legalább 1 év rohammonitorozási gyakorlattal)
Neuroradiológus

4
EL

Tárgyi feltételek: az osztály általános feltételei +
Speciális monitorozó kórterem, folyamatos (24 h) szakszemélyzettel

X

Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:
Legalább 32 csatornás digitális EEG készülék egyidejű videomonitorozási
lehetőséggel
Gyógyszer (antiepileptikum) vérszint monitorozás
1+ Teslas MR készülék
SPECT
Féltekei dominancia meghatározásához Wada teszt vagy fMR
Intracraniális, intraoperatív monitorizálási lehetőség
Idegsebészeti osztály
Intenzív osztály
Neurorehabilitációs intézményi elérhetőség

Stroke ellátás

Szakmakód:

2

3
1

EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL

0901

A progresszív ellátás szintjei:
I. progresszív ellátási szint
Csak krónikus stroke-betegek ellátására alkalmas.
II. progresszív ellátási szint
Intravénás thrombolysist végző, de intraartériás beavatkozásra nem alkalmas neurológiai-stroke osztály.
III. progresszív ellátási szint
Valamennyi I-II. szintű beavatkozás + intravénás thrombolysis és intraartériás és endovascularis beavatkozások
végzésének lehetősége.
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Alapfeltétel:
I.
Személyi feltételek:
Neurológus szakorvos
A hét minden napján, napi 24 órában
neurológus szakorvos
Stroke-jártassági bizonyítvánnyal rendelkező
a hét minden napján, napi 24 órában
Intraarterialis kezelésben jártassággal
rendelkező radiológus
A szakdolgozói létszám a 6. számú
mellékletben meghatározottak szerint
(ápoló, dietetikus, gyógytornász)
Logopédus
Klinikai szakpszichológus/pszichológus
Tárgyi eszközök:
CT és/vagy MRI a hét minden napján, napi 24
órában
Nyaki UH
TDC (Transcranialis Doppler)
Monitorok (RR, EKG, oxygen szaturatió,
pulzus)
Volumenpumpa és perfuzor
Táplálási pumpa
12 csatornás EKG
Antidecubitus matrac
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:
Orvosi diagnosztikai laboratórium (a hét
minden napján, napi 24 órában)
Liquordiagnosztika (a hét minden napján,
napi 24 órában)
DSA készülék, amely nemcsak diagnosztikára,
de intrarteriás beavatkozásokra is alkalmas
(mikrokatéterek, speciális endovascularis
eszközök)
EEG
Intenzív osztály
Szakági szubintenzív/stroke őrző
CT angiographia vagy MR angiographia
Konzílium: érsebész, idegsebész, kardiológus,
belgyógyász (angiológus), szemész,
rehabilitációs szakorvos

neurológiai osztály az intézményben
II.
III.

1 fő/15 ágy
nappal
Munkaidőben X
Éjjel EL

1 fő/15 ágy

1 fő/15 ágy

X

X

EL

X
EL

X

X

X

EL

EL

EL

EL

Részmunkaidőben
(szerződéssel)
EL

EL/EK

EL

EL

1/15 ágyanként

X
X
1/10 ágyanként

X
X
1/6 ágyanként

1/15 ágyanként
1/15 ágyanként
1
1/10 ágyanként

1/10 ágyanként
1/10 ágyanként
1
1/8 ágyanként

1/8 ágyanként
1/10 ágyanként
1
1/8 ágyanként

EL

EL

EL

EL

EL

EL
EL

X
EL

EL

X
EL
X
EL
EL

X
EL
X
EL
EL
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Fejfájás szakrendelés

Szakmakód:

•

0902

Tevékenységek végzéséhez szükséges minimumfeltételek
FEJFÁJÁS SZAKRENDELÉS
Személyi feltételek:
Neurológus szakorvos
Asszisztens/szakasszisztens

1
1

Tárgyi feltételek: a rendelő általános feltételei

X

Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:
EEG
Angiográfia
CT, MRI
SPECT
Doppler-UH, TCD (Transcranialis Doppler)
Általános neurológiai osztályos háttér

EEG és EMG diagnosztika

EL
EL
EL/EK
EL
EL
EL

Szakmakód:

0904

Neurológiai EEG és EMG diagnosztika minimumfeltételei
Progresszív ellátási
szint
I.
II.
III.
Személyi feltételek:
Klinikai neurofiziológiai képesítéssel is rendelkező szakorvos*
EMG-ENG vizsgálatok végzésében és leletezésében jártas neurológus
és/vagy gyermekneurológus és/vagy idegsebész és/vagy pszichiáter szakorvos
EMG-ENG vizsgálatok végzésében és leletezésében jártas fül-orr-gégész
és/vagy neurológus és/vagy idegsebész szakorvos
Elektrofiziológiai szakasszisztens

2

1

1
2

1
2

1

1

2

2

Tárgyi feltételek:
2 csatornás EMG készülék megfelelő számítógép programmalNÉ
X
4 csatornás EMG készülék megfelelő számítógép programmalNÉ
X
X
Koncentrikus tűelektródok
X
X
X
Koncentrikus és monopoláris tűelektródok
X
X
Elektromos ingerlő
X
X
X
Felszíni ingerlő elektródok
X
X
X
Felszíni regisztráló elektródok, koncentrikus és monopoláris tűelektródok
X
X
X
Megjegyzés:
* A Klinikai neurofiziológiai szaképesítést 2014. december 31-ig helyettesítheti EMG/ENG vizsgálatok
végzésében és leletezésében jártas neurológus vagy gyermekneurológus.
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NUKLEÁRIS MEDICINA
Izotópdiagnosztika

Szakmakód:

6500

Nukleáris medicina in vivo tevékenység járóbeteg-ellátásban
In vivo diagnosztika
Személyi feltételek:
1. Orvos (évi 2500 vizsgálat /1 TM)
ezek közül nukleáris medicina szakorvos
2. Nem orvos diplomás
Klinikai sugárfizikus vagy mérnök
Radiofarmakológus vagy gyógyszerész vagy vegyész
3. Asszisztens (modalitásonként 1 TM)
ezek közül szakképzett
ezek közül radiofarmakológus szakasszisztens
4. Egyéb
Adminisztrátor
Takarító (amennyiben saját)
Betegszállítási lehetőség (folyamatosan)
Tárgyi feltételek:
1. Helyiségek
Vizsgálóhelyiség
Meleglabor
Kezelő
Dekontamináló hulladéktároló
Izotóp beadó
Leletező
Recepció
Archívum
Raktár
Elkülönített vetkőzési lehetőség a betegek számára
Önálló betegváró helyiség*
Beteg WC**
Orvosi szoba
Nemorvos diplomás szoba
Személyzeti tartózkodó
Személyzeti öltöző, WC, zuhanyozó
2. Gépek, műszerek, berendezések

Munkahely kategória
I.

II.

III.

1 TM

2 TM

1

1

3 TM
1 RM
2

F
1 TM

F
5 TM

1 RM
1 RM
7 TM

1
1

2
1

4
2

1 RM
1 RM

1 TM
1 TM
X

1 TM
1 TM

1
1

2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2

3
1

1

1
1
1

1

1
1
2
1

1
1
1***

Planáris gamma-kamera vagy pajzsmirigykamera
adatfeldolgozóvalNÉ
SPECT (teljes test lehetőséggel)
Kiértékelő munkaállomásNÉ
Izotóp aktivitás-kalibrátorNÉ
Üreges mérőhely spektrométerrelNÉ
Ventillációs vizsgálathoz való felszerelésNÉ
Izotóptároló (hűtőszekrénybeli is) NÉ

1****
1

1
1
1
1
1

2
2
1
1
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Izotóptároló trezorNÉ
Vegyi fülke vagy kesztyűs kamra vagy izolátorNÉ
Aktív hulladék tároló
99mTc jelzett radiogyógyszerek minőségellenőrző készlete
Általános labor és manipulációs eszközök
3. Sugárvédelmi eszközök
Ólomvért vagy ólomüveggel árnyékolt nővérállomás vizsgálónként
Ólomgumi köpeny
Árnyékolt fecskendővédő
Árnyékolt fecskendőszállító doboz
Dekontaminációs készlet
Hordozható dózisteljesítmény-mérő*****NÉ
Személyi doziméter sugárveszélyes munkakörben dolgozó
munkatársanként
4. Sürgősségi ellátási eszközök
Újraélesztési felszerelés (gyógyszerek, fecskendők)
Ambu set (ambuballon, laryngoscop, tubusok)
EKGNÉ
Defibrillátor
Mobil újraélesztő egység
Nyákszívó berendezés
5. Statisztikai és leletezési célú adatfeldolgozó
Telefon/fax országos
Internet hozzáférés
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:
Munkarend
Ügyelet

Minőségirányítási kézikönyv

1

1

1
1
1
1
szükség szerint

1
3

1

X
2
5
1
1
1
1

1
1
1
EL
EL
EL
2
X
X

•
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1

1

3
7

2

Az ellátott fekvőbeteg intézmény
feladataitól függően behívásos
ügyelet
X

Munkahely kategória:
I. Kategória: Alapmunkahely
Nukleáris medicina alapmunkahely meleglaboratóriummal.
II. Kategória:
Területi ellátási kötelezettséggel rendelkező kórház nukleáris medicina munkahelye vagy országos intézetek
speciális profilú nukleáris medicina munkahelye.
III. Kategória:
Országos vagy regionális feladatot ellátó sokprofilú nukleáris medicina munkahely.
Egyetemek nukleáris medicina tanszékei (tanszéki csoportjai).
Kórház nukleáris medicina munkahelye, ha az ellátandó lakosság több, mint 300 000 fő.
Rövidítés:
TM: teljes munkaidőben
RM: rész-munkaidőben
F: felügyelet

MAGYAR KÖZLÖNY
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Megjegyzések:
*
Aktív és inaktív váró fektetési és tolókocsi beállási lehetőséggel.
** Melegvizes kézmosási lehetőséggel.
*** És/vagy SPECT.
**** Kívánatos.
***** Ha a dózisteljesítmény-mérő felületi szennyezettség mérésére nem alkalmas, külön felületi
szennyezettség mérő műszer is szükséges.

Radioizotópos terápia

Szakmakód:

Radioizotóp terápia
Személyi feltételek:
1. Orvos
ezek közül nukleáris medicina szakorvos
2. Nem orvos diplomás
Klinikai sugárfizikus vagy mérnök
3. Asszisztens

ezek közül szakképzett
ezek közül radiofarmakológus szakasszisztens
4. Egyéb
Takarító (amennyiben saját)
Betegszállítási lehetőség (folyamatosan)
Tárgyi feltételek:
1. Helyiségek
Vizsgálóhelyiség
Meleglabor
Dekontamináló hulladéktároló
Izotóp beadó, más beteg egyidejű jelenléte nélküli beadás
lehetőségével
Radiosynovectomia esetén rtg képerősítő, UH elérhetőség
Kommunális rendszertől elkülönített szennyvíz elvezetés +
lecsengető tartály rendszer radioaktív sugárzás monitorizálásának
rendszerével
Raktár
Elkülönített vetkőzési lehetőség a betegek számára
Önálló betegmegfigyelő helyiség kezelt betegeknek
Elkülönített kórtermek
Beteg WC
Orvosi szoba
Nem orvos diplomás szoba
Személyzeti tartózkodó
Személyzeti öltöző, WC, zuhanyozó
Radioaktív hullakamra
2. Gépek, műszerek, berendezések
Izotóp aktivitásmérő készülékNÉ
Környezeti dózis-teljesítmény mérő monitor beteg
tartózkodónként/kórtermenkéntNÉ

6501

Járóbetegellátásban

Fekvőbetegellátásban

1 TM

1 TM
1 RM
2

1
EL
1 RM

1
1

1 RM
3 műszakban
műszakonként
1 TM 1 RM
műszakonként 1

1 RM
X

1 RM
X

1
1
1
1

1
1
1
1

X

X
alkalmazott
radioizotópnak
megfelelő
szükséges
1

1
1
1
1
1
1
1
1

1
kórtermenként 1
1
1
1
1
1

1
1

1
1
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Hordozható dózisteljesítmény-mérő NÉ
Felületi sugárszennyezettség-mérőNÉ
Személyi doziméter dolgozónként
Kéz/láb sugárszennyezettség mérőNÉ
Vegyi fülke vagy kesztyűs kamra vagy izolátor
3 .Sugárvédelmi eszközök
Ólomgumi köpeny dolgozónként
Ólomvért vagy árnyékoló fal betegágyanként
Árnyékolt fecskendővédő gamma, béta sugárzásra külön
Árnyékolt fecskendőszállító doboz
Dekontaminációs készlet
Beadáshoz és preparáláshoz gamma/béta sugárzás árnyékoló pajzs
4. Sürgősségi ellátási eszközök
Újraélesztési felszerelés (gyógyszerek, fecskendők)
Ambu set (ambuballon, laryngoscop, tubusok)
EKGNÉ
Defibrillátor NÉ
Nyákszívó berendezés
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:
Munkarend
Ügyelet
Minőségirányítási kézikönyv
Jelmagyarázat:
TM: Teljes munkaidőben
RM: Részmunkaidőben

1
1
1

•
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1
1
1
1
1

1
1
1-1
1
1
1

1
1
1-1
1
1
1

1
1
EL
EL
EL

1
1
1
1
1

X

behívásos
X

Más nukleáris medicinai tevékenység egyidejű végzése estén a feltételeknek nem szükséges külön-külön, hanem
együtt kell megfelelni.

PET

Szakmakód:

PET/CT vizsgálatok
Személyi feltételek:
Nukleáris medicina szakorvos*
Radiológus szakorvos
Fizikus/mérnök
Radiokémikus/radiofarmakológus/radiofarm. képzettségű vegyész
Minőségbiztosító gyógyszerész
Vegyésztechnikus
Izotópdiagnosztikai asszisztens
ezek közül szakasszisztens
ezek közül jártasság CT képalkotásban is
Diszpécser, adminisztrátor
Takarító (ha saját)
Betegszállítási lehetőség (folyamatosan)
Tárgyi feltételek:
1. Helyiségek
Ciklotron elhelyezéséhez és működtetéséhez szükséges helyiségcsoport
Radiogyógyszer gyártáshoz szükséges helyiségcsoport (gyártó, előkészítő, MEO,
zsilipek, öltözők, mosogató, raktárak, archiváló, stb.)

6503

Munkahely
kategória
I.
II.
1 TM
1 TM
1 RM
1 RM
1 RM
1 TM
1 TM
1 TM
2 TM
2 TM
1
1
1
1
1 TM
1 TM
1 RM
1 RM
X

1
1
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PET/CT elhelyezéséhez és működtetéséhez szükséges helyiségcsoport
Recepció
Betegváró (inaktív) fektetővel és vizesblokk-WC-vel
Elkülönített vetkőzési lehetőség a betegek számára
Orvosi szoba/vizsgáló
Radiogyógyszer injektáló helyiség
Aktív váró
Elbocsátó (a vizsgálaton túlesett beteg várakoztatására)
Aktív WC (a radiogyógyszerrel injektált betegek részére)
Leletező
Archívum
Radiokémikusi-mérnöki szoba
Tartózkodó
Személyzeti öltöző, WC, zuhanyozó
Raktárak
2. Gépek-műszerek-berendezések
CiklotronNÉ
Automata FDG-szintetizáló panelNÉ (sugárárnyékolt, GMP-konform boxban)
Automata radiogyógyszer osztó-ampullábatöltőNÉ (sugárárnyékolt, GMP-konform
boxban) dóziskalibrátorral
Minőségellenőrző vizsgálatokhoz szükséges eszközökNÉ (analitikai HPLC radioaktivitás
és UV-detektorokkal, TLC, GC, gamma-spektrométer, pH-mérő)
Ólomárnyékolt, ólomüveggel ellátott izotópos munkahelyNÉ
Tisztatér feltételeket biztosító épületgépészet
Szilárd halmazállapotú radioaktív hulladéktárolóNÉ
Ideiglenes aktív hulladéktárolóNÉ
Folyadék halmazállapotú radioaktív hulladéktárolóNÉ
DóziskalibrátorNÉ
PET/CT kamera (irányító helyiséggel) NÉ
Automata, sugárárnyékolt izotóp-osztó fecskendőbe-töltő forró-fülkeNÉ
Automata sugárárnyékolt radiogyógyszer-beadó (injektáló) NÉ
Árnyékolt fecskendővédőNÉ
Árnyékolt fecskendőszállító dobozNÉ
Izotóptároló trezorNÉ
Sugárárnyékolt szállító konténerekNÉ
Nagynyomású fecskendő (injektor) NÉ
Nézőszekrény
3. Sugárvédelmi eszközök
Kéz- és lábszennyezettség mérő monitor
Telepített gamma és neutron dózisteljesítménymérők
Telepített gamma dózisteljesítmény-mérők (MEO, radiokémia, hulladékkezelő,
forrófülke, a ciklotron külső környezete)
Felületi radioaktív szennyezettségmérő
Hordozható dózismérő
Személyi doziméter sugárveszélyes munkakörben dolgozó munkatársanként
4. Sürgősségi ellátási eszközök
Újraélesztési felszerelés (gyógyszerek, fecskendők)
Ambu set (ambuballon, laryngoscop, tubusok)
EKG
Defibrillátor
Lélegeztető készülék oxigén ellátással
Nyákszívó berendezés
5. Statisztikai és leletezési célú adatfeldolgozó
Számítógép adminisztrációs célokra
Személyi számítógép diplomás munkatársanként

1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1

2
1
1
1
1
3
1
1
1
3
1
1
Msz
1
1

1
1
1
1
1
3
1
1
Msz
1
1

1
1
Msz
1
1
1

2
1
1
1
1
1
1
1
1

2
1

2
1
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Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:
Munkarend
Minőségirányítási kézikönyv
Jelmagyarázat
TM: Teljes munkaidőben
RM: Részmunkaidőben
Msz: megfelelő számú

•
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Munkaidőben
X

Munkahely kategóriák:
I. Radiogyógyszer-gyártás nélkül
II. Radiogyógyszer-gyártással
Megjegyzések:
1. Nukleáris medicina szakorvos *
Akkreditált képzőhelyen önállóan elvégzett 300 PET vizsgálat, a leletet a tutor ellenjegyezte.
2. Amennyiben a PET/CT munkahely nukleáris medicinai munkahelyen létesül, a két munkahely minimum
feltételeinek nem külön-külön, hanem együtt kell megfelelni.
3. Amennyiben a PET/CT készülékkel diagnosztikai CT vizsgálatot is végeznek, arra nézve a diagnosztikai multislice
computer tomographia szakmai minimumfeltételei érvényesek.
4. Radioaktív izotópokkal végzett tevékenység kizárólag az ÁNTSZ Regionális Intézet Sugáregészségügyi
Decentrum által kiadott szakhatósági tevékenységi engedély megléte esetén és felügyelet mellett végezhető.
A szükséges sugárvédelmi eszközök teljes körét, a sugárzás monitorizálását a szakhatósági tevékenységi engedély
írja elő.
5. A szükséges helyiségek számát és alapterületét a ciklotron és a PET/CT esetében a gyártók adják meg, a további
helyiségek alapterületét az országos településrendezési és építési követelményekről szóló kormányrendelet (OTÉK)
írja elő, amely a személyzet létszámától és a betegforgalom nagyságától függő módon szabályozza a betegvárók,
mellékhelyiségek, dolgozószobák, öltözők, szociális helyiségek stb. számát és méretét. A minimumfeltételek között
csak a tevékenység ellátásához elengedhetetlen helyiségek neve szerepel.
6. A radiogyógyszer gyártás a felügyelő szakhatóság előírásai szerint kizárólag GMP (Good Manufacturing Practice)
konform módon történhet. A GMP-rendszer számos előírást tartalmaz a radiogyógyszer-gyártás körülményeire,
amelyeket a gyártásban résztvevő személyzet összeállítása során, a gyógyszergyártáshoz szükséges „tisztatér”
kialakításánál és a szükséges instrumentáció beszerzése során figyelembe kell venni.
7. Amennyiben a ciklotronban gyártott radiofarmakont forgalmazzák is, a forgalmazásra a Good Distribution
Practice (GDP) előírásai vonatkoznak.
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ORTOPÉDIA ÉS TRAUMATOLÓGIA
Ortopédia

Szakmakód:

Ortopéd fekvőbeteg-ellátó osztályok személyi minimumfeltételei
(ágyszám függvényében)
II. szint
III. szint
20 ágy
40 ágy
60 ágy
Ortopéd szakorvos
4
6
7
1/4 ágy
Orvos
2
3
4
1/6 ágy
20 ágy
40 ágy
A szakdolgozói
létszám a 6. számú
mellékletben
meghatározottak
szerint (ápoló,
dietetikus,
gyógytornász)

1000

60 ágy

Gyógyászati
segédeszköz
forgalmazó

EL

EL

EL

EL

EL

EL

Műtők száma:

1

2

3

1

2

3

ORTOPÉDIA FEKVŐBETEG-ELLÁTÁSI SZINTEK:
II. Progresszivitási szint:
Megyénként legalább egy kórházban szervezett fekvőbeteg-ellátás, valamint a fővárosi kórházak ortopédiai
osztályain szervezett fekvőbeteg-ellátás meghatározott területi ellátási kötelezettséggel.
III. Progresszivitási szint:
Regionális szintű ellátás egy-egy szakmailag magas szintű személyi felkészültséggel, jelentős műszer- és
költségigénnyel bíró feladatra szerveződik. Egyúttal regionális ellátási kötelezettséget is jelent, ahova a beutalás az
alapellátásból és a II. ellátási szintről lehetséges.
Speciális szakellátó: A kifejezetten speciális felkészültséget igénylő, jelentős költségekkel járó ellátásokat speciális
országos ellátó intézetek szervezik, melyek az ország egész területéről végzik a betegek ellátását. Ez országos
ellátási kötelezettséget jelent. A betegek beutalása az alapellátásból, a II. ellátási szintről és a III. ellátási szintről is
lehetséges. Az országos szintű ellátóhely feladata még az terület országos szakmai felügyelete is.
Ortopédiai fekvőbeteg-osztály minimumfeltételei
Tárgyi feltételek:
Az osztály általános feltételei +
Speciális ortopéd ágyak (kapaszkodókkal, fej-, végtagemelési lehetőségekkel stb. az ágyak legalább 50%-ában)
Központi oxigén biztosítása (az ágyak legalább 50%-ában)
Ortopéd ágyanként minimum 8 m2 (megközelíthetőség járókerettel, ülőkocsival stb.)
Postoperativ őrző
Decubitor matrac
Járókeretek
Guruló mankó
Gipszelőhelyiség
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Gipszelőfelszerelés (EL)
GipszelőasztalNÉ
Gipszfűrész
Gipszvágó olló
Gipszkés
Gipszhajlító
Gipszpólyatároló
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:
CT (EL/EK)
MRI (EL/EK)
Izótop diagnosztika labor (EL/EK)
Csontbank (EL/EK)
Intenzív osztály (EL)

Ortopédiai műtő minimumfeltételei
A műtő egység általános feltételei+
Műtőasztal speciális ortopédiai feladatokra, gerincsebészeti és traumatológia bővítési lehetőséggelNÉ
Röntgen képerősítőNÉ
ElektrokoagulálóNÉ
Bipoláris koagulálóNÉ
Kisebb és nagyobb ortopédiai műtétekhez műszerkészletNÉ
Arthroskópos műszerkészletNÉ
Csípőprotézis primer műszerkészletNÉ
Csípőprotézis revíziós műszerkészletNÉ
Térdprotézis primer műszerkészletNÉ
Térdprotézis revíziós műszerkészletNÉ
AO műszertálcaNÉ
AO KF műszertálcaNÉ
AO mini műszertálcaNÉ
Külső csontrögzítő rendszerNÉ

Járóbeteg-szakellátás minimumfeltételei
Személyi feltételek:
1 ortopéd szakorvos
1 asszisztens/szakasszisztens
Tárgyi feltételek:
A rendelő általános feltételei+
Gipszelőfelszerelés: (EL)
GipszelőasztalNÉ
Gipszfűrész
Gipszvágó olló
Gipszkés
Gipszhajlító
Gipszpólyatároló
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:
CT (EL/EK)
MRI (EL/EK)
Nukleáris medicina (EL/EK)
Fizioterápia
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Általános traumatológia

Szakmakód:

0300

Fekvőbeteg-szakellátás, progresszivitási szintek meghatározása, követelményrendszere:
I.
Progresszivitási szint:
Az akut sérültellátás alapfeltételeként 1 fő teljes munkaidejű (TM) traumatológus szakorvos jelenléte folyamatosan,
24 órán keresztül biztosítandó (min. 4 fő TM/intézmény).
A traumatológiai osztály működéséhez kiegészítésként további 3 fő TM traumatológiai jártassággal rendelkező
orvos, vagy szakorvos jelölt jelenléte biztosítandó.
Az akut sérültellátáshoz 1 fő teljes munkaidejű intenzív terápiás, aneszteziológus szakorvos folyamatosan, 24 órán
keresztül biztosítandó.
Teljes műtői személyzet jelenléte folyamatosan, 24 órán keresztül biztosítandó.
Fekvő- és járóbetegellátási integrált egységben 4+1 fő TM traumatológus szakorvos biztosítandó.
II.
Progresszivitási szint:
Az akut sérültellátáshoz 2 fő teljes munkaidejű traumatológus szakorvos folyamatos jelenléte, 24 órán keresztül
biztosítandó (min. 8 fő TM/intézmény).
A traumatológiai osztály működéséhez kiegészítésként további 6 fő TM traumatológiai jártassággal rendelkező
orvos, vagy szakorvos jelölt jelenléte biztosítandó.
Intézményi szinten a teljes körű traumatológiai ellátáshoz szükséges konzíliáriusi háttér folyamatosan, 24 órán
keresztül elérhető legyen, néhány kivételtől eltekintve (idegsebész, gerincsebész, maxillo-facialis sebész).
Gyermek traumatológiai ellátáshoz fekvőbeteg gyermekosztályi háttér szükséges.
Teljes műtői személyzet jelenléte folyamatosan, 24 órán keresztül követelmény.
24 órán keresztül elérhető folyamatos diagnosztikai háttér (MRI kivételével) biztosítandó.
Fekvő- és járóbetegellátási integrált egységben 8+2 fő TM traumatológus szakorvos, és 6 fő TM traumatológiai
jártassággal rendelkező orvos, vagy szakorvos jelölt biztosítandó.
III.
Progresszivitási szint:
Az akut sérültellátáshoz 3 fő teljes munkaidejű traumatológus szakorvos folyamatos jelenléte, 24 órán keresztül
biztosított (min. 12 fő TM/intézmény)
A traumatológiai osztály működéséhez kiegészítésként további 12 fő TM traumatológiai jártassággal rendelkező
orvos, vagy szakorvos jelölt jelenléte biztosítandó.
Intézményi szinten a teljes körű traumatológiai ellátáshoz szükséges teljes konzíliárus háttér (általános sebész,
mellkas-sebészeti jártassággal rendelkező traumatológus, kézsebész, érsebész, fül-orr-gégész, szemész, maxillofacialis sebész, neurológus, urológus, nőgyógyász) folyamatosan, 24 órán keresztül elérhető.
Teljes műtői személyzet jelenléte folyamatosan, 24 órán keresztül követelmény.
24 órán keresztül elérhető folyamatos diagnosztikai háttér biztosítandó.
Fekvő- és járóbeteg-ellátási integrált egységben 12+2 fő TM traumatológus szakorvos, és 12 fő TM traumatológiai
jártassággal rendelkező orvos, vagy szakorvos jelölt biztosítandó.
I. progresszivitási szinten végezhető beavatkozások feltételei
Személyi feltételek:
Traumatológus szakorvos
Traumatológiai jártassággal rendelkező orvos, vagy szakorvos jelölt
Aneszteziológus szakorvos – 1 műtő folyamatos üzemeléséhez szükséges
Aneszteziológus szakasszisztens – 1 műtő folyamatos üzemeléséhez szükséges
Műtéti szakasszisztens – 1 műtő folyamatos üzemeléséhez szükséges
Műtőssegéd – 1 műtő folyamatos üzemeléséhez szükséges
A szakdolgozói létszám a 6. számú mellékletben meghatározottak szerint
(ápoló, dietetikus, gyógytornász) osztály esetén
Tárgyi feltételek:
A műtő egység általános feltételei +
Implantatum teljes méretválasztéka 2 sorozatNÉ

4
3
4
4
4
4

1
2
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Elektromos vagy pneumatikus fúróNÉ
Velőűrfelfúró készletNÉ 2 db
Beültető szettek 2 sorozat
Arthroscopos torony
Műszertálcák
Bőrkimetszéshez és átültetéshez szükséges műszertálcák
Mesh dermatom
KéperősítőNÉ
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:
CT
Intenzív osztály
A II. szint I. szinttől való eltérései
Személyi feltételek:
Traumatológus szakorvos
Traumatológiai jártassággal rendelkező orvos, vagy szakorvos jelölt
Belgyógyász szakorvos
Klinikai szakpszichológus/pszichológus vagy pszichiáter szakorvos
Urológus szakorvos
Szemész szakorvos
Fül-orr-gégész szakorvos
Sebész szakorvos
Kézsebész
Érsebész szakorvos
A szakdolgozói létszám a 6. számú mellékletben meghatározottak szerint
(ápoló, dietetikus, gyógytornász) osztály esetén

2
2
2
1
2
1
1
1

EL/EK
EL

8 fő
6 fő
EL
EL
EL
EL
EL
1
EL
EL

Tárgyi feltételek:
Protézis beültető szettek
Speciális műszertálcákNÉ
Protézis eltávolítására alkalmas szettek
Palackos eltávolításra alkalmas szettek
Csontbank
Szeptikus műtő
Tartós mellkasi szívás lehetősége
Thoracotomiás tálca
Implantátum behelyezéséhez szükséges műszertálcákNÉ + implantatum sorozat
Arthroscopos torony állandó nyomás biztosításával és shaverrelNÉ
Elektromos vagy pneumatikus fúróNÉ
Operációs mikroszkóp
MikroműszerkészletNÉ
Teljes craniotomiás műszertálcaNÉ
Érsebészeti tálca
Szervexplantáció eszközei NÉ

1
1
1
1
EL
1
X
1
1
1
3
EL
1
1
1
1

Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:
Color Doppler
DSA, angiográfia, vagy angio-CT
Mikrobiológiai labor
Transzplant koordinátor
Agyhalál megállapításához szükséges bizottság
Fizioterápia

EL
EL
EL
EL
EL
EL
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A III. szint II. szinttől való eltérései
Személyi feltételek:
Traumatológus szakorvos
Traumatológiai jártassággal rendelkező orvos, vagy szakorvos jelölt
A szakdolgozói létszám a 6. számú mellékletben meghatározottak szerint
(ápoló, dietetikus, gyógytornász) osztály esetén
Tárgyi feltételek:
Operációs mikroszkóp
Mikrosebészeti műszertálca
FejbefogóNÉ

1
1
1

Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:
Elektrofiziológiai laboratórium
MRI
Idegsebészeti és kézsebészeti osztályos háttér
Fizioterápia

Járóbeteg-szakellátás minimumfeltételei
I. szint:

Traumatológiai szakvéleményezés, szakorvosi vizsgálat
Személyi feltételek:

1 traumatológus szakorvos
1 asszisztens/szakasszisztens

Tárgyi feltételek:

A rendelő általános feltételei
Invazív beavatkozás nem végezhető

II. szint: Traumatológiai szakrendelés – alapszintű
Személyi feltételek:

1 traumatológus szakorvos
1 asszisztens/szakasszisztens

Tárgyi feltételek:

A rendelő általános feltételei+
Sebészeti kötöző + eszközök
Gipszelő

III. szint:

12 fő
12 fő

Traumatológiai szakrendelés – kiemelt szintű

Személyi feltételek:

1 traumatológus szakorvos
1 aneszteziológus szakorvos
1 asszisztens/szakasszisztens
Egynapos sebészet esetén komplett műtőszemélyzet
műtéti szakasszisztens
aneszteziológus szakasszisztens EL
Fektetőben
szakápoló
1 asszisztens/szakasszisztens

Tárgyi feltételek:

A rendelő általános feltételei+
Sebészeti kötöző + eszközök
Gipszelő
Kisműtő + eszközök egynapos sebészet esetén
Fektető, megfigyelő

EL
EL/EK
EL
EL
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Kézsebészet

Szakmakód:
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0302

A szaktevékenységet végző egységek minimumfeltételei
Progresszivitási szint:
I.

Progresszivitási szint:

Feladata:
a) egyszerű kézsérülések ellátása, elsősegélynyújtás, kézsebészeti szakellátást igénylő kézsérülések és
kézbetegségek továbbküldése a megfelelő szintű kézsebészeti ellátó helyre,
b) kézsebész szakorvos jelenléte (X*) esetén bizonyos (kézsebész szakorvosi kompetenciához kötött) kézsebészeti
beavatkozások elvégzése.
Személyi feltételek:
a) Kézsebész szakorvos jelenléte nélkül
1. 4 fő teljes munkaidőben (a továbbiakban: TM) foglalkoztatott traumatológus szakorvos. (Az egyszerű
kézsérült-ellátáshoz 1 fő teljes munkaidejű traumatológus szakorvos folyamatos jelenléte szükséges a nap
24 órájában, ami intézményenként 4 fő TM, lásd az általános traumatológia I. progresszivitási szintjét).
2. A rendelkezésre álló aneszteziológiai team létszámát és összetételét illetően lásd a traumatológiai ellátás
I. progresszivitási szintjét.
3. Műtős szakasszisztensek, műtőssegédek száma az általános traumatológia I. progresszivitási szintjén
meghatározottnak felel meg.
4. A szakdolgozói létszám a 6. számú mellékletben meghatározottak szerint (ápoló, dietetikus,
gyógytornász) osztály esetén.
b) Kézsebész szakorvos jelenléte esetén
1. Kézsebész szakorvos TM vagy részmunkaidőben (a továbbiakban: RM) való jelenléte esetén (X*) is feltétel a
4 fő TM traumatológus foglalkoztatása.
2. A X* kompetenciaszinthez kötött kézsebészeti beavatkozásokat csak kézsebész szakorvos végezheti,
amennyiben az operatőr nem rendelkezik kézsebészeti szakképesítéssel, a beavatkozás csak kézsebész
szakorvos asszisztálása és felügyelete mellett végezhető.
3. A rendelkezésre álló aneszteziológiai team összetételét és az egyéb szakdolgozók számát lásd az a) pont
alatt.
Tárgyi feltételek:
a) Kézsebész szakorvos jelenléte nélkül
1. Az általános traumatológia I. progresszivitási szintjén meghatározott tárgyi feltételek.
b) Kézsebész szakorvos jelenléte (X*) esetén végezhető beavatkozásoknál a fenti feltételek kiegészülnek az
alábbiakkal:
1. Kézsebészeti műszertálca (2 db)
2. Kéz-csontsebészeti műszertálca
3. KFI műszertálca
4. KFI- és minicsavarok, minilemezek
5. Tűződrótok (0,8 mm átmérőtől méretsorozatban)
6. Mikrosebészeti műszerek (tűfogó, mikrocsipesz, mikroolló)
7. Operációs mikroszkóp vagy min. 5x nagyítású lupe
8. Pneumatikus vértelenítő
9. Bipoláris koagulátor
10. Elektromos koaguláló és vágó
11. Sterilizálható fúrómotor tartozékokkal
12. Oszcillációs fűrész
13. Rtg-képerősítő
14. A kéz és ujjak rögzítésére alkalmas sínek (lehet műanyag, alumínium, stb.)
15. Gipszelő vagy mozgatható gipszelőkocsi
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II. Progresszivitási szint:
Feladata:
a) kézsebészeti szakellátás biztosítása folyamatosan, a nap 24 órájában elérhető kézsebész szakorvossal a
kézsérülések, a szeptikus kézsebészeti esetek sürgősségi ellátása érdekében, nem traumás elektív kézsebészeti
műtéti tevékenység végzése,
b) a kompetenciaszintet meghaladó kézsebészeti ellátást igénylő esetek továbbküldése a megfelelő, teljes körű,
vagy speciális ellátást nyújtó intézménybe.
1. A folyamatos kézsebész-elérhetőség feltétele minimum 3 fő TM kézsebész szakorvos jelenléte az
intézményben, az elérhetőség jelenthet bent lévő kézsebész ügyeleti szolgálatot, behívós kézsebész
készenlétet, illetve a kettő kombinációját (a 3 fő csak ez utóbbi két változatban elegendő).
2. A kézsebész szakorvos mellett folyamatosan jelen legyen szükség esetén a műtéti asszisztenciára alkalmas
1 fő orvos (traumatológus szakorvos vagy szakorvosjelölt, kézsebész szakorvosjelölt stb.), ami minimálisan 4 fő
TM traumatológus szakorvost vagy szakorvosjelöltet feltételez (lásd az I. szintet).
3. 24 órán keresztül folyamatos diagnosztikai háttér (röntgen, labor) biztosítandó.
4. 24 órán keresztül folyamatos, teljes műtői személyzettel és aneszteziológus teammel rendelkező műtő álljon
rendelkezésre.
5. Intenzív terápiás háttér (osztály vagy részleg formájában).
6. Kézsebészeti járóbeteg-ellátóhely, utókezelési lehetőség (lásd a II. járóbeteg-ellátási progresszivitási szintet).
III. Progresszivitási szint:
Feladata:
a) kézsebészeti szakellátás biztosítása folyamatosan, a nap 24 órájában elérhető kézsebész szakorvossal a
kézsérülések, a szeptikus kézsebészeti esetek sürgősségi ellátása érdekében, nem traumás elektív kézsebészeti
műtéti tevékenység végzése,
b) a kompetenciaszintet meghaladó kézsebészeti ellátást igénylő esetek fogadása az I. és II. progresszivitási szinten
működő intézményekből,
c) folyamatos replantációs készenlét biztosítása,
d) speciális kéz- és mikrosebészeti beavatkozások végzése,
e) konzultációs lehetőség biztosítása a II. progresszivitási szinten működő intézmények számára,
f) részvétel a kézsebészeti gyakorlati szakképzésben.
Személyi feltételek:
Minimum 4 fő TM kézsebész szakorvos, akik közül 1 fő 10 évesnél hosszabb folyamatos kéz- és mikrosebészeti
gyakorlattal, szakképesítéssel rendelkezik.
Az egyéb feltételek azonosak a II. szinten előírtakkal.

Kézsebészeti műtő minimumfeltételei
Tárgyi feltételek:
Kézsebészeti műtőasztal
Sugáráteresztő karasztal műtőasztalra rászerelhető
Műtőlámpa: 3 égős, satellit, hidegfényű
Műtőszék: kar nélküli, változtatható magasságú
Vértelenítő mandzsetta: méretsorozat
Vértelenítő mandzsetta: dupla falú, méretsorozat
Manometer
Operációs lupe 3x nagyítású
Operációs lupe 6x nagyítású (csak ha nincs operációs mikroszkóp)
Operációs mikroszkóp: hideg fényű, mobil
Műtéti észlelő EKG rendszer, manometer, pulsoximeter
Intravénás regionalis local anaesthesia feltételei

Progresszív ellátási szint
I.
II.
III.
X*
X*
X*
X*
X*
X*
X*
X*
X*
X*
X*

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X

X
X
X
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Vezetéses érzéstelenítés feltételei (pl. plexus blocad)
Mobil röntgen képerősítő
Mobil röntgen készülék
Kézfüggesztő állvány ujjgyűrűkkel
Műtéti tálcák:
Suturás tálca
Komplex lágyrész sérüléshez tálca
Kiegészítő műszerek idegsérüléshez
Kiegészítő műszerek ínsérüléshez
Csont sérüléshez tálca
Implantátum készletek osteosynthesishez KFI, mini KFI
Fixateur externe szett: mini és midi
Mikrosebészeti műszerek
Sűrített levegős fúrómotor 2 db, lehetőleg mini
Oscillatios fűrész szett
Speciális műszerek:
Distractor készülékek: mini és midi
Ender lemez készlet
Herbert csavar készlet
Ízületi protézis behelyező műszerkészlet és protézis sorozatok: ujjízületi-,
csuklóízületi-, radius-, fejecs-, ulnavég
Varróanyagok – mikrosebészeti is:
Felszívódó varróanyag teljes méretválasztékkal
Nem felszívódó varróanyag teljes méretválasztékkal
Egyszerhasználatos izoláló szett
Gyorssterilező, egy-egy eszköz sterilezéséhez
Központi sterilizálás:
Műtői gipszelő kocsi
X*:
kézsebész szakorvosi kompetenciához kötött

X*
X*
X*
X*

X
X
X
X

X
X
X
X

X*
X*
X*
X*
X*
X*
X*

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X*
X*
X*

X
X
X
X

X
X
X
X

X*

X

X

X*
X*
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Kézsebészeti járóbeteg-szakellátás minimumfeltételei
I. szint: Kézsebészeti szakvéleményezés, szakorvosi vizsgálat
Feladata: kézsebészeti fizikális és egyszerű eszközös vizsgálat, tanácsadás, szakvéleményezés, leletkészítés, invazív
beavatkozás nem végezhető
Személyi feltételek:
1 kézsebész szakorvos
1 asszisztens/szakasszisztens
Tárgyi feltételek:
A rendelő általános feltételei
II. szint: Kézsebészeti szakrendelés, alapszintű
Feladata: kézsebészeti fizikális és egyszerű eszközös vizsgálat, tanácsadás, szakvéleményezés, leletkészítés,
sérülések és műtéti sebek kötözése, varratszedés, utókezelés, punkciók végzése, injekciók adása, sínezés,
gipszrögzítés, stb.
Személyi feltételek:
1 kézsebész szakorvos
1 asszisztens/szakasszisztens

MAGYAR KÖZLÖNY

•
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Tárgyi feltételek:
A rendelő általános feltételei +
Sebészeti kötöző (lehet a rendelővel azonos helyiségben)
Kéziműszerek (kötözés, varratszedés, punkció stb. eszközei)
Gipszelő vagy gipszelőkocsi
III. szint: Kézsebészeti szakrendelés (ambulancia), kiemelt szintű
Feladata: a II. szintű szakrendelésben felsoroltakon túl ambuláns vagy egynapos sebészet keretében kézsebészeti
beavatkozások, műtétek végzése
Személyi feltételek:
1 kézsebész szakorvos
1 aneszteziológus szakorvos
1 aneszteziológus szakasszisztens
1 műtős szakasszisztens
1 műtőssegéd
Fektetőben:
Szakápoló
Asszisztens/szakasszisztens
Tárgyi feltételek:
A rendelő általános feltételei +
Sebészeti kötöző
Kéziműszerek (kötözés, varratszedés, punkció stb. eszközei)
Gipszelő vagy gipszelőkocsi
Kézsebészeti műtő, a beavatkozásoknak megfelelően előírt műszerek
Fektető, megfigyelő
Sportszakorvosi ellátás

Szakmakód:

2602

Sportszakorvosi járóbeteg-szakellátás minimumfeltételei
Szakorvosi rendelő
Progresszív ellátási szint
Személyi feltételek:
I.
II.
III.
OSEI,
BSC
Sportszakorvos
1 RM
1 TM + 1 1 TM +
5 TM +
RM
2 RM
5 RM
Asszisztens/szakasszisztens
1 RM
1 TM + 1 1 TM +
5 TM +
RM
2 RM
5 RM
Tárgyi feltételek: a rendelő általános feltételei +
Terhelésdiagnosztikai eszköz EKG monitorozási
lehetőséggelNÉ
EKG (12 elvezetéses) NÉ
ABPM készülékNÉ
Holter készülékNÉ
Légzésfunkciós készülékNÉ
Reflex-kalapács
Szemészeti vizsgálótábla

EL/EK

EL

X

X

EL/EK
EL/EK
EL/EK
EL/EK
X
EL

X
EL
EL
EL
X
X

X
EL
EL
X
X
X

X
X
X
X
X
X

Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:
MRI, CT
Mikrobiológiai laboratórium
EEG

EL/EK
EL/EK
EL/EK

EL/EK
EL/EK
EL/EK

EL/EK
EL/EK
EL/EK

EL/EK
EL/EK
EL/EK

47426
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Progresszivitási szintek:
I.
Kistérségi szakrendelők
II. özponti rendelők
III. Regionális központi rendelők
Országos Sportegészségügyi Intézet (OSEI) – Budapesti Sportorvosi Centrum (BSC)
Jelmagyarázat:
RM: részmunkaidőben
TM: teljes munkaidőben

•
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ORVOSI LABORATÓRIUMI DIAGNOSZTIKA
Orvosi laboratóriumi diagnosztika
Molekuláris genetikai diagnosztika
Haematológiai és immunológiai diagnosztika

Szakmakód:

5000
5006
5008

Bevezetés:
1.

Az orvosi diagnosztikai laboratóriumok feladata in vitro orvosi laboratóriumi szolgáltatás biztosítása
egészségügyi szolgáltatók számára, beleértve a nem alapellátásban végzett szakszerű mintavételi
tevékenységet is.

2.

Az engedélyezés négy progresszivitási szinten meghatározott szakmai kompetenciák alapján történik. Egy
adott egészségügyi intézményen belül egy progresszivitási szint engedélyezhető, kivéve azt az intézményt,
ahol immungenetikai (HLA) laboratórium is működik.

3.

Az adott progresszivitási szinten meghatározott valamennyi szakterületre előírt kompetenciát igazolni kell.
Ez alól kivételt képez a „vércsoport szerológia” szakterület azon egészségügyi intézményekben, ahol az
Országos Vérellátó Szolgálat biztosítja az ehhez kötelezően előírt diagnosztikai beavatkozásokat.

4.

Az egyes progresszivitási szinteken a szakterületi kompetencia igazolásához az adott szakterülethez és
progresszivitási szinthez tartozóan, a Járóbeteg Ellátási Szabálykönyvben kötelezően előírt valamennyi
laboratóriumi diagnosztikai beavatkozást (OENO) biztosítani kell. Az engedélyezett progresszivitási szinten
csak az annál magasabb progresszivitási szintre előírt diagnosztikai beavatkozások nem végezhetők.

5.

Amennyiben egy adott in vitro orvosi diagnosztikai laboratórium a kötelezően előírt laboratóriumi
diagnosztikai beavatkozást (OENO) nem tudja helyben biztosítani, úgy azt más laboratóriumi szolgáltatóval
kötött közreműködési szerződés alapján is biztosíthatja, és a vizsgálati mintákat más intézmény in vitro
orvosi laboratóriumába továbbíthatja. Ilyen esetekben a működési engedélyezés feltétele a szolgáltatók
közti, diagnosztikai beavatkozás szintjén részletezett, érvényes közreműködői szerződés bemutatása.
Közreműködői szerződés csak azonos vagy magasabb progresszivitási szintű in vitro orvosi diagnosztikai
laboratóriumi szolgáltatóval köthető.

6.

Ahol a minimumfeltétel beavatkozásszám vagy esetszám arányában meghatározott, ott az engedélyezés
vagy ellenőrzés aktuális naptári évét megelőző év hivatalos statisztikai jelentésében szereplő adatokat kell
alapul venni. Új laboratóriumi szolgáltató engedélyezése a szolgáltató előzetes nyilatkozata alapján
történik.

Magyarázat:
Esetszám: laboratóriumi megjelenések száma
Beavatkozásszám: a laboratóriumban elvégzett, járóbeteg-ellátási szabálykönyvben meghatározott orvosi
eljárások (OENO) összessége; egyszerűsítve: laboratóriumi vizsgálatszám.
Szakterületek:
BK: beteg közeli laboratóriumi diagnosztika (POCT). Ez a szakterület olyan, nem laboratóriumi szakszemélyzet
által végzett, de a laboratórium által felügyelt és minőségbiztosítási rendszerbe kapcsolt „in vitro” diagnosztikai
tevékenységeket foglal magába, amit a laboratóriumi eredményen alapuló sürgős klinikai döntéshozatal
érdekében a betegágy mellett, vagy közelében végeznek (pl. vérgáz, kardiális markerek). Jelen értelmezés nem
foglalja magába a beteg által, önellenőrzés céljából végzett laboratóriumi diagnosztikai eljárásokat.
ELV: elválasztási eljárások (elektroforetikus, kromatográfiás, tömegspektrometriás technikák)
G: molekuláris genetikai, citogenetikai laboratóriumi diagnosztika
H: haematológia
HS: haemostasis
IK: immunkémia: endokrin diagnosztika, vitaminok és metabolitok meghatározása, gyógyszerszint monitorozás,
drog tesztek, autoimmun diagnosztika, „in vitro” izotópdiagnosztika, szerológia, tumor marker vizsgálatok

47428
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KK: klinikai kémia (vérből és egyéb testnedvekből végzett általános kémiai diagnosztika, széklet diagnosztika és
kőanalízis)
KL: „kislabor”
MV: mintavétel
S: sürgősségi laboratóriumi diagnosztika és 24 órás ügyeleti ellátás/rendelkezésre állás
SHI: speciális haematológiai, haemostaseológiai és immunológiai diagnosztika
VCs: vércsoport szerológia (ABO, Rh, ellenanyag szűrés)

Immungenetikai (HLA) laboratóriumi diagnosztika:
HLA szerológiai és DNS szintű vizsgálatok, HLA-ellenes antitest-meghatározás és keresztpróba. Az ilyen
laboratóriumi diagnosztikai szolgáltatás regionális vérellátóhoz kötött tevékenység, mely együtt jár a
szervtranszplantációval kapcsolatos 24 órás rendelkezésre állással.

Rövidítés:
RIA: radioimmuno assay (izotópjelölésű immunanalitikai módszer)

MAGYAR KÖZLÖNY

Orvosi laboratóriumi diagnosztika
Haematológiai és immunológiai diagnosztika
0. szint
Kötelezően végzendő szakterületi kompetenciák

I. Személyi feltételek

Szakmai felügyeletet ellátó személy
Orvosi laboratóriumi diagnosztika
szakorvosa
Klinikai laboratóriumi diagnosztikai
szakgyógyszerész
Klinikai biokémikus
orvos/egyéb szakorvos/egyéb diplomás
orvosdiagnosztikai laboratóriumi
analitikus/főiskolai diplomás
Szakképzett laboratóriumi asszisztens,
asszisztens, technológus

Vérvételre képzett egészségügyi
személyzet
Adminisztrátor
Informatikus
Képzett minőségügyi felelős

KL:
„kislabor”

nem szükséges
A levett mintákat feldolgozó laboratórium 1 fő orvosdiagnosztikai analitikusa vagy magasabb laboratóriumi szakképesítéssel
rendelkező diplomás dolgozója*.

2009. évi 193. szám

Laboratóriumvezető

MV:
Mintavétel

•

A tevékenység végzéséhez szükséges
minimumfeltételek

EL

nem szükséges

nem szükséges
25 ezer beavatkozás/évig min. 1 fő*.
E felett munkaterhelés arányos minimális teljes
szakdolgozói létszám:
+1 fő/25 ezer beavatkozás*
nem szükséges

napi 50 mintavételenként 1 fő, de min. 2 fő*
napi 100 mintavételenként 1 fő*
EL
EL

47429

47430

0. szint
Kötelezően végzendő szakterületi kompetenciák

II./1. Laboratóriumi elhelyezés,
bútorzat

Analitikai terület

Személyzeti helyiségek

II./2. Gépműszerpark
III./1. Minőségügyi
feltételek

Elkülönítetten:
Vérvételi hely
Betegfelvételi iroda
Betegváró (egyéb szakrendelésekkel közös lehet)
Beteg WC nemek szerint és akadálymentesített (egyéb szakrendelésekkel közös lehet)
Vérvételi szék: 50 mintavétel/naponként egy + dönthető vérvételi szék/ágy
A betegfogadó résztől lehetőleg elkülönített
helyiségben
Elkülönítetten:
Személyzeti WC
Személyzeti öltöző
Személyzeti tartózkodó
Raktár (egyéb szakrendelésekkel közös lehet)
Veszélyeshulladék tároló (egyéb szakrendelésekkel közös lehet)
1

Centrifuga (db)
Hűtőkapacitás a minták és reagensek
tárolására
+4 qC és -18 qC

Zárt vérvételi rendszer

*: részmunkaidőben ellátható

X

X

X

X

_

X

X

X
X
X

2009. évi 193. szám

Betegadatok rögzítésére,
vizsgálatkérésre és eredményközlésre
alkalmas informatikai rendszer
A laboratórium által végzett és hazai
vagy nemzetközi Külső
Minőségellenőrzési Rendszerben
elérhető valamennyi beavatkozás
esetében, min. évente 4x, ahol ez a
minőségügyi szolgáltató szolgáltatási
sajátosságai miatt nem elérhető, min.
évente 2x, részvétel és megfelelés
Minőségirányítási kézikönyv
Minták szakszerű tárolásának,
továbbításának biztosítása

KL:
„kislabor”

•

III./2.
Egyéb

MV:
Mintavétel

MAGYAR KÖZLÖNY

III. Szakmai környezet

Betegellátó funkciók

Tárolási funkciók

II./3.
Informatika

II. Tárgyi feltételek

A tevékenység végzéséhez szükséges
minimumfeltételek

MAGYAR KÖZLÖNY

Orvosi laboratóriumi diagnosztika
Haematológiai és immunológiai diagnosztika
I. szint

Szakképzett laboratóriumi
asszisztens, asszisztens, technológus
**
Vérvételre képzett egészségügyi
személyzet

Adminisztrátor
Informatikus
Képzett minőségügyi felelős *

I. Személyi feltételek

EL
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Szakmai felügyeletet ellátó személy
(laboratóriumi szakképesítésű
diplomás összlétszámon felül)
Orvosi laboratóriumi diagnosztika
szakorvosa**
Klinikai laboratóriumi diagnosztikai
szakgyógyszerész/Klinikai
biokémikus **
Orvos/egyéb szakorvos/egyéb nem
orvos diplomás **
Orvosdiagnosztikai laboratóriumi
analitikus/főiskolai diplomás **

•

A tevékenység végzéséhez szükséges
minimumfeltételek
Laboratóriumvezető **
(laboratóriumi szakképesítésű
diplomás összlétszámon belül)

Kötelezően végzendő szakterületi kompetenciák
VCs:
MV:
KK:
IK:
Vércsoport
H:
HS:
Mintavétel
Klinikai kémia
Immunkémia
Haematológia
Haemostasis
szerológia
Orvosi laboratóriumi diagnosztikai szakorvos/Klinikai laboratóriumi diagnosztikai szakgyógyszerész/Klinikai biokémikus
szakképesítés
megszerzését követően minimum 5 éves laboratóriumi gyakorlat
1 fő
orvosdiagnosztikai
analitikus vagy
magasabb
laboratóriumi
szakképesítéssel
rendelkező
diplomás *
Laboratóriumi szakképesítéssel rendelkező diplomások összlétszáma:
Napi 500 esetig minimum 1 fő szakorvos. E felett további 1 fő szakképzett diplomás/500 eset. A laboratóriumi
szakképesítéssel rendelkezők teljes létszámának minimálisan fele a konzultatív tevékenység biztosítására
orvosi laboratóriumi diagnosztika szakorvosa legyen.

1 fő/500 ezer beavatkozás/év

nem szükséges
napi 50
mintavételenként
1 fő, de min. 2 fő *
napi 100
mintavételenként
1 fő *
EL
EL

500 ezer beavatkozás/évig min. 5 fő.
E felett valamennyi szakterületi tevékenységre vonatkozó munkaterhelés arányos minimális teljes
szakdolgozói létszám:
+1 fő/100 ezer beavatkozás/év
Napi 300 esetenként egy fő, „online” vizsgálatkérési és eredményfogadási
gyakorlat esetén napi 500 esetenként egy fő
Elérhetőség 4 órán belül szükséges
+1 fő (az eddigi létszám felett)
47431

47432

I. szint

II./1. Laboratóriumi elhelyezés, bútorzat

Betegellátó funkciók
Analitikai terület

MV:
Mintavétel
Elkülönítetten:
Vérvételi hely
Betegfelvételi
iroda
Betegváró (egyéb
szakrendelésekkel
közös lehet)
Beteg WC nemek
szerint és
akadálymentesített (egyéb
szakrendelésekkel
közös lehet)
Vérvételi szék:
50 mintavétel/
naponként
1 db + dönthető
vérvételi szék/ágy
-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

X

X

X

X

X

X

-

2

-

-

-

-

-

Éves KK
beavatkozás
szám/1500

-

-

-

-
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1
-

•

Kémiai automata kapacitás óránként

-

HS:
Haemostasis

MAGYAR KÖZLÖNY

Tárolási funkciók
Centrifuga (db)
Hematológiai automata min.18 paraméteres (db)
Hematológiai automata min.
25 paraméteres (db)
Hűtőkapacitás a minták és reagensek
tárolására +4 qC és –18 qC
Ionmérő (klinikai kémia automata része is
lehet) (db)

-

Kötelezően végzendő szakterületi kompetenciák
VCs:
IK:
H:
Vércsoport
Immunkémia
szerológia
Haematológia

A betegfogadó résztől elkülönített, klimatizált (legkésőbb 2011. január 1-jétől) terület
Diplomás dolgozó
Személyzeti tartózkodó
Személyzeti öltöző
Személyzeti WC
Raktár
Veszélyeshulladék tároló
2
1
-

Személyzeti helyiségek

II./2. Gép- műszerpark

II. Tárgyi feltételek

A tevékenység végzéséhez szükséges
minimumfeltételek

KK:
Klinikai
kémia

III./1. Minőségügyi
feltételek
III./2.
Egyéb

III. Szakmai környezet

II./3.
Informatika

Immunkémiai automata, félautomata
Mikroszkóp (db)

-

-

-

1

HS:
Haemostasis
2
-

2009. évi 193. szám

Koagulométer (db)

MV:
Mintavétel
-

Kötelezően végzendő szakterületi kompetenciák
VCs:
IK:
Vércsoport
H:
Immunkémia
Haematológia
szerológia
Kapacitás/óra:
éves IK
beavatkozás
szám/5000
1

•

A tevékenység végzéséhez szükséges
minimumfeltételek

KK:
Klinikai
kémia
-

MAGYAR KÖZLÖNY

I. szint

-

X, Klinikai Informatikai Rendszerrel kétirányú „online” kommunikációban
Laboratóriumi informatikai rendszer
Internet
A laboratórium által végzett és hazai vagy
nemzetközi Külső Minőségellenőrzési
Rendszerben elérhető valamennyi
beavatkozás esetében, min. évente 4x, ahol
ez a minőségügyi szolgáltató szolgáltatási
sajátosságai miatt nem elérhető, min.
évente 2x, részvétel és megfelelés
Minőségirányítási kézikönyv
Minták szakszerű tárolásának,
továbbításának biztosítása
Zárt vérvételi rendszer

X

X

X

X

-

X

X

X

X

X
X

* Részmunkaidőben ellátható; ** teljes munkaidőben, főállásban

47433
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Orvosi laboratóriumi diagnosztika
Haematológiai és immunológiai diagnosztika
II. szint

A tevékenység végzéséhez szükséges minimumfeltételek

I. Személyi feltételek

Laboratóriumvezető ** (laboratóriumi
szakképesítésű diplomás összlétszámon
belül)

Szakmai felügyeletet ellátó személy
(laboratóriumi szakképesítésű diplomás
összlétszámon felül)

MV:
Mintavétel

S:
Sürgősségi és
24 órás
ügyeleti ellátás

Kötelezően végzendő szakterületi kompetenciák
ELV:
ElváIK:
VCs:
KK:
ImVérlaszKlinimun
csoport
tási
kai
eljárákészerokémia
sok
mia
lógia

H:
Haematológia

HS:
Haemostasis

BK:
Beteg közeli
laboratóriumi
diagnosztika (POCT)

Orvosi laboratóriumi diagnosztikai szakorvos/Klinikai laboratóriumi diagnosztikai
szakgyógyszerész/Klinikai biokémikus szakképesítés megszerzését követően minimum 5 éves
laboratóriumi gyakorlat

1 fő
orvosdiagnosztikai
analitikus vagy
magasabb
laboratóriumi
szakképesítéssel
rendelkező
diplomás *

+1 fő
Orvosi
laboratóriumi
diagnosztikai
szakorvosi
szakképesítéssel

-

-

Izotóp
jelölési
technika
esetén +1
fő #

-

-

-

1 fő POCT
koordinátor
(orvosdiagnosztikai
laboratóriumi
analitikus vagy
magasabb
végzettségű
kompetens
laboratóriumi
szakember,
minimálisan 5 év
laboratóriumi
gyakorlattal)

MAGYAR KÖZLÖNY

•
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II. szint

EL
EL
2 fő

nem szükséges

6 fő***

Szakképzett laboratóriumi asszisztens,
asszisztens, technológus **
Vérvételre képzett egészségügyi
személyzet

Adminisztrátor
Informatikus
Képzett minőségügyi felelős *

napi 50
mintavételenként 1 fő,
de min. 2 fő *
napi 100
mintavételenként
1 fő *
EL
EL

HS:
Haemostasis

BK:
Beteg közeli laboratóriumi diagnosztika (POCT)

Laboratóriumi szakképesítéssel rendelkező diplomások összlétszáma:
Napi 500 esetig minimum 1 fő szakorvos. E felett további 1 fő szakképzett
diplomás/500 eset. A laboratóriumi szakképesítéssel rendelkezők teljes
létszámának minimálisan fele a konzultatív tevékenység biztosítására orvosi
laboratóriumi diagnosztika szakorvosa legyen.
A „sürgősségi és 24 órás ügyeleti ellátás” szakterület kivételével,
valamennyi szakterületi tevékenység minimális diplomás létszáma
2 millió beavatkozásig: 1 fő/500 ezer beavatkozás/év.
E felett további 1 fő/1000 ezer beavatkozás/év
A „sürgősségi és 24 órás ügyeleti ellátás”
szakterület kivételével 500 ezer beavatkozás/évig
min. 5 fő
A „sürgősségi és 24 órás ügyeleti ellátás”
szakterület kivételével valamennyi szakterületi
tevékenységre vonatkozó munkaterhelés arányos
minimális teljes szakdolgozói létszám:
3 millió beavatkozásig: 1 fő/100 ezer
beavatkozás/év.
Efelett további 1 fő/1000 ezer beavatkozás/év,
nem szükséges
mely létszámból az IK szakterületen RIA
alkalmazása esetén 1 fő izotóp asszisztens
radiofarmakológiai vagy bővített sugárvédelmi
ismeretekkel rendelkező szakasszisztens legyen.
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Orvosi laboratóriumi diagnosztika
szakorvosa/Klinikai laboratóriumi
diagnosztikai szakgyógyszerész/Klinikai
biokémikus **
Orvos/egyéb
szakorvos/orvosdiagnosztikai
laboratóriumi analitikus/egyéb egyetemi
nem orvos vagy főiskolai diplomás **

MV:
Mintavétel

H:
Haematológia

•

A tevékenység végzéséhez szükséges minimumfeltételek

S:
Sürgősségi és
24 órás
ügyeleti ellátás

Kötelezően végzendő szakterületi kompetenciák
ELV:
ElváVCs:
KK:
VérlaszKliIK:
tási
csoport
Immun- szeronikai
eljákémia
rások
kémia
lógia

-

nem szükséges
Elérhetőség 2 órán
belül szükséges
EL

Napi 300 esetenként egy fő, „online”
vizsgálatkérési és eredményfogadási gyakorlat
esetén napi 500 esetenként egy fő
Elérhetőség 4 órán belül szükséges
+1 fő (az eddigi létszám felett)

EL

47435

47436

II. szint

II./1. Laboratóriumi elhelyezés, bútorzat

Betegellátó funkciók

MV:
Mintavétel

Elkülönítetten:
Vérvételi hely
Betegfelvételi iroda
Betegváró (egyéb
szakrendelésekkel
közös lehet)
Beteg WC nemek
szerint és
akadálymentesített
(egyéb
szakrendelésekkel
közös lehet)
Vérvételi szék +
dönthető vérvételi
szék/ágy:
50 mintavétel/
naponként 1 db,
de min. 2 db
-

Analitikai terület

1
-

HS:
Haemostasis

BK:
Beteg közeli laboratóriumi
diagnosztika
(POCT)

-

A betegellátó
ambulanciákon és
osztályokon a helyi
POCT szabályzat
specifikációi alapján
A betegfogadó résztől elkülönített, klimatizált (legkésőbb 2011. január
1-jétől) terület.
Ha az immunkémián belül radioaktív jelölést is alkalmaznak, akkor ahhoz
sugárvédelmi rendelet által előirt, elkülönített laboratóriumi helyiséget kell
biztosítani
Diplomás dolgozó
Személyzeti tartózkodó
Személyzeti öltöző
Személyzeti WC
Raktár
Veszélyeshulladék tároló
Izotópdiagnosztika esetén radioaktív hulladéktároló
1
2
1
1
-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

-

-
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-

•

Tárolási funkciók
Centrifuga (db)
Denzitométer (db)
Elektroforézis berendezés (db)
Hematológiai automata min.
18 paraméteres (db)
Hematológiai automata min.
25 paraméteres (db)

H:
Haematológia

MAGYAR KÖZLÖNY

Személyzeti helyiségek

II./2. Gépműszerpark

II. Tárgyi feltételek

A tevékenység végzéséhez szükséges minimumfeltételek

S:
Sürgősségi és 24
órás
ügyeleti ellátás

Kötelezően végzendő szakterületi kompetenciák
ELV:
ElváVCs:
KK:
VérlaszKliIK:
tási
csoport
Immun szeronikai
eljákémia
rások
kémia
lógia

-

Éves KK beavatkozás szám/1500
1
-

-

-

1, mely lehet az IK alatt
specifikált műszer

-

-

-

1

1
-

-

Immunkémiai automata, félautomata

II./3.
Informatika

Felületi radioaktív
sugárszennyezettségmérő (db)
Mikroszkóp (db)
Osmometer (db)

Kapacitás/
óra:
éves
IK beavatkozás
szám/
5000,
RIA
esetén:
1 db
automatikus
minta
váltó
RIA
esetén 1
-

HS:
Haemostasis

-

-

1

-

-

-

-

-

-

1
-

-

Klinikai Informatikai
Rendszerbe kapcsoltan
(legkésőbb 2013.
január 1-jétől)

X

X

X

Klinikai Informatikai Rendszerrel kétirányú „online” kommunikációban
Laboratóriumi informatikai rendszer
Internet

-

X

X

X

X

BK:
Beteg közeli laboratóriumi
diagnosztika
(POCT)

X
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Kémiai automata kapacitás/óra
Koagulométer (db)

MV:
Mintavétel

H:
Haematológia

•

A tevékenység végzéséhez szükséges minimumfeltételek

S:
Sürgősségi és
24 órás
ügyeleti ellátás

Kötelezően végzendő szakterületi kompetenciák
ELV:
ElváVCs:
KK:
VérlaszKliIK:
tási
csoport
Immun szeronikai
eljákémia
rások
kémia
lógia

MAGYAR KÖZLÖNY

II. szint

47437

47438

II. szint

III./2. Minőségügyi
feltételek
III./3.
Egyéb

III. Szakmai környezet

III./1.
Munkarend

A tevékenység végzéséhez szükséges minimumfeltételek

24 órás szolgáltatás biztosítása
POCT szervezése az OLVSZK és
Aneszteziológiai Szakmai Kollégium
közös irányelve alapján
A laboratórium által végzett és hazai
vagy nemzetközi Külső
Minőségellenőrzési Rendszerben
elérhető valamennyi beavatkozás
esetében, min. évente 4x, ahol ez a
minőségügyi szolgáltató szolgáltatási
sajátosságai miatt nem elérhető, min.
évente 2x, részvétel és megfelelés
Minőségirányítási kézikönyv
NAT akkreditáció (legkésőbb 2015.
január 1-jétől)
Minták szakszerű tárolásának,
továbbításának biztosítása
Zárt vérvételi rendszer

S:
Sürgősségi és
24 órás
ügyeleti ellátás

MV:
Mintavétel

Kötelezően végzendő szakterületi kompetenciák
ELV:
ElváVCs:
KK:
VérlaszKliniIK:
tási
csoport
Immun szerokai
eljákémia
rások
kémia
lógia

H:
Haematológia

HS:
Haemostasis

BK:
Beteg közeli laboratóriumi diagnosztika
(POCT)

-

X

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

X

-

X

X
-

X
X

X
MAGYAR KÖZLÖNY

* Részmunkaidőben ellátható
** Teljes munkaidőben, főállásban
*** Jogszabályban meghatározott munkaidőkeret figyelembevételével
#
Olyan magasabb szakképesítéssel rendelkező laboratóriumi szakember , aki jogszabályban előírt sugárvédelmi végzettséggel is rendelkezik [az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény
egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 16/2000. (VI. 8.) EüM rendelet, MSZ 62-7 (1999. március)]. Ennek hiányában 1 fő nukleáris medicina szakorvos elérhetőségét kell biztosítani.

•
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MAGYAR KÖZLÖNY

Orvosi laboratóriumi diagnosztika
Haematológiai és immunológiai diagnosztika
Molekuláris genetikai diagnosztika
III. szint

•

A tevékenység végzéséhez
szükséges
minimumfeltételek

I. Személyi feltételek

Laboratóriumvezető **
(laboratóriumi
szakképesítésű
diplomás
összlétszámon
belül)

Szakmai
felügyeletet ellátó
személy
(laboratóriumi
diplomás össz.
létszámon belül)

MV:
Mintavétel

S:
Sürgősségi
és 24 órás
ügyeleti
ellátás

KK:
Klinikai
kémia

ELV:
Elválasztási eljárások

IK:
Immunkémia

VCs:
Vércsoport
szerológia

H: Haematológia

HS:
Haemostasis

SHI:
Speciális
haematológiai,
haemostaseológiai és
immunológiai
diagnosztika

G:
Molekuláris
genetikai,
citogenetikai
laboratóriumi
diagnosztika

BK:
Beteg közeli
laboratóriumi
diagnosztika
(POCT)

2009. évi 193. szám

Kötelezően végzendő szakterületi kompetenciák

Orvosi laboratóriumi diagnosztikai szakorvos/Klinikai laboratóriumi diagnosztikai szakgyógyszerész/Klinikai biokémikus szakképesítés megszerzését
követően min. 10 éves laboratóriumi gyakorlat

1 fő
orvosdiagnosztikai
analitikus vagy
magasabb
laboratóriumi
szakképesítéssel
rendelkező diplomás *

1 fő
orvosi
laboratóriumi
diagnosztikai
szakorvosi
szakképesítéssel

-

-

Izotóp
jelölési
technika
esetén
1 fő #

-

-

-

1 fő
laboratóriumi
haematológiai
és
immunológiai
szakképesítéssel
(legkésőbb
2012. január
1-jétől)

1 fő molekuláris
genetikai
diagnosztika vagy
molekuláris
biológiai
diagnosztika szakképesítéssel
(legkésőbb
2012. január
1-jétől)

1 fő POCT
koordinátor
orvosdiagnosztikai
laboratóriumi
analitikus vagy
magasabb
végzettségű
kompetens
laboratóriumi
szakember,
minimálisan
5 év
laboratóriumi
gyakorlattal

47439

47440

III. szint
Kötelezően végzendő szakterületi kompetenciák

A tevékenység végzéséhez
szükséges minimumfeltételek

S:
Sürgősségi
és 24 órás
ügyeleti
ellátás

MV:
Mintavétel

-

-

-

IK:
Immunkémia

Szakmai felügyelet
alatt
specifikált
szakember
hiányában 1 fő
nukleáris
medicina
szakorvos:
EL

VCs:
Vércsoport
szerológia

-

H: Haematológia

-

HS:
Haemostasis

-

-

G:
Molekuláris
genetikai,
citogenetikai
laboratóriumi
diagnosztika

1 fő klinikai
genetikus
szakorvos: EL

BK:
Beteg közeli
laboratóriumi
diagnosztika
(POCT)

-

2 fő

A „sürgősségi és 24 órás ügyeleti ellátás” szakterület kivételével
valamennyi szakterületi tevékenység teljes minimális diplomás létszáma
2 millió beavatkozásig: 1 fő/500 ezer beavatkozás/év
E felett további 1 fő/1000 ezer beavatkozás/év

EL
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Laboratóriumi szakképesítéssel rendelkező diplomások összlétszáma:
Napi 400 esetig minimum 1 fő szakorvos. E felett további 1 fő szakképzett diplomás/400 eset. A laboratóriumi
szakképesítéssel rendelkezők teljes létszámának minimálisan fele a konzultatív tevékenység biztosítására orvosi
laboratóriumi diagnosztika szakorvosa legyen

•

EL

MAGYAR KÖZLÖNY

Egyéb klinikai
szakorvos
elérhetősége
Orvosi
laboratóriumi
diagnosztika
szakorvosa/Klinikai
laboratóriumi
diagnosztikai
szakgyógyszerész/
Klinikai biokémikus
**
Orvos/egyéb
szakorvos/egyéb
egyetemi nem orvos
vagy főiskolai
diplomás /
orvosdiagnosztikai
laboratóriumi
analitikus **

-

KK:
Klinikai
kémia

ELV:
Elválasztási
eljárások

SHI:
Speciális
haematológiai,
haemostaseológiai és
immunológiai
diagnosztika

MAGYAR KÖZLÖNY

III. szint
Kötelezően végzendő szakterületi kompetenciák

Adminisztrátor

Informatikus
Képzett
minőségügyi
felelős *

IK:
Immunkémia

HS:
Haemostasis

H: Haematológia

G:
Molekuláris
genetikai,
citogenetikai
laboratóriumi
diagnosztika

BK:
Beteg közeli
laboratóriumi
diagnosztika
(POCT)

Beavatkozás számtól függetlenül min. 2 fő/szakterület.
Az IK szakterületen RIA alkalmazása esetén ebből 1 fő izotóp asszisztens, radiofarmakológiai
vagy bővített sugárvédelmi ismeretekkel rendelkező szakasszisztens
nem szükséges

napi 50
mintavételenként 1 fő,
de min. 2 fő *
napi 100
mintavételenként
1 fő *

6 ***

A „mintavétel”és „sürgősségi és 24 órás ügyeleti ellátás” szakterületek kivételével
valamennyi szakterületi tevékenység teljes minimális szakdolgozói létszáma:
3 millió beavatkozásig: 1 fő/100 ezer beavatkozás/év.
E felett további 1 fő/1.000 ezer beavatkozás/év
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Szakképzett
laboratóriumi
asszisztens,
asszisztens,
technológus **
Vérvételre képzett
egészségügyi
személyzet

MV:
Mintavétel

KK:
Klinikai
kémia

VCs:
Vércsoport
szerológia

•

A tevékenység végzéséhez
szükséges
minimumfeltételek

S:
Sürgősségi és
24 órás
ügyeleti ellátás

ELV:
Elválasztási
eljárások

SHI:
Speciális
haematológiai,
haemostaseológiai és
immunológiai
diagnosztika

nem szükséges

nem
szükséges

Napi 300 esetenként egy fő; „online” vizsgálatkérési és eredményfogadási gyakorlat esetén
napi 500 esetenként egy fő

EL

Elérhetőség
2 órán belül
szükséges

Elérhetőség 4 órán belül szükséges

EL

EL

+1 fő (az eddigi létszám felett)

EL

47441

47442

III. szint
Kötelezően végzendő szakterületi kompetenciák

Betegellátó
funkciók

MV:
Mintavétel

Elkülönítetten:
Vérvételi hely
Betegfelvételi iroda
Betegváró (egyéb
szakrendelésekkel közös
lehet)
Beteg WC nemek szerint
és akadálymentesített
(egyéb
szakrendelésekkel
közös lehet)
Vérvételi szék:
50 mintavétel/
naponként 1 db +
dönthető vérvételi
szék/ágy

-

-

-

IK:
Immunkémia

VCs:
Vércsoport
szerológia

H: Haematológia

-

-

-

HS:
Haemostasis

-

-

A betegfogadó résztől elkülönített, klimatizált (legkésőbb 2011. január 1-jétől) terület
Ha az immunkémián belül radioaktív jelölést is alkalmaznak, akkor ahhoz sugárvédelmi rendelet
által előírt, elkülönített laboratóriumi helyiséget kell biztosítani

G:
Molekuláris
genetikai,
citogenetikai
laboratóriumi
diagnosztika

BK:
Beteg közeli
laboratóriumi
diagnosztika
(POCT)

-

A betegellátó
ambulanciákon
és osztályokon a
helyi POCT
szabályzat
specifikációi
alapján
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Három klimatizált
(legkésőbb 2011.
január 1-jétől)
helyiség a PCR
előtti és utáni
munkafolyamatok
térben történő
elválasztására.
Amennyiben
citogenetikai
diagnosztika is
történik, úgy
sötétkamra és
további két
helyiség,
sejttenyésztés,
citogenetikai
preparátumok
feldolgozása,
mikroszkópos
észlelés számára,
rezgésmentes
beépített
bútorzattal

•

Analitikai terület

-

KK:
Klinikai
kémia

ELV:
Elválasztási
eljárások

MAGYAR KÖZLÖNY

II./1. Laboratóriumi elhelyezés, bútorzat

II. Tárgyi feltételek

A tevékenység végzéséhez
szükséges minimumfeltételek

S:
Sürgősségi
és 24 órás
ügyeleti
ellátás

SHI:
Speciális
haematológiai,
haemostaseológiai és
immunológiai
diagnosztika

MAGYAR KÖZLÖNY

III. szint
Kötelezően végzendő szakterületi kompetenciák

KK:
Klinikai
kémia

IK:
Immunkémia

VCs:
Vércsoport
szerológia

H: Haematológia

Diplomás dolgozó
Személyzeti tartózkodó
Személyzeti öltöző
Személyzeti WC
Raktár
Veszélyeshulladék tároló
Izotópdiagnosztika esetén radioaktív hulladéktároló

Tárolási funkciók

HS:
Haemostasis

G:
Molekuláris
genetikai,
citogenetikai
laboratóriumi
diagnosztika

BK:
Beteg közeli
laboratóriumi
diagnosztika
(POCT)
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Személyzeti
helyiségek

MV:
Mintavétel

ELV:
Elválasztási
eljárások

•

A tevékenység végzéséhez
szükséges minimumfeltételek

S:
Sürgősségi
és 24 órás
ügyeleti
ellátás

SHI:
Speciális
haematológiai,
haemostaseológiai és
immunológiai
diagnosztika

Biológiai
anyagminták
biztonságos
tárolásának
biztosítása

47443

47444

III. szint
Kötelezően végzendő szakterületi kompetenciák

A tevékenység végzéséhez szükséges
minimumfeltételek

MV:
Mintavétel

S:
Sürgősségi
és 24 órás
ügyeleti
ellátás

KK:
Klinikai
kémia

ELV:
Elválasztási
eljárások

1

IK:
Immunkémia

VCs:
Vércsoport
szerológia

H: Haematológia

HS:
Haemostasis

2

SHI:
Speciális
haematológiai,
haemostaseológiai és
immunológiai
diagnosztika

1

II./2. Gép- műszerpark

II. Tárgyi feltételek

Centrifuga (db)

BK:
Beteg közeli
laboratóriumi
diagnosztika
(POCT)

Pre- és post-PCR
laboratóriumokban 1-1
mikrocentrifuga.
Citogenetikai
diagnosztikához
további 1
centrifuga

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

MAGYAR KÖZLÖNY

Denzitométer (db)

Elektroforézis
berendezés (db)
Nagy hatékonságú
folyadék kromatográf (HPLC)
(db)
Hematológiai
au-tomata min.
18 paraméteres (db)
Hematológiai
automata min.
25 paraméteres (db)
Áramlási citométer
(db)

1 (ELV
szakterület
műszerével
közös lehet)
1 (ELV
szakterület
műszerével
közös lehet)

G:
Molekuláris
genetikai,
citogenetikai
laboratóriumi
diagnosztika

•
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Kötelezően végzendő szakterületi kompetenciák

II./2. Gép- műszerpark

II. Tárgyi feltételek

-

Molekuláris
biológiai
laboratóriumi
eszközök

-

KK:
Klinikai
kémia

-

ELV:
Elválasztási
eljárások

-

IK:
Immunkémia

-

-

H: Haematológia

-

HS: Haemostasis

-

-

G:
Molekuláris genetikai,
citogenetikai
laboratóriumi
diagnosztika

1 db PCR készülék
1 db
spektrofotométer
1 db molekuláris
biológiai tisztaságú
víz készítésére
szolgáló készülék
1 db autokláv
A pre- és post-PCR
helyiségekben:
1-1 db steril boksz
(szeparált DNS
munkahely)
1-1 db vízfürdő
A post-PCR
helyiségben:
1 db
gélelektroforézis
készülék
1 db fűthető
mágneses keverő
1 db
géldokumentációs
rendszer
Citogenetikai
diagnosztika esetén
további:
1 db steril fülke
1 db nagy
felbontású digitális
képelemző
1 db vízfürdő
1 db termosztát
1 db CO2 termosztát

BK:
Beteg közeli
laboratóriumi
diagnosztika
(POCT)
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MV:
Mintavétel

VCs:
Vércsoportszerológia

SHI:
Speciális
haematológiai,
haemostaseológiai
és immunológiai
diagnosztika

•

A tevékenység végzéséhez
szükséges minimumfeltételek

S:
Sürgősségi és
24 órás
ügyeleti
ellátás

MAGYAR KÖZLÖNY

III. szint

-

47445

47446

III. szint
Kötelezően végzendő szakterületi kompetenciák

II./2. Gép- műszerpark

II. Tárgyi feltételek

A tevékenység végzéséhez szükséges
minimumfeltételek

Hűtőkapacitás a
minták és
reagensek
tárolására +4 qC
és –18 qC
Ionmérő (klinikai
kémia automata
része is lehet) (db)
Kémiai automata
kapacitás
óránként
Koagulométer
(db)
Aggregométer
(db)

S:
Sürgősségi
és 24 órás
ügyeleti
ellátás

MV:
Mintavétel

IK:
Immunkémia

H: Haematológia

HS: Haemostasis

SHI:
Speciális
haematológiai,
haemostaseológiai és
immunológiai
diagnosztika

G:
Molekuláris genetikai,
citogenetikai
laboratóriumi
diagnosztika

BK:
Beteg közeli
laboratóriumi
diagnosztika (POCT)

X

X

X

X

X

X

X

X

-

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Éves kémiai
beavatkozás
szám/1500

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

Kapacitás/óra:
éves
beavatkozás
szám/
5000,
RIA
esetén:
1 db
automatikus
mintaváltó

-

Autoimmun
szerológiai
szűrésre és
konfirmálásra
alkalmas
berendezések

-

-

1, mely
lehet az IK
alatt
specifikált
műszer

-

-

-

X

MAGYAR KÖZLÖNY

X

Pre- és post-PCR
laboratóriumokba
n 1-1 db +4 qC-os
hűtő, 1-1 db –18
qC-os fagyasztó,
1 -1 db -80 qC-os
fagyasztó

-

Immunkémiai/Immunológiai
analizátor

KK:
Klinikai
kémia

ELV:
Elválasztási
eljárások

VCs:
Vércsoport
szerológia

•
2009. évi 193. szám

MAGYAR KÖZLÖNY

III. szint
Kötelezően végzendő szakterületi kompetenciák

II./3. Informatika

KK:
Klinikai
kémia

IK:
Immun
-kémia

VCs:
Vércsoport
szerológia

H:
Haematológia

HS:
Haemostasis

-

-

1

-

-

-

1

-

-

1
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

RIA
esetén
1

1
fluoreszcens
kiegészítőkkel (G
szakterület
műszerével
közös lehet)
-

-

-

-

-

G:
Molekuláris
genetikai,
citogenetikai
laboratóriumi
diagnosztika

Citogenetikai
diagnosztika
esetén: 2 db
fáziskontraszt
és fluorescens
kiegészítőkkel

-

-

1

-

-

X

Klinikai
Informatikai
Rendszerhez
kapcsoltan
(legkésőbb
2013. január
1-jétől)
X

Klinikai Informatikai Rendszerrel kétirányú „online” kommunikációban
Laboratóriumi
informatikai rendszer
Internet hozzáférés

X

X

X

X

X

X

X

X

X

BK:
Beteg közeli
laboratóriumi
diagnosztika
(POCT)
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Mikroszkóp (db)
Osmometer (db)
Vérgázanalizátor (db)
Felületi radioaktív
sugárszennyezettségmérő

MV:
Mintavétel

ELV:
Elválasztási
eljárások

•

A tevékenység végzéséhez szükséges
minimumfeltételek

S:
Sürgősségi és
24 órás
ügyeleti
ellátás

SHI:
Speciális
haematológiai,
haemostaseológiai és
immunológiai
diagnosztika

47447

47448

III. szint
Kötelezően végzendő szakterületi kompetenciák

III./1. Munkarend

III. Szakmai környezet

A tevékenység végzéséhez szükséges
minimumfeltételek

24 órás
szolgáltatás
biztosítása
POCT
szervezése az
OLVSZK és
Aneszteziológi
ai Szakmai
Kollégium
közös
irányelve
alapján

S:
Sürgősségi
és 24 órás
ügyeleti
ellátás

MV:
Mintavétel

KK:
Klinikai
kémia

ELV:
Elválasztási
eljárások

IK:
Immunkémia

VCs:
Vércsoportszerológia

H: Haematológia

HS: Haemostasis

SHI:
Speciális
haematológiai,
haemostaseológiai és
immunológiai
diagnosztika

G:
Molekuláris genetikai,
citogenetikai
laboratóriumi
diagnosztika

BK:
Beteg közeli
laboratóriumi
diagnosztika (POCT)

-

X

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

X
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•
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III./2. Minőségügyi feltételek

MAGYAR KÖZLÖNY

A
laboratórium
által végzett
és hazai vagy
nemzetközi
Külső
Minőségellenőrzési
Rendszerben
elérhető
valamennyi
beavatkozás
esetében, min.
évente 4x,
ahol ez a
minőségügyi
szolgáltató
szolgáltatási
sajátosságai
miatt nem
elérhető, min.
évente 2x,
részvétel és
megfelelés
Minőségirányí
tási kézikönyv
NAT
akkreditáció
(legkésőbb
2013. január
1-jétől)

-

X

X

-

X

47449

47450

III. szint
Kötelezően végzendő szakterületi kompetenciák

III./3. Egyéb

A tevékenység végzéséhez
szükséges minimumfeltételek

Minták szakszerű
tárolásának,
továbbításának
biztosítása
Zárt vérvételi
rendszer

MV:
Mintavétel

S:
Sürgősségi és
24 órás
ügyeleti
ellátás

KK:
Klinikai
kémia

ELV:
Elválasztási
eljárások

VCs:
Vércsoportszerológia

IK:
Immunkémia

H:
Haematológia

X

HS:
Haemostasis

SHI:
Speciális
haematológiai,
haemostaseológiai és
immunológiai
diagnosztika

G:
Molekuláris
genetikai,
citogenetikai
laboratóriumi
diagnosztika

BK:
Beteg közeli
laboratóriumi
diagnosztika
(POCT)

-

X

* Részmunkaidőben ellátható
** Teljes munkaidőben, főállásban
*** Jogszabályban meghatározott munkaidőkeret figyelembevételével
#
Olyan magasabb szakképesítéssel rendelkező laboratóriumi szakember, aki jogszabályban előírt sugárvédelmi végzettséggel is rendelkezik [az atomenergiáról
szóló 1996. évi CXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 16/2000. (VI. 8.) EüM rendelet, MSZ 62-7 (1999. március)]. Ennek hiányában 1 fő
nukleáris medicina szakorvos elérhetőségét kell biztosítani

MAGYAR KÖZLÖNY

•
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MAGYAR KÖZLÖNY

Orvosi laboratóriumi diagnosztika
Immungenetikai (HLA) laboratóriumi diagnosztika
IV. szint

•

I. Személyi feltételek

Laboratóriumvezető **
Szakmai felügyeletet ellátó személy
(diplomások teljes létszámán
belül) **
Orvosi laboratóriumi diagnosztika
szakorvosa
Klinikai laboratóriumi diagnosztikai
szakgyógyszerész **
Klinikai biokémikus
Orvos/egyéb szakorvos/egyéb nem
orvos egyetemi diplomás **
Szakképzett laboratóriumi
asszisztens, asszisztens,
technológus **
Informatikus
Képzett minőségügyi felelős az
eddigi létszámon belül **

Kötelezően végzendő szakterületi kompetenciák
HLA
HLA
Szerológia
Molekuláris diagnosztika
Transzfuziológia első szakképesítéssel rendelkező vagy
Laboratóriumi hematológia és immunológia/Hematológia/Allergológia és klinikai immunológia ráépített
szakképesítésű olyan szakorvos, aki szakvizsgát követően négy év, humán hisztokompatibilitási vizsgálatok
területén szerzett gyakorlattal rendelkezik
1 fő molekuláris genetikai diagnosztika vagy
molekuláris biológiai diagnosztika szakképesítéssel
(legkésőbb 2012. január 1-jétől)

2009. évi 193. szám

A tevékenység végzéséhez szükséges
minimumfeltételek

1 fő

1 fő
3 fő minimum 1 év ellenőrzött szakmai tapasztalattal
EL
1 fő

47451

47452

IV. szint

II./1. Laboratóriumi
elhelyezés, bútorzat

A tevékenység végzéséhez szükséges
minimumfeltételek
Analitikai terület

Személyzeti helyiségek

Tárolási funkciók

Mikroszkóp (db)
Termosztát (db)
Hűtőkapacitás a minták és
reagensek tárolására

Molekuláris biológiai laboratóriumi
eszközök

MAGYAR KÖZLÖNY

II./2. Gép- műszerpark

II. Tárgyi feltételek

Centrifuga

•

Kötelezően végzendő szakterületi kompetenciák
HLA
HLA
Szerológia
Molekuláris diagnosztika
Minimum három klimatizált (legkésőbb 2011.
Elkülönített, klimatizált (legkésőbb 2011. január 1-jétől)
január 1-jétől) helyiség a PCR előtti és PCR utáni
szerológiai laboratórium
munkafolyamatok térben történő elválasztására.
Elkülönítetten:
Személyzeti WC
Személyzeti öltöző
Személyzeti tartózkodó
Raktár
Veszélyeshulladék tároló
Biológiai anyagminták biztonságos tárolásának biztosítása
2 db, melyből egyik hűthető és
Pre- és post-PCR laboratóriumokban 1-1 db
1 db mikrocentrifuga
mikrocentrifuga
1 fénymikroszkóp és 1 fáziskontraszt mikroszkóp
1
Pre- és post-PCR laboratóriumokban 1-1 db
1 db +4 qC-os hűtő
+4 qC-os hűtő,
1 db -18 qC-os fagyasztó
1-1 db -18 qC-os fagyasztó, 1-1 db -80 qC-os
1 db -80 qC-os fagyasztó
fagyasztó
1 db PCR készülék
1 db spektrofotométer
1 db molekuláris biológiai tisztaságú víz
készítésére szolgáló készülék
1 db autokláv
A pre- és post-PCR helyiségekben:
1-1 db steril boksz (szeparált DNS munkahely)
1-1 db vízfürdő
A post-PCR helyiségben:
1 db gélelektroforézis készülék
1 db fűthető mágneses keverő
1 db géldokumentációs rendszer
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X

2009. évi 193. szám

II./3. Informatika

Internet

•

X

MAGYAR KÖZLÖNY

Betegadatok rögzítésére,
donornyilvántartásra,
vizsgálatkérésre és
eredményközlésre alkalmas
informatikai rendszer

47453

47454

IV. szint
Kötelezően végzendő szakterületi kompetenciák

III./2. Minőségügyi feltételek
III./3.
Egyéb

III. Szakmai környezet

III./1.
Munkarend

A tevékenység végzéséhez szükséges
minimumfeltételek

24 órás szolgáltatás biztosítása

A laboratórium által végzett és
hazai vagy nemzetközi Külső
Minőségellenőrzési Rendszerben
elérhető valamennyi beavatkozás
esetében, min. évente 4x, ahol ez a
minőségügyi szolgáltató
szolgáltatási sajátosságai miatt
nem elérhető, min. évente 2x,
részvétel és megfelelés
Minőségirányítási kézikönyv
Akkreditáció (legkésőbb 2013.
január 1-jétől)

HLA
Szerológia

HLA
Molekuláris diagnosztika

X

X

X
X
X

Zárt vérvételi rendszer

X

** Teljes munkaidőben, főállásban

MAGYAR KÖZLÖNY

Minták szakszerű tárolásának,
továbbításának biztosítása

•
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ORVOSI MIKROBIOLÓGIA
Mikrobiológiai laboratóriumi diagnosztika

Szakmakód:

5003

A tevékenységet végző egységek minimumfeltételei
Az orvosi mikrobiológiai laboratórium az az in vitro diagnosztikai egység, mely az adott intézményben, illetve
a vele szerződésben lévő intézmények számára biztosítja az orvosi mikrobiológiai laboratóriumi diagnosztikai
szolgáltatást. Egy intézményen (pl. kórház, egyetem) belül egy mikrobiológiai diagnosztikai laboratórium
működhet. Nem indokolt csak járó betegek számára diagnosztikát végző mikrobiológiai laboratórium
működtetése.
Az orvosi mikrobiológiai laboratórium önálló – orvosi mikrobiológiai szakorvos, vagy legalább 5 év orvosi
mikrobiológiai gyakorlattal rendelkező gyógyszerészi mikrobiológia szakképesítésű szakgyógyszerész,
klinikai mikrobiológiai szakképesítésű biológus – vezetővel működik. Orvosi mikrobiológiai laboratórium
nem engedélyezhető azonban, ha nem dolgozik orvosi mikrobiológiai szakorvos a laboratóriumban a
konzulensi feladatok ellátására.
Mikrobiológiai laboratóriumi diagnosztikát (infekciós kórképek tenyésztéses módszeren, direkt antigén
kimutatáson, ellenanyag kimutatáson és molekuláris genetikai eljáráson alapuló diagnosztikáját) valamint
kórházhigiénés mikrobiológiai vizsgálatokat csak mikrobiológiai diagnosztikai vizsgálatokra szóló működési
engedéllyel és mikrobiológiai laboratóriumi szakmakóddal rendelkező laboratórium végezhet. Évi 10 000
humán eredetű mintaszám alatt a laboratórium működtetése csak kiemelt járványügyi érdekből
engedélyezhető (HIV referencia laboratórium).
Súlyponti kórházak mikrobiológiai diagnosztikáját csak olyan legalább M1-es kompetencia szintű
mikrobiológiai laboratórium végezheti, amelyik az M1-es kompetencia szintű laboratórium esetében felsorolt
valamennyi tevékenységet végzi.
Kizárólag szerológiai és/vagy molekuláris genetikai módszereket használó mikrobiológiai diagnosztikai
laboratórium nem engedélyezhető.
1. Járóbeteg-ellátás területén
A szolgáltató rendelkezzen szerződéssel a hozzá legközelebb lévő M1 vagy magasabb kompetencia
szintű mikrobiológiai diagnosztikai laboratóriummal az ellátás során szükséges mikrobiológiai
diagnosztikai tevékenység végzésére.
A TBC gondozó hálózat járóbeteg-ellátó egységei rendelkezzenek szerződéssel a területileg hozzájuk
tartozó M2 vagy magasabb kompetencia szintű mikrobiológiai diagnosztikai laboratóriummal, mely TBC
diagnosztikai tevékenységet végez.
A bőr- és nemibeteg gondozó hálózat járóbeteg-ellátó egységei rendelkezzenek szerződéssel a
területileg hozzájuk tartozó M2 vagy magasabb kompetencia szintű mikrobiológiai diagnosztikai
laboratóriummal, mely STD kórokozók diagnosztikát végez.
2. A fekvőbeteg-szakellátás területén
A csak I. ellátási (progresszivitási) szintű osztályokkal rendelkező kórház, krónikus betegek ellátására
szakosodott kórház rendelkezzen szerződéssel a hozzá legközelebb lévő (legfeljebb 2 órán belül
elérhető) M1 vagy magasabb kompetencia szintű mikrobiológiai diagnosztikai laboratóriummal az
ellátás során szükséges mikrobiológiai diagnosztikai tevékenység végzésére.
A II. és III. ellátási (progresszivitási) szintű osztállyal/osztályokkal rendelkező kórház, súlyponti kórház,
országos intézet (mely rendelkezik intenzív, vagy sebészeti vagy traumatológiai, vagy infektológiai, vagy
onkohematológiai, vagy szülészeti, vagy gyerekgyógyászati osztállyal) részére a járványügyi és klinikai
mikrobiológiai diagnosztikai tevékenységet a telephelyén vagy közigazgatási területén, M2 vagy
magasabb kompetencia szintű mikrobiológiai diagnosztikai laboratórium kell hogy ellássa.

47456
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A mikrobiológiai laboratóriumok kompetencia szint szerinti besorolása
M1 kompetencia-szintű mikrobiológiai diagnosztikai laboratórium: kórházi diagnosztikai egység
részlegeként vagy önállóan működő mikrobiológiai diagnosztikai laboratórium, mely járó- és fekvőbetegek
számára végez mikrobiológiai diagnosztikát.
A laboratórium tevékenysége:
a) bakteriológiai tenyésztés vegyes vizsgálati anyagból, aerob, anaerob, szén-dioxid tenzióban történő
inkubálással, identifikálással és rezisztencia meghatározással,
b) szisztémás gomba infekciók diagnosztikája, tenyésztés, identifikálás és rezisztencia meghatározás,
c) baktériumok, vírusok, gombák, paraziták okozta kórképek szerológiai diagnosztikája, ellenanyag/
antigén kimutatás,
d) kórházi járványügyi és kórházhigiénés vizsgálatok bakteriológiai tenyésztése, a törzsek tipizálását
magasabb kompetencia szintű laboratórium végzi.
M2 kompetencia szintű mikrobiológiai diagnosztikai laboratórium: kórházi diagnosztikai egység
részlegeként vagy önállóan működő mikrobiológiai diagnosztikai laboratórium. Ha önálló, több profillal,
külön részlegekkel is működhet. Mind járó-, mind fekvőbetegek számára végez mikrobiológiai diagnosztikát.
.
A laboratórium tevékenysége:
Az M1 kompetencia szintű laboratórium által végzett tevékenységek mellett:
a) enterális diagnosztika és/vagy
b) parazitológiai vizsgálatok és/vagy
c) nehezen tenyészthető/kimutatható kórokozók diagnosztikája és/vagy
d) vírustenyésztés és/vagy
e) TBC diagnosztika mikroszkópos és tenyésztéses módszerekkel rezisztencia vizsgálattal vagy anélkül
és/vagy
f) dermatophytonok diagnosztikája és/vagy
g) kórházi járványügyi és kórházhigiénés vizsgálatok tipizálással.
M3 kompetencia szintű mikrobiológiai diagnosztikai laboratórium: önálló mikrobiológiai diagnosztikai
laboratórium több profillal, külön részlegekkel, amely a hagyományos mikrobiológiai módszerek mellett
molekuláris diagnosztikai módszereket is alkalmaz. Mind járó-, mind fekvőbetegek számára végez
mikrobiológiai diagnosztikát.
.
A laboratórium tevékenysége:
Az M2 kompetencia szintű laboratórium által végzett tevékenységek mellett:
a) molekuláris diagnosztikai vizsgálatok gyári kitekkel, és/vagy „home made” módszerekkel, különféle
kórokozók kimutatására és járványügyi vizsgálatok céljára.
Nemzeti Referencia Laboratóriumok: M2 vagy M3 besorolású mikrobiológiai diagnosztikai/járványügyi
laboratóriumok, melyek a mikrobiológiai diagnosztika egy-egy speciális szűk területén országos referencia
tevékenységet végeznek.
Ilyenek:
a) nehezen azonosítható baktérium és vírus törzsek diagnosztikája,
b) mikrobák tipizálása,
c) rezisztencia mechanizmusok, rezisztencia gének vizsgálata,
d) különösen veszélyes kórokozók tenyésztése, identifikálása,
e) HIV verifikáló laboratórium,
f) toxin meghatározás stb.
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Szakmai minimumfeltételek
Személyi feltételek

Egyéb nem szakképzett
laboráns

Asszisztens

Szakasszisztens,
analitikus

Szakgyógyszerész, egyéb
szakorvos, orvos, klinikai
mikrobiológus
szak
biológus, egyéb diplomás

Vizsgálati anyag/év

Laboratóriumi
vizsgálat típusai

Mikrobiológiai szakorvos

M1 kompetencia szint:

Bakteriológia: klinikai
<20 000
1
11
1
1
vegyes anyag +
>=20 000* 1
1
1
2
kórházi járványügyi
vizsgálat
* 10 000 mintánként 1 fő plusz szakasszisztenst és 1 fő asszisztenst kell foglalkoztatni
20 000 mintánként 1 fő plusz szakorvost vagy egyéb diplomást kell foglalkoztatni

11
11

< 15 000
11
11
Szerológia
>=
11
11
(bakteriológia,
15000*
parazitológia,
mikológia, vírus)2
*15 000 vizsgálatonként 1 fő plusz asszisztenst kell foglalkoztatni

11
11

1

1
1 + 11

Egyéb nem szakképzett
laboráns

Bakteriológia:
< 20 000
1
11
2
klinikai vegyes
>= 20 000*
1
1
2
anyag + kórházi
járványügyi
vizsgálat
* 10 000 mintánként 1 fő plusz szakasszisztenst és 1 fő asszisztenst kell foglalkoztatni
20 000 mintánként 1 fő plusz szakorvost vagy egyéb diplomást kell foglalkoztatni

Asszisztens

Szakasszisztens,
analitikus

Szakgyógyszerész, egyéb
szakorvos, orvos, klinikai
mikrobiológus szak
biológus, egyéb
diplomás

Mikrobiológiai szakorvos

Laboratóriumi
vizsgálat típusai

Vizsgálati anyag/év

M2 – M3 kompetencia szint:

2
2+11

11
11
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Bakteriológia,
< 10 000
11
1
enterális (ha önálló >= 10 000*
11
1+11
részleg)
* 10 000 mintánként 1 fő plusz asszisztenst kell foglalkoztatni

1
1

1
1+11

11
11

< 15 000
11
11
Szerológia
1
>= 15 000*
(bakteriológia
1
11
parazitológia,
mikológia, vírus)2
*15 000 vizsgálatonként 1 fő plusz asszisztenst kell foglalkoztatni

1

1
1 + 11

11
11

11

1
1+11

11
11

1

1
2

11
11

-

2

11

11

2

11

1

3

11

Parazitológia
(szerológia nélkül)

< 10 000
>=10 000*

11
11

1
1

* 10 000 mintánként 1 fő plusz asszisztenst kell foglalkoztatni
11
Mikológia (ha
< 10 000
11
11
11
önálló részleg)
>= 10 000*
(szerológia nélkül)
* 10 000 mintánként 1 fő plusz asszisztenst kell foglalkoztatni
TBC (ha
részleg)

önálló

< 10 000

11

11

10 00011
1
20 000
1
> 20 000*
11
* 10 000 mintánként 1 fő plusz asszisztenst kell foglalkoztatni
Táptalajkonyha és
mosogató,
előkészítő,
sterilizáló, ha
működtet ilyet a
laboratórium

20 00060 000
>60 000

-

11
11

1
1

2
3

3
5

Fág és egyéb
tipizálás (ha önálló
részleg)

< 5000
>= 5000

1
1

1
1

1

2
2

11
11

Közvetlen vírus/vírus <5000
antigén kimutatás,
>=5 000
vírus izolálás (ha
önálló részleg)

1
1

1
2

2
2

1
2

11
11

Anyagátvétel
adminisztráció az
összes laboratóriumi
részleg számára

-

-

-

-

1
2
3

-

11
1
1

1

< 30 000
30 00060 000
> 60 000

Csak M3-as kompetencia szintű laboratóriumra vonatkozik
< 500
11
Molekuláris
diagnosztika
500-5000
1
11
Nyílt rendszerű
>5000*
1
1
vizsgálati eljárások
* 5000 mintánként 1 fő plusz asszisztens

•

2009. évi 193. szám

MAGYAR KÖZLÖNY

•

47459

2009. évi 193. szám

Molekuláris
<1000
11
diagnosztika, nyílt
1000-10 000 1
rendszerű minta
>10 000*
1
előkészítés, zárt
rendszerű
amplifikáció és
detektálás
* 10 000 mintánként 1 fő plusz asszisztens

11
1

Molekuláris
<2500
11
diagnosztika,
2500-25 000
1
minden
>25 000*
1
munkafolyamat zárt
rendszerben történik
* 25 000 mintánként 1 fő plusz asszisztens

11
1

11

11

11
1
1

1

11
1
1

1

Jelmagyarázat:
1
Részmunkaidőben a mikrobiológiai laboratóriumi diagnosztika más területein is dolgozó szakorvos,
diplomás, analitikus, szakasszisztens, asszisztens
2
Az infekciós kórképek ellenanyagszint mérésénél nem a beküldött mintaszám alapján számoljuk a kívánt
létszámot, hanem az azokból elvégzett vizsgálatok alapján
Tárgyi feltételek
Helyiségek
Laboregység/vizsgálati típus
Anyagátvétel/adminisztráció
Bakteriológia
Vegyes klinika és
kórházhigiénés anyag

Alapterület/m2

Vizsgálati szám/év
-

15

< 30 000
>= 30 000

50
100

< 10 000
>= 10 000

20
50

Szerológia (vírus, bakteriológiai,
mikológia, parazitológia)

< 15 000
>= 15 000

20
50

Vírus (vírus és vírus antigén direkt
kimutatás, izolálás1)

< 5000
>= 5000

2x15
2x35

Mikológiai laboratórium (ha önálló
részleg)

< 10 000
>= 10 000

20
50

Parazitológiai laboratórium (ha önálló
részleg)

< 10 000
>= 10 000

20
50

TBC tenyésztő laboratórium

< 20 000
>= 20 000

20
70

Fág- és egyéb tipizáló módszereket
alkalmazó laboratórium (ha önálló
részleg)

< 5000
>= 5000

20
40

Táptalajkonyha, előkészítő, sterilizáló2

20 000
20 000-60 000
> 60 000

20
40
80

Enterális
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Molekuláris diagnosztikai
laboratórium

Bármely vizsgálati
anyagszámnál

Szociális helyiségek, raktár, dolgozó,
irattár

Bármely vizsgálati
anyagszámnál
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3x15 (különálló, elszeparált
helyiség)
szükséges

Jelmagyarázat:
1
Ahol szövettenyésztés is folyik, két egymástól elkülönített légterű laboratórium kell
2
Kész táptalajok, eldobható reagens kitek használata esetén szükségtelen

Termosztát1,4NÉ
36 ± 1 °C
44 °C
22 °C
30 °C
56 °C
36 ± 1 °C CO2
atmoszférával
42 °C mikroaerofil
atmoszférával
Anaerob chamber/
anaerostat/anaerob
edény
Hűtőszekrények
(hűtőszoba)1,4 NÉ
Mélyhűtő4 NÉ
– 20 °C
– 80 °C1
Folyékony nitrogén
Vízfűrdő1,4 NÉ
Hőlégsterilizáló 1,4 NÉ
Ioncserélő/desztilláló1,4

Molekuláris
biológia
(M3)

Fág és egyéb
tipizáló

Virológia

TBC

Szerológia

Mikológia

Parazitológia

Laboratóriumi besorolás (M1, M2, M3)

Általános
bakteriológia,
enterális,
kórházhigiéné

Gép – műszerpark:
Megnevezés

X
X
X
X
X
X

X
X
X
-

X
-

-

X
X
-

X
X

X
-

-

X

-

-

-

-

-

-

-

X

-

-

-

-

-

-

-

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
-

X
X
-

X
X
-

X
-

X
-

X
X
X

X
X
-

X
X
-

X
X
X

X
X
X

X
X
-

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
-

-

-

-

-

-

-

-

X

X
-

-

-

X
-

X
X
-

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X

X
X

X
X

X
-

X
X
X

X
X
-

X
X

X
-

NÉ

Speciális Millipore
Centrifuga4 NÉ
klasszikus
gyors, hűthető
mikrocentrifuga,
hűthető
biztonsági, zárt
cytocentrifuga
Autokláv2 NÉ
Táptalajolvasztó2 NÉ
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X
X
X
X
X
X
X
X
Elektromos pH-mérő1
X
X
X
X
Denzitométer1 NÉ
X
X
X
X
X
X
Kémcsőkeverő1
X
X
X
X
Mágneses keverő1
Mérleg NÉ
Analitikai1,4
X
X
X
X
X
X
X
X
Egyéb1,4
X
X
X
X
X
X
X
X
Mikroszkóp NÉ
Fénymikroszkóp1,4
X
X
X
X
Fáziskontraszt1
X
X
Telep1
X
X
X
Fluorescens1,3
X
X
X
X
X
X
Inverz
X
X
X
Agglutinoszkóp3 NÉ
X
X
X
X
X
Laminaris box
(biohazard)4 NÉ
X
X
ELISA teljes
felszerelés/szerológiai
automataNÉ
X
X
X
X
X
X
X
X
Számítógép4 NÉ
X
X
X
X
X
X
X
X
Statisztika készítésére
alkalmas softwareNÉ
X
X
X
X
X
X
X
X
Germicid lámpa1,3,4
X
X
Jégkészítő
X
Vákuum pumpa +
membránszűrő3 NÉ
X
Fágozó gép NÉ
X
PCR készülékNÉ
X
Elektroforézis
rendszerNÉ
X
Gél-fényképező
felszerelés vagy géldokumentációs
rendszerNÉ
Jelmagyarázat:
1
: Közösen használható más laboratóriumi részleggel.
2
: Amennyiben a laboratórium kész táptalajt használ és a fertőzött anyagokat égetőbe szállíttatja, akkor nem
szükséges.
3
: Amennyiben a laboratórium olyan típusú vizsgálatokat végez, amelyhez a feltüntetett készülék szükséges.
4
: A mennyiséget a laboratóriumban végzett vizsgálatok száma és összetétele határozza meg.
További szakmai követelmények:
M1, M2, M3 kompetencia szintű laboratóriumok esetén szükséges biztosítani:
a) súlyponti kórházat (kórházakat) kiszolgáló mikrobiológiai laboratóriumban munkaszüneti és pihenő
napokon ügyeletet, hétköznapokon munkaidő után készenlétet,
b) egyéb mikrobiológiai laboratóriumokban munkaszüneti/ünnepnapokon készenlétet.
A laboratórium kompetencia szintjén nem végezhető, illetve nem végzett vizsgálatokra érkező mintákat
szakszerűen kell tárolni és továbbítani a vizsgálat végzésére alkalmas laboratóriumba.
Belső minőségirányítási rendszert kell működtetni (részvétel jártassági vizsgálatokban, módszertani leírások,
minőségügyi kézikönyv, referencia anyagok stb.).
Eleget kell tenni a jogszabályok által előírt jelentési kötelezettségeknek.
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OXYOLÓGIA ÉS SÜRGŐSSÉGI ORVOSTAN
Oxyológia és sürgősségi betegellátás

Szakmakód:

4600

Progresszív ellátási szintek
A kórházi sürgősségi ellátás minden progresszivitási szintje azonos ellátási készséget feltételez,
mennyiségi mutatók mellett alapvető különbséget az adott kórházi háttér komplex ellátási készsége
jelöli. A gyermekellátásra a sürgősségi osztályon belül elkülönített vizsgáló/ellátó helyiség szükséges.
Szakorvosi szinten gyermekgyógyászati jártasság elvárt.
Gyerek kórházak, klinikák, intézetek esetében a progresszivitási szintek feltételrendszere hasonló,
kiegészítve légúti idegentest-eltávolítás folyamatos készségével. A háttérben lévő további
gyermekgyógyászati profilok az intézmény jellegéből következően adottak. Személyi feltételek
vonatkozásában a gyermekgyógyászati gyakorlat és képesítés mind orvosi, mind ápolói szinten elvárt.

Sürgősségi fogadóhely
Minden monoprofilú, akut jellegű betegellátásban résztvevő intézményben garantálni kell a betegek
beléptetési pontját, ahol a kritikus állapot menedzselésének, a betegek átvételének minden feltétele
folyamatosan biztosított. A személyi, anyagi-technikai feltételeihez kötelezően hozzátartozik oxyológus,
sürgősségi, oxyológiai-sürgősségi, vagy aneszteziológiai-intenzív szakorvos, a felszerelésnek biztosítania
kell a kiterjesztett újraélesztés, véna- és légútbiztosítás, és az ezekhez szükséges monitorozás
lehetőségét.
I. progresszivitási szintű sürgősségi osztály
Városi szintű kórházakban működik. Az ellátás tekintetében részben végleges ellátást végez, a beteget
hazabocsáthatja, részben az osztályozás után saját kórházának osztályán helyezi el, vagy
állapotstabilizálás után továbbküldi.
II. progresszivitási szintű sürgősségi osztály
Multifunkciós szintű kórházakban szervezendő sürgősségi osztály. A saját területén I. progresszivitási
szintű feladatokat lát el, teljes körű traumatológiával rendelkezik, és döntő többségben a betegek
végleges ellátását végzi. Azokban az esetekben, amelyekben nem rendelkezik a beteg ellátására
alkalmas szakmai egységgel, a betegeket a sürgősségi centrumba irányítja.
III. progresszivitási szintű sürgősségi centrum
Olyan II. progresszivitási szintű sürgősségi osztállyal rendelkező regionális vagy vezető funkciókkal bíró
intézmény, ahol a II. szinten túl létezik folyamatos idegsebészeti, invazív kardiológiai és mellkas-sebészeti
ellátás.
A sürgősségi fogadóhely minimumfeltételei
Személyi feltételek: – műszakonként
1.Orvos
1.1. Szakorvos (reanimatioban járatos – ALS** provider vizsgával rendelkező)
2. Szakdolgozó
Ápoló/szakápoló/sürgősségi szakápoló (sürgősségi gyakorlattal rendelkező)
3. Kisegítő személyzet (nem szükségszerűen az adott rendszerben)
Adminisztrátor
Betegkísérő
Takarító
Biztonsági őr

1
1
1
1
1
1
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Tárgyi feltételek: a rendelő általános feltételei +
1. Általános helyiségek (szabad térben funkcionális egységként is)
Fedett mentőbeálló
Külön ambulánsbejáró
Váróhelyiség
Kocsitároló helyiség
Beteg részére WC (hideg-melegvizes kézmosóval) nemenként
Mozgássérült részére WC (hideg-melegvizes kézmosóval)
Tiszta ruha tároló
Szennyesruha tároló
Fogyóeszköz tároló (raktár)
Adminisztrációs helyiség
Betegfürdető/fertőtlenítő
Takarítóeszköz tároló
Irattároló
Betegruha-tárolási lehetőség
2. Személyzeti helyiségek (nem szükségszerűen az adott rendszerben)
Orvosi szoba (WC-zuhanyzóállás)
Ápolói szoba (WC-zuhanyzóállás)
Személyzeti szoba (WC-zuhanyzóállás)
Személyzeti tartózkodó (teakonyha, pihenő)
3. Szakmailag speciális helyiségek
Fektető (megfigyelő)
4. Gép-műszerpark
Defibrillátor-monitor (benne vérnyomásmérő, pulzoximeter) NÉ
Lélegeztető ballon (felnőtt, gyermek, csecsemő) vizsgálónként, fektetőnként
Légútbiztosítás eszközei (noninvazív, invazív)
Vénabiztosítás eszközei
Perfusor (motoros fecskendő) NÉ
Gyomormosó és beöntő felszerelés
Inhalátor
Szem-, fül-, gégetükör
Fül-/maghőmérő
Egyéb felszerelés
Kézfertőtlenítő automataNÉ – munkaterenként
Oxigénpalack (tartozékokkal); szívás lehetősége
Infúziós állványok
Védőeszközök (kesztyű, szemüveg, ujjvédő)
Kommunikációs rendszer (URH rádiótelefon, telefon fővonal)
Közvetlen kommunikációs kapcsolat a mentőszolgálattal, irányítórendszerrel
Informatikai hálózat és eszközei
Betegágy melletti gyorsdiagnosztika
Vércukor mérés lehetősége
Haemoglobin mérés lehetősége
Ion mérés lehetősége
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:
Az adott monoprofilú intézménynek megfelelő

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
2
1
1
1
1
1
1
1
1-1
1
1
1
1
1
1
1
1
X
X
X

X

A sürgősségi betegellátó osztály minimumfeltételei
Progresszív ellátási szint
I.
II.
III.
Alapvető szervezeti feltételek:
Populáció (egység/ezer fő)
> 100
> 200
> 500

47464

Beteg forgalom (ezer vizit/év)
Területi elérhetőség (perc – gépkocsival)
Személyi feltételek: – műszakonként*
1. Orvos
1.1. Szakorvos
Sürgősségi szakorvos (oxyológus, sürgősségi, oxyologus-sürgősségi
szakorvos)
Belgyógyász **
Traumatológus
Sebész **
Anaeszteziológus-intenzív terapeuta **
1.2. osztályvezető/műszakvezető szakorvos
Sürgősségi szakorvos; oxyologus-sürgősségi szakorvos (2012. január
1-jétől kötelező)
Anaeszteziológus/intenzív orvos**
1.3. Nem szakorvos – központi gyakornok/szakorvos jelölt
2. Szakdolgozó
A szakdolgozói létszám a 6. számú mellékletben meghatározottak
szerint (ápoló, dietetikus, gyógytornász)
Osztályozó nővér (műszakonként az I. ápolói kategórián belül
biztosítandó)
Szociális munkás
Diszpécser
3. Kisegítő személyzet – folyamatos jelenlét
Adminisztrátor
Betegkísérő
Biztonsági őr
Tárgyi feltételek:
1. Általános helyiségek (szabad térben funkcionális egységként is)
Fedett mentőbeálló
Külön ambulánsbejáró
Helikopter leszállóhely – éjszakai üzemre alkalmas (2012. január 1-jétől
kötelező jelleggel)
Kocsitároló helyiség
Diszpécserpult
Triage vizsgáló
2. Szakmailag speciális helyiségek
Shocktalanító (műtőasztallal)
Traumatológiai betegellátó
Gipszelő
Egyéb betegellátó
Elkülönítő (gyerek, halott, zavart tudatú, fertőző) DGG1
Fektető (megfigyelő) ápolói pulttal – az ágyak minimálisan 20%-a legyen
alkalmas kritikus állapotú betegek ellátására (lélegeztetés, monitorizálás,
szívás) a jelzett ágyszámhoz előirt az Intenzív Terápiás minimum
feltételekben rögzített eszközrendszer biztosítása mellett
3. Funkcionalis blokkok (nyitott téren belül is)
trauma (benne shocktalanító, vizsgáló és observatios lehetőség)**
gyermek (benne shocktalanító, vizsgáló és observatios lehetőség)
általános (benne shocktalanító, vizsgáló és observatios lehetőség)
gyors üríthetőség (rendszeren kívülre kiürítendő)
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> 10
< 30

> 20
< 60

> 50
< 90

1

2

4

1

1

1-2

2

3

5

1

1

2

EL
1

EL
1

EL
2

1
1
1

2
2
1

3
3
2

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
2

1
1
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2
2
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2
2
1
3
3
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5
20

X
X

X
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X
X

X
X
X
X
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4. Gép-műszerpark
Hordozható EKG 6 csatornás, vizsgálónkéntNÉ
Transzport lélegeztetőNÉ
AltatógépNÉ
Inhalátor
Mini DopplerNÉ
Ideiglenes pacemaker
Vércukor mérés lehetősége (PoC szinten)
Haemoglobin mérés lehetősége (PoC szinten)
Ion mérés lehetősége (PoC szinten)
Vérgáz analizátorNÉ (PoC szinten)
Fecskendős adagoló NÉ
PulzoximéterNÉ
OtoszkópNÉ
Gyomormosó és beöntő felszerelés
Vérmelegítő transzfúzióhozNÉ
Betegellenőrző monitor (minimálisan: EKG, vérnyomásmérő,
pulzoximeter) NÉ
Kézi lélegeztető ballon (felnőtt, gyermek, csecsemő) vizsgálóként,
fektetőként
Légútbiztosítás eszközei (noninvazív, invazív)
Sebészi intervenciók műszeres háttere
Szem-, fül-, gégetükör
Mobil mellkasi szívóNÉ
MűtőlámpaNÉ
Központi gázellátó és szívó ellátó egységenkéntNÉ
Úszólapos röntgenkezelő kocsiNÉ (vizsgálóágy)
Guruló vizsgálóágyakNÉ
5. Egyéb felszerelés
Vizsgálólámpa mobilNÉ
Kézfertőtlenítő automataNÉ - munkaterenként
Műszerelő asztal gördíthető (fékezhető)
Oxigénpalack (tartozékokkal)
Szoba WC
Infúziós állványok
Sugárvédelem (egyéni és általános)
Védőeszközök (szemüveg)
Kommunikációs rendszer (rádiótelefon, telefon fővonal-fax…)
Közvetlen kommunikációs kapcsolat a mentőszolgálattal,
irányítórendszerrel
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:
Belgyógyászat**
Anaeszteziológia**
Intenzív ellátás**
Traumatológia:**
teljes körű
Idegsebészet**
Kézsebészet
Mellkassebészet
Általános sebészet**
Érsebészet
Szülészet-nőgyógyászat
PIC-II (minimális progreszívitási szint)
Neurológia**

1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
X
1
2

1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
3
3
1
X
2
4

1
2
2
2
3
2
1
1
1
1
6
6
2
X
3
8

1

1

X
X
1-1
1
X
X
1
4

X
X
1-1
1
X
X
1
8

X
X
2-2
2
X
X
3
15

1
X
2
X
1
X
X
X
X

1
X
3
X
1
X
X
X
X
X

3
X
5
X
2
X
X
X
X
X

EL
EL
EL

EL
EL
EL

EL
EL
EL

EL
EL/EK
EL
EL
EL/EK

EL
EL/EK
EL/EK
EL/EK
EL
EL
EL
EL
EL

EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
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Urológia
EL/EK
EL
Kardiológia**
EL/EK
EL
EL
Gastroenterológia (endoscopia)**
EL/EK
EL
Toxikológia (a fővárosban központilag szervezett)**
EL
EL
Pszichiátria**
EL/EK
EL
Laboratórium (toxikológiai vizsgálatok is)
Klinikai
EL
EL
EL
Mikrobiológiai
EL/EK
EL/EK
Képalkotó eljárások:
Röntgen
EL
EL
EL
CT
EL
EL
EL
MRI
EL/EK
EL
Angiographia
EL
EL
UH
EL
EL
EL
Echocardiographia
EL/EK
EL
EL
Orr-fül-gégészet, bronchoszkópia (idegentest-eltávolítás)**
EL/EK
EL
EL
Szemészet
EL/EK
EL/EK
EL/EK
Pulmonológia
EL/EK
EL/EK
EL/EK
Gyermekgyógyászat-gyermeksebészet
EL/EK
EL/EK
EL
Klinikai transzfuziológia
EL
EL
EEG
EL/EK
EL/EK
EL
Gyógyszerész
EL/EK
EL/EK
EL/EK
Dialízis biztosítása
EL/EK
EL
EL
Coronaria intervenció (elérhetősége percben)/helyben asztal
60’
30’
15’/2
Jelmagyarázat:
*
A betegforgalom éves szintű 20%-os emelkedése a humán erőforrás minimál szintjének 10%-os,
30%-os emelkedése 15%-os, 50%-os emelkedése 25%-os emelkedését kell, hogy maga után
vonja
EL/EK
Elérhető (60 percen belül) – szervezett betegút biztosítása mellett
EL
15-30 percen belüli elérhetőség – helyben
**
Gyermek ellátás esetében: PALS, illetve gyerekgyógyász, gyerek sebész, gyerek
anaeszteziológus, bármely szakterület vonatkozásában gyerek-szubspecialista

Központi ügyeleti ellátás
Központi ügyelet: a kórházon kívüli sürgősségi ellátás végzésére létrehozott egység, amely több háziorvosi
körzet lakosságának folyamatos vagy meghatározott időben történő alapellátási szintű sürgősségi ellátását
végzi az adott területet ellátó mentőszolgálattal együttműködve.
Személyi feltételek:
1. Szakorvos/nem szakorvos külön jogszabályban előírt feltételekkel
40 000 ellátandó lakosságszámig
40 001-120 000 között ellátandó lakosságszám esetén
120 000 ellátandó lakosságszám felett
Amennyiben a kórházi sürgősségi osztály és az alapellátási ügyelet egy belépési ponton, azonos
telephelyen működik és azonos működtetővel végzi a tevékenységeket, akkor a +1 fő biztosítása alól
mentesül
2. Szakdolgozó
Ápoló (OKJ), körzeti ápoló, szakápoló, körzeti-közösségi szakápoló, diplomás ápoló, egyetemi
okleveles ápoló/mentőtiszt
Gépkocsivezető
120 000 ellátandó lakosságszám felett

1
+1
+1

2
1
1
+1

MAGYAR KÖZLÖNY

•

47467

2009. évi 193. szám

Tárgyi feltételek:
1. Helyiségek
1.1. A rendelő általános feltételei +
1.2. Speciális feltételek
Mozgássérült részére WC (hideg-melegvizes kézmosóval)
Személyzeti pihenő
Fektető (megfigyelő) 2 ágy befogadására
2. Gép-műszerpark
Gépkocsi
120 000 ellátandó lakosságszám felett
Mobiltelefon
Inhalációs készülék (gyógyszerporlasztó)
Babyhaler NÉ
Kézi lélegeztető ambuballon (felnőtt, gyerek, csecsemő) NÉ
Félautomata defibrillátorNÉ
3. Egyéb eszközök
Endotracheális, oro-, nasopharyngeális tubuskészlet NÉ
Conicotomiás készlet NÉ
Szülészeti egységcsomag (felnőtt és vegyes ügyeletben)
Nyakrögzítő gallér, végtagrögzítő sín
Vizsgálati cső vérvételhez
Vér-, vizeletvizsgálatra alkalmas tesztcsíkok
Egyszerhasználatos vénakanülök
Folyamatos hangrögzítésre alkalmas hangrögzítő készülék (telefononként)
Gyomormosó felszerelés
4. Mobil sürgősségi felszerelés (gépkocsinként)
Mobiltelefon
Félautomata defibrillátorNÉ
Hordozható EKG képernyővelNÉ
Hordozható oxigénpalack tartozékokkal
Taposószívó leszívó katéterekkelNÉ
Endotracheális, oro-, nasopharyngeális tubuskészletNÉ
Nyakrögzítő gallér, végtagrögzítő sín
Laryngoscop készlet, 2 lapocos (felnőtt, csecsemő)NÉ
Alutex, steril lepedő
Védőeszközök (kesztyű, szemüveg, ujjvédő)
Szájterpesz
Véralkohol-vizsgálati doboz (csak felnőtt és vegyes ügyeletben)
Hulladékgyűjtő zsák
Dokumentáció űrlapjai
Sürgősségi orvosi táska
Eszközök
Védőkesztyű (nem steril)
Lélegeztető maszk (szűrős vagy szelepes ún. zsebmaszk) felnőtt, gyermek, csecsemő
Lélegeztető ballon
Száj-garat tubus 1-2-3 méret
Leszívó pumpa, leszívó katéter 12 és 16 Ch
Laryngealis tubus
Fecskendő 10 ml-es
Fecskendő 5 ml-es
Perkután vénakanül G 16, 18
Injekciós tű G 18, 21, 22
Steril lap 6x6
Gyorskötöző pólya 10x5
Vérnyomásmérő felnőtt és gyermek méretű mandzsettákkal

1
1
1
1
+1
1-1
1
1-1
1
1-1
1
1
1-1
X
X
X
1
1
1
1
1
1
1
1
1-1
1-1
2
X
X
1
1
X
X

2 pár
3 db
1
1-1 db
2-2 db
1
2 db
2 db
1-1 db
2-2 db
2 cs.
2 db
1
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Fonendoszkóp
Reflexkalapács
Hőmérő
Vércukormérő
Olló
Kocher
Idegentest-fogó
Szike
Csipesz
Spacer
Injekciók
Calcimusc
Adrenalin hatóanyagú
Amiodaron hatóanyagú
Antihisztamin hatóanyagú
Atropin hatóanyagú
Diazepam hatóanyagú (injekció + rectiolum)
Diuretikum hatóanyagú
Glukokortikoid hatóanyagú
Minor analgeticum
Teofillin hatóanyagú
Urapidil hatóanyagú
Izotóniás konyhasóoldat
Desztillált víz
Infúziók
100 ml 40% Glucose
Infúzió: Ringer-laktát, HHO
Infúziós szerelék
Tabletták
Acetilszalicilsav hatóanyagú
Kaptopril (sl) hatóanyagú
Klopidogrel hatóanyagú
Aerosol
Nitroglicerin hatóanyagú
béta-2 mimetikum hatóanyagú
Egyéb
Bőrfertőtlenítő
Spatulák
Ragtapasz
Háromszögkendő
Szülészeti egységcsomag (nyákszívó, köldökcsat, izolációs takaró, 2 pár steril kesztyű)

•
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1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2 amp
5 amp
1 amp
1 amp
5 amp
1 amp
5 amp
1 amp
1 amp
1 amp
1 amp
1 amp
1 amp
X
1-1 db
2 db
X
X
X
X
X
X
X
X
1 db
1 db
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PATOLÓGIA
Általános kórbonctan és kórszövettan

Szakmakód:

5400

A patológia minimumfeltételei
I.
Személyi feltételek:
Szakorvos

1/3500 biopszia,
1/2500 asp. citológia,
1/15 000 nőgyógy.
citológia,
1/3500 nem nőgyógy.
citológia
1/200 boncolás (35%-os
boncolási arány mellett)

Szövettani szakasszisztens
Immunhisztokémiai szakasszisztens
Citológiai technikai asszisztens
Citológiai előszűrő szakasszisztens
Boncmester, boncsegéd
Adminisztrátor
Takarító személyzet
Tárgyi feltételek:
1. Helyiségek, alapterületek
1.1 Boncolással kapcsolatos tevékenység
Zsilipszerű átöltöző kézmosóval, tusolóval
Formalinos anyagraktár (légelszívással)
Szervmaradvány tároló
Boncmesteri szoba és mellékhelyiség
Halottbemutató helyiség
Hozzátartozók fogadására szolgáló helyiség külön bejárattal
Bonctermi raktár, takarítószerek, fertőtlenítő, textília
Boncterem (kb. 60 m2) db asztal
Tetemhűtő előtérrel (évi 50 halott/1 férőhely)
1.2 Laboratóriumok
Szövettani laboratóriumok (légelszívással)
Immun-, és enzim-hisztokémiai laboratórium (légelszívással)
Elektronmikroszkópos laboratórium és előkészítő
Indítóhelyiség
Citológiai laboratóriumok
Szövettani és citológiai tároló
Fotólaboratórium/képi archiválás
2. Gép-műszerpark
Automata beágyazó asztal
Boncasztal

progresszív ellátási szint
II.
III.
1/2500 biopszia,
1/2500 asp.
citológia,
1/15 000
nőgyógy.
citológia,
1/3500 nem
nőgyógy.
citológia
1/150 boncolás
(35%-os
boncolási arány
mellett)

1/9000 blokk
1/5000 (aut), 1/3000 (man)
1/15 000 eset
1/10 000 eset
2
3
1/5000 lelet
szükség szerint

X
X
X
X
8
X
X
2

3

3
X
X
X
X
X
X
X
X

2
2

2
3

2
4
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Centrifuga, citocentrifuga
Citológiai festőautomata
Légelszívó (nyílt rendszerű automatáknál)
Diktafon
Diszkussziós mikroszkóp és/vagy nagyfelbontású színes
monitor
DNS image analízis berendezés
Elektronmikroszkóp
Fedőautomata
Fertőtlenítő berendezés
Festőautomata
Fluorescens mikroszkóp
Fotómikroszkóp
Tetemszállító kocsi
Molekuláris biológiai berendezések (lásd külön részletezve)
Kryostat
Makrofotó berendezés (asztal, állvány)
Mikroszkóp
Mikrotóm
Paraffinos kiágyazó
Súroló vízfelszívó berendezés
Szövettani indító asztal elszívóval
Termosztát szekrény
Ultramikrotom
Vibrációs bonctermi csontfűrész

1

•
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1+1
1

1 db/orvos és 1 db/adminisztrátor
1
1
1
1
1
1
1
1
2

2
3
1

1
1
1 db/orvos és 1 db/cytológus előszűrő
asszisztens
1/2500 eset
1
2
1
1
1
2
1
2

Boncolás minimumfeltételei
I.
Személyi feltételek:
Szakorvos

Szövettani szakasszisztens
Boncmester, boncsegéd
Adminisztrátor
Takarító személyzet
Tárgyi feltételek:
Boncasztal
Fejtámasz
Tetemszállító kocsi
Tetemhűtő évi 50 holttestenként 1 férőhelyes
Boncasztalonként 2 teljes bonckészlet
Légcserélő rendszer
Rezgőfűrész (boncasztalonként/legalább 2)
Merőkanál
Védőruha
Műanyagvödör tetővel (agyak tárolására)
Mérőszalag
Bonctálca

Progresszív ellátási szint
II.
III.

1/200 boncolás
(35%-os boncolási
arány mellett)

2
1

1/150 boncolás
(35%-os
boncolási arány
mellett)
1/8000 blokk
3
3
1
1
szükség szerint

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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Boncvarrótű
Mérőhenger
Fotótál
Gyorsmérleg
Fényképezőgép
PC rendszer
Diktafon
Vegyszerek, fertőtlenítőszerek, egyszerhasználatos eszközök

Szövettan, kórszövettan

X
X
X
X
X
X
X
X

Szakmakód:

5401

Hisztológia minimumfeltételei
Személyi feltételek:
Szakorvos
Szövettani szakasszisztens
Adminisztrátor
Takarítószemélyzet
Tárgyi feltételek:
Kiágyazó automataNÉ
Elektromos csipesz
Beágyazó automataNÉ
FestőautomataNÉ
Lefedő automataNÉ
Desztilláló készülék
Automata pipettasorozat
Robbanószekrény
Analitikai mérleg
Táramérleg
Védőszemüveg
Pengebefogó nyél
Festőállvány
Blokk-, metszettárolóNÉ
Mikrotom+penge, pengebefogóNÉ
MikroszkópokNÉ
ThermosztátNÉ
VízfürdőNÉ
KryostatNÉ
Elszívó berendezésNÉ
HűtőszekrényNÉ, mélyhűtővel
Kiöntő forma
Metszettartó dobozNÉ
FényképezőrendszerNÉ
Ecset
Tárgylemezcsipesz
Lapcsipesz
Horgas csipesz
Lupe
Lapcsipesz
Védőruha

Progresszív ellátási szint
I.
II.
III.
1/3500 eset
1/2500
eset
1/9000 blokk
1/5000 lelet (asp. citológiával
együtt)
szükség szerint

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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Műanyag vödör tetővel
Jelzőóra
Szervkés
Egyenes olló
Gombos szonda
Fűrész
Mérőszalag
Diktafon
Metszettároló szekrény
Vegyszerek, festékek
2903A csak –80 oC és steril fülke megléte esetén

•
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X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Hisztokémia minimumfeltételei
Személyi feltételek azonosak a szövettani feltételekkel
Tárgyi feltételek azonosak a szövettani feltételekkel

Citopatológia

Szakmakód:

5402

Citopatológia minimumfeltételei
Progresszív ellátási
szint
I.
II.
III.
Személyi feltételek:
Citopatológus szakorvos

Citológiai technikai asszisztens
Citológiai előszűrő szakasszisztens
Adminisztrátor
Takarító személyzet
Tárgyi feltételek:
Mikrohullámú készülék
Küvetta és/vagy festőautomata (forgalomtól függően)
Borszeszégő
Mérőhenger
Petri-csésze
Jelzőóra
Lapcsipesz
Elszívó berendezésNÉ
MikroszkópNÉ
ThermosztátNÉ
Diktafon
Metszettároló szekrény
Védőruha
Vegyszerek, festékek, fertőtlenítőszerek, egyszerhasználatos eszközök

1/15 000 nőgyógyászati
citológia
1/3500 nem
nőgyógyászati citológia
1/15 000 citológia
1/7000-10 000 eset
1
3
4
szükség szerint

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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Elektronmikroszkópia minimumfeltételei
Progresszív ellátási szint
I.
II.
III.
1/250
eset
1
1
szükség szerint

Személyi feltételek:
Szakorvos
Elektronmikroszkópos szakasszisztens
Technikus, fotós
Takarító személyzet
Tárgyi feltételek:
ElektronmikroszkópNÉ
FénymikroszkópNÉ
SztereomikroszkópNÉ
UltramikrotomNÉ
Desztilláló készülékNÉ
Vegyifülke
Termosztát
Késkészítő
PH mérő
Metszettároló szekrény
Analitikai mérlegNÉ
Fotó nagyító
Képszárító
Mérőhengerek
Lombikok
Pipetták
Tárgylemez
Fedőlemez
Üvegkés
Elszívó berendezés
Petri csésze
Ollók
Kések
Csipeszek
Borotvapenge
Üvegkarcoló
Melegítő lap
Bunsen égő
Lapcsipesz
Elszívó berendezés
Védőruha
Vegyszerek, festékek

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Aspirációs citológia minimumfeltételei
Progresszív ellátási szint
I.
II.
III.
Személyi feltételek
Citopatológus szakorvos
Citológiai technikai asszisztens
Adminisztrátor
Takarító személyzet

1/2500 aspirációs citológia/év
1/15000 eset/év
1/5000 lelet (szövettannal együtt)
szükség szerint
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Tárgyi feltételek
Mikrohullámú készülék
Küvetta és/vagy festő automataNÉ (forgalomtól függően)
Borszesz égő
Mérőhenger
Petri csésze
Jelzőóra
Citocentrifuga
Védőruha
Aspirációs pisztolyNÉ
MikroszkópNÉ
ThermosztátNÉ
Diktafon
Elszívó berendezés
Metszettároló szekrény
Vegyszerek, festékek

Immunhisztológia

•
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X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Szakmakód:

5404

Immunhisztokémia/Immunfluoreszcencia minimumfeltételei
Progresszív ellátási szint
Személyi feltételek:
I.
II.
III.
Szakorvos
azonos a szövettannal
Immunhisztokémiai szakasszisztens
1/5000 eset (aut) – 1/3000 eset (man)
Adminisztrátor
1
1
1
Takarítószemélyzet
szükség szerint
Aut: automata festő alkalmazásakor, man: manuális festés
alkalmazásakor (ebben az esetben az asszisztensek közül legalább
1 legyen szakasszisztens)
Tárgyi feltételek:
III. immunfestő automataNÉ
III. lefedő automataNÉ
Blokk-, metszettárolóNÉ
Mikrotom+késekNÉ
MikroszkópokNÉ
Fluoreszcens mikroszkóp
ThermosztátNÉ
VízfürdőNÉ
KryostatNÉ
Vegyifülke NÉ
+4oC és -20oC hűtőszekrényNÉ
Metszettartó doboz
Digitális képrögzítőNÉ
Ecset
Horgas csipesz
Lupe
Mikrohullámú antigénfeltáró készülék
Borszeszégő
Lapcsipesz
Védőruha
Zárható veszélyes folyadéktároló
Jelzőóra

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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Egyenes olló
Diktafon
Metszettároló szekrény
Vegyszerek, immunvegyszerek
Ioncserélt vízkészítő berendezés

X
X
X
X
X

Molekuláris patológia
Meghatározás
A molekuláris patológia a patológiai (szövettani, citológiai) diagnosztikus algoritmus részét képező, a
betegségek diagnózisának felállítását, a betegség prognózisának meghatározását, a terápiás célpontok
azonosítását és a betegség követését szolgáló vizsgálati eljárások összessége, amely szövetek és sejtek
genetikai és molekuláris szerveződéséről szolgáltat információt.
Patológiai indikációk
A patológia kompetenciájába tartozik minden olyan molekuláris genetikai/biológiai vizsgálat, melynek során
az anyagból egyébként szövettani vagy citológiai vizsgálat történik vagy történt. A molekuláris patológiai
vizsgálatot indikálni az előzőekben vagy egyidejűleg végzett szövettani és/vagy citológiai lelet alapján,
valamint a klinikai kép/a kezelő szakorvos kérése alapján lehetséges.
Részletes patológiai indikációk
Patológiás elváltozásokat (betegségeket) igazoló genetikai és molekuláris eltérések igazolása.
Daganatok klonalitásának igazolása.
Prediktív és prognosztikai markerek meghatározása.
Terápiás célpontok azonosítása.
Terápiás effektivitás felmérése, betegség követése és minimális reziduális betegség meghatározása.
Kórokozó kimutatása.
A molekuláris patológiai lelet kiadása
A molekuláris patológiai lelet kiadásának feltétele, hogy a leletet kiadó és aláíró orvos molekuláris genetika
szakvizsgával rendelkezzék.
A molekuláris patológiai vizsgálatokat a III. progresszivitási szinten levő intézetek/laborok
végezhetik, kivételesen – a feltételek teljesítése esetén – a II. progresszivitási szinten levők is.

Személyi feltételek:
Teljes munkaidős, molekuláris genetikai diagnosztika szakvizsgával rendelkező szakorvos: 1.
Teljes munkaidős szakasszisztens (orvosdiagnosztikai laboratóriumi analitikus, biológus): 2.
Tárgyi feltételek:
Önálló és egymástól elkülönülő helyiségek kialakítása a nukleinsavak preparálására, a PCR reakciók
összeállítására és a PCR termék detektálására.
Egyszerhasználatos, nukleázmentes eszközök és anyagok alkalmazása.
Az egyes helyiségek eszközei különüljenek el egymástól (pipetta készlet, hegyek).
Köpeny és kesztyű, egyes eljárásoknál UV szemüveg kötelező.
Megoldott legyen a különösen veszélyes hulladékok tárolása, elszállítása és megsemmisítése.
Eszközök:
TermosztátNÉ
Hűtőszekrény 4 °C 200 l NÉ
Mélyhűtő –20 °CNÉ
Mélyhűtő –70 °CNÉ
AutoklávNÉ
HőlégsterilizálóNÉ

1
1
1
1
1
1
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Víz-ioncserélő (Millipore) vagy bidesztillálóNÉ
Centrifuga lassú (5000 rpm-ig)NÉ
Centrifuga (hűthető, gyors 12 000 rpm-ig)NÉ
Mikrocentrifuga (hűthető 12 000 rpm-ig)NÉ
PH mérő (elektromos) NÉ
Mérleg, analitikaiNÉ
Mérleg, egyéb
Lamináris boksz, biohazardNÉ
Jégkészítő
PCR készülékNÉ
Valós idejű PCR gép
Szekvenátor (28931, 2893A feladatokhoz)
Automata pipetta szett (3 db)
Elektroforézis rendszerNÉ
Gél dokumentáló rendszerNÉ
Vortex
Mágneses keverőNÉ
Fotométer (UV 260-280) NÉ
MikroszkópNÉ
Fluorescens mikroszkópNÉ
Elszívó berendezés

•

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
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PSZICHIÁTRIA
Pszichiátria

Szakmakód:

Pszichiátria minimumfeltételei

Személyi feltételek:
Pszichiáter több szakvizsgával (pszichoterápia, addiktológia, rehabilitáció)
Pszichiáter
Orvos
Orvos/klinikai szakpszichológus/pszichoterapeuta
Klinikai szakpszichológus
A szakdolgozói létszám a 6. számú mellékletben meghatározottak szerint
(dietetikus, gyógytornász)
Szociális munkás
Diplomás ápoló
Szakápoló
Ápolási asszisztens
Aneszteziológus szakorvos (ECT-hez)
Aneszteziológus szakasszisztens (ECT-hez)
Betegkísérő
Tárgyi feltételek:
Általános osztály feltételei+
Differenciált ellátásra alkalmas kórtermek
Betegvizsgálatra, explorációra, egyéni és csoportpszichoterápiára alkalmas
helyiségek
Szocioterápiára alkalmas helyiségek és eszközök
Általános szomatikus (belgyógyászati, neurológiai) vizsgálathoz szükséges
eszközök
ECT (RES – kizárólag aneszteziológussal)
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:
Pszichodiagnosztika (intelligencia, személyiség tesztek)
Speciális pszichodiagnosztika (neuropszichológia, személyiségelemzés,
életminőség, dementia)
Speciális és toxikológiai laboratórium
EEG
Képalkotó eljárások (CT, MR, SPECT)
„Bírói szemle”
Aktív – akut felvételes – pszichiátriai osztály személyi minimumfeltételei:
15 ágy
30 ágy 60 ágy
120 ágy
Összes orvos
2
3
5
8
Ebből pszichiáter szakorvos
2
2
3
3

1800

Progresszív ellátási
szint
I., II.
III.
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
EL
EL
X

X
X
X
X
EL
EL
X

X
X
X

X
X
X

X
X

X
X
EL

EL
EL/EK

EL
EL

EL/EK
EL
EL/EK
EK

EL/EK
EL
EL/EK
EK

Megjegyzés
Ebből legalább az
egyiknek több
szakvizsgával kell
rendelkeznie (pl.
addiktológia,
pszichoterápia,
pszichiátriai
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rehabilitáció)
Felvételes ügyeleti ellátáshoz szükséges
szakorvos
Klinikai szakpszichológus
Szocioterapeuta/foglalkoztató
(gyógyfoglalkoztató)/mentálhigiénikus/
művészetterapeuta
Szociális munkás
Adminisztrátor
Betegkísérő
Szakápoló/ápoló

6

6

6

6

1
1

1
1

1
1,5

1,5
2

0,5
1
1
10

1
1
1
15

1
1
1
24

1
2
1
42

Szakképzett és
szakképzetlenek
aránya: 4:1
Amennyiben nappali kórházas ellátás is tartozik az osztályhoz, akkor plusz egy-egy orvos, illetve
szocioterapeuta alkalmazása indokolt 30 betegenként.
Integrált (aktív + rehab + krónikus részlegek) pszichiátriai osztály személyi minimumfeltételei
15 ágy
30 ágy
60 ágy
120 ágy Megjegyzés
Összes orvos
2
3
4
7
Ebből pszichiáter szakorvos
2
2
2
3
Ebből legalább az
egyiknek több
szakvizsgával kell
rendelkeznie (pl.
addiktológia,
pszichoterápia,
pszichiátriai
rehabilitáció)
Felvételes ügyeleti ellátáshoz szükséges
6
6
6
6
min. szakorvos létszám
Klinikai szakpszichológus
1
1
1
1,5
Szocioterapeuta/foglalkoztató
1
1
2
2
(gyógyfoglalkoztató)/mentálhigiénikus/
művészetterapeuta
Szociális munkás
0,5
1
1
1
Adminisztrátor
1
1
1
1
Betegkísérő
1
1
1
1
Szakápoló/ápoló
10
15
24
42
Szakképzett és
szakképzetlenek
aránya: 4:1
Amennyiben nappali kórházas ellátás (aktív és/vagy rehabilitáció) is tartozik az osztályhoz, akkor plusz egyegy orvos, illetve szocioterapeuta alkalmazása indokolt 30 betegenként.

Járóbeteg-szakellátás minimumfeltételei
Személyi feltételek:
Pszichiáter szakorvos
Klinikai szakpszichológus
Asszisztens/szakasszisztens/ szakápoló
Adminisztrátor
Logopédus
Addiktológiai konzultáns
Közösségi koordinátor
Közösségi gondozó
Jogász

1
EL
1
1
EL
EL
EL
EL
EL
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Tárgyi feltételek:
A rendelő általános feltételei +
Felszerelt újraélesztő táska
Csoportszoba
Pszichodiagnosztikai eszközök

X
EL
X
X

Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:
EEG, CT, MRI, Nukleáris medicina
EL/EK
A pszichiátriai magánrendelésekre vonatkozóan a fentiektől eltérőek lehetnek a tárgyi és személyi feltételek.
(Nem szükséges csempe, vizsgáló ágy, de például ajánlott növény, fotel stb.).

Pszichiátriai gondozás
Definíció
A pszichiátriai gondozás az a tevékenység, amelynek során a pszichiáter szakorvos által vezetett
munkacsoport meghatározott területen élő, hosszan tartó pszichiátriai betegségekben szenvedők
folyamatos észlelését és gyógyítását végzi, segíti a rehabilitációját a betegség teljes folyamatában.
A gondozás a gondozó intézetben, a beteg családi és lakókörnyezetében, saját életterében, adott esetben az
otthonában történik.
Az ellátás általános feltételei
A gondozási feladatot team munkában kell végezni a pszichiátria szakterületének különböző szintjein, az
ellátandó feladat függvényében.
A gondozást végző munkacsoport tagjai szakorvosok, klinikai szakpszichológusok, szociális munkások,
szakképzett gondozónők, rezidensek és további munkatársak a szakmai minimumfeltételeknek megfelelően.
A gondozás a mentális zavarok közül az alábbi betegségcsoportokra terjed ki:
 Szkizofrénia és paranoid zavarok (F 20-29)
 Affektív zavarok (F 30-39)
 Organikus mentális zavarok (F 00-09)
 Személyiségzavarok, kényszeres zavarok, étkezési zavarok súlyosabb formái (F 60-69, 42, 50)
 Pszichoaktív szer használata által okozott mentális és viselkedészavarok (F 10-19) – ahol
addiktológiai szakrendelés vagy gondozó nem működik.
A gondozáson kívül végzett egyéb tevékenységek
Szakorvosi konzíliumok adása.
Szakvélemények adása hatóságok (gyámhatóság, bíróság, rendőrség) és az Országos Orvosszakértői Intézet
felkérésére.
Veszélyeztető magatartású beteg esetében a kezelésre kötelezési eljárás kezdeményezése.
Sorkatonai bevonultatás esetén az ÁNTSZ kijelölése alapján alkalmassági vizsgálat végzése.
Pszichiátriai gondozó minimumfeltételei
Személyi feltételek:
Pszichiáter szakorvos a terület nagyságától függően 40 000 lakosra (legalább)
Segítő foglalkozású diplomás a terület nagyságától függően 100 000 lakosra
(pszichológus, gyógypedagógus, szociális munkás)
Klinikai szakpszichológus
Szakképzett pszichiátriai gondozó 100 000 lakosra
Klinikai szakápoló/pszichiátriai szakápoló
Adminisztrátor
Jogász
Takarító

X
4
1
1
EL
1

Tárgyi feltételek:
A rendelő általános feltételei +
Sürgősségi táska

X
1

1
3
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Felszerelt orvosi táska
Csoportszoba
Pszichodiagnosztikai eszközök
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1
X
X

Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:
EEG, CT, MRI, Nukleáris medicina

Pszichiátriai rehabilitáció

•

EL/EK

Szakmakód:

1804

Pszichiátriai rehabilitáció minimumfeltételei
Progresszív ellátási
szint
II.
III.
Személyi feltételek:
Pszichiáter (pszichiátriai rehabilitációs szakképesítéssel)
Pszichiáter
Orvos
Orvos vagy klinikai szakpszichológus pszichoterapeuta
Klinikai szakpszichológus
A szakdolgozói létszám a 6. számú mellékletben meghatározottak szerint
Pszichiátriai szakápoló
Szakápoló
Ápolási asszisztens
Szociális munkás
Gyógyfoglalkoztató szakasszisztens/mentálhigiénés szakasszisztens
Betegfoglalkoztató
Betegkísérő
Tárgyi feltételek:
Differenciált ellátásra alkalmas, felszerelt kórtermek
Betegvizsgálatra, explorációra, egyéni és csoport pszichoterápiára alkalmas
helyiségek
Szocioterápiára alkalmas helyiségek és eszközök
Általános szomatikus (belgyógyászati, neurológiai) vizsgálathoz szükséges
eszközök
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:
Speciális és toxikológiai laboratórium
EEG-laboratórium
Képalkotó eljárások (CT, MRI, SPECT)
Pszichodiagnosztika (intelligencia, személyiség tesztek)
Speciális pszichodiagnosztika (neuropszichológia, személyiségelemzés,
életminőség, dementia)
Belgyógyászati és intenzív terápiás háttér
„Bírói szemle”

1
1
EL
1

1
1
1
EL
1

X
X
X
1
1
1
1

X
X
X
1
1
1
1

X
X

X
X

X
X

X
X

EL/EK
EL
EL/EK
EL
EL/EK

EL/EK
EL
EL/EK
EL
EL

EL
EK

EL
EK

Kiemelt pszichiátriai rehabilitációs osztály személyi minimumfeltételei
(sürgősségi felvétel nincs)
15 ágy
30 ágy
60 ágy
120 ágy Megjegyzés
Összes orvos
2
3
4
6
Ebből pszichiáter
1
2
2
3
Ebből legalább az egyiknek
szakorvos
több szakvizsgával kell
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rendelkeznie (pl. addiktológia,
pszichoterápia, pszichiátriai
rehabilitáció)
Klinikai szakpszichológus
Szocioterapeuta/foglalkoztató (gyógyfoglalkoztató)/mentálhigiénikus
Szociális munkás
Adminisztrátor
Betegkísérő
Szakápoló/ápoló OKJ

1
1

1
1

1
1

1
2

0,5
1
1
10

1
1
1
15

1
1
1
22

1
1
1
40

Szakképzett és
szakképzetlenek aránya: 4:1
Amennyiben nappali kórházas ellátás (aktív és/vagy rehabilitáció) is tartozik az osztályhoz, akkor plusz egyegy orvos, illetve szocioterapeuta alkalmazása indokolt 30 betegenként.
Pszichiátriai rehabilitációs osztály személyi minimumfeltételei
(sürgősségi felvétel nincs)
15 ágy
30 ágy
60 ágy 120 ágy Megjegyzés
Összes orvos
2
3
4
6
Ebből pszichiáter szakorvos
1
1
2
2
Ebből legalább az egyiknek
több szakvizsgával kell
rendelkeznie
(pl. addiktológia,
pszichoterápia, pszichiátriai
rehabilitáció)
Klinikai szakpszichológus
0,5 (R)
0,5 (R)
1
1
Szocioterapeuta/foglalkoztató
1
1
1
1,5
(gyógyfoglalkoztató)/
mentálhigiénikus/
művészetterapeuta
Szociális munkás
0,5
0,5
1
1
Adminisztrátor
1
1
1
1
Betegkísérő
1
1
1
1
Szakápoló/ápoló OKJ
10
15
22
40
Szakképzett és
szakképzetlenek aránya: 4:1
Jelmagyarázat:
R: részmunkaidőben
Amennyiben nappali kórházas ellátás is tartozik az osztályhoz, akkor plusz egy-egy orvos, illetve
szocioterapeuta alkalmazása indokolt 30 betegenként.
Gyermekpszichiátriai rehabilitáció fekvőbeteg-szakellátás minimumfeltételei
Progresszív ellátási szint
I. városi
III. (egyetemi,
II. (megyei)
országos)
Személyi feltételek:
4/30 ágy
5/30 ágy
Összes orvos
Gyermekpszichiáter több szakvizsgával (pszichiátria, pszichoterápia,
1
1
gyermekneurológia, gyermekgyógyászat, rehabilitáció)
Gyermekpszichiáter
3
3
Szakorvos-jelölt
0
1
7/30 ágy
6/30 ágy
Terapeuták száma
Pszichoterapeuta
EL
EL
Pszichológus
EL
EL
Klinikai szakpszichológus
1
1
Pszichopedagógus
1
1
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Gyógypedagógus
Logopédus
Szociális szervező/munkás
Szakápoló/ápoló OKJ
Pszichiátriai szakápoló
Általános ápoló/általános asszisztens
Gyógyfoglalkoztató szakasszisztens
Adminisztrátor
Betegfoglalkoztató
Betegkísérő
Takarító
Tárgyi feltételek:
Diffrenciált ellátásra alkalmas felszerelt kórtermek
Betegvizsgálatra, explorációra, egyéni és csoport pszichoterápiára alkalmas
helyiségek
Szocioterápiára alkalmas helyiségek és eszközök
Általános szomatikus (belgyógyászati, neurológiai) vizsgálathoz szükséges
eszközök
Gyógypedagógiai vizsgáló és fejlesztő eszközök
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1
1
X
14/30 ágy
5
4
1
1
1
1
1

1
1
X
14/30 ágy
5
4
1
1
1
1
1

2-4 ágy

2-4 ágy

X

X

X

X

X

X

X

X

EL/EK
EL
EL/EK
EL

EL/EK
EL
EL/EK
EL

EL/EK

EL

EL

EL

EK

EK

Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:
Speciális és toxikológiai laboratórium
EEG
Képalkotó eljárások (CT, MR, SPECT)
Pszichodiagnosztika (intelligencia, személyiség tesztek)
Speciális pszichodiagnosztika (neuropszichológia, személyiségelemzés,
életminőség, dementia)
Gyermekgyógyászati és intenzív háttér
Bírói szemle (a nem önkéntes, illetve 18 éven aluli, vagy gondnokság alá
helyezett betegeknek)

Pszichoterápia

•

Szakmakód:

1805

Pszichoterápiás rehabilitáció minimumfeltételei
Progresszív ellátási szint
Személyi feltételek:
II.
III.
Pszichiáter pszichoterápiás és/vagy pszichiátriai rehabilitációs
X
X
szakképesítéssel
Pszichiáter
X
X
Orvos
X
Orvos/klinikai szakpszichológus/pszichoterapeuta
X
X
Klinikai szakpszichológus
X
X
Szociális munkás
EL
EL
Pszichiátriai szakápoló
2
2
Szakápoló
X
X
Ápolási asszisztens
X
X
Gyógyfoglalkoztató szakasszisztens/mentálhigiénés
X
X
szakasszisztens/terapeuta
Betegfoglalkoztató
X
X
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Tárgyi feltételek:
Differenciált ellátásra alkalmas, felszerelt kórtermek
Betegvizsgálatra, explorációra, egyéni és csoport pszichoterápiára
alkalmas helyiségek
Szocioterápiára alkalmas helyiségek és eszközök
Általános szomatikus (belgyógyászati, neurológiai) vizsgálathoz szükséges
eszközök
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:
Speciális és toxikológiai laboratórium
Képalkotó eljárások (CT, MR, SPECT)
Pszichodiagnosztika (intelligencia, személyiség tesztek)
Speciális pszichodiagnosztika (neuropszichológia, személyiségelemzés,
életminőség, dementia)
Belgyógyászati és intenzív terápiás háttér

X
X

X
X

X
X

X
X

EL/EK
EL/EK
EL
EL

EL/EK
EL/EK
EL

EL

EL

Pszichoterápiás-rehabilitációs osztály személyi minimumfeltételei
(sürgősségi felvétel nincs)
15 ágy
30 ágy
60 ágy
120 ágy
Megjegyzés
Összes orvos
1
2
4
8
Ebből pszichiáter
1
1
2
4
Ebből legalább
szakorvos/pszichoterápiás
kettőnek
szakorvos
pszichoterápiás
szakvizsgával/
pszichoterapeuta
képesítéssel kell
rendelkeznie (kivétel:
15 ágyas részleg)
Klinikai
2
2
4
5
Legalább 50%-ban
szakpszichológus/pszichoterapeuta
pszichoterápiás
szakvizsgával kell
rendelkezni (kivétel
15 ágyas részleg)
Szocioterapeuta/foglalkoztató
1
2
3
5
(gyógyfoglalkoztató)/
mentálhigiénikus/
művészetterapeuta
Szociális munkás
elérhető
Adminisztrátor
1
1
1
2
Betegkísérő
EL
EL
EL
EL
elérhető
Szakápoló/ápoló OKJ
8
9
11
18-20
Szakképzett és
szakképzetlenek
aránya: 4:1
Amennyiben Nappali kórházas ellátás is tartozik az osztályhoz, akkor plusz egy-egy orvos, és/vagy
szakpszichológus, és szocioterapeuta alkalmazása indokolt 30 betegenként.
Megjegyzés: ügyeleti ellátás nincs benne az orvos létszámban, szükség esetén külső ügyelet szükséges.
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Kiemelt pszichoterápiás-rehabilitációs osztály személyi minimumfeltételei
(sürgősségi felvétel nincs)
15 ágy
30 ágy
60 ágy
120 ágy
Megjegyzés
Összes orvos
2
3
6
8
Ebből pszichiáter
1
2
3
4
Ebből legalább
szakorvos/pszichoterápiás
kettőnek
szakorvos
pszichoterápiás
szakvizsgával
/pszichoterapeuta
képesítéssel kell
rendelkeznie (kivétel:
15 ágyas részleg)
Klinikai szakpszichológus vagy
1
2
4
6
Legalább 50%-ban
klinikus szakpszichológus
pszichoterápiás
pszichoterapeuta
szakvizsgával kell
rendelkezni (kivétel
15 ágyas részleg)
Szocioterapeuta/foglalkoztató
1
2
4
6
(gyógyfoglalkoztató)/
mentálhigiénikus/
művészetterapeuta
Szociális munkás
elérhető
Adminisztrátor
1
1
2
2
Betegkísérő
EL
EL
EL
EL
elérhető
Szakápoló/ápoló OKJ
8
9
12
18-20
Szakképzett és
szakképzetlenek
aránya: 4:
Amennyiben nappali kórházas ellátás is tartozik az osztályhoz, akkor plusz egy-egy orvos, és/vagy
szakpszichológus, és szocioterapeuta alkalmazása indokolt 30 betegenként.
Megjegyzés: ügyeleti ellátás nincs benne az orvos létszámban, szükség esetén külső ügyelet szükséges.

Pszichiátriai/pszichoterápiás – nem invazív beavatkozású – járóbeteg-szakellátás minimumfeltételei
Személyi feltételek:
Pszichiáter/pszichoterapeuta szakorvos vagy pszichoterapeuta/klinikai
X
szakpszichológus
Jogász
EL
Takarító
EL
Tárgyi feltételek:
A rendelő általános feltételei (nem szükséges, kivéve, ha invazív beavatkozás is van)
Terápiás helyiség
Pszichodiagnosztikai eszközök

X
X
X

Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:
EEG, CT, MRI, Nukleáris medicina
EL/EK
A pszichiátriai/pszichoterápiás nem invazív magánrendelésre vonatkozóan eltérőek a tárgyi és személyi
feltételek. (Nem szükséges csempe, vizsgáló ágy, de például szükséges növény, fotel stb., zárt rendelés
esetén nem szükséges váró.)
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Krónikus pszichiátriai osztály személyi minimumfeltételei
15 ágy
30 ágy
60 ágy
120 ágy
Összes orvos
2
2
2
3
Ebből pszichiáter szakorvos
1
1
1
1
Klinikai szakpszichológus
0,5 (R)
0,5 (R)
0,5 (R)
0,5 (R)
Szocioterapeuta/foglalkoztató
0,5
1
1
1
(gyógyfoglalkoztató)/
mentálhigiénikus/
művészetterapeuta
Szociális munkás
0,5
0,5
1
1
Adminisztrátor
1
1
1
1
Betegkísérő
1
1
1
1
Szakápoló/ápoló OKJ
10
15
22
40

Megjegyzés

Szakképzett és
szakképzetlenek
aránya: 4:1

Jelmagyarázat:
R: részmunkaidőben
Megjegyzés: ügyeleti ellátás nincs benne az orvos létszámban, szükség esetén külső ügyelet szükséges.
Tárgyi feltételek:
Általános osztály feltételei+
Szocioterápia eszközei
Pszichodiagnosztika (intelligencia, személyiség tesztek)

X
X
X

Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:
EEG
Belgyógyászati és intenzív terápiás háttér
„Bírói szemle”

EL
EL
EK

Addiktológia

Szakmakód:

1801

Addiktológiai fekvőbetegosztály minimumfeltételei
Az addiktológiai fekvőbetegosztály esetében a pszichiátriai osztály általános feltételei alkalmazandók.

Járóbeteg-szakellátás/gondozó minimumfeltételei
Személyi feltételek:
Addiktológus vagy addiktológiában jártas pszichiáter szakorvos
Addiktológus szakorvos és/vagy pszichiáter szakorvos (további rendelésenként)
Klinikai szakpszichológus
Segítő foglalkozású diplomás (szociális munkás, addiktológus konzultáns, gyógy-,
pszichopedagógus, stb.)
Szakasszisztens (pl. klinikai szakápoló)
Jogász

1
EL

Tárgyi feltételek: a rendelő általános feltételei +
Sürgősségi táska
Magnetofon
Diktafon
Vizelet-gyorstesztek (drogbetegek ellátása esetén)
Pszichodiagnosztika eszközei
ASI (addikció súlyossági index teszt)
MALT

X
EL
EL
X
X
EL
EL

1
1
1
1
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X
X
EL

Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:
EEG, CT, MRI, Nukleáris medicina

EL/EK

Addiktológiai rehabilitáció minimumfeltételei
Progresszív ellátási
szint
II.
III.
I.
Személyi feltételek:
Összes orvos
Szakorvos: belgyógyász/háziorvos addiktológiai gyakorlattal
Szakorvos: addiktológus/pszichiátriai rehabilitáció szakorvosa/pszichiáter
addiktológiai gyakorlattal
Minden további 20 ágyra további 1 orvos (részmunkaidőben)
Egyéb felsőfokú képesítéssel rendelkező diplomás
Szociális munkás
Addiktológiai konzultáns
Gyógypedagógus/pszichopedagógus
Szociálpedagógus
Gyógytornász
Dietetikus
Klinikai szakpszichológus
Mentálhigiénikus
Jogász
Adminisztrátor
Ápoló
Szakápoló/ápoló OKJ
Általános ápoló/általános asszisztens/ápolási asszisztens
Gyógyfoglalkoztató
Tárgyi feltételek:
Differenciált ellátásra alkalmas, felszerelt kórtermek
Betegvizsgálatra, explorációra, egyéni és csoport pszichoterápiára alkalmas
helyiségek
Szocioterápiára alkalmas helyiségek és eszközök
Általános szomatikus (belgyógyászati, neurológiai) vizsgálathoz szükséges
eszközök
Foglalkoztató helyiség
Vizeletteszt vételére alkalmas helyiség
Csoportszoba
Pszichodiagnosztika (intelligencia, személyiség tesztek)
Vizelet-gyorstesztek: drogonként 5 db; alkoholszonda

2
1R

2
1R

1R

1R

4
1
1
1
EL
EL
EL
EL
EL
EL
R

4
1
1
1
EL
EL
EL
EL
EL
EL
R

10
2
1

10
2
1

X
X

X
X

X
X

X
X

1
1
1
X
X

1
1
1
X
X
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Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:
Speciális pszichodiagnosztika (neuropszichológia, személyiségelemzés,
életminőség, dementia, addiktológiai súlyossági teszt)
EEG
Képalkotó eljárások (CT, MR, SPECT)
Belgyógyászati háttér
Bírói szemle (18 év alatti nem önkéntes, gondnokság alá helyezett személyeknél)
Jelmagyarázat:
R: részmunkaidőben

Alkohológia
Drogbeteg ellátás
Egyéb szenvedélybetegség ellátás

Szakmakód:

EL

EL

EL/EK
EL/EK
EL
EK

EL
EL/EK
EL
EK

1811
1821
1831

Drogambulancia minimumfeltételei
heti 30 rendelési órára
Személyi feltételek:*
Addiktológus (vagy addiktológiában jártas pszichiáter szakorvos)
Addiktológus vagy pszichiáter szakorvos (további rendelésenként)
Klinikai szakpszichológus/pszichológus
Segítő foglalkozású diplomás (szociális munkás, addiktológus konzultáns, gyógypszichopedagógus, stb.)
Asszisztens/szakápoló
Jogász
Tárgyi feltételek: a rendelő általános feltételei +
1. Helyiségek
Vizeletteszt vizsgálatra alkalmas helyiség
Csoportszoba
2. Alapfelszerelés
Magnetofon
Diktafon
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:
A drogambulancia területén elvégzendő vizsgálatok:
Vizelet-gyorstesztek
Pszichodiagnosztika
ASI
EEG
*

Részmunkaidőben is lehet arányos személyi feltételekkel

1
1
1
1
1
EL

1
1
EL
EL

drogonként legalább
50 db
legalább 1 személyiségteszt
EL
EL
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Szenvedélybeteg Rehabilitációs Intézet
(alkohol-, gyógyszer-, kábítószerfüggők, stb. számára)
A drog(alkohol)terápiás intézmények célja a gyógyító közösségbe kerülő szerhasználati és viselkedési
addikciós problémával küzdő kliensek absztinencia-orientált gyógyítása, munkára, drog(alkohol)mentes
szociális kapcsolatokra való alkalmasságuk kialakítása, valamint társadalomba való visszailleszkedésük
elősegítése.
A drog(alkohol)terápiás intézmények a mindenkor érvényben lévő jogszabályok alapján működnek.
A drog(alkohol)terápiás intézmények sokféle szakmai elmélet, vallási és etikai meggyőződés alapján
működhetnek. Egy közös konceptuális keretet azonban szükséges megfogalmazni, és elméleti alapelvként
minden drogterápiás közösség számára javasolni. Ez az ún. terápiás közösség-modell (De Leon, 1994).
A drog(alkohol)terápiás közösség-modell jellemzői:
a) hierarchikus struktúra, amelyben a professzionális személyzet mellett a programban részt vevő kliensek
– fejlődésüknek megfelelően – maguk is a hierarchia egyes fokain állnak;
b) a munka mint a nevelés és a gyógykezelés alapvető eszköze;
c) a kölcsönös önsegítés elve;
d) az egyenrangú kortársak (a programban részt vevő kliensek) és a professzionális személyzet
szerepmodellként facilitálják a rezidensek fejlődését;
e) a közösségépítés aktivitásai, amelyek elősegítik a közösségbe való asszimilációt;
f) a kívánatos és nemkívánatos viselkedés következetes pozitív és negatív megerősítése stabil érték és
normarendszer alapján.
Felvételi indikáció:
A rehabilitációs program alapja az önkéntesség és motiváltság. A kliensek felvételének alapkritériuma az
abúzus (visszaélésszerű szerhasználat), vagy az addikció (függőség) nemzetközileg elismert mérőeszközökkel
történő kimutatása.
Időtartam:
A program minimális időtartama 2 hét, maximális időtartama három év (36 hónap).

Szenvedélybeteg Rehabilitációs Intézet minimumfeltételei
20 ágyra
Progresszív ellátási szint
II.
III.
I.
Személyi feltételek:
Személyzeti létszám
Összes orvos
2
2
Szakorvos: belgyógyász/háziorvos addiktológiai gyakorlattal
1R
1R
Szakorvos: az egység működése szempontjából jelentős szakvizsgával
(addiktológia, pszichiátriai rehabilitáció, rehabilitáció, pszichiátria, ez
utóbbiak jelentős addiktológiai tapasztalattal)
1R
1R
Minden további 20 ágyra további 1 orvos (részmunkaidőben)
Egyéb felsőfokú képesítéssel rendelkező diplomás
Szociális munkás
Addiktológiai konzultáns
Gyógypedagógus/pszichopedagógus
Szociálpedagógus
Gyógyfoglalkoztató
Gyógytornász
Dietetikus

4
1
1
1
EL
EL
EL
EL

4
1
1
1
EL
EL
EL
EL
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Klinikai szakpszichológus
Mentálhigiénikus
Jogász
Adminisztrátor
Tárgyi feltételek:
Betegvizsgálatra, explorációra, egyéni és csoport pszichoterápiára alkalmas
helyiségek
Szocioterápiára alkalmas helyiségek és eszközök
Általános szomatikus (belgyógyászati, neurológiai) vizsgálathoz szükséges
eszközök
Foglalkoztató helyiség
Vizeletteszt vételére alkalmas helyiség
Csoportszoba
Vizelet-gyorstesztek: drogonként 5 db; alkoholszonda
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:
Pszichodiagnosztika (intelligencia, személyiség tesztek)
Speciális pszichodiagnosztika (neuropszichológia, személyiségelemzés,
életminőség, dementia, addiktológiai súlyossági teszt)
Belgyógyászati és intenzív terápiás háttér
Jelmagyarázat:
R: részmunkaidőben

EL
EL
EL
R

EL
EL
EL
R

X

X

X

X

X

X

1
1
1
X

1
1
1
X

EL
EL/EK

EL
EL

EL

EL
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RADIOLÓGIA
Általános röntgendiagnosztika

Szakmakód:

5100

INTEGRÁLT RADIOLÓGIAI OSZTÁLY
(az intézmény ellátási igényeihez szükséges valamennyi képalkotó diagnosztikai és intervenciós radiológiai
tevékenység összessége)
Ellátási szintek
A képalkotó diagnosztikával és intervenciós radiológiával szemben támasztott követelményszintet az ellátott
intézmény igényei szabják meg. Kérdéses esetben az ún. radiológiai munkahely besorolási szintjére, illetve az
attól való eltérés lehetőségére az ÁNTSZ ad véleményt, a megyei szakfelügyelő főorvos és a Szakmai
Kollégium véleményének figyelembevételével.
Több intézményt ellátó diagnosztikai központok esetében a szintet a legmagasabb szintű intézmény igényei
alapján kell meghatározni.
Egyprofilú intézmények esetében a képalkotó diagnosztikai és intervenciós terápiás ellátási igényt
értelemszerűen az adott profilhoz kell adaptálni.
A tárgyi feltételek biztosításához valamennyi modalitás esetén szükséges a rendszeres karbantartás és
minőség-ellenőrzés igazolása.
iR-1 szint:

Járóbeteg-szakellátó intézet, rehabilitációs/krónikus fekvőbeteg-ellátó intézet:
általános röntgen- és UH-diagnosztika

iR-2 szint:

Aktív fekvőbeteg-ellátó intézet: általános röntgen- és UH-diagnosztika mellett
speciális röntgen- és UH-diagnosztika, UH-vezérelt invazív diagnosztika, szükség esetén
általános CT-diagnosztika

iR-3 szint:

Súlyponti fekvőbeteg-szakellátó intézet, sürgősségi és onkológiai centrum,
egyetemi klinikai központ, országos intézet: általános és speciális röntgen, UH-, CTdiagnosztika, általános és speciális MR diagnosztika, invazív vascularis diagnosztika
(DSA), DSA-, UH-, CT-, szükség esetén MR-vezérelt intervenciós radiológiai eljárások
Munkahelyi vezetői követelmény: tudományos minősítés (vagy egyenértékű
oktatási-kutatási tapasztalat). A munkahelynek alkalmasnak kell lennie a radiológia
területén alap-és szakképzésre, illetve továbbképzésre, képesnek kell lennie
tudományos kutatásokban való részvételre.
iR = integrált ellátási szint

Ellátási szintek minimumfeltételei
Személyi feltételek:
1. Orvos
Radiológus szakorvos*
Ebből neuroradiológus szakorvos**
Ebből gyermekradiológus szakorvos**
Nem szakorvos
Részleges vagy teljes akkreditáció rezidensképzésre
2. Egyéb diplomás
Fizikus/mérnök/informatikus
3. Röntgen asszisztens/radiográfus
Képi diagnosztikai szakasszisztens
Röntgen műtős szakasszisztens/intervenciós szakasszisztens/képi
diagnosztikai és intervenciós szakasszisztens/ultrahang
szakasszisztens/szonográfus szakasszisztens
Diagnosztikai képalkotó/képalkotó diagnosztikai analitikus (BSc szintű)

iR-1

iR-2

iR-3

1

4

X
X

8
1
1
X
X

3
X
X

1
5
4
2

X

2

2
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4. Egyéb
Adminisztrátor
X
X
X
Takarító
X
X
X
Betegszállítási lehetőség (folyamatosan)
X
X
*: iR-2: egy szakorvost helyettesíthet szakorvosjelölt.
iR-3: két szakorvost helyettesíthet szakorvosjelölt. Modalitásonként legalább egy szakorvos szükséges.
Szakorvosjelölt a modalitások harmadában helyettesítheti a szakorvost.
**
Ha az ellátási profil – nagy forgalmú gyermekgyógyászat (min. 50 ágy), illetve
idegsebészeti osztály – indokolja.
Definíciók:
Röntgenasszisztens (5.2 OKJ)
Röntgen szakasszisztens, képi diagnosztikai szakasszisztens (5.4 OKJ )
Röntgen-műtős szakasszisztens (5.4 OKJ)
Felsőfokú, akkreditált, képi diagnosztikai és intervenciós szakasszisztens (5.5 OKJ)
Főiskolai végzettségű diplomás radiográfus
Magasabb képzettségű szakdolgozó helyettesítheti az alacsonyabb képzettségűt.
Részmunkaidő esetén a létszám a munkaidőkeret függvényében megosztható.
Megjegyzés:
Az integrált radiológiai osztály teljes, minimális felépítése (személyi feltételek, gép stb.) a személyzet és
gépek tekintetében is az egyes különálló részlegekhez képest alacsonyabb létszámmal és kevesebb
vizsgálóhellyel és géppel megoldható.
A több műszakos ellátások (UH, CT, MR) esetében a személyi minimumfeltételek a műszakszám arányában
növekednek.
Általános röntgendiagnosztika minimumfeltételei
Személyi feltételek:
2 munkahelyenként (a forgalom függvényében lehet részmunkaidős)
Radiológus szakorvos (lehet részállású, műszakok számától függően)
Rtg. asszisztens,/rtg. szakasszisztens/képi diagnosztikai
szakasszisztens/radiográfus
Adminisztrátor*
*lehet két modalitásonként 1 fő
Tárgyi feltételek:
1. Helyiségek (általános és szakmai)
Röntgenvizsgáló-helyiség
Előhívó helyiség (kivéve: digitális rtg. és daylight hívó)
Lelet és kép archívum (film és/vagy digitális)
2. Gépek, műszerek, berendezések
Hagyományos vagy digitális röntgenfelvételezőNÉ
Hagyományos vagy digitális röntgenátvilágítóNÉ
Hagyományos vagy digitális multifunkciós rtg-készülékNÉ (helyettesítheti az
átvilágítót)
Filmelőhívó vagy digitális kiolvasóNÉ
Digitális hard-copy printerNÉ (digitális rtg. esetén, hálózati)
Felvételi kazettakészlet fóliákkal vagy foszforlemezzelNÉ
Filmbetöltő szárazasztalNÉ (kivéve: digitális rtg.)
AdatráfényképezőNÉ (kivéve: digitális rtg.)
NézőszekrényNÉ (digitális rtg.: munkaállomások)
Magazintáras nézőszekrényNÉ (ha nem digitális)

1
2
X

R-1
1
1
X

R-2
2
1
X

R-3
3
2
X

1

2
1

2
1
1

1
1
X
X
X
X

1
1
X
X
X
X

2
2
X
X
X
X
X
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3. Sugárvédelmi eszközökNÉ
Ólomkesztyű
X
X
X
Pajzsmirigy, szem, gonád ólomtakarások
X
X
X
Ólomgumi köpeny
X
X
X
4. Sürgősségi ellátási eszközök (i.v. kontrasztanyag használata esetén)
Lélegeztető ballon, tubusok
X
X
5. Archiválás
Archiváló bútorzat
X
X
X
Digitális archiválórendszer (digitális a rtg.)
X
X
X
A több modalitást működtető központokban a betegek és a személyzet számára előírt feltételek a szükséges
mértékig összevonhatók.
Mammográfiás szűrés és diagnosztika

Szakmakód:

5102

Mammográfiás szűrés és diagnosztika minimumfeltételei
Emlő
Emlő klinikai
szűrőállomás diagnosztika
Radiológus szakorvos (lehet részállású, műszakok számától függően)
2*
1
Röntgenasszisztens/rtg. szakasszisztens/képi diagnosztikai
2
2
szakasszisztens/radiográfus
Diagnosztikai képalkotó/képalkotó diagnosztikai analitikus (BSc szintű)
EL
EL
Adminisztrátor**
2
1
Egészségügyi ügyvitelszervező-informatikus (statisztikai feldolgozás) lehet
X
X
részállás
* csak leolvasáshoz (kettős leletezés) a forgalom függvényében, lehet részmunkaidős
** lehet két modalitásonként 1 fő
A mammographiás szűrés és klinikai emlődiagnosztika működésének további feltétele, hogy az ott dolgozó
(legalább 1 fő) radiológus szakorvos a Radiológiai Szakmai Kollégium és a Magyar Radiológusok Társasága
Emlődiagnosztikai Szekciója által kiadott emlődiagnosztikai jártassági igazolással rendelkezzen.
Tárgyi feltételek:
1. Helyiségek (általános és szakmai)
Szűrés
Klinikai
Ultrahangvizsgáló-helyiség
1X
Mammográfiás vizsgáló
1
1
Előhívó helyiség (kivéve: digitális mammográfia)
X
X
Lelet és kép archívum (film és/vagy digitális)
X
X
2. Gépek, műszerek, berendezések
Hagyományos vagy digitalis mammograph (legfeljebb 15 éves, Mo-anód,
1
1
kettős fókusz)NÉ
Dedikált emlő-ultrahang berendezés (legfeljebb 15 éves) NÉ
X
Filmelőhívó vagy digitális kiolvasó vagy dir. dig. rendszerNÉ
X
X
Digitális hard-copy printer (dig. rendszer esetén, hálózati)NÉ
X
X
Felvételi kazettakészlet fóliákkal vagy foszforlemezzel (kivéve: dir. dig.) NÉ
X
X
Filmbetöltő szárazasztal (kivéve: digitális rtg.) NÉ
X
X
Adatráfényképező (kivéve: digitális rtg.)NÉ
X
X
Speciális mammogr. nézőszekrény + (ha digitális rtg.) spec. mammogr.
X
X
monitor)NÉ
3. Sugárvédelmi eszközök
Ólomgumi köpeny
X
X
4. Sürgősségi ellátási eszközök (i.v. kontrasztanyag használata esetén)
5. Archiválás
Archiváló bútorzat
X
X
Digitális archiváló rendszer (ha digitális a rtg.), teljes képi archiválás biztosítása
X
X
helyben
A több modalitást működtető központokban a betegek és a személyzet számára előírt feltételek a szükséges
mértékig összevonhatók.
Személyi feltételek:

MAGYAR KÖZLÖNY

•

47493

2009. évi 193. szám

Angiográfiás diagnosztika

Szakmakód:

5103

Angiográfiás diagnosztika minimumfeltételei
Személyi feltételek:
Radiológus szakorvos (lehet részállású, műszakok számától függően)
Röntgenasszisztens/rtg. szakasszisztens/rtg.-műtős szakasszisztens/képi
diagnosztikai szakasszisztens/radiográfus/képi diagnosztikai és intervenciós
szakasszisztens
Rtg. műtős szakasszisztens/intervenciós szakasszisztens
Diagnosztikai képalkotó/képalkotó diagnosztikai analitikus (BSc szintű)
Adminisztrátor*
*lehet két modalitásonként 1 fő

DSA
2
2

2
EL
X

Tárgyi feltételek:
1. Helyiségek (általános és szakmai)
R-3
DSA-vizsgáló előkészítővel
1
Lelet és kép archívum (film és/vagy digitális)
X
2. Gépek, műszerek, berendezések
DSANÉ (legfeljebb 10 éves) telepített, rögzített, képerősítő és cső
1
kényszerkapcsolásban, képerősítő célnak megfelelően méretezett, cső és
generátor folyamatos üzemre, nagysebességű, ismételt sorozatokra méretezett
Ultrahang berendezés NÉ (legfeljebb 15 éves)
X
Nagynyomású fecskendő NÉ (injektor)
1
Digitális hard-copy printer NÉ (hálózati)
1
Magazintáras nézőszekrény NÉ vagy diagnosztikus munkaállomás
X
3. Sugárvédelmi eszközök
Ólomkesztyű
X
Pajzsmirigy, szem, gonád ólomtakarások
X
Ólomgumi köpeny
X
4. Sürgősségi ellátási eszközök (i.v. kontrasztanyag használata esetén):
Lélegeztető ballon, tubusok
X
Lélegeztetőkészülék oxigénellátással NÉ
X
Altatógép NÉ (neuroendovascularis intervenció végzése esetén)
X
5. Archiválás
Digitális archiválórendszer NÉ
X
Állandósági vizsgálatok
X
A több modalitást működtető központokban a betegek és a személyzet számára előírt feltételek a szükséges
mértékig összevonhatók.

Intervenciós radiológia

Szakmakód:

5104

A) Extravascularis invazív diagnosztika és terápiás intervenciók
Személyi feltételek:
Radiológus szakorvos (lehet részállású, heti műszakok számától függően)
Röntgenasszisztens/rtg. szakasszisztens/képi diagnosztikai
szakasszisztens/radiográfus, képi diagnosztikai és intervenciós szakasszisztens
Rtg. műtős szakasszisztens/intervenciós szakasszisztens
Diagnosztikai képalkotó/képalkotó diagnosztikai analitikus (BSc szintű)
Adminisztrátor*
* lehet két modalitásonként 1 fő

Intervenció
(UH-, CT-, MR-vezérelt)
1
2
2
X
X
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B) Vascularis terápiás intervenciók
Személyi feltételek:
DSA
Radiológus szakorvos (lehet részállású, heti műszakok számától függő)
X
Röntgenasszisztens/rtg. szakasszisztens/képi diagnosztikai
2
szakasszisztens/radiográfus, képi diagnosztikai és intervenciós szakasszisztens
Rtg. műtős szakasszisztens/intervenciós szakasszisztens
2
Diagnosztikai képalkotó/képalkotó diagnosztikai analitikus (BSc szintű)
X
Adminisztrátor*
X
* lehet két modalitásonként 1 fő
A vascularis terápiás intervenciók csak a Radiológiai Szakmai Kollégium és a Magyar Cardiovascularis és
Intervenciós Radiológus Társaság által kiadott jártassági igazolással rendelkező szakorvos által irányított
munkahelyen végezhetők.
Tárgyi feltételek:
1. Helyiségek (általános és szakmai)
R-3
DSA-vizsgáló előkészítővel
1
Lelet és kép archívum (film és/vagy digitális)
X
2. Gépek, műszerek, berendezések
DSA (legfeljebb 10 éves) telepített, rögzített, képerősítő és cső
1
kényszerkapcsolásban, képerősítő célnak megfelelően méretezett, cső és
generátor folyamatos üzemre, nagysebességű, ismételt sorozatokra méretezett
Ultrahang berendezés (legfeljebb 15 éves)
X
Nagynyomású fecskendő (injektor)
X
Digitális hard-copy printer (hálózati)
X
Magazintáras nézőszekrény vagy diagnosztikus munkaállomás
X
3. Sugárvédelmi eszközök
Ólomkesztyű
X
Pajzsmirigy, szem, gonád ólomtakarások
X
Ólomgumi köpeny
X
4. Sürgősségi ellátási eszközök (i.v. kontrasztanyag használata esetén)
Lélegeztető ballon, tubusok
X
Lélegeztetőkészülék oxigénellátással NÉ
X
Altatógép (neuroendovascularis intervenció végzése esetén)
X
5. Archiválás
Digitális archiváló rendszer
X
Állandósági vizsgálatok
X
A több modalitást működtető központokban a betegek és a személyzet számára előírt feltételek a szükséges
mértékig összevonhatók.

CT

Szakmakód:

Computer tomographia minimumfeltételei
Személyi feltételek: (műszakonként legalább):
Radiológus szakorvos (lehet részállású, műszakok számától függően)
Képi diagnosztikai szakasszisztens/képi diagnosztikai intervenciós
szakasszisztens/CT-MRI szakasszisztens
Rtg. műtős szakasszisztens, lehet részállású
Diagnosztikai képalkotó/képalkotó diagnosztikai analitikus (BSc szintű)
Adminisztrátor*
* lehet két modalitásonként 1 fő

5201

CT
1
2

Intervenció
(CT-vezérelt)
1+
2

0
1
1

X
1
1
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Tárgyi feltételek:
1. Helyiségek (általános és szakmai)
R-2
R-3
CT-vizsgáló, előkészítő és vezérlőhelyiség
1
1
Lelet és kép archívum (film és/vagy digitális)
X
X
Raktár
X
X
2. Gépek, műszerek, berendezések
CT-spirálNÉ (legfeljebb 10 éves)
1
CT multislice NÉ (legfeljebb 10 éves, kardiologiai tevékenység esetén min.
1
16 szelet, EKG vez. lehetőség)
Nagynyomású fecskendő (injektor)
1
1
Digitális hard-copy printer NÉ (hálózati)
1
1
Nézőszekrény
X
X
Munkaállomás
X
X
3. Sugárvédelmi eszközök
Ólomkesztyű
X
X
Ólomgumi köpeny
X
X
4. Sürgősségi ellátási eszközök (i.v. kontrasztanyag használata esetén)
Lélegeztető ballon, tubusok
X
X
Lélegeztetőkészülék oxigénellátással NÉ
X
X
Altatógép NÉ (sürgősségi és gyermek-ellátás esetén)
X
5. Archiválás
Digitális archiváló rendszer
X
X
Vizsgálati protokollok
X
X
Dolgozók sürgősségi ellátásra való felkészítése
X
X
Állandósági vizsgálatok
X
X
A több modalitást működtető központokban a betegek és a személyzet számára előírt feltételek a szükséges
mértékig összevonhatók.

MRI

Szakmakód:

Személyi feltételek: (műszakonként)
Radiológus szakorvos (lehet részállású, műszakok számától függően)
Képi diagnosztikai szakasszisztens/képi diagnosztikai intervenciós
szakasszisztens/CT-MRI szakasszisztens
Diagnosztikai képalkotó/képalkotó diagnosztikai analitikus (BSc szintű)
Adminisztrátor*
*lehet két modalitásonként 1 fő
Tárgyi feltételek:
1. Helyiségek (általános és szakmai)
MRI-vizsgáló, előkészítő és vezérlőhelyiség
Lelet és kép archívum (film és/vagy digitális)
2. Gépek, műszerek, berendezések
MR (legfeljebb 10 éves, cardiologiai és spec. neurologiai vizsgálathoz min.
1.5 T)
Nagynyomású injektor MR kompatibilis
Digitális hard-copy printer (hálózati)
Nézőszekrény
Munkaállomás

5202

MR
1
2
1
X

R-3
1
X
1
1
X
X
1
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3. Sugárvédelmi eszközök
4. Sürgősségi ellátási eszközök (i.v. kontrasztanyag használata esetén)
Lélegeztető ballon, tubusokNÉ
X
X
Lélegeztetőkészülék oxigénellátással (sürgősségi ellátás esetén,
MR-komp. ) NÉ
Altatógép (gyermekellátás esetén, MR-kompatibilis) NÉ
X
5. Archiválás
Digitális archiváló rendszer
X
Állandósági vizsgálatok
X
A több modalitást működtető központokban a betegek és a személyzet számára előírt feltételek a szükséges
mértékig összevonhatók.

Ultrahang diagnosztika

Szakmakód:

5301

Általános radiológiai ultrahang

UH
(munkahelyenként)
1
EL
1

Személyi feltételek:

Radiológus szakorvos (lehet részállású, műszakok számától függően)
Ultrahang szakasszisztens/szonográfus szakasszisztens
Adminisztrátor*
* lehet két modalitásonként 1 fő
Tárgyi feltételek: (progresszív ellátási szintenként)
1. Helyiségek (általános és szakmai)
R-1
R-2
R-3
Ultrahangvizsgáló-helyiség
1
1
2
Lelet és kép archívum (film és/vagy digitális)
X
X
X
2. Gépek, műszerek, berendezések
Ultrahang alapberendezés (legfeljebb 15 éves)NÉ
1
1
Ultrahang közép-felső szintű berendezés (legfeljebb 15 éves)NÉ
1
2
Digitális hard-copy printer (hálózati)NÉ
X
1
1
Nézőszekrény (digitális rtg.: munkaállomások)
X
X
X
3. Sugárvédelmi eszközök
4. Sürgősségi ellátási eszközök (i.v. kontrasztanyag használata esetén)
5. Archiválás
Digitális és/vagy hard-copy archiválórendszerNÉ
X
X
X
Állandósági vizsgálatok igazolása
A több modalitást működtető központokban a betegek és a személyzet számára előírt feltételek a szükséges
mértékig összevonhatók.

Gasztroenterológiai ultrahang diagnosztika

Szakmakód:

5305

Gasztroenterológiai ultrahang diagnosztika minimumfeltételei
Személyi feltételek:
UH (munkahelyenként)
Szakorvos (radiológus vagy gastroentrologus)
1
Ultrahang szakasszisztens/szonográfus szakasszisztens
EL
Adminisztrátor*
1
* lehet két modalitásonként 1 fő
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Tárgyi feltételek: (ellátási szintenként)
R-1
R-2
R-3
1. Helyiségek (általános és szakmai)
Ultrahangvizsgáló-helyiség
1
1
1
Lelet és kép archívum (film és/vagy digitális)
X
X
X
2. Gépek, műszerek, berendezések
Ultrahang alapberendezés (legfeljebb 15 éves)NÉ
1
1
Ultrahang közép-felső szintű berendezés (legfeljebb 15 éves)NÉ
1
1
Digitális hard-copy printer (hálózati)NÉ
1
1
1
Nézőszekrény (digitális rtg.: munkaállomások)
X
X
X
3. Sugárvédelmi eszközök
4. Sürgősségi ellátási eszközök (i.v. kontrasztanyag használata esetén):
5. Archiválás
Digitális és/vagy hard-copy archiválórendszerNÉ
X
X
X
Állandósági vizsgálatok
X
X
X
A több modalitást működtető központokban a betegek és a személyzet számára előírt feltételek a szükséges
mértékig összevonhatók.

Neuroradiológia

Szakmakód:

5105

Neuroradiológia
A) Neuro – Röntgendiagnosztika minimumfeltételei
Személyi feltételek: (2 munkahelyenként)
Radiológus/neuroradiológus szakorvos (lehet részállású)
1
Röntgenasszisztens/rtg. szakasszisztens/képi diagnosztikai szakasszisztens
Modalitásonként 1
Adminisztrátor*
X
*lehet két modalitásonként 1 fő
Tárgyi feltételek:
R-2
R-3
1. Helyiségek (általános és szakmai) *
Röntgenvizsgáló-helyiség
1
1
Előhívó helyiség (kivéve: digitális rtg. és daylight hívó)
X
X
Lelet és kép archívum (film és/vagy digitális)
X
X
2. Gépek, műszerek, berendezések
Hagyományos vagy digitális röntgenfelvételező
1
1
Hagyományos vagy digitális multifunkciós rtg-készülék
1
Filmelőhívó vagy digitális kiolvasó
X
X
Digitális hard-copy printer (digitális rtg. esetén, hálózati)NÉ
1
2
Felvételi kazettakészlet fóliákkal vagy foszforlemezzel NÉ
X
X
Filmbetöltő szárazasztal (kivéve: digitális rtg.)
X
X
Adatráfényképező (kivéve: digitális rtg.)
X
X
Nézőszekrény (digitális rtg.: munkaállomások)
X
X
3. Sugárvédelmi eszközök
Ólomkesztyű
X
X
Pajzsmirigy, szem, gonád ólomtakarások
X
X
Ólomgumi köpeny
X
X
4. Sürgősségi ellátási eszközök (i.v. kontrasztanyag használata esetén)
Lélegeztető ballon, tubusok NÉ
X
X
5. Archiválás
Archiváló bútorzat
X
X
Digitális archiváló rendszer (ha digitális a rtg.)NÉ
X
X
Állandósági vizsgálatok
X
X
*A több modalitást működtető központokban a betegek és a személyzet számára előírt feltételek a szükséges
mértékig összevonhatók.
Új rendszerek telepítése során előnyben kell részesíteni a digitális képalkotást.
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B) Ultrahang és neurosonographia
Személyi feltételek:

UH
(munkahelyenként)
1

Radiológus/neuroradiológus szakorvos (lehet részállású, műszakok számától
függően)
Ultrahang szakasszisztens/szonográfus szakasszisztens
EL
Adminisztrátor*
X
*lehet két modalitásonként 1 fő
Tárgyi feltételek:
1. Helyiségek (általános és szakmai) *
R-2
R-3
Ultrahangvizsgáló-helyiség
1
1
Lelet és kép archívum (film és/vagy digitális)
X
X
2. Gépek, műszerek, berendezések
Ultrahang alapberendezés (legfeljebb 15 éves)NÉ
1
1
Ultrahang közép-felső szintű berendezés (legfeljebb 15 éves) NÉ
1
1
Digitális hard-copy printer (hálózati) NÉ
1
1
Nézőszekrény (digitális rtg.: munkaállomások)
X
X
3. Sugárvédelmi eszközök
4. Sürgősségi ellátási eszközök (i.v. kontrasztanyag használata esetén)
5. Archiválás
Digitális és/vagy hard-copy archiváló rendszer NÉ
X
X
Állandósági vizsgálatok
X
X
*A több modalitást működtető központokban a betegek és a személyzet számára előírt feltételek a szükséges
mértékig összevonhatók.

C) Neuro-angiographiás diagnosztika
Személyi feltételek:
Radiológus szakorvos (lehet részállású, műszakok számától függő)
Röntgenasszisztens/rtg. szakasszisztens/képi diagnosztikai és intervenciós
szakasszisztens
Rtg. műtős szakasszisztens/intervenciós szakasszisztens
Diagnosztikai képalkotó/képalkotó diagnosztikai analitikus (BSc szintű)
Adminisztrátor*
* lehet két modalitásonként 1 fő
Tárgyi feltételek:
1. Helyiségek (általános és szakmai) *
DSA-vizsgáló előkészítővel
Lelet és kép archívum (film és/vagy digitális)
2. Gépek, műszerek, berendezések
DSA (legfeljebb 10 éves) telepített, rögzített, képerősítő és cső kényszerkapcsolásban,
képerősítő célnak megfelelően méretezett, cső és generátor folyamatos üzemre,
nagysebességű, ismételt sorozatokra méretezett NÉ
Ultrahang berendezés (legfeljebb 15 éves) NÉ
Nagy nyomású fecskendő (injektor) NÉ
Digitális hard-copy printer (hálózati) NÉ
Magazintáras nézőszekrény vagy diagnosztikus munkaállomás
3. Sugárvédelmi eszközök
Ólomkesztyű
Pajzsmirigy, szem, gonád ólomtakarások
Ólomgumi köpeny

DSA
1
1
2
EL
X

R-3
1
X
1

1
1
1
X
X
X
X
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4. Sürgősségi ellátási eszközök (i.v. kontrasztanyag használata esetén)
Lélegeztető ballon, tubusok NÉ
X
Lélegeztetőkészülék oxigénellátással NÉ
X
Altatógép (neuroendovascularis intervenció végzése esetén) NÉ
X
5. Archiválás
Digitális archiválórendszer
X
*A több modalitást működtető központokban a betegek és a személyzet számára előírt feltételek a szükséges
mértékig összevonhatók.

D) Neuro - Intervenciós radiológia
Vascularis terápiás intervenciók
Személyi feltételek:
DSA
Szakorvos neurointervenciós jártassági vizsgával (műszakok számától függő)
1
Röntgenasszisztens/rtg. szakasszisztens/képi diagnosztikai és intervenciós
X
szakasszisztens
Rtg. műtős szakasszisztens/intervenciós szakasszisztens
2
Diagnosztikai képalkotó/képalkotó diagnosztikai analitikus (BSc szintű)
EL
Adminisztrátor*
X
* lehet két modalitásonként 1 fő
A vascularis terápiás intervenciók csak a Radiológiai Szakmai Kollégium és a Magyar Cardiovascularis és
Intervenciós Radiológus Társaság által kiadott jártassági igazolással rendelkező szakorvos által irányított
munkahelyen végezhetők.
Tárgyi feltételek:
1. Helyiségek (általános és szakmai) *
R-3
DSA-vizsgáló előkészítővel
1
Lelet és kép archívum (film és/vagy digitális)
X
2. Gépek, műszerek, berendezések
DSA (legfeljebb 10 éves) telepített, rögzített, képerősítő és cső kényszerkapcsolásban,
1
képerősítő célnak megfelelően méretezett, cső és generátor folyamatos üzemre,
nagysebességű, ismételt sorozatokra méretezett NÉ
Ultrahang berendezés (legfeljebb 15 éves) NÉ
X
Nagynyomású fecskendő (injektor) NÉ
X
Digitális hard-copy printer (hálózati) NÉ
X
Magazintáras nézőszekrény vagy diagnosztikus munkaállomás
X
3. Sugárvédelmi eszközök
Ólomkesztyű
X
Pajzsmirigy, szem, gonád ólomtakarások
X
Ólomgumi köpeny
X
4. Sürgősségi ellátási eszközök (i.v. kontrasztanyag használata esetén)
Lélegeztető ballon, tubusok NÉ
X
Lélegeztetőkészülék oxigénellátással NÉ
X
Altatógép (neuroendovascularis intervenció végzése esetén) NÉ
X
5. Archiválás
Digitális archiválórendszer NÉ
X
*A több modalitást működtető központokban a betegek és a személyzet számára előírt feltételek a szükséges
mértékig összevonhatók.

E) Neuro – Computer tomographia
Személyi feltételek: (modalitásonként, műszakonként legalább)
Radiológus/neuroradiológus szakorvos + lehet részállású
Képi diagnosztikai szakasszisztens, képi diagnosztikai és intervenciós
szakasszisztens/CT-MR szakasszisztens

CT
1
2

Intervenció
(CT-vezérelt)
1+
EL
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Rtg.műtős szakasszisztens (lehet részállású)
0
EL
Adminisztrátor*
X
X
* lehet két modalitásonként 1 fő
Tárgyi feltételek:
1. Helyiségek (általános és szakmai)*
R-2
R-3
CT-vizsgáló, előkészítő és vezérlőhelyiség
1
1
Lelet és kép archívum (film és/vagy digitális)
X
X
2. Gépek, műszerek, berendezések
CT-spirál (legfeljebb 10 éves) NÉ
1
CT multislice (legfeljebb 10 éves)
1
Nagynyomású fecskendő (injektor)
1
1
Digitális hard-copy printer (hálózati) NÉ
1
1
Nézőszekrény
X
X
Munkaállomás
X
X
3. Sugárvédelmi eszközök
Ólomkesztyű
X
X
Ólomgumi köpeny
X
X
4. Sürgősségi ellátási eszközök (i.v. kontrasztanyag használata esetén)
Lélegeztető ballon, tubusokNÉ
X
X
Lélegeztetőkészülék oxigénellátással NÉ
X
X
Altatógép (sürgősségi és gyermek-ellátás esetén) NÉ
X
5. Archiválás
Digitális archiváló rendszer
X
X
*A több modalitást működtető központokban a betegek és a személyzet számára előírt feltételek a szükséges
mértékig összevonhatók.
F) Neuro – Mágneses rezonancia képalkotás
Személyi feltételek:
MR
Radiológus/neuroradiológus (lehet részállású, műszakok számától függően)
1
Képi diagnosztikai szakasszisztens, képi diagnosztikai és intervenciós szakasszisztens/CT1
MR szakasszisztens
Adminisztrátor*
1
* lehet két modalitásonként 1 fő
Tárgyi feltételek:
R3
1. Helyiségek (általános és szakmai)*
MR-vizsgáló NÉ, előkészítő és vezérlőhelyiség
1
Lelet és kép archívum (film és/vagy digitális)
X
2. Gépek, műszerek, berendezések
MR 1 T vagy nagyobb NÉ (legfeljebb 10 éves, cardiologiai és spec. neurologiai
1
vizsgálathoz min. 1.5 T)
Nagy nyomású injektor MR kompatibilis NÉ
1
Digitális hard-copy printer (hálózati) NÉ
X
Nézőszekrény
X
Munkaállomás
X
3. Sugárvédelmi eszközök
4. Sürgősségi ellátási eszközök (i.v. kontrasztanyag használata esetén)
Lélegeztető ballon, tubusok
X
Lélegeztetőkészülék oxigénellátással (sürgősségi ellátás esetén, MR-komp.)NÉ
X
Altatógép (gyermek-ellátás esetén, MR-kompatibilis) NÉ
X
5. Archiválás
Digitális archiváló rendszer
X
*A több modalitást működtető központokban a betegek és a személyzet számára előírt feltételek a szükséges
mértékig összevonhatók.
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REUMATOLÓGIA
Reumatológia

Szakmakód:

1400

Reumatológiai fekvőbeteg-szakellátás minimumfeltételei
Progresszív ellátási szint
Személyi feltételek:
I.
II.
III.
Reumatológus vagy reumatológia és fizioterápiás szakorvos, legalább 5
1
1
1
éves szakorvosi gyakorlattal
Reumatológus/reumatológia és fizioterápiás szakorvos
2
2
2
+ 1/20
+ 1/20
+ 1/20
ágy
ágy
ágy
Orvos
1
2
2
Klinikai szakpszichológus/pszichológus
EL
EL
EL
A szakdolgozói létszám a 6. számú mellékletben meghatározottak
szerint (ápoló, dietetikus, gyógytornász)
Tárgyi feltételek:
Az osztály általános feltételei +
TENS
Ízületi szögmérő
Szelektív ingeráram készülékNÉ
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:
Izületi ultrahang
Oszteodenzitometria
Klinikai immunológiai laboratórium
Molekuláris genetika
Nukleáris medicina
CT, MRI
EMG
Intenzív osztály
Fizioterápia
Hidroterápia
Biológiai terápia adása
* Kijelölt intézményi kör. Biológiai terápia feltételei.

X
X
X

X
X
X

X
X
X

EL

EL
EL

EL
EL
EL

EL
EL
EL
X*

X
EL
EL
EL
EL/EK
EL/EK
EL
EL
EL
EL
X*

Izotópos synovectomia
Személyi feltételek:
Izotóp asszisztens
Radiofarmakológus asszisztens
Nucleáris medicina szakorvos (izotóp synovectomiából elméleti és gyakorlati vizsgát tett)
Reumatológus szakorvos (izotóp synovectomiából elméleti és gyakorlati vizsgát tett)
Tárgyi feltételek:
Az osztály általános feltételei +
1. Injekció preparáló, izotóptároló helyiség (veszélyes hulladéktárolóval)
2. Kezelő, injektáló helyiség
1. Injekció preparáló, izotóptároló helyiség
Lamináris box
Kémiai fülke
Preparálóasztal
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Izotóptároló trezor
Aktivitásmérő dóziskalibrátor ß és γ sugárzó izotópok mérésére
Radioaktív szennyezettségmérő készülék
Sugárvédelmi dózismérő készülék
Egyéni védőeszközök a preparáláshoz és a diszpenzáláshoz
Árnyékolt ampulla fecskendő tároló és diszpenzáló állvány
Árnyékolt tartó, szállító ampullához, fecskendőhöz
Diszpenzáló állvány
Árnyékoló ólom + plexilap
Szilárd és folyadék formájú hulladék tárolására alkalmas hulladéktároló
Hűtőszekrény
2. Kezelő, injektáló helyiség felszerelése
Beadó asztal speciális védelemmel, amely lehetővé teszi a beteg nyugalomba helyezését és az injektálást
végző orvos sugárvédelmét
Ultrahang készülék
Sebészeti képerősítő röntgen berendezés
Egyéni védőfelszerelések, ólom gumiköpeny, kesztyű stb.
Árnyékoló plexi előlap, illetve ólomlemezfal
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:
Reumatológiai osztály

Reumatológiai járóbeteg-szakellátás minimumfeltételei
Személyi feltételek:
Reumatológus/reumatológia és fizioterápiás szakorvos
Asszisztens/szakasszisztens

1
1

Tárgyi feltételek: a rendelő általános feltételei +
Ízületi szögmérő

X

Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:
Ízületi ultrahang
Klinikai immunológiai laboratórium
Oszteodenzitometria
Nukleáris medicina
CT, MRI
EMG
Fizioterápia
Hidroterápia

Fizioterápia

EL
EL
EL
EL/EK
EL/EK
EL
EL
EL

Szakmakód:

1402

Fizioterápiás egység
Alábbi feltételeket nem kell biztosítani, amennyiben az egészségügyi szolgáltató kizárólag a beteg
otthonában nyújt egészségügyi szolgáltatást. [E rendelet 3. § (2) bekezdés a) pontja szerint.]
A fizioterápiás egység vizsgálójának biztosítani kell [e rendelet 3. § (1) bekezdése]
a) tárgyi feltételek használatát, illetve szakszerű tárolását,
b) a beteg ellátását végző egészségügyi dolgozó számára a kézmosási, illetve fertőtlenítési lehetőséget és a
szükséges bútorzatot,
c) elkülönített öltözőt (személyzeti),
d) váróhelyiséget, betegöltözőt és mosdót,
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e) kézmosási lehetőséggel ellátott mellékhelyiséget (mellékhelyiségeket),
f) az egészségügyi dokumentációnak az egészségügyi adatokra vonatkozó szabályok szerinti tárolását, illetve
kezelését.
Személyi feltételek:
Vezető fizioterápiás szakorvos (vagy reumatológia és fizioterápia szakorvosa vagy orvosi
rehabilitáció és fizikális medicina szakorvosa) vagy mozgásszervi rehabilitációs
szakorvos vagy vezető gyógytornász-fizioterapeuta
Ha a vezető gyógytornász-fizioterapeuta, akkor: fizioterápiás szakorvos (reumatológia és
fizioterápia szakorvosa/orvosi rehabilitáció és fizikális medicina szakorvosa) vagy
mozgásszervi rehabilitációs szakorvos
A szakdolgozói létszám a 6. számú mellékletben meghatározottak szerint
(gyógytornász)
Tárgyi feltételek:
Kezelő:
Fülkék mérete min. 4 m2/fülke, Kezelőágy/fülke, Betegöltözési lehetőség/fülke
A rendelő általános feltételei +
Szeparált kezelőhelyiségek (legalább 3)
Fizioterápiás állapotfelmérő eszközök (cm szalag, szögmérő, mérleg, vérnyomásmérő,
fonendoszkóp stb.)
Terápiás ultrahang készülékNÉ
GalvánkészülékNÉ
TENS
Szelektív ingeráram készülékNÉ
Tornaterem: egyéni kezelés esetén, minimum 12 m2 alapterület
Megfelelő magasságú kezelőágy és szék
Fizioterápiás állapotfelmérő eszközök (cm szalag, szögmérő stb.)
Tornatermi eszközök: korlát vagy bordásfal, tükör, labdák, izomerősítő eszközök,
egyensúlyfejlesztő eszközök
Fertőtleníthető, lemosható matracok, tornaszőnyegek, eszközök
Járást segítő eszközök (járókeret, bot, könyökmankó stb.)
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:
Hydroterápiás egység

Oszteoporózis

1

EL

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

EL

Szakmakód:

Menopauza és osteoporózis járóbeteg-szakellátás minimumfeltételei
Személyi feltételek:
Reumatológus/reumatológia és fizioterápiás/belgyógyász/nőgyógyász szakorvos
Asszisztens/szakasszisztens

1404

1
1

Tárgyi feltételek: a rendelő általános feltételei
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:
Csont-anyagcsere laboratóriumi vizsgálatok
Oszteodenzitometria
Nukleáris medicina
CT, MRI
EMG
Fizioterápia
Hidroterápia

EL
EL
EL/EK
EL/EK
EL
EL
EL

47504
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SEBÉSZET
Általános sebészet

Szakmakód:

0200

Sebészeti osztály minimumfeltételei
Progresszív ellátási szint
I.
II.
III.
<20
20-40
41-60
60<

Ágyszám
Személyi feltételek:
Sebész szakorvos
Szakorvosjelölt
A szakdolgozói létszám a 6. számú mellékletben
meghatározottak szerint (ápoló, dietetikus, gyógytornász)
Műtéti szakasszisztens
Műtőssegéd
Adminisztrátor
Műtők száma

3

4

6
1

10
2

2
2
2
2

3
3
3
2

6
6
4
3

9
9
6
4

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

II.
24 órán
át
EL
EL
EL
EL
EL/EK
EL/EK

III.
24 órán
át
EL
EL
EL
EL
EL/EK
EL/EK

Tárgyi feltételek: az osztály általános feltételei +
Steril és nem steril kötöző
Alaptálca
Érsebészeti tálca (II-III.)
Mellkassebészeti tálca (II-III.)
Laparoszkópos tálca
Laparoszkópos torony
Diathermia
Laparoszkópos vágó (II-III.)
Intraoperatív rtg.
Rectoscopia
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:

Angiográfia
Intenzív osztályos háttér
Aneszteziológus szakorvos
Endoscopia (behívható)
CT/MRI
Nukleáris medicina

X
X

X
X
X
X
X
I. Munkaidőben

EL
EL
EL/EK

Járóbeteg-szakellátás minimumfeltételei
Személyi feltételek:
Sebész szakorvos
Asszisztens/szakasszisztens

1
1

Tárgyi feltételek: a rendelő általános feltételei +
Gipszelő felszerelés
Gipszelő asztal
Gipszfűrész
Gipszvágó olló

X
X
X
X
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Gipszkés
Gipszhajlító
Gipszpólya tároló

X
X
X

Szerv-transzplantációs sebészet

Szakmakód:

0208

Májtranszplantáció minimumfeltételei
Személyi feltételek:
Legalább 3, európai (máj) transzplantációs szakvizsgával rendelkező sebész szakorvos
Legalább 2 fő segment-májátültetésben jártas sebész szakorvos
Legalább 2 teljes értékű transzplantációs team
4 fő májtranszplantációban jártas aneszteziológus és intenzív terápiás szakorvos, ebből 1 fő csecsemő- és
gyermek aneszteziológus és intenzív terápiás szakorvos
2 fő aneszteziológus szakasszisztens
4 fő műtéti szakasszisztens
1 fő műtőssegéd
1 fő radiológus szakorvos (a májtranszplantációs radiológia terén szerzett speciális gyakorlattal)
1 fő radiológiai asszisztens
1 fő laboratóriumi asszisztens
2 fő diplomás ápoló
1 fő diplomás ápoló (szervkoordinátor)
3 fő intenzív terápiás szakápoló
3 fő ápoló/szakápoló
1 fő ápolási asszisztens
1 fő gyógytornász
Elérhető:
1 fő gyermek intenzív terápiás szakápoló
1 fő dietetikus
Tárgyi feltételek: a műtő egység általános feltételei +
Légkondicionált laminál airflow légtechnikával ellátott műtő, korszerű műtőasztalNÉ
Transzplantációs műszertálcaNÉ
Érsebészeti műszertálcaNÉ
Mikrosebészeti műszertálcaNÉ
Operációs mikroszkóp vagy szemüvegNÉ
Önfeltáró-rendszerNÉ
Argon készülékNÉ
Ultrahangos vágókészülékNÉ
Intraoperatív UHNÉ
Bypass pumpa, Cell-saver NÉ
Betegmelegítő rendszerNÉ
1 db betegátfektető
1 db magas tudású altatógépNÉ
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:
Szükséges gyógyszer-vérszint monitorozás (cyclosporin, tacrolimus, sirolimus,
immunszuppresszív terápiához
Cytomegalovírus (CMV) ún. „gyors-korai antigenaemia” teszt (CMV-iea teszt)
Vírusszerológia (CMV, HBV, HCV, EBV, HSV, HZV) PCR lehetőség is
Mikrobiológiai laboratórium
Alvadási paraméterek (thrombophilia, coagulopathia) vizsgálata és monitorozása
Angio-CT opciót is biztosító CT laboratórium
Color duplex UH scan

mycofenolsav)
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Immungenetikai laboratórium (anti-HLA antitest szint, cytotoxikus keresztpróba vizsgálat, CD-4/CD-8
sejtszámkövetés flow-cytometriával) (EL)
MRI (EL/EK)
Izotópdiagnosztikai laboratórium (májgraftscintigraphia, csontscintigraphia, mellékpajzsmirigy scintigraphia,
gallium-scintigraphia) (EL)
DSA-labor, invazív angiológiai terápiás lehetőséggel (EL)
III. szintű intenzív osztály feltételei +
- 1 db CVVH készülékNÉ
- 2 db volumetrikus pumpaNÉ
- 6 db fecskendős pumpaNÉ
- 1 db hemodinamikai monitorozó készülék (Picco) NÉ
- 1 db SCD pumpaNÉ
- 1 db hűtő-fűtő matracNÉ
- 1 db antidecubitor matracNÉ
- 1 db multifunctiós betegmegfigyelő monitorNÉ
- 1 db magas tudású lélegeztetőgépNÉ
- 1 db vérmelegítőNÉ

Vesetranszplantáció minimumfeltételei
Személyi feltételek:
1 fő európai transzplantációs szakvizsgával rendelkező sebész szakorvos
2 fő sebész szakorvos
1 fő belgyógyász szakorvos
1 fő nefrológus szakorvos
1 fő aneszteziológus és intenzív terápiás szakorvos
1 fő aneszteziológus szakasszisztens
1 fő műtéti szakasszisztens
1 fő műtőssegéd
1 fő radiológus szakorvos (a vesetranszplantáció radiológia terén szerzett, speciális gyakorlattal)
1 fő radiológus asszisztens
1 fő laboratóriumi asszisztens
1 fő diplomás ápoló
1 fő diplomás ápoló (szervkoordinátor)
1 fő nefrológus szakápoló
1 fő intenzív terápiás szakápoló
2 fő OKJ ápoló
1 fő ápolási asszisztens
1 fő patológus szakorvos (a vesegraft biopsziák szövettani értékelésében szerzett speciális gyakorlattal) (EL)
1 fő aneszteziológus és intenzív terápiás szakorvos (csecsemő és gyermek ellátására) (EL)
1 fő gyermek intenzív terápiás szakápoló (EL)
1 fő gyógytornász (EL)
1 fő dietetikus (EL)
Tárgyi feltételek: műtő egység általános feltételei +
Légkondicionált laminál airflow légtechnikával ellátott műtő, korszerű műtőasztalNÉ
Transzplantációs műszertálcaNÉ
Érsebészeti műszertálcaNÉ
Mikrosebészeti műszertálcaNÉ
Operációs mikroszkóp vagy szemüvegNÉ
1 db betegátfektető
1 db magas tudású altatógépNÉ
II. szintű intenzív osztály feltételei +
1 dializáló készülékNÉ
4 db fecskendős pumpaNÉ
1 db multifunctiós betegmegfigyelő monitorNÉ
1 db magas tudású lélegeztetőgépNÉ
1 db vérmelegítőNÉ
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Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:
Speciális vizsgálatok biztosítása
Immunszuppresszív terápiához szükséges gyógyszer-vérszint monitorozás (cyclosporin, tacrolimus,
mycofenolsav, rapamycin
Cytomegalovírus (CMV) úgynevezett „gyors-korai antigenaemia” teszt (CMV-iea teszt)
Vírusszerológia (CMV, HBV, HCV, EBV, HSV, HZV) és PCR meghatározási lehetőség
Mikrobiológiai laboratórium
Color duplex UH scan
Izotóp diagnosztikai laboratórium (graftvese scintigraphia, csontscintigraphia, mellékpajzsmirigy
scintigraphia, gallium-scintigraphia)
Angio-CT opciót is biztosító CT labor
DSA-labor, invazív angiológiai terápiás lehetőséggel (EL)
Immungenetikai laboratórium (anti-HLA antitest szint, cytotoxikus keresztpróba vizsgálat, CD3, CD-4/CD-8
sejtszámkövetés flow-cytometriával) (EL)

Élő donoros vesetranszplantáció

Személyi feltételek:
1 fő európai transzplantációs szakvizsgával rendelkező sebész szakorvos
3 fő sebész szakorvos
1 fő belgyógyász szakorvos
1 fő nefrológus szakorvos
2 fő aneszteziológus és intenzív terápiás szakorvos
2 fő aneszteziológus szakasszisztens
2 fő műtéti szakasszisztens
2 fő műtőssegéd
1 fő radiológus szakorvos (a vesetranszplantáció radiológia terén szerzett, speciális gyakorlattal)
1 fő radiológus asszisztens
1 fő laboratóriumi asszisztens
2 fő diplomás ápoló
1 fő diplomás ápoló (szervkoordinátor)
1 fő nefrológus szakápoló
2 fő intenzív terápiás szakápoló
3 fő OKJ ápoló
1 fő ápolási asszisztens
1 fő aneszteziológus és intenzív terápiás szakorvos (csecsemő és gyermek ellátására) (EL)
1 fő gyermek intenzív terápiás szakápoló (EL)
1 fő gyógytornász (EL)
1 fő dietetikus (EL)
Tárgyi feltételek:
2 db általános sebészeti műtő+
Légkondicionált laminál airflow légtechnikával ellátott műtő, korszerű műtőasztalNÉ
Transzplantációs műszertálcaNÉ
Érsebészeti műszertálcaNÉ
Mikrosebészeti műszertálcaNÉ
Operációs mikroszkóp vagy szemüvegNÉ
1 db betegátfektető
2 db magas tudású altatógépNÉ
II. szintű intenzív osztály feltételei +
- 1 dializáló készülékNÉ
- 4 db fecskendős pumpaNÉ
- 2 db multifunctiós betegmegfigyelő monitorNÉ
- 1 db magas tudású lélegeztetőgépNÉ
- 1 db vérmelegítőNÉ
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Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:
Speciális vizsgálatok biztosítása
Immunszuppresszív terápiához szükséges gyógyszer-vérszint monitorozás (cyclosporin, tacrolimus,
mycofenolsav, rapamycin)
Cytomegalovírus (CMV) úgynevezett „gyors-korai antigenaemia” teszt (CMV-IEA teszt)
Vírusszerológia (CMV, HBV, HCV, EBV, HSV, HZV) és PCR meghatározási lehetőség
Mikrobiológiai laboratórium
Color duplex UH scan
Angio-CT opciót is biztosító CT labor
DSA-labor, invazív angiológiai terápiás lehetőséggel (EL)
Immungenetikai laboratórium (anti-HLA antitest szint, cytotoxikus keresztpróba vizsgálat, CD3, CD-4/CD-8
sejtszámkövetés flow-cytometriával) (EL)
Izotóp diagnosztikai laboratórium (graftvese scintigraphia, csontscintigraphia, mellékpajzsmirigy
scintigraphia, gallium-scintigraphia) (EL)

Gyermek-vesetranszplantáció
Feltételei megegyeznek a cadaver veseátültetés feltételeivel

Hasnyálmirigy + vese transzplantáció
Feltételei megegyeznek a cadaver vesetraszplantáció feltételeivel
Személyi feltételek:
Megegyezik a cadaver vesetranszplantáció személyi feltételeivel +
1 fő belgyógyász szakorvos diabetológiai gyakorlattal
1 fő gasztroenterológus szakorvos
1 fő dietetikus

Transzplantációs célú szerv-szövet eltávolítás agyhalottból

Szakmakód:

0209

Transzplantációs célú szerv-szövet eltávolítás agyhalottból

Személyi feltételek:
2 fő szervtranszplantációban jártas sebész szakorvos
1 fő aneszteziológus szakorvos
1 fő aneszteziológus szakasszisztens
1 fő műtős szakasszisztens
1 fő műtőssegéd
1 fő diplomás ápoló (szervkoordinátor)
Tárgyi feltételek:
A műtő egység általános feltételei +
1 db állítható magasságú infúziós állvány
Általános sebészeti műszertálca, Gigli fűrész, sternum feltáró, rozsdamentes fém tál (3-4 liter), sebészeti
kalapács, perfúziós oldat és szerelék, a szervszállító és -tároló egyszerhasználatos zsák, hűtőláda
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:
Donort jelentő intézmény vezetője által kijelölt donációért felelős egészségügyi dolgozó)
Agyhalált megállapító orvosi bizottság
Tiltakozó nyilatkozat hiánya
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Transzplantációs célú szaruhártya-eltávolítás holttestből

Szaruhártyaszövet-eltávolítás minimumfeltételei
Személyi feltételek:
Szemész szakorvos vagy biológus
Asszisztens/szakasszisztens

1
2

Tárgyi feltételek:
Laminár boksz (steril) NÉ
Endothel mikroszkópNÉ
ThermosztátNÉ
Szövettároló készlet és oldatokNÉ
Vértároló palack 100 ml
Enucleatios műszertálcaNÉ
Steril izoláló szett
Speciális helyiség (enucleatio esetére)

1
1
1
1
10
10
4
X

Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:
Mikrobiológiai laboratórium
Szerológiai vizsgálatok

Szívtranszplantáció

EL/EK
EL

Szakmakód:

0216

Szívtranszplantáció minimumfeltételei
Személyi feltételek:
3 szívsebész szakorvos (legalább 10 szívtranszplantációban való részvétel)
2 aneszteziológus szakorvos (szívsebészetben jártas)
Aneszteziológus szakasszisztens
Radiológus és/vagy kardiológus szakorvos (hemodinamikai gyakorlattal)
Kardiológus szakorvos
Patológus szakorvos
A szakdolgozói létszám a 6. számú mellékletben meghatározottak szerint (ápoló, dietetikus,
gyógytornász) osztály, egység esetén
Tárgyi feltételek: a szívsebészeti műtő minimumfeltételei +
Intenzív osztályon belül izolációs szoba (csak transzplantációs beteg ellátására)
Betegellenőrző monitorNÉ
RespirátorNÉ
Szoba-WCNÉ
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:
Vírus laboratórium (elérhetőség)
Gyógyszerszint meghatározási lehetőség
Echokardiográfia
Hemodinamikai laboratórium
Mikrobiológiai laboratórium
Kardiológus team a recipiensek szűréséhez
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0203

Érsebészet személyi minimumfeltételei
I.

progresszív ellátási szint

Személyi feltételek:
Összes orvos
Ebből érsebész szakorvos
Sebész szakvizsgával rendelkező
érsebész szakorvosjelölt
Radiológus szakorvos
Műtéti szakasszisztens
Műtőssegéd
Betegkísérő
A szakdolgozói létszám
a 6. számú mellékletben
meghatározottak szerint (ápoló,
dietetikus, gyógytornász)
osztály, egység esetén
Adminisztrátor

15 ágy
4
1
2

Megjegyzés
A szakorvos fő profilja az érsebészet legyen.

1
2
2
2

1

II. és III. progresszív ellátási szint

Személyi feltételek:
Összes orvos
Ebből érsebész szakorvos
Sebész szakvizsgával rendelkező
érsebész szakorvosjelölt
Radiológus szakorvos
Műtéti szakasszisztens
Műtőssegéd
Betegkísérő
A szakdolgozói létszám
a 6. számú mellékletben
meghatározottak szerint (ápoló,
dietetikus, gyógytornász)
Adminisztrátor

15 ágy
6
3
3

30 ágy
8
5
3

60 ágy
16
8
5

2
4
4
2

2
6
6
2

3
7
7
4

1

2

4

Érsebészeti műtő minimumfeltételei
progresszív ellátási szint
I.
II.
III.
Tárgyi feltételek: a műtő egység általános feltételei +
Kézi DopplerNÉ
Duplex scanNÉ
DSANÉ
Eszköztálcák:
Femoralis tálcaNÉ
Aorta tálcaNÉ
Mellkasi tálcaNÉ
Kis műtétek
Kiegészítő tálcák

EL
EL

EL
EL
1

EL
EL
1

3+1
1

4
2
1
3
3

5
3
2
4
4

2+1
2
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Érsebészeti tálcaNÉ
Aorta fogó
Ún. 120°-os érszorító
Rugós kisér szorító (ún. Bulldog)
Különböző méretű igen finom hegyű, érvarrásra alkalmas tűfogó
Betétes hegyű, finom érvarráshoz szükséges csipesz
Önfeltáró
Érhurkoláshoz szükséges szalag, gumi katéter
Öblítő kanül
Occlusios katéter
Gyűrűs stripper desobliterációs készlet 4-12 mm átmérőig, egyszerű és
drótos betéttel ellátott kivitelben (vollmar)
Vena stripper drótkészlet
Drótos valvulotom set
Intraoperatív angiográfiára alkalmas berendezés
Vákuumszívó palack (redon) és csőrendszere
Hasüregi feltáró készlet (pl. Omnitract)
Autotransfusiós berendezés (Cellsaver)
+1, mert több kisműtét valószínű, mint a magasabb szinten

Mennyiség
2
4
4
3
4
2
X
2
1
X
1
1
X
3
1-1

Érsebészeti járóbeteg-szakellátás minimumfeltételei
Személyi feltételek:
Érsebész szakorvos
Asszisztens/szakasszisztens
Adminisztrátor

1
1
1

Tárgyi feltételek: a rendelő általános feltételei +
DopplerNÉ

1

Tüdő- és mellkassebészet

Azonosító kód:

0202

I. szint
Általános feltételek:
A sürgősségi betegellátás keretein belül a megyei és/vagy regionális, kiemelt traumatológiai feladatot végző
osztályok, ahol csak sürgősségi, elsősorban traumatológiai betegellátás történik
Személyi feltételek:
1 mellkassebész szakvizsgával is rendelkező sebész vagy traumatológus szakorvos
2 mellkassebészeti jártasságot szerzett szakorvos, akik 24 órában elérhetőek (telefon ügyelet)
1 asszisztens orvos
1 aneszteziológus szakorvos (jártasság a speciális mellkassebészeti altatásban)
1 aneszteziológus szakasszisztens
2 műtéti szakasszisztens
1 műtőssegéd
Betegkísérő (EL)
A szakdolgozói létszám a 6. számú mellékletben meghatározottak szerint (ápoló, dietetikus,
gyógytornász)
osztály, egység esetén
Tárgyi feltételek:
A műtő egység általános feltételei+
Mellkassebészeti tálca
Portábilis röntgen

és/vagy
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Transzfúziós tálca
Katéterező tálca
Központi vákuum és oxigén ellátás
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:
Bronchoscopos vizsgálati lehetőség
CT (EL)
Intenzív osztály és/vagy szubintenzív (monitorozási lehetőség, respiráltatási háttér)
Fizioterápiás-gyógytornász szakasszisztensek
Az alábbi elektív műtéti tevékenység engedélyezett, de onkológiai indikációval műtét nem végezhető.
Mellűri drenázs a 04 főcsoport valamennyi betegségében: 53401 (draincső bevezetése a mellűrbe)
Mellűri drenázs bordarezekcióval a 04 főcsoport valamennyi betegségében: 53402
II. szint
Általános feltételek:
A II. szinten megengedett mellkassebészeti műtétek végezhetőek; területileg meghatározott, akut
mellkassebészeti felvételes ügyeletre kötelezett.
Önálló szakmai egységként funkcionál.
Személyi feltételek:
A vezető legalább 10 éves szakmai gyakorlattal rendelkezzen (elvárható az európai szakvizsga)
Legalább 3 mellkassebész szakorvos (személyenként legalább évi 50 nagy mellkasi műtét, nem számítva a
mellűri drenázst)
24 órás szakorvosi ügyelet, behívható szakorvos/jelölt a szövődmények azonnali elhárítására
2 aneszteziológus szakorvos (jártasság mellkassebészeti műtéti anesztéziában)
2 aneszteziológus szakasszisztens
3 műtős szakasszisztens
A szakdolgozói létszám a 6. számú mellékletben meghatározottak szerint (ápoló, dietetikus,
gyógytornász) osztály, egység esetén
1 műtőssegéd
Betegkísérő (EL)
Tárgyi feltételek:
A műtő egység általános feltételei + elvártan légkondicionálással
Mellkassebészeti tálcák (állandó készenléti tálcával)
Sebészi alaptálca és szív-érsebészeti alaptálca
Bronchoscop (műtőben is elérhető)
Portábilis röntgen
Videothoracoscopos torony
Transzfúziós tálca
Féloldali lélegeztetéshez szükséges tubusok
Központi vákuum és oxigén ellátás
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:
CT (EL)
Vérgáz-vizsgálati lehetőség
Diagnosztikus bronchoscopos ambulancia
Légzésfunkciós laboratórium
Intenzív osztály és szakági szubintenzív, több paraméteres monitorozási lehetőség, többcsatornás EKG
Minimális műtéti szám: évente 150 nagy mellkasi műtét
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III. szint
Általános feltétel:
Minden mellkassebészeti műtét végezhető; a területileg kijelölt mellkassebészeti, akut ellátásban köteles
részt venni.
Önálló szakmai egységként funkcionál.
Személyi feltételek:
Legalább 10 éves mellkassebészeti szakorvosi gyakorlattal rendelkező mellkassebész vezetővel, lehetőleg
tudományos minősítéssel (elvárhatóan európai szakvizsgával)
Legalább 4 mellkassebész szakorvos (személyenként legalább évi 50 nagy mellkasi műtét végzése)
Ügyeletben 24 órás mellkassebész szakorvos elérhetősége
3 anaeszteziológus szakorvos (mellkassebészeti műtéti gyakorlattal)
4 anaeszteziológus szakasszisztens
4 műtős szakasszisztens
A szakdolgozói létszám a 6. számú mellékletben meghatározottak szerint (ápoló, dietetikus,
gyógytornász)
osztály, egység esetén
4 műtőssegéd
Betegkísérő (EL)
Tárgyi feltételek:
A műtő egység általános feltételei + elvártan légkondicionálással
Mellkassebészeti tálca
Sebészi alaptálca
Bronchoscop
Portábilis röntgen
Videothoracoscopos torony (lehetőleg két szett a szeptikus beavatkozások miatt)
Videomediastinoscopos lehetőség
Rapid transzfúzió
Féloldali lélegeztetéshez szükséges tubusok
Központi vákuum és oxigén ellátás
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:
CT (EL)
Vérgáz-vizsgálati lehetőség
Bronchoscopos vizsgálati lehetőség
Légzésfunkciós laboratórium
Intenzív osztály és posztoperatív őrző, több paraméteres monitorozási lehetőség, többcsatornás EKG,
féloldali lélegeztetéshez szükséges tubusok
Minimális műtéti szám: évente legalább 250 nagy mellkasi műtét

Esztétikai plasztikai sebészet

Szakmakód:

0201

Esztétikai sebészet minimumfeltételei
Járó- Egynapos
beteg- sebészet
ellátás
Személyi feltételek:
Plasztikai sebész szakorvos (legalább 5 éves plasztikai sebész
szakorvosi gyakorlattal)
Orvos (EL)

X

Fekvőbetegellátás

X

X

X

X
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Aneszteziológus szakorvos (EL)
Aneszteziológus szakasszisztens (EL)
Műtős szakasszisztens (EL)
A szakdolgozói létszám a 6. számú mellékletben meghatározottak
szerint (ápoló, dietetikus, gyógytornász) osztály, egység esetén
Tárgyi feltételek: a műtő általános feltételei +
Plasztikai sebészeti műszertálcákNÉ
A rendelő általános feltételei
Az osztály általános feltételei
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:
Doppler
Intenzív osztály

X

X
X
X

X
X
X

X

X

X

X

X

•
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X
EL
EL

Plasztikai (égési) sebészet

Szakmakód:

EL
EL
0210

Helyreállító plasztikai sebészet
A progresszív ellátási szintek meghatározása, definiálása
I. szint:

Az az alapszintű ellátó hely, amely alkalmas kis és közepes nehézségű, nagyobb számban
végzett általános plasztikai sebészeti beavatkozások elvégzésére.

II. szint:

Az a minimum plasztikai sebészeti részleggel rendelkező egység, amely magas színvonalon
képes ellátni meghatározott tevékenységeket.

III. szint:

Az az országos feladatokat is ellátó, önálló plasztikai sebészeti egységgel rendelkező egység,
amely a szakma legmagasabb szintjén képes ellátni meghatározott tevékenységeket.

A progresszív szintekre sorolás szempontjai
I. szint:

Sebészeti, gyermeksebészeti, traumatológiai, fül-orr-gégészeti osztály, ahol legalább 1 teljes
vagy részmunkaidős (min. heti 8 óra) plasztikai sebész szakorvos rendelkezésre áll.

II. szint:

Plasztikai sebészeti egység, ahol legalább 2 plasztikai sebész szakorvosi óraszáma megfelel
legalább egy teljes munkaidős heti óraszámának.

III. szint:

Plasztikai sebészeti egység, legalább 3 teljes munkaidős szakorvos munkaidejének megfelelő
szakorvosi óraszám.

Plasztikai sebészet minimumfeltételei
JáróEgynapos
Fekvőbeteg-ellátás
betegsebészet
ellátás
I. szint
II. szint
III. szint
Személyi feltételek:
Plasztikai sebész legalább 5 éves
gyakorlattal
Plasztikai sebész
Aneszteziológus szakorvos
Aneszteziológus szakasszisztens
Műtéti szakasszisztens
Műtőssegéd

X

X

1

1

1

EL
EL

EL
EL
X
X

1
1
2
1

1
1
2
3
2

2
2
2
4
2
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A szakdolgozói létszám a 6. számú
mellékletben meghatározottak szerint
(ápoló, dietetikus, gyógytornász)
A fenti létszám 15 ágyanként
értelmezendő
Tárgyi feltételek: a műtő egység általános
feltételei +
Plasztikai sebészeti műszertálcák
Mikrosebészeti műszerek
Operációs nagyító szemüveg
Melegítő lepedő
Vérmelegítő
Vértelenítő készülék
Rendelő általános feltételei
Részleg vagy osztály általános feltételei
Kézi Doppler
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:
Doppler
Intenzív osztály

X

X

X

1

3

1
X
X
1

5
1
2
1
2
1
X
X
1

X

1

1
1

X

X

EL
X

X
X

X
X

X
X

Egynapos plasztikai sebészeti ellátás minimumfeltételei
Személyi feltételek:
Plasztikai sebész legalább 5 éves gyakorlattal
Aneszteziológus szakorvos
Aneszteziológus szakasszisztens
Műtéti szakasszisztens
Műtőssegéd
A szakdolgozói létszám a 6. számú mellékletben meghatározottak szerint (ápoló,
dietetikus, gyógytornász) osztály, egység esetén

1
EL
EL
1
1

Tárgyi feltételek: a műtő általános feltételei +
Plasztikai sebészeti műszertálcák
Melegítő lepedő

X
X

A rendelő általános feltételei

X

Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:
Doppler

EL

Intenzív osztály

EL

Járóbeteg-szakellátás minimumfeltételei
Személyi feltételek:
Plasztikai sebész legalább 5 éves gyakorlattal
Műtéti szakasszisztens
Műtőssegéd
Asszisztens/szakasszisztens

1
EL
EL
1
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Tárgyi feltételek: a műtő általános feltételei +
A rendelő általános feltételei

X

Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:
Doppler

EL

Égési sebészet

Szakmakód:
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0211

Égési sebészet
A progresszív ellátási szintek meghatározása, definiálása
III.

Az az ellátó hely, amely a szakma mindenkori hazai színvonalán és körülményeinek megfelelően
a legmagasabb szinten képes ellátni bármely súlyosságú égési sérülteket (beleértve a gépi
lélegeztetésre szoruló légúti égetteket és a magasfeszültségű áramütött sérülteket) a szintnek
meghatározott személyi és tárgyi feltételekkel, és annak megfelelő minimális évi ellátási
esetszámot teljesít.
Az a regionális feladatokat ellátó hely, amely a szakma mindenkori hazai színvonalán és
körülményeinek megfelelően magas színvonalon képes ellátni súlyos égési sérülteket sérülteket
(beleértve a gépi lélegeztetésre szoruló légúti égetteket) a szintnek meghatározott személyi és
tárgyi feltételekkel, és annak megfelelő minimális évi ellátási esetszámot teljesít.
Az az ellátó hely, amely alapszinten alkalmas nem súlyos, definitív műtéti ellátásra nem szoruló
égési sérülteket ellátni, ugyanakkor alkalmas akut élet- és funkciómentő beavatkozások
elvégzésére, melyek elvégzése után a sérültet 24 órán belül áthelyezi magasabb szintű ellátó
helyre.

II.

I.

A progresszív szintekre sorolás szempontjai:
I. szint:

II. szint:
III. szint:

minden olyan sebészeti, gyermeksebészeti, traumatológiai, intenzív terápiás és gyermek
intenzív terápiás osztály, mely megfelel ezen betegek ellátásához szükséges minimumfeltételeknek.
sebészeti, traumatológiai és gyermeksebészeti osztályok égési részlege, valamint II. szintre
akkreditált égési osztályok.
plasztikai és égési sebészeti osztályok, valamint III. szintre akkreditált égési részlegek.

Az osztály személyi és tárgyi feltételei
Égés sebészeti osztály (részleg) alapfeltételei:
Izolált műtő
Szakmaspecifikus intenzív osztály vagy központi intenzív osztály
Elkülönített kórtermek égési sérülteknek
Külön kötöző helyiség
Önálló szakambulancia
Ügyeleti szolgálat biztosított

Égés sebészeti osztály minimumfeltételei
Személyi feltételek: /10 ágy
Felnőtt ellátó osztályok
Plasztikai sebész szakorvos legalább 5 éves égésplasztikai osztályon eltöltött
gyakorlattal TM
Plasztikai sebész vagy sebész szakorvos TM
Traumatológus, sebész vagy gyermeksebész TM

Progresszív ellátási szint
I.
II.
III.

1
1
1

1
1
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Aneszteziológus szakorvos
Aneszteziológus szakasszisztens
Műtéti szakasszisztens TM
Műtőssegéd TM
A szakdolgozói létszám a 6. számú mellékletben meghatározottak
szerint (ápoló, dietetikus, gyógytornász)
Adminisztrátor TM
Ügyeleti szolgálat TM (plasztikai sebész vagy égéssebészetben jártas
traumatológus, sebész vagy gyermeksebész)
Gyermek ellátó osztályok
Plasztikai sebész szakorvos legalább 5 éves égésplasztikai osztályon eltöltött
gyakorlattal TM
Plasztikai sebész vagy gyermeksebész szakorvos
Gyermeksebész TM
Aneszteziológus szakorvos
Aneszteziológus szakasszisztens
Műtéti szakasszisztens TM
Műtőssegéd TM
A szakdolgozói létszám a 6. számú mellékletben meghatározottak
szerint (ápoló, dietetikus, gyógytornász)
Klinikai szakpszichológus/pszichológus
Adminisztrátor TM
Ügyeleti szolgálat TM (plasztikai sebész vagy égéssebészetben jártas
traumatológus, sebész vagy gyermeksebész)
Tárgyi feltételek: a műtő általános feltételei +
Izolált műtő
Traumatológiai műtőasztal
Kézsebészeti/mikrosebészeti tálca
Operáló mikroszkóp vagy megfelelő nagyító szemüveg
Elektromos dermatom
Humby-kés
Bőrhálósító készülék
Folyadék melegítő
Betegmelegítő
Légkondícionáló
Az osztály általános feltételei +
Égési ágyak száma elkülönített kórtermekben
Műszer- és géptisztító helyiség
Szoba WC
Ültetőszék
Antidecubitor matrac
Külön kötöző helyiség
Elkülönített fürdető helyiség (körbejárható káddal)
Portabilis röntgen-készülék
Vércukor meghatározás eszközei
Speciális intenzív terápiás műszerek
Lélegeztetőgép (nagy tudású)
Teljes funkciójú monitor
Fluidizációs ágy
Pulzoximéter
Haemodinamikai monitor
Pacemaker

EL
EL
1
1

EL
EL
2
2

EL
EL
2
2

1

1

1

1

1

1

1
1

1
1

1
EL
EL
1
1

EL
EL
2
2

EL
EL
2
2

1

1
1

1
1

1

1

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
EL
X
X
X
X
X
X

6
X
X
X
X
X
X
EL
X

10
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X
X
EL

EL
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Szabályozható vakuum-szívó
Egyéni porlasztó (aerosol) készülék
Önálló reszuszcitációs felszerelés
Önálló traszfúziós felszerelés
Melegítő párna
Túlnyomásos infúziós eszköz
Rögzített infúziós tartóállvány
Infúzió melegítő
Hideg oxigén párásító
Zárt rendszerű szívó minden vakuum szívóhoz
Bronchoszkóp
Gyermek égési és intenzív osztály speciális feltételei:
Felnőtt ellátó osztályok feltételei +
Keramoterm (konzolos beteg melegítő)

•
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X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
EL

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
EL

X

X

EL/EK
EL
EL

EL/EK
EL
EL

Plasztikai sebész szakorvos
Aneszteziológus szakorvos
Aneszteziológus szakasszisztens
Műtéti szakasszisztens
Műtősegéd
Ápoló/szakápoló

X
X
EL
EL
EL
EL

X
X
EL
EL
EL
EL

A rendelő általános feltételei +
Sebészeti kötöző feltételei

X

X

Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:
Mikrobiológiai laboratórium
Vérgázanalizátor
Intenzív osztály
Járóbeteg-szakellátás minimumfeltételei
Alap szintű rendelő (R2)
Személyi feltételek:

Tárgyi feltételek:

Emelt szintű rendelő (R1)
Személyi feltételek:

Tárgyi feltételek:

TM = teljes munkaidőben.

Sebész, traumatológus vagy
gyermeksebész szakorvos
Aneszteziológus szakorvos

X

Aneszteziológus szakasszisztens

EL

Műtéti szakasszisztens

EL

Műtőssegéd

EL

Ápoló/szakápoló

EL

A rendelő általános feltételei +
Sebészeti kötöző feltételei

X
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SUGÁRTERÁPIA
Sugárterápia

Szakmakód:

1201

A sugárterápiás centrum személyi feltételei
(diplomások és asszisztensek 1 )
Személyi feltételek:
Onkoradiológus szakorvos2
Terápiás asszisztens
Asszisztens3
Asszisztens4
Asszisztens5
Asszisztens
Szakképzett orvos-fizikus6
Egyéb sugárfizikai személyzet7

300 új betegre

1

200 új betegre
brachyterápiás készülékenként
szimulátoronként
ortovoltos készülékenként
500 új betegre
600 új betegre

1
1-2
1-2
1
1
1

Jelmagyarázat
1
Az adatok 40 órás munkahétre vonatkoznak (a létszámba az ambulancia és brachyterápia is beleértendő).
A normatíva nem tartalmazza a fekvőosztályhoz, az adminisztrációs, az oktatási és tudományos
munkához szükséges létszámot.
2
Teljes munkaidőben sugárterápiás ellátást végző (ún. „full-time equivalent”) szakorvos. A rezidens képzés
után teljes munkaidőben sugárterápiás osztályon dolgozó szakorvos-jelölt 0,5 szakorvosként számítható.
3
Megavoltos készüléknél műszakonként minimum 2 asszisztens.
4
Röntgenasszisztens vagy műtősnő. A kezelések számától függően, évi 200 új brachyterápiás beteg felett
2 asszisztens. A röntgenasszisztens és műtős együtt, a személyzet a manuális kezeléseket is ellátja.
5
Hagyományos röntgen szimultátornál 1, CT szimulátornál 2 asszisztens javasolt.
6
A klinikai sugárfizikus szakképesítés megszerzéséig szakképzett orvos-fizikusnak tekintendő minden
olyan fizikus, aki sugárterápiás osztályon főállású alkalmazásban dolgozik minimum 5 éve.
7
Ide tartozik a szakképesítéssel még nem rendelkező orvos-fizikus, mérnök, informatikus és főiskolai
végzettségű fizikus asszisztens (az angol „dosimetrist” ekvivalense).

Tárgyi feltételek:

Sugárterápia/sugárfizika tárgyi minimumfeltételei
(gép-műszer minimumfeltételek)
Progresszív ellátási szint
III.
A
B
C
Sugárterápiás Sugárterápiás Komprehenzív
központ
központ
rák központ

Tárgyi feltételek:
A műszer neve
Besugárzó berendezések
Megavoltos készülékek1
- Kisenergiás (6 MV) gyorsító vagy kobaltágyú2
- Duál fotonenergiás (6 MV és ≥15 MV + elektron) 2
- Multileaf kollimátor3
- Elektronikus mezőellenőrzés (EPID) 3
- IMRT opció
- IGRT opció
- Szterotaxiás sugársebészet/sugárkezelés
- Teljes testfelszín elektron besugárzás
- Egésztest besugárzás

2
1
1
1
1

2
1
1
2
2
X

4
1
3
3
3
X
X
X
X
X
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- Szimultán radiokemoterápia feltételrendszerének
biztosítása4
Szimulátor vagy CT szimulátor5
CT6
Brachyterápiás besugárzó készülék (Afterloading)7
Permanens prosztata implantációs I125 brachyterápia
Terápiás röntgen (40-200 kV tartományban)
Filmhívó automata8
Betegrögzítő berendezések9
Sugárfizikai műszerek, programok
Besugárzás tervező rendszer
- Brachyterápiás kezelésekhez
- Külső besugárzáshoz10
- IMRT, inverz tervezés10
Record & Verify rendszer11
Számítógép vezérelt vízfantom
Használati dózismérő szilárd fantomlapokkal 12
Humanoid fantom
In-vivo dózismérő a besugárzások ellenőrzésére
- Külső besugárzáshoz
- Brachyterápiához
Film denzitométer
Legalább ötpontos mezőellenőrző dózismérő
Blokk-vágó készülék3
Hordozható vízfantom
Sugárvédelmi műszer
1

X

X

X

1
EL
1

1
EL
1

1
X

1
X

2
X
1
X
1
1
X

X
X

X
X
X
X
X
X

X
X

X

X
X

X
X

X
X
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X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Egy műszakos (8 órás üzemeléssel) évi 600 beteg/készülék, egy hosszított műszakos (10 órás üzemeléssel)
évi 750 beteg/készülék, két műszakos üzemeléssel évi 1200 beteg/készülék.
2
Azokban a központokban, ahol kobaltágyú még működik, ott második készülékként nagyenergiás
gyorsító szükséges. Ahol kobaltágyú nem üzemel, ott egy kisenergiás és egy nagyenergiás gyorsító a
minimum feltétel. Az új telepítéseknél a kobaltágyúkat lehetőség szerint gyorsítóra kell cserélni. 2005-től
új kobaltágyú nem telepíthető. Ahol a lehetőségek adottak, illetve új centrumok tervezésénél két,
egymással kompatibilis nagyenergiájú gyorsító beszerzése javasolt.
3
Minden centrumban minimum feltétel a 3D konformális sugárkezelés, ami lehetőleg multileaf
kollimátorral és EPID-del felszerelt gyorsítón végzendő. Az esetlegesen hiányzó multileaf kollimátor és
EPID beszerzéséig átmenetileg elfogadható az irreguláris mezők kialakítása egyedi blokkokkal, illetve azok
hagyományos röntgenfilmes verifikációja.
4
Szimultán radiokemoterápia esetén mind a kemoterápia, mind a sugárterápia egy intézeten belüli
elvégezhetőségének feltételeit biztosítani kell vagy a sugárterápiát végző osztályon, vagy az intézeten
belüli kemoterápiás társosztályon.
5
3 db megavoltos készülék felett második szimulátor vagy CT szimulátor javasolt. Új fejlesztéseknél
hagyományos szimulátor helyett CT szimulátor beszerzése javasolt.
6
Új fejlesztéseknél törekedni kell a sugárterápiás centrumok saját (csak besugárzás-tervezésre használt) CT
készülékkel való felszerelésére. Saját CT hiányában a besugárzás-tervezési CT vizsgálatokat sugárterápiás
felügyelet mellett kell végezni.
7
Afterloading készülék teleterápia nélkül nem üzemelhet.
8
Ahol minden készülék már EPID-del felszerelt, ott nem kötelező.
9
Megavoltos készülékenként 1-1 készlet, + 1 készlet a szimulátorhoz és további készlet a CT-hez és/vagy CT
szimulátorhoz.
10
Megavoltos készülékenként legalább 1 besugárzás-tervező munkaállomás. A speciális feladatokra (pl.
IMRT tervezés, sztereotaxia stb.) plusz munkaállomást kell biztosítani.
11
Kobaltágyúknál és korábban telepített gyorsítóknál nem szükséges, de új beszerzéseknél kötelező.
12
Gyorsítóknál fixen beépítve.
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Klinikai onkológia

Szakmakód:

1200

Klinikai onkológia
Általános feltételek:
A daganatos betegek ellátása komplex feladat, így a betegek optimális ellátásának meghatározása több
szakterület orvosainak együttes feladata. Ez ad garanciát arra, hogy a – nemzetközi ajánlások
figyelembevételével – a betegek kivizsgálása és kezelése egységes legyen a daganatos betegek többszakmás
ellátását végző onkológiai centrumokat működtető intézményeken belül, illetve országosan.
Az onkológiai ellátás multidiszciplináris jellegére tekintettel és a szakmánkénti követelmények érvényesülése
érdekében a szolgáltatónál:
1. Meg kell határozni a sokféle daganat közül az ellátható lokalizációs csoportot (csoportokat) (BNO-10 II.
Daganatok, C00-D48 kódtartomány) a szolgáltató szakterülete (szakmakódja) alapján.
2. Biztosítani kell az 1. pont szerinti daganatcsoport (daganatcsoportok) ellátásához szükséges orvosi
eljárások (OENO kódtartomány) szakmai mimimumfeltételeit.
3. Biztosítani kell az 1. és 2. pont szerinti tevékenység onkológiai teammunkában történő végzéséhez
szükséges szakmai környezet (háttér) feltételeit.
3.1. Az onko-team feladatai:
Daganatos megbetegedés szakmai szabályok szerinti vizsgálatokkal megalapozott vélelmének vagy
diagnózisának felállítását követően, de a definitív kezelés megkezdése előtt a teljes betegút tervezése,
menedzselése, ideértve a teljeskörű diagnózis felállításához szükséges és az előzetesen elvégzetteket
meghaladó diagnosztikai vizsgálatok meghatározását, illetőleg a terápiás terv felállítását, valamint ezek
újratárgyalását a betegség előrehaladása során észlelt, terápiás konzekvenciával bíró új diagnosztikai
eredmény esetén.
Ennek során az onko-team javaslatot tesz a beteg további ellátására, így
- a betegség klinikai stádiumának (staging) meghatározására,
- a klinikai stádium meghatározását követően a terápiás tervre (mely figyelembe veszi a folyamat
szövettani természetét, kiterjedését, a beteg általános állapotát, kísérő betegségeit, kezelés-speciális
szervi funkcióit és a betegnek a kezelésbe való tájékoztatottságon alapuló beleegyezésének [informed
consent] meglétét vagy hiányát),
- az egyes terápiás módszerek alkalmazásának sorrendjére,
- a terápiás módszerek egymással történő kombinálására (pl. radiokemoterápia),
- a terápia eredményességének ellenőrzésére, ha szükséges, módosítására,
- a műtéti beavatkozás idejére, kiterjesztésére,
- a sugárterápia főbb jellemzőire, irányára,
- a gyógyszeres terápia főbb jellemzőire,
- klinikai vizsgálat keretében történő kezelés esetén a protokollra és annak szakmai tartalmára,
- a tervezhető rehabilitációra,
- egyes speciális esetekben véleményt ad a kórismézés további lépéseire figyelemmel arra, hogy a
daganat kiterjedése, terápia iránti érzékenysége és a beteg általános állapota, valamint beleegyezése
vagy ennek hiánya mellett a további vizsgálatnak van-e terápiás konzekvenciája.
3.2. Onko-team tagja legalább:
- klinikai onkológus szakorvos,
- patológus szakorvos (molekuláris patológiai háttérrel),
- radiológus szakorvos,
- sugárterápiás szakorvos,
- az adott daganat sebészi ellátását végző szakterület szakorvosa,
- a daganat lokalizációja szerinti szervrendszer ellátásában kompetens nem-sebészi szakterület szakorvosa,
- a beteg kezelő szakorvosa (amennyiben nem azonos az előbbiekben meghatározottak valamelyikével),
- vélemény-nyilvánítási joggal az onkoteamben részt vehetnek (amennyiben jelenlétüket a beteg nem
zárta ki) az érintett szakmák szakorvos-jelöltjei és rezidensei is,
- onko-team szervező,
- az onko-team esetenként kiegészülhet egyéb képalkotó-, labor-diagnosztikai szakterület, ápolói
munkaterület képviselőjével, gyógyszerésszel, a beteg háziorvosával, a beteg pszichés vezetését,
rehabilitációját végző szakemberrel, szociális munkással.
3.3. Onko-team működési rendje
Az onko-team működési rendjét az adott egészségügyi intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatában
rögzíteni kell. Az onko-team saját ügyrendjében szabályozza az ülések helyét, a betegeknek a
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megbeszélésre való bejelentésének rendszerét, a javaslat meghozatalának részleteit, a különvélemények
rögzítésének szabályait.
Az onko-teamet a sokszakmás onkológiai ellátást végző egészségügyi intézmény (szolgáltató) klinikai
onkológiai osztályának szervezeti egységeként működteti, szükség esetén más intézmény/intézmények
(szolgáltató/szolgáltatók) szakorvosainak bevonásával. Az onko-team javaslatai az adott egészségügyi
intézményben történő betegellátásra hatályosak. Amennyiben az adott intézményben rendelkezésre nem
álló módszer kerül ajánlásra, az illető intézményt képviselő szakorvos munkahelyére is vonatkoznak.
Az onko-team legalább hetente ülésezik – a nagy számban előforduló daganatoknál az esetszám
függvényében nagyobb gyakorisággal, a ritka daganat csoportoknál a diagnózis felállítását követő idő
betartásával.
Az onko-team tagjainak az üléseken való részvétele – eseti megoldásként – telemedicinális,
telekommunikációs eszközök igénybevételével is biztosítható.
Amennyiben az onko-team javaslatának kialakításához szükséges, úgy biztosítani kell a beteg vizsgálatának
lehetőségét.
A beteg/törvényes képviselő kívánságára biztosítani kell az onko-team ülésén való részvétel lehetőségét.
Az onko-team javaslatát a kezelő szakorvos referálása és a rendelkezésre bocsátott egészségügyi
dokumentáció áttekintése alapján hozza meg, melyet a résztvevők aláírásukkal hitelesítenek, és egy
példánya a bizottság által vezetett nyilvántartásban megőrzendő, a másik a beteg orvosi
dokumentációjának részét képezi.
A beteg klinikai adatait, a diagnózis felállítását követően a lehető legrövidebb idő alatt, de legfeljebb
21 napon belül az onko-team elé kell vinni. Ez az idő legfeljebb 30 napra meghosszabbítható. Ha egy
naptári hónapon belül több beteg onkoteam elé kerülése ezt meghaladja, az orvosigazgató köteles
megvizsgálni ennek okát, és a szükséges szervezési változtatásokat végrehajtani, vagy személyi felelősség
esetén a megfelelő szankciókat alkalmazni.
Sürgősségi beavatkozás szükségessége esetén a beteg ellátása az onko-team előzetes véleményének
kikérése nélkül is elvégezhető, de ebben az esetben is szükséges a következő onko-team ülésen a beteg
kórtörténetének ismertetése, valamint a sürgősség tényének és okának az onko-team dokumentációjában
való rögzítése. A sürgősség fogalmára külön jogszabály az irányadó.
Az onko-team terápiás javaslatáról a kezelőorvos a beteget minden esetben tájékoztatni köteles. A beteg
aláírásával igazolja a kezelési terv egészének vagy egyes részeinek elfogadását vagy annak visszautasítását,
mely a beteg dokumentációjának részét képezi.
Az onko-team javaslatát minden esetben a beteg dokumentációjában és az onko-team által vezetett
nyilvántartásban is el kell helyezni.
4. Ki kell dolgozni a betegek kellő időben és megfelelő módon történő ellátását lehetővé tevő szervezett
betegutak rendszerét mindazon daganatos lokalizációkra és beavatkozási típusokra nézve, amelyekre az
adott szolgáltatónál a személyi és/vagy tárgyi feltételek nem állnak rendelkezésre.
5. Biztosítani kell az onko-team ülésén való részvétellel kapcsolatos költségek megtérítését mindazon tagok
számára, akik más egészségügyi szolgáltatónál, vagy az onkoteamet szervező szolgáltató más telephelyein
dolgoznak.
6. Az onkoteam-szervező feladatai körében:
1. összegyűjti és rendszerezi a daganatos betegeket ellátó társosztály jelzéseit az onko-team elé kerülő
betegekről, a team általi személyes betegvizsgálat szükségességéről és a bemutatni kívánt speciális
dokumentációról (pl. CD-n tárolt képanyag, videó, leletek),
2. besorolja a betegeket az onko-team megbeszélésre, szükség esetén rendkívüli megbeszélést
szervez,
3. rögzíti a kórházi rendszerben a betegek személyi adatait és az egészségügyi adatokat,
4. másolatot készít a képi dokumentációkról (scanner, CD-másolat),
5. a számítógépes rendszerben nem szereplő leletekről fénymásolatot készít,
6. dokumentálja az onko-team javaslatát,
7. a beteg írásos kérésére postázza az onko-team állásfoglalását,
8. a team által javasolt vizsgálatokra, onkológiai vagy sugárterápiás szakvizsgálatra, szimulálásra,
ambuláns vagy osztályos kezelésre előjegyzést kér, ezeket postázza a betegeknek,
9. figyelembe véve a klinikai sürgősség mértékét – a centrumvezető főorvossal egyeztetve –
nyilvántartásba veszi az onko-team üléseken készült javaslatokat,
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10. az onko-teameken vagy a centrum referáló értekezletein jelez minden olyan új információt, amely a
betegek ellátása szempontjából lényeges. Előkészíti az onko-team szakmai tájékoztatóit, ezekhez a
technikai feltételeket biztosítja. A főnővérrel és a sugárterápia vezető asszisztensével
együttműködve jelzi azokat a szakdolgozói problémákat, melyeket a betegek kezelésre való
besorolásában figyelembe venni szükséges.
Klinikai onkológiai fekvőbetegosztály szakmai minimumfeltételei
A Klinikai Onkológia Osztályok aktív ellátási feladataihoz (a krónikus ellátási feladatok nélkül) a progresszív
ellátási szint és területi ellátási kötelezettség figyelembevételével megfelelő kapacitású intézményi háttér
létesítése szükséges, az alábbiakban a minimális (15 ágyas) osztályszervezetre megadott személyi és tárgyi
feltételek biztosításával.
Személyi feltételek:
Osztályvezető főorvos – legalább 5 éve klinikai onkológia szakvizsgával és szakmai
gyakorlattal rendelkező klinikai onkológus szakorvos (ágyszámtól függetlenül)
Klinikai onkológus szakorvos (ágyszámarányos)
Egyéb szakorvos (feladatarányos)
Orvos (ágyszámarányos)
Gyógyszerész (az osztályon történő citosztatikus keverék-infúzió készítés felügyeletéhez)
Klinikai szakpszichológus
Onko-team szervező (felső vagy középfokú egészségügyi végzettséggel, feladatarányos)
A szakdolgozói létszám a 6. számú mellékletben meghatározottak szerint (ápoló,
dietetikus, gyógytornász)
Szociális munkás
Humán erőforrás szervező
Foglalkozásterapeuta
Informatikus
Adminisztrátor
Betegkísérő
Tárgyi feltételek:
Elkülönítő betegszoba
Kezelő/kötöző helyiség
Speciális kezelő/vizsgáló
Infúzió-előkészítő helyiség
Vérmelegítő
Lamináris air-flow boksz
Zárható „ellenőrzött készítmény” tárolás
Digitális adathordozón tárolt diagnosztikus képanyag megtekintésére és demonstrálására
alkalmas informatikai felszerelés
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:
CT, MRI, PET-CT
Invazív radiológia, angiográfia
Tumormarker-vizsgálatok
Cytológia (szövethenger-biopsia és aspirációs mintavétel)
Nukleáris medicina
Endoscopiák (az ellátott daganatlokalizációk szerinti speciális laboratóriumokban)
Sürgősségi ellátás
Intenzív osztály
A klinikai onkológiai osztály részére engedélyezett daganatcsoportok ellátásához szakmailag
indokolt klinikai társszakmák, diagnosztikai, invazív és non-invazív beavatkozások
feltételeinek biztosítása szükséges.
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A „kúraszerű” kemoterápia szakmai minimumfeltételei
1. A „kúraszerű” kemoterápiák szakmai, szervezeti követelményeit a Klinikai Onkológiai
Osztályok keretében, a járó-betegek „nappali” vagy „egynapos” klinikai ellátási formájában
kell biztosítani az adott osztály személyi, kapacitási, elhelyezési adottságainak figyelembe
vételével.
2. A citosztatikus keverékinfúziókat az Országos Gyógyszerészeti Intézet „Citosztatikus
keverékinfúziók előállítása” című módszertani levele figyelembe vételével kell előállítani.
Személyi feltételek:
A kúraszerű ellátás esetén 4 speciális fektető ágyra a Klinikai Onkológiai Osztály 1 fekvőbeteg
ágyszámára eső személyi feltételekkel kell az Osztály létszámát kiegészíteni.
Tárgyi feltételek:
Infúzió-előkészítő
Kemoterápiás kezelőkórterem
Elkülönítő betegszoba
Vérmelegítő
Kemoterápiás fektető ún. speciális ágy
Nővérhívó berendezés kemoterápiás kezelőben
Lamináris air-flow boksz

1
1
1
1
4
X
X

A felnőttkori onkológiai ellátás progresszív ellátási szintjeinek definíciói
I. szint:

Az alapellátás és szakellátó intézmények feladata a daganatok elsődleges megelőzését célzó
életmód egészségügyi ismereteinek terjesztése, közreműködés a másodlagos megelőzést
szolgáló szervezett szűrővizsgálatok lakossági részvételének emelésében, a rákbetegségek korai
felfedezésében (onkológiai éberség), illetőleg a daganatos betegek rehabilitációs és palliatív
krónikus ellátásában.
II. szint: Onkológiai Centrum: a közigazgatási határok és a geopolitikai szempontok alapján
meghatározott, 250-500 ezer lakosú, közepes-térségekben működő rákbetegellátási szervezet,
amely a sokféle rákbetegség szűrésében, kivizsgálásában, aktív gyógykezelésében, krónikus
ellátásában és gondozásában – a komprehenzív szemlélet alapján – képes a betegségekkel
kapcsolatos komplex teendők intézményen belüli ellátására vagy a beteg ellátási igénye szerinti
szolgáltatások más intézményben történő igénybevételének megszervezésére a beteg beutalása
útján. A Centrumok rendeltetése tehát a területükön élő lakosság onkológiai ellátásának
biztosítása valamennyi daganatféleség tekintetében, részint a szükséges beavatkozások
kivitelezésével, részint azok megszervezésével, azaz valamennyi ehhez szükséges orvosi
szakterület együttműködésének koordinálása a progresszív ellátás bármely szintjén
(intézményében) igénybe vehető szolgáltatások követésével és folyamatosságuk biztosításával.
III. szint: Regionális Központ: regionális onkológiai feladatok, az ország tájegységei szerint meghatározott
statisztikai régiókban élő, 1-1,5 millió lakosság (hat régióban 3-3 megye, a központi
konglomerációban a főváros és Pest megye) területi ellátására kijelölt intézményben
(intézményekben) koncentrálható a régió területen működő onkológiai centrumok adottságait
(szakmai-gazdasági lehetőségeit) meghaladó igényű ellátási feladatok összessége, valamennyi
orvosi szakterület onkológiai betegellátó tevékenysége tekintetében.
Az onkológiai ellátás országos központja az Országos Onkológiai Intézet, amely EU-s
akkreditációval rendelkező komprehenzív rákcentrum, tagja a Platform of Research Centers of
Excelence szervezetnek, országos és nemzetközi tevékenységét e feladatoknak megfelelő
követelményrendszer alapján végzi.
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Az onkológiai járóbeteg-szakrendelés és gondozás szakmai minimumfeltételei
Általános feltételek:
1. Az Onkológiai Szakrendelés és Gondozás csak daganatos betegek sokszakmás onkológiai ellátását
végző megyei/fővárosi és regionális Onkológiai Centrumokat működtető egészségügyi intézmények
keretében, a Klinikai Onkológiai Osztállyal szakmailag és szervezetileg integrált formában működhet.
2. Az onkológiai járóbeteg-szakellátási és követéses gondozási feladatokat az onkológiai centrumok onkoteamjei közreműködésével és az adott intézménynél meghatározott daganat-lokalizációk tekintetében
kell meghatározni, illetőleg az e feladatok profilírozottságának és mennyiségének megfelelő számú
Szakrendeléseken szükséges megvalósítani.
3. A személyi és tárgyi feltételek rendelkezésre állása esetén egyes – a 2. pont szerint meghatározott –
diagnosztikai, terápiás vagy rehabilitációs célú onkológiai járóbeteg-szakellátási és követéses
gondozási feladatok kihelyezett telephelyeken is végezhetők az Onkológiai Centrumhoz szakmailag és
szervezetileg integrált formában.
Személyi feltételek:
Klinikai onkológus szakorvos
Klinikai szakpszichológus
Vezetőasszisztens/vezető szakasszisztens
Gondozó/szakgondozó
Asszisztens/szakasszisztens
Adminisztrátor
A szakdolgozói létszám a 6. számú mellékletben meghatározottak szerint (dietetikus,
gyógytornász)
Betegkísérő
Szociális munkás
Foglalkozásterapeuta
Tárgyi feltételek: a rendelő általános feltételei +
Kezelő/kötöző helyiség
Elektrostimulátor (fájdalom-ambulancia működése esetén)
Lymphomat (a kézi nyirokdrainage-lehetőségével együtt, speciális végzettségű
gyógytornásszal)
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:
Az onkológiai szakrendelés és gondozás csak a Klinikai Onkológiai Osztállyal szakmailag és
szervezetileg integrált formában, annak fekvőbeteg-szakellátási háttérével működhet, így a
központi diagnosztikai és egyéb terápiás szakmai háttér is azonos a Klinikai Onkológiai
Osztályéval.
Az Onkológiai Centrumokban végezhető „kúraszerű” kemoterápia szakmai követelményeit
lásd a „Klinikai Onkológiai Osztály szakmai minimumfeltételei” cím alatt.
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SZEMÉSZET
Általános szemészet
Gyermekszemészet

Szakmakód:

0700
0508

Szemészeti osztály minimumfeltételei
Progresszív ellátási szint
I.
II.
III.
Személyi feltételek:
Szakorvos*
A szakdolgozói létszám a 6. számú mellékletben meghatározottak szerint
(ápoló, dietetikus, gyógytornász)
Tárgyi feltételek:
Az osztály általános feltételei
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:
Belgyógyászati osztály
Sebészeti (traumatológiai) osztály
Intenzív osztály
Gyermekosztály
Fül-orr-gégészeti osztály
* részmunkaidőben végezhető

1,5

3,5

10

X

X

X

EL
EL
EL
EL/EK
EL

EL
EL
EL
EL/EK
EL

EL
EL
EL
EL
EL

Szemészeti műtő minimumfeltételei intraocularis beavatkozásokhoz
Progresszív ellátási szint
I.
II.
III.
Személyi feltételek:
Aneszteziológus szakorvos
1
1
1
Műtéti szakasszisztens (műtőasztalonként)
2
2
2
Aneszteziológus szakasszisztens
EL
EL
EL
Műtőssegéd
1
1
1
Tárgyi feltételek: a műtő egység általános feltételei +
Szemészeti műtőasztalNÉ
Speciális szemészeti feladatoknak megfelelően, fejállítási lehetőséggel állítható
magasság
Szemészeti operációs mikroszkópNÉ (biztonsági áramforrással, fix mennyezeti
vagy mobil, asszisztens tubussal és koaxiális fénnyel)
Szemészeti mikrosebészeti kéziműszerekNÉ
Koaguláló készülékNÉ
Fagyasztó készülékNÉ
VitrectomNÉ
Phacoemulsificator-készülék első vitrectommalNÉ
Intraocularis mágnes, szükség esetén kézi mágnes
Speciális műszertálcákNÉ
Intraocularis laserNÉ
Dioda laserNÉ
Ablatiós tálcaNÉ
Enucleatiós tálcaNÉ
Phakoemulsifiatiós tálca
Keratoplasticás tálca

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X

X
X
X

X
X

X
X
X

X
X

X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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X
Trepan sorNÉ
VitrectomNÉ (első segmenshez)
X
X
X
Szemészeti műtő tárgyi minimumfeltételei extraoculáris beavatkozásokhoz
Progresszív ellátási
szint
I.
II.
III.
Szemészeti műtőasztalNÉ
X
X
X
Operációs mikroszkópNÉ
X
X
X
AltatógépNÉ
X
Diathermiás készülékNÉ
X
X
X
Kryo-készülékNÉ
X
X
X
Argon laserNÉ
X
X
X
Szemészeti műszertálcákNÉ
Kisműtétek (hordeolum stb.)
X
X
X
Az altatásban végzett műtéti beavatkozás esetén ébredő-megfigyelő szakmai minimumfeltételeit is
biztosítani kell; szakmai háttérként belgyógyászati/gyermekgyógyászati, illetve intenzív osztály elérhetősége
szükséges.
Szemészeti járóbeteg szakrendelő/vizsgáló minimumfeltételei
Progresszív ellátási szint
járóbetegI.
II.
III.
rendelő
Személyi feltételek:
Szemész szakorvos
1
1
1
1
Asszisztens/szakasszisztens
1
1
1
1
Tárgyi feltételek: a rendelő általános feltételei +
Vizus vizsgáló egység (visustábla vagy projektor; phoropter vagy
szemüvegszekrény és próbakeret; közeli olvasótábla; PD mérő)
Dioptriamérő
Réslámpa
Applanatios tonométer és/vagy Schiötz tonométer, TonoPen, Icare
Keratometer (Javal-Schiötz), vagy automata keratorefraktometer
részeként
Direkt ophthalmoscop (orvosonként)
Indirekt ophthalmoscop
Hármastükör
Lencse biomikroszkópos vizsgálathoz
Sciaszkóp készlet
Kancsalsági vizsgáló
Lang sztereoteszt
Periméter
Resuscitációs készlet
Szemészeti UH (A és B scan)
Színlátásvizsgáló Ishihara vagy Velhagen típusú
Nagel anomaloscop
Könnycsatorna szondázáshoz kanülsorozat
Könnycsatorna szondázáshoz szondasorozat
Cornea topográf
Ultrahangos pachymeter
Szemfenéki laser
Desmarres-kanál
Epillálás és felszíni idegentest eltávolítás kézi műszerei
* speciális járóbeteg-rendelő

X

X

X

X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X

X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
*
*
X
*
X

X
X
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Glaukóma rendeléshez:
Automata periméter

X

Vitreoretinális diagnosztikához:
Ultrahang
FLAG-készülék
Funduskamera
OCT

X
X
X
X

•

2009. évi 193. szám

X
X
X
X

Gyermekszemészeti, orthoptikai járóbeteg szakrendelő/vizsgáló minimumfeltételei
Progresszív ellátási szint
járóbetegI.
II.
III.
rendelő
Személyi feltételek:
Szemész szakorvos
1
1
1
1
Asszisztens/szakasszisztens
1
1
1
1
Tárgyi feltételek: szemészeti vizsgáló tárgyi feltételei +
Visus meghatározáshoz táblák, számok, ammon jelek, képek
Közeli visus szett rajzok, ammon jelek
Gyermek próbakeretek
Prizmák
Fixációs képek
Takaró lapát
Skiaskópiához tükör
Skiascop léc
Direkt szemtükör fixációs jellel
Panretinális lencsék
Csipesz (kötőhártya)
Izomhorog
Szemhéj terpesztők
Prizmaléc, horizontális, vertikális hasábok
Kézi fixációs fényforrás, pupilla lámpa
Vörös-zöld szemüveg
Worth-féle 4 pont teszt
Lang- vagy Randot sztereoteszt
Hess-függöny és -lámpák
Maddox-kereszt és Maddox-cylinder
Szinoptofor színes képekkel

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Koraszülött szemészeti járóbeteg szakrendelő/vizsgáló minimumfeltételei
Progresszív ellátási szint
járóbetegI.
II.
III.
rendelő
Személyi feltételek:
Szemész szakorvos
1
1
1
1
Asszisztens/szakasszisztens
1
1
1
1
Tárgyi feltételek: a szemészeti vizsgáló feltételei +
Panretinális lencsék
Indirekt binocularis ophthalmoscop
Csipesz
Izomhorog

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

MAGYAR KÖZLÖNY
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Szemhéjterpesztők
Kryo-készülék
Indirekt binocularis laser készülék
Transconjunctivális fej
Vitrectom
Endolaser
Altatógép
Diagnosztikus UH készülék
Elektrofiziológiai vizsgáló készülék

Szaruhártya átültetés

X

Szakmakód:

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

0701

Szaruhártya átültetés minimumfeltételei
Személyi feltételek:
Kellő gyakorlattal rendelkező szemész szakorvos
Asszisztens orvos
Műtéti szakasszisztens
Műtőssegéd
Anaesthesiológus
Anaesthesiológus szakasszisztens

1
1
2
1
EL
EL

Tárgyi feltételek: a műtő egység általános feltételei +
Szemészeti műtőasztal
Operációs mikroszkóp
Keratoplasticás műszerkészlet (trepansorral)
Donor cornea
Keratoprothesis

X
X
X
X
X

Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:
Pachymeter, cornea topográf, endothelsejt számláló
Belgyógyászat, intenzív osztály

X
EL

Látásvizsgálat, szemüvegrendelés

Szakmakód:

0703

Látásvizsgálat, szemüvegrendelés minimumfeltételei
Progresszív ellátási szint
járóbetegI.
II.
III.
rendelő
Személyi feltételek:
Szemész szakorvos
Asszisztens/szakasszisztens
Optometrista

1
1
EL

1
1

1
1

1
1
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Tárgyi feltételek:
Vizus vizsgáló egység (visustábla, v. projektor, phoropter, v.
szemüvegszekrény, próbakeret, közeli olvasótábla, PD mérő)
DioptriamérőNÉ
KeratometerNÉ és/vagy Javal-Schiötz ophthalmométer
Ophthalmoscop NÉ
Lang sztereoteszt
Színlátásvizsgáló eszköz (Ishihara, Velhagen ) NÉ

X

X

X

X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

Speciális járóbeteg-rendelőkhöz
Glaukóma rendeléshez:
Automata periméterNÉ

X

Vitreoretincilis diagnosztikához:
UltrahangNÉ
FLAG-készülékNÉ
FunduskameraNÉ
OCTNÉ

X
X
X
X

Kontaktlencserendelés minimumfeltételei
Személyi feltételek:
Szemész szakorvos (kontaktológus)
1
Asszisztens/szakasszisztens
1
Optometrista
EL
Tárgyi feltételek:
Általános szemészeti vizsgáló
Kontaktlencse próbasorozatok
Kontaktlencse ápolószerek
A lencseviselés betanításához szükséges eszközök

X
X
X
X

X
X
X
X

1
1

1
1

1
1

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

MAGYAR KÖZLÖNY
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SZÍVSEBÉSZET
Szívsebészet

Szakmakód:

0205

Felnőtt szívsebészet
Szívsebészeti intenzív osztály minimumfeltételei
Személyi feltételek:
Orvos (aneszteziológiai létszámon felül) első 4 ágyra 2, további 4 ágyra 1
Klinikai mérnök
A szakdolgozói létszám a 6. számú mellékletben meghatározottak szerint (ápoló,
dietetikus, gyógytornász)
Betegkísérő

X
EL

1

Tárgyi feltételek:
Ágyszám: minimum 4 ágy
Gyermekellátás esetén kornak megfelelő méretű ágyak, nyitott inkubátor
Elkülönítő boksz
Zsilipelő helyiség
Teakonyha (gyermek ellátás esetén bébiétel melegítő)

X
X
X
1
1

Szakmailag speciális helyiségek:
Gép-műszer tároló
Gép-műszer tisztító

1
1

Ápolási eszközök:
Ülőszék ágyanként
Tolókocsi 8 ágyanként
Szoba WC kórtermenként
Kapaszkodó ágyanként
Kényelmi fotel kiültetéshez 4 ágyanként
Előkészítő kocsi osztályonként
Etetőasztal ágyanként
Ágy melletti betegellenőrző monitor EKG, pulzus, artériás nyomásmérő, pulzoximéter,
hőmérséklet, perctérfogat, CVP mérési lehetőséggel ágyanként
Kapnométer respirátoronként
Vérnyomásmérő 2 ágyanként
EKG 12 csatornás
Lélegeztető készülék magas tudásszintű 2 ágyanként
Lélegeztető készülék közepes tudásszintű 2 ágyanként
Egyéni aeroszol készülék 4 ágyanként
Respirométer
Kézi lélegeztető ballon ágyanként
Pacemaker külső ágyanként
Váladékszívó készülék fali, ágyanként
Központi gázellátó rendszer (O2, sűrített levegő, szívás) konzol
O2 palack (hordozható)
Váladékszívó motoros 4 ágyanként
Mellkasszívó készülék ágyanként
Infúziós pumpa ágyanként
Parenterális tápláló adagoló pumpa 4 ágyanként
Enterális tápláló adagoló pumpa 4 ágyanként

1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
1
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Vérmelegítő
Vérgáz analizátor osztályonként
Haemoglobinométer osztályonként
Haemocron készülék osztályonként
Ionmeghatározó (K, Na, Mg, Ca, laktát, Cl) osztályonként
Vércukor meghatározó készülék osztályonként
Centrifuga asztali osztályonként
Mikrohaemotokrit centrifuga osztályonként
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:
Nukleáris medicina
CT, MRI
(Gyermek) Belgyógyász szakorvos
(Gyermek) Neurológus szakorvos
(Gyermek) Kardiológus szakorvos
Gyógyszerész
Nefrológus, bronchologus, fül-orr-gégész, sebész, infectologus, haematologus szakorvos

Szívsebészeti műtő minimumfeltételei
Személyi feltételek:
Műtéti szakasszisztens (asztalonként)
Kardiotechnikus, műtőnként
Aneszteziológus szakasszisztens
Műtőssegéd
Betegkísérő
Tárgyi feltételek: a műtő egység általános feltételei+
Speciális műszertálcák
Hűtő-fűtő készülék + műtőasztalonként 1 melegítő matrac
Sebészeti szívó
Homlokreflektor műtőasztalonként 1 + további egy tartalék
Sebészi nagyító szemüvegek szakorvosok számának megfelelően
NO inhalátiós készülék
NO palack
ECMO készülék
IABP műtőnként 1
Vérmentő készülék műtőnként 1
Homograft bank
Jégkészítő automata
Transoesophagealis ECHO
Az aneszteziológia eszközei:
Altatógép az alábbi tartozékokkal:
Légzőkörök gépenként 3 +gyermek, ha kell
Lélegeztető készülék
Voluméterek
Nyomásmérő
Altatógép monitorok
Oxigén kimaradásjelző
Légzőrendszer szétkapcsolódását jelző riasztó
Elszívó rendszer
Betegellenőrző monitorok/műtő
EKG + ST segmentális analisis

•
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1
1
1
1
1
1
1
1

EL/EK
EL/EK
EL
EL
EL
EL
EL

2
2
1
1
EL

X
X
X
X
X
X
2
X
X
X
EL
X
1
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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Vérnyomásmérő noninvasiv
3 csatornás invasiv nyomásmérési lehetőség
Perctérfogat meghatározó
Pulzusoximéter
Hőmérsékletmérés
PICO 2 műtőnként
BIS 2 műtőnként
Ismétlő monitor/haemodinamikai paraméterekkel + EKG, hőmérés
Vérmelegítő
Hűtőszekrény mélyhűtővel
Haemoglobinométer 2 műtőnként 1
Vérgázanalizátor 2 műtőnként 1
Vércukor analizátor 2 műtőnként 1
Ionanalizátor (K, Na, Ca, Mg, Lactát, Cl) 2 műtőnként 1
Haemocron készülék
Melegítőmatrac
Computer
Az újraélesztés eszközei:
Ambu ballon
Laryngoszkóp
Oxigénpalack
Bronchoscop
Külső sequentalis PM készülék
Beúsztatható PM elektróda
Mini tracheotomiás set

Szívsebészeti osztály minimumfeltételei
Személyi feltételek:
Szívsebész szakorvos
A szakdolgozói létszám a 6. számú mellékletben meghatározottak szerint (ápoló,
dietetikus, gyógytornász)
Laborasszisztens
Betegkísérő

X
X
X
1
1
1
1
1
1
X
X
X
X
X
X
X
X
1
2
1
X
1
1
1

1

EL
1

Tárgyi feltételek: az osztály általános feltételei +
Kötöző
Gyermek ellátás esetén kornak megfelelő ágyak (nyitott-inkubátor, csecsemő, gyermek
intenzívágy
Antidecubitor matrac
Járókeret
Szoba WC
Tolókocsi ülő és fekvő
Asztal és karosszék a beteg kiültetéséhez
EKG, pulzus- és vérnyomásmonitor (7 ágyanként egy monitor)
Külső PM
Mini Doppler
Gyógyszerporlasztó készülék ultrahangos
Vércukormérő
Ágymelletti INR meghatározó készülék

X
X
X
X
X
X
2
EL
X
X
1

Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:
Operatív endoszkópiás laboratórium

EL

X
X
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Mikrobiológiai laboratórium
CT
EEG
EMG
MRI
Spirometria
Nukleáris medicina (SPECT)
Fogászat, stomatológia
Pulmonológia
Allergológia
Infektológia
Intenzív terápia
Aneszteziológiai osztály
Fizioterápia
Aszeptikus műtő
Szeptikus műtő

Csecsemő- és gyermek-szívsebészet

•
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EL/EK
EL
EL
EL
EL/EK
EL
EL/EK
EL
EL
EL
EL
EL
EL
X
X
X

Szakmakód:

0215

Személyi feltételek:
2 szívsebész szakorvos, legalább 2 éves speciális csecsemő- és gyermek-szívsebészeti gyakorlattal
2 aneszteziológus szakorvos, legalább 2 éves speciális csecsemő- és gyermek-szívsebészeti aneszteziológiai
gyakorlattal
2 műtős szakasszisztens asztalonként
1 aneszteziológus szakasszisztens
1 műtőssegéd
2 kardiotechnikus (műtőnként)
(Megjegyzés: a Szívsebészeti osztály szakmai minimumfeltételei, a Szívsebészeti intenzív osztály szakmai
minimumfeltételei, a Szívsebészeti műtő szakmai minimumfeltételei megegyeznek a Szívsebészetben leírtakkal.)

Tárgyi feltételek: a műtő egység általános feltételei +
SzívmotorNÉ
Beteg hűtő-fűtő berendezésNÉ
Cell saver készülékNÉ
Műtői laborNÉ: vérgáz, ionok, act meghatározására alkalmas felszerelésekkel
Intraaortikus ballonpumpaNÉ , centrifugális pumpa,vagy más mechanikus keringéstámogatásra
alkalmas készülék
ECMO
Transoesophageális szív UH készülékNÉ
Külső pacemakerNÉ

X
EL
X

Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:
Szívultrahang készülék
Holter készülék
ABPM

X
X
X

X
X
EL
X
EL

MAGYAR KÖZLÖNY
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SZÜLÉSZET-NŐGYÓGYÁSZAT
Általános szülészet-nőgyógyászat
I. szint:
II. szint:
III. szint:

Szakmakód:

0400

kórházak szülészeti és nőgyógyászati osztályai + egynapos sebészet
kórházak szülészeti és nőgyógyászati osztályai koraszülött-ellátási lehetőséggel
kórházak szülészeti és nőgyógyászati osztályai speciális tevékenységgel

Szülészet-nőgyógyászati osztály minimumfeltételei
Progresszív ellátási szint
I.
II.
III.
Személyi feltételek:
Szülész-nőgyógyász szakorvos/ágy (uniós normáknak megfelelő ügyelethez,
minimum 6 fő szakorvos)*
A szakdolgozói létszám a 6. számú mellékletben meghatározottak
szerint (szülésznő, ápoló, dietetikus, gyógytornász)
Védőnő
Műtéti szakasszisztens
Aneszteziológus szakasszisztens
Betegkísérő/műtőssegéd
Tárgyi feltételek az osztály általános feltételei +
UH készülék
Kolposzkóp
Baby-Doppler
Nőgyógyászati vizsgáló ágy
Speciális nőgyógyászati műszerek

0,15

0,17

0,2

1
EL
EL
1

1

1

1

1

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

Speciális diagnosztikai és szakmai háttér
Postoperativ őrző
X
* részmunkaidőben végezhető
Megjegyzés: orvos rezidens, szakorvosjelölt szakorvosi felügyelettel végezheti a tevékenységet.

X

Szülészet-nőgyógyászati műtő minimumfeltételei
Progresszív ellátási szint
I.
II.
III.
Személyi feltételek: (uniós normáknak megfelelő ügyelethez, minimum 6 fő
szakorvos)
Szülész-nőgyógyász szakorvos
Orvos
Műtéti szakasszisztens (műtőasztalonként)
Műtőssegéd
Aneszteziológus szakorvos
Aneszteziológus szakasszisztens
Tárgyi feltételek: a műtő egység általános feltételei +
Nőgyógyászati műtőasztal
Speciális nőgyógyászati műszerek
Laparoszkóp videóval
Hysteroskóp
UH készülék

1
1
2
1
EL
EL

1
1
2
1
EL
EL

1
1
2
1
EL
EL

X
X
EL
EL

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
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Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:
Aneszteziológia, intenzív terápia

EL

EL

•
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EL

Szülőszoba minimumfeltételei
Progresszív ellátási szint
I.
II.
III.
Személyi feltételek: 8 óra + 16 óra ügyelet [uniós normáknak megfelelő
(48-60 óra/fő) ügyelethez, minimum 6 fő szakorvos]
Szülész-nőgyógyász szakorvos 24 órában
Orvos rezidens, szakorvosjelölt csak szakorvosi felügyelettel ügyelhet
A szakdolgozói létszám a 6. számú mellékletben meghatározottak
szerint (szülésznő)
Műtőssegéd
Takarító (műszakonként)

1

1

2
1

1
1

1
1

1
1

X
X
X
X
X
X
X
X
EL
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

Speciális diagnosztikai szakmai háttér:
Aneszteziológus (24 órában)
Neonatológus vagy gyermekgyógyász 24 órában

EL
EL

EL
EL

EL
EL

Minimumszülésszám: napi átlagban 1, évente 365

X

X

X

Tárgyi feltételek: a rendelő általános feltételei +
Szülőágy
Műszerelőasztal
Újszülöttélesztő asztal
Zárható gyógyszerszekrény + gyógyszerek
Oxigén (központi vagy palack)
Szívó (motoros vagy fali)
Fonendoszkóp
Vérnyomásmérő
Őrzőmonitor
Amnioszkóp
24 órában elérhető ultrahang-diagnosztika (hasi-, hüvelyi transducer,
Doppler)
CTG
Baby-Doppler
Vákuumszivattyú
Vákuumextractor felszerelés vagy fogó
Inkubátor
Csecsemőmérleg
Újszülöttellátás eszközei

Járóbeteg-szakellátás minimumfeltételei
Személyi feltételek:
Szülész-nőgyógyász szakorvos
Asszisztens/szakasszisztens

1
1

Tárgyi feltételek: a rendelő általános feltételei +
Nőgyógyászati vizsgálóasztal
Szülészeti-nőgyógyászati műszerek
Kolposzkóp NÉ
Cytológia levételének eszközei
Spirál feltételének és levételének eszközei

X
X
X
X
X

MAGYAR KÖZLÖNY
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Terhesgondozás

Szakmakód:

0401

Szülészet-nőgyógyászati terhesgondozás minimumfeltételei
Progresszív ellátási szint
I.

II.

III.

Személyi feltételek:
Szülész-nőgyógyász szakorvos
Védőnő
Asszisztens/szakasszisztens/szülésznő
Betegkísérő

1
EL
1
EL

1
EL
1
EL

1
EL
1
EL

Tárgyi feltételek: a rendelő általános feltételei +
Nőgyógyászati vizsgáló asztalNÉ
Sürgősségi táskaNÉ
CTG
UH hasi fej áramlás mérés
Műszerelő asztal (fékezhető)
Hüvelyi vizsgálathoz szükséges eszközök
KolposzkópNÉ

X
X
EL
EL
X
X
X

X
X
EL
EL
X
X
X

X
X
EL
EL
X
X
X

Szülészet-nőgyógyászati onkológiai szűrés

Szakmakód:

0402

Szülészet-nőgyógyászati onkológiai szűrés minimumfeltételei
Progresszív ellátási szint
I.
II.
III.
Személyi feltételek:
Szülész-nőgyógyász szakorvos
Asszisztens/szakasszisztens/szakgondozó
Adminisztrátor
Tárgyi feltételek: a rendelő általános feltételei +
Nőgyógyászati vizsgáló asztal
Sürgősségi táskaNÉ
Kolposzkóp
Műszerelő asztal (fékezhető)
Hüvelyi vizsgálathoz szükséges eszközök
Cytológia vételhez szükséges eszközök legalább három féle, tárgylemez,
fixáló, tároló
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:
Akkreditált cytológia laborral szerződés
HPV diagnosztikai laboratórium
Nőgyógyászati onkológiai egység

1
1
EL

1
1
EL

1
1
EL

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

EL/EK

EL/EK
EL/EK
EL

EL/EK
EL/EK
EL
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In Vitro Fertilizáció (IVF)

Szakmakód:
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0403

A reprodukciós eljárás, illetve az ivarsejtek és a praeembriók fagyasztva tárolás minimumfeltételei
Személyi feltételek:
Szülész-nőgyógyász szakorvos1
1
Ebből centrum/egység vezető szülész-nőgyógyász szakorvos2
1
Andrológus szakorvos
1
Aneszteziológus szakorvos3
1
Laborvezető4
EL
Asszisztens/szakasszisztens
2
Adminisztrátor
1
Takarító
1
Betegkísérő
1
Tárgyi feltételek:
Helyiségek
Nőgyógyászati vizsgáló helyiség
Aszeptikus kezelő helyiség
Ébredő-megfigyelő helyiség
Sperma nyerésére alkalmas helyiség
Embriológiai laboratóriumNÉ
Fagyasztó helyiség5 NÉ
Nőgyógyászati vizsgáló helyiség: a rendelő általános feltételei +
Nőgyógyászati vizsgáló asztalNÉ
UH készülék nőgyógyászati (hüvelyi) vizsgálófejjelNÉ
Sürgősségi táskaNÉ
Műszerelő asztal (fékezhető)
Hüvelyi vizsgálathoz szükséges eszközök
ColposcopNÉ
Aszeptikus kezelő helyiség
Személyzeti zsilip
Bemosakodó
Műtőasztal = speciális feladatnak megfelelőenNÉ
MűtőlámpaNÉ
Altatógép-lélegeztetővel6 NÉ
Vacuum aspirator (petesejt nyerésre) NÉ
Taposó vagy motoros szívóNÉ
Defibrillator (hordozható) NÉ
Operatőri székNÉ
Sterildoboz tároló és állvány
Ledobó állvány
UH készülék = petenyerésre is alkalmas célzókészülékkelNÉ
Falon kívüli palackos gázellátóNÉ
Infúziós állvány
Műszerelő asztal (fékezhető)
Speciális műszertálcaNÉ
Inszeminációs katéterekNÉ
Fecskendők
Méhszáj kifogók
Feltárásos hüvelyi vizsgálatokhoz szükséges eszközök
Méhűri szonda vizsgálati eszközök
LaryngoscopNÉ
HőlégsterilizátorNÉ

1
1
1
1
1
1
1
1
X
X
X
X
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

MAGYAR KÖZLÖNY
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Védőeszközök
Az ébredő-megfigyelő helyiség általános feltételei (1. számú melléklet szerint)
Sperma nyerésére alkalmas helyiség
Szék vagy ágy
Mosdó hideg-melegvizes kézmosóval
Egyszer használatos kéztörlők
Szennyestároló
Embriológiai laboratórium
Inverz mikroszkóp petesejt vizsgálathozNÉ
Spermium számláló kamra vagy berendezésNÉ
Motoros pipetták (egyszer használatos heggyel)
Automata pipetták (egyszer használatos heggyel)
Tápoldatok7
Steril kamra vagy lamináris áramlású fülkeNÉ
CO2 termosztát (független vezérlésű hibajelző riasztó rendszerrel, biztonsági
áramforrással) NÉ
CentrifugaNÉ
Hűtőszekrény mélyhűtőrekesszelNÉ
Szövettenyésztő minőségű laboratóriumi edényzetNÉ
MikromanipulátorNÉ
Embrió transzfer katéterekNÉ
Centrifugacsövek
Kémcsövek
Mosogató
Védőeszközök
Embriófagyasztás szakmai minimumfeltételei
Számítógép vezérlésű fagyasztórendszer és szoftverek a fagyasztáshoz és
tároláshozNÉ
Automatizált tárolóNÉ
Cseppfolyós nitrogén tároló a folyamatos nitrogénellátáshozNÉ
Mikroszkóp és Makler-kamra a hagyományos spermavizsgálathozNÉ
LaborcentrifugaNÉ
Lamináris boksz a steril munkáhozNÉ
VízfürdőNÉ
HőlégsterilizátorNÉ
Egyéb laboreszközök (műanyag-, üvegeszközök, gumikesztyűk, fecskendők és tűk,
egyszer használatosak)

X
X

1
1
X
X
1
1
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:
Genetikai labor
EL/EK
Hormonszinteket meghatározó labor
EL/EK
Fekvőbeteg-intézményi háttér biztosítása szövődmény esetén 15 percen belül
EL/EK
Külső minőség-ellenőrzésben való részvétel
X
Minőségügyi kézikönyv elkészítése
X
Jelmagyarázat:
1
: szakvizsga után legalább 1 évi gyakorlati munka IVF területén, UH diagnosztikai gyakorlattal
2
: rendelkezzék jártassággal a meddő pár kivizsgálásában, kezelésében, a petefészek gyógyszeres, kontrollált
tüsző érlelésében, a szövődmények felismerésében és elhárításában, legalább 5 év gyakorlati munka az IVF
területén
3
: amennyiben a beavatkozások nem helyi érzéstelenítésben, hanem IVF anesztéziában történnek, illetve
konzulensként
4
: orvos, vegyész, gyógyszerész képesítéssel
5
: amennyiben nem központi laboratórium működik, a szállítás biztosítása szükséges
6
: amennyiben a beavatkozások IVF anesztéziában történnek
7
: gyáriak, amennyiben saját készítésű oldatokat használ, pH mérő, osmométer is szükséges
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Nőgyógyászati ultrahang-diagnosztika

Szakmakód:
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5304

UH
(munkahelyenként)
1
EL
1

Személyi feltételek:
Szakorvos (szülész-nőgyógyász)
Szonográfus
Asszisztens/szakasszisztens/adminisztrátor

Tárgyi feltételek:
1. Helyiségek
Ultrahangvizsgáló-helyiség
Lelet és kép archívum
Elkülönített vetkőzési lehetőség a betegek számára
2. Gépek, műszerek, berendezések
Ultrahang alapberendezés (legfeljebb 15 éves)NÉ
Ultrahang közép-felső szintű berendezés (legfeljebb 15 éves)NÉ
Digitális hard-copy printer NÉ

Gyermeknőgyógyászat

•

R-1

R-2

R-3

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X

X
X
X

X
X

Szakmakód:

0507

Gyermek-nőgyógyászati fekvőbeteg-ellátás minimumfeltételei
Progresszív ellátási
szint
Személyi feltételek:
I.
II.
III.
Gyermeknőgyógyász szakorvos
1
1
1
Asszisztens orvos
1
1
1
Műtéti szakasszisztens
1
1
1
Műtőssegéd
1
1
1
Aneszteziológus szakorvos
1
1
1
Aneszteziológus szakasszisztens
1
1
1
A szakdolgozói létszám a 6. számú mellékletben meghatározottak szerint
(ápoló, dietetikus, gyógytornász) osztály, részleg esetén
Tárgyi feltételek: a műtő egység általános feltételei +
Nőgyógyászati műtőasztal
Speciális műszerek

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

Gyermek-nőgyógyászati járóbeteg-szakellátás minimumfeltételei
Személyi feltételek:
Gyermeknőgyógyász szakorvos
Asszisztens/szakasszisztens
Védőnő

1
1
EL

Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:
Postoperatív őrző
Gyermek osztály
minimum 10 eset/év 0-14 év közötti beteg ellátása
minimum 30 eset/év 14-18 év közötti beteg ellátása

MAGYAR KÖZLÖNY
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Tárgyi feltételek: a rendelő általános feltételei +
Kolposzkóp NÉ
Vaginoscop
Antropometer
Mérőszalag

X
X
X
X

Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:
Gyermeksebész
Aneszteziológia szolgálat

EL
EL

Köldökvér sejt/őssejt tevékenység

Szakmakód:

6104

Köldökvér sejt/őssejt tevékenység minimumfeltételei
a) Sejt/őssejt gyűjtés
Az egészségügyről szóló 1997. évi. CLIV. törvénynek a szerv- és szövetátültetésre, valamint -tárolásra és
egyes kórszövettani vizsgálatokra vonatkozó rendelkezései végrehajtásáról szóló 18/1998.(XII. 27.) EüM
rendelet szerint a gyűjtő szervezet, olyan egészségügyi szolgáltató, amely emberi sejtek és szövetek
gyűjtését végzi, azok feldolgozása és tárolása nélkül.
A gyűjtés feltétele a fenti rendelet 16/A. §-ában, valamint 9. számú melléklet „A szövetek (sejtek) donációs
és gyűjtési eljárásai” alcím 1.1., 1.2. és 1.3. pontjában foglaltak megléte.
Köldökvér-őssejt gyűjtés minimumfeltételei
Általános feltételek
1. A köldökvér-őssejt gyűjtés során a várandós nő kivizsgálásakor a véradókra vonatkozó szabályokat kell
alkalmazni. (A köldökvér vétele, szállítása, feldolgozása és tárolása, valamint a felhasználás során a
csontvelő transzplantáció szabályai szerint kell eljárni.)
2. Köldökvér-őssejt gyűjtést kizárólag az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 124. §-a szerinti
érvényes megfelelőség-tanúsítással rendelkező szülészeti szervezeti egység végezhet.
3. Amennyiben a köldökvér-őssejt feldolgozása és tárolása nem a gyűjtést végző egészségügyi
szolgáltatónál történik, úgy a feldolgozást és tárolást végző szervezet és a szolgáltató között kötött
szerződés alapján történhet a köldökvér gyűjtés. A gyűjtés végzéséhez szükséges hatósági működési
engedély kiadásának feltétele e szerződés, valamint a köldökvér-őssejt gyűjtéséről, tárolásáról és
felhasználásáról szóló betegtájékoztató megléte.
Személyi feltételek:
A szülészet-nőgyógyászati osztály személyi minimum feltételei +
Őssejtgyűjtés és felhasználás területén képzett szülész-nőgyógyász szakorvos
Hematológus vagy klinikai transzfuziológus szakorvos

X
1
EL

Tárgyi feltételek:
A szülészet-nőgyógyászati osztály tárgyi, szakmai minimum feltételei +
CE jellel ellátott vagy EMKI által engedélyezett vérgyűjtő egység

X
X

Egyéb feltételek:
dokumentáció:
a donorkivizsgálásról
a szülésvezetésről
az újszülött állapotáról
az őssejtgyűjtésről, valamint annak szakmai ellenjavallat miatti elmaradásáról

X
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b) Sejt/őssejt elosztása (szállítás, átadás)
Általános feltételei
1. Sejt/őssejt szállítása az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV törvény XI. fejezete, valamint e rendelet 6. §
(1) bekezdése értelmében egészségügyi tevékenységnek minősül.
2. A sejtek/őssejtek szállítása során be kell tartani az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvénynek a
szerv- és szövetátültetésre, valamint -tárolásra és egyes kórszövettani vizsgálatokra vonatkozó rendelkezései
végrehajtásáról szóló 18/1998.(XII. 27.) EüM rendelet 16. § (4) bekezdésében foglaltakat.
3. Köldökvér-őssejt külföldre történő szállítása további feltétele az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV.
törvény 243. § (10) bekezdésében foglaltak szerint:
„A haemopoetikus őssejtet tartalmazó köldökvérnek a Magyar Köztársaság területéről külföldre történő
szállításának feltétele, hogy a köldökvér külföldre szállítását és külföldön történő feldolgozását, tárolását
végző szervezet, a külön jogszabály szerinti engedélyezési eljárás során a külföldi hatóság e tevékenységekre
vonatkozó engedélyét bemutassa, illetve hitelt érdemlő módon igazolja, hogy e tevékenységek végzésére az
annak helye szerinti államban jogosult.”
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TRANSZFUZIOLÓGIA
Transzfuziológia

Személyi
feltételek:

Szakmakód:

-

-

Transzfuziológia minimumfeltételei
Progresszív ellátási szint
I.
II.
Transzfuziológiai
- 1 transzfuziológus
osztály esetén 1
szakorvos. Az
transzfuziológus
egység vezetője
szakorvos. Egyéb
5 éves klinikai
esetben
transzfuziológiai
elfogadható
gyakorlattal (melyet
laboratóriumi
a szakvizsga után
szakorvos + 6 hónap
II. vagy III. szintű
kötelező szakmai
intézményben
képzés
töltött el)
immunhematológiai
rendelkező,
laboratóriumban és
immunhematológiá2 hetes
ban jártas
transzfúziófelelőstranszfuziológus
tanfolyam. A
szakorvos lehet
gyakorlatot II. vagy
- 1 orvos vagy egyéb
III. szintre besorolt
–1 éves immunimmunhematológiai
hematológiai
tevékenységet
gyakorlattal
végző
rendelkező–
intézményben kell
diplomás
eltölteni
- 4 hematológiai,
transzfuziológiai
4 hematológiai,
transzfuziológiai
szakasszisztens
- 1 adminisztrátor
szakasszisztens

6101

III.
2 transzfuziológus
szakorvos. Az
egység vezetője
10 éves klinikai
transzfuziológiai
gyakorlattal (melyet
a szakvizsga után
II. vagy III. szintű
intézményben
töltött el)
rendelkező,
immunhematológiában jártas
transzfuziológus
szakorvos lehet
10 hematológiai,
transzfuziológiai
szakasszisztens
1 adminisztrátor

Tárgyi feltételek:
Hűtőszekrény:
- reagens tárolására
1 t120L
t2
t2
- vizsgálati minták
1
1
1 t120L
tárolására
*Vízfürdő
1
1
2
*Termosztát
1
1
1
Cső centrifuga kis csöves
1*
1
2
(Coombsos)
Cső centrifuga
1
1
1
vérmintákhoz
*Sejtmosó automata:
1
1
1
Coombs mosó
*Sejtmosó automata
1
1
1
*Oszlopagglutinációs
1
1
1
komplett rendszer
*Microplate komplett
1
1
1
rendszer
Az I. és II. szinten a *-gal jelzett eszközökből elegendő egy rendszer, az alkalmazott módszertől függően a
szükséglet vagylagos. A III. szinten legalább két rendszert kell alkalmazni, mely közül az egyik a csöves
metodika.
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Minőségügyi
feltételek:

legalább egy kvalifikált
minőségügyi kontrolban
való részvétel évente, és
megfelelő
eredmény
elérése.

legalább 2 kvalifikált
minőségügyi kontrolban
való részvétel évente, és
megfelelő
eredmény
elérése.
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- legalább 4 kvalifikált
minőségügyi kontrolban
való részvétel évente, és
megfelelő eredmény
elérése.
- lehetőleg 1 nemzetközi
kvalifikált minőségügyi
kontrolban való
részvétel évente, és
megfelelő eredmény
elérése.

Vérkészítmény-tárolás és -kiadás minimumfeltételei
Progresszív ellátási szint
I.
II.
III.
Személyi feltételek:
Szakorvos (aki transzfúzió felelős tanfolyamot elvégzett)
1
*
*
Asszisztens/szakasszisztens
2
2
4
Adminisztrátor
1
1
* A II. és III. szinten az adott tevékenység olyan egészségügyi intézmény alegysége, melynek vezetője
transzfuziológus szakorvos, ezért külön szakorvos felügyelete nem szükséges.
Tárgyi feltételek:
1
*Forgalom
*Forgalom
Hűtőszekrény (+4 °C): vérkészítmény tárolására alkalmas,
függvénye
függvénye
hőmérséklet kijelzővel, regisztrálóval és riasztóvalNÉ
Mélyhűtő (-30 °C) vérkészítmény tárolására alkalmas,
1
**Forgalom
**Forgalom
hőmérséklet kijelzővel, regisztrálóval és riasztóvalNÉ
függvénye
függvénye
Hőszigetelt, vérkészítmény szállítására szolgáló konténerNÉ szükséges
szükséges
szükséges
Trombocita rázóNÉ
szükséges
Klíma berendezésNÉ
szükséges
*
Szükséges űrtartalmú vörösvérsejt készítmény = 1 liter x 10 nap alatt kiadott vér E-ek száma
legalább két hűtőszekrényre szétosztva. Az I. szinten 1 hűtőszekrény is elegendő.
**
Szükséges űrtartalmú fagyasztott plazma tárolására = 1 liter x 14 nap alatt kiadott plazma E-ek
száma legalább két hűtőszekrényre szétosztva. Az I. szinten 1 mélyhűtő is elegendő.
A depo tárgyi és személyi feltételei azonosak az I. szintnél megadottakkal. A szakmai felügyeletet a depót
ellátó vérellátó egység transzfuziológus szakorvos vezetője látja el.
A vérkiadás és tárolás, illetve szállítás szakmai szabályait a Transzfúziós Szabályzat tartalmazza.
A vérkészítmény előállítás csak az OVSZ-en belül történhet, melyre speciális szabályok vonatkoznak.
A vérkészítmények felhasználásának részletes szabályait és feltételeit az OVSZ által külön jogszabály alapján
kiadott Transzfúziós Szabályzat határozza meg.
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I. Szövetbankok szakmai minimumfeltételei
Szövetbank az az egészségügyi szolgáltató, amely a szövetdonorok szűrővizsgálatát, a szövetek
feldolgozását, megőrzését, tárolását, valamint a szöveteknek az átültetést végző egészségügyi szolgáltató
részére történő elosztását, átadását végzi.

Kötő- és támasztószövetbank

Szakmakód:

Kötő- és támasztószövetbank minimumfeltételei
Személyi feltételek:
Szakorvos
Műtős szakasszisztens
Műtőssegéd
Tárgyi feltételek:
1. Helyiségek
Steril műtő (bemosakodó+zsilip+előkészítő helyiség)
Laborhelyiségek
Általános célokra
Steril munkavégzésre, bemosakodóval
Hűtő- és szövettároló helyiség
Orvosi szoba
Személyzeti öltöző+vizesblokk (nemenként)
Adminisztrációs helyiség
Személyi számítógép
Anyagraktár
Szennyesruha tároló
Takarítószer tároló
2. Gép-műszerpark
Oszcillációs csontvágó fűrész
Laminar air flow boksz
Fóliahegesztő
Ph-mérő
Labormérleg
Liofilizáló gép
Cryoprezervaló gép folyékony nitrogénnel és tárolóval és/vagy -80 °C-os hűtőszekrény
Min. 200 liter +4 °C-os hűtőkapacitás
Sterilizáló
3. Egyéb
Textíliák (lepedő, műtősköpeny)
Csomagolóanyagok
4. Kézi műszerek
Magfogó
Horgas csipesz
Anatómiás csipesz
Cooper-olló
Raspatórium
Oszcillációs csontfűrész
Francia kampó
Szikenyél, szike
Sebvarrótű

1002

1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
X
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
EL
X
X
2
4
4
2
2
1
2
4
2
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Sterilizálható mérőszalag
Érfogó
Kendőcsipesz
Tűfogó
Csontolló
Csontemelő
Sebészeti kalapács
Kötszerdoboz
Egyszerhasználatos borotvák
Csontvéső
Éles kampó
Kosaras kampó
Mayo-féle olló

Ér- és billentyűszövetbank

•

2009. évi 193. szám

1
4
12
2
2
2
1
3
X
3
1 pár
1 pár
2

Szakmakód:

Humán ér- és billentyűszövetbank minimumfeltételei
Személyi feltételek:
Szakorvos
Műtős szakasszisztens
Műtőssegéd
Tárgyi feltételek:
1. Helyiségek
Steril műtő (bemosakodó+zsilip+előkészítő helyiség)
Laborhelyiség
Általános célokra
Steril munkavégzésre bemosakodóval
Hűtő- és szövettároló helyiség
Adminisztrációs helyiség
Személyi számítógép
Személyzeti öltöző+vizesblokk (nemenként)
Anyagraktár
Szennyesruha-tároló
Takarítószer-tároló
2. Gép-műszerpark
Komfort klíma
Cryopreservaló gép folyékony nitrogénnel és kontrollált tárolóval és/vagy -80 °C-os hűtő
Laminar air flow boksz (biosafety cabinet)
Fóliahegesztő
Ph-mérő
Min. 200 liter +4 °C hűtőkapacitás
Termoszok
Dry shipperek
3. Egyéb
Textíliák (lepedő, műtősköpeny)
Fagyásálló csomagolóanyagok
Csomagoló eszközök

0213

1
1
2

1
1
1
1
1
1
X
1
1
1
1
X
1
1
1
1
1
X
X
X
X
X
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Vegyszerek
Telefon (mobiltelefon), fax
4. Kézi műszerek
Sternum fűrész
Csipesz
Olló
Tűfogó
Fejlámpa
Nagyító szemüveg
Rövid merev endoszkóp
Billentyű mérősor
Szikenyél, szike
Kampó
Kendőcsipesz

X
X
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:
Szívsebészeti centrum
Sterilizálás
Szerológiai vizsgálatok
Mikrobiológiai labor

Szaruhártya szövetbank

EL/EK
EL
EL
EL/EK

Szakmakód:

0705

Szaruhártya szövetbank minimumfeltételei
Személyi feltételek:
Szemész szakorvos vagy biológus
Asszisztens

1
2

Tárgyi feltételek:
Laminár boksz (steril)
Endothel mikroszkóp
Thermosztát
Szövettároló készlet és oldatok
Vértároló palack 100 ml
Enucleatios műszertálca
Steril izoláló szett

1
1
1
1
10
10
4

Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:
Mikrobiológiai labor
Sterilizálás
Szerológiai vizsgálatok
Speciális helyiség (enucleatio esetére)

EL/EK
EL
EL
EL

47548

MAGYAR KÖZLÖNY

•

2009. évi 193. szám

II. Sejtbankok szakmai minimumfeltételei

Szövet- és sejtbanki tevékenység

Szakmakód:

6103

Az emberi reprodukcióra irányuló különleges eljárások végzésére vonatkozó, valamint az ivarsejtekkel és
embriókkal való rendelkezésre és azok fagyasztva tárolására vonatkozó részletes szabályokról szóló 30/1998.
(VI. 24.) NM rendelet szerint:
Ivarsejtbank minimumfeltételei
Személyi feltételek:
Biológus
X
Orvos/állatorvos
X
Biológus asszisztens (ivarsejtek, illetve embriók fagyasztva tárolásában szerzett kellő
X
gyakorlat)
Tárgyi feltételek:
Programozható fagyasztó automata
Fagyasztásra alkalmas tartályok
Fagyasztáshoz szükséges oldatok
Szalmák, kazetták
Folyamatos folyékony nitrogén ellátás
Biztonsági előírások
Laborműszerek ellenőrzése, dokumentálása
Fagyasztási eljárás megkezdése előtt a folyékony nitrogén szintjének ellenőrzése
kötelező
Fagyasztó automata szünetmentes áramforrással
Tárolóedények folyékony nitrogén szintjének ellenőrzése, gépi riasztórendszerrel
Zárható tároló helyiség
A fagyasztva tárolt ivarsejtek azonosíthatóságának, követhetőségének biztosítása
Szakmai háttér:
Fagyasztva tárolás dokumentációja (kérelmező, illetve az abba beleegyező
nyilatkozata, rendelkezési nyilatkozat, fagyasztási napló a fenti rendelet 8. és 9. számú
melléklete szerint)

Haemopoetikus őssejtbank

Szakmakód:

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

6105

Kizárólag csontvelő transzplantációs tevékenység végzésére működési engedéllyel rendelkező egészségügyi
szolgáltatónál. (Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvénynek a szerv- és szövetátültetésre, valamint tárolásra és egyes kórszövettani vizsgálatokra vonatkozó rendelkezései végrehajtásáról szóló 18/1998.(XII.
27.) NM rendelet 15/C. §-a szerint.)
Haemopoetikus őssejtbank minimumfeltételei
Személyi feltételek:
Orvos
Vezető orvos*
Félállású orvos
Asszisztens
Tárgyi feltételek:
Apheresis helyiség
Intenzív alapágy vagy apheresis ágy
Központi oxigén és vákuum

2
1
1
1,5

12 m2/ágy
1
X
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Gép-műszer felszereltség
Harmadik generációs sejtszeparátor
Vérvételi rázómérleg
Csőhegesztő
Betegmonitor vagy EKG
Laryngoscop
Intratracheális tubusok
Lélegeztető ballon oxigén csatlakozással
Haemopoetikus őssejt feldolgozó laboratórium
Bejárati zsilip
Biosafety laminar airflow
Csőhegesztő
Mérleg (2000 g méréshatárig)
Vérvételi rázómérleg
Vérkészítmények centrifugálásához alkalmas centrifuga
Nagyméretű termosztát
PC vezérelt folyékony nitrogén fagyasztó
Haemopoetikus őssejt tároló helyiség automata nitrogénszint kijelzővel, riasztóval,
automatikus utántöltővel felszerelt nitrogén tároló tartály hepatitis és HIV negatív
anyagok tárolására
Nyomás alatti nitrogén töltő tartály
Automata nitrogénszint kijelzővel, riasztóval, automatikus utántöltővel felszerelt
nitrogén tároló tartály biohazard (hepatitis pozitív, HIV negatív) anyagok tárolására
Plusz 4 °C-os hűtőszekrény (min. 120 literes)
Mínusz 80 °C-os mélyhűtőpult back up rendszerrel
Hordozható nitrogéntartály (dry shipper)

1
1
2
1
2
X
X
X
X
1
2
1
1
1
1
1
1

2
X
1
X
X

Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:
Kórházi/klinikai háttér
EL
Áramlási cytometriás laboratórium
EL
Mikrobiológiai laboratórium (vírus-, gomba-, bakteriológiai diagnosztika)
EL/EK
Standard belső műveleti leírások
X
Számítógépes nyilvántartási rendszer
X
Transzfuziológiai háttér
EL
*Transzfuziológiai szakvizsga (min. féléves klinikai gyakorlat) vagy haematológiai szakvizsga (min. féléves
vérkonzerválási gyakorlat). Min. 1 éves perifériás (vér) őssejt apheresis gyakorlat akkreditált perifériás (vér)
őssejt apheresis központban.

Köldökvérbank

Szakmakód:

6106

Köldökvérőssejt-tárolás minimumfeltételei
Az egészségügyről szóló 1997. évi törvénynek a szerv- és szövetátültetésre, valamint -tárolásra és egyes
kórszövettani vizsgálatokra vonatkozó rendelkezései végrehajtásáról szóló 18/1998.(XII. 27.) NM rendelet
16. § (1), (2), (3) bekezdése, 17. § d) pontja, valamint 9. számú melléklet 1. 5. A szövetek/sejtek átvétele a
szövetfeldolgozó és -tároló létesítményben pontja szerinti feltételeket kell biztosítani.
A köldökvérőssejt gyűjtéséről, tárolásáról és felhasználásáról szóló betegtájékoztatót a beteg tájékoztatását
végző szakorvos aláírásával és bélyegzőjével látja el.
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TÜDŐGYÓGYÁSZAT
Tüdőgyógyászat

Szakmakód:

1900

Tüdőgyógyászati fekvőbeteg-ellátás minimumfeltételei
Progresszív ellátási szint
I.
II.
III.
Személyi feltételek:
Tüdőgyógyász szakorvos
Orvos
Orvos 40 ágynál nagyobb osztályon
- Tüdőátültetett betegek ellátásában gyakorlattal
- Bronchológiai gyakorlattal
- 10 éves tüdőgyógyász szakorvosi gyakorlat
- Tüdőgyógyász szakorvos egyéb szakvizsgával
- Tüdőgyógyász klinikai onkológiai szakvizsgával
Rehabilitációs szakorvos
A szakdolgozói létszám a 6. számú mellékletben meghatározottak
szerint (ápoló, dietetikus, gyógytornász)
Szociális munkás
Adminisztrátor
Betegkísérő
Tárgyi feltételek: az osztály általános feltételei +
2 ágyas kórterem (WC-vel, zuhanyzóval, kézmosóval, kézfertőtlenítési
lehetőséggel)
Fizioterápiás helyiség
Aeroszol UH-s porlasztó
Vérgáz meghatározás
Pulzoximéter
Citosztatikum összeállítás gyógyszerész által
Pulmonológiai rehabilitációs eszközök
Gyógyszerszint meghatározás
Tornaterem
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:
Bronchológiai vizsgáló
Transztorakális tűbiopszia
Mikrobiológiai labor
Nukleáris medicina
CT, MRI
Alváslabor
Spirometria
Diffúziós kapacitás vizsgálat
Testpletizmográfia
Ergospirometria
Intenzív terápiás osztály
Mellkassebészeti osztály
*Kizárólag tüdőtranszplantált beteg gondozása esetén, kijelölt intézetben

2
3
4

2
4
4

X
X

X
X
X
2

EL
1
1

EL
1
1

3
4
5
X*
X
X
X
2
X*

EL
1
1

X*
EL
X
X
X
EL

EL
X
X
X
X
EL

EL
X
X
X
X
X*
EL*
X*

X
X
EL
EL/EK
EL

X
X
EL
EL/EK
EL

X

X
X
X
EL
EL

X
X
EL
EL/EK
EL
X
X
X
X
X
EL
EL*

EL
EL
EL
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Krónikus tüdőgyógyászat minimumfeltételei
Személyi feltételek:
Tüdőgyógyász szakorvos (minimum 10 éves szakorvosi gyakorlattal)
Orvos
A szakdolgozói létszám a 6. számú mellékletben meghatározottak
szerint (ápoló, dietetikus, gyógytornász)
Szociális munkás
Betegkísérő

EL
1

Tárgyi feltételek: az osztály általános feltételei +
Aeroszol UH-s porlasztó
Vérgáz meghatározás
Pulzoximéter

X
EL
X

Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:
Aktív tüdőgyógyászati osztály

X

Bronchoscopia minimumfeltételei
Személyi feltételek:
Bronchoscopiában járatos tüdőgyógyász*
Asszisztens/szakasszisztens
Aneszteziológus szakorvos**
Aneszteziológus szakasszisztens**

1
2
1
1

Tárgyi feltételek: a rendelő általános feltételei +
Bronchológiai vizsgáló
Bakteriológiai tenyésztéshez egyszer használatos, vagy más, sterilezhető
eszközök
Idegentest fogó
Fényforrás bronchoscophozNÉ
Flexibilis bronchoscopNÉ
Merev bronchoscopNÉ
OptikákNÉ
Biopsziás eszközökNÉ
Oxigén ellátás
Excisorok
TBNA-s tűNÉ
Független rendszerű szívómotorNÉ
LaringoscopNÉ
Garat-, orrszívó cső, illetve műanyag katéter
PulzoximéterNÉ
Biopsiás excisor flexibilis csőhözNÉ
Biopsiás kefe kefebiopsiáhozNÉ
Beteg előkészítő, megfigyelő helyiség
Beteg ellenőrző monitorNÉ (pulzus, EKG, O2 saturatio, vérnyomás)
Gyógyszertartó akut gyógyszerek, altatás gyógyszerei
Tubusok intubáláshoz
Laryngeális maszk
Véna biztosításhoz kanülök
Olló, véna rögzítő tapasz, lemosószerek, maszk, ambu ballon

1
1

X
X
X
X
2
X
X
X
X
X
X
2
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:
Röntgen átvilágítás lehetősége a vizsgálat alatt
EL
Ólomköpeny
X
* A Magyar Bronchológus Egyesület által kijelölt képzési helyeken megfelelő gyakorlati időt eltöltött, és erről
jártassági igazolással rendelkező tüdőgyógyász szakorvos.
** Narkózisban végzett bronchoscopia esetén.

Tüdőgyógyászati járóbeteg-szakellátás minimumfeltételei
Progresszív ellátási szint
I.
II.
Személyi feltételek:
Tüdőgyógyász szakorvos
Asszisztens/szakasszisztens
Gyógytornász-fizioterapeuta
Röntgen asszisztens/rtg. szakasszisztens
Tárgyi feltételek: a rendelő általános feltételei +
Aeroszol szoba
Tornaterem
Előhívó, sötétkamra
Mellkas rtg. felvétel készítő egység (hagyományos vagy digitális)
Digitális berendezés esetén a kép megtekintésére alkalmas munkaállomás
(monitor)
Spirográf
Plethysmográf

1
1
EL
EL

1
1
EL
EL

X
X
X
EL

X
EL
X
X
EL

X
EL

X
X

Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:
EKG (12 csatornás)
EL
Mikrobiológia (KOCH tenyésztés)
EL/EK
CT, MRI
EL/EK
Pszichológia
EL/EK
Nukleáris medicina
EL/EK
Reziduális volumen meghatározás, TLC
Diffúziós kapacitás vizsgálat
Ergospirometria
Vérgáz
Alváslabor
Területi tüdőgyógyászati fekvőbeteg-ellátó intézmény
X
* A III. progresszivitási szintű fekvőbetegosztályokhoz integrált járóbeteg-szakrendeléseknél.

A tüdőgondozás minimumfeltételei
Személyi feltételek:
Tüdőgyógyász szakorvos
Rtg. asszisztens/rtg. szakasszisztens
Gyógytornász
Asszisztens/szakasszisztens/szakgondozó
Szociális munkás
Adminisztrátor
Tárgyi feltételek: a rendelő általános feltételei

X
EL/EK
EL/EK
EL/EK
EL/EK
X
X
X
X
X*
X

1
1
EL
1
EL
1
X
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Ellátási szintek:
A tüdőgondozás a tüdőgyógyászati járóbeteg-ellátáshoz integrált funkcionális tevékenység, a
progresszivitást a szakellátás képviseli, a gondozás pedig egységes gondozási protokollok alapján történik
(Tbc, COPD, asztma, tüdőrák szakmai irányelvei és protokolljai).

Tüdőszűrés (ideértve az önálló felvételkészítést is)

Szakmakód:

1904

Stabil ernyőfénykép-szűrőállomások (SEF) minimumfeltételei
Személyi feltételek:
Szakorvos
Rtg. asszisztens/rtg. szakasszisztens
Asszisztens/szakasszisztens/ápoló/szakgondozó
Adminisztrátor
Technikus

EL
1
1
1
EL

Tárgyi feltételek: a rendelő általános feltételei +
Öltöző fülke a páciensek részére
Sötétkamra
Digitális berendezés esetén a kép értékelésére alkalmas monitor
Film- és vegyszerraktár
Roll-film előhívó (lehetőleg automata)NÉ
Roll-film kiértékelő (néző) készülékNÉ
Filmnéző szekrényNÉ
Komplett szűrővizsgálati gépegységNÉ (hagyományos, vagy digitális)

2
X
X
X
X
X
X
X

Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:
Kettős leolvasás (az egyik leolvasó feltétlenül pulmonológus szakorvos, a
másik lehet radiológus)
Tüdőbeteg-gondozó intézet

EL

Mozgó ernyőfénykép-szűrőállomások (MEF) minimumfeltételei
Személyi feltételek:
Szakorvos
Rtg. asszisztens/rtg. szakasszisztens
Asszisztens/szakasszisztens/ápoló/szakgondozó
Adminisztrátor
Technikus
Gépkocsivezető

EL
1
1
1
EL
1

Tárgyi feltételek:
Speciális szállító jármű (autóbusz) NÉ
Komplett rtg. szűrővizsgálati gépegységNÉ (járműre szerelhető,
hagyományos vagy digitális)
Roll-film előhívó (automata)NÉ
Sürgősségi táska
Vérnyomásmérő
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:
Kettős leolvasás (az egyik leolvasó feltétlenül pulmonológus szakorvos, a
másik lehet radiológus)
A leolvasásnak és szükség esetén a páciens kiértesítésének a felvétel
elkészültét követően maximum 30 napon belül meg kell történnie

X

X
X
X
X
X

X
X
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UROLÓGIA
Urológia

Szakmakód:
Az urológiai osztály személyi feltételei
15 ágy
30 ágy
60 ágy
3 orvos
6 orvos
12 orvos
2 szakorvos
3 szakorvos
6 szakorvos

Összes orvos
A szakdolgozói
létszám a
6. számú
mellékletben
meghatározottak
szerint (ápoló,
dietetikus,
gyógytornász)
Betegkísérő
Adminisztrátor

1
1

1
1

1100

70 ágy
14 orvos
7 szakorvos

2
2

2
2

I. progresszivitási szint
Területi betegek alapszintű sürgősségi ellátása munkaidőben, illetve felvételes nap során folyamatosan. Ezen
kívül az egynapos sebészeti listában lévő beavatkozások elvégzésére alkalmas urológiai ellátó egységek.
II. progresszivitási szint
Sürgősségi urológiai betegellátás 24 órában, a területi betegek urológiai elektív ellátása munkaidőben, az
alábbi beavatkozások kivételével:
11P 566B
11P 566C-n belül a 55552, 55641, 55643, 55660, 55760, 55762, 55770, 55786
55640: Bricker
55642: nem kontinens reservoar
55541 (nephrectomia rad.) + 53866 (trombectomia v. cava inf.)
12P 6110
11P 5750 (kivéve a 55602 és a 5558D).
III. progresszivitási szint
Sürgősségi urológiai betegellátás 24 órában, komplex urológiai ellátás biztosítása a területi, illetve az I. és II.
progresszivitási szintről indokoltan továbbított betegek számára. A III. progresszivitási szinten belül az alábbi
centralizált feladatok elkülöníthetőek:
radikális cystectomia + hólyagpótlás
trans-sexualis műtétek
gyerekurológia
húgycsőplasztika.
Urológiai fekvőbegteg-szakellátás minimumfeltételei
Progresszív ellátási szint
I.
II.
III.
Személyi feltételek:
Urológus szakorvos – a progresszivitási szinten ebből:
legalább 5 éves, az adott területen műtéti gyakorlattal rendelkező
urológus szakorvos
legalább 3 éves laparoscopos gyakorlattal rendelkező urológus
szakorvos

1

3
1

6
1
1
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legalább 3 éves gyakorlattal rendelkező urológus szakorvos
legalább 5 éves, az adott területen műtéti gyakorlattal rendelkező
urológus szakorvos, vagy az adott területen jelentős tapsztalattal
rendelkező intézetekben eltöltött féléves igazolt műtéti képzés (20
műtét + 30 assszisztencia) vagy a feltételeknek megfelelő igazolt
műtétszám
Urológus szakorvosjelölt
Aneszteziológus szakorvos
Aneszteziológus szakasszisztens
Műtéti szakasszisztens (műtőasztalonként)
Műtőssegéd
Tárgyi feltételek: műtő egység általános feltételei+
Alsóhúgyúti endoscopos műtő tárgyi feltételeiNÉ
Általános rendelői alapfelszerelés + percután epicystostom setNÉ
Érsebészeti tálcaNÉ + kismedencei radikális műtét speciális műszereiNÉ
(kliprakók, extra hosszúságú műszerek) + bélvarrat készítéséhez szükséges
varróanyagok és eszközökNÉ
Laparoscopia tárgyi feltételei (laparoscopos tálcaNÉ + laparoscopos torony)

1

2
1

1
1
1
2
1

2
1
1
2
1

3
1
1
2
1

X
X

X
X
X

X
X
X

X

X

EL/EK
EL
EL
EL

EL/EK
EL
EL
EL
EL

Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:
CT, MRI
Sebészeti osztály
Szakmaspecifikus intenzív részleg vagy intenzív osztály
Infektológus
Hemodialízis és szív-érsebészeti háttér, intenzív osztály

Urológiai nyílt és felső húgyúti endoscopos műtő minimumfeltételei
Progresszív ellátási szint
I.
II.
III.
Speciális eszközök: a műtő egység általános feltételei+
Laparotómiás tálcaNÉ
Vese tálcaNÉ
Hólyag-prostata tálcaNÉ
Kisműtétes tálcaNÉ
Műtőasztal, derékkiemelővel, lábtartóval, átvilágíthatóNÉ
RadiotomNÉ (nagy frekvenciás vágó és koaguláló készülék)
Mobil röntgen C arm képerősítőNÉ
Sterilvíz rendszer (baktérium filter vagy kész oldat)
Fényforrás
Fénykábel
Urethrocystoscop komplettNÉ
Nephroscop komplettNÉ
Ureterorenoscop kompaktNÉ
UH diagnosztikus (mobil) készülék célzásra alkalmas hasi és biopsziára alkamas
rectális fejjelNÉ
Kőzúzó (UH, pneumatikus vagy elektrokinetikus szondákkal) NÉ
Urethrocystoscop flexibilisNÉ
Ureterorenoscop flexibilisNÉ
Endovideo-rendszer alsó húgyútival közösNÉ
Sugárvédelmi eszközökNÉ

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X

X

X

X
X
X
X
X
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Urológiai alsó húgyúti endoscopos műtő minimumfeltételei
Progresszív ellátási szint
I.
II.
III.
Speciális eszközök: a műtő egység általános feltételei +
Műtőasztal alsóhúgyúti műtéthez lábtartóval, átvilágítható
Sterilvíz rendszer (baktérium filter vagy kész oldat)
RadiotomNÉ
Fényforrás fénykábellel
Urethrocystoscop komplettNÉ
Resectoscop komplettNÉ
Urethrotom optikus és/vagy OtisNÉ
Mechanikus optikus kőzúzó/idegentest fogó
Endovideo-rendszerNÉ
Sugárvédelmi eszközökNÉ

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

X

X

Urológia szakambulancia minimumfeltételei
Személyi feltételek:
Urológus szakorvos
Asszisztens/szakasszisztens
Betegkísérő

1
2
EL

Tárgyi feltételek: a rendelő általános feltételei +
Kötözőkocsi speciális felszereléssel
UH készülék célzásra alkalmas hasi és biopsziára alkalmas rectalis fejjelNÉ
Komplett cysto-urethroscop fényforrással, fénykábellelNÉ
UroflowméterNÉ
Urológiai vizsgálóasztalNÉ
Endoscopos és katéteres tárolószekrényNÉ
Műtőlámpa mobilNÉ

X
X
X
X
X
X
X

Urológiai kötöző minimumfeltételei fekvőbetegosztályon
Tárgyi feltételek: a rendelő általános feltételei +
Mobil műtőlámpa kicsi
Kötöző asztal
Kötöző kocsi
Műszer- és katéteres szekrény
Kézfertőtlenítő
Műszertálca kötözéshez

X
X
X
X
X
X

Urológiai diagnosztikai egység minimumfeltételei
Személyi feltételek:
Urológus szakorvos
Aneszteziológus szakorvos
Aneszteziológus szakasszisztens
Műtéti szakasszisztens
Műtőssegéd
Rtg.-műtős szakasszisztens
Betegkísérő

1
EL
EL
EL
1
EL
EL

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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Tárgyi feltételek:
Urológiai vizsgálóasztal lábtartóvalNÉ
Urethrocystoscop komplettNÉ
Fényforrás fénykábellel
Steril vízrendszerNÉ
Immerziós sterilizáló rendszer (endoscopos műtővel közös)
Műszermosó és tisztító rendszer, Jet pisztoly (endoscopos műtővel közös)
Steril tároló endoscopos szekrény
Uroflowméter (szakambulanciával közös)
UH diagnosztikus készülék rektális fejjel (szakambulanciával közös) NÉ

X
X
X
X
X
X
X
X
X

Urológia járóbeteg-szakrendelő minimumfeltételei
Személyi feltételek:
Urológus szakorvos
Asszisztens/szakasszisztens

1
1

Tárgyi feltételek: a rendelő általános feltételei +
Kötözőkocsi
UH készülék hasi és biopsziára alkalmas hasi és rectalis fejjel (csak elérhető) NÉ
Komplett cysto-urethroscop fényforrással, fénykábellelNÉ
UroflowméterNÉ
Urológiai vizsgálóasztalNÉ
Endoscopos és katéteres tárolószekrény
Műtőlámpa mobilNÉ

X
X
EL
EL
X
X
X

Andrológia

Szakmakód:

1101

Andrológiai fekvőbeteg-szakellátás + műtő minimumfeltételek
Progresszív ellátási szint
Személyi feltételek:
I.
II.
III.
Andrológus szakorvos
1
1
3
Asszisztens orvos
1
1
1
Aneszteziológus szakorvos
1
1
1
Aneszteziológus szakasszisztens
1
1
1
Műtéti szakasszisztens
1
1
2
Műtőssegéd
1
1
1
Tárgyi feltételek: a műtő egység általános feltételei +
Urológiai műtőasztal
Eszköztálcák
A rendelő általános feltételei+
Fénymikroszkóp, centrifuga
Mikrosebészeti műtétekhez tartozék rendszer (Lupe)
Röntgenkészülék (műtő)
Fázis-kontraszt mikroszkóp
Mikrosebészeti műtétekhez tartozék rendszer (operációs
mikrosebészeti lupe)

X
X

X
X

X
X

X

X
X
X

X
X
X
X
X

X

X

X

mikroszkóp,

Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:
Spermatogram készítéséhez szükséges laboratóriumi diagnosztika
(makroszkópos adatok, pH, spermiumszám/ml., motilitás % WHO szabályok
szerint – a, b, c, d kategóriában, morfológiai adatok – normál morfológia %
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WHO (v. Düsseldorf, v. Tygerberg) strict kritériumok szerint, fvs szám –
peroxidáz teszttel, vitalitás, agglutináció)
Automata spermaanalizátor (SQA, CASA)
Ejaculatum biokémiai vizsgálat eszközei – (microplate reader)
Erectilis dysfunctiós diagnosztikai labor: video szexuális stimuláció
Az erekció paramétereinek vizsgálata: radiális (nocturnalis penis tumeszcencia
és rigiditás vizsgálat – NPTR – RigiScan készülék), axiális (Digitalis inflectiós
rigidometria)
Orvosi laboratóriumi diagnosztika
Hormonvizsgálatok (FSH, LH, Tesztoszteron, SHBG, albumin, Prolaktin
meghatározás)
Genetikai vizsgálatok (citogenetikai vizsgálat, Y krsz. mikrodeléció vizsgálata,
CFTRm vizsgálat)
Mikrobiológiai laboratóriumi diagnosztika
Mélyfagyasztásos háttér (ondó, bioptátum)
Endokrinológus és genetikus konziliárius
Asszisztált reprodukciós (ART) centrummal való együttműködés
Biokémiai vizsgálatok ejakulátumból
Immunológiai vizsgálatok
Color Doppler ultrahang vizsgálatok
CT, MRI vizsgálat
Molekuláris genetikai laboratórium
Fekvőbetegosztályos háttér
Minimális műtéti szám évente:
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X
X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

EL
X
X
X
X
EL/EK
X
X

30

60

200

Andrológiai járóbeteg-szakellátás minimumfeltételei
Személyi feltételek:
Andrológus szakorvos
Asszisztens/szakasszisztens

1
1

Tárgyi feltételek: a rendelő általános feltételei +
Fénymikroszkóp, centrifuga

X

Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:
Spermatogram készítéséhez szükséges laboratóriumi diagnosztika
(makroszkópos adatok, pH, spermiumszám/ml., motilitás % WHO szabályok
szerint – a, b, c, d kategóriában, morfológiai adatok – normál morfológia %
WHO (v. Düsseldorf, v. Tygerberg) strict kritériumok szerint, fvs. szám –
peroxidáz teszttel, vitalitás, agglutináció)

•

X

Speciális andrológiai beavatkozások
1. Andrológiai kiegészített diagnosztika
Definíció:
Automata spermaanalizátor + fizikális és mikroszkópos spermavizsgálat, biokémiai analízis: energia,
fémiontartalom, enzimaktivitás.
Ellátási szint: III.
Tárgyi feltételek:
Automata spermaanalizátor
Vizsgálatonként 1 kapilláris
Mikroszkóp
Biokémiai vizsgálatok reagensei
Microplate reader

III. szint
X
X
X
X
X
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2. ED diagnosztika video stimulációval, NPTR vizsgálat
Definíció:
Rigiscan készülékkel végzett diagnosztika erectilis dysfunctió esetén video szexuális stimuláció használatával,
illetve éjszakai vizsgálat.
Ellátási szint: III.
III. szint
X
X
X

Tárgyi feltételek:
Rigiscan
Mérőszalag
Videokabin
3. Digitalis Inflectiós Rigidometria (DIR)

Definíció:
A merevedés axiális tengelyirányú erőkifejtését mérő műszer, segítségével megállapítható, hogy a penis
merevedése alkalmas-e a vaginális penetrációra.
Video szexuális stimuláció során végezzük a vizsgálatot.
4. Elektroejakuláció
Definíció:
Különböző betegség, műtétek szövődményeként vagy idiopathikus eredetű ejakulációs képtelenség vagy
retrográd ejakuláció esetén végbélbe helyezett szonda segítségével, elektromos elven működő gép
felhasználásával ejakuláció kiváltásával ondónyerés céljából.
Ellátási szint: II., III.
II–III. szint
X
X
X
X
X

Tárgyi feltételek:
Elektroejaculációs készülék és szondák
Vizsgálatonként 1 db anoscop (egyszer haszn.)
Fényforrás rectum vizsgálathoz
100 ml spermium preparáló oldat
Mikroszkópos kontroll

Urodinámia, neurourológia
I. szint:
II. szint:
III. szint:

Szakmakód:

1102

Inkontinencia ambulancia (elkülönített flow-helyiséggel)
Urodinamikai laboratórium (elkülönített flow-helyiséggel) az I. szinttől való eltérés
Urodinamikai laboratórium (röntgen képerősítő használata mellett, elkülönített flow
helyiséggel)
Urodinámiai fekvőbeteg-szakellátás minimumfeltételei
Progresszív ellátási szint
I.
II.
III.

Személyi feltételek:
Urodinámiás jártasságú urológus szakorvos1
Asszisztens/szakasszisztens
Betegkísérő
Technikus
Urodinámiás és neurourológiai jártasságú urológus szakorvos1, 2
Neurológus és/vagy gyermekgyógyász és/vagy idegsebész
(konzíliumi szinten elérhető)
Adminisztrátor
Röntgenasszisztens

1
1
EL
EL
szakorvos

1
1
EL
EL

1
1
EL
EL
1
EL
1
EL
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Tárgyi feltételek:
a rendelő általános feltételei +
Urodinámiás alapkészülék
Ultrahangkészülék (transabdominális fejjel) elérhető
Ultrahangkészülék (transabdominális és transzrektális fejjel) elérhető
Merev cisztoszkóp készlet elérhető
Flexibilis cisztoszkóp elérhető
Endoszkópos laboratóriummal közösen: immerziós sterilizáló rendszer
Műszermosó és tisztító rendszer, jet pistol
Hidegfényforrás
Fénykábel
Videoopció opcionálisan
Ultrahangkészülék (transabdominális és transzrektális fej, ha a
videocisztometria UH-val történik) elérhető
Röntgenképerősítő (ha a videocisztometria röntgen alatt történik)
Elektrostimulátor (intravaginalis és transzrektális elektrostimulációhoz)
Intravesicalis elektrostimulációra alkalmas elektrostimulátor
TENS készülék
Endoszkópos laboratóriummal közösen: immerziós sterilizáló rendszer,
műszermosó és tisztítórendszer, jet pistol

X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

•
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X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Speciális (gyermekeket vizsgáló) urodinámiás laboratórium minimumfeltételei
Személyi feltételek:
Urodinámiában jártas gyermekgyógyász és/vagy gyermeksebész és/vagy
1
urológus és/vagy rehabilitációs szakorvos1
Asszisztens/szakasszisztens
1
Adminisztrátor
1
Technikus
EL
Tárgyi feltételek: a rendelő általános feltételei +
Urodinámiás alapkészülékNÉ
X
UroflowmeterNÉ
X
NyomástransducerNÉ
X
Infuziós pumpaNÉ
X
EMGNÉ
X
Ultrahang készülék (transabdominális fejjel)NÉ
X
Gyermekvizsgáló-asztal, fektetőNÉ
X
Intravesicalis neurostimulációra is alkalmas elektrostimulátorNÉ
X
Jelmagyarázat:
1
: Urodinámiás jártasság: akkreditált urodinámiás tanfolyam elvégzése + regionális szintű laboratóriumban
eltöltött, 8 óra időtartamú egyéni továbbképzés.
2
: Neurológiai jártasság: olyan osztályon dolgozik, ahol neurológiai tevékenység folyik, vagy egy hónap egyéni
továbbképzést teljesített neurológiával foglalkozó osztályon.

Neurourologia
Definíció:
A neurogén hólyagdiszfunkció számos neurológiai megbetegedés és állapot következtében létrejött alsó
húgyúti (hólyag és húgycső sphincter) működési zavar, mely vizelési képtelenséghez, vizelet
inkontinenciához, visszatérő vizelet infekciókhoz, kőképződéshez, veseelégtelenséghez vezethet. A
neurourológia a neurogén hólyagdiszfunkciók diagnosztikájával és terápiájával foglalkozó szakterület. A
„neurogén hólyag” diagnózisának megállapítása, értékelése és kezelése az urológiai gyakorlat része.

MAGYAR KÖZLÖNY
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Általános feltételek:
1. A tevékenység urológiai osztályon végezhető
2. Az osztály keretében III. szintű urodinamikai laboratórium működik
3. Mozgáskorlátozott betegek (parapleg, tetrapleg, hemipleg) ápolási feltételeinek biztosítása
4. A speciális személyi és tárgyi feltételek megléte
Neurourologia minimumfeltételei
Személyi feltételek:
Legalább 10 éves urológus szakorvosi gyakorlattal rendelkező urológus
szakorvos, aki a neurogén hólyagműködési zavarok rehabilitációs és műtéti
kezelésében megfelelő jártassággal bír (5 éve neurourológiai tevékenységet
folytató osztályon dolgozik, vagy neurourológiai központban igazolt
képzésben részesült)
Urodinámiás jártasságú urológus szakorvos
A szakdolgozói létszám a 6. számú mellékletben meghatározottak
szerint (ápoló, dietetikus, gyógytornász) osztály esetén

1

1

Tárgyi feltételek:
Az urológiai osztály általános minimumfeltételei +
Beteglemosó helyiség
Hordozható ultrahangos maradékvizelet meghatározó készülékNÉ
Önkatéterezés betanításához szükséges tálca
Antidecubitor matrac

X
X
X
X
X

Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:
Autonóm dysreflexia kezelésében jártas aneszteziológus szakorvos
Aneszteziológus szakasszisztens

EL
EL

ESWL kezelés

Szakmakód:

1104

Definíció:
Az ESWL (a továbbiakban jelentése: húgyúti kőzúzás testen kívül gerjesztett lökéshullámmal) célja olyan
nagyságú és mennyiségű kőtörmelék, fragmentum létrehozása, melyek a húgyutakból spontán kiürülhetnek.
Beavatkozások
39430 ESWL-vesekő
39431 ESWL-korallkő
39432 ESWL-ureterkő
39433 ESWL hólyagkő
ESWL kezelés minimumfeltételei
Személyi feltételek:
Urológus szakorvos
Technikus (szakirányú tanfolyam)
Asszisztens/szakasszisztens/ápoló
Aneszteziológus szakorvos
Aneszteziológus szakasszisztens
Betegkísérő

1
1
1
EL
EL
EL

Tárgyi feltételek: a rendelő általános feltételei +
Kezelőhelyiség szellőzéssel, sugárvédelemmel
Sötétítőfüggöny minden ablakra
Infúziós állvány
Perifériás véna biztosítás eszközei

X
X
X
X
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Speciális gép-műszerek:
ESWL berendezésNÉ
Sugárvédelmi eszközök
AltatógépNÉ

X
X
X

Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:
Szövődményelhárítás lehetőségének biztosítása (háttérintézményben)

X

•
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Beavatkozások
39480 epekő
Személyi feltételek:
Sebész és/vagy gasztroenterológus és/vagy radiológus szakorvos (ESWL
képzésben részesült, sugárvédelmi ismeretekkel)
Technikus (szakirányú képzéssel)
Asszisztens/szakasszisztens/ápoló
Aneszteziológus szakorvos
Aneszteziológus szakasszisztens
Betegkísérő
Tárgyi feltételek: a rendelő általános feltételei+
Kezelőhelyiség szellőzéssel, sugárvédelemmel
Perifériás vénabiztosítás eszközei
Speciális gép-műszerek:
ESWL készülékNÉ
Sugárvédelmi eszközökNÉ
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:
Gasztroenterológiai endoszkópos laboratórium
Szövődmény elhárítás lehetőségének biztosítása (háttérintézményben)

1
EL
1
EL
EL
EL

X
X
X
X

EL
EL
„
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3. melléklet a 48/2009. (XII. 29.) EüM rendelethez
„3. számú melléklet a 60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendelethez
Kizárólag fekvőbeteg-szakellátást nyújtó szolgáltatók által végezhető szolgáltatások
1. Ahol a 2. számú melléklet kizárólag a fekvőbeteg-ellátás különböző progresszív szintjeit jelöli meg adott
beavatkozás végzésére.
2. Az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM
rendelet 3. számú mellékletében a fekvőbeteg-szakellátás körébe tartozó Homogén Betegségcsoportokban
felsorolt szolgáltatások, a P és S jelű csoportokban szereplő kúraszerű és egynapos ellátás formájában végezhető
eljárások kivételével.
3. Járványügyi szempontból indokolt ellátások, amelyek a megbetegedés fertőző, contagiozus jellege miatt
elkülönítést, az otthoni környezetből való izolációt igényelnek.
4. Külön jogszabály meghatározott fekvőbeteg-ellátó intézetet jelöl meg a szolgáltatás végzésére (pl. terhesség
megszakítás).
5. Az egészségügyi szolgáltatók és működési engedélyük nyilvántartásáról, valamint az egészségügyi szakmai
jegyzékről szóló 2/2004. (XI. 17.) EüM rendelet alapján meghatározott alábbi szolgáltatások:
Szakmakód
0112
0205
0208
0215
0501
0901
1502
1600
1603
4001
4600
4603
6104

Megnevezés
Csontvelő transzplantáció
Szívsebészet
Szerv-transzplantációs sebészet
Csecsemő- és gyermekszívsebészet
Neonatológia, PIC
Stroke-ellátás
Intenzív terápia
Fertőzőbeteg-ellátás, infektológia
Trópusi betegségek ellátása
Invazív kardiológia (haemodinamika)
Oxyológia és sürgősségi betegellátás
Toxikológia, baleseti belgyógyászat
Köldökvér sejt/őssejt tevékenység

A fenti szakmakódokba sorolt ellátások mentés, illetve sürgős szükségben történő ellátás során gyógyintézeten
kívül is elkezdhetők.”
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4. melléklet a 48/2009. (XII. 29.) EüM rendelethez
„4. számú melléklet a 60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendelethez
A LEGFŐBB TEVÉKENYSÉGEK PROGRESSZÍV ELLÁTÁSI SZINT SZERINTI BESOROLÁSA
Általános jelmagyarázat:
ITO: Intenzív Terápiás Osztály
m.n.o.: máshová nem osztályozott
k.m.n.: külön megnevezés nélkül
ANESZTEZIOLÓGIAI ÉS INTENZÍV TERÁPIA
Aneszteziológia és intenzív terápia
Aneszteziológia

8888E
8888F
8888G
8888D
8888C
8888A
8888B
8889L
8889K

1500
1501

Tevékenységek
ANESZTEZIOLÓGIA

Kód
8889A
8889M
8889F
8889E
8889B
8889D
8889C
8889I
8889H
8889G
8892B

Szakmakód:

I. Általános anesztézia
Narcosis iv./im. első 15'
TIVA maszkkal első 1 óra
TIVA laryngeális maszkkal első 1 óra
TIVA endotracheális intubációval első 1 óra
Maszkos inhalációs anesztézia első 30'
Inhalaciós anesztézia laryngeális maszkkal
Inhalaciós anesztézia endotracheális intubációval első 1 óra
Ballanszírozott anesztézia maszkkal
Ballanszírozott anesztézia laryngeális maszkkal első 1 óra
Ballanszírozott anesztézia endotracheális intubációval első 1 óra
Narkózis endotrach. intubációval, további 15 perc
II. Regionális anesztézia
Subarachnoideális (spinális) érzéstelenítés
Epidurális érzéstelenítés
Epidurális érzéstelenítés katéterrel
Caudális érzéstelenítés
Regionális iv. érzéstelenítés egy végtagon
Plexus érzéstelenítés
Plexus érzéstelenítés katéterrel
III. Kombinált általános és regionális anesztézia
Általános és regionális anesztézia kombinációja laryngeális maszkkal első 1 óra
Általános és regionális anesztézia kombinációja endotrach. intubációval első 1 óra

Gyermekintenzív terápiás tevékenységek
Kód
87126
87120
87125
87123
87121
89810
89446
88341

Aneszteziológia és intenziv terápia
Intermittáló pozitív nyomású lélegeztetés speciális arcmaszkon keresztül (kivéve
egyszerű CPAP)
Intermittáló pozitív nyomású gépi lélegeztetés, endotracheális intubációval (ellátási
napban)
Intermittáló pozitív nyomású noninvazív lélegeztetés (ellátási napban)
Gépi lélegeztetés NO-val (ellátási napban)
Intermittáló pozitív nyomású gépi lélegeztetés, JET technikával (ellátási napban)
Több paraméteres monitorizálás intenzív észlelés alatt
Cardiac output folyamatos invazív monitorizálása
Centrális véna katéterezése v. subclavia útján
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88342
89223
89220
89444
88570
88571
88600
92300
92310
88161
88571
16200
54324

Centrális véna katéterezése v. jugularis útján
Folyamatos invazív centrális vénás nyomásmérés
Intracranialis nyomás monitorizálás
Folyamatos invazív artériás nyomásmérés
Haemofiltráció (HF)
Haemodiafiltratio
Peritoneális dialízis
TPN
Hyperalimentatio enteralis parenteralisque
Thrombolysis i.v.
Plazmaferezis, kézi
Bronchoscopia
Gastrostomia percutanea endoscopica – PEG

Fájdalomterápia
Kód

88931
88932
88933
86634
85701
85702
85703
85710
85711
85792
85793
85840
88917
8891A
8891B
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Szakmakód:
Alkalmazott fájdalomcsillapító módszerek
FÁJDALOMTERÁPIA

Gyógyszertartály implantálása bőr alá
Gyógyszeradagoló automata implantálása bőr alá
Sacralis neurolysis
TENS
Epiduralis kanül behelyezés
Epiduralis kanül behelyezés áthúzással
Epidurális kanül és bőr alatti kapu behelyezése
Perifériás ideg percutan blokkolása vagy roncsolása
Sympathectomia chemica transcutanea
Ganglion blokád
Infiltratio paravertebralis
Injectio in articulatio
Ideg vagy ganglion vezetéses érzéstelenítése
Truncus sympathicus hasi-lumb. szakasz blokád
Ganglion stellatum blokád

1503
I-III. progresszív ellátási
szinten
és aneszteziológiai
ambulancián
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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ARC-ÁLLCSONT SZÁJSEBÉSZET
Arc-állcsont-szájsebészet

Szakmakód:

0303

Idegrendszeri megbetegedések
Speciális intracranialis műtétek 18 év felett, nem trauma miatt
01P 001A
Speciális intracranialis műtétek 18 év alatt
01P 001C
50204*
Kombinált craniofacialis dysostosis műtéte
50290*
Transoralis craniospinalis extracer. tumor eltávolítás
Nagy intracranialis műtétek 18 év felett, trauma miatt
01P 002B
Nagy intracranialis műtétek 18 év alatt
01P 002C
50201*
Nyílt craniocerebralis sérülés komplex ellátása
50212*
Nasalis liquorrhoea, frontalis basisplastica
50217*
Frontobasalis sérülés ellátása
Rutin intracranialis műtétek
01P 003E
50113*
Osteomyelitises koponyacsont resectio
50151*
Koponyacsont tumor, granuloma eltávolítás
50200*
Impressios koponyatörés ellátása
50203*
Calvaria plastica allo- vagy autografttal
50210*
Duraplastica (cranialis) autolog
50211*
Duraplastica (cramalis) homo-, heterolog
Extracranialis érműtétek DSA nélkül
01P 007B
53820*
Érresectiok, reimplantatiok carotis
Perifériás ideg-, agyideg-, egyéb idegrendszeri nagy műtétek (kivéve: plexus brachialis)
01P 009C
50412*
N.glossopharyngeus és n.vagus neurinoma eltávolítás
50451*
Transpositio nervi facialis
50461*
N.facialis-n. accessorius anastomosis
50462*
N.facialis-n. hypoglossus anastomosis
Perifériás ideg-, agyideg-, egyéb idegrendszeri rutin műtétek
01P 010A
50401
Trigeminus-ág exhairesise
50403
Trigeminus ág kémiai szerrel történő roncsolása
50405
Nervus accessorius neurotomia
50406
Perifériás neurotomia, idegexcisio
50410
Neurinoma eltávolítása perifériás idegről
50420
Epineuralis idegvarrat (mikrosebészet)
50421
Perineuralis idegvarrat (mikrosebészet)
50422
Sutura epi et perineuralis nervi
50423
Reanastomosis nervorum
50440
Ideg-graft transplantatio (autolog)
50441
Ideg-graft transplantatio (homolog)
50450
Transpositio nervi periferialis
50460
Anastomosis cruciatus nervi periferiális
50463
Invet. perif. idegsérülés revisio, neurinoma eltávolítás
50492
Facialis tic műtétje (decompr., rostritkítás)
Idegrendszeri betegségek sürgősségi ellátása
01P 0181
88917
Ideg vagy ganglion vezetéses érzéstelenítés
Intoxicalt beteg izolált fejsérülésének sürgősségi ellátása
01P 026C
85927
Intoxicalt fejsérült személy kivizsgálása és observatioja, ellátása
Szembetegségek
Orbita műtétek
02P 0640
Extraocularis műtétek az orbita kivételével 18 év felett
02P 071A
Extraocularis műtétek az orbita kivételével 18 év alatt
02P 071B
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Szemműtétek (kivéve: szaruhártya átültetés, pars plana vitrectomia) súlyos társult
betegséggel
51600
Decompressio orbitae
51603
Orbita decompr. a sin. maxillaris felé
51631*
Exenteratio et plastica orbitae
51670*
Orbita reconstructio
57650
Orbita törések nyílt repositiója
50910
Resectio palpebrae
50911
Excisio cutis palpebrae
50930*
Ectropium ellenes műtét
50932
Alsó szemhéj ectropium ellenes műtétje
50990
Exstirpatio laesionis palpebrae plasticamque
50991
Szemhéji elváltozások laser kezelése
51640
Orbitatartalom kimetszés
Fül-orr-gége és maxillofacialis regió megbetegedései
Nyaki blockdissectio rosszindulatú daganatos betegség miatt
03P 086 B
Nyaki blockdissectio és reconstructio myocutan lebennyel vagy microvascularis lebennyel
03P 086 C
rosszindulatú daganatos betegség miatt
54030*
Lymphadenectomia collaris radicalis (PrRND, SRND)
54034*
Korlátozott kiterjesztésű nyaki blockdissectio
58935*
Érnyeles bőr-izom lebeny
58936*
Érnyeles izomlebeny
58937*
Távoli nyeleslebeny
58938*
Kettős nyeleslebeny
5893F*
Latissimus dorsi érnyeles bőr-izom lebeny
58960*
Lebeny v. nyeleslebeny más helyhez erősítése
Fej-, nyaktájék egyéb nagyobb műtétei rosszindulatú daganat miatt
03P 086D
Fej-, nyaktájék nagyobb műtétei, malignitás kivételével
03P 0870
52510
Glossectomia partialis
52520
Glossectomia
52530
Glossectomia radicalis cum resectione mandibulae
52531
Tonsillo-lingualis tu. resectio
52532
Tonsillo-lingualis tu. resectio mandibularesectioval
52540
Nyelv helyreállítása
52622
Parotidectomia lobaris
52740
Szájüreg plasticai helyreállítása
52920
Pharyngectomia
53124*
Tracheostomia mediastinalis
53141*
Trachearesectio, reanastomosis
53411*
Mediastinotomia collaris
54031*
Lymphadenectomia collaris functionalis (FND)
54200*
Oesophagotomia cervicalis
54210*
Oesophagostomia cervicalis
54222*
Diverticulectomia Zenkeri
54229*
Excisio laesionis oesophagei cervicalis
54260*
Myotomia cervicalis crycopharyngealis oesophagei
57722*
Teljes maxilla eltávolítás
57730
Mandibula kimetszése és reconstructioja
57731
Mandibula kimetszése és reconstr./csontgraft, proth.
53161*
Tracheatágítás tracheafal pótlása nélkül
53162*
Tracheatágítás falpótlással (maradandó protézis)
53164*
Tracheopexia
53165*
Tracheopexia implantatummal
57740
Temporomandibularis arthroplastica
02P 084Z
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57750
57753
03P 0880
52622
52623
52624
03P 0890
52600
52610
52630
52690
03P 0900
52750*
52751*
52752*
58981*
58984*
58987*
03P 091A
03P 091B
52111
52123
52131
52160
52202
52210
52260
57600
57610
57641
57660
57670
57700
57710
57720
52111
52231
03P 0920
51811
51820
51840
52130
52221
52361
52363
52930*
53110
53114
53160
53132
54011
54020
81100
81113

Arccsontplastica csontresectioval, implantatio nélkül
Arccsontplastica konzervcsont implantatioval
Glandula parotis műtétei
Parotidectomia lobaris
Totális parotidectomia a n. facialis feláldozásával
Totalis parotidectomia a n. facialis megkímélésével
Nyálmirigy műtétek, a glandula parotis kivételével
Nyálmirigy vagy nyálvezeték bemetszése
Nyálmirigy eltávolítása, kivéve parotis
Nyálmirigy vagy nyálvezeték helyreállítása
Nyálvezeték plasztika
Ajak-, szájpadhasadék műtétei
Lágyszájpadplasztika
Keményszájpadplasztika
Kemény- és lágyszájpad plasztika, egy ülésben
Oldalsó inkomplett ajakhasadék zárása
Ferde archasadék (macrostoma) korrekciója
Median ajakhasadék zárása
Orrmelléküregek, a processus mastoideus műtétei 18 év felett
Orrmelléküregek, a processus mastoideus műtétei 18 év alatt
Idegentest eltávolítása az orrból műtéttel
Orrfistula excisioja
Orr partialis resectioja (porcot is érintő)
Repositio fracturae nasi apertae
Punctio sinus frontalis sec. Beck
Arcüreg drainage (intranas. ablak Lothrop-szerint)
Oro-antralis kommunikáció zárás
Járomcsont törés zárt repositioja
Járomcsont törés nyílt repositioja
Repositio fracturae alveolaris
Arctörések zárt repositioja
Arctörések nyílt repositioja
Arccsont incisio, idegentest, fragmentum eltávolítása
Arccsont laesio kimetszés
Arccsont részleges kivésése
Idegentest eltávolítása az orrból műtéttel
Homloküreg drainage (Jansen-Ritter, Killian, Lynch)
Fül, orr, száj, garat, gége közepes műtétei
Fülkagyló porcos vázat is érintő resectio
Fülkagyló amputatioja
Külső fül alaki korrekciója
Orr resectioja
Arteria maxillaris interna transmaxillaris lekötése
Endossealis implantatum behelyezése
Subperiostealis implantatum behelyezése
Uvulo-palato-pharyngoplastica
Conicotomia
Tracheostomia
Tracheostoma műtéti zárása
Tracheotomia explorativa
Excisio hygromae
Lymphadenectomia regionalis
Idegentest eltávolítás szájból, meso v. nasopharynxból
Idegentest eltávolítása direkt hypopharyngoscopiával
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03P 0930
50401
50423
50461
50462
50514
50650
51600
51860*
52220
52232*
52251*
52252*
52253
52270
52621
52812
52900*
52901*
52910
52931
52932
52940
52950
52951*
52952*
52953*
52954*
57630
57721
57740*
57750
57830
57922
57924
57929
5792C
5792L
58166
58167
58302
58935*
5893F*
59000*
88421*
88730*
03P 0940
50430
51800
51810
52430
52590
52760
52800
54010
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Fül, orr, száj, garat, gége nagyobb műtétei
Trigeminus-ág exhairesise
Reanastomosis nervorum
Nervus facialis- nervus accessorius anastomosis
Nervus facialis- nervus hypoglossus anastomosis
Sympathectomia cervicalis (cervicothoracalis)
Ectopias pajzsmirigy eltávolítás
Decompressio orbitae
Fülkagylóképzés porcbeültetéssel, implantatioval
Luc-Caldwell műtét
Homloküreget megszüntető műtétek (Riedl)
Külső rostaműtét (Moore)
Transmaxillaris, transethmoidealis vagy transseptalis sphenoid műtét
Ethmoidectomia transmaxillaris sec. Jansen-Winkler
Endoscopos (mikroszkópos) arcüregműtét
Enucleatio benignomae glandulae parotis
Processus styloideus elongatus resectio
Pharyngotomia lateralis
Pharyngotomia medialis
Exstirpatio cystae colli lateralis
Garattágító műtét
Garattágító műtét garatplastica után
Garat adhaesiok és hegek oldása
Pharyngoplastica sec. Orticochea
Velosharyngoplastica alulnyelezett lebennyel
Velopharyngoplastica felülnyelezett lebennyel
Garatszűkítés teflon injekcióval
Garatszűkítés obturátorral (speech bulb)
Maxilla és mandibulatörések nyílt repositiója
Részleges maxilla eltávolítás
Temporomandibularis arthroplastica
Arccsontplastica csontresectioval, implant. nélkül
Csonttumor exstirpatio
Húzóhurkos rögzítés
Csavarozás
Karmos lemezelés
Burri lemezelés
KFI mini lemezelés
Salter-műtét
Pemberton-műtét
Musculotomia
Érnyeles bőr-izomlebeny
Latissimus dorsi érnyeles bőr, izomlebeny
Ráncplastica arcon
Chemoembolisatio arteriae
Perfusio regionalis
Fül, orr, száj, garat, gége kisebb műtétei
Decompressio et adhesiolysis nervi peripherialis
Külsőfül bemetszése
Külsőfül elváltozás porcot nem érintő kimetszése
Műtét az állkapcson
Incisio linguae
Resectio uvulae
Garattályog oralis drainage
Lymphadenectomia superficialis
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57831
58323
82230
82240
03P 0960
52170*
52171*
52172*
03P 097A
52840
03P 100A
52372
52374
52375
52376
52440
52500
52511
52540
52541
52700
52710
52720
52740
52753
57640
57883
58328
58982*
58983*
58985
58986
03P 100B
52430
52431
57700
57710
57720
57721
57722*
57723
57730
57731
57752
57802
57803
57830
57832
57833
57834
57849
57869
5786A
57883
5792D

Exostosis levésés
Lágyrész meszesedés kiirtása
Dilatatio duct.gl.parotis, submand., submaxill.
Dilatatio pharyngis
Orrplasztika
Orrkorrekció
Septumplastica
Septumperforatio zárása
Tonsillectomia, adenotomia
Tonsillectomia lingualis
Szájműtétek
Gingivectomia és gingivoplastica
Fogászati csontplastica
Fogászati csont auto/heterotransplantatio
Intraorális sínezés
Alveolusplastica
Excisio laesionis linguae
Glossectomia partialis propt. macroglossiam
Nyelv helyreállítása
Sutura linguae
Drainage az arcon és a szájfenéken
Szájpad incisioja (drainage, fenestratio)
Szájpadi elváltozás kimetszése
Szájüreg plasztikai helyreállítása
Szájpadrekonstructio előzetes műtét után
Állkapocstörések nyílt repositioja
Belső fémrögzítés eltávolítása (szeg, lemez stb., kivéve tűződrót)
Lágyrésztumor exstirpatio, széles
Ajak és külső száj plastica Le Mesurier szerint
Ajak és külső száj plastica Millard szerint
Ajak- és külső szájplasztika
Ajakkorrekció ajakplasztika után
Maxillofacialis régió műtéti ellátása
Műtét az állkapcson
Osteotomia mandibulae
Arccsont incisio, idegentest, fragmentum eltávolítás
Arccsont laesio kimetszés
Arccsont részleges kivésése
Részleges maxilla eltávolítás
Teljes maxilla eltávolítás
Arccsontörés ellátása (minilemez, csavar, T-lemez)
Mandibula kimetszés és reconstructioja
Mandibula kimetszés és reconstr./csontgraft proth.
Arccsontplasztika, autogen csont transzplantatióval
Sequestrotomia
Sequestrectomia
Csonttumor exstirpatio
Exstirpatio intralesionalis tumoris ossealis
Exstirpatio marginalis tumoris ossealis
Exstirpatio latus tumoris ossealis
Csontfragmentum eltávolítás
Csontpótlás heterológ
Csontpótlás syntheticus
Belső fémrögzítés eltávolítása (szeg, lemez, stb., kivéve tűződrót)
Rekonstrukciós lemez felhelyezés
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5792E
5792F
5792G
5792H
5792K
5792L
5792M
58326
58327
58328
58329
58935*
58936*
03P 1110
52310
52350
52360
52362
52370
52371
52373
03P 128Z

•

2009. évi 193. szám

Lohere lemez felhelyezés
H-lemezelés
T-lemezelés
Fél cső lemezelés
KFI minicsavarozás
KFI mini lemezelés
KFI mini T-lemezelés
Lágyrésztumor exstirp. intralesionalis
Lágyrésztumor exstirp. marginalis
Lágyrésztumor exstirpatio, széles
Lágyrésztumor exstirpatio, radicalis
Érnyeles bőr-izomlebeny
Érnyeles izomlebeny
Fogágy műtétei
Fog sebészi eltávolítása a fogágy partialis eltávolításával
Fog reimplantatio
Endossealis fog implantatio
Endossealis implantatum eltávolítása
Gyökércsúcs eltávolítása
Pulpectomia
Lebenyes műtét gyökérlesimítással
Fül-, orr-, torok-, gége-, szájműtétek (kivéve: nagyobb fej-nyaki műtétek rosszindulatú
daganat miatt) súlyos társult betegséggel
Emlő- és bőrbetegségek
Bőrátültetés (nem érnyeles) a bőr, bőr alatti szövet betegsége miatt
09P 4950
Érnyeles bőrátültetés a bőr, bőr alatti szövet betegsége miatt
09P 496A
58920
Teljes vastagságú bőrátültetés, Wolf-Krause
58921
Félvastag bőrátültetés
58922
Mesh-graft
58923
Thiersch-lebeny, hámlebeny
58924
Plastica cutis sec. Reverdin
58925
Vándoroltatott szabadlebeny
58927
Bőrátültetés, szabad
58930
Burow-féle háromszög lebenyplasztika
58931
V-Y plastica
58932
Bőrforgatásos bőrpótlás
58933
Karélyos bőreltolás Imre szerint
58934
Z-plastica
58937
Távoli nyeleslebeny
58938
Kettős nyeleslebeny
58939
Vándoroltatott nyeleslebeny
5893D
Hídlebeny
58940
Hengerlebeny, egyszerű
58941
Hengerlebeny, vándoroltatott
58950
Keresztezett bőrpótlás
58951
Zseblebeny
58960
Lebeny v. nyeles lebeny más helyhez erősítése
58970
Lebeny v. nyeles lebeny revisio
58935*
Érnyeles bőr-izomlebeny
58936*
Érnyeles izomlebeny
5893F*
Latissimus dorsi érnyeles bőr-izomlebeny
Endokrin, táplálkozási és anyagcsere-betegségek
Pajzsmirigy, mellékpajzsmirigy nagyobb műtétei
10P 533A
50630*
Thyreoidectomia totalis (near total)
50640*
Thyreoidectomia substernalis
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50680*
Exstirp.glandularum parathyreoidearum totalis
Pajzsmirigy, mellékpajzsmirigy kisebb műtétei
10P 533B
50600*
Incisio regonis thyreoideae (drain, exploratio)
50610*
Resectio unilateralis glandulae thyreoideae
50620*
Resectio lobi utriusque glandulae thyreoideae
50631*
Lobectomia glandulae thyreoideae
50650*
Ectopias pajzsmirigy eltávolítása
50670*
Excisio glandulae parathyreoideae s.adenomae eadem
Ductus thyreoglossus műtétei
10P 5340
50660
Exstirpatio cystae colli medialis
50661
Excisio ductus thyreoglossus
Jelmagyarázat:
* Csak III. szinten végezhető beavatkozások
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BELGYÓGYÁSZAT
Általános belgyógyászat

Szakmakód:

0100

ÁLTALÁNOS BELGYÓGYÁSZAT
FCS
01M

HBCS
015F

01M
01M
01M
01M
04M
04M
04M
04M

0160
018A
0210
022H
1390
141A
141E
1430

04M
04M
05M
05M
05M
05M
05M
05M
05M
06M
06M
06M
06M
07M
07M
07M
07M
10M
10M
10M
10M
11M
11M
16M
17M
19M
19M
21M

1460
1510
2130
2140
218A
220D
2230
2240
2250
289B
290C
292B
293B
3480
3500
351B
370Z
537A
537B
537C
538B
576B
578D
745B
771D
823A
825C
857F

Cerebrovascularis betegségek (kivéve: TIA), praecerebralis érelzáródással speciális
kezelés nélkül 18 év felett
Átmeneti ischemiás agyi keringészavar (TIA)
Agyideg, perifériás ideg betegségek 18 év felett
Hypertensiv encephalopathia
Egyéb epilepsiás rohamok 18 év felett
Tüdőembólia
Tüdőgyulladás 18 év felett, speciális kezeléssel
Tüdőgyulladás 18-60 év között speciális kezelés nélkül
Asthma, bronchitis, egyéb krónikus obstruktív betegségek 18 év felett, speciális
kezeléssel
Légzőszervi daganatok
Légzőrendszer egyéb betegségei
Szívelégtelenség
Mélyvénás thrombophlebitis
A szív veleszületett, billentyű-rendellenességei 18 év felett
Szívritmus-, vezetési zavarok, ideiglenes pacemaker-beültetés nélkül
Atherosclerosis, angina pectoris, egyéb keringési betegségek
Hypertonia
Collapsus
Gastrointestinalis vérzés társult betegség nélkül
Gastrointestinalis vérzés, több mint 2E transzfúzióval
Nem szövődményes ulcus pepticum
Gyulladásos bélbetegségek 18 év felett
Májcirrhosis
Pancreas betegségei, kivéve a rosszindulatú daganatokat
Májbetegségek, kivéve rosszindulatú daganatok, cirrhosis
Hepatobiliaris rendszer, hasnyálmirigy betegségek súlyos társult betegséggel
Diabetes 36 év felett, insulinnal kezelt és gestációs
Diabetes 36 év felett, nem insulinnal kezelt
Diabetes mellitus 14-36 éves kor között
Pajzsmirigybetegségek rosszindulatú daganatok kivételével, társult betegség nélkül
Veseelégtelenség 18 év felett
Vese-, húgyúti fertőzések 18 év felett
Vörösvértest egyéb rendellenességei 18 év felett
Lymphoma, nem akut leukémia 18 év felett
Szorongásos betegségek 18 év felett
Dementia 60 év alatt
Mérgezés, gyógyszerek toxikus hatásai 18 év felett
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Haematológia

Szakmakód:
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0102

A tevékenységek progresszív ellátási szint szerinti besorolása
Progresszív ellátási szint
HAEMATOLÓGIA

Járóbeteg
szakellátás/
ambulancia

II.

III.

X

X

16M 743K

Szerzett aplasticus anaemia

16M 743L*

Szerzett súlyos aplasticus anaemia cyclosporin kezeléssel

X

16M 743M*

Szerzett aplasticus anaemia antithymocyta globulin
kezeléssel

X

16M 744A

Szerzett haemolyticus anaemia vagy sarlósejtes krízis

X

X

D 5930 haemoliticus uremias syndroma és thromboticus
thrombocytopeniás purpura

X

X

X

X

RA-blast túlsúly D4630 RA-transzformációval

X

X

D 4600 MDS RA, D4610 RA-RS, D4620 RA-blast túlsúly
D4630 RA-transzformációval 55 év alatt

X

X

X

X

D65H0-DIC, D6830-keringő anticoag., D6941 szerzett
gátlótestes haemophilia

X

X

D 6930 ITP: szövődménymentes ITP, kivéve a terhes nők
thrombocytopeniáját

X

X

16M 745B

Vörösvértest egyéb rendellenességei 18 év felett
D 4600 MDS RA, D4610 RA-RS, D4620

D5000 vashiányos anaemiától egyéb hiány anaemiák – R72H0
fehérvérsejt rendellenességek
16M 7460

X

X

Véralvadási rendellenességek

D6800 vW betegség D6810 HB, D6820 egyéb öröklött
faktorhiány

X

X

X

D6840 szerzett véralv. faktorhiány és minden egyéb ebben a
csoportban

X

X

X

16M 7470

Haemophilia (VIII., IX. faktor)

X

X

X

16M 748D

Mononuclearis phagocyta rendszer és az immunrendszer
betegségei

X

X

X

16M 748F

Egyéb vérképzőrendszeri betegségek 18 év felett

X

X

X

16M 764Z

Vér-, vérképző, immunológiai rendszer betegsége súlyos
társult betegséggel

X
ITO

X
ITO

Lymphoma, nem acut leukaemia legalább 14E szűrt vagy
besugárzott vérkészítmény beadásával

X

X

C 8100–8190 Hodgkin-kór első vonalbeli kezelése

X

X

Hodgkin-kór primer rezisztencia vagy relapsusban,
konzultálandó a III. szinttel

X

X

C 8200 Indolens NHL-ek – C9000 Myeloma multiplex (MM) 65
év felett

X

X

Myeloproliferatív betegségek
17M 770C
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Indolens NHL és MM – az előbbiek 65 év alatt aplasiát nem
okozó kezeléssel C9110-CLL, C9130-PLL, C9140-HCL, C9170egyéb lymphoid leuk.,
C9190-lymphoid leuk. Kmn X a nem szereplő egyéb indolens
lymphomák

X

X

Indolens NHL 65 év alatt aplasiát okozó kezeléssel C9110-CLL,
C9130-PLL, C9140-HCL, C9170-egyéb lymphoid leuk., C9190lymphoid leuk. Kmn X a nem szereplő egyéb indolens
lymphomák

X

X

CLL 70 év alatt, jó biológiai állapot mellett

X

X

X

X

C 8390 Agresszív NHL első vonalbeli kezelés

X

X

Agresszív NHL másodvonalbeli kezelés, aplasiát nem okozó
kezeléssel

X

X

Agresszív NHL másodvonalbeli kezelés, aplasiát okozó

X

X

X

X

X

X

X

X

CLL 70 év felett, nem megfelelő biológiai állapot mellett

Agresszív NHL, palliatív kezeléssel

X

X

C9390 monocytás leukaemia és egyéb meghatározatlan és
meghatározott leukaemiák – C9690 malignus hystiocitosis
D45HO PV, D4720 Monoclonalis gammopathia, D7210
Eosinophilia, D7520ET

X

17M 771D

Lymphoma, nem-acut leukémia 18 év felett

X

X

17M 773A*

Acut leukémiák nagy dózisú vagy standard
kemoterápiával 26 E–50 E alatti szűrt vagy besugárzott
vérkészítmény adásával 18 év felett

X

X

17M 773B*

Acut leukémiák nagy dózisú vagy standard
kemoterápiával 26 E–50 E alatti szűrt vagy besugárzott
vérkészítmény adásával 18 év felett

X

X

17M 773C*

Acut leukémiák nagy dózisú vagy standard
kemoterápiával 51 E–75 E alatti szűrt vagy besugárzott
vérkészítmény adásával 18 év felett

X

X

17M 773D*

Acut leukaemiák nagy dózisú vagy standard
kemoterápiával 75 E feletti szűrt vagy besugárzott
vérkészítmény adásával 18 év felett

X

X

17M 773E*

Acut leukémiák 26 E alatti (de legalább 6E) szűrt vagy
besugárzott vérkészítmény adásával

X

X

17M 773F*

Acut leukémiák 26 E–50 E szűrt vagy besugárzott
vérkészítmény adásával

X

X

17M 773G*

Acut leukémiák 51–75 E szűrt vagy besugárzott
vérkészítmény adásával

X

X

17M 773H*

Acut leukémiák 75 E feletti szűrt vagy besugárzott
vérkészítmény adásával

X

X

17M 773K*

Acut leukémia nagy dózisú vagy standard kemoterápiával
18 év felett

X

X

17M 778A

Acut leukaemia 18 év felett monoterapia vagy palliatív
ellátás társult betegséggel

X

X

17M 778B

Acut leukaemia 18 év felett monoterapia vagy palliatív
ellátás társult betegség nélkül

X

X
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Krónikus myeloproliferativ betegségek C 9210 CML
Myelodysplasias syndroma – az alábbiak: D 4600 RA
sideroblastok nélkül, D 4610 RA sideroblastokkal, D4620 RAblast túlsúllyal, CMML – C9310, RA-sideroblastokkal

X

C9210 CML
D4710 idült myeloproliferatív betegség (Ph’negatív 50 év
felett)

X

D4710 idült myeloproliferatív betegség (Ph’negatív 50 év
alatt)
D4730 Essentialis thrombocythaemia
D7520 Essentialis thrombocytosis
C9310 Chronicus monocytas leukaemia és az ebbe a
csoportba tartozó myeloproliferatív betegségek
D 45H0 polycythaemia vera

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

17M 785Z

Egyéb myelo-, lymphoproliferatív betegségek súlyos
társult betegséggel

X
ITO

X
ITO

17M 786Z

Lymphoma, nem akut leukémia súlyos társult
betegséggel

X
ITO

X
ITO

Főcsoport nélküli homogén betegségcsoportok
99M 944A

Hodgkin-kór, non-Hodgkin lymphoma, nem acut
leukaemia kemoterápiája 18 év felett, legalább 14 E szűrt
és besugárzott vérkészítmény adásával

X

X

99M 944C*

Hodgkin-kór, non-Hodgkin lymphoma, nem acut
leukaemia kemoterápiája, legalább 7 E szűrt vagy
besugárzott vérkészítmény adásával

X

X

99M 945A

Non-Hodgkin lymphoma, nem acut leukaemia
kemoterápiája 18 év felett

X

X

99M 950F

Hodgkin-kór kemoterápiája 18 év felett C8100, 8110,
8120, 8130, 8170, 8190 Első vonalbeli kezelés

X

X

99M 950H

Hodgkin-kór, non-Hodgkin kór kemoterápiája 18 év felett
legalább 14 E szűrt vagy besugárzott vérkészítmény
adásával (Resistens betegség vagy relapsus)

X

X

Anyagcsere-betegségek, diabetológia
Endokrinológia

HBCS

Szakmakód:

0103
0113

Tevékenységek progresszív ellátási szint szerinti besorolása
ENDOKRINOLÓGIA, ANYAGCSERE ÉS DIABETOLÓGIA
Progresszív ellátási szint
I.
II.
III.

10M 537A
10M 537B
10M 537C
10M 537E
10M 537F
10M 538B

Diabetes 36 év felett, insulin dependens
Diabetes 36 év felett, nem insulin dependens
Diabetes mellitus, 14-36 éves kor között
Diabetes mellitus, hypoglycaemiás állapotok sürgősségi
ellátása
Diabeteses neuropathia Thiogamma kezelése
Pajzsmirigy betegségek rosszindulatú betegségek
kivételével

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X

X
X

X
X

MAGYAR KÖZLÖNY
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10M 539C
10M 540C
10M 541A
10M 541D
10M 541G
10M 541H
10M 5430
10M 5440
10M 545C
10M 5460
10M 565Z

Rosszindulatú endocrin daganatok
A mellékpajzsmirigy, hypophysis és endokrin szervek
egyéb betegségei
Egyéb táplálkozási, anyagcsere-betegségek 18 év alatt
Súlyos táplálkozási, anyagcsere-betegségek 18 év alatt
Egyéb táplálkozási, anyagcsere-betegségek 18 év felett
Acut porphyria kezelése hemarginattal
Kromoszóma-rendellenességek
Cysticus fibrosis (tüdő kivételével)
Súlyos táplálkozási betegség rehabilitációja
Endokrin krízis állapotok ellátása
Endokrin-, táplálkozási, metabolikus betegség súlyos
társult betegséggel

Nefrológia

HBCS
05M 2130
05M 2240
10M 537B
11M 576B
11M 578D
11M 5820
11M 584D
16M 745B
16M 745A
11M 576A
11M 578A
11M 610Z

11M 583D
11M 609Z
10M 537C
10M 537D
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X
X

X
X

Szakmakód:

X
X

X
X

X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

0105

Tevékenységek progresszív ellátási szint szerinti besorolása
Nefrológia
Megnevezés
progresszív ellátási szint
I.
II.
III.
Szívelégtelenség
X
X
X
Hypertonia
X
X
X
Diabetes 36 év felett, nem insulin dependens
X
X
X
Veseelégtelenség 18 év felett
X
X
Vese-, húgyúti fertőzések 18 év felett
X
X
X
Vese-, húgyutak egyéb belgyógyászati betegségei 18 év
X
alatt cytostatikus v. cyclosporin kezeléssel
Vese-, húgyutak urológiai betegségei 18 év alatt
X
X
Vörösvértest egyéb rendellenességei 18 év felett
X
X
X
Vörösvértest egyéb rendellenességei 18 év alatt
X
Veseelégtelenség 18 év alatt
X
Vese-, húgyúti fertőzések 2 éves kor alatt
X
X
X
Vese-, húgyúti betegségek (kivéve: veseelégtelenség, a
X ITO
X ITO
vese, húgyutak egyéb belgyógyászati betegségei
cytostatikus vagy cyclosporin kezeléssel)
Nephrosisok 18 év alatt
X
Veseelégtelenség súlyos társult betegséggel
X ITO
Diabetes mellitus 14-36 év között
X
X
X
Diabetes mellitus 14 év alatt
X

Allergológia és klinikai immunológia

Szakmakód:

Terápiás eljárások a klinikai immunológiában
Ellátási szint: III.
35820
59696
59697
88577
88578
88579
88580

X

Radioimmun kezelés
Nagy dózisú cytostatikus szer polytherápia
Nagy dózisú cytostatikus szer polytherápia
Limfocitaferezis
PBSC aferezis
Thrombocytaferezis, gépi
Haemoperfusio

0109
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88581
88582
92201
92234
92251
92252
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Plazmacsere I. (40 ml/kg, subst. FFP + Albumin)
Plazmacsere II. (60 ml/kg, subst. Albumin + HES)
Plazmacsere III. (40 ml/kg, subst. Albumin + HES)
Immunszuppresszív terápia, antithymocyta globulin kezeléssel
Immuntherapia intravesicalis
IVIG kezelés/iv. immunglob/legalább 20 g/nap, 5 napon át
Immunglobulin-pótlás (20 ml = 1 egység) felnőtteknél, szepszisben

Ellátási szint: II-III.
88570
Haemofiltráció (HF)
88571
Haemodiafiltratio
88571
Plazmaferezis, kézi
88575
Leukaferezis I. (10-15 liter vérvolumen)
88576
Leukaferezis II. (15-20 liter vérvolumen)
88583
Kryoferesis (subst. autológ kryo felülúszó)
88604
Haemodiafiltráció (HDF)
88605
Haemoperfúzió
92200
Immunszuppresszív terápia
92202
Immunszuppresszív terápia, Cyclosporin kezeléssel
92231
Immunmoduláció
92235
Immuno-chemotherapia intravesicalis
3524A
Nyirokcsomó-nyirokút szcintigráfia
88584
Fotoferezis
Megjegyzés: a III. szinten az egyes, fentebb felsorolt szakmaterületek jogosultak a poliszisztémás autoimmun
betegségekhez kapcsolódó, súlyos szövődmények ellátására.
Főcsoport

Kód

08M

4070

08M

408C

08M

408D

08M

4132

08M

490Z

16M

748D

16M

7492

04M
06M

1480
293A

06M
08M

293B
489Z

16M

764Z

08M

4160

A tevékenységek progresszív ellátási szint szerinti
Progresszív ellátási szint
besorolása
Allergológia és Klinikai Immunológia
I.
II.
III.
Szisztémás autoimmun betegségek cyclosporin kezeléssel, társult
X
betegséggel
Poliszisztémás autoimmun betegségek meghatározott (vagy súlyos) szervi
X
érintettséggel
Arthritisek meghatározott (vagy súlyos) szervi
X
érintettséggel
Vázizomrendszer, kötőszövet egyéb betegségei 18 év
X
X
X
felett
Osteomyelitis, szeptikus ízületgyulladások, kötőszöveti betegségek súlyos
X
társult betegséggel
Mononuclearis phagocyta rendszer és az immunrendszer
X
X
betegségei
Primer immunhiányos állapotok intravénás
X
X
immunglobulin szubsztitúciós kezelése 16 év felett
Interstitialis tüdőbetegség
X
X
X
Gyulladásos bélbetegségek cytostaticus vagy cyclosporin
X
kezeléssel
Gyulladásos bélbetegségek 18 év felett
X
X
Vázizomrendszeri betegségek (kivéve: osteomyelitis, szeptikus
X
ízületgyulladások, kötőszöveti betegségek) súlyos társult betegséggel
Vér-, vérképző-, immunológiai rendszer betegségei súlyos társult
X
betegséggel
Vázizomrendszer, kötőszöveti betegségek utókezelése,
X
X
rehabilitációja
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Angiológia, phlebológia, lymphológia

HBCS
015F
0160
0210
1390
1800
217D
2110
2140
2210
2230
2240
268Z
4132
537A
537B
537C
7460

94740
94741
94742
94743
94744
94745
94746
94747
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Szakmakód:

0101

Tevékenységek progresszív ellátási szint szerinti besorolása
ANGIOLÓGIAI, PHLEBOLÓGIAI FEKVŐBETEG-ELLÁTÁS
Progresszív ellátási szint
I.
II.
III.
Cerebrovascularis betegségek (kivéve TIA), praecerebralis ére.
X
X
Átmeneti ischaemiás agyi keringészavar (TIA)
X
X
X
Hypertensiv encephalopathia
X
X
X
Tüdőembolia
X
X
X
Diagnosztikus katéterezés
X
Perifériás érelzáródás (thrombosis, embolia) fibrinolitikus kezelése
(systemas, localis)
X
X
Keringési betegségek AMI kivételével, katéterezéssel igazolva
X
Mélyvénás thrombophlebitis
X
X
X
Keringési betegségek speciális kezeléssel
X
X
Atherosclerosis, angina pectoris, egyéb keringési betegségek
X
X
X
Hypertonia
X
X
X
Keringési rendellenességek (kivéve: ami thrombolysissel,
endocarditis
X
X
X
Vázizomrendszer, kötőszövet egyéb betegségei 18 év felett
X
X
Diabetes 36 év felett, insulin dependens érszövődménnyel
X
X
X
Diabetes 36 év felett, nem insulin dependens érszövődménnyel
X
X
X
Diabetes mellitus 14-36 éves kor között
X
X
X
Véralvadási rendellenességek, thrombofiliák
X
X

Tevékenységek progresszív ellátási szint szerinti besorolása
LYMPHOLÓGIAI JÁRÓBETEG-ELLÁTÁS
Progresszív ellátási szint
I.
II.
III.
Gyógytornász által végzett napi két kezelés legalább 4 napon keresztül
Lymphoedema kezelés: pólya és masszázs, 1 végtag
X
Csecsemő, oedemás arc kezelése speciális fogásrendszerrel
X
Lymphoedema kezelés: masszázs, 1 végtag
X
Lymphoedema kezelés: pólya és massázs, több végtag drainage
X
Lymphoedema kezelés: speciális fogásrendszerrel
X
Lymphoedema kezelés: massázs, több végtag
X
Lymphoedema kezelés pneumatikus készülékkel
X
Krónikus oedéma gépi kompressziós kezelés
X
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BŐRGYÓGYÁSZAT
Általános bőr- és nemibeteg-ellátás
Bőrgyógyászat
Bőrgyógyászati HBCS-k:

Szakmakód:

0800
0801

05M 216D
Érbetegségek
05P 2030
Varix lekötés, eltávolítás
09M5000
Nagy rizikójú rosszindulatú bőrdaganatok
09M 5010
Súlyos bőrbetegségek
09M 528Z
Nagyobb bőr-, emlőbetegségek súlyos társult betegséggel
04M 137D
Gümőkór
08M 405A
Osteomyelitis
08M 4070*
Szisztémás autoimmun betegségek cyclosporin kezeléssel, társult betegséggel
08M 408C*
Poliszisztémás autoimmun betegségek meghatározott (vagy súlyos) szervi érintettséggel
09P 4950
Bőrátültetés (nem érnyeles) a bőr, bőr alatti szövet betegsége miatt
09P 530Z
Bőr-, emlőműtétek súlyos társult betegséggel
16M 7460
Véralvadási rendellenességek
17M 771D
Lymphoma, nem akut leukémia 18 év felett
17M 786Z
Lymphoma, nem akut leukémia súlyos társult betegséggel
18M 801A
Szeptikémia 18 év felett
18M 801B
Szeptikémia 18 év alatt
18M 8020
Műtét, sérülés utáni fertőzések
18M 803A
Vírusbetegségek 18 év felett
18M 803D
Súlyosabb vírusbetegségek 18 év alatt
18M 803E
Egyéb vírusbetegségek 18 év alatt
18M 8040
Protozoonok okozta megbetegedések
18M 8060
Egyéb fertőzések, zoonozisok, parazitás betegségek
18M 8070
Nemi betegségek szisztémás manifesztációval
18M 819Z
Szisztémás fertőzések, parazitás betegségek (kivéve: szeptikémia) súlyos társult betegséggel
18M 820Z
Szeptikémia súlyos társult betegséggel
22P 8810
Kiterjedt égés műtéttel
22M 8820
Kiterjedt égés műtét nélkül
22P 8830
Nem kiterjedt égés műtéttel
22M 884A
Nem kiterjedt égés műtét nélkül 18 év alatt
22M 884B
Nem kiterjedt égés műtét nélkül 18 év felett
22P 8870
Kiterjedt fagyás műtéttel
22M 8880
Kiterjedt fagyás műtét nélkül
22P 8890
Nem kiterjedt fagyás műtéttel
22M 8900
Nem kiterjedt fagyás műtét nélkül
22M 8910
Fagyás miatt más, akut jellegű intézménybe áthelyezve (3 napon belül)
99M 9430
Sugárterápia
99M 959D
Rosszindulatú daganat kemoterápiája „D”
99M 959E
Rosszindulatú daganat kemoterápiája „E”
99M 9700
Jelek, tünetek, és egyéb sine morbo állapothoz társuló egyéb kórházi ellátások
* III. progresszív ellátási szinten végezhető
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CSECSEMŐ- ÉS GYERMEKGYÓGYÁSZAT
Általános csecsemő- és gyermekgyógyászat

Szakmakód:

0500

Általános feltételek:
- 0-14 év alatti betegek (gyermekek) ellátása kizárólag olyan fekvőbeteg-gyógyintézetben történhet, ahol
önálló csecsemő- és gyermekosztály működik
- 14-18 év közötti korcsoport felnőttosztályon csak abban az esetben látható el, ha az osztály rendelkezik a
gyermekek ellátásához szükséges szakmai minimumfeltételekkel is (1. szintű csecsemő- és gyermekosztály)

01M
01M
01M
01M
01M
01M
01M
01M
01M
01M
*01M
02M
03M
03M
03M
03M
03M
03M
04M
04M
04M
04M
04M
04M
04M
04M
04M
04M
04M

Tevékenységek progresszív ellátási szint szerinti besorolása
ÁLTALÁNOS CSECSEMŐ- ÉS GYERMEKGYÓGYÁSZAT
Progresszív ellátási
szint
I. a
I.
II.
III.
0171
Központi idegrendszer közepes rendellenességei és
X
X
X
X
sérülései 18 év alatt
018B
Agyideg, perifériás idegbetegségek 18 év alatt
X
X
X
X
019A
Idegrendszeri fertőzések, vírusmeningitis kivételével
X
X
18 év alatt
0200
Vírusmeningitis
X
X
0210
Hypertensiv encephalopathia
X
X
023A
Kisebb agyi sérülések, rendellenességek 18 év alatt
X
X
X
023B
Egyéb idegrendszeri és cerebrovascularis betegségek
X
X
X
023E
Idegrendszer egyéb betegségei 18 év alatt
X
X
X
X
025A
Traumás stupor, kóma
X
X
026D
Agyrázkódás, intracranialis sérülés kóma nélkül
X
X
X
X
0282
Progresszív cerebralis laesio
X
X
X
X
074C
Szem egyéb betegségei
X
X
X
X
1040
Epiglottitis
X
X
1060
Laryngotracheitis
X
X
X
X
1070
Laryngitis subglottica speciális kezeléssel
X
X
109C
Fül, orr, száj, garat, gége egyéb betegségei
X
X
X
X
110C
Fog-, szájbetegségek
X
X
X
X
127Z
Fül-, orr-, torok-, gége-, szájbetegségek súlyos társult
X
X
betegséggel
1320
Légzőrendszeri betegségek légzéstámogatással
X
X
140D
Légzőszervi fertőzések, gyulladások
X
X
X
X
141C
Más kórházból átvett szövődményes tüdőgyulladások
X
X
142C
Tüdőgyulladás 18 év alatt
X
X
X
X
1430
Asthma, bronchitis, egyéb krónikus obstruktív
X
X
X
betegségek 18 év felett, speciális kezeléssel
144B
Asthma, bronchitis, egyéb krónikus obstruktív
X
X
X
X
betegségek 18 év alatt
147B
Mellkas, légzőszervek sérülései
X
X
1480
Interstitialis tüdőbetegség
X
X
1490
Bronchopulmonalis, vagy egyéb, az újszülöttkorból
X
X
eredő krónikus légzőszervi betegség (1 éves kor alatt)
150B
Pneumothorax
X
X
1510
Légzőrendszer egyéb betegségei
X
X
X
X
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04M

174Z

04M

175Z

05M
05M
05M
05M

2120
2130
2140
218C

05M
05M
05M
05M

2231
2240
2250
268Z

05M
06M
06M
06M
06M
06M

269Z
289B
290C
295A
296F
297N

06M

298D

08M
10M
10M
10M
10M
10M
11M
11M
11M
11M
12M
13M

405A
537C
537D
541A
541D
545C
578A
578B
580E
584D
6240
6590

*15M

7130

15M

715Z

15M

7160

15M

7170

15M

719Z

15M

7200

15M

7210

15M

7220

Légzőrendszeri fertőzések, gyulladások, súlyos társult
betegséggel
Légzőrendszeri betegségek, egyéb fertőzések (kivéve:
gümőkór polirezisztens kórokozóval) súlyos társult
betegséggel
Acut, subacut endocarditis
Szívelégtelenség
Mélyvénás thrombophlebitis
A szív veleszületett és szerzett kisebb rendellenességei, X
18 év alatt
Szívizomgyulladás
Hypertonia
X
Collapsus
X
Keringési rendellenességek (kivéve: AMI
thrombolysissel, endocarditis, krónikus
szívelégtelenség) súlyos társult betegséggel
Súlyos szívelégtelenség
Gastrointestinalis vérzés
Gastrointestinalis vérzés, több mint 2E transzfúzióval
Gastrointestinális fertőzések 18 év alatt
X
Helminthiasisok
X
Oesophagitis, gastroenteritis, különféle
X
emésztőrendszeri betegségek 18 év alatt
Súlyosabb gastrointestinalis veleszületett
rendellenességek 18 év alatt
Osteomyelitis
Diabetes mellitus 14-36 éves kor között
X*
Diabetes mellitus 14 éves kor alatt
X*
Egyéb táplálkozási, anyagcserebetegségek 18 év alatt
Súlyos táplálkozási, anyagcserebetegségek 18 év alatt
Súlyos táplálkozási betegség rehabilitációja
Vese-, húgyúti fertőzések 2-18 éves kor között
X
Vese-, húgyúti fertőzések 2 éves kor alatt
X
Vese-, húgyúti tünetek
X
Vese-, húgyutak urológiai betegségei 18 év alatt
X
Férfi reproduktív rendszer egyéb betegségei
Menstruációs zavarok, a női reproduktív rendszer egyéb X
betegségei
Újszülött, születési súly 1000-1499 g, jelentős műtét
nélkül
Újszülött, születési súly 1500-1999 g, jelentős műtét
nélkül, súlyos problémával
Újszülött, születési súly 1500-1999 g, jelentős műtét
nélkül, közepes problémával
Újszülött, születési súly 1500-1999 g, jelentős műtét
nélkül, egyéb problémával
Újszülött, születési súly 2000-2499 g, jelentős műtét
nélkül súlyos problémával
Újszülött, születési súly 2000-2499 g, jelentős műtét
nélkül, közepes problémával
Újszülött, születési súly 2000-2499 g, jelentős műtét
nélkül, normális újszülött diagnózissal
Újszülött, születési súly 2000-2499 g, jelentős műtét
nélkül, egyéb problémával

X

X
X

X
X
X
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X

X

X

X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X*
X*

X
X
X
X
X
X

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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7260

Újszülött, születési súly 2499 g felett, jelentős műtét
nélkül, közepes problémával
15M
7270
Újszülött, születési súly 2499 g felett, jelentős műtét
nélkül, normális újszülött diagnózissal
15M
7280
Újszülött, születési súly 2499 g felett, jelentős műtét
nélkül, egyéb problémával
15M
7300
Újszülött, áthelyezve 5 napos kor előtt, helyben
született
15M
7310
Újszülött, áthelyezve 5 napos kor előtt, máshol született
15M
734Z
Újszülött, születési súly 2499 g felett, jelentős műtét
nélkül súlyos problémával, 5 napot nem meghaladó
gépi lélegeztetéssel
15M
735Z
Újszülött, születési súly 2499 g felett, jelentős műtét
nélkül súlyos problémával, 5 napnál hosszabb gépi
lélegeztetéssel
16M
745A
Vörösvértest egyéb rendellenességei 18 év alatt
16M
745B
Vörösvértest egyéb rendellenességei 18 év felett
18M
801B
Szeptikémia 18 év alatt
18M
8020
Műtét, sérülés utáni fertőzések
18M
803D
Súlyosabb vírusbetegségek, 18 év alatt
18M
803E
Egyéb vírusbetegségek, 18 év alatt
18M
8040
Protozoonok okozta megbetegedések
18M
8060
Egyéb fertőzések, zoonózisok, parazitás betegségek
18M
819Z
Szisztémás fertőzések, parazitás betegségek (kivéve:
szeptikémia) súlyos társult betegséggel
18M
820Z
Szeptikémia súlyos társult betegséggel
19M
8270
Gyermekkori mentális rendellenességek
21M
857A
Mérgezés, gyógyszerek toxikus hatásai 18 év alatt
21M
8580
Ólommérgezés
21M
859C
Egyéb sérülések, mérgezések és toxikus hatások
21M
879Z
Nem meghatározott lokalizációjú vagy többszörös
kisebb sérülések, mérgezések súlyos társult
betegséggel
22M
884A
Nem kiterjedt égés műtét nélkül 18 év alatt
22M
8880
Kiterjedt fagyás műtét nélkül
22M
8900
Nem kiterjedt fagyás műtét nélkül
23M
892A
Többszörös veleszületett rendellenesség
*99M
941T
Májátültetés előtti kivizsgálás
99M
9420
Transzplantátum-elégtelenség
99M
9660
Kisded utógondozása nem kielégítő súlygyarapodás
miatt 28 nap felett, 1 év alatt
99M
9670
Harmadlagos utógondozás, 1 éves vagy annál idősebb
korban
99M
9680
Donor ellátása
99M
9690
Kísérő személy ellátása
99M
9700
Jelek, tünetek, és egyéb sine morbo állapothoz társuló
egyéb kórházi ellátások
Megjegyzés * = ketózis nélküli esetek sürgősségi ellátása
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I. a. szint: Kórház gyermekellátó centruma
I. szint: Általános Csecsemő- és Gyermekosztály minimumfeltételei
II. szint: Általános Csecsemő- és Gyermekosztály minimumfeltételei
III. szint: Egyetemi Klinika/Országos Intézet/Általános Csecsemő- és Gyermekosztály minimumfeltételei
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Neonatológia, PIC

Főcsoport
15
15M 7110
15P 7120
15M 7130
15P 7140
15M 715Z

Szakmakód:

Tevékenységek progresszív ellátási szint szerinti
besorolása
NEONATOLÓGIA
Megnevezés
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0501

Progresszív ellátási szint
I.

II.

Újszülött, születési súly 999 g alatt
Újszülött, születési súly 1000-1499 g, jelentős műtéttel,
vagy NO-kezeléssel
Újszülött, születési súly 1000-1499 g, jelentős műtét
nélkül

III.

III+

X

X
X

X

Újszülött, születési súly 1500-1999 g, jelentős műtéttel,
vagy NO-kezeléssel
Újszülött, születési súly 1000-1499 g, jelentős műtét
nélkül, súlyos problémával

X
X

X

X

15M 7160

Újszülött, születési súly 1500-1999 g, jelentős műtét
nélkül, közepes problémával

X

X

X

15M 7170

Újszülött, születési súly 1500-1999 g, jelentős műtét
nélkül, egyéb problémával

X

X

X

15P 7180

Újszülött, születési súly 2000-2499 g, jelentős műtéttel,
vagy NO kezeléssel
Újszülött, születési súly 2000-2499 g, jelentős műtét
nélkül, súlyos problémával

X

X

X

15M 7200

Újszülött, születési súly 2000-2499 g, jelentős műtét
nélkül, közepes problémával

X

X

X

15M 7210

Újszülött, születési súly 2000-2499 g, jelentős műtét
nélkül, normális újszülött diagnózissal

X

X

X

X

15M 7220

Újszülött, születési súly 2000-2499 g, jelentős műtét
nélkül, egyéb problémával

X

X

X

X

15P 7230

Újszülött, születési súly 2499 g felett, jelentős műtéttel,
vagy NO kezeléssel
Újszülött, születési súly 2000-2499 g, kisebb hasi műtéttel

15M 719Z

15P 7240

X

X
X

X

15M 7260

Újszülött, születési súly 2499 g felett, jelentős műtét
nélkül, közepes problémával

X

X

X

15M 7270

Újszülött, születési súly 2499 g felett, jelentős műtét
nélkül, normális újszülött diagnózissal

X

X

X

15M 7280

Újszülött, születési súly 2499 g felett, jelentős műtét
nélkül, egyéb problémával

X

X

X

15M 7300

Újszülött, áthelyezve 5 napos kor előtt, helyben született

X

X

X

X

15M 7310

Újszülött, áthelyezve 5 napos kor előtt, máshol született

X

X

X

X

15M 7330
15P 734Z

Jelentős szív-érrendszeri műtétek újszülött korban
Újszülött, születési súly 2499 g felett, jelentős műtét
nélkül, súlyos problémával, 5 napot nem meghaladó gépi
lélegeztetéssel

15P 735Z

Újszülött, születési súly 2499 g felett, jelentős műtét
nélkül, súlyos problémával, 5 napnál hosszabb gépi
lélegeztetéssel

X
X

X

X

X
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Tevékenységek
Egészséges újszülött ellátása
Szűrővizsgálatok elvégzése
Vércserét nem igénylő icterus ellátása, kékfénykezelés
Oxigénterápia
Betöltött 34. gesztációs hét előtt született koraszülöttek ellátása, ha
nincs légzés-, keringészavaruk vagy sebészeti megbetegedésük
Gépi lélegeztetés továbbszállításig
Pathológiás, lélegeztetést nem igénylő újszülöttek ellátása
Igen kis súlyú és lélegeztetett koraszülöttek, újszülöttek utógondozása
Teljes parenterális táplálás
Teljes parenterális táplálás 24 órán túl
Koraszülöttek, érett újszülöttek tartós gépi lélegeztetése
Speciális lélegeztetési eljárások (HFOV)
Speciális lélegeztetési eljárások (NO)
Surfactant kezelés
1500 g alatti újszülöttek ellátása
Speciális diagnosztikai eljárások kivitelezése
Újszülött index műtétek
Újszülöttek index műtétek utáni ellátása
Mellűri drainage (sebészi)
Nasalis CPAP (folyamatos, pozitív légúti nyomással végzett
légzéstámogatás)
Több paraméteres tartós monitorizálás
Vércsere
Koponya ultrahang
Lumbalpunctió
Kamrapunctió (diagnosztikus, tehermentesítő)
Tartós külső drain
Subdurális punctió
EEG-polygraphia

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X

X

X

X
X
X
X
X
X

X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X

X

X

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X

X
X
X

Ellátási szint:
I. szint: Neonatológiai osztály, „rooming-in” típusú újszülöttosztály
II. szint: Intenzív neonatológiai osztály
III. szint: Perinatalis (neonatalis) intenzív centrum
III+ szint: III+ perinatális intenzív centrum

Csecsemő- és gyermekkardiológia

Szakmakód:

1. TEVÉKENYSÉG
HBCS
Megnevezés
1320
Légzőrendszeri betegségek légzéstámogatással
140D
Légzőszervi fertőzések, gyulladások
142C
Tüdőgyulladás 18 év alatt
144B
Asthma, bronchitis, egyéb krónikus obstruktív betegségek 18 év alatt
176A
Szívbillentyű műtétek, katéterezéssel
176B
Szívbillentyű műtétek, katéterezés nélkül
1800
Diagnosztikus katéterezés

0503
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181A
181B
1820
185C
187A
187B
188A
188B
1890
190D
190F
190H
1910
192A
192B
1930
1940
195A
195B
1961
198E
2110
2120
2130
218C
218D
219C
220D
220C
2210
2230
2231
2240
2241
2250
268Z
269Z
270Z
538B
744A
745A
9540
9541

12600
12601
12605

•
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Jelentős szív-érrendszeri műtétek 2 éves kor felett
Jelentős szív-érrendszeri műtétek 2 éves kor alatt
Egyéb szív-érrendszeri műtétek
Veleszületett és szerzett intra- és extracardialis kommunikációk zárása szívkatéterrel
Diagnosztikus katéterezés, transzszeptális katéteres szívbillentyű műtét továbbkezeléssel
Diagnosztikus katéterezés, transzszeptális katéteres szívbillentyű műtét továbbkezelés
nélkül
Diagnosztikus katéterezés, egyéb katéteres szívbillentyű műtét továbbkezeléssel
Diagnosztikus katéterezés, egyéb katéteres szívbillentyű műtét továbbkezelés nélkül
Katéteres szívbillentyű műtét és nyílt szívbillentyű műtét
Percutan és egyéb érműtét stent nélkül
Percutan vascularis műtétek, továbbkezeléssel stent nélkül
Percutan vascularis műtétek, továbbkezelés nélkül, stent nélkül
Diagnosztikus katéterezés, katéteres szívbillentyű műtét és nyílt szívbillentyű műtét
Diagnosztikus katéterezés, percutan cardiovascularis műtét és coronaria bypass műtét (egy
vagy több stenttel)
Diagnosztikus katéterezés, percutan cardiovascularis műtét és coronaria bypass műtét stent
nélkül
Többszörös, kiterjesztett, jelentős szív- és érműtétek
Többszörös kisebb érműtétek
Állandó pacemaker beültetés, AICD, katéterezéssel
Állandó pacemaker beültetés, AICD, katéterezés nélkül
Pacemaker revízió és csere
Egyéb érműtétek
Keringési betegségek AMI kivételével, katéterezéssel igazolva
Acut, subacut endocarditis
Szívelégtelenség
A szív veleszületett és szerzett kisebb rendellenességei, 18 év alatt
A szív veleszületett nagyobb rendellenességei, 18 év alatt
Szívritmus-, vezetési zavarok, ideiglenes pacemaker-beültetéssel
Szívritmus-, vezetési zavarok, ideiglenes pacemaker-beültetés nélkül
Szívritmus-, vezetési zavarok sürgősségi ellátása
Keringési betegségek speciális kezeléssel
Atherosclerosis, angina pectoris, egyéb keringési betegségek
Szívizomgyulladás
Hypertonia
Hypertoniás krízis sürgősségi ellátása
Collapsus
Keringési rendellenességek (kivéve: AMI thrombolysissel, endocarditis, krónikus
szívelégtelenség) súlyos társult betegséggel
Szívelégtelenség súlyos társult betegséggel
Keringési betegségek műtétei súlyos társult betegséggel
Pajzsmirigy betegségek rosszindulatú daganatok kivételével, társult betegség nélkül
Szerzett haemolyticus anaemia vagy sarlósejtes krízis
Vörösvértest egyéb rendellenességei 18 év alatt
5 napot meghaladó gépi lélegeztetés arc, száj, nyaki betegségek kivételével
5 napot meghaladó gépi lélegeztetés nyitott szívműtétek esetén
Tevékenység/beavatkozás
Electrocardiographiás vizsgálatok
EKG
EKG végtag és mellkaselvezetéssel
Ambuláns EKG monitorozás (Holter)
EKG Holter monitorizálása
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12620
12621

36121
3612A
3612D
3612E
3612G
3617B
3612M
12660
12730
12740
12750
12751
12752
33070
33110
33114
33140
33143
33153
33182
33973
53501
53504
53552
53560
53964
86451
86454
86455
53771
53772
53773
53774
53775
53776
53777
53778
53779
5377A
5377B
5377C
5377D
5377E
53762
86400

•
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Terheléses kardiológiai vizsgáló módszerek
EKG kerékpár terheléssel
EKG futószalag terheléssel
Stress echo
Echocardiographiás vizsgálatok
Mellkasi nagyerek UH vizsgálata
Echocardiographia (M-mód, 2D)
Echocardiographia color Doppler
Echocardiographia trans-oesophagealis kiegészítő pontja
Echocardiographia magzati szív
Duplex UH, mellkasi erek, aorta
Gyógyszeres stressz echo
Invazív hemodinamikai diagnosztikus és műtéti beavatkozások
Szívkatéterezés, alapvizsgálat
Szívkatéterezés vénás percutan behatolással
Szívkatéterezés vénás transseptalis behatolással
Szívkatéterezés egyéb artériás percutan behatolással
Szívkatéterezés arteria femoralis behatolással
Szívkatéterezés arteria brachialis behatolással
Aortographia arcus aortae
Coronarographia
Coronarographia selectiva
Egy szívüreg v. nagyér angiographia
Angiocardiographia partis sinistri cordis
Angiocardiographia partium utriusque cordis
Aorta-valvulographia
Insertio endoprothesis intravascularis p.angiographiam
Zárt valvulotomia aorta billentyűn
Zárt valvulotomia pulmonalis billentyűn
Defectus arteficialis septi interauricularis cordis transvasalis
Septum defectus occluder behelyezése szívkatéterrel
Plastica coarctationis aortae
Szívelektrofiziológiai vizsgálat
Nagyfrekvenciás intracardiális ablatio
Radiofrekvenciás katéteres abláció elektroanatómiai térképezőrendszer segítségével
Szívelektrofiziológiai vizsgálat
Pacemaker, ICD implantatio
Pacemaker beültetés VVI mód
Pacemaker beültetés AAI mód
Pacemaker beültetés DDD mód
Pacemaker beültetés DVI mód
Pacemaker beültetés VVIR mód
Pacemaker (myocardialis) beültetés
Pacemaker (ideiglenes) beültetés
Pacemaker és defibrillator beültetése
Pacemaker és defibrillator csere
Pacemaker csere VVI mód
Pacemaker csere AAI mód
Pacemaker csere DDD mód
Pacemaker csere DVI mód
Pacemaker csere VVIR mód
IABP felvezetése
Intraaorticus ballonpumpa beültetés
Defibrillatio (külső, belső)
Cardioversio külső elektródával
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Pericardiocentesis
Pericardiocentesis

2. TEVÉKENYSÉGEK PROGRESSZÍV ELLÁTÁSI SZINT SZERINTI BESOROLÁSA
Tevékenységek progresszív ellátási szint szerinti besorolása
Progresszív ellátási szint
CSECSEMŐ- ÉS GYERMEKKARDIOLÓGIA
I.
II.
III.
HBCS
Megnevezés
04M 1320 Légzőrendszeri betegségek légzéstámogatással
X+ITO
X+ITO
X+ITO
04M 140D Légzőszervi fertőzések, gyulladások
X
X
X
04 M 142C Tüdőgyulladás 18 év alatt
X
X
X
04M 144B Asthma, bronchitis, egyéb krónikus obstruktív betegségek 18
X
X
X
év alatt
05P 176A Szívbillentyű műtétek, katéterezéssel
X
05P 176B
Szívbillentyű műtétek, katéterezés nélkül
X
05P 1800
Diagnosztikus katéterezés
X
05P 181A Jelentős szív-érrendszeri műtétek 2 éves kor felett
X
05P 181B
Jelentős szív-érrendszeri műtétek 2 éves kor alatt
X
05P 1820
Egyéb szív-érrendszeri műtétek
X
05P 185C Veleszületett és szerzett intra- és extracardialis kommunikációk
X
zárása szívkatéterrel
05P 187A Diagnosztikus katéterezés, transzszeptális katéteres
X
szívbillentyű műtét továbbkezeléssel
05P 187B
Diagnosztikus katéterezés, transzszeptális katéteres
X
szívbillentyű műtét továbbkezelés nélkül
05P 188A Diagnosztikus katéterezés, egyéb katéteres szívbillentyű műtét
X
továbbkezeléssel
05P 188B
Diagnosztikus katéterezés, egyéb katéteres szívbillentyű műtét
X
továbbkezelés nélkül
05P 1890
Katéteres szívbillentyű műtét és nyílt szívbillentyű műtét
X
05P 190D Percutan és egyéb érműtét stent nélkül
X
05P 190F
Percutan vascularis műtétek, továbbkezeléssel stent nélkül
X
05P 190H Percutan vascularis műtétek, továbbkezelés nélkül, stent nélkül
X
05P 1910
Diagnosztikus katéterezés, katéteres szívbillentyű műtét és
X
nyílt szívbillentyű műtét
05P 192A Diagnosztikus katéterezés, percutan cardiovascularis műtét és
X
coronaria bypass műtét (egy vagy több stenttel)
05P 192B
Diagnosztikus katéterezés, percutan cardiovascularis műtét és
X
coronaria bypass műtét stent nélkül
05P 1930
Többszörös, kiterjesztett, jelentős szív- és érműtétek
X
05P 1940
Többszörös kisebb érműtétek
X
05P 195A Állandó pacemaker beültetés, AICD, katéterezéssel
X
05P 195B
Állandó pacemaker beültetés, AICD, katéterezés nélkül
X
05P 1961
Pacemakerrevízió és csere
X
05P 198E
Egyéb érműtétek
X
05P 2110
Keringési betegségek AMI kivételével, katéterezéssel igazolva
X
05M 2120 Acut, subacut endocarditis
X
X
X
05M 2130 Szívelégtelenség
X
X
X
05M 218C A szív veleszületett és szerzett kisebb rendellenességei, 18 év
X
X
X
alatt
05M 218D A szív veleszületett nagyobb rendellenességei, 18 év alatt
X
X
X
Szívritmus-, vezetési zavarok, ideiglenes pacemakerX
X
05M 219C beültetéssel
Szívritmus-, vezetési zavarok, ideiglenes pacemaker-beültetés
X
X
X
05M 220D nélkül
05M 220C Szívritmus-, vezetési zavarok sürgősségi ellátása
X
X
X
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05M 2210
05M 2230
05M 2231
05M 2240
05S 2241
05M 2250
05M 268Z

05M 269Z
05M 270Z
10M 538B
16M 744A
16M 745A
99P 9541

•
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Keringési betegségek speciális kezeléssel
Atherosclerosis, angina pectoris, egyéb keringési betegségek
Szívizomgyulladás
Hypertonia
Hypertoniás krízis sürgősségi ellátása
Collapsus
Keringési rendellenességek (kivéve: AMI thrombolysissel,
endocarditis, krónikus szívelégtelenség) súlyos társult
betegséggel
Súlyos szívelégtelenség
Keringési betegségek műtétei súlyos társult betegséggel
Pajzsmirigy betegségek rosszindulatú daganatok kivételével
Szerzett haemolyticus anaemia vagy sarlósejtes krízis
Vörösvértest egyéb rendellenességei 18 év alatt
5 napot meghaladó gépi lélegeztetés nyitott szívműtétek
esetén

X
X
X
X
X
X
X+ITO

X
X
X
X
X
X
X+ITO

X
X
X
X
X
X
X+ITO

X+ITO
X+ITO
X
X
X
X+ITO

X+ITO
X+ITO
X
X
X
X+ITO

X+ITO
X+ITO
X+ITO
X
X
X+ITO

Ellátási szintek:
I. szint:
megyei gyermekkardiológiai osztály és gondozó szakambulancia
II. szint:
egyetemi gyermekkardiológiai osztály és gondozó szakambulancia
III. szint:
regionális gyermekkardiológiai és -szívsebészeti centrum
ITO
intenzív terápiás osztály, kardiológiai intenzív terápiás részleg

Kód

12600
12601
12605
12620
12621

36121
3612A
3612D
3612E
3612G
3617B
3612M

12660
12730
12740
12750
12751
12752
33070
33110
33114
33140

Tevékenységek progresszív ellátási szint szerinti besorolása
CSECSEMŐ- ÉS GYERMEKKARDIOLÓGIA
Tevékenység/beavatkozás
Electrocardiographiás vizsgálatok
EKG
EKG végtag és mellkaselvezetéssel
Ambuláns EKG monitorozás (Holter)
EKG Holter monitorizálása
Terheléses kardiológiai vizsgáló módszerek
EKG kerékpár terheléssel
EKG futószalag terheléssel
Stress echo
Echocardiographiás vizsgálatok
Mellkasi nagyerek UH vizsgálata
Echocardiographia (M-mód, 2D)
Echocardiographia color Doppler
Echocardiographia trans-oesophagealis kiegészítő pontja
Echocardiographia magzati szív
Duplex UH, mellkasi erek, aorta
Gyógyszeres stressz echo
Invazív hemodinamikai diagnosztikus és műtéti
beavatkozások
Szívkatéterezés, alapvizsgálat
Szívkatéterezés vénás percutan behatolással
Szívkatéterezés vénás transseptalis behatolással
Szívkatéterezés egyéb artériás percutan behatolással
Szívkatéterezés arteria femoralis behatolással
Szívkatéterezés arteria brachialis behatolással
Aortographia arcus aortae
Coronarographia
Coronarographia selectiva
Egy szívüreg v. nagyér angiographia

Progresszív ellátási szint
Járóbeteg

I.

II.

III.

X
X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X

X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X

X

X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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33143
33153
33182
33973
53501
53504
53552
53560
53964
86451
86454
86455
53771
53772
53773
53774
53775
53776
53777
53778
53779
5377A
5377B
5377C
5377D
5377E
53762
86400

Angiocardiographia partis sinistri cordis
Angiocardiographia partium utriusque cordis
Aorta-valvulographia
Insertio endoprothesis intravascularis p.angiographiam
Zárt valvulotomia aorta billentyűn
Zárt valvulotomia pulmonalis billentyűn
Defectus arteficialis septi interauricularis cordis transvasalis
Septum defectus occluder behelyezése szívkatéterrel
Plastica coarctationis aortae
Szívelektrofiziológiai vizsgálat
Nagyfrekvenciás intracardiális ablatio
Radiofrekvenciás katéteres abláció elektroanatómiai
térképezőrendszer segítségével
Szívelektrofiziológiai vizsgálat
Pacemaker, ICD implantatio
Pacemaker beültetés VVI mód
Pacemaker beültetés AAI mód
Pacemaker beültetés DDD mód
Pacemaker beültetés DVI mód
Pacemaker beültetés VVIR mód
Pacemaker (myocardialis) beültetés
Pacemaker (ideiglenes) beültetés
Pacemaker és defibrillator beültetése
Pacemaker és defibrillator csere
Pacemaker csere VVI mód
Pacemaker csere AAI mód
Pacemaker csere DDD mód
Pacemaker csere DVI mód
Pacemaker csere VVIR mód
IABP felvezetése
Intraaorticus ballonpumpa beültetés
Defibrillatio (külső, belső)
Cardioversio külső elektródával
Pericardiocentesis
Pericardiocentesis

18420
Ellátási szintek:
járóbeteg-szakellátás
I. szint:
megyei gyermekkardiológiai osztály és gondozó szakambulancia
II. szint:
egyetemi gyermekkardiológiai osztály és gondozó szakambulancia
III. szint:
regionális gyermekkardiológiai és -szívsebészeti centrum
Az ellátás végzéséhez szükséges minimális beavatkozások száma évenként
1. EKG vizsgálatok (Holter)
12600 EKG
12601 EKG végtag és mellkaselvezetéssel
Az ellátás végzéséhez szükséges minimális beavatkozások száma évenként: 1000
2. Ambuláns EKG monitorozás (Holter)
12605 EKG Holter monitorizálása
Az ellátás végzéséhez szükséges minimális beavatkozások száma évenként: 150
3 Terheléses kardiológiai vizsgáló módszerek
12620 EKG kerékpár terheléssel
12621 EKG futószalag terheléssel

•

2009. évi 193. szám

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X

X

X
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Az ellátás végzéséhez szükséges minimális beavatkozások száma évenként:
E vizsgálatok közül az I-II. szinten minimum 100, a III. szinten minimum 200
4. Echocardiographiás vizsgálatok
36121 Mellkasi nagyerek UH vizsgálata
3612A Echocardiographia (M-mód, 2D)
3612D Echocardiographia color Doppler
3612E Echocardiographia trans-oesophagealis kiegészítő pontja
3617B Duplex UH, mellkasi erek, aorta
3612G Echocardiographia magzati szív
3612M Gyógyszeres stressz echo
Az ellátás végzéséhez szükséges minimális beavatkozások száma évenként: 1000 (kivéve 3612E/40; 3612G/100)
5. Invazív hemodinamikai diagnosztikus és percután műtéti beavatkozások
12660 Szívkatéterezés, alapvizsgálat
12730 Szívkatéterezés vénás percutan behatolással
12740 Szívkatéterezés vénás transseptalis behatolással
12750 Szívkatéterezés egyéb artériás percutan behatolással
12751 Szívkatéterezés arteria femoralis behatolással
12752 Szívkatéterezés arteria brachialis behatolással
33070 Aortographia arcus aortae
33110 Coronarographia
33114 Coronarographia selectiva
33140 Egy szívüreg v. nagyér angiographia
33143 Angiocardiographia partis sinistri cordis
33153 Angiocardiographia partium utriusque cordis
33182 Aorta-valvulographia
33973 Insertio endoprothesis intravascularis p.angiographiam
53501 Zárt valvulotomia aorta billentyűn
53504 Zárt valvulotomia pulmonalis billentyűn
53552 Defectus arteficialis septi interauricularis cordis transvasalis
53560 Septum defectus occluder behelyezése szívkatéterrel ASD zárás
53964 Plastica coarctationis aortae
Az ellátás végzéséhez szükséges minimális beavatkozások száma évenként:
A 12660, 12730, 12750, 12751, 12752, 12754, 33070, 33110, 33114, 33133, 33143, 33153, 33182, 33340 kódok
közül összesítve évi minimum 100 különböző betegnél
A 33973, 53501, 53502, 53503, 53504, 53552, 53964 kódok közül min. 30, különböző betegeknél 53560/30
6. Invazív elektrofiziológiai diagnosztikus és műtéti beavatkozások
86451 Nagyfrekvenciás intracardiális ablatio
86455 Szív elektrofiziológiai vizsgálat
86454 Radiofrekvenciás katéteres abláció elektroanatómiai térképezőrendszer segítségével
Minimális beavatkozások száma évenként:
86455: 75
86451, 86454: 50
7. Pacemaker, ICD implantatio
53771 Pacemaker beültetés VVI mód
53772 Pacemaker beültetés AAI mód
53773 Pacemaker beültetés DDD mód
53774 Pacemaker beültetés DVI mód
53775 Pacemaker beültetés VVIR mód
53776 Pacemaker (myocardialis) beültetés
53777 Pacemaker (ideiglenes) beültetés
5377A Pacemaker csere VVI mód
5377B Pacemaker csere AAI mód
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5377C Pacemaker csere DDD mód
5377D Pacemaker csere DVI mód
5377E Pacemaker csere VVIR mód
53779 Pacemaker és defibrillator csere
53778 Pacemaker és defibrillator beültetése
Az ellátás végzéséhez szükséges minimális beavatkozások száma évenként:
Az 53771-5377E-ig terjedő tartományban összesítve: 20
53778-53779 kódok közül összesen: 10

Gyermek-tüdőgyógyászat

03M 127Z
Q3140
Q3190
04M 137D
04M 140D
04M 141C
04M 142C
04M 144B
04M 144C
04M 1450
04M 1461
04M 1480
04M 1490
04M 150B
04M 1510
04M 1511
04M 174Z
04M 175Z
18M 801B
18M 820Z

J80-J84
J9800
J95.5
Q3200
Q3210
Q3220
Q3230
Q3340
R0420
R0480
R0490
T1740
T1750
T1780
T1790

Szakmakód:

0504

03 Főcsoport Fül-orr-gége és maxillofaciális régió betegségei
Fül-, orr-, torok-, gége-, szájbetegségek súlyos társult betegséggel
Veleszületett (gége eredetű) stridor
A gége veleszületett rendellenessége k.m.n.
04 Főcsoport Légzőrendszeri betegségek
Gümőkór
Légzőszervi betegségek és gyulladások
Más kórházból átvett tüdőgyulladások
Tüdőgyulladás 18 év alatt
Asthma, bronchitis, egyéb krónikus obstruktív betegségek 18 év alatt
Akut asthma (Status asthmaticus) sürgősségi ellátása
Cystikus fibrosis (tüdő)
Légzőszervi daganatok speciális vizsgálatokkal (CT vagy MR vizsgálatokkal)
Diffúz, parenchymás (interstitialis) tüdőbetegség
Bronchopulmonalis vagy egyéb, az újszülött korból eredő krónikus légzőszervi betegség
(1 éves kor alatt)
Pneumothorax
Légzőrendszer egyéb betegségei
Légúti idegentest sürgősségi ellátása
Légzőrendszeri fertőzések, gyulladások, súlyos társult betegséggel
Légzőrendszeri betegségek, egyéb fertőzések súlyos társult betegséggel
Szeptikémia 18 év alatt
Szeptikémia súlyos társult betegséggel
Bronchológiai beavatkozást igénylő csecsemő- és gyermek-tüdőgyógyászati
betegségek
Egyéb, légzőrendszeri betegségek, amelyek főként a szövetközi állományt érintik
A hörgők máshova nem osztályozott betegségei (Stenosis bronchi nem cong.)
Beavatkozás utáni subglotticus stenosis
A légcső falának veleszületett lágyulása (Stenosis tracheae)
A légcső egyéb veleszületett rendellenességei
Veleszületett hörgő lágyulás
Veleszületett hörgőszűkület (Stenosis bronchi cong.)
Veleszületett hörgőtágulat
Haemoptysis
Vérzés a légutak egyéb részeiből
Vérzés a légutakból, k.m.n.
Idegentest a légcsőben
Idegentest a hörgőben
A légutak egyéb és többi részének idegentestje
Idegentest a légutakban, hely k.m.n.

MAGYAR KÖZLÖNY

J3860
J3870
Q3100
Q3110
Q3120
Q3130
Q3140
Q3180
Q3190
Q392

•
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Fül-, orr-, torok-, gége-, szájbetegségek súlyos társult betegséggel
Gégeszűkület
Gége egyéb betegségei
Gégehártya
Veleszületett subglotticus szűkület
A gége csökkent fejlettsége
Gégesérv (laryngocele)
Veleszületett (gége eredetű) stridor (Stridor insp. cong.)
A gége egyéb veleszületett rendellenességei
A gége veleszületett rendellenessége, k.m.n.
Fistula

Tevékenységek progresszív ellátási szint szerinti besorolása
Ellátási szintek:
I. szint: Járóbeteg-szakellátás
II. szint: Területi vagy megyei szintű csecsemő- és gyermekosztály gyermekpulmonológiai részlege
III. szint: Gyermekpulmonológiai osztály
Speciális feladatok, melyek csak kijelölt intézményben végezhetőek*
Kód

Tevékenység megnevezése

01507
12452
1313D
14320
14513
16120
16200
16201
16303
16900
17021
17031
17040
17042
17044
17071
17073
17090
17102
17111
17120
17140
17170
17190
81864
81050
81070
81750
18430
85880
87510

Légúti stentek
Rhinomanometria
Nyelőcső pH monitorozás (24 órás)
Biopsia bronchi per bronchoscopiam
Transbronchiális aspirációs tűvel végzett mintavétel
Laryngoscopia directa
Bronchoscopia
Bronchoscopos bronchus öblítés, diagnosztikus
Endoscopos intubáció
Bronchoscopia tracheostomán át
Intracutan allergia próba, azonnali reakció
Tuberculin próba, Mantoux
Intradermalis antigén próba, késői reakció
Intracutan allergia próba, gombaantigénekkel
Celluláris immunitás vizsgálata bőrreakcióval
Légúti aspecifikus bronchiális provokáció
Fizikai terhelés hatásának vizsgálata a hörgőkre
Alimentáris allergia teszt
Spirometria
Nazális csúcsáramlás számítása
Légúti ellenállás és vezetőképesség számítása
Pulmonális vascularis rezisztencia számítása
Diffúziós kapacitásvizsgálat
Teljes test plethysmographia
Urticaria (fizikai) kiváltása vizsgálatonként
Idegentest eltávolítása gégéből
Bronchoscopos idegentest eltávolítás
Bronchoscopos hörgő öblítés, terápiás
Hörgőváladék leszívása
Intravénás injectio
Inhalációs terápia gyógyszerrel vagy gyógynövénnyel

Progresszív ellátási
szint
I.
II.
III.
X*
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X*
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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8889D
88911
88912
88930
88924
8892B
88922
89410
89442
92231
93493
95320
99985

Inhalációs anesztézia laryngeális maszkkal
Felszíni érzéstelenítés
Helyi infiltrációs érzéstelenítés
Narkózis utáni orvosi felügyelet és záróvizsgálat
Narkózis maszkkal, minden további 10 perc
Narkózis endotrach. intubációval, további 15 perc
Narkózis iv., im., minden további 10 perc
EKG monitorizálás
Pulzoxymetria
Immunmoduláció
Gyógyászati segédeszköz használatának betanítása
Rehabilitációs képzés
Kiegészítő pont betegfelügyeletért 30 percen túl

X

X
X
X
X
X

•
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X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Megjegyzések:
A csecsemő és gyermekkori beavatkozások jelentős részéhez (bronchoscopia, biopsia) i.v. anesztézia
szükséges.
Minden bronchoscopiánál biztosítani kell a hörgőváladék vétel, szállítás és tenyésztés (mikrobiológiai
mintavétel folyékony transzport közegbe) lehetőségét.
Minden vizsgálathoz biztosítani kell a képrögzítés lehetőségét.
Minden diagnosztikus bronchoscopia során fel kell készülni idegentest lehetőségére, ezért biztosítani kell az
idegentest eltávolítás feltételeit.
A BAL vizsgálati anyag értékeléséhez a sejtes és szolubilis elemek értékelését végző laboratóriumi háttér
szükséges. A szolubilis elemek többsége mélyhűtött, a sejtes elemek megfelelő biológiai tápoldat
segítségével szállíthatók.
Minimális bronchológiai beavatkozási számok évente:
Kódszám
16200
81070
16201
14320

Tevékenység
Bronchoscopia
Bronchoscopos idegentest eltávolítás
Bronchoscopos bronchus öblítés, diagnosztikus
Biopsia bronchi per bronchoscopiam

Gyermek-gasztroenterológia

Szakmakód:

Beavatkozási
szám/év
50
5
5
5

0505

Tevékenységek progresszív ellátási szint szerinti besorolása
Ellátási szintek:
I. szint: Járóbeteg-szakellátás
II. szint: Megyei szintű csecsemő- és gyermekosztály gyermek-gasztroenterológiai részlege
III. szint: Gyermek-gasztroenterológiai osztályok
Speciális feladatok, melyek csak kijelölt intézményben végezhetőek*
a) a pancreas funkció vizsgálata,
b) intervenciós radiológiai vizsgálatok indikálása – (TIPS, STENT, percutan transzhepatikus cholecystográfia,
ERCP csecsemők számára),
c) májátültetés előtti kivizsgálás, májátültetett csecsemő és gyermek gondozása,
d) otthoni teljes parenterális táplálás beállítása, ellenőrzése csecsemőnél.
A csecsemő és gyermekkori beavatkozások jelentős részéhez (endoscopia, biopsia, intervenciós radiológia)
i.v. anesztézia szükséges.

MAGYAR KÖZLÖNY

Kód

01041
1313A
1313D
1313E
1313F
1313G
13200
13210
13220
13230
13240
14400
14410
14420
14421
14442
14500
14510
14511
14520
14530
14531
14540
14541
14542
16300
16302
16307
16309
1630A
1630B
1630C
1630E
16310
16312
16320
16330
1633D
16338
16339
16350
16360
16361
16362
16363
16365
16367
16368
1636D

•
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Tevékenység megnevezése

Hepatobiliaris stent
Nyelőcső manometria („online” módszer)
Nyelőcső ph monitorozás (24 órás)
Dysphagometria
Intragastroduodenalis ph monitorozás
Elektrogastrographia
Rectum digitalis vizsgálata
Analis manometria
Enterostoma vizsgálata
Nasogastricus szonda levezetése, cseréje
Nyombél szondázása
Biopszia oesophagei per oesophagoscopiam
Biopszia ventriculi per endoscopiam
Biopszia duodeni per endoscopiam
Biopszia duodeni per capsulam
Kapszulás vékonybél biopszia
Biopszia intestini crassi per colonoscopiam
Biopszia sigmae per endoscopiam
Endoscopos abrázios mintavétel
Biopszia recti per rectoscopiam
Biopszia ani et/seu regionis perianalis
Biopszia regionis perianalis/perirectalis, UH vezérelt
Biopszia hepatis percutanea
Biopszia hepatis percutanea, UH vezérelt
Biopszia hepatis percutanea, CT vezérelt
Oesophagoscopia
Gastro-oesophagealis varicositas endoscopos vérzéscsillapítása
Endoscopos vitalis festés
Endoscopos thermocoagulatio
Organicus nyelőcsőszükület endoscopos szondatágítása (bougie
vagy oliva alkalmazásával)
Oesophagoscopia + tubus behelyezés
Organicus nyelőcsőszűkület endoscopos ballondilatációja
Oesophagoscopia + vérzéscsillapítás, nagyfrekvenciás készülékkel
Oesophagoscopia per gastrostomiam
Nyelőcső endoscopos UH vizsgálata
Oesophagogastroscopia
Gastroscopia
Gyomor endoscopos UH vizsgálata
Pancreato-cysto-gastrostomia endoscopia
Pancreato-cysto-duodenostomia endoscopia
Gastroscopia per gastrostomiam
Duodenoscopia
Endoscopos sphincterotomia
Endoscopos nasobiliaris drénezés
Endoscopos kőextractio
Endoscopos pancreas pseudocystostomia (cystogastrostomia és
cystoduodenostomia)
Wirsungotomia endoscopica et dilatatio eadem
Endoscopos epekőeltávolítás
Duodenum endoscopos UH vizsgálata

Progresszív ellátási
szint
I.
II.
III.
X*
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X*
X*
X
X
X
X
X
X

X
X

X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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16370
16400
16410
1641D
1641E
16420
16430
16431
16440
1643D
16710
16920
16930
16940
16950
16951
18530
18590
17600
18701
19131
21290
21292
32630
32641
32660
32661
36130
36133
36138
3613C
36150
3617C
39401
39402
54229
5422A
54273
54274
54275
54283
54285
54286
54287
54291
54292
54293
54340
54324
54490
54512
54522
54523
54693
54821

Oesophago-gastro-bulboscopia
Jejunoscopia (proximális enteroscopia)
Colonoscopia
Colon endoscopos UH vizsgálata
Colonoscopia et colonographia
Rectosigmoideoscopia (flexibilis)
Rectoscopia, merev eszközzel
Rectum és sigma endoscopos UH vizsgálata
Anoscopia
Rectum endoscopos UH vizsgálata
Choledochoscopia duodenoscopon át (baby scop)
Gastro-oesophagoscopia gastrotomia révén
Enteroscopia, enterotomia révén
Laparoscopia
Kiegészítő pont intraoperatív endoscopiáért
Choledochoscopia
Ascites punctio
Vékonytű aspirációs biopszia
Alapanyagcsere vizsgálata
Cholangiomanometria áramlásvizsgálattal
Mikrobiológiai mintavétel székletből
H2 kilégzési teszt
C13/C14 CO2 meghatározás kilégzett levegőből
PTC cholangiographia percutanea transhepatica (PTC)
Cholangio-cholecystographia
Endoscopos retrográd cholangiopancreatographia (ERCP)
ERP pancreatographia endoscopica
Hasi (áttekintő, komplex) UH vizsgálat
Pancreas UH vizsgálata
Gyomor-bélrendszer UH vizsgálata
Máj és epeutak UH vizsgálata
Kismedencei transabdominális UH vizsgálat
Duplex UH, hasi erek
UH vezérelt cysta leszívás és sclerotizálás
UH vezérelt kémiai daganatroncsolás
Excisio laesionis oesophagei cervicalis
Excisio laesionis oesophagei thoracalis
Occlusio fistulae oesophago-trachealis /bronchialis
Cardioplastica
Occl. Fistulae/stomae oesophagei
Dilatacio cardiae pneumaticus
Oesophagus tamponade Sangstaken-Blakemore szerint
Oesophagus tamponade Linton szerint
Oesophagus tamponade Minnesota ballonnal
Sclerotisatio varicorum oesophagei (merev scop)
Sclerotisatio varicorum oesophagei fiberoscopica
Oesophagus varix ligatio
Gyomorfal excisio
Gastrostomia percutanea endoscopica – PEG
Endoscopos polypectomia a felső tápcsatornában
Excisio ex intestino ten.
Excisio e colontos
Polypectomia colontos per colonoscopiam
Polypectomia sigmae, sigmoidoscopos
Polypectomia recti per rectoscopiam

X

X

X

X

X

X

X
X
X
X
X

X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
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X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X*
X
X*
X*
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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54920
55170
55185
59900
59910
81111
81120
81130
81131
81200
81210
81230
81271
81272
81273
81554
81580
81581
34632
81583
81586
81587
81591
81592
81593
82200
82201
82252
82420
82430
88911
88912
92200

92320

•

Exscisio fissurae ani
Endoprothesis choledochi eltávolítása
Cholelith eltávolítás duodenoscopia során
Endoscopos roncsolás
Elváltozás roncsolása
Idegentest eltávolítás oesophagoscopia során
Endoscopos idegentest eltávolítás a felső gastro-intestinalis
tractusból
Idegentest eltávolítás rectoscopia során
Colonoscopos idegentest eltávolítás
Gyomor egyszeri kiürítése
Gyomor folyamatos leszívása
Gyomormosás
Beöntés
Székletrög kézi eltávolítása
Beöntés stomába
Ascites terápiás célzatú lebocsátása
Aspiratio hepatis
UH vezérelt májbiopsia
Aspiratio hepatis CT vezérelt
UH vezérelt májtályog, cysta percutan drainage
Epehólyag percutan leszívás
Epehólyag percutan leszívás UH vezérelt
Pancreas pseudocysta punctio UH vezérelt
UH vezérelt pancreas pseudocysta drainage
UH vezérelt pancreas cysta belső drainage (drainage szettel)
Endoszkópos tágítás
Endoszkópos tágítás szondasorral (kivéve oesophag.)
Dilatatioenterostomae
Repositio prolapsus recti
Repositio prolapsus ani
Felszíni érzéstelenítés
Helyi infiltrációs érzéstelenítés
Immunszupresszív terápia
Májátültetett beteg gondozása
Alimentáció parenteralis
Alimentáció jejunalis

Gyermekneurológia

HBCS
01M 0110
01M 012E
01M 018B
01M 019A
01M 0200
01M 023A
01M 023E
01M 025D
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X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X

X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

Szakmakód:

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X*
X*
X*

0511

Tevékenységek besorolása progresszív ellátási szint szerint
GYERMEKNEUROLÓGIA
Progresszív ellátási
szint
I.
II.
III.
Gerincvelő, ideggyök, cauda equina betegségek, sérülések
Idegrendszeri daganatok
Agyideg, perifériás idegbetegségek, 18 év alatt
Idegrendszeri fertőzések, virusmeningitis kivételével, 18 év alatt
Virusmeningitis
Kisebb agyi sérülések, rendellenességek 18 év alatt
Egyéb idegrendszeri betegségek 18 év alatt
Központi idegrendszer tudatzavarral járó traumái, kóma nélkül

X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
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01M 026D
05M 2250
01M 013A

Agyrázkódás, intracraniális sérülés kóma nélkül
Collapsus
Degeneratív idegrendszeri betegségek komplex átvizsgálással
Szakmai szükség szerint magasabb szintre küldés kötelező

01M 022E
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X
X
X

X
X
X

Tevékenységek besorolása progresszív ellátási szint szerint
Gyermekneurológia
Progresszív ellátási
szint
EPILEPSZIA
I.
II.
III.

HBCS
01M 022A
01M 022D

X
X

•

Epilepszia műtét előtti speciális kivizsgálása
Epilepszia 18 év alatt (kivéve: Státus epilepticus és bizonyos
általánosult epilepsziák, epilepsia syndromák)
Státus epilepticus és bizonyos általánosult epilepsziák, epilepsia
syndromák 18 év alatt
Szakmai szükség szerint magasabb szintre küldés kötelező

Fejlődésneurológia

Szakmakód:

X

X

X
X

X

X

0521

Jelmagyarázat:
x: kötelező
sze: szükség esetén
K: kiegészítő

Újszülöttkori súlyos probléma betegségei
U 9980 Laesio cerebri progressiva
Olyan kóros agyfejlődési folyamat, amelyet a foetalis, a szülés közben, vagy a korai postnatális periódusban
elszenvedett hypoxia, illetve agyvérzés indít meg. E komplex idegrendszeri károsodási folyamat korai
szakaszát csak speciális fejlődésneurológiai módszerekkel lehet diagnosztizálni. Ilyenek többek között a
képalkotó eljárások, az EEG, a polygraphias vizsgálat, az agytörzsi és corticalis kiváltott potential vizsgálat, az
extrapyramidalis elemi mozgásszabályozás vizsgálata, a precognitív defectusok differential diagnosztikája. E
vizsgálatok összesítése alapján indítható csak a komplex kezelés extrapyramidalis neurotherápiával és
sensoros activatiós therápiával.
A diagnózis felállításához szükséges vizsgálatok:
OENO kód
Megnevezés
12051
Extrapyramidalis elemi mozgásszabályozás vizsgálata
36100
Agy UH vizsgálata
12077
EEG térképezés
12092
Akusztikus kiváltott válasz
19209
Prekognitív defectus differenciáldiagnosztika
19207
Brunet-Lezine-féle pszichomotoros teszt
12001
Tudatállapot, alvás-ébrenlét vezérlésének vizsgálata
12052
Actographia
94280
Extrapyramidalis neuroterápia és oktatása
96434
Szenzoros-aktivációs neuroterápia
34410
Agykoponya natív CT vizsgálata
34910
MRI vizsgálat, 2 szekvenciáig, natív
34911
MRI vizsgálat, 2 szekvenciáig, kontrasztanyagos (átl. 10 ml)
1208E
Impulzus diagnosztika a plexus brachialis ellátási területén

Kötelező ismétlésszám
3x
2x
1x
1-2x
2x
3x
2x
sze
2x
2x
1x, K, sze
1x, K, sze
1x, K, sze
sze

MAGYAR KÖZLÖNY

1208F
86632
86633
92253

•
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Impulzus diagnosztika a n. facialis ellátási területén
Funkcionális elektroterápia plexus brachialis ellátási területén
Funkcionális elektroterápia nervus facialis területén
Progresszív cerebralis laesio ellátása

sze
sze
sze
„P” kódosok esetén

U 9970 Laesio cerebri progressiva epilepsiamque
A laesio cerebri progressiva gyakran az epilepsia sajátos fajtáját idezi elő, amelyre a klinikai és EEG tünetek
gyakori változása jellemző. E változások diagnosztizálásához, nyomonkövetéséhez és gyógyszeres
therapiájához nyomonkövető EEG vizsgálatokra van szükség, beleértve a gyógyszerszint változás rendszeres
ellenőrzését. A lappangó, kóros klinikai tünetek és az EEG jelek felismerése gyakran csak osztott képernyős
video-EEG módszerrel lehetséges.
A diagnózis felállításához szükséges vizsgálatok:
OENO kód
Megnevezés
12051
Extrapyramidalis elemi mozgásszabályozás vizsgálata
36100
Agy UH vizsgálata
12077
EEG térképezés
12092
Akusztikus kiváltott válasz
19209
Prekognitív defectus differenciáldiagnosztika
19207
Brunet-Lezine-féle pszichomotoros teszt
12001
Tudatállapot, alvás-ébrenlét vezérlésének vizsgálata
12052
Actographia
94280
Extrapyramidalis neuroterápia és oktatása
96434
Szenzoros-aktivációs neuroterápia
34410
Agykoponya natív CT vizsgálata
34910
MRI vizsgálat, 2 szekvenciáig, natív
34911
MRI vizsgálat, 2 szekvenciáig, kontrasztanyagos (átl. 10 ml)
12078
EEG mennyiségi-statisztikai elemzéssel
1207A
EEG split screen
21639
Karbamazepin meghatározása kromatográfiás módszerrel
immunoassay-vel
2163B
Fenobarbitál meghatározása kromatográfiás módszerrel
immunoassay-vel
2163E
Valproinsav meghatározása kromatográfiás módszerrel
immunoassay-vel
2163U
Benzodiazepin meghatározása kromatográfiás módszerrel
immunoassay-vel
21721
Laktát meghatározása
21722
Piruvát meghatározása
21110
Ammónia meghatározása szérumban
89810
Többparaméteres monitorizálás intenzív észlelés alatt
92253
Progresszív cerebralis laesio ellátása

vagy

Kötelező ismétlésszám
3x
2x
4-5x
2x
2x
3x
2x
K
2x
2x
K, sze
K, sze
K, sze
1x
2x
4-5x

vagy

4-5x

vagy

4-5x

vagy

4-5x
1x
1x
1x
3-4 nap
„P” kódosok esetén

U 9960 Laesio cerebri progressiva cum neurodysphagiam
A laesio cerebri progressiva egyik jellemző korai tünete a neurogen dysphagia. Ennek a nyelésbénulásnak
korai differential diagnózisa csak dysphagometriaval és a palatopharyngealis rheobasis meghatározásával,
illetve ezek videofluoroscopias kiegészítésével lehetséges. Ennek alapján indítható palatopharyngealis
elektrotherápia a dissocialt szopás-nyelés-légzés funkciók szabályozásának helyreállítására, illetve a
nyelésbénulás megszüntetésére.
A diagnózis felállításához szükséges vizsgálatok:
OENO kód
Megnevezés
12051
Extrapyramidalis elemi mozgásszabályozás vizsgálata
36100
12077

Agy UH vizsgálata
EEG térképezés

Kötelező ismétlésszám
3x
2x
1-2x
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12092
19209
19207
12001
12052
94280
96434
34410
1313B
1313E
32400
94282
92300
92330
1313H
16200
16120
1208F
86633
92253

Akusztikus kiváltott válasz
Prekognitív defectus differenciáldiagnosztika
Brunet-Lezine-féle pszichomotoros teszt
Tudatállapot, alvás-ébrenlét vezérlésének vizsgálata
Actographia
Extrapyramidalis neuroterápia és oktatása
Szenzoros-aktivációs neuroterápia
Agykoponya natív CT vizsgálata
Manometria oesophagei polygraphica
Dysphagometria
Nyelőcső rtg. vizsgálata, kontrasztanyaggal
Palato-pharingealis elektroterápia
TPN
Alimentatio gastralis
Palatopharyngealis rheobasis meghatározása
Bronchoscopia
Laryngoscopia directa
Impulzus diagnosztika a n.facialis ellátási területén
Funkcionális elektroterápia nervus facialis területén
Progresszív cerebralis laesio ellátása

•
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2x
2x
3x
2x
1x
2x
2x
1x, sze
1x
2x
1x
20x
5x
14x
3-4x
1x
1x
5x
10x
„P” kódosok esetén

U 9950 Laesio cerebri progressiva cum effusionem subduralis
A laesio cerebri progressivát kiváltó kórokok egyik következménye a subduralis effusio kialakulása vérzés
vagy gyulladás következtében. Ez az állapot a fejlődő agy compressioját és betokolását idézi elő, korai
felismerés és kezelés nélkül. A képalkotó eljárásokkal és a laboratóriumi vizsgálatokkal igazolt diagnózist, a
subduralis tér intermittalo aspiratiója, vagy tartós drainage-a követi, amivel a műtéti beavatkozás gyakran
elkerülhető.
A diagnózis felállitásához szükséges vizsgálatok:
OENO kód
Megnevezés
12051
Extrapyramidalis elemi mozgásszabályozás vizsgálat
36100
Agy UH vizsgálata
12077
EEG térképezés
12092
Akusztikus kiváltott válasz
19209
Prekognitív defectus differenciáldiagnosztika
19207
Brunet-Lezine-féle pszichomotoros teszt
12001
Tudatállapot, alvás-ébrenlét vezérlésének vizsgálata
12052
Actographia
94280
Extrapyramidalis neuroterápia és oktatása
96434
Szenzoros-aktivációs neuroterápia
34410
Agykoponya natív CT vizsgálata
81691
UH vezérelt letokolt testüregi folyadék leszívása
81695
UH vezérelt folyadékgyülem drenázs, felületi, direkt punkciós
drenázzsal
88340
Véna kanülálás
92300
TPN
89810
Többparaméteres monitorizálás intenzív észlelés alatt
92253
Progresszív cerebralis laesio ellátása

Kötelező ismétlésszám
3x
2x
1-2x
2x
2x
3x
2x
1x
2x
2x
1x
10x
3x
3-4x
7x
7x
„P” kódosok esetén

U 9940 Laesio cerebri non-progressiva
Vannak olyan foetalis, peri- és postnatalis agysérülések is, amelyek képalkotó eljárással felismerhető agyi
elváltozásokhoz vezetnek, kezdeti sensomotoros és precognitiv functio zavarokkal. E functio zavarok
azonban nem progressiv jellegűek és viszonylag hamar megállapodnak. Kivizsgálásukhoz azonban
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ugyanolyan komplex diagnosztikai program megvalósítása szükséges, mint a laesio cerebri progressiva
megállapításához.
A diagnózis felállításához szükséges vizsgálatok:
OENO kód
Megnevezés
12051
Extrapyramidalis elemi mozgásszabályozás vizsgálata
36100
Agy UH vizsgálata
12077
EEG térképezés
12092
Akusztikus kiváltott válasz
19209
Prekognitív defectus differenciáldiagnosztika
19207
Brunet-Lezine-féle pszichomotoros teszt
12001
Tudatállapot, alvás-ébrenlét vezérlésének vizsgálata
12052
Actographia
1208E
Impulzus diagnosztika a plexus brachialis ellátási területén
1208F
Impulzus diagnosztika a n. facialis ellátási területén
86632
Funkcionális elektroterápia plexus brachialis ellátási területén
86633
Funkcionális elektroterápia nervus facialis területén
92253
Progressiv cerebralis laesio ellátása

Kötelező ismétlésszám
3x
2x
1x
1x
2x
3x
2x
1x
5x
5x
10x
10x
„P” kódosok esetén

U 9930 Infantilis spinalis laesio (ISL)
Az újszülöttkori meningomyelocele és traumás, vagy gyulladásos spinalis laesio okozta alsóvégtag bénulás és
neurogen hólyag komplex preoperativ vizsgálata az első 24 órán belül javítja a műtéti eredményeket és az
intensiv postoperativ kezelést. Mind a preoperativ, mind a későbbi, nyomonkövető diagnosztikához neurourodynamika és neuro-rectodynamika impulsus diagnosztika, az extrapyramidalis elemi mozgásszabályozás
vizsgálata is szükséges. A meningomyelocelehez társuló hydrocephalus kivizsgálására neurosonographia
szolgál. A neurogen hólyag, illetve rectum kezeléséhez intravesicalis, transurethralis, illetve intrarectalis
elektrotherápia, gyógyszeres kezelés, míg az alsóvégtag bénulás kezeléséhez functionalis elektrotherápia és
extrapyramidalis neurotherápia szükséges.
A diagnózis felállításához szükséges vizsgálatok:
OENO kód
Megnevezés
12051
Extrapyramidalis elemi mozgásszabályozás vizsgálata
36100
12077
12092
19209
19207
12001
12052
13212
13213
36150
36180
81300
86640
94280
96434
34410
1208D
86631
86621
25067
25312
92253

Agy UH vizsgálata
EEG térképezés
Akusztikus kiváltott válasz
Prekognitív defectus differenciáldiagnosztika
Brunet-Lezine-féle pszichomotoros teszt
Tudatállapot, alvás-ébrenlét vezérlésének vizsgálata
Actographia
Neurourodynamometria rectodynamicamque
Neurorectodynamica
Kismedence transabdominalis UH vizsgálat
Vizeletürítés vizsgálata ultrahanggal
Hólyagkatéterezés, egyszeri vizeletlebocsátás
Intrarectalis/analis elektroterápia
Extrapyramidalis neuroterápia és oktatása
Szenzoros-aktivációs neuroterápia
Agykoponya natív CT vizsgálata
Impulzus diagnosztika spinalis eredetű motoros zavarnál
Funkcionális elektroterápia motoros tünetekre
Intravesicalis transurethralis elektroterápia
Vizelet tenyésztése
Antibiogram, aerob, legalább 18 antibiotikummal
Progressiv cerebralis laesio ellátása

Kötelező ismétlésszám
3x
2x
1x
1x
2x
3x
2x
3x
5x
2x
3x
10x
50x
20x
2x
2x
1x, sze
20x
20x
30x
30x
30x
„P” kódosok esetén
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Kiegészítő diagnosztikai vizsgálatok
1208E
Impulzus diagnosztika a plexus brachialis ellátási területén
1208F
Impulsus diagnosztika a n. facialis ellátási területén
1208G
Impulsus diagnosztika a n. ischiadicus ellátási területén
92253
Progressiv cerebralis laesio ellátása
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„P” kódosok esetén

Neuroterápia
Agyfejlődési károsodás (U9940, U9950, U9960, U9970, U9980) (U9950, U9960, U9970, U9980)
94280
Extrapyramidalis neuroterápia és oktatása
94281
Szenzoros-aktivációs terápia
96434
Szenzoros-aktivációs neuroterápia
96431
Pszichológiai kognitív tréning
94282
Palato-pharingealis elektroterápia
Meningomyelocele, spinalis trauma (U9930)
86640
Intrarectalis/analis elektroterápia
86621
Intravesicalis, transurethralis elektroterápia
86631
Funkcionális elektroterápia motoros tünetekre
Cranialis és peripherias idegsérülések (S44)
86632
Funkcionális elektroterápia plexus brachialis ellátási területén
86633
Funkcionális elektroterápia nervus facialis területén

Fejlődésneurológiai osztály mellett működő járóbeteg-szakrendelés
Kód
11041
11301
11042
12001
12003
12004
12006
12030
12033
12051
12052
12070
12071
12073
12076
12077
1208D
1208E
1208F
1208G
12090
12091
12092
12094
12231
12322
12360

•

Beavatkozás
Vizsgálat (vagy 11301, vagy 97451)
Kontrollvizsgálat, konzílium (vagy 11041, vagy 97451)
Vizsgálat a rendelőn kívül
Tudatállapot, alvás/ébrenlét vezérlésének vizsgálata
Perifériás idegrendszer vizsgálata
Érzőkör vizsgálata
Vegetatív idegrendszer vizsgálata
Kortikális lebenyfunkciók vizsgálata
Memória és figyelmi funkciók vizsgálata
Extrapyramidalis elemi mozgásszabályozás vizsgálata
Actographia
Standard EEG
EEG kiegészítő extra provokáció (egyenként)
EEG alvásmegvonás után, ragasztott elektróddal
EEG-videó monitorozás (legalább 3 óra)
EEG térképezés
Impulzus diagnosztika spinalis eredetű motoros zavarnál
Impulzus diagnosztika a plexus brachialis ellátási területén
Impulzus diagnosztika a n. facialis ellátási területén
Impulzus diagnosztika a n. ischiadicus ellátási területén
Diaphanoscopia cerebri
Kiváltott válasz vizsgálatok (Retinographia, Visuális, Acusticus, Somatosensoros)
Akusztikus kiváltott válasz
Kiváltott potenciál térképezés
Kancsalsági szög, szemmozgások vizsgálata
Hallásvizsgálat reflexpróbákkal, audiometer nélkül
Vestibularis spontán jelek vizsgálata
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12370
12393
1313E
1313H
13210
13212
13213
13300
13320
13330
13350
13351
13600
13620
13622
13623
17420
19207
19208
19209
19215
19216
1929L
19301
19302
19306
19307
1938A
1938B
28100
36100
36135
36150
36155
36180
81271
81272
81300
81320
81503
82151
83200
83210
83250
86319
86621
8663A
86631
86632
86633
86640
88460
93140

•
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Adaptatio és fáradás fülészeti vizsgálata
Kiváltott potenciál audiometria (ERA, BERA, CERA, MLR)
Dysphagometria
Palatopharyngealis rheobasis meghatározása
Analis manometria
Neurourodynamometria rectodynamicamque (vagy 13213)
Neurorectodynamica (vagy 13212)
Vizelési inger és reflex (m. detrusor) vizsgálata
Hólyagkatéterezés (diagnosztikus)
Cystometria, folyamatos áramlással
Manomethria urethrae
Gáti szummációs EMG
Mozgásszervek teljes körű fizikális vizsgálata
Mozgásszervek regionális fizikális vizsgálata
Izomfunkció vizsgálat a teljes testen
Mozgásterjedelem vizsgálata a végtagi izületekben
Vizeletvétel vagy -gyűjtés csecsemőtől és gyermektől
Brunet-Lezine-féle pszichomotoros teszt
Exploratív játék
Prekognitív defectus differenciáldiagnosztika
Prekognitív és figyelmi készség vizsgálata
Éberségi szint vizsgálata
Gyermeki fejlődés vizsgálata próbákkal
Mentális funkció vizsgálat Raven szerint
Színes Raven-vizsgálat
Mentális képesség vizsgálat Bender szerint
Mentális képesség vizsgálat Frostig szerint
Intelligenciavizsgálat HAWIK szerint
Intelligenciavizsgálat Binet szerint
Vvt süllyedés sebesség meghatározása
Agy UH vizsgálata
Vese UH vizsgálata
Kismedence transabdominális UH vizsgálata (vagy 36155)
Húgyhólyag UH vizsgálata (vagy 36150)
Vizeletürítés vizsgálata ultrahanggal
Beöntés
Székletrög kézi eltávolítása
Hólyagkatéterezés, egyszeri vizeletlebocsátás
Húgyhólyag öblítés
Váladék leszívása orrból, fülből
Kontraktúra nyújtása
Sínezés, kézen
Sínezés, ujjon
Felső végtagi gipsz, rövid
Szelektív ingeráram kezelés
Intravesicalis transurethralis elektroterápia
Funkcionális elektroterápia spinalis eredetű motoros tünetekre
Funkcionális elektroterápia motoros tünetekre
Funkcionális elektroterápia plexus brachialis területén
Funkcionális elektroterápia nervus facialis területén
Intrarectalis/analis elektroterápia
Vérvétel
Hallástréning hallókészülék-viselők számára

47603
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94001
94003
94280
94281
94282
94290
94601
94640
94712
94741
96434
97451
97550

Szemizomtorna
Facialis torna
Extrapyramidalis neuroterápia és oktatása
Szenzoros-aktivációs terápia
Palato-pharingealis elektroterápia
Logopédiai gyakorlat
Passzív kimozgatás egy testtájon (vagy 94640)
Ízületi mobilizálás (vagy 94601)
Masszázs, kézzel
Csecsemő, ödémás arc kezelése speciális fogásrendszerrel
Szenzoros-aktivációs neuroterápia
Pszichológiai problémaorientált konzílium szülővel (vagy 11041, vagy 11301)
Spina bifidás csecsemők fejlődés-neurológiai ambuláns utókezelése

•
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FÜL-ORR-GÉGEGYÓGYÁSZAT
Általános fül-orr-gégegyógyászat
Csecsemő és gyermek fül-orr-gégegyógyászat

Szakmakód:

Tevékenységek progresszív ellátási szint szerinti besorolása
03P 086B Nyaki blockdissectio rosszindulatú daganatos betegség miatt **
54030 Lymphadenektomia collaris radicalis (PrRND, SRND) módosított I. RND
54031 Lymphadenectomia collaris functionalis FND módosított II-III. RND
03P 086C Nyaki blockdissectio és rekonstrukcio myocutan lebennyel vagy
mikrovascularis lebennyel rosszindulatú betegség miatt
54030 Lymphadenektomia collaris radicalis (PrRND, SRND) módosított I. RND
54031 Lymphadenectomia collaris functionalis FND módosított I-III. RND
03P 086D Fej-, nyaktájék egyéb nagyobb műtétei rosszindulatú daganat
miatt
50600 Incisio in regio thyreoideae (drain, exploratio)
50610 Resectio unilateralis glandulae thyreoideae
50611 Excisio adenomae glandulae thyreoideae
50620 Resectio lobi utriusque glandulae thyreoideae
50631 Lobectomia glandulae thyreoideae
50640 Thyroidectomia substernalis
50630 Thyroidectomia totalis (near total)
51821 Teljes külsőfül kiirtás (fülkagyló és hallójárat)
52092 Petrosectomia, piramidectomia
52093 Közép- és belsőfül kiírtása Conley szerint
52254 Pietrantoni-De Lima műtét
52510 Glossectomia partialis
52520 Glossectomia
52530 Glossectomia radicalis cum resectione mandibulae
52531 Tonsillo-lingualis tu. resectio
52532 Tonsillo-lingualis tu.res.mandibularesectioval
52540 Nyelv helyreállítása
52622 Parotidectomia lobaris
52740 Szájüreg plasztikai helyreállítása
52920 Pharyngectomia
53010 Hemilaryngectomia (verticalis)
53021 Resectio fronto-lateralis, frontalis ant.laryngis
53022 Horizontális gégeresectio
53023 Subtotalis gégeresectio, Pearson műtét
53030 Laryngectomia totalis
53040 Kiterjesztett laryngectomia totalis
53124 Tracheostomia mediastinalis
53141 Trachearesectio, reanastomosis
53152 Hangréstágító műtét külső feltárásból
53153 Hangréstágító műtét külső felt., laryngofissioval
53154 Reconstructio laryngis
53155 Külső gégefeltárás
53411 Mediastinotomia collaris
54031 Lymphadenectomia collaris functionalis FND
54200 Oseophagotomia cervicalis
54210 Oseophagostomia cervicalis
54211 Oseophagostomia cervicalis et ligatio oesoph.cerv.

0600
0509

Progresszív ellátási szint
I.
II.
III.

X

X**
X**

X**
X**

X***
X***

X***
X***

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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54222 Diverticulectomia Zenkeri
54229 Excisio laesionis oesophagi cervicalis
54260 Myotomia cervicalis crycopharingealis oesophagi
57722 Teljes maxilla eltávolítás
57730 Mandibula kimetszése és reconstructiója
57731 Mandibula kimetszés és reconstr./csontgraft, proth.
03P 0870 Fej-, nyaktájék nagyobb műtétei, malignitás kivételével
50600 Incisio in regio thyroideae (drain, exploratio)
50610 Resectio unilateralis glandulae thyreoideae
50611 Excisio adenomae glandulae thyreoideae
50620 Resectio lobi utriusque glandulae thyreoideae
50631 Lobectomia glandulae thyreoideae
50640 Thyroidectomia substernalis
50630 Thyroidectomia totalis
52510 Glossectomia partialis
52520 Glossectomia
52530 Glossectomia radicalis cum resectione mandibulae
53021 Resectio fronto-lateralis, frontalis ant.laryngis
53030 Laryngectomia totalis
53040 Kiterjesztett totál laryngectomia
53124 Tracheostomia mediastinalis
53141 Trachearesectio, reanastomosis
53152 Hangréstágító műtét külső feltárásból
53153 Hangréstágító műtét külső felt., laryngofissioval
53154 Reconstructio laryngis
53155 Külső gégefeltárás
53156 Laryngofissio máshova nem sorolható esetekben
53161 Tracheatágítás tracheafal pótlása nélkül
53162 Tracheatágítás falpótlással (maradandó protézis)
53164 Tracheopexia
53165 Tracheopexia implantatummal
53166 Intubatio tracheae sec. Montgomery
53167 Reconstructio tracheae sec. Neville
53168 Reconstructio tracheae részleges prothesissel
53411 Mediastinotomia collaris
54030 Lymphadenectomia collaris radicalis (PrRND, SRND) módosított I.
54031 Lymphadenectomia collaris functionalis FND , módosított III. RND
54034 Korlátozott kiterjesztésű nyaki blockdissectio: II. RND, szelectiv
blockdissectiok
54200 Oeophagotomia cervicalis
54210 Oesophatostomia cervicalis
54211 Oesophagostomia cervicalis et ligatio oesoph.cerv.
54222 Diverticulectomia Zenkeri
54229 Excisio laesionis oesophagi cervicalis
54260 Myotomia cervicalis crycopharingealis oesophagi
57740 Temporomandibularis arthroplastica
57750 Arccsontplastica csontresectióval, implantatio nélkül
57753 Arccsontplastica konzervcsont implantatióval
03P 0880 Glandula parotis műtétei
52622 Parotidectomia lobaris
52623 Totális parotidectomia a n. facialis feláldozásával
52624 Totális parotidectomia a n. facialis megkímélésével
03P 0890 Nyálmirigy műtétek, a glandula parotis kivételével
52600 Nyálmirigy vagy nyálvezeték bemetszése
52610 Nyálmirigy eltávolítás, kivéve parotis

X
X

•

2009. évi 193. szám

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X**
X **

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X**
X **

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X

X
X

MAGYAR KÖZLÖNY

•

47607

2009. évi 193. szám

52630 Nyálmirigy vagy nyálvezeték helyreállítása
52690 Nyálvezeték plastica
* 03P 0900 Ajak-, szájpadhasadék műtétei*
52750 Lágyszájpadplasztika
52751 Keményszájpadplasztika
52752 Kemény- és lágyszájpadplasztika egy ülésben
58981 Oldalsó inkomplett ajakhasadék zárása
58984 Ferde archasadék (macrostoma) korrekciója
58987 Median ajakhasadék zárása
03P 091A Orrmelléküregek, a processus mastoideus műtétei 18 év felett
52030 Mastoidectomia, atticoantrotomia
52111 Idegentest eltávolítás az orrból műtéttel
52120 Mucotomia nasi
52121 Polypectomia ethmoidectomia nélkül az orrüregből
52123 Orrfistula excisiója
52131 Orr partialis resectioja (porcot is érintő)
52140 Resectio submucosa septi nasi sec. Killian
52150 Turbinectomia, conchotomia, operculumresectio
52160 Repositio fracturae nasi aperta
52171 Septumplastica
52173 Choanalis atresia transnasalis perforálása
52174 Choanalis atresia miatt végzett műtét
52175 Orrszűkítő műtétek (Hinsberg-műtét)
52202 Punctio sinus frontalis sec. Beck
52210 Arcüreg drainage (intrans.ablak Lothrop szerint)
52260 Oro-antralis kommunikáció zárás
57600 Járomcsont törés zárt repositiója
57610 Járomcsont törés nyílt repositiója
57641 Repositio fr.alveolaris
57660 Arctörések zárt repositiója
57670 Arctörések nyílt repositiója
57700 Arccsont incisio, idegentest, fragmentum eltáv.
57710 Arccsont laesio kimetszés
57720 Arccsont részleges kivésése
03P 091B Orrmelléküregek, a processus mastoideus műtétei 18 év alatt
52030 Mastoidectomia, atticoantrotomia
52111 Idegentest eltávolítás az orrból műtéttel
52120 Mucotomia nasi
52121 Polypectomia ethmoidectomia nélkül az orrüregből
52123 Orrfistula excisiója
52131 Orr partialis resectioja (porcot is érintő)
52171 Septumplastica
52140 Resectio submucosus septi nasi sec. Killian
52150 Turbinectomia, conchotomia, operculumresectio
52160 Repositio fracturae nasi aperta
52173 Choanalis atresia transnasalis perforálása
52174 Choanalis atresia miatt végzett műtét
52175 Orrszűkítő műtétek (Hinsberg-műtét)
52202 Punctio sinus frontalis sec. Beck
52210 Arcüreg drainage (intrans.ablak Lothrop szerint)
52260 Oro-antralis kommunikáció zárás
57600 Járomcsont törés zárt repositiója
57610 Járomcsont törés nyílt repositiója
57641 Repositio fr.alveolaris
57660 Arctörések zárt repositiója
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57670 Arctörések nyílt repositiója
57700 Arccsont incisio, idegentest, fragmentum eltávolítása
57710 Arccsont laesio kimetszés
57720 Arccsont részleges kivésése
03P 0920 Fül, orr, száj, garat, gége közepes műtétei
50870 Dacryocysto-rhinostomia
51811 Fülkagyló porcos vázát is érintő resectio
51812 Periauricularis congenitalis fistula eltávolítása
51820 Fülkagyló amputációja
51840 Külső fül alaki korrekciója
51930 Tympanotomia
51940 Myringoplastica
51950 Tympanoplastica
52041 Hallójáratfal rekonstructio nyitott rad.op. után
52050 Belsőfül fenestratiója
52070 Labyrinthectomia
52130 Orr resectiója
52221 Arteria maxillaris interna transmaxill. lekötése
52361 Endoossealis implantatum behelyezése
52363 Subperiostealis implantatum behelyezése
52930 Uvulo-palato-pharyngoplastica
53001 Endolaryngealis direct műtét mikroszkóp nélkül
53002 Microlaryngoscopias műtét
53003 Mikrolaryngoscopias műtét laserrel
53004 Endolaryngealis chordectomia
53050 Laryngocele excisio
53110 Conicotomia
53114 Tracheostomia
53132 Tracheotomia explorativa
53150 Endolaryngealis hangréstágító műtét
53160 Tracheostoma műtéti zárása
53163 Művi gégeképzés
53169 Művi gégeképzés (neoglottis Staffieri)
53170 Kis ellenállású hangprotézis beültetése
54011 Excisio hygromae
54020 Lymphadenectomia regionalis
81100 Idegentest eltáv. szájüregből, meso-v.epipharyxból
81113 Idegentest eltáv. direkt hypopharyngoscopiával
03P 0930 Fül, orr, száj, garat, gége nagyobb műtétei
50401 Trigeminus-ág exhairesise
50402 Intraduralis trigeminus (Gasser-duc) radicotomia
50423 Reanastomosis nervorum
50461 Nervus facialis-nervus accessorius anastomosis
50462 Nervus facialis-nervus hypoglossus anastomosis
50490 Janetta műtét (agyideg decompressio)
50491 n. facialis decompressio (canalis n.VII. feltárás)
50514 Sympathectomia cervicalis (cervicothor.)
50650 Ectopias pajzsmirigy eltávolítása
51600 Decompressio orbitae
51850 Külső hallójárat képzése vagy helyreállítása
51851 Hallójárati osteoma, exostosis eltávolítása
51860 Fülkagyló képzés porcbeültetéssel, implantatióval
51910 Stapedectomia, stapedotomia
51920 Stapedectomia revisio
51950 Tympanoplastica
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51951 Tympanoplastica, cholesteatoma sanatióval
52031 Tympanoplastica stad.II. (Tympanotomia)
52040 Idült középfülgyulladás, radikális fülműtét
52071 Saccotomia auris
52075 Belső hallójárat feltárása a középső scalán át
52076 Belső hallójárat feltárása translabyrint. úton
52077 Belső hallójárat feltárása hátsó scala felől
52090 Resectio a közép-, illetve belsőfülben
52091 Közép-/belsőfül ben.tu. műtét a sziklacsontban
52220 Luc-Caldwell műtét
52231 Homloküreg drainage (Jansen-Ritter, Killian, Lynch)
52232 Homloküreget megszüntető műtétek (Riedl)
52241 Endonasalis ethmoidectomia
52251 Külső rostaműtét (Moore)
52252 Transmaxill., transethmoid., transsept., spheoid. műtét
52253 Ethmoidectomia transmaxillaris sec. Jansen-Winkler
52270 Endoscopos (mikroszkópos) arcüregműtét
52271 Endoscopos (mikroszkópos) rostaműtétek (FES)
52272 Endoscopos (mikroszkópos) sphenoidotomia
52621 Enucleatio benignomatos glandulae parotis
52812 Processus styloideus elongatus resectio
52900 Pharyngotomia leteralis
52901 Pharyngotomia medialis
52910 Exstirpatio cystae colli lateralis
52931 Garattágító műtét
52932 Garattágító műtét garatplastica után
52940 Garat adhaesiok és hegek oldása
52950 Pharyngoplastica sec. Orticochea
52951 Velopharyngoplastica alulnyelezett lebennyel
52952 Velopharyngoplastica felülnyelezett lebennyel
53953 Garatszűkítés teflon injectioval
52954 Garatszűkítés obturatorral (speech bulb)
53020 Chordectomia (vocalis) külső feltárásból
53130 Exploratio tracheae
53131 Exploratio et drainage tracheae
53140 Resectio tracheae, anastomosis
53151 Endolaryngealis hangréstágító műtét laserrel
53169 Művi gégeképzés (neoglottis Staffieri)
53320 Phrenicotomia, phrenicotripsia
57630 Maxilla és mandibula törések nyílt repositiója
57721 Részleges maxilla eltávolítás
57740 Temporomandibularis arthroplastica
57750 Arccsontplastica csontresecitoval, implantatio nélkül
57784 Exstirpatio cicatricis post op.propter TOS
57830 Csont tumor exstirpatio
57922 Húzóhurkos rögzítés
57924 Csavarozás
57929 Karmos lemezelés
5792C Burri lemezelés
5792L KFI mini lemezelés
58166 Salter műtét
58167 Pemberton műtét
58302 Musculotomia
58935 Érnyeles bőr-izom lebeny
5893F Latissimus dorsi nyeles bőr izomlebeny
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59000 Ráncplastica arcon
88421 Chemoembolisatio arteriae
88730 Perfusio regionalis
03P 0940 Fül, orr, száj, garat, gége kisebb műtétei
50430 Decompressio et adhaesiolysis nervi peripherialis
51800 Külsőfül bemetszése
51810 Külső fül elváltozás porcot nem érintő kimetszése
52100 Orrvérzés ellátása edzőszerrel
52102 Orrvérzés ellátása nagyfrekvenciás készülékkel
52103 Orrvérzés ellátása laserrel
52104 Orrvérzés ellátása cryokezeléssel
52110 Incisio intranasalis
52190 Adhaesiolysis intranasalis
52430 Műtét az állkapcson
52590 Incisio linguae
52800 Garattályog oralis drainage
53000 Endolaryngealis indirect műtét
54010 Lymphadenectomia superficalis
59110 Cauterisatio nasi
59200 Elektrocoagulatio intranasalis
82230 Dilatatio duct.gl.parotidis, submand., submaxill.
82240 Dilatatio pharyngis
**** 03P 0950 Cochlearis implantatum beültetése (implantatum térítése
nélkül)
52072 Cochlear implantatio
03P 0960 Orrplasztika
52170 Orrkorrekció
52171 Septumplastica
52172 Septumperforatio zárása
03P 097A Tonsillectomia, adenotomia
52810 Tonsillectomia, residuum kimetszés
52820 Tonsillo-adenotomia
52850 Adenotomia, readenotomia
52830 Tonsillacsúcs kimetszése (tonsillotomia)
52840 Tonsillectomia lingualis
03P 100A Szájműtétek
52372 Gingivectomia és gingivoplastica
52374 Fogászati csontplasztika
52375 Fogászati csont auto/heterotransplantatio
52376 Intraorális sínezés
52440 Alveolusplasztika
52500 Excisio laesionis linguae
52511 Glossectomia partialis propt. macroglossiam
52540 Nyelv helyreállítása
52541 Sutura linguae
52700 Drainage az arcon és a szájfenéken
52710 Szájpad incisioja (drainage, fenestratio)
52720 Szájpadi elváltozás kimetszése
52740 Szájüreg plasztikai helyreállítása
52753 Szájpadrekonstrukció előzetes műtét után
52760 Resectio uvulae
57640 Állkapocs törések nyílt repositiója
58328 Lágyrésztumor exstirpatio – széles
58982 Ajak és külső száj plastica Le Mesurier szerint
58983 Ajak és külső száj plastica Millard szerint
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58985 Ajak- és külső szájplasztika
X
58986 Ajakkorrekció ajakplasztika után
X
03P 100B Maxillofaciális régió műtéti ellátása
52430 Műtét az állkapcson
X
X
52431 Osteotomia mandibulae
X
57700 Arccsont incisio, idegentest, fragmentum eltáv.
X
X
57710 Arccsont laesio kimetszés
X
X
57720 Arccsont részleges kivésése
X
X
57721 Részleges maxilla eltávolítás
X
57722 Teljes maxilla eltávolítás
X
57723 Arccsont törés ellátása (minilemez, csavar, T. lemez)
X
X
57730 Mandibula kimetszése és reconstructiója
X
57731 Mandibula kimetszés és reconstr./csontgraft.proth.
X
57752 Arccsontplasztika autogen csont transzplantatióval
X
03M 1020 Egyensúlyzavarok
12340 Nystagmus kalorikus vizsgálata
X
X
12342 Vestibularis elektronystagmographia
X
X
12349 Otoneurológiai vizsgálat, teljes körű
X
X
12350 Rotációs teszt Bárány-székkel
X
X
12351 Rotációs teszt forgatószékkel és nystagmográfia
X
X
12354 Optokinetikus nystagmus vizsgálat, craniocorpographia
X
X
12360 Spontán vestibularis jelek vizsgálata
X
X
Kód nélküli tevékenységek
Fistula-tünet vizsgálata
X
X
Posturographia
X
X
Video-nystagmographia
X
03S 1021 Egyensúlyzavar sürgősségi ellátása
85928 Vestibularis működési rendellenesség gyógyszeres kezelése roham
X
X
esetén
85929 Vestibularis működési rendellenesség kezelése speciális műfogásokkal
X
X
acut esetben
03S 1031 Orrvérzés sürgősségi ellátása
59110 Cauterisatio nasi
X
X
85011 Orrvérzés ellátása réteges tamponáddal
X
X
85012 Orrvérzés ellátása Bellocq-tamponáddal
X
X
85013 Orrvérzés csillapítása ballonos tubussal
X
X
03M 1040 Epiglottis
J0510 Heveny epiglottitis
X
X
03M 1070 Laryngitis subglottica speciális kezeléssel
87502 Aerosol kezelés localisan ható szimpatikomimetikummal
X
X
87503 Aerosol kezelés lokálisan ható szteroiddal
X
X
X
X
03M 109C Fül-orr-száj-garat egyéb betegségei
Jelmagyarázat:
*-gal
jelölt tevékenységek a kijelölt intézményekben végezhetők HBCs-03P-0900, Ajak-,
szájpadhasadék műtétei
**-gal
jelölt tevékenységek a kijelölt intézményekben végezhetők HBCs 03P 086B Nyaki
blockdissectio
rosszindulatú daganatos betegség miatt
***-gal
jelölt tevékenységek a kijelölt intézményekben végezhetők HBCs-03P-086C Nyaki
blockdissectio és rekonstrukció myocutan lebennyel vagy microvascularis lebennyel
rosszindulatú betegség miatt
****-gal
jelölt tevékenységek a kijelölt intézményekben végezhetők HBCs-03P-0950 Cochlearis
implantatum beültetése (implantátumár térítése nélkül)
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Ellátási szintek:
Fogl. eü foglalkozás-egészségügyi alapellátás
HFSZ hallókészülék forgalmazó szaküzletek és márkaüzletek
(Ha a forgalmazási tevékenység mellett ugyanott audiológiai szakorvosi szakrendelés is működik, akkor az
I. szintű szakrendelő minimumfeltételeit is biztosítani kell.)
I. Szakrendelők és szaküzlet audiológiai rendeléssel,városi kórházak audiológiái
II. Regionális kórház (megyei kórház) audiológiái
III. Région túli ellátást nyújtó intézetek (egyetemi klinikák, egyes megyei kórház) audiológiái

Az audiológiai tevékenységek
Fogl.
HFSZ
eü
Felnőttkori és gyermekkori audiológiai tevékenység
teljes köre
Felnőtt és gyermekkori audiometriás vizsgálatok
Rutin diagnosztika
Betegek továbbirányítása
A hallókészülék rendeléshez szükséges fül-orrgégészeti és audiológiai vizsgálatok elvégzése
Teljes körű szűrési tevékenység (újszülött szűrések is)
Korlátozott szűrési tevékenység
Alkalmaztatási hallásszűrés
X
A halláskárosodás veszélyének kitett foglalkozási
X
körökben dolgozók időszakos ellenőrző
hallásvizsgálata
A szűrés alapján halláskárosodás gyanúja esetén a
X
vizsgált személy szakellátásának biztosítása
Gondozás
Hallókészülék ellátás, illetve forgalmazás
X
Számítógépes illesztés, illetve programozás és
X
lenyomatvétel
Tesztbokszos és in situ mérés
Rehabilitáció (hallás és beszéd)

Foniátria

A foniátriai ellátásba sorolható diagnózisok
Hangszalag és gégebénulás
A hangszalagok csomói
Hangszalag granuloma
Beszédhangzavarok
Dysphonia
Aphonia
Psychoaphonia és dysphonia
Hyper és hyponasalitás
Egyéb és nem meghatározott beszédhangzavarok
Dysphasia és aphasia

II.

III.
X

X
X
X

X
X
X
X

X
X

X

X
X

X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X
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FONIÁTRIA JÁRÓBETEG-RENDELÉS

J3800
J3820
J3830
R49
R490
R491
F44.4
R4920
R4980
R47.0

I.

X

X
X
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R47.1
R47.8
R48
R48.0
R48.1
R48.2
R48.8
F98.5
F98.6
J38.5
F80
F84.0
R13
K21
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Dysarthria és anarthria
Egyéb és nem meghatározott beszédzavarok
Dyslexia és egyéb jel-dysfunctiók, m.n.o.
Dyslexia és alexia
Agnosia
Apraxia
Egyéb és nem meghatározható jel-dysfuntiók acalculia agraphia
Dadogás
Hadarás
Gégegörcs
A beszéd specifikus fejlődési rendellenessége
Autizmus
Dysphagia
Gastrooesophagealis reflux
Az összes fej-nyaki daganat műtéte utáni állapot
Foniátriai rendelés beavatkozásainak progresszív ellátási szint szerinti besorolása

Progresszív ellátási szint:
I.
Városi kórház, szakrendelő
II.
Regionális ellátási szint (súlyponti, vagy megyei kórházak)
III.
Régión túli ellátási szint (egyetemi klinika, bizonyos súlyponti vagy megyei osztályok)

12480
12481
12486
12487
86319
87510
92330
93493
94100
94101
94110
94120
94130
94140
94141
94180
94200
94210
94281
94290

Progresszív ellátási szint
I.
II.
III.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
*
*
*

Foniátriai alapvizsgálat
Stroboscopia, fiberostroboscopia
Beszédérthetőségi vizsgálat
Beszédvizsgálat, célzott
Szelektív ingeráram kezelés
Inhalációs terápia gyógyszerrel vagy gyógynövénnyel
Alimentatio gastralis
Gyógyászati segédeszköz használatának betanítása
Beszédterápia
Hangterápia
Beszédtréning
Dyslexia tréning
Dysphasia tréning
Nyelőcsőbeszéd tanítása
Beszédtanítás hangprotézissel
Hangtréning
Rágóizomgyakorlatok
Nyelési defektusok javítását célzó tréning
Szenzoros-aktiváció
Logopédiai gyakorlat
Nasometria
Jelmagyarázat:
* ajak- és szájpadhasadékban szenvedő betegek ellátására kijelölt centrumokban
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0603

Az otoneurológiai betegségek és vizsgálatok
DiagnóMegnevezés
Vizsgálat
Megnevezés
zis kód
kód
H8100
Menière betegség
12349
Otoneurológiai vizsgálat, teljes körű*
H8100
Menière betegség
Labyrinthus működést
megszüntető eljárások előtt
H8110
Benignus parolcysmalis szédülés
12360
Vestibularis spontán jelek vizsgálata
12340
Nystagmus kalorikus vizsgálata
H8120
Neuronitis vestibularis
12349
Otoneurológiai vizsgálat, teljes körű
H8130
Egyéb, perifériás eredetű szédülés 12349
Otoneurológiai vizsgálat, teljes körű
12342
Vestibularis elektronystagmographia
12354
Optokinetikus nystagmus vizsgálat,
craniocorpographia
H8140
Központi eredetű szédülés
12349
Otoneurológiai vizsgálat, teljes körű
12342
Vestibularis elektronystagmographia
12354
Optokinetikus nystagmus vizsgálat,
craniocorpographia
H8180
A vestibularis működés egyéb
12349
Otoneurológiai vizsgálat, teljes körű
zavarai
H8190
Egyensúlyzavarok, k.m.n
12349
Otoneurológiai vizsgálat, teljes körű
12342
Vestibularis elektronystagmographia
12354
Optokinetikus nystagmus vizsgálat,
craniocorpographia
H8310
Labyrinthus sipoly
12360
Vestibularis spontán jelek vizsgálata:
Fistula-tünet vizsgálata
H8320
Labyrinthus működés zavarai
12349
Otoneurológiai vizsgálat, teljes körű
12342
Vestibularis elektronystagmographia
12354
Optokinetikus nystagmus vizsgálat,
craniocorpographia
H8380
A belső fül egyéb betegségei
12349
Otoneurológiai vizsgálat, teljes körű
12342
Vestibularis elektronystagmographia
12354
Optokinetikus nystagmus vizsgálat,
craniocorpographia
H8390
Belsőfül-betegség, k.m.n
12349
Otoneurológiai vizsgálat, teljes körű
12342
Vestibularis elektronystagmographia
12354
Optokinetikus nystagmus vizsgálat,
craniocorpographia
Jelmagyarázat:
* 12349 Teljes körű otoneurológiai vizsgálat
A vestibularis rendszer provokációs vizsgálatainak összessége regisztrálás nélkül. Az alábbi
vizsgálatok együttesen:
12360
Spontán nystagmus vizsgálata:
Statokinetikus próbák vizsgálata
Fistulatünet vizsgálata
12354
Optokinetikus nystagmus vizsgálata
12340
Kalorikus ingerlés vizsgálata valamely metodikával
12350
12351
Forgatásos ingerlés valamely metodikával
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GASZTROENTEROLÓGIA
Gasztroenterológia

Szakmakód:

0104

Tevékenységek progresszív ellátási szint szerinti besorolása
Kód

01041
1313A
1313C
1313D
1313E
1313F
1313G
13200
13210
13212
13213
13220
13230
13240
14400
14410
14420
14421
14442
14500
14510
14511
14520
14530
14531
14540
14541
14542
16300
16302
16303
16305
16306
16307
16309
1630A
1630B
1630C
1630E
16310
16312
16320
16330
1633D
16338

Gasztroenterológia
hepatobiliaris stent
nyelőcső manometria („online” módszer)
nyelőcső manometria (24 órás módszer)
Nyelőcső pH monitorozás (24 órás)
dysphagometria
intragastroduodenalis pH monitorozás
elektrogastrographia
rectum digitális vizsgálata
analis manometria
neurourodynamometria rectodynamicamque
Neurorectodynamica
enterostoma vizsgálata
nasogastricus szonda levezetése, cseréje
nyombél szondázás
biopsia oesophagi per oesophagoscopiam
biopsia ventriculi per endoscopiam
biopsia duodeni per endoscopiam
biopsia duodeni per capsulam
kapszulás vékonybél biopsia
biopsia intestini crassi per colonoscopiam
biopsia sigmae per endoscopiam
endoscopos abráziós mintavétel
biopsia recti per rectoscopiam
biopsia ani et/seu regionis perianalis
biopsia regionis perianalis/perirectalis UH vezérelt
biopszia hepatis percutanea
biopszia hepatis percutanea, UH vezérelt
biopszia hepatis percutanea, CT vezérelt
oesophagoscopia
Gastro-oesophagealis varicosias endoscopos vérzéscsillapítása
Endoszkópos intubáció
Endoszkópos tumorroncsolás vegyszerrel
Endoszkópos tumorroncsolás lézerrel
Endoszkópos vitális festés
Endoszkópos thermokoagulatio
organicus nyelőcsőszűkület endoscopos szondatágítása (bougie
vagy oliva alkalmazásával)
oesophagoscopia + tubus behelyezés
organicus nyelőcsőszűkület endoscopos ballondilatációja
oesophagoscopia + vérzéscsillapítás, nagyfrekvenciás készülékkel
oesophagoscopia per gastrostomiam
nyelőcső endoszkópos UH vizsgálata
oesophagogastroscopia
gastroscopia
a gyomor endoszkópos UH vizsgálata
pancreato-cysto-gastrostomia endoscopica

Progresszív
ellátási szint
I.
II.
III.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
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16339
16350
16360
16361
16362
16363
16365
16367
16368
1636D
16370
16400
16410
1641D
1641E
16420
16430
16431
16440
1643D
16710
16920
16930
16940
16950
16951
18530
18590
17600
18701
19131
21290
21292
32630
32641
32660
32661
32666
36130
36133
36138
3613C
36150
3617C
39191
39192
39193
39194
39401
39402
54229
5422A
54273
54274

pancreato-cysto-duodenostomia endoscopica
gastroscopia per gastrostomiam
duodenoscopia
endoscopos sphincterotomia
endoscopos nasobiliaris drénezés
endoscopos kőextractio
endoscopos pancreas pseudocystostomia (cystogastrostomia és
cystoduodenostomia)
Wirsungotomia endoscopica et dilatatio eadem
endoscopos epekőeltávolítás
duodenum endoszkópos UH vizsgálata
oesophago-gastro-bulboscopia
jejunoscopia (proximális enteroscopia)
colonoscopia
colon endoszkópos UH vizsgálata
colonoscopia et colonographia
Rectosigmoideoscopia (flexibilis)
Rectoscopia, merev eszközzel
a rectum és sigma endoscopos UH vizsgálata
anoscopia
rectum endoscopos UH vizsgálata
choledochoscopia duodenoscopon át (baby scop)
gastro-oesophagoscopia gastrotomia révén
enteroscopia enterotomia révén
laparoscopia
Kiegészítő pont intraoperatív endoscopiáért
choledochoscopia
ascites punctio
Vékonytű aspirációs biopszia
alapanyagcsere vizsgálat
cholangiomanometria áramlásvizsgálattal
mikrobiológiai mintavétel székletből
H2 kilégzési teszt
C13/C14 CO2 meghatározás kilégzett levegőből
cholangiographia percutanea transhepatica (PTC)
Cholangio-cholecystographia
Endoscopos retrográd cholangiopancreatographia (ERCP)
ERP pancreatographia endoscopica
ERCT cholangiográphiával
hasi (áttekintő, komplex) UH vizsgálat
pancreas UH vizsgálata
gyomor-bélrendszer UH vizsgálata
máj és epeutak UH vizsgálat
kismedencei transabdominalis UH vizsgálat
duplex UH, hasi erek
laser besugárzás soft-laser 10 cm2-ig
laser besugárzás soft-laser 50 cm2-ig
laser besugárzás soft-laser 100 cm2-ig
laser besugárzás soft-laser 100 cm2 felett
UH vezérelt cysta leszívás és sclerotizálás
UH vezérelt kémiai daganatroncsolás
excisio laesionis oesophagei cervicalis
excisio laesionis oesophagei thoracalis
occlusio fistulae oesophago-trachealis/bronchialis.
cardioplastica

X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
**
**
**
**

X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
**
**
**
**
X
X
X
X
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X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
**
**
**
**
X
X
X
X
X
X
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54275
54283
54285
54286
54287
54291
54292
54293
54340
54324
54490
54512
54522
54523
54693
54821
54920
55170
55185
59900
59910
81111
81120
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occl. fistulae/stomae oesophagei
dilatacio cardiae pneumaticus
oesophagus tamponade Sengstaken-Blakemore szerint
oesophagus tamponade Linton szerint
oesophagus tamponade Minnesota ballonnal
scler. varicorum oesophagei merev scoppal
scler. varicorum oesophagei fiberoscoppal
oesophagus varix ligatio
gyomorfal excisio
Gastrostomia percutanea endoscopica - PEG
endoscopos polypectomia a felső tápcsatornában
excisio ex intestino teniu
excisio e colontos
polypectomia colontos per colonoscopiam
polypectomia sigmae, sigmoidoscopos
polypectomia recti per rectoscopiam
excisio fissurae ani
endoprothesis choledochi eltávolítása
Cholelith eltávolítás duodenoscopia során
endoscopos roncsolás
elváltozás roncsolása
idegentest-eltávolítás oesophagoscopia során
endoscopos idegentest eltávolítás a felső gastro-intestinalis
tractusból
idegentest-eltávolítás rectoscopia során
colonoscopos idegentest eltávolítás
gyomor egyszeri kiürítése
gyomor folyamatos leszívása
gyomormosás
beöntés
székletrög kézi eltávolítása
beöntés stomába
ascites terápiás célzatú lebocsátása
aspiracio hepatis
UH vezérelt májbiopsia
aspiratio hepatis CT vezérelt
UH vezérelt májtályog, cysta percutan drainage
epehólyag percutan leszívás
epehólyag percutan leszívás UH vezérelt
Pancreas pseudocysta punctio UH vezérelt
UH vezérelt pancreas pseudocysta drainage
UH vezérelt pancreas cysta belső drainage (drainage szettel)
Endoszkópos tágítás
Endoszkópos tágítás szondasorral (kivéve oesoph.)
dilatatitio enterostomae
repositio prolapsus recti
repositio prolapsus ani
felszíni érzéstelenítés
helyi infiltrációs érzéstelenítés
immunszupresszív terápia
alimentatio jejunalis

81130
81131
81200
81210
81230
81271
81272
81273
81554
81580
81581
34632
81583
81586
81587
81591
81592
81593
82200
82201
82252
82420
82430
88911
88912
92200
92320
Megjegyzés:
**: LASER működési engedély megléte esetén

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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Főcsoport: 06 Emésztőszervi betegségek
Az ellátás végzéséhez szükséges minimum műtéti szám évente
Főcsoport: 06 Emésztőszervi betegségek
06P 2720
5422A

Nyelőcső közepes műtétei
excisio laesionis oesophagei thoracalis nyelőcső mucosis, submucosus laesióinak
kimetszése
Az ellátás végzéséhez szükséges minimum műtéti szám évente: 20
06P 2730
Nyelőcső kisebb műtétei
54285
oesophagus tamponade Sengstaken-Blakemore szerint
54286
oesophagus tamponade Linton szerint
54287
oesophagus tamponade Minnesota ballonnal
54291
Sclerotisatio varicorum oesophagei (merev scop)
54292
sclerotisatio varicorum oesophagei fiberoscopica
54293
oesophagus varix ligatio
Az ellátás végzéséhez szükséges minimum műtéti szám évente: 20
06P 276C
Vékony-, vastagbél kisebb műtétei
16940
laparoscopia
54340
gyomorfal excisio
54512
exscisio ex intestino tenui
54522
excisio e colontos
54634
jejunostomia percutanea endoscopica – PEJ
Az ellátás végzéséhez szükséges minimum műtéti szám évente: 20
06P 278D
Gyomor kisebb műtétei
54283
dilatacio cardiae pneumaticus
54324
Gastrostomia percutanea endoscopica – PEG
Az ellátás végzéséhez szükséges minimum műtéti szám évente: 20
06P 279B
Végbél, stoma műtétek
54920
exscisio fissurae ani
Az ellátás végzéséhez szükséges minimum műtéti szám évente: 10
06P 2860
Emésztőrendszeri endoszkópos műtétek
54490
Endoscopos polypectomia a felső tápcsatornában
54523
polypectomia colontos per colonoscopiam
54693
polypectomia sigmae, sigmoidoscopos
54822
transanalis endoscopos műtétek, operácios rectoscoppal
Az ellátás végzéséhez szükséges minimum műtéti szám évente: 100
06M 287C
06M 2880
06M 289B
06M 290C
06M 2910
06M 292B
06M 293A
92200
92202
59690
59691

Emésztőszervi malignomák
Tápcsatorna jóindulatú daganata és in situ carcinomái (kiv: ajak, szájüreg, garat)
Gastrointestinális vérzés társult betegséggel
Gastrointestinalis vérzés, több mint 2E transzfúzióval
Szövődményes ulcus pepticum
Nem szövődményes ulcus pepticum
Gyulladásos bélbetegségek cytostaticus vagy cyclosporin kezeléssel
Immunszupressziv terápia
Immunszupressziv terápia cyclosporin kezeléssel
Cytostatikus szer adása
Cytostatikus szer i.v. monotherápia
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59692
Cytostatikus szer i.v. polytherápia
59693
Cytostatikus szer p.os. monotherápia
59694
Cytostatikus szer p.os. polytherápia
59695
Cytostatikus szer iv és per os polytherapia
59697
Nagy dózisú cytostatikus szer polytherápia
06M 293B
Gyulladásos bélbetegségek 18 év felett
06M 294B
Gastrointestinális elzáródás
06M 296F
Helminthiasisok
06S 297E
Emésztőszervi betegségek sürgősségi ellátása
16320
oesophagogastroscopia
16330
gastroscopia
1633D
Gyomor endoszkópos UH vizsgálata
81271
beöntés
Az ellátás végzéséhez szükséges minimum műtéti szám évente: 20
06P 338Z

Emésztőszervi műtétek (kiv. sérv, gyomor, oesoph. vagy bél nagyobb műtétei)
súlyos társult betegséggel
54490
Endoscopos polypectomia a felső tápcsatornában
54523
polypectomia colontos per colonoscopiam
54693
polypectomia sigmae, sigmoidoscopos
Az ellátás végzéséhez szükséges minimum műtéti szám évente: 20
06P 340Z

Gyomor, oesophagus, duodenum, vékony-, vastagbél műtétei (kivéve:
oesophagus nagyobb műtétei) súlyos társult betegségekkel
54274
cardioplastica
54275
occl. fistulae/stomae oesophagei
54283
dilatacio cardiae pneumaticus
54285
oesophagus tamponade Sengstaken-Blakemore szerint
54286
oesophagus tamponade Linton szerint
54287
oesophagus tamponade Minnesota ballonnal
54291
sclerotisatio varicorum oesophagei (merev scop)
54292
sclerotisatio varicorum oesophagei fiberoscop
54293
oesoph. varix ligatio
54340
gyomorfal excisio
Az ellátás végzéséhez szükséges minimum műtéti szám évente: 20
Főcsoport: 07 Máj- és hasnyálmirigy betegségek
07P 343E
Epeútműtétek
55170
endoprothesis choledochi eltávolítása
55183
papillectomia papillae Vateri
Az ellátás végzéséhez szükséges minimum műtéti szám évente: 20
07P 346A

Hepatobiliaris diagnosztikus eljárások, kivéve exploratív laparotomia
rosszindulatú daganat esetén
16951
choledochoscopia
32630
Cholangiographia percutanea transhepatica (PTC)
32660
Endoscopos retrográd cholangiopancreatographia (ERCP)
32661
ERP pancreatographia endoscopica
32667
ERCP cholangioscopiával
Az ellátás végzéséhez szükséges minimum műtéti szám évente: 20
07P 3474
16338
16361

Hepatobiliaris és pancreas endoscopos és egyéb műtétek
pancreato-cysto-gastrostomia endoscopica
endoscopos sphincterotomia
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16362
endoscopos nasobiliaris drénezés
16363
endoscopos kőextractio
16365
Endoscopos pancreas pseudocystostomia (cystogastrostomia és cystoduodenostomia)
16367
Wirsungotomia endoscopica et dilatatio eadem
16368
endoscopos epekőeltávolítás
55275
endoprothesis duct Wirsungiani
55294
occlusio duct. Wirs. et fistulae pancr. endoscopica
59541
epekőoldás endoscopia során bevezetett katéteren át
59542
epekőoldás percután bevezetett katéteren át
81583
UH vezérelt májtályog, cysta percutan drainage
81592
UH vezérelt pancreas pseudocysta drainage
81593
UH vezérelt pancreas cysta belső drainage (drainage szettel)
Az ellátás végzéséhez szükséges minimum műtéti szám évente: 30
07M 370Z
Hepatobiliaris rendszer, hasnyálmirigy betegségek súlyos társult betegségekkel
07P 368Z
Hasnyálmirigy, máj, epeút műtétei súlyos társult betegséggel
07P 369Z
Cholecystectomia, egyéb hepatobiliaris műtétek súlyos társult betegségekkel
16338
pancreato-cysto-gastrostoma endoscopica
16339
pancreato-cysto-duodenostomia endoscopia
16361
papillotomia endoscopica
16362
papillotomia endosc. és drain
16363
papillotomia endosc. és kőeltávolítás
16367
Wirsungotomia endoscopica et dilatatio eadem
16368
endoscopos epekőeltávolítás
16951
choledochoscopia
32630
Cholangiographia percutanea transhepatica (PTC)
32660
Endoscopos retrográd cholangiopancreatographia (ERCP)
32661
ERP pancreatographia endoscopica
32667
ERCP cholangioscopiával
55183
papillectomia papillae Vateri
Az ellátás végzéséhez szükséges minimum műtéti szám évente: 20
Az ellátás végzéséhez szükséges éves minimum műtéti számok
nyelőcső manometria („online” módszer)
1313A
Az ellátás végzéséhez szükséges minimum műtéti szám évente: 25
nyelőcső manometria (24 órás módszer)
1313C
Az ellátás végzéséhez szükséges minimum műtéti szám évente: 25
nyelőcső pH monitorozás (24 órás)
1313D
Az ellátás végzéséhez szükséges minimum műtéti szám évente: 20
dysphagometria
1313E
Az ellátás végzéséhez szükséges minimum műtéti szám évente: 20
intragastroduodenalis pH monitorozás
1313F
Az ellátás végzéséhez szükséges minimum műtéti szám évente: 10
elektrogastrographia
1313G
Az ellátás végzéséhez szükséges minimum műtéti szám évente: 10
analis manometria
13210
Az ellátás végzéséhez szükséges minimum műtéti szám évente: 25
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neurourodynamometria rectodynamicamque
13212
neurorectodynamica
13213
Az ellátás végzéséhez szükséges minimum műtéti szám évente: 10
enterostoma vizsgálata
13220
Az ellátás végzéséhez szükséges minimum műtéti szám évente: 20
nasogastricus szonda levezetése, cseréje
13230
Az ellátás végzéséhez szükséges minimum műtéti szám évente: 20
nyombél szondázása
13240
Az ellátás végzéséhez szükséges minimum műtéti szám évente: 20
biopsia oesophagei per oesophagoscopiam
14400
Az ellátás végzéséhez szükséges minimum műtéti szám évente: 50
biopsia ventriculi per endoscopiam
14410
Az ellátás végzéséhez szükséges minimum műtéti szám évente: 50
biopsia duodeni per endoscopiam
14420
Az ellátás végzéséhez szükséges minimum műtéti szám évente: 50
biopsia duodeni per capsulam
14421
Az ellátás végzéséhez szükséges minimum műtéti szám évente: 10
kapszulás vékonybél biopsia
14442
Az ellátás végzéséhez szükséges minimum műtéti szám évente: 10
biopsia intestini crassi per colonoscopiam
14500
Az ellátás végzéséhez szükséges minimum műtéti szám évente: 50
biopsia sigmae per endoscopiam
14510
Az ellátás végzéséhez szükséges minimum műtéti szám évente: 50
Endoszkópos abráziós mintavétel
14511
Az ellátás végzéséhez szükséges minimum műtéti szám évente: 10
biopsia recti per rectoscopiam
14520
Az ellátás végzéséhez szükséges minimum műtéti szám évente: 50
biopsia ani et/seu regionis perianalis
14530
Az ellátás végzéséhez szükséges minimum műtéti szám évente: 50
biopsia regionis perianalis/perirectalis, UH vezérelt
14531
Az ellátás végzéséhez szükséges minimum műtéti szám évente: 10
biopsia hepatis percutanea
14540
Az ellátás végzéséhez szükséges minimum műtéti szám évente: 10
biopsia hepatis percutanea, UH vezérelt
14541
Az ellátás végzéséhez szükséges minimum műtéti szám évente: 10
biopsia hepatis percutanea, CT vezérelt
14542
Az ellátás végzéséhez szükséges minimum műtéti szám évente: 10

47621

47622

MAGYAR KÖZLÖNY

oesophagoscopia
16300
Az ellátás végzéséhez szükséges minimum műtéti szám évente: 300
gastro-oesophagealis varicositas endoscopos vérzéscsillapítása
16302
Az ellátás végzéséhez szükséges minimum műtéti szám évente: 20
endoszkópos intubáció
16303
Az ellátás végzéséhez szükséges minimum műtéti szám évente: 5
endoszkópos tumorroncsolás vegyszerrel
16305
Az ellátás végzéséhez szükséges minimum műtéti szám évente: 10
endoszkópos tumorroncsolás lézerrel
16306
Az ellátás végzéséhez szükséges minimum műtéti szám évente: 20
endoszkópos vitális festés
16307
Az ellátás végzéséhez szükséges minimum műtéti szám évente: 20
endoszkópos thermocoagulatio
16309
Az ellátás végzéséhez szükséges minimum műtéti szám évente: 20
organicus nyelőcsőszűkület endoscopos szondatágítása (bougie vagy oliva
alkalmazásával)
Az ellátás végzéséhez szükséges minimum műtéti szám évente: 20
1630A

oesophagoscopia + tubus behelyezés
1630B
Az ellátás végzéséhez szükséges minimum műtéti szám évente: 10
organicus nyelőcsőszűkület endoscopos ballondilatacioja
1630C
Az ellátás végzéséhez szükséges minimum műtéti szám évente: 10
oesophagoscopia + vérzéscsillapítás, nagyfrekvenciás készülékkel
1630E
Az ellátás végzéséhez szükséges minimum műtéti szám évente: 10
oesophagoscopia per gastrostomiam
16310
Az ellátás végzéséhez szükséges minimum műtéti szám évente: 5
nyelőcső endoscopos UH vizsgálata
16312
Az ellátás végzéséhez szükséges minimum műtéti szám évente: 50
oesophagogastroscopia
16320
gastroscopia
16330
duodenoscopia
16360
oesophago-gastro-bulboscopia
16370
Az ellátás végzéséhez szükséges minimum műtéti szám évente: 300
a gyomor endoszkópos UH vizsgálata
1633D
Az ellátás végzéséhez szükséges minimum műtéti szám évente: 50
gastroscopia per gastrostomiam
16350
Az ellátás végzéséhez szükséges minimum műtéti szám évente: 5
duodenum endoszkópos UH vizsgálata
1636D
Az ellátás végzéséhez szükséges minimum műtéti szám évente: 50
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jejunoscopia (proximális enteroscopia)
16400
Az ellátás végzéséhez szükséges minimum műtéti szám évente: 30
colonoscopia
16410
Az ellátás végzéséhez szükséges minimum műtéti szám évente: 100
colon endoszkópos UH vizsgálata
1641D
Az ellátás végzéséhez szükséges minimum műtéti szám évente: 20
colonoscopia et colonographia
1641E
Az ellátás végzéséhez szükséges minimum műtéti szám évente: 10
rectosigmoidoscopia (flexibilis)
16420
Az ellátás végzéséhez szükséges minimum műtéti szám évente: 100
rectoscopia, merev eszközzel
16430
Az ellátás végzéséhez szükséges minimum műtéti szám évente: 50
A rectum és sigma endoscopos ultrahang vizsgálata
16431
Az ellátás végzéséhez szükséges minimum műtéti szám évente: 20
anoscopia
16440
Az ellátás végzéséhez szükséges minimum műtéti szám évente: 50
rectum endoscopos ultrahang vizsgálata
1643D
Az ellátás végzéséhez szükséges minimum műtéti szám évente: 30
gastro-oesophagoscopia, gastrotomia révén
16920
Az ellátás végzéséhez szükséges minimum műtéti szám évente: 1
enteroscopia enterotomia révén
16930
kiegészítő pont intraoperatív endoscopiáért
16950
Az ellátás végzéséhez szükséges minimum műtéti szám évente: 1
ascites punctio
18530
Az ellátás végzéséhez szükséges minimum műtéti szám évente: 20
vékonytű aspirációs biopszia
18590
Az ellátás végzéséhez szükséges minimum műtéti szám évente: 20
cholangiomanometria áramlásvizsgálattal
18701
Az ellátás végzéséhez szükséges minimum műtéti szám évente: 5
H2 kilégzési teszt
21290
Az ellátás végzéséhez szükséges minimum műtéti szám évente: 100
C-13/C-14 CO2 meghatározás kilégzett levegőből
21292
Az ellátás végzéséhez szükséges minimum műtéti szám évente: 100
36130
36133
36138
3613C

hasi (áttekintő, komplex) UH vizsgálat
pancreas UH vizsgálata
gyomor-bélrendszer UH vizsgálata
máj és epeutak UH vizsgálata
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kismedence transabdominális UH vizsgálat
36150
duplex UH, hasi erek
3617C
Az ellátás végzéséhez szükséges minimum vizsgálati szám évente: 100
laser besugárzás soft-laser 10 cm2-ig
39191
laser besugárzás soft-laser 50 cm2-ig
39192
laser besugárzás soft-laser 100 cm2-ig
39193
laser besugárzás soft-laser 100 cm2 felett
39194
Az ellátás végzéséhez szükséges minimum műtéti szám évente: 30
UH vezérelt cysta leszívás és sclerotizálás
39401
Az ellátás végzéséhez szükséges minimum műtéti szám évente: 20
UH vezérelt kémiai daganatroncsolás
39402
Az ellátás végzéséhez szükséges minimum műtéti szám évente: 20
endoscopos roncsolás
59900
Az ellátás végzéséhez szükséges minimum műtéti szám évente: 30
elváltozás roncsolása
59910
Az ellátás végzéséhez szükséges minimum műtéti szám évente: 20
idegentest-eltávolítás oesophagoscopia során
81111
Az ellátás végzéséhez szükséges minimum műtéti szám évente: 5
endoscopos idegentest-eltávolítás a felső gastro-intestinalis tractusból
81120
Az ellátás végzéséhez szükséges minimum műtéti szám évente: 5
Idegentest eltávolítás rectoscopia során
81130
Az ellátás végzéséhez szükséges minimum műtéti szám évente: 5
colonoscopos idegentest eltávolítás
81131
Az ellátás végzéséhez szükséges minimum beavatkozás száma évente: 5
gyomor egyszeri kiürítése
81200
Az ellátás végzéséhez szükséges minimum beavatkozás száma évente: 5
gyomor folyamatos leszívása
81210
Az ellátás végzéséhez szükséges minimum beavatkozás száma évente: 5
gyomormosás
81230
Az ellátás végzéséhez szükséges minimum beavatkozás száma évente: 5
beöntés
81271
Az ellátás végzéséhez szükséges minimum beavatkozása száma évente: 5
ascites terápiás célzatú lebocsátása
81554
Az ellátás végzéséhez szükséges minimum beavatkozás száma évente: 20
aspiratio hepatis
81580
Az ellátás végzéséhez szükséges minimum műtéti szám évente: 10
UH vezérelt májbiopsia
81581
Az ellátás végzéséhez szükséges minimum műtéti szám évente: 10
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aspiratio hepatis CT vezérelt
34632
Az ellátás végzéséhez szükséges minimum műtéti szám évente: 10
UH vezérelt májtályog, cysta percutan drainage
májban lévő folyadékgyülem, tályog drainálása UH ellenőrzése mellett
Az ellátás végzéséhez szükséges minimum műtéti szám évente: 10
81583

epehólyag percutan leszívás
81586
Az ellátás végzéséhez szükséges minimum műtéti szám évente: 10
epehólyag percutan leszívás UH vezérelt
81587
Az ellátás végzéséhez szükséges minimum műtéti szám évente: 10
pancreas pseudocysta punctio UH vezérelt
81591
UH vezérelt pancreas pseudocysta drainage
81592
Az ellátás végzéséhez szükséges minimum műtéti szám évente: 10
endoszkópos tágítás
82200
Az ellátás végzéséhez szükséges minimum műtéti szám évente: 10
endoszkópos tágítás szondasorral (kivéve oesophag.)
82201
Az ellátás végzéséhez szükséges minimum műtéti szám évente: 20
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GERIÁTRIA
Geriátria

Szakmakód:

01 Főcsoport
0110
012E
0160
0210
023B
026D

Geriátriai osztályon végezhető tevékenységek
Idegrendszeri megbetegedések
Gerincvelő, ideggyök, cauda equina betegségek, sérülések
Idegrendszeri daganatok
Átmeneti ischemiás agyi keringészavar (TIA)
Hypertensiv encephalopathia
Egyéb idegrendszeri betegségek és cerebrovascularis betegségek
Agyrázkódás, intracranialis sérülés kóma nélkül

03 Főcsoport
1020
109C
110C

Fül-orr-gége és maxillofacialis régió betegségei
Egyensúlyzavarok
Fül, orr, száj, garat, gége egyéb betegségei
Fog-, szájbetegségek

04 Főcsoport
1390
140D
141C
141D
1480
1510

Légzőrendszeri betegségek
Tüdőembólia
Légzőszervi fertőzések, gyulladások
Más kórházból átvett szövődményes tüdőgyulladások
Tüdőgyulladás 60 év felett speciális kezelés nélkül
Interstitialis tüdőbetegség
Légzőrendszer egyéb betegségei

05 Főcsoport
2070
2110
2120
2130
2140
216D
219C
220D
2220
2230
2231
2240
2250

Keringésrendszeri betegségek
AMI speciális kezelés nélkül
Keringési betegségek AMI kivételével, katéterezéssel igazolva
Acut, subacut endocarditis
Szívelégtelenség
Mélyvénás thrombophlebitis
Érbetegségek
Szívritmus-, vezetési zavarok, ideiglenes pacemakerbeültetéssel
Szívritmus-, vezetési zavarok, ideiglenes pacemakerbeültetés nélkül
Angina pectoris, komplex non-invazív vizsgálattal
Atherosclerosis, angina pectoris, egyéb keringési betegségek
Szívizomgyulladás
Hypertonia
Collapsus

06 Főcsoport
292B
293A
296F

Emésztőrendszeri betegségek
Nem szövődményes ulcus pepticum
Gyulladásos bélbetegségek cytostaticus vagy cyclosporin kezeléssel
Helminthiasisok

07 Főcsoport
3480
3490
3500
351B

Máj- és hasnyálmirigy betegségek
Májcirrhosis
Hepatobiliaris rendszer, pancreas malignomája
Pancreas betegségei, kivéve a rosszindulatú daganatokat
Májbetegségek, kivéve rosszindulatú daganatok, cirrhosis

08 Főcsoport

Vázizomrendszeri és kötőszöveti betegségek

0106
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09 Főcsoport
5010

Emlő- és bőrbetegségek
Súlyos bőrbetegségek

10 Főcsoport
538B
540C

Endocrin táplálkozási és anyagcsere betegségek
Pajzsmirigy betegségek rosszindulatú daganatok kivételével
A mellékpajzsmirigy, hypophysis és endokrinszervek egyéb betegségei

11 Főcsoport
580E

Vese- és húgyúti betegségek
Vese-, húgyúti tünetek

12 Főcsoport
6240

Férfi reproduktív rendszeri betegségek
Férfi reproduktív rendszer egyéb betegségei

19 Főcsoport
8210
822B
8240
825B
825D
826B
8281

Mentális betegségek
Akut alkalmazkodási reakció, pszichoszociális diszfunkció
Depresszív szindrómák 60 év felett
Személyiségzavarok, pszichogén reakciók
Organikus zavarok (pszichoszindrómák), mentális retardáció 60 év felett (kivéve:
dementia)
Dementia 60 év felett
Pszichózisok 60 év felett
Delirium ellátása utógondozással

99 Főcsoport
9690
9700
9701

Főcsoport nélküli homogén betegségcsoportok
Kísérő személy ellátása
Jelek, tünetek és egyéb sine morbo állapothoz társuló egyéb kórházi ellátások
Volumen hiány, tumor okozta anaemia sürgősségi ellátása
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GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGPSZICHIÁTRIA
Gyermek- és ifjúsági pszichiátria

Szakmakód:

Tevékenységek progresszív ellátási szint szerinti besorolása
GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGPSZICHIÁTRIA
HBCS
Megnevezés
Akut
alkalmazkodási
reakció,
pszichoszociális diszfunkció
19M 8210
823B
Szorongásos betegségek 18 év alatt
8240
Személyiségzavarok, pszichogén reakciók
825A
Organikus zavarok (pszichoszindrómák), mentális retardáció 60 év
alatt (kivéve: dementia)
8270
Gyermekkori mentális rendellenességek
*19M 8271 Gyermekkori mentális rendellenességek speciális kezeléssel

Tevékenységek progresszív ellátási szint szerinti besorolása
GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGPSZICHIÁTRIAI REHABILITÁCIÓ
HBCS
Megnevezés
19M 823B Szorongásos betegségek 18 év alatt
8240
Személyiségzavarok, pszichogén reakciók
825A
Organikus zavarok (pszichoszindrómák), mentális retardáció 60 év
alatt (kivéve: dementia)
8270
Gyermekkori mentális rendellenességek
*19M 8271 Gyermekkori mentális rendellenességek speciális kezeléssel

0512

Progresszív ellátási szint
II.
X
X
X
X

III.
X
X
X
X

X
X

X
X

Progresszív ellátási szint
II.
X
X
X

III.
X
X
X

X
X

X
X
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GYERMEKSEBÉSZET
Gyermeksebészet

Szakmakód:

0506

Általános szabályok a gyermeksebészeti osztályok tevékenységi körének meghatározásához:
1000 g alatti újszülötteket csak olyan gyermeksebészeti osztály láthat el, melynek intézményi keretében PIC
is működik.
Koraszülöttek, kis súlyú újszülöttek csak olyan gyermeksebészeti osztályon kezelhetők, melynek intézményi
keretében koraszülöttek ellátására jogosult osztály/részleg is működik.
Gyermekonkológiai műtétek csak azokban az intézményekben történhetnek, melyek szervezett
gyermekonkológiai osztállyal/részleggel is rendelkeznek.
Ha a gyermeksebészeti műtőben olyan határterületi beavatkozás történik, melyet az osztály dolgozói
megfelelő szakmai színvonalon ellátni nem tudnak, szakkonziliárius (-team) biztosítása kötelező.
A tevékenységek besorolása az ellátás progresszív szintjei szerint és minimumfeltételeik

Progresszív ellátási
szint
I.
II.
III.
01. Idegrendszeri megbetegedések
12060 14020 15120 50118 50422
12061 50400 50406 50410 50420
50463
15110 50100 50103 50113 50114
50230 50231 50232 50240 50342
50431 50433 50440 50450 50460
81510 S0450 S0480 S0490 S4400
S4470 S4480 S4490 S5400 S5410
S6400 S6410 S6420 S6430 S6440
S7420 S7470 S7480 S7490 S8400
S9400 S9410 S9420 S9430 S9470
15830 16980 50101 50110 50111
50210 50211 50217 50218 50300
02. Szembetegségek
50902
50860 50920 50990 51100
50940
51600 51601 51603 51620

85927
50421

50430 50432 50434

50435

50151
50343
50510
S4410
S5420
S6470
S8410
S9480
50115
50302

50200
50344
50511
S4420
S5430
S6480
S8420
S9490
50117
50303

50216
50424
50515
S4450
S5490
S7410
S8490

50202
50411
50512
S4430
S5470
S6490
S8470

50203
50423
50514
S4440
S5480
S7400
S8480

X

X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X
X

X
X
X
X

X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

5011B 5011C 50201
50314 50340 50341

51150
51630

03. Fül-orr-gége megbetegedések
15410 15430 51800 51810 51812
52111 52122 52123 52350 52541
53114 59200 81030 81040 81050
15440 50660 50661 51811 51840
52430 52440 52500 52610 52621
59110
15460 51820 52173 52174 52372
52624 52740 52750 52751 52752
52930 52950 52951 52952 52953

51670

(csak imperatív indikációval)

51830
52580
81100
51860
52630

52100
52590
81113
52131
52710

52104
52700
85012
52170
52800

52110
53110
85013
52376
52910

52510
52753
52954

52511 52540 52622
52760 52812 52900
53050 53155 53160

52623
52901
54011

52102
52600
85011
52160
52720

47630

MAGYAR KÖZLÖNY

54034 58981
52431

58982 58983

04. Légzőrendszeri
betegségek
53400 53401 53430
15810 15812 15813
53132 53140 53141
53220 53221 53230
53238 53240 53241
53252 53253 53254
53311 53312 53320
53332 53340 53341
53412 53413 53414
53423 53424 53431
53451 53452 53461
53210 53246 53247
53345

53434
15814
53161
53231
53242
53255
53321
53390
53415
53432
53462
53249

58984

58985

58986 58987 82230

53460
15816
53162
53232
53243
53290
53322
53391
53416
53433
53465
53256

81070
15817
53164
53233
53244
53291
53323
53392
53417
53440
53466
53300

81560
16910
53165
53234
53245
53292
53324
53402
53418
53441
53467
53325

53130
53168
53236
53250
53301
53329
53410
53421
53443
87310
53343

53131
53200
53237
53251
53310
53330
53411
53422
53450
88960
53344

5393A

53941 53943 88330

88341

59761
33304
33821
53711
53843
53871
53912
53935
53996
88301

33307
33831
53722
53845
53872
53913
5393B
53997
88310

33348
33861
5382R
53848
53876
5391A
5394A
54052
88421

53808

53809 53934 53936

54285
54502
54570
54613
54691
54911
54991
55410
81240

54286
54503
54581
54620
54700
54912
54992
55420
81250

54287
54504
54582
54631
54701
54913
54994
55430
81271

54301
54511
54583
54632
54710
54920
54996
55431
83410

54302
54512
54590
54641
54791
54921
55300
55440
83411

16943
54523
54708
55462
53474
54210

16950
54550
54709
59730
53475
54211

53471
54551
54800
88610
53476
54220

54283
54552
54801

54321
54681
54820

53477
54221

53478
54222

05. Keringésrendszeri betegségek
18420 53844 53879 53930 53931
88342 88343 88345 88400 88929
33075 33740 33750 59710 59760
15800 17330 33070 33071 33300
33551 33552 33650 33801 33811
33990 33994 33995 53574 53710
5382U 5382W 53840 53841 53842
53849 5384A 53858 5385C 5385D
53877 53878 5387E 53910 53911
53920 53921 53922 53932 53933
5394B 53992 53993 53994 53995
54053 88161 88164 88165 88300
88730
53742 53743 53803 53806 53807
06. Emésztőrendszeri betegségek
15540 15550 15560 15570 32461
54330 54430 54451 54500 54501
54521 54522 54530 54540 54543
54601 54602 54603 54611 54612
54642 54650 54661 54662 54688
54792 54821 54871 54872 54901
54930 54931 54932 54933 54934
55320 55340 55350 55390 55400
55450 55461 55490 81210 81230
85930
15500 16320 16330 1633D 16940
54322 54324 54340 54452 54490
54682 54684 54685 54686 54693
54940 55295 55411 55432 55441
1630B 16920 16930 53472 53473
53479 54022 54200 54201 54202

53124
53167
53235
53248
53297
53326
53403
53420
53442
81080
53342

33308
33841
53791
53846
53874
53914
53940
54050
88344

33346
33851
5382P
53847
53875
53919
53942
54051
88420

•
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X
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X
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54223
54241
54272
54350
54410
54555
54687
54864
55311
55375
55386

•

54224
54242
54273
54360
54411
54556
54793
54865
55319
55377
55391
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54225
54243
54274
54361
54421
54557
54794
54866
55330
55378
59770

54226
54244
54275
54363
54422
54560
54822
5486A
55331
55379
59771

54227
54245
54276
54370
54423
54561
54841
54961
55358
55380
81696

07. Máj- és hasnyálmirigy-betegségek
55051 55100 55102 55110 55118
32620
14540 14551 15510 15511 15520
16362 16363 16365 16367 16368
32660 32661 32667 55000 55001
55021 55022 55050 55052 55090
55122 55123 55124 55125 55130
55141 55150 55160 55161 55168
55192 55200 55201 55202 55203
55232 55233 55234 55235 55236
55245 55246 55248 55249 55251
55265 55266 55271 55272 55273
55282 55291 55292 55293 55294
81592 81593

54228
54261
54291
54380
54440
54562
54850
54962
55359
55381
8169A

54229
54262
54292
54390
54441
54563
54852
54963
55360
55382

5422A
54263
54293
54391
54541
54564
54853
54964
55370
55383

54232
54270
54294
54392
54553
54633
54861
54965
55371
55384

54240
54271
54295
54393
54554
54634
54862
55310
55374
55385

55119
15530
16951
55011
55091
55131
55170
55204
55237
55252
55274
59541

15531
18590
55012
55092
55133
55182
55210
55241
55261
55275
59542

08. Vázizomrendszeri és kötőszöveti betegségek
15020 57801 57802 57803 57880 57882 57883
57950 58003 58201 58202 58204 58205 58221
58305 58306 58307 58322 58325 58326 58331
58344 58350 58352 58362 58405 58406 58407
58450 58451 81871 82034 82051 82080 82090
8224Z 8324I 84120 84500 84750
15030 16970 16971 16972 16973 57641 57700
57821 57822 57830 57831 57832 57833 57834
57849 5784A 5784B 57865 57866 57871 57872
5790A 5790D 5790G 57920 57921 57922 57923
58001 58020 58021 58096 58130 58131 58132
5814C 5814D 5816C 58172 58191 58192 58200
58212 58220 58222 58242 58245 58246 58280
58303 58304 58308 5830A 5830B 58310 58312
58319 5831A 5831B 58321 58323 58327 58328
58351 58353 58360 58361 58363 58364 58372
5837D 5837E 5837F 5837H 58400 58401 58402
81962 82020 82023 82042 82043 82052 82053
8324V 83254 83620 8362A 84010 84130 84210
57600 57610 57630 57640 57650 57660 57670
57723 57730 57731 57750 57752 57753 57754
57785 57790 57810 57811 57812 57813 57814
5781F 5781G 5781K 5781L 5781M 57829 57835

15532
32621
55013
55098
55137
55183
55213
55242
55262
55276
81581

16338
32630
55014
55112
55138
55185
55220
55243
55263
55277
81583

16361
32631
55015
55113
55140
55191
55231
55244
55264
55281
81591

57900
58240
58340
58408
82093

5790B
58300
58341
58409
82096

57930
58301
58343
58410
82170

57784
57845
57873
57924
58140
58203
58290
58313
58332
58377
58403
82094
84712
57680
57780
57815
57840

57800
57847
57881
5792K
58141
58210
58293
58314
58333
58378
58404
83120
84713
57710
57781
5781B
57843

57820
57848
57901
58000
58142
58211
58302
58318
58342
5837A
81791
83245
84714
57720
57783
5781C
57844
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X
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X

X

X
X
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X
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X

X
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X
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57846
57867
57898
57906
57926
5792G
57960
58040
58051
58090
58114
58145
5814P
58182
5819A
58251
58283
5831C
5831N
5836F
5837C
58412
58461
58501
83220
83624
8362F
57804
5781N
58250
58288
58593

57850
57868
57899
57907
57927
5792H
57961
58041
58052
58091
58115
58146
5814R
58183
5819B
58252
58284
5831D
5831T
5836G
5837G
58414
58462
58502
83301
83625
8362G
57816
57823
58260
58294
5893E

57851
57869
5789A
57908
57928
5792I
58002
58042
58053
58092
58116
58147
5814U
58184
58230
58253
58286
5831E
58329
58370
5837I
58420
58463
58510
83303
83626
83700
57817
57824
58261
58295
84110

57852
5786A
5789B
57909
57929
5792L
58010
58043
58054
58093
58117
58148
58162
58185
58231
58254
58289
5831F
58330
58371
5837K
58421
58464
58520
83304
83627
84112
57818
57825
58262
5831R

57853
5786C
5789C
5790E
5792A
5792M
58011
58044
58055
58094
58118
58149
5816B
58186
58241
58255
58291
5831G
58345
58373
5837L
58422
58470
58530
83305
83628
84710
57819
57826
58263
5836B

57854
5786D
5789D
5790F
5792B
5792P
58012
58045
58056
58095
5812F
5814A
58170
58187
58243
58256
58292
5831H
58365
58374
5837M
58423
58471
82041
83307
83629
84711
5781A
57827
58265
5836C

57860
57892
57902
57910
5792C
5792R
58013
58046
58057
58110
5812G
5814B
58171
58188
58244
58257
58309
5831I
58366
58375
5837N
58430
58480
82092
83310
8362B

57861
57894
57903
57911
5792D
5792S
58014
58047
58058
58111
5812H
5814E
5817B
58189
58247
58264
58311
5831K
58367
58376
5837P
58440
58481
82095
83400
8362C

57862
57895
57904
57912
5792E
5792T
58022
58048
58059
58112
58143
5814M
58180
5818C
58248
58281
58316
5831L
58368
58379
58390
58441
58491
82097
83621
8362D

57863
57896
57905
57925
5792F
57940
58023
58050
58060
58113
58144
5814N
58181
58190
58249
58282
58317
5831M
58369
5837B
58411
58460
58500
82130
83623
8362E

5781D
57841
58266
5836D

5781E
57842
58270
5836E

5781H
57864
58285
58561

5781I
5812A
58287
58563

09. Emlő- és bőrbetegségek
39102 58600 58691 58692
58820 58821 58830 58831
58842 58843 58844 58845
58903 58904 58910 58920
58932 58933 58934 58970
58602 58750 58751 58922
58951 59010 59020 59030
58603 58650 58651 58652
58935 58936 58937 58939

58700
58832
58851
58921
59120
58925
59040
58740
5893F

58710
58833
58870
58923
59123
58938

58721
58834
58880
58924
59130
5893A

58722
58835
58900
58927
59220
5893D

58752
58840
58901
58930
59290
58940

58810
58841
58902
58931
59490
58950

58926
58941

5893B 58953
58960

10. Endocrin, táplálkozási és anyagcsere-betegségek
50600
15820 15822 50610 50611 50620 50631
14001 15821 15840 50630 50640 50641 50642 50650 50670
50680 50682 50683 50700 50710 50718 50719 50720 50721
50728 50729 50790

50671
50722
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11. Vese- és húgyúti betegségek
55540 55573 55574 55784 55810
14601 14603 15600 16550 32550
55720 55743 55800 55801 55830
81360
14600 14610 14620 15601 15610
32551 55500 55501 55505 55507
55513 55514 5551A 55520 55531
55560 55570 55571 55572 5557A
55623 5562A 5562B 55630 55631
55660 55661 55662 55671 55672
5567D 5567E 5567P 5567R 5567S
55685 55686 55690 55700 55703
55736 55740 55741 55742 55750
55770 55771 55772 55773 55774
55785 55786 55820 55821 55822
55837 55840 55841 55908 55909
55970 5597Z 55981 55982 55983
81600 81601 85871
55545
55552

55831
55530
55833

55850 55907
55543 55591 55620 55711
55835 5583A 5583B 55980

16510
55509
55532
55590
55640
55673
55680
55712
55751
55775
55823
55940
55984

16511
5550A
55533
55600
55641
55674
55681
55731
55752
55780
55824
55941
55985

12. Férfi reproduktív rendszeri betegségek
14651 14652 14653 56100 56110 56111
56240 56242 56250 56261 56291 56300
56340 56341 56342 56400 56401 56402
56492
56241 56301 56308 56309 56430 56431
56438 56439 5643A 5643B 5643C 5643D
14630 14631 15630 15640 32582 56040
56370 56420 56434 5643X
13. Női reproduktív rendszeri betegségek
56520 56530 56560 56591 56600 56601
57101 57110 57160 57162
15700 15701 56500 56501 56502 56510
56518 56521 56531 56571 56592 56610
57011 57161 59750
14701 56512 56514 56516 56519 56540
56603 56620 56622 56660 56661 5666C
57042 57061 57062 57130
56800 56801 56830 56850 57050 57051

18460
55510
55541
55604
55642
5567A
55682
55732
55760
55781
55832
55942
55986

18461
55511
55542
55621
55643
5567B
55683
55733
55761
55782
55834
55960
59210

X
X
X
X

X

X

X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

32531
55512
5554A
55622
55650
5567C
55684
55734
55762
55783
55836
55961
81440

56112 56120 56130
56302 56303 56310
56403 56404 56405

56220
56311
56410

56432 56433 56436
5643Z
56060 56221 56231

56437

56920 57021 57022

57065

56511 56513 56515
56611 56650 56651

56517
57010

56541 56550 56552
57020 57023 57040

56602
57041

56330

14. Terhesség, szülés, gyermekágy
57550 57551 57553

15.
Újszülöttek
NEM TARTOZIK GYERMEKSEBÉSZETI KOMPETENCIÁBA:
12660 12730 12731 12740 12750 12751 12752 12754 12780
35120 50361 53552 5356A 87620

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
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15 7120 Újszülött, születési súly 1000-1499 g, jelentős műtéttel,
VALAMINT
15 7140 Újszülött, születési súly 1500-1999 g, jelentős műtéttel,
VALAMINT
15 7180 Újszülött, születési súly 2000-2499 g, jelentős műtéttel
16980 50117 5011B
15 7230 Újszülött, születési súly 2499 g felett, jelentős műtéttel
16980 50117 5011B
KIVÉVE
50118 53114 56220 56340 57930 58400 58401 58450 58820
81871 82051

50770 50771 50772
54062 54063 54065
54139
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X
X
X
X
81070

X
X

15 7240 Újszülött, születési súly 2499 g felett, kisebb hasi műtéttel
KIVÉVE
54330 54681 54682 54901 54996 55300 55320
16. Vér- és vérképzőrendszeri betegségek
54010 54111 54130 54132 81540
16942 54020 54091
14270 14271 15811 15811 15815 15818
50780 54021 54030 54031 54060 54061
54110 54120 54121 54131 54137 54138

•

X
X
X

X

X

X

X
X

X
X
X
X
X

X

X

X

50773
54066

22. Égések, fagyások
81941 81942 81943 81944 81945 81946 81947
20% FELETTI II. FOKÚ ÉGÉS CSAK III. ELLÁTÁSI SZINTEN KEZELHETŐ, SZÜKSÉG
ESETÉN SZAKKONZILIÁRIUSSAL

X

A 20% ALATTI II. FOKÚ ÉGÉS ESETÉN ALKALMAZOTT BEAVATKOZÁSOK SZINTJEIT ÉS
MINIMUMFELTÉTELEIT LÁSD A 08. ÉS 09. FŐCSOPORTNÁL

25. Polytraumatizált állapot műtétei
POLYTRAUMATIZÁLT GYERMEK CSAK III. ELLÁTÁSI SZINTEN KEZELHETŐ, SZÜKSÉG
ESETÉN SZAKKONZILIÁRIUSSAL
XX. Szervrendszerhez nem sorolható beavatkozások
18500 59910 85889
39401 81695
81693 81698

X

X

X
X

X
X
X
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IDEGSEBÉSZET
Idegsebészet

Szakmakód:

0204

I. ellátási szinten végezhető beavatkozások
50117
Intracranialis subduralis haematoma eltávolítása
50118
Epiduralis intracranialis haematoma eltávolítása
50200
Impressios koponyatörés ellátása
84112
Crutchfield-húzás
II. ellátási szinten végezhető beavatkozások
50100
Punctio ventriculi cerebri, drain
89220
Intracranialis nyomás monitorizálás
50101
Epi-subdur., intracerebralis tályog punctio/leszívás
50114
Subdur., subarachn. tér tartós drainage
50115
Epi-subdur, intracerebralis tályog tartós drainage
50116
Intracran. epi/subdur. abscessus feltárás, eltávolítás
50144
Res.abscessus supratentorialis cerebri
50146
Lobectomia cerebri
50148
Cerebellaris glioma, metastasis, cysta eltávolítása
50212
Nasalis liquorrhoea, frontalis basisplastica
50217
Frontobasalis sérülés ellátása
50231
Ventriculo-peritonealis shunt beültetés
50240
Ventricularis shunt revisioja
58031
Discectomia cervicalis anterior multiplex
58101
Ventrofixatio cervicalis csont+lemez
5810H
Gerinc belső rögzítése
58103
Spondylodesis cervicalis anterior posteriorque
58033
Lumbalis discectomia flavotomián keresztül
58034
Lumbalis discectomia flavo-v.hemilaminect. át
58035
Többszörös lumbalis discectomia flavo-v. laminectomiával
50300
Hemilaminect. explor./decompr. + foraminotomia
50301
Flavotomia intrasp. ligamentotomia + foraminotomia
50302
Decompressio spinalis anterior
50303
Decompressio spinalis anterolateralis
50360
Lumbalis liquordrainage
50345
Spin.epidur. granuloma/absc. resectio
50350
Epiduralis és periradicularis cicatrectomia
50313
Spin.intradur. granuloma/absc. incisio
50410
Neurinoma eltávolítása perifériás idegből
50370
Percutan spinalis gyökroncsolás kémiai szerekkel
50420
Epineuralis idegvarrat (mikrosebészet)
50421
Perineuralis idegvarrat (mikrosebészet)
50422
Sutura epi et perineuralis nervi
50423
Reanastomosis nervorum
50430
Decompressio et adhaesiolysis nervi periferialis
50431
Plexus brachialis decompressio, adhaesiolysis
50440
Ideg-graft transplantatio (autolog)
50463
Invet.perif.idegsérülés revisio, neurinoma eltáv.
50510
Sympathectomia thoracalis
50511
Sympathectomia lumbalis
50512
Sympathectomia lumbalis bilateralis

Minimális esetszám

20
20
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50513
58036
58100
5810F
5810G
5810P
5810L
5810M
5810N
50424
5810K

Sympathectomia epinephrectomiamque
Discectomia percutanea
Ventrofixatio cervicalis lemezzel
Fixateur interne alkalmazása
Stefee lemezelés
Spondylodesis – PLIF
Spondylodesis ventrolateralis thoracalis
Spondylodesis ventrodorsalis
Spondylodesis translaminaris
Plexus brachialis ágainak mikrosebészeti varrata
Transpedicularis spongiosa plastica, postero-lat.

III. ellátási szinten végezhető beavatkozások
15100
Biopsia intracraniális preoperatíva
15110
Biopsia intraspinalis operatíva
50121
Cingulotomia, cornissura, corpus callosum incisio
50140
Topectomia, gyrectokia, decorticatio cerebri
50141
Epileptogén focus és zóna excisioja
50142
Epileptogén focus és zóna excisioja ECG után
50390
Spinalis neuropacemaker implantáció
01506
Baclofen pumpa
58106
Transthor. csigolyatest res+graft+fémrögzítés
50491
N.facialis decompressio canalis n. VII. feltárás
50112
Decompr./expl.suboccipitalis cranio-craniectomia
50330
Gerincvelői cysta incisioja
50331
Syringomyelia incisio, syringo-subarachnoid.shunt
50332
Syringo-peritonealis shunt
50335
Intradur.extramed.ventr.spin.tu.eltávolítása
5812B
Gerinc stabilizáció három vagy annál több szegmentumban
5812C
Gerinc stabilizáció, tumor protézis beültetésével
5812D
Kombinált mellső-hátsó gerinc stabilizáció
58108
Lumb. retrop. feltárás cs. etst res+fixatio
50490
50145
50404
5011B
5014B
5014C
5014F
5014H
5014I
5014K
50740
5014E
5014G
5014D
50216
50333
50149
58032

Jannetta műtét (agyideg decompressio)
Res.abscessus cerebellaris
Gasser dúc percutan roncsolása
Subduralis effuzio (csecsemőkori) radicalis eltávolítása
Agytörzsi állománybéli tumor v. cysta eltávolítása
Suprasellaris tumor transcranialis eltávolítása
Basis meningeoma/supratent. extracerebr. tumor res.
Pontocerebell. tumor eltávolítása suboccipit. felt.
Hátsó scala supra-infratent. extracerebr. tumor transtr. eltávolítása
Craniospin. extracerebralis tumor suboccipit. eltáv.
Corpus pineale regio tumorainak eltávolítása
Intraventricularis meningeoma eltávolítása
Hátsó scaali meningeoma eltávolítás suboccipit. felt.
Parasagittalis és convexitasi meningeoma resectio
Cranialis meningocele és encephalocele reconstucti
Craniospin. átmenet decompr., IV. kamra kimenet rec
Arnold-Chiari malformatio műtétje
Dissectomia thoraco, costo-transversect.s.facetectom

50750
50751

Transphenoidalis hypophysis adenomectomia
Transcranialis hypophysis tumor eltávolítás

30
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50754
58103
58105
58107

Transsphenoid. intra-suprasellaris tu. eltávolítás
Spondylodesis cervicalis anterior posteriorque
Cervicalis csigolyatest tu. elülső res. + fixatio
Thorac./lumb. csigolyatest can.spin.-ba terj.tu.elt.

50204
50202

Kombinált craniofacialis dysostosis műtétje
Egyszerű craniostenosis műtétje

16980
5011C

Ventriculoscopia, intracranialis
Ventriculoscopia, therapiás beavatkozások

50291
5812A
58109

Transoralis dens resectio
Craniospinalis gerinc-stabilizáció
Spondylodesis C-I-II (Magerl műtét)

50336
50337
50344
50342
50343

Cauda tumorok eltávolítása
Intramedullaris tumorok exstirpatioja
Tethered cord műtétje (diastematomyelia is)
Spinalis meningocele és myelocele, reconstructio
Extra-intr. spin lipomával komb. meningo-myeloc. műtét

5385A
5385B
53950
53951

Intracranialis dysgeneticus AVM, AV shunt resectio
Spinalis extra v. intramedullaris AVM resectio
Intracranialis saccularis aenurysma clippelése
Többszörös intracran. saccularis aneurysmák clippelés

5387A
5387B
5387C
5387D
5387F
53958
53965
33933

Intracranialis érmalformatiok, endovasc műtéte
Intraspin. érmalform. superselectiv endovasc. embol
Carotideo-cavernosus fistula endovasc embolisatio
Intracranialis és intrasp. tumorok endovasc. embol
Intracranialis aneurysma endovascularis műtéte
Intracfranialis percutan transluminalis angioplastica
Intracranialis erek ballon teszt occlusioja
Intracranialis superselektiv thrombolysis

5387E
53961

Extracranialis (arc, fej) malform endovasc embol
Nyaki percutan transluminaris angioplastica

58106
5810K
5812B
5812C
5812D
58108

Transthor. csigolyatest res+graft+fémrögzítés
Transpedicularis spongiosa plastica, postero-lat.
Gerinc stabilizáció három vagy annál több szegmentumban
Gerinc stabilizáció, tumor protézis beültetésével
Kombinált mellső-hátsó gerinc stabilizáció
Lumb. retrop. feltárás cs. etst res+fixatio
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INFEKTOLÓGIA
Fertőzőbeteg-ellátás, infektológia
AIDS-ellátás és -gondozás
Trópusi betegségek ellátása

Szakmakód:

BNO-10 Betegségek
Fertőző és parazitás betegségek
A0000 Cholera (Vibrio cholerae 01, cholera biovariáns okozta)
A0010 Cholera (Vibrio cholerae 01, ElTor biovariáns okozta)
A0090 Cholera k.m.n.
A0100 Hastyphus
A0110 Paratyphus „A”
A0120 Paratyphus „B”
A0130 Paratyphus „C”
A0140 Paratyphus k.m.n.
A0200 Salmonella bélhurut
A0210 Salmonella sepsis
A0220 Salmonella helyi fertőzések
A0280 Egyéb meghatározott salmonella fertőzések
A0290 Salmonella fertőzés k.m.n.
A0300 Shigellosis, Shigella dysenteriae okozta
A0310 Shigellosis, Shigella flexneri miatt
A0320 Shigellosis, Shigella boydii miatt
A0330 Shigellosis, Shigella sonnei miatt
A0380 Egyéb shigellosis
A0390 Shigellosis k.m.n.
A0400 Enteropathogen Escherichia coli fertőzés
A0410 Enterotoxikus Escherichia coli fertőzés
A0420 Enteroinvasiv Escherichia coli fertőzés
A0430 Enterohaemorrhagiás Escherichia coli fertőzés
A0440 Escherichia coli enteritis, k.m.n.
A0450 Campylobacter okozta bélhurut
A0460 Yersinia enterocolitica okozta bélhurut
A0470 Clostridium difficile okozta vékony- és vastagbélgyulladás
(Kívánatos infektológiai osztályon kezelni a beteget az infektivitás miatt)
A0480 Egyéb meghatározott baktériumok által okozott bélfertőzések
A0490 Baktériumok által okozott bélfertőzés k.m.n.
A0500 Staphylococcus által okozott ételmérgezés
A0510 Botulizmus
(Kívánatos infektológiai osztályon kezelni a speciális szakismeretre való tekintette
A0520 Clostridium perfringens [Clostridium welchii] okozta ételmérgezés
A0540 Bacillus cereus ételmérgezés
A0590 Bakteriális ételmérgezés, k.m.n.
A0600 Heveny amoebás dysenteria
A0610 Idült bél amoebiasis
A0620 Amoebás vastagbélgyulladás, nem vérhassal járó
A0630 Bél amoeboma
A0640 Amoebás májtályog
A0650 Amoebás tüdőtályog (J99.8*)
A0660 Amoebás agytályog (G07*)
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progresszív ellátási szint
I.
II.
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A0670 Bőr amoebiasis
A0680 Egyéb lokalizációjú amoebás fertőzés
A0690 Amoebiasis k.m.n.
A0700 Balantidiasis
A0710 Giardiasis [lambliasis]
A0720 Cryptosporidiosis
A0730 Isosporosis
A0780 Egyéb meghatározott protozoon bélbetegségek
A0790 Protozoon bélbetegség k.m.n.
A0800 Rotavirus bélhurut
A0810 Norwalk-ágens által okozott heveny gyomor-bélbetegség
A0820 Adenovirus okozta bélhurut
A0830 Egyéb vírusos bélhurut
A0840 Vírusos bélfertőzés k.m.n.
A0850 Egyéb meghatározott bélfertőzések
A09H0 Feltételezetten fertőző eredetű hasmenés és gyomor-bélhurut
A1700 Gümőkóros agyhártyagyulladás (G01*) (A központi idegrendszer tbc-jét
Infektológiai, illetve Intenzív osztályon kívánatos kezelni)
A1710 Az agyhártyák tuberculomája (G07*) (A központi idegrendszer tbc-jét
Infektológiai, illetve Intzenzív osztályon kívánatos kezelni)
A1780 Az idegrendszer egyéb gümőkórja (A központi idegrendszer tbc-jét
Infektológiai osztályon, illetve Intenzív osztályon kívánatos kezelni)
A1781 Agyvelő gümőkór (Meningoencephalitis tub.) (A központi idegrendszer
tbc-jét kívánatos Infektológiai, illetve Intenzív osztályon kezelni)
A1781 Agyvelő tuberculoma
A1783 Gerincvelő gümőkór
A1784 Polyneuropathia, gümőkóros
A1790 Az idegrendszer gümőkórja k.m.n. (99.8*)
A1901 Heveny miliaris tüdő gümőkór
A1910 Heveny miliaris gümőkór több helyen
A1920 Heveny miliaris gümőkór k.m.n.
A1980 Egyéb miliaris gümőkór
A1990 Miliaris gümőkór k.m.n.
A199A Miliáris gümőkór k.m.n. .polirezisztens kórokozóval
A2000 Bubópestis
A2010 Cellulocutan pestis
A2020 Tüdőpestis
A2030 Pestises agyhártyagyulladás
A2070 Pestises septicaemia
A2080 Egyéb pestis kórformák
A2090 Pestis k.m.n.
A2100 Tularaemia ulceroglandularis
A2110 Tularaemia oculoglandularis
A2120 Tüdő tularaemia
A2130 A gyomor-bélrendszer tularaemiája
A2170 Generalizált tularaemia
A2180 Tularaemia egyéb formái
A2190 Tularaemia k.m.n.
A2200 Bőr anthrax
A2210 Tüdő anthrax
A2220 Gyomor-bél anthrax
A2270 Anthrax septicaemia
A2280 Az anthrax egyéb formái
A2290 Lépfene k.m.n.
A2300 Brucella melitensis által okozott brucellosis
A2310 Brucella abortus által okozott brucellosis
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A2320 Brucella suis által okozott brucellosis
A2330 Brucella canis által okozott brucellosis
A2380 Egyéb brucellosis
A2390 Brucellosis k.m.n.
A2400 Takonykór
A2410 Heveny és fulmináns lefolyású melioidosis
A2420 Félheveny és idült melioidosis
A2430 Egyéb melioidosis
A2440 Melioidosis k.m.n.
A2500 Patkányharapási láz, spirillosis
A2510 Streptobacillosis
A2590 Patkányharapási láz k.m.n.
A2600 Bőr erysipeloid
A2670 Erysipelothrix septicaemia
A2680 Az erysipeloid egyéb formái
A2690 Erysipeloid k.m.n.
A2700 Leptospirosis icterohaemorrhagica [Weil-betegség]
A2780 Leptospirosis egyéb formái
A2790 Leptospirosis k.m.n.
A2800 Pasteurellosis
A2810 Macskakarmolás betegség
A2820 Extraintestinalis yersiniosis
A2880 Egyéb, m.n.o., állatok által terjesztett bakteriális betegségek
A2890 Baktériumok által okozott, állatok terjesztette betegség k.m.n.
A3000 Lepra [Hansen-betegség] k.m.n.
A3010 Tuberculoid lepra
A3020 Határesetű tuberculoid lepra
A3030 Határesetű lepra
A3040 Határesetű lepromatosus lepra
A3050 Lepromatosus lepra
A3080 Lepra egyéb formái
A3090 Lepra k.m.n.
A3100 Tüdő mycobacterium fertőzés
A3110 Bőr mycobacterium fertőzés
A3180 Egyéb mycobacterium által okozott fertőzések
A3190 Mycobacterium fertőzés k.m.n.
A3200 Bőr listeriosis
A3210 Listeria meningitis és meningoencephalitis
(Újszülöttkori fertőzés esetén Perinatalis Intenzív Centrumban kezelendő)
A3270 Listeria septicaemia
(Újszülöttkori fertőzés esetén Perinatalis Intenzív Centrumban kezelendő)
A3280 Listeriosis egyéb formái
A3290 Listeriosis k .m.n.
A33H0 Tetanus neonatorum (intenzív osztályon kezelendő)
A34H0 Szülészeti tetanus (intenzív osztályon kezelendő)
A35H0 Egyéb tetanus (intenzív osztályon kezelendő)
A3600 Torokdiphtheria
A3610 Orrgarat diphtheria
A362 Gége diphtheria
A360 Bőr diphtheria
A380 Egyéb diphtheria
A3690 Diphtheria k.m.n.
A3700 Szamárköhögés, Bordetella pertussis miatt
A3710 Szamárköhögés, Bordetella parapertussis miatt
A3780 Szamárköhögés, egyéb Bordetella fajok miatt
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A3790 Szamárköhögés k.m.n.
A38H0 Vörheny
A3900 Meningococcus okozta agyhártyagyulladás (G01*)
(Intenzív ellátás igénye esetén az Intenzív osztályon izolálandó)
A3910 Waterhouse-Friderichsen syndroma (E35.1*)
(Akut szakban intenzív osztályon kezelendő)
A3920 Heveny meningicoccaemia
(Intenzív ellátás igénye esetén az Intenzív osztályon izolálandó)
A3930 Idült meningococcaemia
A3940 Meningococcaemia k.m.n.
(Intenzív ellátás igénye esetén az Intenzív osztályon izolálandó)
A3950 A szív meningococcusos betegsége
A3980 Egyéb meningococcus okozta fertőzések
A3990 Meningococcus okozta fertőzés k.m.n.
A4000 Septicaemia, A csoportú streptococcus miatt
A4010 Septicaemia, B csoportú streptococcus miatt
A4020 Septicaemia, D csoportú streptococcus miatt
A4030 Septicaemia Streptococcus pneumoniae miatt
A4080 Egyéb streptococcus okozta septicaemia
A4090 Septicaemia, streptococcus miatt k.m.n.
A4100 Staphylococcus aureus okozta septicaemia
A4110 Egyéb azonosított staphylococcus okozta septicaemia
A4120 Nem azonosított staphylococcus okozta septicaemia
A4130 Haemophilus influenzae okozta septicaemia
A4140 Anaerob kórokozók okozta septicaemia
A4150 Septicaemia egyéb Gram-negatív kórokozók miatt
A4180 Septicaemia, egyéb meghatározott kórokozóval
A4190 Septicaemia, k.m.n.
A4200 Tüdő actinomycosis
A4210 Hasi actinomycosis
A4220 Nyaki-arci actinomycosis
A4270 Actinomyces septicaemia
A4280 Sugárgomba fertőzés egyéb formái
A4290 Sugárgomba fertőzés k.m.n.
A4300 Tüdő nocardiosis
A4310 Bőr nocardiosis
A4380 Nocardiosis egyéb formái
A4390 Nocardiosis k.m.n.
A4400 Szisztémás bartonellosis
A4480 Bartonellosis egyéb formái
A4490 Bartonellosis k.m.n.
A46H0 Orbánc (erysipelas)
A4800 Gázgangraena
A4810 Legionárius betegség
A4820 Nem pneumoniás legionárius betegség [Pontiac-láz]
A4830 Toxikus shock syndroma
A4840 Brazil purpurás láz
A4880 Egyéb baktériumok okozta betegségek m.n.o.
A4900 Staphylococcus fertőzés k.m.n.
A4910 Streptococcus fertőzés k.m.n.
A4920 Haemophilus influenzae fertőzés k.m.n.
A4930 Mycoplasma fertőzés k.m.n.
A4980 Egyéb bakteriális fertőzések k.m.n. lokalizációban
A4990 Baktérium fertőzések k.m.n.
A5300 Vérbaj k.m.n. friss vagy késői
A5390 Vérbaj k.m.n.
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A5490
A5620
A5900
A5990
A6000
A6090
A6800
A6810
A6890
A6900
A6910
A6920
A6980
A6990
A70H0
A7480
A7490
A7500
A7510
A7520
A7530
A7590
A7700
A7710
A7720
A7730
A7780
A7790
A78H0
A7900
A7910
A7980
A7990
A8000

Kankós fertőzés k.m.n.
A húgyivarrendszer chlamydiás fertőzése k.m.n.
A húgyivarrendszer trichomoniasisa
Trichomoniasis k.m.n.
A nemi és a húgyivari szervek herpesvirus fertőzése
Anogenitális herpesvirus fertőzés k.m.n.
Tetű által terjesztett visszatérő láz
Kullancs által terjesztett visszatérő láz
Visszatérő láz k.m.n.
Nekrotizáló fekélyes stomatitis
Egyéb Vincent-típusú fertőzés
Lyme-kór (Neuroborreliosis infektológiai osztályon kezelendő)
Egyéb meghatározott spirochaeta fertőzés
Spirochaeta fertőzés, k.m.n.
Chlamydia psittaci fertőzés
Egyéb chlamydia okozta betegségek
Chlamydia fertőzés, k.m.n.
Rickettsia prowazeki okozta, tetű által terjesztett kiütéses typhus
Kiújuló (visszatérő) kiütéses typhus [Brill-kór]
Rickettsia typhi fertőzés
Rickettsia tsutsugamusi okozta kiütéses typhus
Kiütéses typhus k.m.n.
Foltos láz Rickettsia rickettsi miatt
Foltos láz Rickettsia conorii miatt
Foltos láz Rickettsia siberica miatt (szibériai foltos láz)
Foltos láz Rickettsia australis miatt
Egyéb foltoslázak
Foltos láz k.m.n.
Q-láz
Lövészárok láz
Rickettsia-himlő Rickettsia akari miatt
Egyéb meghatározott rickettsiosisok
Rickettsiosis k.m.n.
Heveny poliomyelitis, vaccinálás következtében
Szent László Kórházba/Kórházban szállítandó/kezelendő
A8010 Heveny poliomyelitis, vad vírus, behurcolt
*Szent László Kórházba/Kórházban szállítandó/kezelendő
A8020 Heveny poliomyelitis, vad vírus, honi
*Szent László Kórházba/Kórházban szállítandó/kezelendő
A8030 Heveny poliomyelitis egyéb és k.m.n.
*Szent László Kórházba/Kórházban szállítandó/kezelendő
A8040 Heveny, nem bénulásos poliomyelitis
*Szent László Kórházba (szállítandó) kezelendő
A8090 Heveny poliomyelitis k.m.n.
*Szent László Kórházba (szállítandó) kezelendő
A8100 Creutzfeldt-Jakob betegség
A8110 Subacut sclerotisáló panencephalitis
A8120 Progresszív, multifocalis leukoencephalopathia
A8180 A központi idegrendszer egyéb slow vírus fertőzései
A8190 A központi idegrendszer slow vírus fertőzése, k.m.n.
A8200 Erdei veszettség
A8210 Városi veszettség
A8290 Veszettség k.m.n.
A8300 Japán encephalitis
A8310 Nyugati ló-encephalitis
A8320 Keleti ló-encephalitis
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A8330
A8340
A8350
A8360
A8380
A8390
A8400
A8410
A8480
A8490
A8500
A8510
A8520
A8580
A86H0
A8700
A8710
A8720
A8780
A8790
A8800
A8810
A8880
A89H0
A90H0
A91H0
A9200
A9210
A9220
A9230
A9240
A9280
A9290
A9300
A9310
A9320
A9500
A9510
A9590
A9600
A9610
A9620
A9680
A9690
A9800
A9810
A9820
A9830
A9840
A9850
A9880
A99H0
B0000
B0010
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Saint Louis encephalitis
Ausztrál encephalitis
Kaliforniai encephalitis
Rocio-vírus betegség
Egyéb szúnyog által terjesztett vírusos agyvelőgyulladás
Szúnyog által terjesztett vírusos agyvelőgyulladás k.m.n.
Távol-keleti kullancs encephalitis [Orosz tavaszi-nyári encephalitis]
Közép-európai kullancs encephalitis
Egyéb kullancs által terjesztett vírusos agyvelőgyulladás
Kullancs által terjesztett vírusos agyvelőgyulladás k.m.n.
Enterovirus okozta agyvelőgyulladás (G05.1*)
Adenovirus okozta agyvelőgyulladás (G05.1*)
Ízeltlábúak által terjesztett agyvelőgyulladás, k.m.n.
Egyéb meghatározott vírusos agyvelőgyulladás
Vírusos agyvelőgyulladás k.m.n.
Enterovirus által okozott agyhártyagyulladás (G02.0*)
Adenovirus által okozott agyhártyagyulladás (G02.0*)
Lymphocytás choriomeningitis
Egyéb vírusos agyhártyagyulladás
Vírusos agyhártyagyulladás k.m.n.
Enterovirus által okozott kiütéses láz [Bostoni kiütéses láz]
Járványos szédülés
A központi idegrendszer egyéb meghatározott vírusfertőzései
A központi idegrendszer vírusfertőzései, k.m.n.
Dengue láz [klasszikus dengue]
Haemorrhagiás dengue láz
Chikungunya vírus betegség
O'nyong-nyong láz
Venezuelai ló-láz
Nyugat-nílusi láz
Rift Valley láz
Egyéb meghatározott, szúnyog által terjesztett vírusos lázak
Szúnyog által terjesztett vírusos láz, k.m.n.
Oropouche vírus betegség
Phlebotomus papatasii láz
Kolorádói kullancs-láz
Erdei sárgaláz
Városi sárgaláz
Sárgaláz k.m.n.
Junin haemorrhagiás láz (Szent László Kórházban kezelendő)
Machupo haemorrhagiás láz (Szent László Kórházban kezelendő)
Lassa-láz (Szent László Kórházban kezelendő)
Egyéb Arenavirus haemorrhagiás lázak (Szent László Kórházban kezelendő)
Arenavirus haemorrhagiás láz k.m.n. (Szent László Kórházban kezelendő)
Krimi-Kongói haemorrhagiás láz (Szent László Kórházban kezelendő)
Omszki haemorrhagiás láz (Szent László Kórházban kezelendő)
Kyasanur Forest betegség (Szent László Kórházban kezelendő)
Marburg vírus betegség (Szent László Kórházban kezelendő)
Ebola vírus betegség (Szent László Kórházban kezelendő)
Haemorrhagiás láz renalis syndromával
(Veseelégtelenség esetén dializáló központba helyezendő)
Egyéb meghatározott vírusos haemorrhagiás lázak
Vírusos haemorrhagiás láz, k.m.n.
Ekzema herpeticum
Herpesvirus által okozott hólyagos bőrgyulladás
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B0020
B0030
B0040
B0050
B0070
B0080
B0090
B0100
B0110
B0120
B0180
B0190
B0200
B0210
B0220
B0230
B0270
B0280
B0290
B03H0
B04H
B0500
B0510
B0520
B0530
B0540
B0580
B0590
B0600
B0680
B0690
B07H0
B0800
B0810
B0820
B0830
B0840
B0850
B0880
B09H0
B1500
B1590
B1600
B1610
B1620
B1690
B1700
B1710
B1720
B1780
B1800
B1810
B1820
B1880
B1890

Herpesvirus által okozott gingivostomatitis és pharyngotonsilliti
Herpesvirus agyhártyagyulladás (G02.0*)
Herpesvirus agyvelőgyulladás (G05.1*) (Az akut szakban Intenzív osztályon)
A szem herpesvirus betegsége
Disszeminált herpesvirus betegség
Herpesvirus fertőzés egyéb formái
Herpesvirus fertőzés, k.m.n.
Agyhártyagyulladás bárányhimlő miatt (G02.0*)
Agyvelőgyulladás bárányhimlő miatt (G05.1*)
Tüdőgyulladás bárányhimlő miatt (J17.1*)
Bárányhimlő egyéb szövődménnyel
Bárányhimlő szövődmény nélkül
Zoster agyvelőgyulladás (G05.1*)
Zoster agyhártyagyulladás (G02.0*)
Zoster egyéb idegrendszeri érintettséggel
A szem zoster-betegsége
Disszeminált zoster
Zoster egyéb szövődményekkel
Zoster szövődmény nélkül
Himlő (variola vera) (A Szent László Kórházban izolálandó)
Majomhimlő
Agyvelőgyulladással szövődött kanyaró (G05.1*)
Agyhártyagyulladással szövődött kanyaró (G02.0*)
Tüdőgyulladással szövődött kanyaró (J17.1*)
Középfülgyulladással szövődött kanyaró (H67.1*)
Bélszövődményekkel járó kanyaró
Kanyaró egyéb szövődményekkel
Kanyaró szövődmény nélkül
Rózsahimlő idegrendszeri szövődményekkel
Rózsahimlő egyéb szövődményekkel
Rózsahimlő szövődmény nélkül
Vírusos szemölcsök
Egyéb orthopox vírusfertőzések
Molluscum contagiosum
Exanthema subitum [hatodik betegség]
Erythema infectiosum [ötödik betegség]
Enterovirusos vesicularis stomatitis kiütéssel
Enterovirusos hólyagos torokgyulladás
A bőr és nyálkahártya lésióival járó egyéb meghat. vírusfertőzése
A bőr és nyálkahártya elváltozásaival járó vírusfertőzés k.m.n.
A-típusú hepatitis májcomával
A-típusú hepatitis májcoma nélkül
B-típusú heveny hepatitis delta-ágenssel, májcomával
B-típusú heveny hepatitis delta-ágenssel, májcoma nélkül
B-típusú heveny hepatitis delta-ágens nélkül, májcomával
B-típusú heveny hepatitis delta-ágens és májcoma nélkül
Hepatitis B hordozó heveny d- (felül-) fertőzése
Heveny hepatitis C
Heveny hepatitis E
Egyéb meghatározott heveny vírusos májgyulladás
Idült vírusos B-típusú hepatitis d-ágenssel
Idült vírusos B-típusú hepatitis d-ágens nélkül
Idült vírusos C-típusú hepatitis
Egyéb idült vírusos májgyulladás
Idült vírusos májgyulladás k.m.n.
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Vírushepatitis comával k.m.n.
Vírusos hepatitis coma nélkül k.m.n.
Mycobacterialis fertőzést eredményező HIV betegség (Szent László Kórház)
Egyéb bakteriális fertőzést eredményező HIV betegség
(Szent László Kórház)
B2020 Cytomegalovirus betegséget eredményező HIV betegség
(Szent László Kórház)
B2030 Egyéb vírusfertőzést eredményező HIV betegség (Szent László Kórház)
B2040 Candidiasist eredményező HIV betegség (Szent László Kórház)
B2050 Egyéb gombás fertőzést eredményező HIV betegség (Szent László Kórház)
B2060 Pneumocystis carinii tüdőgyulladást eredményező HIV betegség
(Szent László Kórház)
B2070 Többféle fertőzést eredményező HIV betegség (Szent László Kórház)
B2080 Egyéb fertőző és parazitás betegséget eredményező HIV betegség
(Szent László Kórház)
B2090 K.m.n. fertőző vagy parazitás betegséget eredményező HIV betegség
(Szent László Kórház)
B2100 Kaposi-sarcomát eredményező HIV betegség (Szent László Kórház)
B2110 Burkitt lymphomát eredményező HIV betegség (Szent László Kórház)
B2120 Egyéb non-Hodgkin lymphomát eredményező HIV betegség
(Szent László Kórház)
B2130 A nyirok és vérképző rendszer egyéb mal. daganatait okozó HIV betegsé
(Szent László Kórház)
B2170 Többféle rosszindulatú daganatot eredményező HIV betegség
(Szent László Kórház)
B2180 Egyéb rosszindulatú daganatot eredményező HIV betegség
(Szent László Kórház)
B2190 Nem meghatározott rosszindulatú daganatot eredményező HIV betegsé
(Szent László Kórház)
B2200 Agyvelőbántalmat eredményező HIV betegség (Szent László Kórház)
B2210 Lymphoid interstitialis pneumonitist eredményező HIV betegség
(Szent László Kórház)
B2220 Fogyásos syndromát eredményező HIV betegség (Szent László Kórház)
B2270 Többféle, máshova osztályozott betegséget eredményező HIV betegség
(Szent László Kórház)
B2300 Heveny HIV-fertőzés tünetcsoport (Szent László Kórház)
B2310 Generalizált perzisztáló lymphadenopathiát okozó HIV betegség
(Szent László Kórház)
B2320 M.n.o. haematologiai és immunológiai rendellenességeket okozó HIV
betegség (Szent László Kórház)
B2380 Egyéb meghatározott állapotokat okozó HIV betegség (Szent László Kórház)
B24H0 HIV betegség k.m.n. (Szent László Kórház)
B2500 Cytomegalovirus pneumonitis (J17.1*)
B2510 Cytomegalovirus májgyulladás (K77.0*)
B2520 Cytomegalovirus hasnyálmirigy-gyulladás (K87.1*)
B2580 Egyéb cytomegalovirus betegségek
B2590 Cytomegalovirus betegség k.m.n.
B2600 Mumps-orchitis (N51.1*)
B2610 Mumps-meningitis (G02.0*)
B2620 Mumps-encephalitis (G05.1*)
B2630 Mumps-pancreatitis (K87.1*)
B2680 Járványos parotitis egyéb szövődményekkel
B2690 Járványos parotitis szövődmény nélkül
B2700 Gammaherpesvirus mononucleosis
B2710 Cytomegalovirus mononucleosis
B2780 Egyéb fertőző mononucleosis

X
X

X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

47646

MAGYAR KÖZLÖNY

B2790
B3020
B3030
B3080
B3090
B3300
B3310
B3320
B3330
B3380
B3400
B3410
B3420
B3430
B3440
B3480
B3490
B3700
B3710
B3730
B3740
B3750
B3760
B3770
B3780
B3790
B3800
B3810
B3820
B3830
B3840
B3870
B3880
B3890
B3900
B3910
B3920
B3930
B3940
B3950
B3990
B4000
B4010
B4020
B4030
B4070
B4080
B4090
B4100
B4170
B4180
B4190
B4200
B4210
B4270

Fertőző mononucleosis k.m.n.
Vírusos pharyngoconjunctivitis
Heveny járványos vérzéses conjunctivitis (Enterovirusos) (H13.1*)
Egyéb vírusos conjunctivitis (H13.1*)
Vírusos conjunctivitis k.m.n.
Myalgia epidemica
Ross River betegség
Vírusos carditis
Retrovirus fertőzések, m.n.o.
Egyéb meghatározott vírusbetegségek
Adenovirus fertőzés k.m.n.
Enterovirus fertőzés k.m.n.
Coronavirus fertőzés k.m.n. (SARS – Szent László Kórház)
Parvovirus fertőzés k.m.n.
Papovavirus fertőzés k.m.n.
Egyéb vírusfertőzések nem meghatározott helyen
Vírusos fertőzés k.m.n.
Candidiasisos stomatitis
Tüdő candidiasis
A hüvely és a vulva candidiasisa
Egyéb húgyivarszervi lokalizációjú candidiasis
Candida okozta agyhártyagyulladás (G02.1*)
Candida okozta endocarditis (I39.8*)
Candida sepsis
Egyéb lokalizációjú candidiasis
Candidiasis, k.m.n.
Heveny pulmonalis coccidioidomycosis
Idült pulmonalis coccidioidomycosis
Pulmonalis coccidioidomycosis, k.m.n.
Bőr coccidioidomycosis
Coccidioidomycosis agyhártyagyulladás (G02.1*)
Disszeminált coccidioidomycosis
Coccidioidomycosis egyéb formái
Coccidioidomycosis, k.m.n.
Heveny pulmonalis histoplasmosis capsulati
Idült pulmonalis histoplasmosis capsulati
Pulmonalis histoplasmosis capsulati k.m.n.
Disszeminált histoplasmosis capsulati
Histoplasmosis capsulati k.m.n.
Histoplasmosis duboisii
Histoplasmosis, k.m.n.
Heveny pulmonalis blastomycosis
Idült pulmonalis blastomycosis
Pulmonalis blastomycosis, k.m.n.
Bőr blastomycosis
Disszeminált blastomycosis
Blastomycosis egyéb formái
Blastomycosis, k.m.n.
Tüdő paracoccidioidomycosis
Disszeminált paracoccidioidomycosis
Paracoccidioidomycosis egyéb formái
Paracoccidioidomycosis, k.m.n.
Tüdő sporotrichosis (J99.8*)
Lymphocutan sporotrichosis
Disszeminált sporotrichosis
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B4310
B4400
B4410
B4420
B4470
B4480
B4490
B4500
B4510
B4520
B4530
B4570
B4580
B4590
B4600
B4610
B4620
B4630
B4640
B4650
B4680
B4690
B4700
B4710
B4790
B4800
B4810
B4820
B4830
B4840
B4870
B4880
B49H0
B5000
B5080
B5090
B5100
B5180
B5190
B5200
B5280
B5290
B5300
B5310
B5380
B54H0
B5500
B5510
B5520
B5590
B5610
B5690
B5700
B5710
B5720
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Phaeomycoticus agytályog
Invasiv tüdő aspergillosis
Egyéb tüdő aspergillosis
Tonsilla aspergillosis
Disszeminált aspergillosis
Aspergillosis egyéb formái
Aspergillosis, k.m.n.
Tüdő cryptococcosis
Agyi cryptococcosis
Bőr cryptococcosis
Csont cryptococcosis
Disszeminált cryptococcosis
Cryptococcosis egyéb formái
Cryptococcosis, k.m.n.
A tüdő mucormycosisa
Rhinocerebralis mucormycosis
Gastrointestinalis mucormycosis
Bőr mucormycosis
Disszeminált mucormycosis
Mucormycosis, k.m.n.
Egyéb zygomycosisok
Zygomycosis, k.m.n.
Eumycetoma
Actinomycetoma
Mycetoma, k.m.n.
Lobomycosis
Rhinosporidiosis
Allescheriasis
Geotrichosis
Penicillosis
Opportunista gombás fertőzések
Egyéb meghatározott gombás fertőzések
Mycosis k.m.n.
Plasmodium falciparum malária agyi szövődményekkel
Egyéb súlyos és szövődményes Plasmodium falciparum malária
Plasmodium falciparum malária, k.m.n.
Plasmodium vivax malária léprepedéssel
Plasmodium vivax malária egyéb szövődményekkel
Plasmodium vivax malária szövődmény nélkül
Plasmodium malariae malária nephropathiával
Plasmodium malariae malária egyéb szövődményekkel
Plasmodium malariae malária szövődmény nélkül
Plasmodium ovale malária
Malária majom Plasmodium fertőzés
Egyéb parasitologiai vizsgálattal igazolt malária, m.n.o.
Malária k.m.n.
Zsigeri leishmaniasis
Bőr leishmaniasis
Bőr-nyálkahártya leishmaniasis
Leishmaniasis, k.m.n.
Rhodesiai trypanosomiasis
Afrikai trypanosomiasis, k.m.n.
Heveny Chagas-kór a szív érintettségével (I41.2*, I98.1*)
Heveny Chagas-betegség a szív érintettsége nélkül
Chagas-kór (idült) a szív érintettségével (I41.2*, I98.1*)
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B5730
B5740
B5750
B5800
B5810
B5820
B5830
B5880
B5890
B59H0
B6000
B6010
B6020
B6080
B64H0
B6500
B6510
B6520
B6560
B6580
B6590
B6600
B6610
B6620
B6630
B6640
B6650
B6680
B6690
B6700
B6710
B6720
B6730
B6740
B6750
B6760
B6770
B6780
B6790
B6800
B6810
B6890
B6900
B6910
B6980
B6990
B7000
B7010
B7110
B7180
B7190
B72H0
B73H0
B7400
B7410

Chagas-kór (idült) az emésztőrendszer érintettségével
Chagas-kór (idült) az idegrendszer érintettségével
Chagas-kór (idült) egyéb szervek érintettségével
Toxoplasma által okozott szembetegség
Toxoplasma hepatitis (K77.0*)
Toxoplasmás meningoencephalitis (G05.2*)
Pulmonalis toxoplasmosis (J17.3*)
Toxoplasmosis egyéb szervek érintettségével
Toxoplasmosis, k.m.n.
Pneumocystosis
Babesiosis
Acanthamoebiasis
Naegleriasis
Egyéb meghatározott protozoon betegségek
Protozoon betegség, k.m.n.
Schistosoma haematobium által okozott schistosomiasis [húgyutak]
Schistosoma mansoni által okozott schistosomiasis [bél]
Schistosoma japonicum által okozott schistosomiasis
Cercariás bőrgyulladás
Egyéb schistosomiasisok
Schistosomiasis, k.m.n.
Opisthorchiasis
Clonorchiasis
Dicrocoeliasis
Fascioliasis
Paragonimiasis
Fasciolopsiasis
Egyéb meghatározott mételyfertőzések
Mételyfertőzés, k.m.n.
A máj Echinococcus granulosus fertőzése
A tüdő Echinococcus granulosus fertőzése
A csont Echinococcus granulosus fertőzése
Echinococcus granulosus fertőzés egyéb és több helyen
Echinococcus granulosus fertőzés, k.m.n.
A máj echinococcus multilocularis fertőzése
Echinococcus multilocularis fertőzés, egyéb és több helyen
Echinococcus multilocularis fertőzés, k.m.n.
A máj echinococcosisa, k.m.n.
Echinococcosis, egyéb és k.m.n.
Taenia solium taeniasis
Taenia saginata taeniasis
Taeniasis, k.m.n.
A központi idegrendszer cysticercosisa
A szem cysticercosisa
Egyéb lokalizációjú cysticercosis
Cysticercosis, k.m.n
Diphyllobothriosis
Sparganosis
Dipylidiasis
Egyéb meghatározott cestoda fertőzések
Cestoda fertőzés, k.m.n.
Dracunculiasis
Onchocerciasis
Wuchereria bancrofti okozta filariasis
Brugia malayi okozta filariasis
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B7420
B7430
B7440
B7480
B7490
B75H0
B7600
B7610
B7680
B7690
B7700
B7780
B7790
B7800
B7810
B7870
B7890
B79H0
B80H0
B8100
B8110
B8120
B8130
B8140
B8180
B8200
B8290
B8300
B8310
B8320
B8330
B8340
B8380
B8390
B8500
B8510
B8520
B86H
B8780
B8790
B8800
B8810
B8820
B8830
B8880
B8890
B89H0
B9410
B9420
B9480
B9490
B9500
B9510
B9520
B9530
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Brugia timori okozta filariasis
Loiasis
Mansonelliasis
Egyéb filariasisok
Filariasis, k.m.n.
Trichinellosis
Ancylostomiasis
Necatoriasis
Egyéb horogféreg betegségek
Horogféreg betegség, k.m.n.
Ascariasis bélszövődményekkel
Ascariasis egyéb szövődményekkel
Ascariasis, k.m.n.
Bél strongyloidiasis
Bőr strongyloidiasis
Disszeminált strongyloidiasis
Strongyloidiasis, k.m.n.
Trichuriasis
Enterobiasis
Anisakiasis
Bél capillariasis
Trichostrongyliasis
Bél angiostrongyliasis
Kevert bél helminthiasisok
Egyéb meghatározott bél helminthiasisok
Bél helminthiasis, k.m.n.
Bélparasitosis, k.m.n.
Zsigeri vándorló lárva
Gnathostomiasis
Parastrongylus cantonensis okozta angiostrongyliasis
Syngamiasis
Belső hirudiniasis
Egyéb meghatározott helminthiasisok
Helminthiasis, k.m.n
Fejtetű (Pediculus humanus capitis) által okozott tetvesség
Ruhatetű (Pediculus humanus corporis) okozta tetvesség
Tetvesség, k.m.n
Rühesség (scabies)
Egyéb lokalizációjú myiasisok
Myiasis, k.m.n.
Egyéb atkás fertőzés
Tungiasis [homoki bolha infestatio]
Egyéb ízeltlábúak által okozott fertőzések
Külső hirudiniasis
Egyéb meghatározott fertőzések
Parazita fertőzés k.m.n.
Parazita-betegség, k.m.n.
A vírusos agyvelőgyulladás következményei
A vírusos májgyulladás következményei
Egyéb meghat. fertőzés és élősdi okozta betegségek következményei
K.m.n. fertőző és élősdiek által okozott betegségek következménye
Streptococcus-A mint egyéb főcsoportbeli betegségek kiváltó oka
Streptococcus-B mint egyéb főcsoportbeli betegségek kiváltó oka
Streptococcus-D mint egyéb főcsoportbeli betegségek kiváltó oka
Streptococcus pneumoniae mint egyéb főcsoportbeli betegségek kiváltó oka
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B9540
B9550
B9560
B9570
B9580
B9600
B9610
B9620
B9630
B9640
B9650
B9660
B9670
B9680
B9700
B9710
B9720
B9730
B9740
B9750
B9760
B9770
B9780
B99H0

Egyéb streptococcus fajok mint egyéb főcsoportbeli betegségek kiváltó oka
Streptococcus k.m.n. mint egyéb főcsoportbeli betegségek kiváltó oka
Staphylococcus aureus mint egyéb főcsoportbeli betegségek kiváltó oka
Egyéb staphylococcus mint egyéb főcsoportbeli betegségek kiváltó oka
Staphylococcus k.m.n. mint egyéb főcsoportbeli betegségek kiváltó oka
Mycoplasma pneumoniae mint egyéb főcsoportbeli betegségek kiváltó oka
Klebsiella pneumoniae mint egyéb főcsoportbeli betegségek kiváltó oka
Escherichia coli mint egyéb főcsoportbeli betegségek kiváltó oka
Haemophilus influenzae mint egyéb főcsoportbeli betegségek kiváltó oka
Proteus mint egyéb főcsoportbeli betegségek kiváltó oka
Pseudomonas mint egyéb főcsoportbeli betegségek kiváltó oka
Bacillus fragilis mint egyéb főcsoportbeli betegségek kiváltó oka
Clostridium perfringens mint egyéb főcsoportbeli betegségek kiváltó oka
Egyéb meghat. bakter. ágens mint egyéb főcsoportbeli betegségek kiváltó oka
Adenovirus mint egyéb főcsoportbeli betegségek kiváltó oka
Enterovirus mint egyéb főcsoportbeli betegségek kiváltó oka
Coronavirus mint egyéb főcsoportbeli betegségek kiváltó oka
Retrovirus mint egyéb főcsoportbeli betegségek kiváltó oka
Respiratory syncytial vírus mint egyéb főcsoportbeli betegségek kiváltó oka
Rheovirus mint egyéb főcsoportbeli betegségek kiváltó oka
Parvovirus mint egyéb főcsoportokbeli betegségek kiváltó oka
Papillomavirus mint egyéb főcsoportbeli betegségek kiváltó oka
Egyéb vírus ágensek mint egyéb főcsoportbeli betegségek kiváltó oka
Egyéb és k.m.n. fertőző betegségek
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Más főcsoportokba sorolt betegségek
D5890
D5900
D5910
D5920
D5930
D5940
D5950
D5960
D6190
D65
D6930
D6940
D6941
D6950
D6990
D70H0
D71H0
D7200
D7210
D7280
D 80
D 81
D 82
D 83
D 84
E8050
E8060
E8070

Örökletes haemolyticus anaemia, k.m.n
Gyógyszer okozta autoimmun haemolyticus anaemia
Egyéb autoimmun haemolyticus anaemiák
Gyógyszer okozta nem autoimmun haemolyticus anaemia
Haemolyticus-uraemiás syndroma
Egyéb nem autoimmun haemolyticus anaemiák
Rohamokban jelentkező éjjeli haemoglobinuria [Marchiafava-Micheli]
Egyéb külső ok okozta haemolysis miatti haemoglobinuria
Aplasticus anaemia k.m.n.
Disszeminált intravascularis coagulopathia
Idiopathiás thrombocytopeniás purpura
Egyéb primaer thrombocytopenia
Szerzett gátlótestes hemofília alv. fakt. és imm.suppr. kez. igény
Másodlagos thrombocytopenia
Vérzéses állapot k.m.n.
Agranulocytosis
Polymorphonuclearis neutrophilek functionális zavarai
Leukocyták öröklött anomáliái
Eosinophilia
Fehérvérsejtek egyéb meghatározott rendellenességei
Immunhiány főként antitest defektusokkal
Kevert immunhiányok
Immunhiány egyéb jelentős defektusokhoz
Közönséges kevert immunhiány
Egyéb immunhiány
Crigler-Najjar-syndroma
Egyéb bilirubin anyagcsere rendellenességek
Bilirubin anyagcsere rendellenesség, k.m.n.
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E8300 A réz anyagcsere rendellenességei
E8310 A vas anyagcsere rendellenességei
E86H0 A testnedvek csökkenése, volumenhiány
E8700 Hyperosmolaritás és hypernatraemia
E8710 Hyposmolaritás és hyponatraemia
E8720 Acidosis
E8730 Alkalosis
E8740 A sav-bázis egyensúly kevert zavara
E8750 Hyperkalaemia
E8760 Hypokalaemia
E8770 Túlzott folyadékbevitel (folyadéktúlterhelés)
E8780 Egyéb elektrolit- és folyadék-egyensúly zavarok, m.n.o.
F0210 Demencia Creutzfeldt-Jakob-betegségben (A81.0+)
F0240 Demencia HIV-megbetegedésben (B22.0+)
F0280 Demencia máshol osztályozott betegségben
F0590 Nem-meghatározott delirium
F1050 Alkohol okozta pszichotikus zavarok
F9820 Csecsemő- és gyermekkori táplálási zavarok
F9830 Pica csecsemő- és gyermekkorban
F9890 Gyermek- vagy serdülőkorban kezdődő k.m.n. emocionális zavar
G0000 Haemophilus agyhártyagyulladás (Minden agyhártyagyulladást célszerű
fertőző/infektológiai osztályon kezelni)
G0010 Pneumococcus okozta agyhártyagyulladás (Minden agyhártyagyulladást
célerszű fertőző/infektológiai osztályon kezelni)
G0020 Streptococcus okozta agyhártyagyulladás (Minden agyhártyagyulladást
célszerű fertőző/infektológiai osztályon kezelni)
G0030 Staphylococcus okozta agyhártyagyulladás (Minden agyhártyagyulladást
célszerű fertőző/infektológiai osztályon kezelni)
G0080 Egyéb baktérium okozta agyhártyagyulladás
(Minden agyhártyagyulladást célszerű fertőző/infektológiai osztályon kezelni)
G0090 Baktérium okozta agyhártyagyulladás k.m.n.
(Minden agyhártyagyulladást célszerű fertőző/infektológiai osztályon kezelni)
G01H0 Agyhártyagyulladás máshova osztályozott bakteriális betegségekben
(Minden agyhártyagyulladást célszerű fertőző/infektológiai osztályon kezelni)
G0200 Agyhártyagyulladás máshova osztályozott vírusbetegségekben
(Minden agyhártyagyulladást célszerű fertőző/infektológiai osztályon kezelni)
G0210 Agyhártyagyulladás mycosisokban
(Minden agyhártyagyulladást célszerű fertőző/infektológiai osztályon kezelni)
G0280 Agyhártyagyulladás egyéb máshova osztályozott fertőző és parazitás
betegségekben
(Minden agyhártyagyulladást célszerű fertőző/infektológiai osztályon kezelni)
G0300 Nem gennykeltők okozta agyhártyagyulladás
(Minden agyhártyagyulladást célszerű fertőző/infektológiai osztályon kezelni)
G0310 Idült agyhártyagyulladás
G0320 Jóindulatú, visszatérő agyhártyagyulladás [Mollaret]
G0380 Egyéb meghatározott eredetű agyhártyagyulladás
G0390 Agyhártyagyulladás k.m.n.
G0400 Heveny disszeminált agyvelőgyulladás
G0420 Bakteriális meningoencephalitis és meningomyelitis m.n.o
G0480 Egyéb encephalitis, myelitis és encephalomyelitis
G0490 Encephalitis, myelitis és encephalomyelitis k.m.n.
G0500 Encephalitis, myelitis, encephalomyelitis másh. oszt. bakt. betegségben
G0510 Encephalitis, myelitis, encephalomyelitis másh. oszt. vírusbetegségben
G0520 Encephalitis, myelitis, encephalomyelitis egyéb fertőző-parazitás
G0580 Encephalitis, myelitis, encephalomyelitis egyéb másh. oszt. betegségben
G0600 Intracranialis tályog és granuloma

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

47652

MAGYAR KÖZLÖNY

G0610
G0620
G07H0
G08H0
G09H0
G10H0
G2130
G4060
G4070
G4080
G4090
G4190
G4300
G5000
G5100
G5290
G5300
G5310
G5680
G5690
G6100
G6300
G7340
G8100
G8110
G8190
G8200
G8210
G8220
G8230
G8240
G8250
G9330
G9340
G9350
G9360
G9370
G9380
G9390
G9400
G9600
G9610
G9700
G9710
H0300
H0310
H1030
H1310
H1910
H1920
H1930
H2000
H2200
H3200
H6010

Intraspinalis tályog és granuloma
Extraduralis és subduralis tályog k.m.n.
Intracranialis, intraspinalis tályog, granuloma másh. o. betegségben
Koponyaűri és gerinccsatornai phlebitis és thrombophlebitis
A központi idegrendszer gyulladásos megbetegedéseinek következménye
Huntington-kór
Agyvelőgyulladás utáni parkinsonismus
Grand mal rohamok k.m.n. (petit mal-lal vagy anélkül)
Petit mal k.m.n. grand mal rohamok nélkül
Egyéb epilepsia
Epilepsia, k.m.n.
Status epilepticus, k.m.n.
Migrén aura nélkül [közönséges migrén]
Trigeminus neuralgia
Bell-féle bénulás
Agyideg rendellenesség k.m.n.
Zoster utáni idegfájdalom (B02.2+)
Többszörös agyidegbénulások másh. oszt. fertőző és parazitás betegségben
A felső végtag egyéb mononeuropathiái
Felső végtagi mononeuropathia, k.m.n.
Guillain-Barré-syndroma
Polyneuropathia másh. oszt. fertőző és parazitás megbetegedésekben
Izombántalom máshova osztályozott fertőző és parazitás betegségekben
Féloldali petyhüdt bénulás
Féloldali spasticus bénulás
Féloldali bénulás k.m.n.
Petyhüdt paraplegia
Spasticus paraplegia
Paraplegia k.m.n.
Petyhüdt tetraplegia
Spasticus tetraplegia
Tetraplegia k.m.n.
Vírusfertőzés utáni kifáradásos tünetegyüttes
Encephalopathia k.m.n
Agyi nyomásfokozódás
Agyvizenyő
Reye-syndroma
Egyéb meghatározott agyi megbetegedések
Agyi rendellenesség k.m.n.
Vízfejűség másh. oszt. fertőző és parazitás betegségekben (A00-B9)
Liquor csorgás
Az agyhártyák m.n.o. betegségei
Liquor-csorgás gerinccsapolás következtében
Cysterna- és gerinccsapolás utáni egyéb reakció
A szemhéj parazitás infestatiója máshova osztályozott betegségekben
A szemhéj érintettsége máshova osztályozott fertőző betegségekben
Heveny kötőhártya-gyulladás, k.m.n.
Kötőhártya-gyulladás másh. oszt. fertőző és parazitás betegségekben
Herpesvirus szaruhártya-gyulladás és keratoconjunctivitis (B00.5+xx)
Keratitis, k.conjunctivitis másh. o. egyéb fert. és parazitás betegségekben
Keratitis és keratoconjuctivitis egyéb másh. oszt. betegségekben
Akut és szubakut iridocyclitis
Iridocyclitis máshova osztályozott fertőző és parazitás betegségekben
Chorioretinitis máshova oszt. fertőző és parazitás betegségekben
A külső fül cellulitise
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H6030
H6200
H6210
H6220
H6230
H6500
H6510
H6520
H6530
H6540
H6590
H6600
H6610
H6620
H6630
H6640
H6690
H6700
H6710
H6780
H6800
H7000
H7010
I00
I01
I26
I3200
I3210
I3280
I33
I3980
I4000
I4100
I4110
I4120
I4180
I4230
I4300
I5200
I5210
I6810
I8800
I8890
I9810
19820
J00H0
J0100
J0110
J0120
J0130
J0140
J0180
J0190
J0200
J0280
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Egyéb fertőzéses külsőfül-gyulladás
Külsőfül-gyulladás máshova osztályozott bakteriális betegségekben
Külsőfül-gyulladás máshova osztályozott vírusos betegségekben
Külsőfül-gyulladás gombás betegségekben
Külsőfül-gyulladás egyéb másh. o. fertőző és parazitás betegségekben
Heveny savós középfülgyulladás
Egyéb heveny, nem-gennyes középfülgyulladás
Idült savós középfülgyulladás
Idült mucosus középfülgyulladás
Egyéb idült nem-gennyes középfülgyulladás
Nem gennyes középfülgyulladás, k.m.n.
Heveny gennyes középfülgyulladás
Idült tubotympanalis gennyes középfülgyulladás
Idült atticoantralis gennyes középfülgyulladás
Egyéb idült gennyes középfülgyulladás
Gennyes középfülgyulladás, k.m.n.
Középfülgyulladás, k.m.n.
Középfülgyulladás máshova osztályozott bakteriális betegségekben
Középfülgyulladás máshova osztályozott vírusos betegségekben
Középfülgyulladás egyéb, máshova osztályozott betegségekben
Fülkürthurut
Heveny mastoiditis
Idült mastoiditis
Rheumás láz a szív érintettségének említése nélkül
Rheumás láz a szív érintettségével
Tüdőembólia
Szívburokgyulladás máshová osztályozott bakteriális betegségekben
Szívburokgyulladás egyéb másh. o. fertőző és parazitás betegségekben
Szívburokgyulladás egyéb máshová osztályozott betegségekben
Heveny és félheveny szívbelhártya-gyulladás
Szívbelhártya-gyulladás, billentyű k.m.n. másh. oszt. betegségekben
Fertőzéses szívizomgyulladás
Szívizomgyulladás máshová osztályozott bakteriális betegségekben
Szívizomgyulladás máshová osztályozott vírusos betegségekben
Szívizomgyulladás egyéb, másh. o. fertőző és parazitás betegségekben
Szívizomgyulladás egyéb máshová osztályozott betegségekben
Endomyocardialis (eosinophiliás) betegség
Cardiomyopathia máshová osztályozott fertőző és parazitás betegségekben
Egyéb szívrendellenességek máshová oszt. bakteriális betegségekben
Egyéb szívrendellenességek egyéb másh. o. fert. és parazitás betegségekben
Agyi ütőérgyulladás máshova oszt. fertőző és parazitás betegségekben
Nem specifikus mesenterialis nyirokcsomó-gyulladás
Nem specifikus nyirokcsomó-gyulladás, k.m.n.
Szív-érrendszeri rendell. másh. o. fertőző és parazitás betegségekben
Nyelőcső varicositas máshová osztályozott betegségekben
Heveny orr-garatgyulladás [meghűlés]
Sinusitis maxillaris acuta
Sinusitis frontalis acuta
Sinusitis ethmoidalis acuta
Sinusitis sphenoidalis acuta
Heveny pansinusitis
Egyéb heveny sinusitis
Heveny sinusitis, k.m.n.
Heveny garathurut streptococcus miatt
Heveny garatgyulladás egyéb meghatározott kórokozótól
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J0290
J0300
J0380
J0390
J0400
J0401
J0402
J0410
J0420
J0500
J0510
J0600
J0680
J0690
J1000
J1010
J1080
J1100
J1110
J1180
J1200
J1210
J1220
J1280
J1290
J1291
J1292
J1299
J13H0
J14H0
J1500
J1510
J1520
J1530
J1540
J1550
J1560
J1570
J1580
J1590
J1600
J1680
J1700
J1710
J1720
J1730
J1780
J1800
J1810
J1820
J1880
J1890
J2000
J2010
J2020

Akut garatgyulladás, nem meghatározott
Streptococcus okozta mandulagyulladás
Heveny mandulagyulladás egyéb, meghatározott kórokozótól
Heveny mandulagyulladás, k.m.n.
Heveny gégegyulladás
Heveny gégegyulladás (Laryngitis acuta)
Heveny gégegyulladás (Laryngitis subglottica)
Heveny légcsőgyulladás
Heveny laryngotracheitis
Heveny obstructiv laryngitis [croup]
Heveny epiglottitis
Heveny laryngopharyngitis
Egyéb felső légúti fertőzések több helyen
Felső légúti fertőzés, k.m.n.
Influenza tüdőgyulladással, influenzavírus identifikált
Influenza egyéb légúti tünetekkel, influenzavírus identifikált
Influenza egyéb tünetekkel, influenzavírus identifikált
Influenza tüdőgyulladással, vírus nem identifikált
Influenza egyéb légúti tünetekkel, vírus nem identifikált
Influenza egyéb tünetekkel, vírus nem identifikált
Adenovirus pneumonia
Légúti syncytialis vírus pneumonia
Parainfluenza vírus pneumonia
Egyéb vírusos pneumonia
Vírusos tüdőgyulladás, k.m.n.
Herpesz vírusok okozta tüdőgyulladás
Varicella- zooster okozta tüdőgyulladás
Egyéb vírus okozta tüdőgyulladás
Streptococcus pneumoniae okozta tüdőgyulladás
Haemophilus influenzae okozta tüdőgyulladás
Klebsiella pneumoniae okozta tüdőgyulladás
Pseudomonas okozta tüdőgyulladás
Staphylococcus okozta tüdőgyulladás
B-csoportú streptococcus okozta tüdőgyulladás
Egyéb streptococcus okozta tüdőgyulladás
Escherichia coli okozta tüdőgyulladás
Egyéb anaerob, Gram-negatív bacteriumok okozta tüdőgyulladás
Mycoplasma pneumoniae okozta tüdőgyulladás
Egyéb bakteriális tüdőgyulladás
Bakteriális tüdőgyulladás, k.m.n.
Chlamydia okozta pneumonia
Egyéb fertőző organizmusok okozta tüdőgyulladás
Tüdőgyulladás máshol osztályozott bakteriális betegségekben
Tüdőgyulladás máshol osztályozott vírusbetegségekben
Tüdőgyulladás gombás megbetegedésekben
Tüdőgyulladás parazitás betegségekben
Tüdőgyulladás egyéb, máshova osztályozott betegségekben
Bronchopneumonia, k.m.n.
Lobaris tüdőgyulladás, k.m.n.
Hypostaticus pneumonia, k.m.n.
Egyéb tüdőgyulladás, kórokozó, k.m.n.
Tüdőgyulladás, k.m.n.
Heveny bronchitis Mycoplasma pneumoniaetól
Heveny bronchitis Haemophilus influenzaetól
Heveny bronchitis streptococcustól

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

•

2009. évi 193. szám

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

MAGYAR KÖZLÖNY

J2030
J2040
J2050
J2060
J2070
J2080
J2090
J2100
J2180
J2190
J22H0
J3290
J 37
J3990
J40H0
J4100
J4110
J4180
J42H0
J4400
J4410
J82H0
J8510
J8520
J8530
J91
K1120
K1130
K1200
K1210
K1220
K2910
K2920
K2950
K2960
K2970
K2990
K30H0
K37H0
K5000
K5010
K5080
K5090
K5100
K5110
K5120
K5130
K5150
K5180
K5190
K5210
K5220
K5600
K5610
K5620

•

47655

2009. évi 193. szám

Heveny bronchitis coxsackie-vírustól
Heveny bronchitis parainfluenza-vírustól
Heveny bronchitis légúti syncytialis vírustól
Heveny bronchitis rhinovirustól
Heveny bronchitis echovirustól
Heveny bronchitis egyéb meghatározott kórokozótól
Heveny bronchitis, k.m.n.
Heveny bronchiolitis légúti syncytialis vírustól
Heveny bronchiolitis egyéb meghatározott kórokozóktól
Heveny bronchiolitis, k.m.n.
Nem meghatározott alsó légúti fertőzés
Idült sinusitis, k.m.n.
Idült laryngitis és laryngotracheitis
A felső légutak betegségei, k.m.n.
Bronchitis, nem hevenynek vagy idültnek meghatározva
Egyszerű idült bronchitis
Mucopurulens idült bronchitis
Kevert egyszerű és mucopurulens idült bronchitis
Nem meghatározott idült bronchitis
Idült obstr. tüdőbetegség heveny alsó légúti fertőzéssel
Idült obstr. tüdőbetegség heveny fellángolással, k.m.n.
Pulmonalis eosinophilia, m.n.o.
Tüdőtályog pneumoniával
Tüdőtályog pneumonia nélkül
Mediastinalis tályog
Mellüregi folyadékképződés máshol osztályozott állapotokban
Nyálmirigygyulladás
Nyálmirigytályog
Recurráló aphthák a szájban
Stomatitis egyéb formái
Cellulitis és abscessus a szájban
Egyéb heveny gastritis
Alkoholos gastritis
Idült gastritis k.m.n.
Egyéb gastritis
Gastritis k.m.n
Gastroduodenitis k.m.n.
Dyspepsia
Appendicitis k.m.n.
A vékonybél Crohn-betegsége
A vastagbél Crohn-betegsége
Crohn-betegség, egyéb
Crohn-betegség, k.m.n.
Enterocolitis ulcerosa (chronica)
Ileocolitis ulcerosa (chronica)
Proctitis ulcerosa (chronica)
Rectosigmoiditis ulcerosa (chronica)
Proctocolitis mucosa
Colitis ulcerosa egyéb
Colitis ulcerosa k.m.n.
Toxikus gastroenteritis és colitis
Allergiás és nutritionalis gastroenteritis és colitis
Hűdéses bélelzáródás (ileus paralyticus)
Bélbetüremkedés
Volvulus
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K5630
K5660
K5670
K5890
K5900
K5910
K5920
K5930
K5940
K5980
K5990
K6000
K6390
K6500
K6580
K6590
K6700
K6710
K6720
K6730
K6780
K7000
K7010
K7020
K7030
K7040
K7090
K7100
K7110
K7120
K7130
K7140
K7150
K7160
K7170
K7180
K7190
K7200
K7210
K7290
K7300
K7310
K7320
K7321
K7329
K7380
K7390
K7400
K7410
K7420
K7430
K7440
K7450
K7460
K7500

Epekő ileus
Egyéb és nem meghatározott bélelzáródás
Bélelzáródás k.m.n.
Irritabilis bél syndroma hasmenés nélkül
Székrekedés
Funkcionális hasmenés
Neurogen bélpanaszok m.n.o.
Megacolon m.n.o.
Analis görcs
Egyéb meghatározott bélműködési rendellenességek
Bélműködési rendellenesség k.m.n.
Akut végbélnyílás fissura
Bélbetegség k.m.n.
Heveny hashártyagyulladás
Egyéb hashártyagyulladás
Hashártyagyulladás, k.m.n.
Chlamydia peritonitis (A74.8+)
Gonococcus peritonitis (A54.8+)
Syphilises peritonitis (A52.7+)
Gümőkóros peritonitis (A18.3+)
A hashártya egyéb rendell. máshol oszt. fertőzéses betegségekben
Alkoholos zsírmáj
Alkoholos májgyulladás
Alkoholos májfibrosis és májsclerosis
Alkoholos májzsugorodás
Alkoholos májelégtelenség
Alkoholos májbetegség, k.m.n.
Toxikus májbetegség epepangással
Toxikus májbetegség, májelhalással
Toxikus májbetegség heveny májgyulladással
Toxikus májbetegség perzisztáló idült májgyulladással
Toxikus májbetegség krónikus lobularis hepatitissel
Toxikus májbetegség krónikus aktív hepatitissel
Toxikus májbetegség hepatitissel, m.n.o.
Toxikus májbetegség fibrosissal és cirrhosissal
Toxikus májbetegség egyéb máj-rendellenességekkel
Toxikus májbetegség, k.m.n.
Heveny és szubakut májelégtelenség
Idült májelégtelenség
Májelégtelenség, k.m.n.
Krónikus perzisztáló hepatitis, m.n.o.
Krónikus lobularis hepatitis, m.n.o.
Krónikus aktív hepatitis, m.n.o.
Lupoid hepatitis
Krónikus aktív hepatitis k.m.n.
Egyéb krónikus hepatitis, m.n.o.
Krónikus hepatitis, k.m.n.
Májfibrosis
Májsclerosis
Májfibrosis sclerosissal
Primer biliaris cirrhosis
Secundaer biliaris cirrhosis
Biliaris cirrhosis, k.m.n.
Egyéb és k.m.n. májzsugorodás
Májtályog
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K7520
K7530
K7580
K7590
K7600
K7610
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K7690
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K8010
K8020
K8030
K85
K86
K9000
K9010
K9030
K9040
K9080
K9090
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K9210
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L0240
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Nem specifikus reaktív májgyulladás
Granulomatosus májgyulladás, m.n.o.
Egyéb meghatározott gyulladásos májbetegségek
Gyulladásos májbetegség, k.m.n.
Zsírmáj, m.n.o.
Idült májpangás
Necrosis haemorrhagica centralis hepatis
Májinfarctus
Peliosis hepatis
Venoocclusiv májbetegség
Portalis hypertensio
Hepatorenalis syndroma
A máj egyéb meghatározott megbetegedései
Májbetegség k.m.n.
Májrendellenességek máshova oszt. fertőző és parazitás betegségekben
Májrendellenességek egyéb, máshova osztályozott betegségekben
Epehólyag-kövesség heveny epehólyag-gyulladással
Epehólyag-kövesség egyéb epehólyag-gyulladással
Epehólyag-kövesség epehólyag-gyulladás nélkül
Epeútkő epeútgyulladással
Heveny hasnyálmirigygyulladás
A hasnyálmirigy egyéb betegségei
Coeliakia
Trópusi sprue
Steatorrhoea pancreatica
Felszívódási zavar intolerancia miatt, m.n.o.
Egyéb felszívódási zavar
Felszívódási zavar k.m.n.
Vérhányás
Vérszékelés
Egyéb meghat. emésztőszerv megbetegedése, másh. oszt. betegségekben
Staphylococcusos dermolysis („forrázott bőr”) syndroma
Staphylococcusus dermolysis, localizált forma (<10% testfelület)
Staphylococcusos dermolysis, kiterjedt forma (10-80% testfelület)
Staphylococcusos dermolysis, generalizált tünetek (>80% testfelület)
Staphylococcusos dermolysis, bármely testfelület + septikus állapot
Ótvar [bármely kórokozótól] [bárhol]
Egyéb dermatosisok impetiginisatiója
Arcbőr tályog, kelés, carbunculus
A nyak bőrtályogja, kelése, carbunculusa
A törzs bőrtályogja, kelése, carbunculusa
Tomportáji bőrtályog, kelés, carbunculus
Végtag bőrtályog, kelés, carbunculus
Egyéb elhelyezkedésű bőrtályog, kelés, carbunculus
Bőrtályog, kelés, carbunculus, k.m.n.
Az ujj, lábujj cellulitise
A végtag egyéb részeinek cellulitise
Az arc cellulitise
A törzs cellulitise
Egyéb lokalizációjú cellulitis
Cellulitis, k.m.n.
Akut nyirokcsomó-gyulladás az arcon, fejen, nyakon
Akut nyirokcsomó-gyulladás a törzsön
Akut nyirokcsomó-gyulladás a felső végtagon
Akut nyirokcsomó-gyulladás az alsó végtagon
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L0480 Akut nyirokcsomó-gyulladás egyéb helyeken
L0490 Akut nyirokcsomó-gyulladás, k.m.n.
L0800 Pyoderma
L0880 A bőr és a bőr alatti szövetek egyéb, meghatározott helyi fertőzései
L0890 A bőr és a bőr alatti szövetek helyi fertőzései, k.m.n.
L1200 Bullosus pemphigoid
L1201 Enyhe bullosus pemphigoid
L1202 Közepesen súlyos bullosus pemphigoid
L1203 Súlyos bullosus pemphigoid szövődmény nélkül
L1204 Súlyos bullosus pemphigoid szövődménnyel
L1210 Hegesedő pemphigoid
L1220 Gyermekkori idült bullosus betegség
L1230 Szerzett epidermolysis bullosa
L1280 Egyéb pemphigoid
L1290 Pemphigoid, k.m.n.
L1300 Dermatitis herpetiformis
L2090 Atopiás dermatitis, k.m.n.
L2091 Atopiás dermatitis, enyhe (SCORAD 18 alatt)
L2092 Atopiás dermatitis, mérsékelt (SCORAD 18-35 között)
L2100 Seborrhoea capitis
L2110 Gyermekkori seborrhoeás dermatitis
L2180 Egyéb seborrhoeás dermatitisek
L2190 Seborrhoeás dermatitis, k.m.n.
L22H0 Pelenka-dermatitis
L3030 Fertőzéses dermatitis
L3040 Erythema intertrigo
L3050 Pityriasis alba
L3080 Egyéb megnevezett dermatitisek
L3090 Dermatitis, k.m.n.
L4440 Gyermekkori papularis acrodermatitis [Giannotti-Crosti]
L5000 Allergiás urticaria
L5010 Urticaria idiopathica
L5020 Hideg-meleg urticaria
L5090 Urticaria, k.m.n.
L5100 Nem bullosus erythema multiforme
L5110 Bullosus erythema multiforme
L5120 Toxikus epidermalis necrolysis [Lyell]
L5121 Toxikus epidermalis necrolysis, testnyílások és ezek környékén
L5122 Toxikus epidermalis necrolysis, testny. és körny. + <30% testfelület
L5123 Toxikus epidermalis necrolysis, testny. és körny. + 30-80% testfelület
L5124 Toxikus epidermalis necrolysis testny. és körny. + 100% testfelülület
L5125 Toxikus epidermalis necrolysis, belszervi nyálkah.+ bárm. % testfelület
L5180 Egyéb erythema multiforme
L5190 Erythema multiforme, k.m.n.
L52H0 Erythema nodosum
L9580 Egyéb bőrre lokalizált vasculitisek
L9590 Bőrre lokalizált vasculitis, k.m.n.
L97H0 Az alsó végtag fekélye, m.n.o.
L9800 Pyogen granuloma
M0000 Staphylococcus okozta ízületi és sokízületi gyulladás
M0010 Pneumococcus okozta ízületi és sokízületi gyulladás
M0020 Egyéb streptococcus okozta ízületi és sokízületi gyulladás
M0080 Egyéb baktérium okozta arthritis és polyarthritis
M0090 Ízületi gyulladás nem specifikált pyogen kórokozó miatt
M0100 Meningococcus okozta ízületi gyulladás (A39.8+)
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M0110
M0120
M0130
M0140
M0150
M0160
M0180
M0200
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M0290
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Gümőkór okozta ízületi gyulladás (A18.0+)
Arthritis Lyme-kórban (A69.2+)
Ízületi gyulladás egyéb máshová osztályozott bakteriális betegségekben
Rubeolás ízületi gyulladás (B06.8+)
Ízületi gyulladás egyéb, máshová osztályozott vírusbetegségekben
Ízületi gyulladás gombás fertőzésekben (B35-B49+)
Arthritis egyéb, máshová oszt. fertőző és parazitás betegségekben
Arthropathia intestinalis bypass után
Dysenteriát követő arthropathia
Postimmunisatiós arthropathia
Reiter-betegség
Egyéb reaktív arthropathiák
Reaktív arthropathia, k.m.n.
Meningococcus fertőzést követő arthritis (A39.8+)
Syphilises fertőzést követő arthropathia
Egyéb fertőzés utáni arthropathia máshová oszt. betegségekben
Reaktív arthropathiák máshová osztályozott betegségekben
Szisztémás kezdetű juvenilis arthritis
Fiatalkori seronegativ polyarthritis
Kevés ízületet érintő fiatalkori ízületi gyulladás
Egyéb fiatalkori ízületi gyulladás
Fiatalkori ízületi gyulladás, k.m.n.
Polyarteritis nodosa
Mucocutan nyirokcsomó syndroma [Kawasaki]
Polyarteritis nodosával rokon egyéb állapotok
Egyéb necrotizáló vasculopathiák
Szisztémás LE
Dermatopolymyositis
Szisztémás sclerosis
A kötőszövet egyéb szisztémás érintettsége
Fertőzéses myositis
Myositis máshova osztályozott protozoon és parazitás fertőzésekben
Myositis máshova osztályozott egyéb fertőző betegségekben
Egyéb fertőzéses tendinitis (synovitis)
Synovitis és tenosynovitis máshova oszt. bakteriális betegségekben
Fasciitis, m.n.o.
Paniculitis
Akut haematogen osteomyelitis
Egyéb akut osteomyelitis
Szubakut osteomyelitis
Idült, multifokális osteomyelitis
Idült osteomyelitis váladékozó üreggel
Egyéb idült, haematogen osteomyelitis
Egyéb idült osteomyelitis
Egyéb osteomyelitis
Osteomyelitis, k.m.n.
A koponya csontjait érintő osteomyelitis
Csont-gümőkor
Csonthártyagyulladás egyéb, máshova osztályozott fertőző betegségbe
Osteopathia egyéb, máshova osztályozott fertőző betegségekben
K.m.n. akut nephritis syndroma
K.m.n. gyors progressziójú nephritis syndroma
Ismétlődő-perzisztáló haematuria, kisebb glomeruláris eltéréssel
K.m.n. ismétlődő és perzisztáló haematuria
Krónikus nephritis sy.
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N0500
N0800
N10H0
N1100
N1110
N1190
N12H0
N1600
N1610
N1620
N1630
N1640
N1650
N1680
N1700
N1710
N1720
N1780
N1790
N1890
N3000
N4100
N4110
N4120
N4130
N4180
N4190
N4590
N7440
N7480
P3500
P3510
P3520
P3530
P3580
P3590
P3600
P3610
P3620
P3630
P3640
P3650
P3680
P3690
P3700
P3710
P3720
P3750
P3780
P3781
P3782
P3790
P38H0
P3900
Q4000

Nem meghatározott nephritis sy.
Glomerularis rendell. máshová oszt. fertőző és parazitás betegségben
Akut tubulo-interstitialis nephritis
Refluxhoz társuló, non-obstructiv krónikus pyelonephritis
Krónikus obstructiv pyelonephritis
Krónikus tubulo-interstitialis nephritis, k.m.n.
Tubulo-interstialis nephritis, akut vagy krónikus k.m.n.
Renalis tubulo-interstit. rendell. másh. o. fert.- parazitás betegségekben
Renalis tubulo-interstit. rendellenességek daganatos betegségekben
Renalis tubulo-interstit. rendell. a vért, immunr.-t érintő betegségekben
Renalis tubulo-interstit. rendell. anyagcsere betegségekben
Renalis tubulo-interstit. rendell. kötőszöveti rendszerbetegségekben
Renalis tubulo-interstit. rendell. transplantatum rejectióban (T8)
Renalis tubulo-interstit. rendell. egyéb, máshová oszt. betegségekben
Heveny veseelégtelenség tubularis necrosissal
Heveny veseelégtelenség, heveny vesekéreg-elhalással
Heveny veseelégtelenség medullaris necrosissal
Egyéb heveny veseelégtelenség
Heveny veseelégtelenség, k.m.n.
Krónikus veseelégtelenség, k.m.n.
Húgyhólyaggyulladás
Akut prostatitis
Krónikus prostatitis
Prostatatályog
Prostatocystitis
A prostata egyéb gyulladásos betegségei
Gyulladásos prostatabetegség, k.m.n.
Orchitis, epididymitis és epididymo-orchitis tályog nélkül
A női kismedence chlamydia fertőzés okozta gyull. betegsége (A56.)
A női kismedence gyulladásos betegségei egyéb másh. o. betegségekben
Veleszületett rubeola syndroma
Veleszületett cytomegalovirus fertőzés
Veleszületett herpesvirus [herpes simplex] fertőzés
Veleszületett vírushepatitis
Egyéb veleszületett vírusbetegségek
Veleszületett vírusbetegség, k.m.n.
B-csoportú streptococcus sepsis az újszülöttben
Más és k.m.n. streptococcusok okozta sepsis az újszülöttben
Staphylococcus aureus okozta sepsis az újszülöttben
Egyéb és k.m.n. staphylococcusok okozta sepsis az újszülöttben
Escherichia coli okozta sepsis az újszülöttben
Anaerobok okozta sepsis az újszülöttben
Egyéb bakteriális sepsis az újszülöttben
Újszülött bakteriális sepsise, k.m.n.
Veleszületett gümőkór
Veleszületett toxoplasmosis
Újszülöttkori (disszeminált) listeriosis
Újszülöttkori candida fertőzés
Egyéb meghatározott veleszületett fertőző és parazitás betegségek
Congenitalis varicella
Congenitalis herpes infectio
Veleszületett fertőző vagy parazitás betegség, k.m.n.
Az újszülött omphalitise enyhe vérzéssel vagy anélkül
Újszülöttkori fertőző emlőgyulladás
Veleszületett, hypertrophiás pylorus szűkület
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KARDIOLÓGIA
Általános kardiológia

Szakmakód:

4000

Progresszív ellátási szint II.: kardiológiai osztály invazív kardiológiai laboratóriummal és/vagy
elektrofiziológiai laboratóriummal és/vagy pacemaker laboratóriummal.
Progresszív ellátási szint III.: kardiológiai osztály invazív kardiológiai laboratóriummal, elektrofiziológiai
laboratóriummal és pacemaker laboratóriummal intézményen belüli szívsebészeti háttérrel.

Járóbeteg
12660
12730
12740
12750
12751
12752
12754
33070
33110
33114
33140
33143
33153
33182
33340
33970
33974
53501
53502
53503
53504
86451
86454
86455
53771
53772
53773
53774
53775
53776
53777
53778
53779
5377A
5377B
5377C
5377D
5377E

Szívkatéterezés, alapvizsgálat
Szívkatéterezés vénás percutan behatolással
Szívkatéterezés vénás transseptalis behatolással
Szívkatéterezés egyéb art. percutan behatolással
Szívkatéterezés arteria femoralis behatolással
Szívkatéterezés arteria brachialis behatolással
Szívkatéterezés artériás feltárásos behatolással
Aortographia arcus aortae
Coronarographia
Coronarographia selectiva
Egy szívüreg v. nagyér angiographia
Angiocardiographia partis sinistri cordis
Angiocardiographia partium utriusque cordis
Aorta-valvulographia
Szelektív arteriographia – első ág, egy irány
PTCA
Coronaria stent beültetés
Zárt valvulotomia aorta billentyűn
Zárt valvulotomia mitralis billentyűn
Zárt valvulotomia tricuspidalis billentyűn
Zárt valvulotomia pulmonalis billentyűn
Szívelektrofiziológiai vizsgálat
Nagyfrekvenciás intracardiális ablatio
Radiofrekvenciás katéteres abláció
elektroanatómiai térképezőrendszer segítségével
Szívelektrofiziológiai vizsgálat
Pacemaker, ICD implantatio
Pacemaker beültetés VVI mód
Pacemaker beültetés AAI mód
Pacemaker beültetés DDD mód
Pacemaker beültetés DVI mód
Pacemaker beültetés VVIR mód
Pacemaker (myocardialis) beültetés
Pacemaker (ideiglenes) beültetés
Pacemaker és defibrillator beültetése
Pacemaker és defibrillator csere
Pacemaker csere VVI mód
Pacemaker csere AAI mód
Pacemaker csere DDD mód
Pacemaker csere DVI mód
Pacemaker csere VVIR mód

Progresszív ellátási szint
I.
II.
III.
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16303
16201
16900
18441
53762
53777
86400
87120
87121
87123
87124
87600
88163
88601
8889E
8889D
8889G
8889H
8889M
89222
89223
89444
89445
89446
8981A
94722
94730
18420

Kardiológiai intenzív ellátás – egyéb
Endoscopos intubatio
Bronchoscopos bronchusöblítés, diagnosztikus
Bronchoscopia tracheostomán át
Thoracocentesis
Intraaorticus ballonpumpa beültetés
Pacemaker (ideiglenes) beültetés
Cardioversio külső elektródával
Intermittáló poz. nyomású gépi lélegeztetés,
endotracheális intubációval (ellátási napban)
Intermittáló poz. nyomású gépi lélegeztetés, JET
technikával (ellátási napban)
Gépi lélegeztetés NO-val (ellátási napban)
Gyógyszerbevitel JET technikával
Oxigén terápia
Thrombocyta GP IIb/IIIa receptor blokkoló
használata
Folyamatos venovenosus hemodialízis,
hemofiltráció, hemodiafiltráció, hemoabsorbció
TIVA endotracheális intubációval első 1 óra
Inhalaciós anesztézia laryngeális maszkkal
Balanszírozott anesztézia endotracheális
intubációval első 1 óra
Balanszírozott anesztézia laryngeális maszkkal
első 1 óra
TIVA narkózis maszkkal első 1 óra
Folyamatos O2 saturatio mérés a v.juguláris
int.bulbusában v. az a. pulmonalisban
Folyamatos invazív centr. vénás nyomásmérés
Folyamatos invazív artériás nyomásmérés
Folyamatos invazív nyomásmérés az artéria
pulmonálisban Swan-Ganz katéterrel
Cardiac output folyamatos invazív monitorozása
Több paraméteres non-invazív monitorizálás
Mellkasi gyógytorna, légzőtorna
Cardiovasculáris gyógytorna
Pericardiocentesis
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Tevékenységek progresszív ellátási szint szerinti besorolása
ÁLTALÁNOS KARDIOLÓGIA FELNŐTT
HBCS
Megnevezés
01M 015D Cerebrovascularis betegségek (kivéve: TIA), praecerebrális
érelzáródással rtPA kezeléssel
01M 015F Cerebrovascularis betegségek (kivéve: TIA), praecerebralis
érelzáródással speciális kezelés nélkül 18 év felett
01M 059Z TIA, praecerebralis érelzáródások, epilepsiás roham, fejfájás
súlyos társult betegséggel
01M 060Z Idegrendszer egyéb betegségei súlyos társult betegséggel
01M 0160 Átmeneti ischemiás agyi keringészavar (TIA)
01M 0210 Hypertensiv encephalopathia
04M 1320 Légzőrendszeri betegségek légzéstámogatással
04M 1390 Tüdőembólia
04M 140D Légzőszervi fertőzések, gyulladások
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Progresszív ellátási szint
I.
II.
III.
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04M 141A
04M 141D
04M 141E
04M 1430
04M 1460
04M 1461
05P 176A
05P 176B
05P 177A
05P 177B
05P 177C
05P 177D
05P 178C
05P 1790
05P 1800
05P 181A
05P 1820
05P 184A
05P 184B
05P 185A
05P 185B
05P 185C
05P 186G
05P 186H

05P 187A
05P 187B
05P 188A
05P 188B
05P 1890
05P 190A
05P 190C
05P 190D
05P 190E
05P 190F
05P 190G
05P 190H
05P 1910
05P 192A

•

47663

2009. évi 193. szám

Tüdőgyulladás 18 év felett, speciális kezeléssel
Tüdőgyulladás 60 év felett, speciális kezelés nélkül
Tüdőgyulladás 18-60 év között, speciális kezelés nélkül
Asthma, bronchitis, egyéb krónikus obstruktív betegségek 18
év felett, speciális kezeléssel
Légzőszervi daganatok
Légzőrendszeri daganatok speciális vizsgálatokkal
Szívbillentyű műtétek, katéterezéssel
Szívbillentyű műtétek, katéterezés nélkül
Coronaria bypass, katéterezéssel
Coronaria bypass, katéterezés nélkül
Coronaria bypass (négy vagy több), katéterezéssel
Coronaria bypass (négy vagy több), katéterezés nélkül
Nagy cardiovascularis műtétek
Egyéb cardiovascularis műtétek
Diagnosztikus katéterezés
Jelentős szív-érrendszeri műtétek 2 éves kor felett
Egyéb szív-érrendszeri műtétek
Szívbillentyű transzszeptális katéteres műtétei
továbbkezeléssel
Szívbillentyű transzszeptális katéteres műtétei továbbkezelés
nélkül
Szívbillentyű egyéb katéteres műtétei továbbkezeléssel
Szívbillentyű egyéb katéteres műtétei továbbkezelés nélkül
Veleszületett és szerzett intra- és extracardialis
kommunikációk zárása szívkatéterrel
Aritmiák kezelése radiofrekvenciás katéter ablációval (katéter
ár nélkül)
Aritmiák kezelése radiofrekvenciás katéter ablációval
elektroanatómiai térképezőrendszer segítségével (katéter ár
nélkül)
Diagnosztikus katéterezés, transzszeptális katéteres
szívbillentyű műtét továbbkezeléssel
Diagnosztikus katéterezés, transzszeptális katéteres
szívbillentyű műtét továbbkezelés nélkül
Diagnosztikus katéterezés, egyéb katéteres szívbillentyű
műtét továbbkezeléssel
Diagnosztikus katéterezés, egyéb katéteres szívbillentyű
műtét továbbkezelés nélkül
Katéteres szívbillentyű műtét és nyílt szívbillentyű műtét
Percutan cardiovascularis műtét és bypass műtét
Percutan és egyéb érműtét (egy vagy több stenttel) vagy
homografttal
Percutan és egyéb érműtét stent nélkül
Percutan vascularis műtétek, továbbkezeléssel (egy vagy több
stenttel)
Percutan vascularis műtétek, továbbkezeléssel stent nélkül
Percutan vascularis műtétek, továbbkezelés nélkül (egy vagy
több stenttel)
Percutan vascularis műtétek, továbbkezelés nélkül, stent
nélkül
Diagnosztikus katéterezés, katéteres szívbillentyű műtét és
nyílt szívbillentyű műtét
Diagnosztikus katéterezés, percutan cardiovascularis műtét és
coronaria bypass műtét (egy vagy több stenttel)
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05P 192B
05P 1930
05P 1940
05P 195A
05P 195B
05P 1961
05P 198E
05M 2050
05M 2060
05M 2070
05P 2081
05P 2082
05P 2110
05M 2120
05M 2130
05M 2140
05M 216D
05M 218A
05M 219C
05M 220D
05S 220C
05M 2210
05M 2220
05M 2221
05M 2230
05M 2231
05M 2240
05M 2241
05M 2250
05M 268Z

05M 269Z
05P 270Z
06M 289B
06M 290C
07M 3480
10M 537A
10M 537B
10M 537C
10M 537E
10M 538B
10M 541G
10M 565Z
11M 576B
11M 609Z
16M 744A

Diagnosztikus katéterezés, percutan cardiovascularis műtét és
coronaria bypass műtét stent nélkül
Többszörös, kiterjesztett, jelentős szív- és érműtétek
Többszörös kisebb érműtétek
Állandó pacemaker beültetés, AICD, katéterezéssel
Állandó pacemaker beültetés, AICD, katéterezés nélkül
Pacemaker revízió és csere
Egyéb érműtétek
AMI thrombolysis kezeléssel
AMI ideiglenes pacemaker beültetéssel
AMI speciális kezelés nélkül
AMI PCI-vel (egy vagy több stenttel)
AMI PCI-vel, stent nélkül
Keringési betegségek AMI kivételével, katéterezéssel igazolva
Acut, subacut endocarditis
Szívelégtelenség
Mélyvénás thrombophlebitis
Érbetegségek
A szív veleszületett és szerzett billentyű rendellenességei
18 év felett
Szívritmus-, vezetési zavarok, ideiglenes pacemakerbeültetéssel
Szívritmus-, vezetési zavarok, ideiglenes pacemaker-beültetés
nélkül
Szívritmus-, vezetési zavarok sürgősségi ellátása
Keringési betegségek speciális kezeléssel
Angina pectoris, komplex non-invazív vizsgálattal
Instabil angina, Q hullám nélküli infarctus speciális intravénás
thrombocyta aggregáció gátló kezeléssel
Atherosclerosis, angina pectoris, egyéb keringési betegségek
Szívizomgyulladás
Hypertonia
Hypertoniás krízis sürgősségi ellátása
Collapsus
Keringési rendellenességek (kivéve: AMI thrombolysissel,
endocarditis, krónikus szívelégtelenség) súlyos társult
betegséggel
Súlyos szívelégtelenség
Keringési betegségek műtétei súlyos társult betegséggel
Gastrointestinalis vérzés
Gastrointestinalis vérzés, több mint 2E transzfúzióval
Májcirrhosis
Diabetes 36 év felett, insulin dependens
Diabetes 36 év felett, nem insulin dependens
Diabetes mellitus 14-36 éves kor között
Diabetes mellitus, hypoglykaemias állapotok sürgősségi
ellátása
Pajzsmirigy betegségek rosszindulatú daganatok kivételével
Egyéb táplálkozási, anyagcsere-betegségek 18 év felett
Endokrin-, táplálkozási, metabolikus betegség súlyos társult
betegséggel
Veseelégtelenség 18 év felett
Veseelégtelenség súlyos társult betegséggel
Szerzett haemolyiticus anaemia vagy sarlósejtes krízis
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16M 745B Vörösvértest egyéb rendellenességei 18 év felett
X
X
18M 801A Szeptikémia 18 év felett
X
X
99P 9541 5 napot meghaladó gépi lélegeztetés nyitott szívműtétek
esetén
I. szint:
kardiológiai osztály – csatolt kardiológiai szakambulancia
II. szint:
kardiológiai osztály hemodinamikai labor helyszíni szívsebészet nélkül
III. szint:
kardiológiai osztály, hemodinamikai (és elektrofiziológiai) labor és szívsebészet
ITO
intenzív terápiás osztály, kardiológiai intenzív terápiás részleg

Invazív kardiológia (haemodinamika)

Azonosító kód:

Invazív hemodinamikai/kardiológiai diagnosztikus és műtéti beavatkozások
Beavatkozások:
12660
Szívkatéterezés, alapvizsgálat
12730
Szívkatéterezés vénás percutan behatolással
12740
Szívkatéterezés vénás transseptalis behatolással
12750
Szívkatéterezés egyéb art. percutan behatolással
12751
Szívkatéterezés arteria femorális behatolással
12752
Szívkatéterezés arteria brachialis (arteria radialis) behatolással
12754
Szívkatéterezés artériás feltárásos behatolással
33070
Aortographia arcus aortae
33110
Coronarographia
33114
Coronarographia selectiva
33140
Egy szívüreg v. nagyér angiographia
33143
Angiocardiographia partis sinistri cordis
33153
Angiocardiographia partium utriusque cordis
33182
Aorta-valvulographia
33340
Szelektív arteriographia – első ág, egy irány
33970
PTCA
33974
Coronaria stent beültetés
53501
Zárt valvulotomia aorta billentyűn
53502
Zárt valvulotomia mitralis billentyűn
53503
Zárt valvulotomia tricuspidalis billentyűn
53504
Zárt valvulotomia pulmonalis billentyűn

Invazív elektrofiziológiai diagnosztikus és műtéti beavatkozások
86451
86455
86454

Nagyfrekvenciás intracardiális ablatio
Szív elektrofiziológiai vizsgálat
Radiofrekvenciás katéteres abláció elektroanatómiai térképezőrendszer segítségével

Pacemaker, ICD implantatio/BiVentricularis pacemaker
53771
53772
53773
53774
53775

Pacemaker beültetés VVI mód
Pacemaker beültetés AAI mód
Pacemaker beültetés DDD mód
Pacemaker beültetés DVI mód
Pacemaker beültetés VVIR mód

X
X
X+ITO

4001
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Többüregű pacemakerimplantáció
Tartós (végleges) szívritmus-szabályozó beültetés. A beavatkozás az elektróda és a generátor intraoperativ
tesztelésével és a beültetés utáni státusz rögzítésével (EKG, Rtg.) teljes.
5377A
Pacemaker csere VVI mód
5377B
Pacemaker csere AAI mód
5377C
Pacemaker csere DDD mód
5377D
Pacemaker csere DVI mód
5377E
Pacemaker csere VVIR mód
53779
Pacemaker és defibrillator csere
53778
Pacemaker és defibrillator beültetése
53776
Pacemaker (myocardialis) beültetés
53777
Pacemaker (ideiglenes) beültetés

Kardiológia őrzőtevékenység

16201
16303
16900
18420
18441
53762
53777
86400
87120
87121
87123
87124
87600
88163
88601
8889A
8889E
8889D
8889G
8889H
8889M
89222
89223
89444
89445
89446
8981A
94722
94730

Bronchoscopos bronchusöblítés, diagnosztikus
Endoscopos intubatio
Bronchoscopia tracheostomán át
Pericardiocentesis
Thoracocentesis
Intraaorticus ballonpumpa beültetés
Pacemaker (ideiglenes) beültetés
Cardioversio külső elektródával
Intermittáló poz. nyomású gépi lélegeztetés, endotracheális
intubációval (ellátási napban)
Intermittáló poz. nyomású gépi lélegeztetés, JET technikával
(ellátási napban)
Gépi lélegeztetés NO-val (ellátási napban)
Gyógyszerbevitel JET technikával
Oxigén terápia
Thrombocyta GP IIb/IIIa receptor blokkoló használata
Folyamatos venovenosus hemodialízis, hemofiltráció,
hemodiafiltráció, hemoabsorbció
Narcosis iv./im. első 15 perc
TIVA endotracheális intubációval első 1 óra
Inhalaciós anesztézia laryngeális maszkkal
Balanszírozott anesztézia endotracheális intubációval első 1 óra
Balanszírozott anesztézia laryngeális maszkkal első 1 óra
TIVA narkózis maszkkal első 1 óra
Folyamatos O2 saturatio mérés a v.juguláris int.bulbusában v. az
a. pulmonalisban
Folyamatos invazív centrális. vénás nyomásmérés
Folyamatos invazív artériás nyomásmérés
Folyamatos invazív nyomásmérés az artéria pulmonálisban SwanGanz katéterrel
Cardiac output folyamatos invazív monitorozása
Több paraméteres non-invazív monitorizálás
Mellkasi gyógytorna, légzőtorna
Cardiovasculáris gyógytorna

Progresszív ellátási szint
I.
II.
III.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X
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Echocardiographiai diagnosztika

36121
3612A

Mellkasi nagyerek UH vizsgálata
Echocardiographia (M-mód, 2D)
Echocardiographia color Doppler

progresszív ellátási szint
I.
II.
III.
X
X
X
X
X
X
X
X
X

3612D
Echocardiographia trans-oesophagealis kiegészítő pontja

X*

X

X

X

X

X
X

X
X
X
X
X

3612E
3617B
3612M
3612N
3612G
36123

Duplex UH, mellkasi erek, aorta
Gyógyszeres stress echocardiographia
Kontraszt echo vizsgálat
Echocardiographia magzati szív
Pleuraűr UH vizsgálata

Definíciók:
I. Alapvizsgálat
II. Teljes echovizsgálat része
III. Fekvőbeteg hátteret igénylő vizsgálat
* Aorta dissectio esetén: III.

EKG és HOLTER diagnosztika
EKG vizsgálatok (minden progresszivitási szinten és a járóbeteg ellátás keretén belül is)
12600
12601
12602
12604

EKG
EKG végtag és mellkaselvezetéssel
EKG surface mapping
EKG telemetriával

Ambuláns EKG monitorozás (Holter)
(minden progresszivitási szinten és a járóbeteg-ellátás keretén belül is)
12605

EKG Holter monitorozása

Terheléses kardiológia vizsgáló módszerek
(minden progresszivitási szinten és a járóbeteg-ellátás keretén belül is)
12620
12621

EKG kerékpár terheléssel
EKG futószalag terheléssel

47668
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KLINIKAI GENETIKA
Klinikai genetika (genetikai tanácsadás)

11041
11301
12000
12001
12002
12005
13621
13622
13623
17420
46600
88460

Tevékenységek
Vizsgálat
Kontrollvizsgálat, konzílium
Szenzórium vizsgálata
Tudatállapot, alvás/ébrenlét vezérlésének vizsgálata
Agyidegek vizsgálata
Koordinatio vizsgálata
Mozgásterjedelem vizsgálata a gerinc területén
Izomfunkció vizsgálat teljes testen
Mozgásterjedelem vizsgálata a végtagi ízületekben
Vizeletvétel vagy -gyűjtés csecsemőtől és gyermektől
Genetikai tanácsadás
Vérvétel

Szakmakód:
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NEUROLÓGIA
Általános neurológia

HBCS
01M 0110
01M 012E
01M 018A
01M 019B
01M 0200
01M 0210
01M 023B
01M 0282
05M 2230
01M 013A
19M 822A
19M 822B
19M 823A
19M 825C
19M 825D
03M 1020
08M 4132
01M 014A
01M 014B
05M 2250
19M 825A
19M 825B
01M 022A

Szakmakód:

Tevékenységek progresszív ellátási szint szerinti besorolása
ÁLTALÁNOS NEUROLÓGIA
Progresszív ellátási
szint
I.
II.
III.
Gerincvelő, ideggyök, cauda equina betegségek, sérülések
X
X
X
Idegrendszeri daganatok társult betegséggel
X
X
X
Agyidegek, perifériás idegbetegségek 18 év felett
X
X
X
Idegrendszeri fertőzések, vírusmeningitis kivételével 18 év felett
X
X
X
Virusmeningitis
X
X
X
Hypertensiv encephalopathia
X
X
X
Egyéb idegrendszeri és cerebrovascularis betegségek
X
X
X
Progresszív cerebralis laesio
X
X
X
Atherosclerosis
X
X
X
Degeneratív betegségek komplex átvizsgálással
X
Depresszív syndromák 60 év alatt
X
X
X
Depresszív syndromák 60 év felett
X
X
X
Szorongásos betegségek 18 év felett
X
X
X
Dementia 60 év alatt
X
X
X
Dementia 60 év felett
X
X
X
Egyensúlyzavarok
X
X
X
Vázizomrendszer, kötőszövet egyéb betegségei 18 év felett
X
X
Sclerosis multiplex komplex vizsgálattal
X
X
Sclerosis multiplex speciális kivizsgálással
X
X
Collapsus
X
X
X
Organicus zavarok (pszichoszindromák) mentális retardáció 60 év
X
X
X
alatt (kivéve: dementia)
Organicus zavarok (pszichoszindromák) mentális retardáció 60 év
X
X
X
felett (kivéve: dementia)
Epilepszia műtét előtti speciális kivizsgálása
X
X

Stroke ellátás

Szakmakód:

STROKEELLÁTÁS

01M 015D
01M 0160
01M 0210
01M 015F
8922A
8922B
53961

0900

Megnevezés
Cerebrovascularis betegségek (kivéve: TIA), praecerebralis
érelzáródással, rtPA kezeléssel
Átmeneti ischemiás agyi keringészavar (TIA)
Hypertensív encephalopathia
Cerebrovascularis betegségek (kivéve: TIA), praecerebralis
érelzáródással speciális kezelés nélkül 18 év felett
Intracraniális nyomás folyamatos monitorizálása TCD-vel, pI.
regisztrációval
GSC vizsgálat
Nyaki pecutan transluminalis angioplastica

0901

Progresszív ellátási
szint
I.

X
X

II.
X

III.
X

X
X
X

X
X
X

X

X

X

X
X
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01182
33933
01179

Vasculáris stent nyaki nagyerek angioplasztikájához
Intracranialis szuperszelektív thrombolysis
Intraarterialis kezelés alkalmazása. Firinilyticum alkalmazás,
intracranialis ér szuperszelektív angiographia és lízis, illetve
endovascularis kezelés lehetősége

EEG és EMG diagnosztika

HBCS
12080
12081
12082
12085
12086
1208A
1208H
12087
12088
1208C

Szakmakód:

•
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X
X
X

0904

Tevékenységek progresszív ellátási szint szerinti besorolása
NEUROLÓGIAI EMG-DIAGNOSZTIKA
progresszív ellátási szint
I.
II.
III.
Turn amplitudó analízis
X
X
X
Electromyographia (izmonként)
X
X
X
Idegvezetési sebességmérés érző/motoros idegenként
X
X
X
Elektromyographia, késői válasz vizsgálat
X
X
X
Elektromyographia ismételt/páros ingerléssel
X
X
Electroneurographia tűelektróddal
X
X
X
Electromyographia a tremor differenciál diagnosztikájához
X
X
X
minimum 2 izomból
Electromyographia, egyes rost vizsgálatok
X
X
Electromacromyographia
X
X
Electromyographia palati et lariyngis
X
X

Fejfájás szakrendelés

Szakmakód:

Tevékenységek progresszív ellátási szint szerinti besorolása
FEJFÁJÁS-SZAKRENDELÉS
HBCS
Általános neurológiai osztályos háttér
Betegségek
G4400 Halmozott fejfájás syndroma
G4410 Éreredetű fejfájás m.n.o.
G4420 Tensiós típusú fejfájás
G4430 Idült, posttraumás fejfájás
G4440 Gyógyszer okozta fejfájás m.n.o.
G4480 Egyéb, meghatározott fejfájás syndromák
G4300 Migrén aura nélkül (közönséges migrén)
G4310 Migrén aurával (klasszikus migrén)
G4320 Status migrainosus
G4330 Szövődményes migrén
G4380 Egyéb migrén
G4390 Migrén k.m.n.
R51H0 Fejfájás
R5200 Akut fájdalom
R5210 Idült tűrhetetlen fájdalom
R5220 Egyéb idült fájdalom
R5290 Fájdalom k.m.n.

0902
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Tevékenységek
12001 Tudatállapot, alvás/ébrenlét vezérlésének vizsgálata
12002 Agyidegek vizsgálata
12003 Perifériás idegrendszer vizsgálata
12005 Koordinatio vizsgálata
12031 Afázia neurológiai vizsgálata
12033 Memória és figyelmi funkciók vizsgálata
12051 Extrapyramidális elemek mozgásszabályozás vizsgálata
12111 Accomodatio vizsgálata
12360 Vestibuláris spontán jelek vizsgálatok
12486 Beszédérthetőségi vizsgálat
13621 Mozgásterjedelem vizsgálata a gerinc területén
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NUKLEÁRIS MEDICINA
Izotópdiagnosztika

Szakmakód:

6500

Nukleáris medicina in vivo beavatkozások kompetencialistája
In vivo OENO
kód
(35000-35999)
3500A
3501A
3501C
3502A
3503A
3503B
3511A
35203
35204
35205
3520B
3520C
3520F
3520G
3520H
35212
3521A
3521B
3521D
3521H
35221
35222
35223
35225*
3522A
3522B
3522D*
3522E
3522F
35231
3523B
3523E
3523F
35240
3524A
3524B
35244*
3525A
3526A
3526C
35271
35272
35273
35274*

Beavatkozás megnevezése

Pajzsmirigy jódtárolás vizsgálata
Zsírfelszívódás izotópos vizsgálata
B-12 vitamin felszívódás izotópos vizsgálata
Enterális fehérjevesztés izotópos vizsgálata
Glomerularis filtráció izotópos mérése
Tubularis secretio v. effekt. plasma-flow izotópvizs.
Radiorenographia
Pajzsmirigy szcintigráfia I-131-gyel
Pajzsmirigy szcintigráfia jód-123-mal
Pajzsmirigy maradványszövet stimulációja rh TSH kezeléssel
Nyálmirigy szcintigráfia
Pajzsmirigy szcintigráfia Tc-mal
Pajzsmirigy szcintigr. Tc-mal + tárolási adatok
Mellékpajzsmirigy szcintigráfia (TlCl vagy Tc-mal jelzett
farmakonnal)
Könnyút átjárhatóságának izotópos vizsgálata
Inhalációs tüdőszcintigráfia nemesgázzal (Kr-81 v. Xe-133)
Perfúziós tüdőszcintigráfia
Inhalációs tüdőszcintigráfia Tc-mal jelzett farmakonnal
Szívizom perfúzió vizsgálata TlCl-dal (1 időpontban)
Vérpool szcintigráfia a szívről vagy nagyerekről
Szívizom perfúzió vizsgálata TlCl-dal (2 időpontban)
Kiegészítő vizsgálat TlCl reinjekcióval
Szívizom perfúzió szcintigráfia Tc-mal
Szívizom beidegzés szcintigráfiája I-123 MIBG-vel
Májszcintigráfia
Lépszcintigráfia
Mellékvesekéreg szcintigráfia
Bélvérzés lokalizálás izotóppal
Kürtszcintigráfia
Meckel diverticulum lokalizálás izotóppal
Áttekintő csontszcintigráfia
Ízületi synovia szcintigráfia a teljes testről
Csontvelő (RES) szcintigráfia
Vese szcintigráfia
Nyirokcsomó-nyirokút szcintigráfia
Thrombus kimutatása in vitro jelzett thrombocytával
Adrenerg receptor szcintigráfia I-123 MIBG-vel
Gyulladás, tályog kimutatás jelzett leukocytákkal
Jódtároló tumor keresés
Immunszcintigráfia jelzett antitesttel a teljes testről
Ga-szcintigráfia a teljes testről
Tumor, metasztázis keresés MIBI-vel
Tumor, metasztáziskeresés T1-201 izotóppal (TlCl)
Szomatostatin receptor szcintigráfia

Progresszív ellátási szint
I.
II.
III.
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
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X
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3527C
35290
3530A
3530B
3530D
3530E
3531A
3531B
3531C
3531D
3531E
3531F
3531G
3531H
3531K
35321
35322
3532A
3532B
3532C
3532D
3532E
3532F
3532G
3532K
3532L
3532M
35334
3533A
3533H
3533I
35341
3534C
3540A
3540B
3540C
3540D
3540E
3540F
35605*
35612
3562A
3570A
3570C
3580A
3580B
3580C
3580D
3580E
3581A
3581B
3581E

•
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Pótlék laboratóriumi in vitro sejtjelzésért
Pótlék egy további időpontban végzett leképezésért
Agyi angioszcintigráfia és statikus agyszcintigráfia
Liquor keringés izotópvizsgálata
Liquor csorgás, shunt átjárhatóság izotópos vizsgálata
Dinamikus nyálmirigy szcintigráfia
Bal/jobb shunt izotópos meghatározása
Radioventriculographia first passage + EKG kapuzás
Radioventriculographia equilibriumban + EKG kapuzás
Kiegészítés: terheléses radioventriculografia equilibriumban
Dinamikus szívizom anyagcsere vizsgálat izotóppal
Dinamikus inhalációs tüdőszcintigráfia Tc-jelzett
farmakonnal
Oesophagus passzázs vizsgálata izotóppal
Gastro-oesophagiális reflux vizsgálata izotóppal
Radioizotópos phlebográfia
Gyomorürülés vizsgálata izotóppal
Vékonybéltranzit izotópos vizsgálat
Májperfúzió vizsgálata izotóppal
Dinamikus choleszcintigráfia
Peritoneo-venosus shunt áramlásának vizsgálata
Kiegészítő enterogasztrikus refluxvizsgálat
3 fázisú szcintigráfia májhaemangioma kimutatására jelzett
vvt-tel
Máj FNH igazolás + lokalizálás 3 fázisú vizsgálata
Vese angioszcintigráfia
Kiegészítés: vesico-uret. reflux vizsgálat mictio során
Dinamikus here szcintigráfia
Angioscintigraphia
Kiegészítés: hólyagbeli vizeletretenció mérése
3 fázisú csontszcintigráfia
Kamera renográfia
Kamera renográfia, szeparált clearence meghatározással
3 fázisú ízületi synoviaszcintigráfia
Pótlék speciális provokációért (diuretikum, citrom)
Vörösvértest térfogat izotópos meghatározása
Plazma térfogat izotópos meghatározása
Vörösvértest élettartam izotópos meghatározása
Kiegészítés: máj/lép feletti sequestratio mérése
Vas kinetika izotópos vizsgálata
Trombocita élettartam mérése izotóppal
Agyi receptor SPECT vizsgálat
Kiegészítő SPECT Tl 201 izotóp (TlCl) reinjekcióval
Szívizom perfúzió SPECT vizsgálata Tc-mal
Csontsűrűség mérése végtagcsontokon
Csontsűrűség mérése törzscsontokon
Agyi regionális vérátáramlás nyugalmi SPECT vizsgálata
Agyi regionális vérátáramlás terheléses SPECT vizsgálata
Agyi regionális vértartalom SPECT vizsgálata
Ictális agyi regionalis vérátáramlás SPECT vizsgálat
Agyi liquortér SPECT vizsgálata
Szívizom perfúzió SPECT vizsgálata T1C1-dal 1 időpontban
Szívizom perfúzió SPECT vizsgálata T1C1-dal 2 időpontban
Radioventriculográfia equilibriumban EKG kapuzott SPECT-el
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Radioizotópos terápia

Szakmakód:
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6501

Izotópterápiás tevékenységek a járóbeteg-ellátásban
35810*
Kezelés Sr-89 Metastronnal
35820
Radioimmun kezelés
35850
Kezelés radioizotóppal jelzett csontaffin foszfonát radiofarmakonnal
3590A
Pajzsmirigy hyperfunkció kezelése radiojóddal
Tevékenységek a fekvőbeteg-ellátásban
99M 980A
Pajzsmirigydaganatok kezelése nyílt radioizotóppal
99M 980B
Daganatos megbetegedések (kivéve: pajzsmirigydaganatok) kezelése nyílt radioizotóppal
99M 980C
Nem daganatos megbetegedések kezelése nyílt radioizotópokkal
99M 980D
Pajzsmirigy daganatok kezelése nyílt radiojóddal rhTSH stimulálás után

MAGYAR KÖZLÖNY
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ORTOPÉDIA ÉS TRAUMATOLÓGIA
Ortopédia

HBCS
08P 3750

08P 3781

08P 383D

08P 384E
08P 385C

08P 386B

08P 387C

Szakmakód:

ORTOPÉDIA
Csípő, fremur műtétek (kivéve: velőűrszegezés)
57803 Core dekompresszió műtéte (combfej)
57813 Osteotomia femoris pro varisatione et derotatione
57814 Osteotomia femoris pro valgisatione
57817 Osteotomia femoris intertr. varus valg. flex. hiperext.
57819 Osteotomia femoris supracond. varus. valg. hiperext.
5781D Trochanter major distalisatio
57847 Girdlestone plastica
57904 Combnyak csavarozás-feltárás
58161 Vápatető képzés
58162 Repositio, csípő műtéti
58163 Repositio, csípő műtéti + femur osteotomia
58167 Pemberton műtét
Rutin lumbalis gerincsérv műtétek
58033 Lumbalis discectomia flavotomian keresztül
58034 Lumbalis discectomia flavo-v. hemilaminectomian át
58035 Többsz. Lumb. Discect. Flavo-v. laminectomiaval
58036 Discectomia percutanea
Lábszár műtétei
5781A Osteotomia tibiae infraligamentalis alta
5781B Osteotomia tibiae pro correctione
5781H Os tibiale ext. levésés, m.tib.post transfer
Felkar műtétek
Nagyobb térdműtétek
58144 Impressio kiemelés térden, arthrotomia
58149 Elülső keresztszalag plastica
5814E Térdszalag beültetés (syntethicus)
Kisebb térdműtétek
5781I Maquet műtét
58041 Meniscectomia partialis, arhrotomia
58042 Meniscus reinsertio, arthroscopos
58055 Arthroscopos szalaglastica
58140 Medialisatio patellae
5814M Ficat plastica
5814N Green műtét
5814R Térdízületi porc-csont autograpth osetochondr. diss
58308 Retinaculum bemetszés (térd)
58322 Baker-cysta eltávolítása
58325 Térdtáji ganglion exstirpatio
58341 Bursa praepatellaris exstirpatio
5837M Térd flexor tenotomia
Felső végtag (kivéve: kéz) műtétei
58180 Arthroplastica vállon
58182 Resectio claviculae et plastica acromion
58183 Rotatorköpeny reconstrucio

1000

Progresszív ellátási szint
II.
III.
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08P 388A

08P 389A
08P 389B

08P 389C
08P 390C

58185 Putti-Platt műtét
58186 Bankart műtét
Lábműtétek
5781F Osteotomia metatarsi
57820 Schede műtét
57821 Osteotomia sec. Brandes
57822 Mayo műtét hallux valgus miatt
57823 Wilson műtét + csavaros osteosynth.
57824 Metatarsus I. fej plastica
57825 Helal műtét (I-II-IV)
57826 Helal műtét (részleges)
57827 Metatarsus II-V fej plastica
57829 Hallux valgus miatt osteotomia
57840 Osteotomia digiti seu metatarsi
57841 Evans műtét
58174 Ujjízületi protézis beültetés
5831L Achillotomia
5831M Achillotomia capsulotomiamque posterior
5831N Achillotomia capsulotomiamque posterior et mediale
3831P Achillotoma+capsulotomia post.+med.+flexor tenot.
3831R Achillot.+capsulot. post.+med.+talpi felszab.+talus
3831S Achillot.+capsulot. post.+med.+m. tib. post. transpos
58343 Lábháti ganglion exstirpatio
58344 Bokatáji ganglion exstirpatio
5837H Achilles in ruptura reconstructio
5837K Eggers műtét
Kéz, csukló nagyobb műtétei
58242 Extensor in recostructio, kézen
Kéz, csukló kisebb műtétei
50432 Carpal tunnel felszabadítás
58200 Incisio aponeurosis manus
58203 Inhüvelyi bemetszés
58211 Tendolysis, kézen
58221 Ganglion manus exstirpatio (kivéve kézháti)
58230 Aponeurectomia partialis manus
Kéztáji panarítiumok
58841 Bőrbeni és bőr alatti sipoly kimetszése
Lágyrészműtétek
58185 Putti-Platt műtét
58305 Idegentest eltávolítás végtagi lágyrészből
58307 Tractus iliotibialis incisio
5831A Extensor antebrachii leválasztás
5831D Tenotomia subcutanea musculi adductoris femoris
5831E Tenotomia musculi adductoris femoris aperta
5831F Iliopsoas tenotomia
5831L Achillotomia
5831M Achillotomia capsulotomiamque posterior
5831N Achillotomia capsulotomiamque posterior et mediale
5831P Achillotomia+capsulotomia post.+med.+flexor tenot.
5831R Achillot.+capsulot.+post.+med.+talpi felszab.+tatus
5831S Achillot.+capsulot.post.+med.+m.tib.posz. transpos
58322 Baker-cysta eltávolítása
58325 Térdtáji ganglion exsirpatio
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08P 3940
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08M 405A
08M 4060
08M 4090
08P 487Z

•

47677

2009. évi 193. szám

Többszörös ortopédiai műtétek 18 év alatt
57813 Osteotomia femoris pro varisatione et derotatione
57814 Osteotomia femoris pro valgisatione
57817 Osteotomia femoris intertr. varus valg. flex. hyperext.
57819 Osteotomia femoris supracond. varus valg. hyperext.
5831D Tenotomia subcutanea musculi adductoris femoris
5831E Tenotomia musculi adductoris femoris aperta
5831F Iliopsoas tenotomia
5831L Achillotomia
5831M Achillotomia capsulotomiamque posterior
5831N Achillotomia capsulotomiamque posterior et mediale
5831P Achillotomia+capsulotomia psot.+med.+flexor tenot
5831R Achillot.+capsulot.+post.+med.+talpi felszab.+tatus
5831S Achillot.+capsulot.+post.+med.m.tib.post. transpos
5837M Térd flexor tenotomia
Amputáció vázizomrendszeri, kötőszöveti betegség miatt
(kivéve: kéz, lábujj)
Kéz, lábujj amputáció, vázizomrendszeri kötőszöveti
betegség miatt
58450 Amputatio digiti pedis
Bőrátültetés (nem érnyeles) izom, kötőszövet nyílt sebe
esetén
58934 Z-plastica
Bőrátültetés (érnyeles) izom, kötőszövet nyílt sebe esetén
Belső rögzítő eszközök eltávolítása a csípőből, a femurból
57880 Belső fémrögzítés eltávolítása (szeg, lemez stb.)
58154 Csípő prot. eltávolítás (cementes)
57880 Belső fémrögzítés eltávolítása (szeg, lemez stb.)
5814K Térdprotézis eltávolítás
Arthroscopia
16970 Arthroscopia
16972 Arthroscopia könyökön
16973 Arthroscopia vállon
Osteomyelitis
Pathológiás törések, a vázizomrendszer, kötőszövet
rosszindulatú daganatai
Szeptikus ízületi gyulladások
Vázizomrendszer nagyobb műtétei (kivéve: protézis
beültetések műtétei, felső és alsó végtagi replantációk)
súlyos társult betegséggel
50301 Flavotomia intrasp.ligamentotomia + foraminotómia
50350 Epiduralis és periradicularis cicatrectomia
50450 Transpositio nervi periferialis
57803 Core decompressio műtéte (combfej)
57813 Osteotomia femoris pro varisatione et derotatione
57814 Osteotomia femoris pro valgisatione
57817 Osteotomia femoris intert. varus valg. flex.hyperext.
57819 Osteotomia femoris supracond. varus valg. hyperet.
5781D Trochanter major distalisatio
5781H Os tibiale est. levésés, m. tib.post transfer
57831 Exostosis levésés
57832 Exstirpatio intralaesionalis tumoris ossealis
57833 Exstirpatio marginalis tumoris ossealis
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57834 Exstirpatio latus tumoris ossealis
57835 Exsirpatio radicalis tumoris ossealis
57849 Csontfragmentum eltávolítás
5784B Csontcsőr levésés
57849 Csontfragmentum eltávolítás
5784B Csontcsőr levésés
57861 Csontblock beültetés, autolog
57862 Csontblock beültetés, homolog
57865 Spongiosa plastica, autolog
57866 Spongiosa plastica, homolog
5786A Csontpótlás syntethicus
5786B Grice műtét
57900 Percutan tűzés
57904 Combnyak csavarozás – feltárás
5790A Ender szegezés
57921 Tűzés feltárással
57922 Húzóhurkos rögzítés
57924 Csavarozás
57925 KFI lemezelés
57927 Keskeny DC lemezelés
57928 Széles DC lemezelés
58000 Arthrotomia
58001 Arthrotomia és drainage
58002 Ízületi szabadtest eltávolítás (feltárásból)
58010 Resectio plicae intraarticularis
58011 Capsulotomia articulationis
58012 Capsulectomia articulationis
58013 Arthrolysis
58014 Decompressio capitis femoris (felfúrás)
58020 Ízületi sérülés ellátása
58021 Ízületi porc curettage feltárásból
58022 Ízületi porc felfúrás feltárásból Pridei szerint
58030 Discectomia anterior cervicalis
58037 Anterior liberalizáció instrum. nélkül
58051 Synovectomia partialis, arthrotomia
58052 Synovectomia totalis, arhtrotomia
58101 Ventroficatio cervicalis csont+lemez
58107 Thorac./lumb.csigolyatest can.spin-ba terj.tu eltávolítása
5810F Fixateur interne alkalmazása
5810H Gerinc belső rögzítése
5810P Spondylodesis-PLIF
5810R Scoliosis korrekció 3D módszerrel
58110 Arhrrodesis, tűzés
58111 Arthrodesis, csavarozás
58112 Arthrodesis, lemezelés
58113 Arthrodesis, fixateur externae
58115 Arthrodesis Chopart vagy Lambrinuddi szerint
58144 Impressio kiemelés térden, arthrotomia
58149 Elülső keresztszalag plastica
5814B Hátsó keresztszalag plastica
5814E Térdszalag beültetés (syntethicus)
58148 Elülső keresztszalag reinsertio
58162 Repositio, csípő műtétei
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58167 Pemberton műtét
58180 Arthroplastica vállon
58182 Resectio claviculae et plastica acromion
58183 Rotatorkopeny reconstructio
58185 Putti-Platt műtét
58186 Bankart műtét
58231 Aponeurectomia totalis manus
58242 Extensor in reconstructio, kézen
58300 Fasciotomia subcutanea
58301 Fasciotomia peroperativa
58303 Tenotomia
58304 Bursotomia
58310 Izomeredés leválasztás, részleges
58312 Íntapadás leválasztás
58313 Izomtapadás leválasztás
58316 Izomeltolás
58317 Íneltolás
5831D Tenotomia subcutanea musculi adductoris femoris
5831E Tenotomia musculi adductoris femoris aperta
5831F Iliopsoas tenotomia
5831L Achillotomia
5831M Achillotomia capsulotomiamque posterior
5831N Achillotomia capsulotomiamque posterior et mediale
5831P Achillotomia+capsulotomia post.+med.+flexor tenot.
5831R Achillot.+capsulot.post.+med.+talpi felszab.+tatus
5831S Achillot.+capsulot.post.+med.+m.tib. post. transpos
58326 Lágyrésztumor exstirp., intralaesionalis
58327 Lágyrésztumor exstirp., marginalis
58328 Lágyrésztumor exstirp., szeles
58329 Lágyrésztumor exstirp., radicalis
58332 Ínhüvely exstirpatio, tenosynovectomia
58333 Izomfelszabadítás
58351 Ínvarrat
58353 Szalagvarrat
Valamint: 58360, 58361, 58367, 58368, 58370, 58371, 58379,
5837B, 5837E, 5837M, 83620
Alsó végtag nagyízületi műtétek, protézisműtétek (protézisár
nélkül), komplikáció nélkül
5814E Térdszalag beültetés (syntethicus)
Cervicocapitális csípőprotézis-beültetés komplikáció nélkül
5815C Csípőprotézis fejcsere
Cement nélküli csípőprotézis-beültetés komplikáció nélkül
58151 TEP total csípőprotézis, primér (cement nélküli)
58157 Csípő vápa csere, cementes, cement nélkülire
58159 Csípő szár csere, cementes, cement nélkülire
5815C Csípőprotézis fejcsere
Unicondylaris térdprotézis-beültetés komplikáció nélkül,
nem traumatológiai indikáció esetén
5814E Térdprotézis beültetés (syntethicus)
5814G Térdprotézis beültetés, szánkó
5814I Térdprotézis beültetés, revisio
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08P 371E

08P 371G

08P 371H

08P 371K
08P 371M

08P 371N
08P 372A

08P 372C

08P 372D

08P 372E

08P 372F
08P 372G

08P 372M
08P 372X

08P 372Y
08P 3730

Bicondylaris, totál térdprotézis-beültetés komplikáció nélkül
5814E Térdprotézis beültetés (syntethicus)
5814I Térdprotézis beültetés, revisio
Térdszalag beültetés (nem biológiai protézis) komplikáció
nélkül
5814E Térdszalag beültetés (syntethicus)
Cementes csípőprotézis-beültetés komplikáció nélkül
58150 TEP total csípőprotézis, primér (cement)
Valamint: 5815A, 5815C, 5815D, 5815E, 5814K, 58154, 58174,
5814E, 5814F, 5814G, 5814H, 5814I, 5814L, 58151, 58154, 58157,
58158, 58159, 58163
Hibrid csípőprotézis-beültetés komplikáció nélkül
5815E Csípőprotézis hibrid TEP
Nagyízületi protézis eltávolítás szeptikus szövődmények
miatt spacer beültetéssel
5814K Térdprotézis eltávolítás
58154 Csípőprotézis eltávolítás (cementes)
Kéz-, kisízületi protézisek beültetése
58174 Ujjízületi protézis beültetés
Komplikáció miatt végzett alsóvégtag nagyízületi műtétek
(protézisár térítése nélkül)
5814E Térdszalag beültetés (syntethicus)
5814F, 5814G, 5814H, 5814L, 58150, 58151, 58156, 58157, 58158,
58159, 5815A, 5815C, 5815D
Komplikáció miatt végzett cement nélküli csípőprotézisbeültetés
5815E Csípőprotézis hibrid TEP
58163 Repositio, csípő műtéti+femur osteotomia
Komplikáció miatt végzett unicondylaris térdbeültetés, nem
traumatológiai indikációval
5814F Térdprotézis beültetés, félszánkó
5814G Térdprotézis beültetés, szánkó
Komplikáció miatt végzett bicondylaris, total térdprotézisbeültetés
5814I Térdprotézis csere, revisio
5814H Térdprotézis beültetés, totál
5814L Térdprotézis beültetés, bicondylaris
Komplikáció miatt végzett egyéb ízületi (csukló) protézis
beültetés
Komplikáció miatt végzett térdszalag beültetés (nem
biológiai protézissel)
5814E Térdszalag beültetés (syntethicus)
Cervicocapitalis csípőprotézis-beültetés komplikációval
5815C Csípőprotézis fejcsere
Komplikáció miatt végzett cementes csípőprotézis-beültetés
58156 Csípő vápa csere, cementes-cemetentesre
5815A Csípő vápa + szár csere, cementes-cementesre
58158 Csípő szár csere, cementes-cementesre
5815C Csípőprotézis fejcsere
5815D Csípőprotézis csere, cement nélküli-cementesre
Komplikáció miatt végzett hibridprotézis beültetés
5815E Csípőprotézis hibrid TEP
Felső végtag nagyízületi műtétei protézis beültetéssel,
implantátumár térítése nélkül

X
X
X

•

2009. évi 193. szám

X
X
X
X

X
X

X
X

X

X

X
X

X
X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X
X

X
X
X
X

X
X

X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X

X
X

*

*

*

*

MAGYAR KÖZLÖNY

•

47681

2009. évi 193. szám

08P 3760

Speciális hát-nyak műtétek
5812B Gerinc-stabilizáció három vagy annál több
szegmentumban
5812C Gerinc-stabilizáció tumorprotézis beültetésével
08P 3770
Nagy hát-nyak műtétek
58030 Discectomia anterior cervicalis
58037 Anterior liberalizáció instrum. nélkül
58101 Ventrofixátio cervicalis csont+lemez
5810F Fixateur interne alkalmazása
58107 Thorac./lumb csigolyatest canalis spin-ba terjedő tumor
eltávolítása
5810H Gerinc belső rögzítése
5810P Spondylodesis – PLIF
08P 3780
Rutin hát-, nyakműtétek
50300 Hemilaminect. explor. /decompr.+foraminotomia
50301 Flavotomia intrasp. ligamentotomia + foraminotomia
50350 Epiduralis és periradicularis cicatrectomia
08P 400C
Scloliosis műtétei
58037 Anterior libralizáció instrum. nélkül
5810R Scoliosis korrekció 3D módszerrel
5810Q Scoliosis korrekció sublaminalis hurkolással
58037 Anterior libralizáció instrum. nélkül
5810R Scoliosis korrekció 3D módszerrel
5810Q Scoliosis korrekció sublaminalis hurkolással
08 P 401C
Scloliosis kombinált műtétei
Jelmagyarázat
* Kijelölt intézményekben végezhető beavatkozások
** Gyermekortopédiai beavatkozások

Tevékenységek progresszív ellátási szint szerinti besorolása
Ortopédia
HBCS:
01P 0040
01P 0050
01P 0060
08P 371A
08P 371B
08P 371C
08P 371D
08P 371E
08P 371G
08P 371H
08P 371K
08P 371L
08P 371M
08P 371N
08P 371P
08P 372A
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Progresszív ellátási szint
II.

Speciális gerinc-, gerincvelő műtétek
Nagy gerinc-, gerincvelő műtétek
Rutin gerinc-, gerincvelő műtétek
Alsó végtag nagyízületi műtétek, protézis műtétek (protézisár
térítése nélkül), komplikáció nélkül
Cervicocapitalis csípőprotézis beültetés komplikáció nélkül
Cement nélküli csípőprotézis beültetés komplikáció nélkül
Unicondylaris térdprotézis beültetés komplikáció nélkül, nem
traumatológiai indikáció esetén
Bicondylaris, totál térdprotézis beültetés komplikáció nélkül
Térdszalag beültetés (nem biológiai protézis) komplikáció nélkül
Cementes csípőprotézis beültetés komplikáció nélkül
Hibrid csípőprotézis beültetés komplikáció nélkül
Unicondylaris térdprotézis beültetés komplikáció nélkül,
traumatológiai indikáció esetén
Nagyízületi protézis eltávolítás szeptikus szövődmények miatt
spacer-beültetéssel
Kéz kisízületi protézisének beültetése
Aktív ínpótlás (Hunter), protézis árral
Komplikáció miatt végzett alsó végtag nagyízületi műtétek
(protézisár térítése nélkül)

X

X
X

III.
X
X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X

X

X
X
X

X
X
X
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08P 372C
08P 372D
08P 372E
08P 372F
08P 372G
08P 372M
08P 372N
08P 372X
08P 372Y
08P 3730
08P 3732
08P 3733
08P 374A
08P 3750
08P 3760
08P 3770
08P 3780
08P 3781
08P 3800
08P 383D
08P 384E
08P 385C
08P 386B
08P 387C
08P 388A
08P 389A
08P 389B
08P 389C
08P 390C
08P 390E

08P 390G
08P 3910
08P 3920
08P 3930
08P 3960
08P 3965
08P 398A
08P 400C
08P 401C

Komplikáció miatt végzett cement nélküli csípőprotézis beültetés
Komplikáció miatt végzett unicondylaris térdprotézis beültetés,
nem traumatológiai indikáció esetén
Komplikáció miatt végzett bicondylaris, totál térdprotézis
beültetés
Komplikáció miatt végzett egyéb ízületi protézis (csukló)
beültetés
Komplikáció miatt végzett térdszalag beültetés (nem biológiai
protézissel)
Cervicocapitalis csípőprotézis beültetés komplikációval
Cervicocapitalis csípőprotézis beültetés komplikációval és totál
protézis csere
Komplikáció miatt végzett cementes csípőprotézis beültetés
Komplikáció miatt végzett hibrid csípőprotézis beültetés
Felső végtag nagyízületi műtétei protézis beültetéssel
implantátum ár térítése nélkül
Felső végtag nagyízületi műtétei totál protézis beültetéssel
implantátum ár térítéssel
Felső végtag nagyízületi műtétei részleges protézis beültetéssel
implantátum ár térítéssel
Csípő, femur műtétek velőűrszegezéssel
Csípő, femur műtétek (kivéve: velőűrszegezés)
Speciális hát-, nyakműtétek
Nagy hát-, nyakműtétek
Rutin hát-, nyakműtétek
Rutin lumbális gerincsérv műtétek
Felső- és alsó végtagi replantációk, kivéve kéz-, lábujjak
Lábszár műtétei
Felkar műtétei
Nagyobb térdműtétek
Kisebb térdműtétek
Felső végtag (kivéve: kéz) műtétei
Lábműtétek
Kéz-, csukló nagyobb műtétei
Kéz-, csukló-, láb kisebb műtétei
Kéztáji panaritiumok
Lágyrészműtétek
Nagyenergiájú lökéshullám kezelés álízületeknél és
protézislazulásnál, nagy csöves csontok, gerinc, medence,
sarokcsont esetén
Percután tűzés és kisebb izom és ín műtétek
Többszörös ortopédiai műtétek 18 év alatt
Amputáció vázizomrendszeri, kötőszöveti betegségek miatt,
kivéve a kéz-, lábujjakat
Kéz-, lábujjak amputációja vázizomrendszeri, kötőszöveti
betegségek miatt
Belső rögzítő eszközök eltávolítása a csípőből, a femurból
Belső fémrögzítés eltávolítása gerincből
Artroszkópia
Scoliosis műtétei
Scoliosis kombinált műtétei

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X
X

X
X
X

X

X

X

X

X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X

X
X
X

X

X

X
X
X

X
X
X
X
X

X

•

2009. évi 193. szám

MAGYAR KÖZLÖNY

08M 405A
08M 4060
08P 487Z

08M 490Z

•
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Osteomyelitis
Patológiás törések, a vázizomrendszer, a kötőszövet rosszindulatú
daganatai
A vázizomrendszer nagyobb műtétei (kivéve: protézis beültetések
műtétei, felső- és alsó végtagi replantációk) súlyos társult
betegséggel
Osteomyelitis, szeptikus ízületgyulladások, kötőszöveti betegség
súlyos társult betegséggel

X

X
X

X

X

X

X

Az ellátás végzéséhez szükséges minimális műtéti szám évenként
HBCS
08P 3750
08P 3781
08P 383D
08P 384E
08P 385C
08P 386B
08P 387C
08P 388A

ORTOPÉDIA
Csípő, fremur műtétek (kivéve: velőűrszegezés)
58161, 58162, 58163, 58167
Rutin lumbalis gerincsérv műtétek
Lábszár műtétei
Felkar műtétek
Nagyobb térdműtétek
Kisebb térdműtétek
Felső végtag (kivéve: kéz) műtétei
58180 Arthroplastica vállon
Lábműtétek
5831M, 5831N, 3831P, 3831R, 3831S
Kéz, csukló nagyobb műtétei
Kéz, csukló kisebb műtétei
Kéztáji panarítiumok

08P 389A
08P 389B
08P 389C
Jelmagyarázat:
* Kijelölt intézményekben végezhető beavatkozások
** Gyermekortopédiai ellátás
Az ellátás végzéséhez szükséges minimális műtéti szám évenként:
Az ellátás végzéséhez szükséges minimális műtéti szám (58180) évenként:
08P 390C

08P 3940
08P 3950
08P 3960
08P 398A

X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

**

X
X
X
X
X
X

*
**

30
10
X
X

X
X
X

**
**

X

X
X

**
**

X

X

X

X

X
X

X
X
X

30

Többszörös ortopédiai műtétek 18 év alatt
57813, 57814, 57817, 57819, 5831N, 5831P, 5831R, 5831S

Jelmagyarázat:
** Gyermekortopédiai ellátás
Az ellátás végzéséhez szükséges minimális műtéti szám évenként:
08P 3930

X
X
X
X
X

Lágyrészműtétek
5831D, 5831E, 5831F
5831M, 5831N, 5831P, 5831R

Jelmagyarázat:
** Gyermekortopédiai ellátás
Az ellátás végzéséhez szükséges minimális műtéti szám évenként:
08P 3910

Progresszív ellátási szint
II.
III.
Spec.

30

Kéz, lábujj amputáció, vázizomrendszeri kötőszöveti
betegség miatt
Bőrátültetés (nem érnyeles) izom, kötőszövet nyílt sebe
esetén
Bőrátültetés (érnyeles) izom, kötőszövet nyílt sebe esetén
Belső rögzítő eszközök eltávolítása a csípőből, a femurból
Arthroscopia
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08M 405A
Osteomyelitis
Az ellátás végzéséhez szükséges minimális műtéti szám évenként:

X

08P 371C
08P 317D
08P 371E
08P 371G
08P 371H
08P 371K
08P 371M

08P 372A
08P 372C
08P 372D
08P 372E
08P 372F
08P 372G
08P 372M
08P 372X

X

X

X

X

X
X

X
X
X
X
X

5

Vázizomrendszer nagyobb műtétei (kivéve: protézis
beültetések műtétei, felső és alsó végtagi replantációk)
súlyos társult betegséggel
50450, 57832, 57833, 57834, 57835, 58328, 58329, 58332
58030, 58332, 58101, 58107, 5810F, 5810H, 5810P, 5810R, 58180
58162, 58167, 5831N, 5831P, 5831R, 5831S
Cement nélküli csípőprotézis-beültetés komplikáció nélkül
Unicondylaris térdprotézis-beültetés komplikáció nélkül,
nem traumatológiai indikáció esetén
Bicondylaris, totál térdprotézis-beültetés komplikáció nélkül
Térdszalag beültetés (nem biológiai protézis) komplikáció
nélkül
Cementes csípőprotézis-beültetés komplikáció nélkül
Hibrid csípőprotézis-beültetés komplikáció nélkül
Nagyízületi protézis eltávolítás szeptikus szövődmények
miatt spacer beültetéssel
Kéz-, kisízületi protézisek beültetése

08P 371N
Jelmagyarázat:
* Kijelölt intézményekben végezhető beavatkozások
** Gyermekortopédiai ellátás
Az ellátás végzéséhez szükséges minimális műtéti szám (08P 487Z) évenként:
Az ellátás végzéséhez szükséges minimális műtéti szám (08P 371C) évenként:
Az ellátás végzéséhez szükséges minimális műtéti szám (08P 317D) évenként:
Az ellátás végzéséhez szükséges minimális műtéti szám (08P 371E) évenként:
Az ellátás végzéséhez szükséges minimális műtéti szám (08P 371G) évenként:
Az ellátás végzéséhez szükséges minimális műtéti szám (08P 371H) évenként:
Az ellátás végzéséhez szükséges minimális műtéti szám (08P 371K) évenként:
Az ellátás végzéséhez szükséges minimális műtéti szám (08P 371M) évenként:
Az ellátás végzéséhez szükséges minimális műtéti szám (08P 371N) évenként:

X

X

Pathológiás törések, a vázizomrendszer, kötőszövet
rosszindulatú daganatai
Az ellátás végzéséhez szükséges minimális műtéti szám (08M 4060) évenként: 15

08P 487Z

2009. évi 193. szám

30

08M 4060

08M 4090
Szeptikus ízületi gyulladások
Az ellátás végzéséhez szükséges minimális műtéti szám (08M 4090) évenként:

•

X

X
X

X
X
X

X
X
X

X

X

30
25
25
25
5
40
10
5
10

Komplikáció miatt végzett alsóvégtag nagyízületi műtétek
(protézisár térítése nélkül)
Komplikáció miatt végzett cement nélküli csípőprotézis-beültetés
Komplikáció miatt végzett unicondylaris térdbeültetés, nem
traumatológiai indikációval
Komplikáció miatt végzett bicondylaris, total térdprotézisbeültetés
Komplikáció miatt végzett egyéb ízületi (csukló) protézis beültetés
Komplikáció miatt végzett térdszalag beültetés (nem biológiai
protézissel)
Cervicocapitalis csípőprotézis-beültetés komplikációval
Komplikáció miatt végzett cementes csípőprotézis-beültetés

X

X

X

X
X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

*
**

*
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X
X
Komplikáció miatt végzett hibridprotézis beültetés
X
X
Felső végtag nagyízületi műtétei protézis beültetéssel,
implantátumár térítése nélkül
Jelmagyarázat:
* Kijelölt intézményekben végezhető beavatkozások
Az ellátás végzéséhez szükséges minimális műtéti szám (08P 372A) évenként:
Az ellátás végzéséhez szükséges minimális műtéti szám (08P 372C) évenként:
Az ellátás végzéséhez szükséges minimális műtéti szám (08P 372D) évenként:
Az ellátás végzéséhez szükséges minimális műtéti szám (08P 401E) évenként:
Az ellátás végzéséhez szükséges minimális műtéti szám (08P 372F, 08P 372G, 08P 372M) évenként:
Az ellátás végzéséhez szükséges minimális műtéti szám (08P 372Y) évenként:
Az ellátás végzéséhez szükséges minimális műtéti szám (08P 3730) évenként:

08P 372Y
08P 3730

08P 3760
Speciális hát-nyak műtétek
08P 3770
Nagy hát-nyak műtétek
08P 3780
Rutin hát-, nyakműtétek
08P 400C
Scloliosis műtétei
08P 401C
Scloliosis kombinált műtétei
Jelmagyarázat
* Kijelölt intézményekben végezhető beavatkozások
** Gyermekortopédiai ellátás
Az ellátás végzéséhez szükséges minimális műtéti szám (08P 3760, 08P 3770) évenként: 25
Az ellátás végzéséhez szükséges minimális műtéti szám (08P 3780) évenként:
Az ellátás végzéséhez szükséges minimális műtéti szám (08P 400A, 08P 400B) évenként: 25
Az ellátás végzéséhez szükséges minimális műtéti szám (08P 401A) évenként:

Általános traumatológia

X
X
X
X
X

X

01P 001B Speciális intracranialis műtétek 18 év felett trauma miatt
01P 002B Nagy intracranialis műtétek 18 év felett trauma miatt
01P 003E Rutin intracranialis műtétek
01P 0040 Speciális gerinc-, gerincvelőműtétek
01P 008A Plexus brachialis műtétei
01P 008B Plexus brachialis komplikált műtétei
01P 010A Perifériás ideg-, agyideg-, egyéb idegrendszeri rutinműtétek
01P 010B Perifériás idegrevíziós műtétek
01M 025A Traumás stupor kóma
01M 025D Központi idegrendszer tudatzavarral járó traumái kóma nélkül
01M 026D Agyrázkódás intracranialis sérülés, kóma nélkül
04P 134C Mellűri drainage borda resectióval
04M 147B Mellkas, légzőszervek sérülései
04M 150B Pneumothorax
05P 198E Egyéb érműtétek
05P 2040 Keringési rendszer egyéb műtétei
08P 371A Alsó végtag nagyízületi műtétek, protézisműtétek, komplikáció nélkül
08P 371B Cervicocapitalis csípőprotézis-beültetés komplikáció nélkül
08P 371D Unicondylaris térdprotézis-beültetés komplikáció nélkül, nem
traumatológiai indikáció esetén
08P 371G Térdszalag-beültetés komplikáció nélkül
08P 371H Cementes csípőprotézis-beültetés komplikáció nélkül

30
20
10
20
20
10
10
*
*
*, **
*, **

20
5

Szakmakód:

ÁLTALÁNOS TRAUMATOLÓGIA

*

0300

Progresszív ellátási
szint
I.
II.
III.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
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08P 371L Unicondylaris térdprotézis-beültetés komplikáció nélkül
traumatológiai indikációval
08P 371E Bicondylaris total térdprotézis-beültetés komplikáció nélkül
08P 371 R Nagyízületi protézis körüli törés megoldása traumatológián
08P 371 N Kéz kisízületi protézisek beültetése
08P 371C Cement nélküli csípőprotézis-beültetés komplikáció nélkül
08P 371K Hibrid csípőprotézis-beültetés komplikáció nélkül
08P 371M Nagyízületi protéziseltávolítás szeptikus szövődmények miatt
spacer beültetéssel
08P 372A Komplikáció miatt végzett alsó végtag nagyízületi műtétek
(protézisár térítése nélkül)
08P 372C Komplikáció miatt végzett cement nélküli csípőprotézis-beültetés
08P 372D Komplikáció miatt végzett unicondylaris térdprotézis-beültetés,
nem traumatológiai indikáció esetén
08P 372E Komplikáció miatt végzett bicondylaris, totál térdprotézis-beültetés
08P 372M Cervicocapitalis csípőprotézis-beültetés komplikációval
08P 372X Komplikáció miatt végzett cementes csípőprotézis-beültetés
08P 372Y Komplikáció miatt végzett hibrid csípőprotézis-beültetés
08P 3730 Felső végtag nagyízületi műtétei protézis-beültetéssel,
implantátumár-térítés nélkül
08P 374A Csípő, femur műtétek velőűr-szegezéssel (vagy gamma-szeggel)
08P 3750 Csípő, femur műtétek (kivéve velőűr-szegezéssel)
08P 3780 Rutin hát-, nyakműtétek
08P 382A Lábszártörés velőűr-szegezéssel
08P 383D Lábszár műtétei
08P 384E Felkar műtétei
08P 3800 Felső- és alsóvégtagi replantációk, kivéve kéz-, lábujjak
08P 3810 Replantációs műtétek kis amputátum (kéz-, lábujjak)
08P 3950 Érnyeles bőrátültetés izom, kötőszövet nyílt sebe esetén
09P 496A Érnyeles bőrátültetés a bőr, bőralatti szövet betegsége miatt
21P 8520 Érnyeles bőrátültetés sérülés miatt
08P 3790 Vázizomrendszeri szeptikus állapotok műtéti ellátása
08P 385C Nagyobb térdműtétek
08P 386B Kisebb térdműtétek
08P 387C Felső végtag műtétei
08P 388A Lábműtétek
08P 389A Kéz, csukló nagyobb műtétei
08P 389B Kéz, csukló kisebb műtétei
08P 389C Kéztáji panarítiumok
08P 390C Lágyrészműtétek
08P 3920 Amputáció vázizomrendszeri, kötőszöveti betegségek miatt, kivéve a
kéz-, lábujjakat
08P 3930 Kéz-, lábujjak amputációja vázizomrendszeri kötőszöveti
betegségek miatt
08P 3940 Bőrátültetés (nem érnyeles) izom, kötőszövet nyílt sebe esetén
08P 3960 Belső rögzítőeszközök eltávolítása a csípőből, femurból
08P 398A Arthroscopia
08P 399B Vázizomrendszeri, kötőszöveti betegségek egyéb műtétei
08P 399C Medencetörések műtéti kezeléssel
08M 4020 Combcsonttörések
08M 4030 Medence-, csípőtörések
08M 405A Osteomyelitis
08M 4090 Szeptikus ízületi gyulladások
08M 410B Nagyobb gerincsérülések
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08M 410C Kisebb gerincsérülések
08M 4132 Vázizomrendszer-kötőszövet egyéb betegségei 18 év felett
08M 417C Alkar, kéz törése
08M 4180 Traumás ficamok ellátása
08M 4181 Végtagok ficama fedett repositióval, általános anaesthesiológiával
08M 419C Láb törése
08M 421C Felkar törése
08M 423C Bokatörés
08M 423D Lábszár (kivéve láb) törése
08M 487Z A vázizomrendszer nagyobb műtétei súlyos társult betegséggel
08M 488Z Vázizomrendszer egyéb műtétei súlyos társult betegséggel
08M 489Z Vázizomrendszeri betegségek (kivéve: osteomyelitis, szeptikus
ízületgyulladások, kötőszöveti betegségek) súlyos társult betegséggel
08M 490Z Osteomyelitis, szeptikus ízületgyulladások, kötőszöveti betegségek
súlyos társult betegséggel
09P 4950 Bőrátültetés (nem érnyeles, a bőr alatti szövetek betegsége miatt)
16P 741C Lépműtétek
21P 8510 Bőrátültetés (nem érnyeles) sérülés miatt
21P 853A Váll, felkar, kéz többszörös sérülése miatti kisebb műtétek
21P 854B Nem meghatározott lokalizációjú sérülések műtétei
21M 859C Egyéb sérülések, mérgezések és toxikus hatások
21P 880Z Nem meghatározott lokalizációjú vagy többszörös kisebb sérülések,
mérgezések műtétei súlyos társult betegséggel
22P 8830 Nem kiterjedt égés műtéttel
22M 884B Nem kiterjedt égés műtét nélkül 18 év felett
22P 8890 Nem kiterjedt fagyás műtéttel
22M 8900 Nem kiterjedt fagyás műtét nélkül
25P 9210 Speciális, nagy intracranialis műtétek polytraumatizált állapotban
25P 9220 Nagy műtétek polytraumatizált állapotban
25P 923A Egyéb műtétek polytraumatizált állapotban
25P 9240 Koponya, mellkas, gerinc, medence és alsó végtag polytraumatizált
állapota
25P 9250 Egyéb polytraumatizált állapot
25P 936Z Polytraumatizált állapot műtétei (kivéve: speciális, nagy intracranialis
műtétek) súlyos társult betegséggel, műtét <3
25M 939Z Polytraumatizált állapot súlyos társult betegségei 1 hétnél hosszabb
intenzív ellátással
25M 940Z Polytraumatizált állapot súlyos társult betegséggel 1 hétnél rövidebb
intenzív ellátással
99M 9680 Donorellátás
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Az ellátás végzéséhez szükséges minimális műtéti szám évenként
TRAUMATOLÓGIA

01P 001B Speciális intracranialis műtétek 18 év felett trauma miatt
01P 002B Nagy intracranialis műtétek 18 év felett trauma miatt
01P 003E Rutin intracranialis műtétek
Minimális műtéti szám: nem limitált

Progresszív ellátási
szint
I.
II.
III.
X
X
X
X
X
X
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01P 0040 Speciális gerinc-, gerincvelőműtétek
Minimális műtéti szám: nem limitált

X

01P 008A Plexus brachialis műtétei
01P 008B Plexus brachialis komplikált műtétei
Minimális műtéti szám: nem limitált

X
X

01P 010A Perifériás ideg-, agyideg-, egyéb idegrendszeri rutinműtétek
Minimális műtéti szám: nem limitált

X

X

01P 010B Perifériás idegrevíziós műtétek
Minimális műtéti szám: nem limitált

X

X

01M 025A Traumás stupor kóma

X

X

X
X

X
X

01M 025D Központi idegrendszer tudatzavarral járó traumái kóma nélkül
01M 026D Agyrázkódás intracranialis sérülés, kóma nélkül

X
X

X

04P 134C Mellűri drainage borda resectióval
Minimális műtéti szám: nem limitált
X
X

X
X

05P 198E Egyéb érműtétek
05P 2040 Keringési rendszer egyéb műtétei
Minimális műtéti szám: nem limitált

X
X

X
X

08P 371A Alsó végtag nagyízületi műtétek, protézisműtétek, komplikáció
nélkül
08P 371B Cervicocapitalis csípőprotézis-beültetés komplikáció nélkül
08P 371D Unicondylaris térdprotézis-beültetés komplikáció nélkül, nem
traumatológiai indikáció esetén
08P 371G Térdszalag-beültetés komplikáció nélkül
08P 371H Cementes csípőprotézis-beültetés komplikáció nélkül
08P 371L Unicondylaris térdprotézis-beültetés komplikáció nélkül
traumatológiai indikációval
08P 371E Bicondylaris total térdprotézis-beültetés komplikáció nélkül
08P 371 R Nagyízületi protézis körüli törés megoldása traumatológián
08P 371 N Kéz kisízületi protézisek beültetése
08P 371C Cement nélküli csípőprotézis-beültetés komplikáció nélkül
08P 371K Hibrid csípőprotézis-beültetés komplikáció nélkül
08P 371M Nagyízületi protéziseltávolítás szeptikus szövődmények miatt
spacer beültetéssel
08P 372A Komplikáció miatt végzett alsó végtag nagyízületi műtétek
(protézisár térítése nélkül)
08P 372C Komplikáció miatt végzett cement nélküli csípőprotézisbeültetés
08P 372D Komplikáció miatt végzett unicondylaris térdprotézis-beültetés,
nem traumatológiai indikáció esetén
08P 372E Komplikáció miatt végzett bicondylaris, totál térdprotézisbeültetés
08P 372M Cervicocapitalis csípőprotézis-beültetés komplikációval

X

X

X
X

X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

04M 147B Mellkas, légzőszervek sérülései
04M 150B Pneumothorax

X
X
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08P 372X Komplikáció miatt végzett cementes csípőprotézis-beültetés
08P 372Y Komplikáció miatt végzett hibrid csípőprotézis-beültetés
08P 3730 Felső végtag nagyízületi műtétei protézis-beültetéssel
implantátumár-térítés nélkül
Minimális műtéti szám: nem limitált
08P 374A Csípő, femur műtétek velőűr-szegezéssel
08P 3750 Csípő, femur műtétek (kivéve velőűr-szegezéssel)
08P 3780 Rutin hát-, nyakműtétek
08P 382A Lábszártörés velőűr-szegezéssel
08P 383D Lábszár műtétei
08P 384E Felkar műtétei
Minimális műtéti szám: 10 műtét/év – 3 éves átlagban
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X
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X

X
X
X
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X
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X

X
X
X
X
X
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X
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08P 3800 Felső- és alsóvégtagi replantációk, kivéve kéz-, lábujjak
08P 3810 Replantációs műtétek kis amputátum (kéz-, lábujjak)
08P 3950 Érnyeles bőrátültetés izom, kötőszövet nyílt sebe esetén
Minimális műtéti szám: nem limitált
09P 496A Érnyeles bőrátültetés a bőr, bőralatti szövet betegsége miatt
21P 8520 Érnyeles bőrátültetés sérülés miatt
Minimális műtéti szám: nem limitált

X
X

X
X

08P 3790 Vázizomrendszeri szeptikus állapotok műtéti ellátása
Minimális műtéti szám: 5 műtét/év – 3 éves átlagban

X

X

08P 385C Nagyobb térdműtétek
Minimális műtéti szám: 15 műtét/év – 3 éves átlagban
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X
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X
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08P 386B Kisebb térdműtétek
08P 387C Felső végtag műtétei
08P 388A Lábműtétek
08P 389A Kéz, csukló nagyobb műtétei
08P 389B Kéz, csukló kisebb műtétei
08P 389C Kéztáji panarítiumok
08P 390C Lágyrészműtétek
08P 3920 Amputáció vázizomrendszeri, kötőszöveti betegségek miatt,
kivéve a kéz-, lábujjakat
08P 3930 Kéz-, lábujjak amputációja vázizomrendszeri kötőszöveti
betegségek miatt
08P 3940 Bőrátültetés (nem érnyeles) izom, kötőszövet nyílt sebe esetén
08P 3960 Belső rögzítőeszközök eltávolítása a csípőből, femurból
08P 398A Arthroscopia
08P 399B Vázizomrendszeri, kötőszöveti betegségek egyéb műtétei
Minimális műtéti szám: 25 műtét/év – 3 éves átlagban
08P 399C Medencetörések műtéti kezeléssel
Minimális műtéti szám: nem limitált

08M 4020 Combcsonttörések
08M 4030 Medence-, csípőtörések

X
X
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08M 405A Osteomyelitis
08M 4090 Szeptikus ízületi gyulladások
Minimális műtéti szám: 10 műtét/év – 3 éves átlagban

X
X

X
X

08M 410B Nagyobb gerincsérülések
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08M 410C Kisebb gerincsérülések
08M 4132 Vázizomrendszer-kötőszövet egyéb betegségei 18 év felett
08M 417C Alkar, kéz törése
08M 4180 Traumás ficamok ellátása
08M 4181 Végtagok ficama fedett repositióval, általános
anaesthesiológiával
08M 419C Láb törése
08M 421C Felkar törése
08M 423C Bokatörés
08M 423D Lábszár (kivéve láb) törése
08M 488Z Vázizomrendszer egyéb műtétei súlyos társult betegséggel
09P 4950 Bőrátültetés (nem érnyeles, a bőr alatti szövetek betegsége miatt
16P 741C Lépműtétek
21P 8510 Bőrátültetés (nem érnyeles) sérülés miatt
21P 853A Váll, felkar, kéz többszörös sérülése miatti kisebb műtétek
21P 854B Nem meghatározott lokalizációjú sérülések műtétei
21M 859C Egyéb sérülések, mérgezések és toxikus hatások
21P 880Z Nem meghatározott lokalizációjú vagy többszörös kisebb
sérülések, mérgezések műtétei súlyos társult betegséggel
Minimális műtéti szám: 30 műtét/év – 3 éves átlagban
08P 487Z A vázizomrendszer nagyobb műtétei súlyos társult betegséggel
08M 489Z Vázizomrendszeri betegségek (kivéve: osteomyelitis, szeptikus
ízületgyulladások, kötőszöveti betegségek) súlyos társult betegséggel
08M 490Z Osteomyelitis, szeptikus ízületgyulladások, kötőszöveti
betegségek súlyos társult betegséggel
Minimális műtéti szám: 10 műtét/év – 3 éves átlagban
22P 8830 Nem kiterjedt égés műtéttel
22M 884B Nem kiterjedt égés műtét nélkül 18 év felett
22P 8890 Nem kiterjedt fagyás műtéttel
22M 8900 Nem kiterjedt fagyás műtét nélkül
Minimális műtéti szám: nem limitált
25P 9210 Speciális, nagy intracranialis műtétek polytraumatizált
állapotban
25P 9220 Nagy műtétek polytraumatizált állapotban
25P 923A Egyéb műtétek polytraumatizált állapotban
25P 9240 Koponya, mellkas, gerinc, medence és alsó végtag
polytraumatizált állapota
25P 9250 Egyéb polytraumatizált állapot
25P 936Z Polytraumatizált állapot műtétei (kivéve: speciális, nagy
intracranialis műtétek) súlyos társult betegséggel, műtét <3
25M 939Z Polytraumatizált állapot súlyos társult betegségei 1 hétnél
hosszabb intenzív ellátással

X
X
X
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25M 940Z Polytraumatizált állapot súlyos társult betegséggel 1 hétnél
rövidebb intenzív ellátással
Minimális műtéti szám: 15 műtét/év – 3 éves átlagban

X

X

99M 9680 Donorellátás

X

X

Kézsebészet

Szakmakód:

Tevékenységek progresszív ellátási szint szerinti besorolása
KÉZSEBÉSZET
01P 008A Plexus brachialis műtétei
50411 Plexus brachialis neurinoma eltávolítás
01P 010A Perifériás ideg-, agyideg, egyéb-idegrendszeri rutinműtétek
50406 Perifériás neurotomia, idegexcisio
50410 Neurinoma eltávolítása perifériás idegről
50420 Epineuralis idegvarrat (mikrosebészet)
50421 Perineuralis idegvarrat (mikrosebészet)
50422 Sutura epi- et perineuralis nervi
50430 Decompressio et adhesiolysis n.perif.
50432 Carpal-tunnel felszabadítás
50435 Egyéb tunnell-syndromák műtétei
50460 Anastomosis cruciatus nervi periferiális
01P 010B Perifériás idegrevíziós műtétek
50423 Reanastomosis nervorum
50440 Ideg graft transplantatio (autolog)
50450 Transpositio nervi periferialis
50463 Inveterált perifériás idegsérülés revisio, neurinoma eltáv.
01P 058Z Idegrendszeri műtétek (kivéve: intracranialis műtétek,
gerincműtétek) súlyos társult betegséggel
50424 plexus brachialis ágainak mikrosebészeti varrata
50431 plexus brachialis decompressio, adhaesiolysis
50433 adhesiolysis plexus brachialis
05P 198E Egyéb érműtétek
53931 Sutura laesionis traumaticus vasculorum
53932 érsérülés ellátása folttal
05P 2020 Kéz-, lábujj amputatio keringészavar miatt
58400 amputatio digiti manus
58401 amputatio digitorum manus
58404 exarticulatio kézujjon
08P 371F Egyéb ízületi protézis (csukló) beültetés komplikáció nélkül
58173 csuklóprotézis beültetés
08P 371N Kéz kisízületi protézis beültetése
58174 ujjízületi protézis beültetés
58177 kéztőcsont protézis beültetés
08P 3730 Felső végtag nagyízületi műtétei protézis beültetéssel,
implantátumár térítése nélkül
58193 radius fejecs protézis beültetés
58194 ulnavég protézis beültetés
08P 3790 Vázizomrendszeri szeptikus állapot műtéti ellátása
57801 sequestrectomia
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Progresszív ellátási
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08P 3800 Felső és alsó végtag replantációk, kivéve kéz- és lábujjak
58563 replantatios műtét, nagy amputatum
08P 3810 Replantatios műtét, kis amputatum (kéz-, lábujjak)
58561 replantatios műtét, kis amputatum
08P 389B Kéz, csukló, láb kisebb műtétei
50432 Carpal-tunnell felszabadítás
57812 osteotomia metacarpi
5789A ékosteotomia és csonthosszabbítás kézen
5789B ujj hosszabbítás, autológ csontléc beültetéssel
5789C ujj hosszabbítás distractorral
58090 capsuloraphia articulationis manus
58117 naviculare álízület megoldása csontátültetéssel és Herbert csavarral
58172 csuklószalag reinsertio
58200 incisio aponeurosis manus
58201 kéz lágyrészeinek feltárása
58202 incisio digiti
58203 ínhüvelyi bemetszés
58204 idegentest eltávolítása kézből
58205 ujjbegy csonkolás
58210 izomelválasztás a kézen
58211 tendolysis kézen
58212 retinaculotomia manus
58220 reconstructio musc. Manus
58221 ganglion manus exstirpatio (kivéve kézháti)
58222 reconstructio vaginae tendinis manus
58230 aponeurectomia partialis manus
58240 Feszítő ínvarrat kézen
58244 Pull out wire rögzítés
58245 Pull out wire eltávolítás
58246 extensorín reinsertio kézen
58247 flexorín reinsertio kézen
58248 palmar plate reinsertio
58300 fasciotomia subcutanea
58403 revisio amputationis digiti manus
81871 számfeletti ujj eltávolítás
08P 389A Kéz, csukló nagyobb műtétei
57811 osteotomia ulnae
5781K osteotomia radii
57830 csonttumor exstirpatio
57831 exostosis levésés
58116 részarthrodesis carpalis csontokon és radiocarpalis ízületben
5818C szalagplasztika carpalis csontokon
58231 aponeurectomia totalis manus
58241 flexorín varrat kézen
58242 extensorín reconstrukció kézen
58243 flexorín reconstrukció kézen
58250 izomtransplantatio kézen
58251 íntransplantatio kézen
58252 íntransplantatio kézen autolog
58253 íntransplantatio kézen homolog
58254 íntransplantatio kézen szilikonrúd beültetés
58255 ínáthelyezés kézen
58256 ín antepositio kézen
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58257 ín retropositio kézen
58260 hüvelykujj reconstrukció, hüvelykképzés
58261 pollicisatio
58263 phalangisatio
58264 szigetlebeny-plasztika kézen
58265 ujj transpositio kézen
58266 hiányzó ujj pótlása
58270 opponens plastica kézen
58280 tendofixatio manus tenodesis
58281 ínmeghosszabbítás kézen
58282 ínmegrövidítés kézen
58283 kézkeskenyítés
58284 kézsugár eltávolítás
58285 kézsugár centralizáció
58286 syndactylia csontos szétválasztása kézen
58287 hasadt kéz reconstructio
58288 kéz gigantizmus plastica
58290 Pulley varrat
58291 Pulley plastica
58293 adhesiolysis manus
58294 fogó kéz kialakítása sugár transpositióval
58295 kéz centralisatio
5837B ínhosszabbítás
5837C ínrövidítés
83307 fixateur mini behelyezése műtéti eljárással
08P 389B Kéz, csukló, láb kisebb műtétei
57925 KFI lemezelés
57926 kis DC lemezelés
5792B Ender lemezelés
5792F H lemezelés
5792G T lemezelés
5792H félcső lemezelés
5792K KFI minicsavar
5792L KFI minilemezelés
5792M KFI mini T lemezelés
08P 389C Kéztáji panaritiumok
58904 sebrevisio (subcutan szövetnél mélyebben lévő elváltozás esetén)
08P 390C Lágyrészműtétek
5831A extensor antebrachii leválasztás
5831B flexor antebrachii leválasztás distalisatio
5831C pronator leválasztás
08P 3940 Bőrátültetés (nem érnyeles) izom, kötőszövet nyílt sebe esetén
08P 3950 Érnyeles bőrátültetés izom, kötőszövet nyílt sebe esetén
58927 bőrátültetés, szabad
58931 V-Y plasztika
58934 Z plasztika
58935 érnyeles bőr-izom lebeny
58936 érnyeles izomlebeny
58937 távoli nyeleslebeny
58938 kettős nyeleslebeny
5893A Cross-finger plasztika
58941 hengerlebeny vándoroltatott
58950 keresztezett bőrpótlás
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08P 398A Arthroscopia
16971 arthroscopia csuklón
08P 487Z Vázizomrendszer nagyobb műtétei (kivéve: protézis beültetések
műtétei, felső és alsó végtagi replantációk) súlyos társult betegséggel
08P 488Z Vázizomrendszer egyéb műtétei súlyos társult betegséggel
57830 csonttumor exstirpatio
57844 ulnafej resectio
57845 Ulna proc. styl. resectio
57848 proc. styl. radii resectio
57863 csontblokk beültetés, érnyeles
57864 csontblokk beültetés, szabad, érnyeles
5893E érnyeles csontlebeny beültetés
58175 csuklóprotézis eltávolítás
58176 ujjízületi protézis eltávolítás
58195 radius fejecs protézis eltávolítás
58196 ulnavég protézis eltávolítás
5819A resectio ulnae
5819B ulnavég rövidítés
58262 lábujj transzfer
08P 399B Vázizomrendszeri, kötőszöveti betegségek egyéb műtétei
57832 exstirpatio intralaesionalis tumoris ossealis
57833 exstirpatio marginalis tumoris ossealis
57834 exstirpatio latus tumoris ossealis
57835 exstirpatio radicalis tumoris ossealis
57849 csontfragmentum eltávolítás
5784A ektopiás csont kiírtása
5784B csontcsőr levésés
57860 cortico-spongiosus span átültetés
57861 csontblokk beültetés, autolog
57862 csontblokk beültetés, homolog
57865 spongiosa plastica, autolog
57866 spongiosa plastica, homolog
57900 percutan tűzés
57920 intraossealis drótvarrat
57921 tűzés feltárással
57922 húzóhurkos rögzítés
58002 ízületi szabadtest eltávolítás feltárásból
58003 ízületi idegentest eltávolítás feltárásból
58011 capsulotomia articulationis
58012 capsulectomia articulationis
58013 arthrolysis
58020 ízületi sérülés ellátása
58110 arthrodesis tűzés
58111 arthrodesis csavarozás
58112 arthrodesis lemezelés
58113 arthrodesis fixateure externe
58191 ligamentum collaterale ulnare varrat
58192 ligamentum collaterale radiale varrat
58301 fasciotomia peroperativa
58302 muscolotomia
58303 tenotomia
09P 4980 Bőr, bőr alatti szövet, emlő plasztikai műtétek
58843 hegkimetszés, Z-plasztika
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21P 853A Váll, felkar, kéz többszörös sérülése miatti kisebb műtétek
58096 ízületi áttűzés, időleges
5817C kéztőcsont kiírtás, inggomb-plastica
5817D módosított Gráner műtét arteria beültetéssel (sec. Renner)
58249 komplex kézsérülés ellátása
58170 capsuloplastica manus
58171 csuklószalag plastica
58405 amputatio digiti post amp. traumaticam
58410 amputatio pollicis post amp. traumaticam
58411 amputatio pollicis
58412 amputatio pollicis secundarius
58414 exarticulatio metacarpo-phalangealis pollicis
58420 amputatio manus
58421 amputatio carpi
58422 amputatio antebrachii
58423 amputatio cubiti
58500 revisio amputationis
58501 másodlagos csonkzárás
58502 csonk korrekció
58510 reamputatio kézujjon
58520 reamputatio felsővégtagon
58880 bőr kimetszése átültetéshez
58900 bőrvarrat
58920 teljes vastagságú bőrátültetés, Wolf-Krause
58921 félvastag bőrátültetés
58923 Tiersch lebeny, hámlebeny
58924 plastica cutis sec. Reverdin
83304 fixateur eltávolítás
83305 fixateur igazítás
X*:
kézsebész szakorvosi kompetenciához kötött
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Az ellátás végzéséhez szükséges minimális műtéti szám évenként
KÉZSEBÉSZET

HBCS 01P 010A Perifériás ideg műtétek
Perifériás ideg-, agyideg-, egyéb idegrendszeri rutinműtétek
50406 perifériás neurotomia, idegexcisio
Az ellátás végzéséhez szükséges minimális műtéti szám évenként: nincs limit
50410 neurinoma eltávolítása perifériás idegről
Az ellátás végzéséhez szükséges minimális műtéti szám évenként: nincs limit
50420 epineuralis idegvarrat (mikrosebészet)
50421 perineuralis idegvarrat (mikrosebészet)
50422 sutura epi- et perineuralis nervi
Az ellátás végzéséhez szükséges minimális műtéti szám a fenti 3 beavatkozásból évenként összesen: 10/év
50430 decompressio et adhesiolysis n.perif.
Az ellátás végzéséhez szükséges minimális műtéti szám évenként: nincs limit
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50432 Carpal-tunnel felszabadítás
Az ellátás végzéséhez szükséges minimális műtéti szám évenként: 20/év
50435 egyéb tunnel-syndromák műtétei
Az ellátás végzéséhez szükséges minimális műtéti szám évenként: nincs limit
50460 Anastomosis cruciatus nervi periferiális
Az ellátás végzéséhez szükséges minimális műtéti szám évenként: nincs limit

HBCS 01P 010B Perifériás idegrevíziós műtétek
50423 reanastomosis nervorum
50440 ideg graft transplantatio (autolog)
50450 Transpositio nervi periferialis
50463 inveterált perifériás idegsérülés revisio, neurinoma eltáv.
Az ellátás végzéséhez szükséges minimális műtéti szám évenként: nincs limit
HBCS 01P 008A Plexus brachialis műtétei
50411 plexus brachialis neurinoma eltávolítás
Az ellátás végzéséhez szükséges minimális műtéti szám évenként: nincs limit
HBCS 01P 058Z Idegrendszeri műtétek
(kivéve: intracranialis műtétek, gerincműtétek) súlyos társult betegséggel
50424 plexus brachialis ágainak mikrosebészeti varrata
Az ellátás végzéséhez szükséges minimális műtéti szám évenként: 2/év
50431 plexus brachialis decompressio, adhaesiolysis
Az ellátás végzéséhez szükséges minimális műtéti szám évenként: 2/év
50433 adhesiolysis plexus brachialis
Az ellátás végzéséhez szükséges minimális műtéti szám évenként: 2/év
HBCS 05P 198A és 05P 198B Egyéb érműtétek
Társult betegséggel
Társult betegség nélkül
53931 Sutura laesionis traumaticus vasculorum
Az ellátás végzéséhez szükséges minimális műtéti szám évenként: nincs limit
53932 érsérülés ellátása folttal
Az ellátás végzéséhez szükséges minimális műtéti szám évenként: nincs limit
58400 amputatio digiti manus
Az ellátás végzéséhez szükséges minimális műtéti szám évenként: 58400, 58401, 58404, 58405, 58410, 58411,
58412, 58414, 58502 együttesen 30/év
58401 amputatio digitorum manus
Az ellátás végzéséhez szükséges minimális műtéti szám évenként: 58400, 58401, 58404, 58405, 58410, 58411,
58412, 58414, 58502 együttesen 30/év
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58404 exarticulatio kézujjon
Az ellátás végzéséhez szükséges minimális műtéti szám évenként: 58400, 58401, 58404, 58405, 58410, 58411,
58412, 58414, 58502 együttesen 30/év

HBCS 08P 371F Egyéb ízületi protézis (csukló) beültetés komplikáció nélkül
58173 csuklóprotézis beültetés
Az ellátás végzéséhez szükséges minimális műtéti szám évenként: 2/év
HBCS 08P 371N Kéz kisízületi protézis beültetése
58174 ujjízületi protézis beültetés
Az ellátás végzéséhez szükséges minimális műtéti szám évenként: 3/év
58177 kéztőcsont protézis beültetés
Az ellátás végzéséhez szükséges minimális műtéti szám évenként: nincs limit
HBCS 08P 3730 Felső végtag nagyízületi műtétei protézis beültetés implantátum ár térítése nélkül
58193 radius fejecs protézis beültetés
Az ellátás végzéséhez szükséges minimális műtéti szám évenként: 2/év
58194 ulnavég protézis beültetés
Az ellátás végzéséhez szükséges minimális műtéti szám évenként: 2/év

HBCS 08P 3790 Vázizomrendszeri szeptikus állapot műtéti ellátása
57801 sequestrectomia
Az ellátás végzéséhez szükséges minimális műtéti szám évenként: 5/év

HBCS 08P 3800 Felső és alsó végtag replantációk, kivéve kéz- és lábujjak
58563 replantatios műtét, nagy amputatum
Makroreplantációban jártas team-vezetővel, két operáló team álljon rendelkezésre
Az ellátás végzéséhez szükséges minimális műtéti szám évenként: nincs limit
HBCS 08P 3810 Replantatiós műtét, kis amputatum (kéz- és lábujjak)
58561 replantatiós műtét, kis amputatum
Az ellátás végzéséhez szükséges minimális műtéti szám évenként: 5/év

HBCS 08P 389B Kéz, csukló, láb kisebb műtétei
50432 Carpal-tunnel felszabadítás
Az ellátás végzéséhez szükséges minimális műtéti szám évenként: 20/év
57812 osteotomia metacarpi
5789A ék osteotomia és csonthosszabbítás kézen
5789B ujjhosszabbítás, autológ csontléc beültetéssel
5789C ujjhosszabbítás distractorral
Feltétel: operációs disztraktor rendelkezésre álljon
A fenti 4 beavatkozásból az ellátás végzéséhez szükséges minimális műtéti szám összesen: 5/év
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58090 capsuloraphia articulationis manus
Az ellátás végzéséhez szükséges minimális műtéti szám évenként: 5/év
58117 naviculare álízület megoldása csont átültetéssel és Herbert csavarral
Az ellátás végzéséhez szükséges minimális műtéti szám évenként: 5/év.
58172 csuklószalag reinsertio
Az ellátás végzéséhez szükséges minimális műtéti szám évenként: nincs limit
58200 incisio aponeurosis manus
Az ellátás végzéséhez szükséges minimális műtéti szám évenként: 20/év (az egyéb Dupuytren és nem Dupuytren
jellegű contracturákkal összevonva, nem pedig külön határozandó meg)
58201 kéz lágyrészeinek feltárása
58202 incisio digiti
Az ellátás végzéséhez szükséges minimális műtéti szám a fenti 2 beavatkozásból összesen: 15/év
58203 ínhüvelyi bemetszés
Az ellátás végzéséhez szükséges minimális műtéti szám évenként: 30/év, a retinaculotomia manusszal és
reconstructio vaginae tendinis manusszal együtt
58204 idegentest eltávolítása kézből
Az ellátás végzéséhez szükséges minimális műtéti szám évenként: nincs limit
58205 ujjbegy csonkolás
Az ellátás végzéséhez szükséges minimális műtéti szám évenként: 5/év
58210 izomelválasztás a kézen
Az ellátás végzéséhez szükséges minimális műtéti szám évenként: 5/év
58211 tendolysis kézen
Az ellátás végzéséhez szükséges minimális műtéti szám évenként: 10/év
58212 retinaculotomia manus
Az ellátás végzéséhez szükséges minimális műtéti szám évenként: ínhüvelyi bemetszéssel és reconstructio
vaginae tendinis manusszal együtt összesen 30/év
58220 reconstructio musc. manus
Az ellátás végzéséhez szükséges minimális műtéti szám évenként: nincs limit
58221 ganglion manus exstirpatio (kivéve kézháti)
Az ellátás végzéséhez szükséges minimális műtéti szám évenként: 20/év
58222 reconstructio vaginae tendinis manus
Az ellátás végzéséhez szükséges minimális műtéti szám évenként: 30/év rertinaculotomia manusszal és
ínhüvelyi bemetszéssel együtt összesen
58230 aponeurectomia partialis manus
Az ellátás végzéséhez szükséges minimális műtéti szám évenként: 20/év, az 58200 incisio aponeurosissal
együttesen értelmezendő
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58240 Feszítő ínvarrat kézen
Az ellátás végzéséhez szükséges minimális műtéti szám évenként: 20/év extensorín reinsertióval együtt
58244 Pull out wire rögzítés
Az ellátás végzéséhez szükséges minimális műtéti szám évenként: nincs limit
58245 Pull out wire eltávolítás
Tehermentesítő drótvarrat eltávolítása az ínvarrat gyógyulása után.
Az ellátás végzéséhez szükséges minimális műtéti szám évenként: nincs limit
58246 extensorin reinsertio kézen
Az ellátás végzéséhez szükséges minimális műtéti szám évenként: 10/év extensor ínvarrattal együtt
58247 flexorín reinsertio kézen
Az ellátás végzéséhez szükséges minimális műtéti szám évenként: összesen 10/év az 58243, 58247, 58251,
58252, 58253, 58254 beavatkozások együttesen
58248 palmar plate reinsertio
Az ellátás végzéséhez szükséges minimális műtéti szám évenként: 5/év
58300 fasciotomia subcutanea
Súlyos Dupuytren contracturában a tenyéri köteg átvágása 10-es tűpengével (főleg idős betegeknél).
Az ellátás végzéséhez szükséges minimális műtéti szám évenként: 10/év az egyéb Dupuytren beavatkozásokkal
együtt
58403 revisio amputationis digiti manus
Az amputatios csonk sebészi reviziója, főleg infekció, keringészavar gyanúja esetén.
Az ellátás végzéséhez szükséges minimális műtéti szám évenként: 10/év az egyéb ujj-amputációkkal együtt
81871 számfeletti ujj eltávolítás
Az ellátás végzéséhez szükséges minimális műtéti szám évenként: nincs limit

HBCS 08P 389A Kéz, csukló nagyobb műtétei
57811 osteotomia ulnae
5781K osteotomia radi
Az ellátás végzéséhez szükséges minimális műtéti szám évenként a fenti 2 beavatkozásból összesen: 5/év
57830 csonttumor exstirpatio
Az ellátás végzéséhez szükséges minimális műtéti szám évenként: nincs limit
57831 exostosis levésés
Bármely okból keletkezett, funkciózavart, fájdalmat okozó csont kinövés eltávolítása vésővel, fraserrel a
lágyrész lefejtése után.
Az ellátás végzéséhez szükséges minimális műtéti szám évenként: nincs limit
58116 részarthrodesis carpalis csontokon és radiocarpalis ízületben
Az ellátás végzéséhez szükséges minimális műtéti szám évenként: 5/év a carpalis szalagplasztikával (5818C)
együttesen
5818C szalagplasztika carpalis csontokon
Az ellátás végzéséhez szükséges minimális műtéti szám évenként: 5/év a fentivel együttesen
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58231 aponeurectomia totalis manus
Az ellátás végzéséhez szükséges minimális műtéti szám évenként: 20/év az 58200, 58230 és 58300
beavatkozásokkal együtt
58241 flexorín varrat kézen
Az ellátás végzéséhez szükséges minimális műtéti szám évenként: 5/év
58242 extensorín reconstrukció kézen
Az ellátás végzéséhez szükséges minimális műtéti szám évenként: 10/év az extensorín varratokkal együttesen
58243 flexorín reconstrukció kézen
Az ellátás végzéséhez szükséges minimális műtéti szám évenként: összesen 10/év az 58243, 58247, 58251,
58252, 58253, 58254 beavatkozások együttesen
58250 izomtransplantatio kézen
Az ellátás végzéséhez szükséges minimális műtéti szám évenként: 1/év
58251 íntransplantatio kézen
Az ellátás végzéséhez szükséges minimális műtéti szám évenként: összesen 10/év az 58243, 58247, 58251,
58252, 58253, 58254 beavatkozások együttesen
58252 íntransplantatio kézen autolog
Az ellátás végzéséhez szükséges minimális műtéti szám évenként: összesen 10/év az 58243, 58247, 58251,
58252, 58253, 58254 beavatkozások együttesen
58253 íntransplantatio kézen homolog
Az ellátás végzéséhez szükséges minimális műtéti szám évenként: összesen 10/év az 58243, 58247, 58251,
58252, 58253, 58254 beavatkozások együttesen
58254 íntransplantatio kézen szilikonrúd beültetés
Az ellátás végzéséhez szükséges minimális műtéti szám évenként: összesen 10/év az 58243, 58247, 58251,
58252, 58253, 58254 beavatkozások együttesen
58255 ínáthelyezés kézen
58256 ín antepositio kézen
58257 ín retropositio kézen
Az ellátás végzéséhez szükséges minimális műtéti szám évenként: az 58255, 58256, 58257 esetén együttesen
5/év
58260 hüvelykujj reconstrukció hüvelykképzés
Az ellátás végzéséhez szükséges minimális műtéti szám évenként: 2/év az 58261, 58263, 58265
beavatkozásokkal együttesen
58261 pollicisatio
Az ellátás végzéséhez szükséges minimális műtéti szám évenként: 2/év az 58260, 58263, 58265
beavatkozásokkal együttesen
58263 phalangisatio
Az ellátás végzéséhez szükséges minimális műtéti szám évenként: 2/év az 58260, 58261, 58265
beavatkozásokkal együttesen
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58264 szigetlebeny-plasztika kézen
Az ellátás végzéséhez szükséges minimális műtéti szám évenként: 1/év
58265 ujj transpositio kézen
Az ellátás végzéséhez szükséges minimális műtéti szám évenként: 2/év az 58260, 58261, 58263
beavatkozásokkal együttesen
58266 hiányzó ujj pótlása
Az ellátás végzéséhez szükséges minimális műtéti szám évenként: nincs limit
58270 opponens plastica kézen
Az ellátás végzéséhez szükséges minimális műtéti szám évenként: nincs limit
58280 tendofixatio manus, tenodesis
Az ellátás végzéséhez szükséges minimális műtéti szám évenként: nincs limit
58281 ínmeghosszabbítás kézen
Az ellátás végzéséhez szükséges minimális műtéti szám évenként: 5/év az 58281, 58282, 5837B, 5837C
beavatkozások együttesen
58282 ínmegrövidítés kézen
Az ellátás végzéséhez szükséges minimális műtéti szám évenként: 5/év az 58281, 58282, 5837B, 5837C
beavatkozások együttesen
58283 kézkeskenyítés
Az ellátás végzéséhez szükséges minimális műtéti szám évenként: nincs limit
58284 kézsugár eltávolítás
Az ellátás végzéséhez szükséges minimális műtéti szám évenként: nincs limit
58285 kézsugár centralizáció
Az ellátás végzéséhez szükséges minimális műtéti szám évenként: nincs limit
58286 syndactylia csontos szétválasztása kézen
Az ellátás végzéséhez szükséges minimális műtéti szám évenként: 3/év
58287 hasadt kéz reconstructio
Az ellátás végzéséhez szükséges minimális műtéti szám évenként: nincs limit
58288 kéz gigantizmus plastica
Az ellátás végzéséhez szükséges minimális műtéti szám évenként: nincs limit
58290 Pulley varrat
Az ellátás végzéséhez szükséges minimális műtéti szám évenként: nincs limit
58291 Pulley plastica
Az ellátás végzéséhez szükséges minimális műtéti szám évenként: nincs limit
58293 adhesiolysis manus
Az ellátás végzéséhez szükséges minimális műtéti szám évenként: nincs limit
58294 fogó kéz kialakítása sugár transpositióval
Az ellátás végzéséhez szükséges minimális műtéti szám évenként: nincs limit
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58295 kéz centralisatio
Az ellátás végzéséhez szükséges minimális műtéti szám évenként: nincs limit
5837B ínhosszabbítás
Az ellátás végzéséhez szükséges minimális műtéti szám évenként: 5/év az 58281, 58282, 5837B, 5837C
beavatkozások együttesen
5837C ínrövidítés
Az ellátás végzéséhez szükséges minimális műtéti szám évenként: 5/év az 58281, 58282, 5837B, 5837C
beavatkozások együttesen
83307 fixateur mini behelyezése műtéti eljárással
Az ellátás végzéséhez szükséges minimális műtéti szám évenként: 10/év
HBCS 08P 389B Kéz, csukló, láb kisebb műtétei
57925 KFI lemezelés
Az ellátás végzéséhez szükséges minimális műtéti szám évenként: 10/év 57926 beavatkozással együtt
57926 kis DC lemezelés
Az ellátás végzéséhez szükséges minimális műtéti szám évenként: 10/év 57925 beavatkozással együtt
5792B Ender lemezelés
Az ellátás végzéséhez szükséges minimális műtéti szám évenként: 5792B, 5792F, 5792G, 5792H, 5792K, 5792L,
5792M összesen 20/év
5792F H lemezelés
Az ellátás végzéséhez szükséges minimális műtéti szám évenként: 5792B, 5792F, 5792G, 5792H, 5792K, 5792L,
5792M összesen 20/év
5792G T lemezelés
Az ellátás végzéséhez szükséges minimális műtéti szám évenként: 5792B, 5792F, 5792G, 5792H, 5792K, 5792L,
5792M összesen 20/év
5792H félcső lemezelés
Az ellátás végzéséhez szükséges minimális műtéti szám évenként: 5792B, 5792F, 5792G, 5792H, 5792K, 5792L,
5792M összesen 20/év
5792K KFI minicsavar
Az ellátás végzéséhez szükséges minimális műtéti szám évenként: 5792B, 5792F, 5792G, 5792H, 5792K, 5792L,
5792M összesen 20/év
5792L KFI minilemezelés
Az ellátás végzéséhez szükséges minimális műtéti szám évenként: 5792B, 5792F, 5792G, 5792H, 5792K, 5792L,
5792M összesen 20/év
5792M KFI mini T lemezelés
Az ellátás végzéséhez szükséges minimális műtéti szám évenként: 5792B, 5792F, 5792G, 5792H, 5792K, 5792L,
5792M összesen 20/év
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HBCS 08P 389C Kéztáji panaritiumok
58904 sebrevisio (subcutan szövetnél mélyebben lévő elváltozás esetén)
Az ellátás végzéséhez szükséges minimális műtéti szám évenként: 20/év
HBCS 08P 390C Lágyrészműtétek
5831A extensor antebrachii leválasztás
Az ellátás végzéséhez szükséges minimális műtéti szám évenként: nincs limit
5831B flexor antebrachii leválasztás, distalisatio
Az ellátás végzéséhez szükséges minimális műtéti szám évenként: nincs limit
5831C pronator leválasztás
Az ellátás végzéséhez szükséges minimális műtéti szám évenként: nincs limit

HBCS 08P 3940 Bőrátültetés nem érnyeles izom, kötőszövet nyílt sebe esetén
Ellátási szint: II., III.
58927 bőrátültetés, szabad
Az ellátás végzéséhez szükséges minimális műtéti szám évenként: 30/év
58931 V-Y plasztika
Az ellátás végzéséhez szükséges minimális műtéti szám évenként: 10/év az 58843, 58931, 58934 együttesen
58934 Z plasztika
Az ellátás végzéséhez szükséges minimális műtéti szám évenként: 10/év az 58843, 58931, 58934 együttesen
58935 érnyeles bőr-izom lebeny
Az ellátás végzéséhez szükséges minimális műtéti szám évenként: az 58935, 58936, 58937, 58938, 5893A,
5893D, 58940, 58941 együttesen 10/év
58936 érnyeles izomlebeny
Az ellátás végzéséhez szükséges minimális műtéti szám évenként: az 58935, 58936, 58937, 58938, 5893A,
5893D, 58940, 58941 együttesen 10/év
58937 távoli nyeleslebeny
Az ellátás végzéséhez szükséges minimális műtéti szám évenként: az 58935, 58936, 58937, 58938, 5893A,
5893D, 58940, 58941 együttesen 10/év
58938 kettős nyeleslebeny
Az ellátás végzéséhez szükséges minimális műtéti szám évenként: az 58935, 58936, 58937, 58938, 5893A,
5893D, 58940, 58941 együttesen 10/év
5893A Cross-finger plasztika
Az ellátás végzéséhez szükséges minimális műtéti szám évenként: az 58935, 58936, 58937, 58938, 5893A,
5893D, 58940, 58941 együttesen 10/év
5893D hídlebeny
Az ellátás végzéséhez szükséges minimális műtéti szám évenként: az 58935, 58936, 58937, 58938, 5893A,
5893D, 58940, 58941 együttesen 10/év
58940 hengerlebeny egyszerű
Az ellátás végzéséhez szükséges minimális műtéti szám évenként: az 58935, 58936, 58937, 58938, 5893A,
5893D, 58940, 58941 együttesen 10/év
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58941 hengerlebeny vándoroltatott
Az ellátás végzéséhez szükséges minimális műtéti szám évenként: az 58935, 58936, 58937, 58938, 5893A,
5893D, 58940, 58941 együttesen 10/év

HBCS 08P 398A Arthroscopia, 08P 398B Arthroscopia sürgősségi indikációval
16971 arthroscopia csuklón
Az ellátás végzéséhez szükséges minimális műtéti szám évenként: 10/év

HBCS 08P 487Z Vázizomrendszer nagyobb műtétei súlyos társult betegséggel
08P 488Z Vázizomrendszer egyéb műtétei súlyos társult betegséggel
57830 csonttumor exstirpatio
Az ellátás végzéséhez szükséges minimális műtéti szám évenként: nincs limit
57844 ulnafej resectio
Az ellátás végzéséhez szükséges minimális műtéti szám évenként: 5/év az 57844, 57845, 57848, 5819A, 5819B
együttesen
57845 Ulna proc. styl. resectio
Az ellátás végzéséhez szükséges minimális műtéti szám évenként: 5/év az 57844, 57845, 57848, 5819A, 5819B
együttesen
57848 proc. styl. radii resectio
Az ellátás végzéséhez szükséges minimális műtéti szám évenként: 5/év az 57844, 57845, 57848, 5819A, 5819B
együttesen
57863 csontblokk beültetés, érnyeles
Az ellátás végzéséhez szükséges minimális műtéti szám évenként: 5/év együttesen az 57863, 57864, 5493E
57864 csontblokk beültetés, szabad, érnyeles
Az ellátás végzéséhez szükséges minimális műtéti szám évenként: 5/év együttesen az 57863, 57864, 5493E
5893E érnyeles csontlebeny beültetés
Az ellátás végzéséhez szükséges minimális műtéti szám évenként: 5/év együttesen az 57863, 57864, 5493E
58175 csuklóprotézis eltávolítás
Az ellátás végzéséhez szükséges minimális műtéti szám évenként: nincs limit
58176 ujjízületi protézis eltávolítás
Az ellátás végzéséhez szükséges minimális műtéti szám évenként: nincs limit
58195 radius fejecs protézis eltávolítás
Az ellátás végzéséhez szükséges minimális műtéti szám évenként: nincs limit
58196 ulnavég protézis eltávolítás
Az ellátás végzéséhez szükséges minimális műtéti szám évenként: 1/év
5819A resectio ulnae
Az ellátás végzéséhez szükséges minimális műtéti szám évenként: 5/év az 57844, 57845, 57848, 5819A, 5819B
együttesen
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5819B ulnavég rövidítés
Az ellátás végzéséhez szükséges minimális műtéti szám évenként: 5/év az 57844, 57845, 57848, 5819A, 5819B
együttesen
58262 lábujj transzfer
Az ellátás végzéséhez szükséges minimális műtéti szám évenként: 5/év

HBCS 08P 399B Vázizomrendszeri, kötőszöveti betegségek egyéb műtétei
57832 exstirpatio intralaesionalis tumoris ossealis
Az ellátás végzéséhez szükséges minimális műtéti szám évenként: 10/év az 57832, 57833, 57834, 57835, 57849,
5784A, 5784B együttesen
57833 exstirpatio marginalis tumoris ossealis
Az ellátás végzéséhez szükséges minimális műtéti szám évenként: 10/év az 57832, 57833, 57834, 57835, 57849,
5784A, 5784B együttesen
57834 exstirpatio latus tumoris ossealis
Az ellátás végzéséhez szükséges minimális műtéti szám évenként: 10/év az 57832, 57833, 57834, 57835, 57849,
5784A, 5784B együttesen
57835 exstirpatio radicalis tumoris ossealis
Az ellátás végzéséhez szükséges minimális műtéti szám évenként: 10/év az 57832, 57833, 57834, 57835, 57849,
5784A, 5784B együttesen
57849 csontfragmentum eltávolítás
Az ellátás végzéséhez szükséges minimális műtéti szám évenként: 10/év az 57832, 57833, 57834, 57835, 57849,
5784A, 5784B együttesen
5784A ektopiás csont kiírtása
Az ellátás végzéséhez szükséges minimális műtéti szám évenként: 10/év az 57832, 57833, 57834, 57835, 57849,
5784A, 5784B együttesen
5784B csontcsőr levésés
Az ellátás végzéséhez szükséges minimális műtéti szám évenként: 10/év az 57832, 57833, 57834, 57835, 57849,
5784A, 5784B együttesen
57860 cortico-spongiosus span átültetés
Az ellátás végzéséhez szükséges minimális műtéti szám évenként: 10/év az 57860, 57861, 57862, 57835, 57866
együttesen
57861 csontblokk beültetés, autolog
Az ellátás végzéséhez szükséges minimális műtéti szám évenként: 10/év az 57860, 57861, 57862, 57835, 57866
együttesen
57862 csontblokk beültetés, homolog
Kisebb-nagyobb csonthiányok pótlására, ha valamilyen okból nem lehet autolog csontblokkot venni.
Rögzítése szükséges. 5792x.
Az ellátás végzéséhez szükséges minimális műtéti szám évenként: 10/év az 57860, 57861, 57862, 57835, 57866
együttesen
57865 spongiosa plastica, autolog
Az ellátás végzéséhez szükséges minimális műtéti szám évenként: 10/év az 57860, 57861, 57862, 57835, 57866
együttesen
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57866 spongiosa plastica, homolog
Az ellátás végzéséhez szükséges minimális műtéti szám évenként: 10/év az 57860, 57861, 57862, 57835, 57866
együttesen
57900 percutan tűzés
Az ellátás végzéséhez szükséges minimális műtéti szám évenként: 20/év az 57900, 57920, 57921, 57922
együttesen
57920 intraossealis drótvarrat
Az ellátás végzéséhez szükséges minimális műtéti szám évenként: 20/év az 57900, 57920, 57921, 57922
együttesen
57921 tűzés feltárással
Az ellátás végzéséhez szükséges minimális műtéti szám évenként: 20/év az 57900, 57920, 57921, 57922
együttesen
57922 húzóhurkos rögzítés
Az ellátás végzéséhez szükséges minimális műtéti szám évenként: 20/év az 57900, 57920, 57921, 57922
együttesen
58002 ízületi szabadtest eltávolítás feltárásból
Az ellátás végzéséhez szükséges minimális műtéti szám évenként: nincs limit
58003 ízületi idegentest eltávolítás feltárásból
Az ellátás végzéséhez szükséges minimális műtéti szám évenként: nincs limit
58011 capsulotomia articulationis
Az ellátás végzéséhez szükséges minimális műtéti szám évenként: 58011, 58012, 58013 együttesen 10/év
58012 capsulectomia articulationis
Az ellátás végzéséhez szükséges minimális műtéti szám évenként: 58011, 58012, 58013 együttesen 10/év
58013 arthrolysis
Az ellátás végzéséhez szükséges minimális műtéti szám évenként: 58011, 58012, 58013 együttesen 10/év
58020 ízületi sérülés ellátása
Az ellátás végzéséhez szükséges minimális műtéti szám évenként: nincs limit
58110 arthrodesis tűzés
Az ellátás végzéséhez szükséges minimális műtéti szám évenként: 15/év az 58110, 58111, 58112, 58113
együttesen
58111 arthrodesis csavarozás
Az ellátás végzéséhez szükséges minimális műtéti szám évenként: 15/év az 58110, 58111, 58112, 58113
együttesen
58112 arthrodesis lemezelés
Az ellátás végzéséhez szükséges minimális műtéti szám évenként: 15/év az 58110, 58111, 58112, 58113
együttesen
58113 arthrodesis fixateure externe
Az ellátás végzéséhez szükséges minimális műtéti szám évenként: 15/év az 58110, 58111, 58112, 58113
együttesen
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58191 ligamentum collaterale ulnare varrat
Az ellátás végzéséhez szükséges minimális műtéti szám évenként: 10/év
58192 ligamentum collaterale radiale varrat
Az ellátás végzéséhez szükséges minimális műtéti szám évenként: nincs limit
58301 fasciotomia peroperativa
Az ellátás végzéséhez szükséges minimális műtéti szám évenként: nincs limit
58302 musculotomia
Az ellátás végzéséhez szükséges minimális műtéti szám évenként: nincs limit
58303 tenotomia
Bármely okból szükségessé váló ínátmetszés.
Az ellátás végzéséhez szükséges minimális műtéti szám évenként: nincs limit

HBCS 09P 4980 Bőr, bőr alatti szövet, emlő plasztikai műtétek
58843 hegkimetszés, Z-plasztika
Az ellátás végzéséhez szükséges minimális műtéti szám évenként: 10/év az 58843, 58931, 58934 együttesen
Minimális feltételek: lásd: 58934
HBCS 21P 853A Váll, felkar, kéz többszörös sérülése miatti kisebb műtétek, 853B ua. sürgősségi
indikációval
58096 ízületi áttűzés időleges
Ellátási szint: I., II., III.
Az ellátás végzéséhez szükséges minimális műtéti szám évenként: nincs limit
5817C kéztőcsont kiirtás, inggomb-plastica
Az ellátás végzéséhez szükséges minimális műtéti szám évenként: nincs limit
5817D módosított Gráner műtét arteria beültetéssel (sec. Renner)
Az ellátás végzéséhez szükséges minimális műtéti szám évenként: 2/év
58249 komplex kézsérülés ellátása
Az ellátás végzéséhez szükséges minimális műtéti szám évenként: nincs limit
58170 capsuloplastica manus
Az ellátás végzéséhez szükséges minimális műtéti szám évenként: nincs limit
58171 csuklószalag plastica
Az ellátás végzéséhez szükséges minimális műtéti szám évenként: nincs limit
58405 amputatio digiti post amp. traumaticam
Az ellátás végzéséhez szükséges minimális műtéti szám évenként: 58400, 58401, 58404, 58405, 58410, 58411,
58412, 58414, 58502 együttesen 30/év
58410 amputatio pollicis post amp. traumaticam
Az ellátás végzéséhez szükséges minimális műtéti szám évenként: 58400, 58401, 58404, 58405, 58410, 58411,
58412, 58414, 58502 együttesen 30/év
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58411 amputatio pollicis
Az ellátás végzéséhez szükséges minimális műtéti szám évenként: 58400, 58401, 58404, 58405, 58410, 58411,
58412, 58414, 58502 együttesen 30/év
58412 amputatio pollicis secundarius
Az ellátás végzéséhez szükséges minimális műtéti szám évenként: 58400, 58401, 58404, 58405, 58410, 58411,
58412, 58414, 58502 együttesen 30/év
58414 exarticulatio metacarpo-phalangealis pollicis
Az ellátás végzéséhez szükséges minimális műtéti szám évenként: 58400, 58401, 58404, 58405, 58410, 58411,
58412, 58414, 58502 együttesen 30/év
58420 amputatio manus
Az ellátás végzéséhez szükséges minimális műtéti szám évenként: nincs limit
58421 amputatio carpi
Az ellátás végzéséhez szükséges minimális műtéti szám évenként: nincs limit
58422 amputatio antebrachii
Az ellátás végzéséhez szükséges minimális műtéti szám évenként: nincs limit
58423 amputatio cubiti
Az ellátás végzéséhez szükséges minimális műtéti szám évenként: nincs limit
58500 revisio amputationis
Az ellátás végzéséhez szükséges minimális műtéti szám évenként: nincs limit
58501 másodlagos csonkzárás
Az ellátás végzéséhez szükséges minimális műtéti szám évenként: nincs limit
58502 csonk korrekció
Az ellátás végzéséhez szükséges minimális műtéti szám évenként: 58400, 58401, 58404, 58405, 58410, 58411,
58412, 58414, 58502 együttesen 30/év
58510 reamputatio kézujjon
Az ellátás végzéséhez szükséges minimális műtéti szám évenként: 10/év
58520 reamputatio felsővégtagon
Az ellátás végzéséhez szükséges minimális műtéti szám évenként: nincs limit
58880 bőr kimetszése átültetéshez
Más testtájékról eltávolított, különböző típusú, szabadon átültetendő bőrrészlet vétele, bőrpótlás céljából.
Az ellátás végzéséhez szükséges minimális műtéti szám évenként: 20/év 58880, 58920, 58921, 58923 együttesen
58900 Bőrvarrat
Az ellátás végzéséhez szükséges minimális műtéti szám évenként: nincs limit
58921 félvastag bőrátültetés
Az ellátás végzéséhez szükséges minimális műtéti szám évenként: 20/év 58880, 58920, 58921, 58923 együttesen
58920 teljes vastagságú bőrátültetés Wolfe-Krause
Az ellátás végzéséhez szükséges minimális műtéti szám évenként: 20/év 58880, 58920, 58921, 58923 együttesen
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58923 Tiersch lebeny, hámlebeny
Az ellátás végzéséhez szükséges minimális műtéti szám évenként: 20/év 58880, 58920, 58921, 58923 együttesen
83304 fixateur eltávolítás
Az ellátás végzéséhez szükséges minimális műtéti szám évenként: nincs limit
83305 fixateur igazítás
Az ellátás végzéséhez szükséges minimális műtéti szám évenként: nincs limit
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OXYOLÓGIA ÉS SÜRGŐSSÉGI ORVOSTAN
Oxyológia és sürgősségi betegellátás

HBCS
0181
022G
0231
026C
1021
1031
144C
1511
220C
2241
297E
2990
3530
537E
579C
8441
856C
567D
8601
9701
9702

Szakmakód:

4600

Tevékenységek progresszív ellátási szint szerinti besorolása
Progresszív ellátási
SÜRGŐSSÉGI ELLÁTÁS
szint
I.
II.
III.
Idegrendszeri betegségek sürgősségi ellátása és beavatkozások
Epilepsia sürgősségi ellátása és beavatkozások
Migrén sürgősségi ellátása és beavatkozások
Alkohol intoxicalt izolált fejsérült sürgősségi ellátása, „4”, „5” típusú
diagnózisok és beavatkozások
Egyensúlyzavar sürgősségi ellátása és beavatkozások
Orrvérzés sürgősségi ellátása és beavatkozások
Status asthmaticus sürgősségi ellátása és beavatkozások
Légúti idegentest sürgősségi ellátása és beavatkozások
Szívritmus-, vezetési zavarok sürgősségi ellátása és beavatkozások
Hypertoniás krízis sürgősségi ellátása és beavatkozások
Emésztőszervi betegségek sürgősségi ellátása és beavatkozások
Végbélnyílás kórfolyamatainak sürgősségi ellátása és beavatkozások
Epeút betegségek sürgősségi ellátása és beavatkozások
Diabetes mellitus, hypoglykaemias állapotok sürgősségi ellátása és
beavatkozások
Húgyrendszeri kövek, görcsállapotok sürgősségi ellátása és
beavatkozások
Drog és alkohol intoxikáció sürgősségi ellátása és beavatkozások
Allergiás betegségek sürgősségi ellátása és beavatkozások
Mérgezés, gyógyszerek toxikus hatásainak sürgősségi ellátása és
beavatkozások
Hőhatás okozta akut események sürgősségi ellátása és
beavatkozások
Volumen hiány, tumor okozta anaemia sürgősségi ellátása és
beavatkozások
Alarmírozó jelek és tünetek sürgősségi ellátása és beavatkozások

Gyermek sürgősségi ellátás
BEAVATKOZÁSOK
88740 Infúzió perifériás vénába
88741 Infúzió centrális vénába
91920 Shock terápia
92100 Agresszív antiallergiás kezelés
Mérgezés, gyógyszerek toxikus hatásainak sürgősségi ellátása
BETEGSÉGEK
E1600
Gyógyszer okozta hypoglycaemia, coma nélkül
T3600
Penicillinek által okozott mérgezés
T3610
Cephalosporinok és egyéb b-laktám antibiotikumok okozta mérgezés
T3620
Chloramphenicol csoport által okozott mérgezés
T3630
Macrolidek által okozott mérgezés
T3640
Tetracyclinek által okozott mérgezés
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Aminoglycosidok által okozott mérgezés
Rifamycinek által okozott mérgezés
Enyhe és kp. súlyos Rifamycin mérgezés
Súlyos Rifamycin mérgezés
Systemásan alkalmazott antifungalis antibiotikumok okozta mérgezés
Egyéb systemás antibiotikumok által okozott mérgezés
K.m.n. systemás antibiotikumok által okozott mérgezés
Sulfonamidok által okozott mérgezés
Mycobacterium elleni szerek által okozott mérgezés
Enyhe és kp. súlyos antituberculotikum mérgezés
Súlyos antituberculotikum mérgezés
Malária és egyéb vér-protozoonokra ható gyógyszerek okozta mérgezés
Egyéb protozoonok elleni szerek által okozott mérgezés
Féreghajtók által okozott mérgezés
Vírus elleni szerek által okozott mérgezés
Egyéb systemás fert. elleni szerek, antiparasiticumok okozta mérgezés
Systemás k.m.n. fert. elleni szerek, antiparasiticumok okozta mérgezés
Glycocorticoidok és syntheticus analógjaik által okozott mérgezés
Pajzsmirigyhormonok és pótszereik által okozott mérgezés
Pajzsmirigyhormon elválasztás elleni szerek által okozott mérgezés
Insulin és oralis antidiabeticumok által okozott mérgezés
Enyhe és kp. súlyos insulin és oralis antidiabeticumok által okozott mérgezés
Súlyos insulin és oralis antidiabeticumok által okozott mérgezés
Orális fogamzásgátlók által okozott mérgezés
Egyéb oestrogenek és progestogenek által okozott mérgezés
Antigonadotropin-antioestrogen-antiandrogenek m.n.o. okozta mérgezés
Androgenek és anabolicus fajrokonok által okozott mérgezés
Egyéb és k.m.n. hormonok és syntheticus pótszereik okozta mérgezés
Egyéb és k.m.n. antagonisták által okozott mérgezés
Salicylatok által okozott mérgezés
Enyhe és kp. súlyos salicylát mérgezés
Súlyos salicylát mérgezés
4-aminophenol-származékok által okozott mérgezés
Enyhe és kp. súlyos 4-aminophenol-származékok által okozott mérgezés
Súlyos 4-aminophenol-származékok által okozott mérgezés
Pirazolon-származékok által okozott mérgezés
Enyhe és kp. súlyos pirazolon-származékok által okozott mérgezés
Súlyos pirazolon-származékok által okozott mérgezés
Egyéb nem-steroid gyulladásgátlók (NSAID) által okozott mérgezés
Antirheumaticumok, m.n.o. által okozott mérgezés
Egyéb nem opioid fájdalom- és lázcsillapítók, m.n.o. okozta mérgezés
Egyéb nem opioid k.m.n. fájd.-lázcsill.-antirheumaticumok okozott mérgezés
Ópium által okozott mérgezés
Enyhe és kp. súlyos ópium mérgezés
Súlyos ópium mérgezés
Heroin által okozott mérgezés
Enyhe és kp. súlyos heroin mérgezés
Súlyos heroin mérgezés
Egyéb opioidok által okozott mérgezés
Enyhe és kp. súlyos egyéb opioid mérgezés
Súlyos egyéb opioid mérgezés
Methadon által okozott mérgezés
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Enyhe és kp. súlyos methadon mérgezés
Súlyos methadon mérgezés
Egyéb syntheticus narcoticumok által okozott mérgezés
Cocain által okozott mérgezés
Enyhe és kp. súlyos cocain mérgezés
Súlyos cocain mérgezés
Egyéb és k.m.n. narcoticumok által okozott mérgezés
Cannabis (származékok) által okozott mérgezés
Lysergid [LSD] által okozott mérgezés
Egyéb és k.m.n. psychodyslepticumok [hallucinogének] okozta mérgezés
Inhalatiós anaestheticumok által okozott mérgezés
Intravénás anaestheticumok által okozott mérgezés
Egyéb és k.m.n. általános anaestheticumok által okozott mérgezés
Helyi anaestheticumok által okozott mérgezés
K.m.n. anaestheticumok által okozott mérgezés
Terápiás gázok által okozott mérgezés
Hydantoin származékok által okozott mérgezés
Iminostilbenek által okozott mérgezés
Enyhe és kp. súlyos iminostilben mérgezés
Súlyos iminostilben mérgezés
Succinimidek és oxazolidindionok által okozott mérgezés
Barbituratok által okozott mérgezés
Enyhe és kp. súlyos barbiturát mérgezés
Súlyos barbiturát mérgezés
Benzodiazepinek által okozott mérgezés
Enyhe és kp. súlyos benzodiazepin mérgezés
Súlyos benzodiazepin mérgezés
Vegyes antiepilepticumok, m.n.o. által okozott mérgezés
Egyéb antiepilepticum és nyugtató-altató szerek által okozott mérgezés
Enyhe és kp. súlyos egyéb antiepilepticum és nyugtató-altató szerek által okozott mérgezés
Súlyos egyéb antiepilepticum és nyugtató-altató szerek által okozott mérgezés
K.m.n. antiepilepticum és nyugtató-altató szerek okozta mérgezés
Antiparkinson gyógysz. és központi izomtónus-depressánsok által okozott mérgezés
Tricyclusos és tetracyclusos antidepressivumok által okozott mérgezés
Enyhe és kp. súlyos tricyclusos és tetracyclusos antidepressivum
Súlyos tricyclusos és tetracyclusos antidepressivumok által okozott mérgezés
Monoamino-oxydase-inhibitor antidepressivumok által okozott mérgezés
Egyéb és k.m.n. antidepressivumok által okozott mérgezés
Enyhe és kp. súlyos egyéb és k.m.n. antidepressivumok által okozott mérgezés
Súlyos egyéb és k.m.n. antidepressivumok által okozott mérgezés
Phenothiazin antipsychoticus gyógysz., neurolepticumok okozta mérgezés
Butyrophenon és thioxanthin neurolepticumok által okozott mérgezés
Egyéb és k.m.n. antipsychot. gyógysz., neurolepticumok okozta mérgezés
Enyhe és kp. súlyos egyéb és kmn. antipsychot. gyógysz., neurolepticumok okozta mérgezés
Súlyos egyéb és kmn. antipsychot. gyógysz., neurolepticumok okozta mérgezés
Psychostimulánsok, abusus lehetősége által okozott mérgezés
Egyéb psychotrop gyógyszerek, m.n.o. által okozott mérgezés
K.m.n. psychotrop gyógyszerek által okozott mérgezés
Anticholinesterase szerek által okozott mérgezés
Enyhe és kp. súlyos anticholinesterase szerek által okozott mérgezés
Anticholinesterase szerek okozta súlyos mérgezés
Egyéb parasympathomimeticumok [cholinergicumok] által okozott mérgezés
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Enyhe és kp. súlyos egyéb parasympathomimeticumok [cholinergicumok] által okozott mérgezés
Súlyos egyéb parasympathomimeticumok [cholinergicumok] által okozott mérgezés
Ganglionblockoló gyógyszerek, m.n.o. által okozott mérgezés
Egyéb parasympatholyticumok és spasmolyticumok, m.n.o. okozta mérgezés
Túlnyomóan b-adrenoreceptor agonisták, m.n.o. által okozott mérgezés
a-adrenoreceptor antagonisták, m.n.o. által okozott mérgezés
Enyhe és kp. súlyos a-adrenoreceptor antagonisták, m.n.o. által okozott mérgezés
Súlyos a-adrenoreceptor antagonisták, m.n.o. által okozott mérgezés
b-adrenoreceptor antagonisták, m.n.o. által okozott mérgezés
Enyhe, kp. súlyos b-adrenoreceptor antagonisták, m.n.o. által okozott mérgezés
Súlyos b-adrenoreceptor antagonisták, m.n.o. által okozott mérgezés
Központilag ható és adrenerg-neuron blockoló szerek okozta mérgezés
Elsődlegesen az autonom idegr.-re ható k.m.n. gyógysz. okozta mérgezés
Antiallergiás gyógyszerek és antiemeticumok által okozott mérgezés
Daganat elleni és immunosuppressiv szerek által okozott mérgezés
Vitaminok, m.n.o. által okozott mérgezés
Enzimek, m.n.o. által okozott mérgezés
Vas és vegyületei által okozott mérgezés
Anticoagulansok által okozott mérgezés
A fibrinolysisre ható gyógyszerek által okozott mérgezés
Anticoag. antagonisták, K-vit. és egyéb véralvadásfokozók okozta mérgezés
Egyéb elsődlegesen systemás és haematologiai szerek okozta mérgezés
K.m.n. elsődlegesen systemás és haematologiai szerek okozta mérgezés
Szívműködést fokozó glycosidok és gyógyszerek okozta mérgezés
Kalciumcsatorna blockolók által okozott mérgezés
Egyéb szívritmus-regulátorok, m.n.o. által okozott mérgezés
Szívkoszorúér-tágítók, m.n.o. által okozott mérgezés
Angiotensin-converting enzimgátlók által okozott mérgezés
Egyéb vérnyomáscsökkentő szerek, m.n.o. által okozott mérgezés
Lipaemia és arteriosclerosis elleni gyógyszerek által okozott mérgezés
Perifériás értágítók által okozott mérgezés
Varicositas elleni és sclerotisáló anyagok által okozott mérgezés
Elsődlegesen szív-érrendszerre ható k.m.n. gyógyszerek okozta mérgezés
Histamin H2-receptor antagonisták által okozott mérgezés
Egyéb sav-gyomornedv secretiót csökkentő gyógyszerek okozta mérgezés
Bélizgató hashajtók által okozott mérgezés
Sós és osmoticus hashajtók által okozott mérgezés
Egyéb hashajtók által okozott mérgezés
Emésztés-serkentők által okozott mérgezés
Hasmenés elleni gyógyszerek által okozott mérgezés
Emeticumok által okozott mérgezés
Egyéb, elsődlegesen a gyomor-bélrendszerre ható szerek okozta mérgezés
K.m.n. gyomor-bélrendszerre ható szerek által okozott mérgezés
Fájáskeltő gyógyszerek által okozott mérgezés
Vázizom-relaxánsok [neuromuscularis blockolók] által okozott mérgezés
Egyéb és k.m.n. elsődlegesen az izmokra ható szerek okozta mérgezés
Köhögéscsillapítók által okozott mérgezés
Köptetők által okozott mérgezés
Meghűlés elleni gyógyszerek által okozott mérgezés
Antiasthmaticumok által okozott mérgezés, m.n.o.
Enyhe és kp. súlyos antiasthmaticumok által okozott mérgezés
Súlyos antiasthmaticumok által okozott mérgezés

47713

47714

MAGYAR KÖZLÖNY

T4870
T4900
T4910
T4920
T4930
T4940
T4950
T4960
T4970
T4980
T4981
T4982
T4990
T5000
T5010
T5020
T5030
T5040
T5050
T5060
T5061
T5062
T5070
T5080
T5090
T5091
T5092
T5100
T5101
T5102
T5110
T5111
T5112
T5120
T5130
T5180
T5190
T5200
T5210
T5220
T5230
T5231
T5232
T5240
T5280
T5281
T5282
T5290
T5300
T5310
T5320
T5330

Egyéb és k.m.n. elsődl. légzőszervekre ható gyógysz. okozta mérgezés
Helyi antifung., fert. elleni, gyull.csökkentő szerek okozta mérgezés
Antipruriticumok által okozott mérgezés
Helyi adstringensek és detergensek által okozott mérgezés
Puhító, védő és fájdalomcsillapító szerek által okozott mérgezés
Keratolyt.-keratoplast., egy. hajkezelők, preparátumok okozta mérgezés
Szemészeti gyógyszerek és preparátumok által okozott mérgezés
Fül-orr-gégészeti gyógyszerek és preparátumok által okozott mérgezés
Helyileg használt fogászati gyógyszerek által okozott mérgezés
Egyéb anyagok által okozott mérgezés
Enyhe és kp. súlyos egyéb anyagok által okozott mérgezés
Súlyos egyéb anyagok által okozott mérgezés
K.m.n. anyag által okozott mérgezés
Mineralocorticoidok és antagonistáik által okozott mérgezés
Kacs-diureticumok által okozott mérgezés
Carboanhydrase-inhibitor, benzothiadiazid, egyéb diuret. okozta mérgezés
Elektrolyticus, caloricus és folyadékegyensúly anyagok okozta mérgezés
Húgysavanyagcsere gyógyszerei által okozott mérgezés
Étvágycsökkentők által okozott mérgezés
Máshová nem osztályozott antidotumok által okozott mérgezés
Enyhe és kp. súlyos máshová nem osztályozott antidotumok által okozott mérgezés
Súlyos máshová nem osztályozott antidotumok által okozott mérgezés
Analepticumok és opioid-receptor antagonisták által okozott mérgezés
Diagnosztikai anyagok által okozott mérgezés
Egyéb és k.m.n. gyógyszerek és biológiai anyagok okozta mérgezés
Enyhe és kp. súlyos egyéb és k.m.n. gyógyszerek és biológiai anyagok okozta mérgezés
Súlyos egyéb és k.m.n. gyógyszerek és biológiai anyagok okozta mérgezés
Ethanol toxikus hatása
Ethanol által okozott enyhe és kp. súlyos mérgezés
Ethanol által okozott súlyos mérgezés
Methanol toxikus hatása
Methanol által okozott enyhe és kp. súlyos mérgezés
Methanol által okozott súlyos mérgezés
2-propanol toxikus hatása
Amylalcohol toxikus hatása
Egyéb alkoholok toxikus hatása
K.m.n. alkoholok toxikus hatása
A kőolajtermékek toxikus hatása
Benzol toxikus hatása
Benzol és homológjai toxikus hatása
Glycolok toxikus hatása
Glycolok által okozott enyhe és kp. súlyos mérgezés
Glycolok okozta súlyos mérgezés
Ketonok toxikus hatása
Egyéb szerves oldószerek toxikus hatása
Egyéb szerves oldószer által okozott enyhe és kp. súlyos mérgezés
Egyéb szerves oldószer által okozott súlyos mérgezés
K.m.n. szerves oldószerek toxikus hatása
Szén-tetrachlorid toxikus hatása
Chloroform toxikus hatása
Trichlor-ethylen toxikus hatása
Tetrachlor-ethylen toxikus hatása
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Dichlor-methan toxikus hatása
Chlorofluorocarbonok toxikus hatása
Alifás szénhidrogének egyéb halogén származékai toxikus hatása
Aromás szénhidrogének egyéb halogén származékai toxikus hatása
Alifás-aromás szénhidrogének, k.m.n. halogénszármazékok toxikus hatása
Fenol és homológjai toxikus hatása
Egyéb maró szerves vegyületek toxikus hatása
Savak és savszerű anyagok toxikus hatása
Savak és savszerű anyagok által okozott enyhe és kp. súlyos mérgezés
Savak és savszerű anyagok okozta súlyos mérgezés
Maró lúgok és lúgszerű anyagok toxikus hatása
Lúgok és lúgszerű anyagok által okozott enyhe és kp. súlyos mérgezés
Lúgok és lúgszerű anyagok által okozott súlyos mérgezés
K.m.n. maró anyagok toxikus hatása
Maró anyagok által okozott enyhe és kp. súlyos mérgezés
Maró anyagok által okozott súlyos mérgezés
A szappanok és detergensek toxikus hatása
Higany és vegyületei toxikus hatása
Króm és vegyületei toxikus hatása
Kadmium és vegyületei toxikus hatása
Réz és vegyületei toxikus hatása
Cink és vegyületei toxikus hatása
Ón és vegyületei toxikus hatása
Beryllium és vegyületei toxikus hatása
Egyéb fémek toxikus hatása
K.m.n. fém toxikus hatása
Arzén és vegyületei toxikus hatása
Phosphor és vegyületei toxikus hatása
Mangán és vegyületei toxikus hatása
Hydrogen cyanid toxikus hatása
Egyéb meghatározott szervetlen anyagok toxikus hatása
K.m.n. szervetlen anyag toxikus hatása
Szén-monoxid által okozott enyhe és kp. súlyos mérgezés
Szén-monoxid által okozott súlyos mérgezés
A szénmonoxyd toxikus hatása
Nitrogenoxyd toxikus hatása
Kéndioxyd toxikus hatása
Formaldehyd toxikus hatása
Könnygáz toxikus hatása
Chlorgáz toxikus hatása
Chlorgáz által okozott enyhe és kp. súlyos mérgezés
Chlorgáz által okozott súlyos mérgezés
Fluorgáz és hydrogen-fluorid toxikus hatása
Hydrogen sulfit toxikus hatása
Szén-dioxid toxikus hatása
Szén-dioxid által okozott enyhe és kp. súlyos mérgezés
Széndioxid által okozott súlyos mérgezés
Egyéb meghatározott gázok, gőzök és párák toxikus hatása
K.m.n. gázok, gőzök és párák toxikus hatása
K.m.n. gázok, gőzök, párák által okozott enyhe és kp. súlyos mérgezés
K.m.n. gázok, gőzök, párák által okozott súlyos mérgezés
Szerves phosphat és carbamat insecticidek toxikus hatása
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T6001
T6002
T6010
T6020
T6030
T6031
T6032
T6040
T6080
T6090
T6100
T6110
T6120
T6180
T6190
T6200
T6201
T6202
T6210
T6220
T6221
T6222
T6280
T6290
T6300
T6301
T6302
T6310
T6320
T6321
T6322
T6330
T6331
T6332
T6340
T6350
T6360
T6380
T6390
T64H0
T6500
T6510
T6520
T6530
T6540
T6550
T6560
T6580
T6590
T6591
T6592
T8810

Szerves phosphat és carb. insect. által okozott enyhe és kp. súlyos mérgezés
Szerves phosphat és carb. insect. okozta súlyos mérgezés
Halogenizált insecticidek toxikus hatása
Egyéb insecticidek toxikus hatása
Herbicidek és fungicidek toxikus hatása
Herbicidek és fungicidek által okozott enyhe és kp. súlyos mérgezés
Herbicidek és fungicidek okozta súlyos mérgezés
Rágcsálóirtó szerek toxikus hatása
Egyéb pesticidek toxikus hatása
K.m.n. pesticidek toxikus hatása
Ciguatera hal által okozott mérgezés
Scombroid hal által okozott mérgezés
Egyéb hal és kagyló által okozott mérgezés
Egyéb tengeri hal toxikus hatása
K.m.n. tengeri hal toxikus hatása
Gombák toxikus hatása
Gombák által okozott enyhe és kp. súlyos mérgezés
Gombák által okozott súlyos mérgezés
Bogyók toxikus hatása
Egyéb növények (növényi részek) toxikus hatása
Egyéb növények által okozott enyhe és kp. súlyos mérgezés
Egyéb növények által okozott súlyos mérgezés
Egyéb ételként elfogyasztott ártalmas anyagok toxikus hatása
Egyéb ételként elfogyasztott k.m.n. ártalmas anyag toxikus hatása
Mérges kígyó által okozott toxikus reakció
Mérges kígyó által okozott enyhe és kp. súlyos mérgezés
Mérges kígyó által okozott súlyos mérgezés
Egyéb gyíkok által okozott toxikus reakció
Skorpió által okozott toxikus reakció
Skorpió által okozott enyhe és kp. súlyos mérgezés
Skorpió által okozott súlyos mérgezés
Mérges pók által okozott toxikus reakció
Mérges pók által okozott enyhe és kp. súlyos mérgezés
Mérges pók által okozott súlyos mérgezés
Egyéb mérges ízeltlábúak csípése
Egyéb hal által okozott toxikus reakció
Egyéb tengeri állatok által okozott toxikus reakciók
Egyéb mérges állatok által okozott toxikus reakció
K.m.n. mérges állatok által okozott toxikus reakció
Aflatoxin és egyéb mycotoxin ételszennyezők toxikus hatása
Cyanidok toxikus hatása
Strychnin és sóinak toxikus hatása
Dohány és nicotin toxikus hatása
A benzol nitro- és aminoszármazékai és homológjai toxikus hatása
Szén-disulfid toxikus hatása
Nitroglycerin és egyéb salétromsavak és észterek toxikus hatása
Festékek és színezőanyagok toxikus hatása, m.n.o.
Egyéb meghatározott anyagok toxikus hatása
K.m.n. anyagok toxikus hatása
K.m.n. anyagok által okozott enyhe és kp. súlyos mérgezés
K.m.n. anyagok által okozott súlyos mérgezés
A vaccinatiót követő egyéb szövődmények m.n.o.
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ÉS BEAVATKOZÁSOK
Akut gyógyszer ill. vegyszermérgezett ellátása
Oesophagogastroscopia

Hőhatás okozta akut események sürgősségi ellátása
BETEGSÉGEK
T6700
Hőguta és napszúrás
T6720
Hőgörcsök
T6730
Hőkimerülés, anhydroticus
T6740
Hőkimerülés sóveszteség miatt
ÉS BEAVATKOZÁSOK
88740 Infúzió perifériás vénába
88741 Infúzió centrális vénába
Volumenhiány, tumor okozta anaemia sürgősségi ellátása
A C0000-D0990 tartományban lévő bármely betegség
BETEGSÉGEK „B”
D6490
Anaemia k.m.n.
„K” TÍPUSKÉNT ELFOGADOTT BETEGSÉGKÓDOK
D6300 Anaemia daganatos betegségekben (C00-D48+)
BETEGSÉGEK „D”
E86H0
A testnedvek csökkenése, volumenhiány
R5000
Láz hidegrázással
R5010
Tartós láz
R5600
Lázas görcsállapotok
VÉRKÉSZÍTMÉNYEK „E”
64125 Vörösvérsejt koncentrátum zárt rendszerben mosott, fiziológiás sóban vagy adenin tartalmú oldatban
reszuszpendált, szerelékkel
66290 Vörösvérsejt koncentrátum határréteg szegény, reszuszpendált, szerelékkel
66336 Plazma friss, fagyasztott, sejtszegény, szerelékkel
66343 Vörösvérsejt koncentrátum, zárt rendszerben, szűrt és mosott kb. 50 ml, adenin tartalmú oldatban,
reszuszpendált, szerelékkel
66344 Vörösvérsejt koncentrátum, zárt rendszerben, szűrt, kb. 50 ml, adenin tartalmú oldatban,
reszuszpendált, szerelékkel
66346 Plazma friss, fagyasztott, sejtszegény, kb. 50ml, szerelékkel
66348 Vörösvérsejt koncentrátum, 1E gépi aferezis, adenin tartalmú oldatban reszuszpendált, szerelékkel
66988 Plazma friss, fagyasztott, szerelékkel
66992 Vörösvérsejt koncentrátum, zárt rendszerben, szűrt, mosott fiziológiás sóban vagy adenin tartalmú
oldatban reszuszpendált, szerelékkel
66993 Vörösvérsejt koncentrátum, fagyasztott, -196 °C, felolvasztott, szerelékkel
69971 Vörösvérsejt koncentrátum, szűrt, fagyasztott, -196 °C, szerelékkel
69972 Vörösvérsejt koncentrátum, zárt rendszerben, szűrt, adenin tartalmú oldatban reszuszpendált,
szerelékkel
BEAVATKOZÁSOK „F”
88135 Transzfúzió során végzett tevékenység
BEAVATKOZÁSOK „G”
88740 Infúzió perifériás vénába
88741 Infúzió centrális vénába
(„A” DIAGN. [„1”-ES TÍP.] ÉS „B” DIAGN. ÉS „C” DIAGN. [„K” TÍP.] ÉS „E” VÉRK. BEAV.)
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Alarmírozó jelek és tünetek sürgősségi ellátása
BETEGSÉGEK
F4100
Pánikzavar (szindróma) (epizódikus, rohamokban jelentkező szorongás)
I9510
Orthostaticus hypotensio
I9520
Gyógyszer okozta alacsony vérnyomás
I9580
Egyéb hypotensio
J9600
Heveny légzési elégtelenség
K9200 Vérhányás
K9210 Vérszékelés
K9220 Gastrointestinalis vérzés, k.m.n.
R0020 Palpitatio
R0600 Dyspnoe
R0720 Praecordialis fájdalom
R0730 Egyéb mellkasi fájdalom
R0740 Mellkasi fájdalom, k.m.n.
R0900 Asphyxia
R4010 Stupor
R4570 Emocionális shock és stresszállapot, k.m.n.
R55H0 Syncope és collapsus
R6100
Lokalizált hyperhidrosis
R6110
Generalizált hyperhidrosis
R6190
Hyperhidrosis, k.m.n.
G9350
Agyi nyomásfokozódás
G9360
Agyvizenyő
H5390
Látászavar, k.m.n.
I9590
Alacsony vérnyomás, k.m.n.
J9600
Heveny légzési elégtelenség
R5000
Láz hidegrázással
R5010
Tartós láz
R5600
Lázas görcsállapotok
R4100
Desorientatio, k.m.n.
ÉS BEAVATKOZÁSOK
12070 Standard EEG
1207E EEG során alkalmazott egyéb próbák (egyenként)
12620 EKG kerékpár terheléssel
12621 EKG futószalag terheléssel
12622 EKG hand-grip terheléssel
12624 EKG gyógyszeres terheléssel
16320 Oesophagogastroscopia
16330 Gastroscopia
1633D Gyomor endoszkópos UH vizsgálata
34410 Agykoponya natív CT vizsgálata
34411 Agykoponya CT vizsgálat iv. kontrasztanyag adását követőleg
34412 Agykoponya CT vizsgálat natív plusz iv. kontrasztanyag adását követőleg
34440 Mellkas CT vizsgálata natív
34441 Mellkas CT vizsgálata iv. kontrasztanyag adását követőleg
34442 Mellkas CT vizsgálata natív plusz iv. kontrasztanyag adását követőleg
34450 Teljes has CT vizsgálata natív
34451 Teljes has CT vizsgálata iv. kontrasztanyag adását követőleg
34452 Teljes has CT vizsgálata natív plusz iv. kontrasztanyag adását követőleg
34453 Teljes has és medence CT vizsgálata natív
34454 Teljes has és medence CT vizsgálata natív és iv. kontrasztanyag adást követőleg
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34460
34461
34462
34914
34915
34930
34931
34932
34933
34934
34935
34937
34938
34939
34940
34941
3612A
3612D
87120
88740
88741
8981A
89830
89820
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Medence CT vizsgálata natív
Medence CT vizsgálata iv. kontrasztanyag adását követőleg
Medence CT vizsgálata natív és iv. kontrasztanyag adását követőleg
Agykoponya natív MR vizsgálat
Agykoponya MR vizsgálat natív plusz iv. kontrasztanyag adását követőleg
Mellkas MR vizsgálata natív
Mellkas MR vizsgálata iv. kontrasztanyag adását követőleg
Mellkas MR vizsgálata natív plusz iv. kontrasztanyag adását követőleg
Teljes has MR vizsgálata natív
Teljes has MR vizsgálata iv. kontrasztanyag adását követőleg
Teljes has MR vizsgálata natív plusz iv. kontrasztanyag adását követőleg
Teljes has és medence MR vizsgálata natív
Teljes has és medence MR vizsgálata natív plusz iv. kontrasztanyag adást követőleg
Medence MR vizsgálata natív
Medence MR vizsgálata iv. kontrasztanyag adását követőleg
Medence MR vizsgálata natív plusz iv. kontrasztanyag adását követőleg
Echocardiographia (M-mód, 2D)
Echocardiographia color Doppler
Intermittáló pozitív nyomású gépi lélegeztetés, endotracheális intubációval (ellátási napban)
Infúzió perifériás vénába
Infúzió centrális vénába
Több paraméteres non-invazív monitorizálás
Többparaméteres monitorizálás 6-20 óra időtartamban
VAGY BEAVATKOZÁS (10 év alatt)
Folyamatos orvosi megfigyelés

Gyermek sebészeti – traumatológiai kórképek
DIAGNÓZISOK „A”
L0290 Bőrtályog, kelés, carbunculus, k.m.n.
L0490 Akut nyirokcsomó-gyulladás, k.m.n.
L6000 Benőtt köröm
S0100 A fejbőr nyílt sebe
S0110 A szemhéj és szemkörüli terület nyílt sebe
S0120 Az orr nyílt sebe
S0130 A fül sebe
S0140 Az arc és rágóizület területének nyílt sebe
S1190 A nyak k.m.n. részének nyílt sebe
S2190 A mellkas k.m.n. részének nyílt sebe
S3180 A has egyéb k.m.n. részének nyílt sebe
S5190 Az alkar k.m.n. részének nyílt sebe
S6190 A csukló és kéz k.m.n. részének nyílt sebe
S3150 Egyéb és k.m.n. külső nemiszerv nyílt sebe
S8190 A lábszár k.m.n. részének nyílt sebe
S5100 A könyök nyílt sebe
S6220 Az első metacarpus törése
S6250 A hüvelykujj törése
S6260 A kéz egyéb ujjának törése
S6310 A kéz ujjának ficama
S8100 A térd nyílt sebe
S8370 A térd komplex sérülése
M2500 Haemarthros
S5210 Az orsócsont (radius) proximális végének törése
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S5250 Az orsócsont (radius) distalis végének törése
S5260 A sing- és orsócsont distalis végének törése
S3120 A hímvessző nyílt sebe
S3130 A herezacskó és herék nyílt sebe
S3140 A hüvely és vulva nyílt sebe
ÉS BEAVATKOZÁS „B”
58820 Incisio et drainage cutis et/seu subcutis
58900 Bőrvarrat
82034 Repositio obtecta fr. metacarpi
57930 Repositio epiphyseos clausa
82090 Repositio obtecta luxationis
82080 Repositio obtecta fracturae
ÉS BEAVATKOZÁS „C”
8888A Plexus érzéstelenítés
8888B Plexus érzéstelenítés katéterrel
8888C Regionális iv.érzéstelenítés egy végtagon
8888D Caudális érzéstelenítés
8888E Subarachnoideális (spinális) érzéstelenítés
8888F Epidurális érzéstelenítés
8888G Epidurális érzéstelenítés katéterrel
8888H Regionális anaesztézia
8889A Narcosis iv./im. első 15 perc
8889B Maszkos inhalációs anesztézia első 30 perc
8889C Inhalaciós anesztézia endotracheális intubációval első 1 óra
8889D Inhalaciós anesztézia laryngeális maszkkal
8889E TIVA endotracheális intubációval első 1 óra
8889F TIVA laryngeális maszkkal első 1 óra
8889G Ballanszírozott anesztézia endotracheális intubációval első 1 óra
8889H Ballanszírozott anesztézia laryngeális maszkkal első 1 óra
8889I Ballanszírozott anesztézia maszkkal
8889J Ballanszírozott anesztézia maszkkal első 1 óra
8889K Általános és regionális anesztézia kombinációja endotrach. intubációval első 1 óra
8889L Általános és regionális anesztézia kombinációja laryngeális maszkkal első 1 óra
8889M TIVA maszkkal első 1 óra
ÉS BEAVATKOZÁS „D”
89820 Folyamatos orvosi megfigyelés
89830 Többparaméteres monitorizálás 6-20 óra időtartamban
„A” DIAG. ÉS „B” BEAVATKOZÁS „C” ALTATÁSSAL ÉS „D” BEAVATKOZÁS 6 ÉV ALATT
Alarmizáló mechanizmus okozta sérülések
S0710 A koponya zúzódása
S1000 A torok zúzódása
S2020 A mellkas zúzódása
S3010 Hasfali zúzódás
ÉS BEAVATKOZÁS „B”
89820 Folyamatos orvosi megfigyelés
89830 Többparaméteres monitorizálás 6-20 óra időtartamban
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PATOLÓGIA
Általános kórbonctan és kórszövettan

Szakmakód:

Tevékenységek progresszív ellátási szint szerinti besorolása
11041
14031
14260
14261
14720
14820
14821
14823
14826
18500
18540
18590
22540
22781
22854
22859
22880
22881
25040
25564
25566
25567
2640L
2640M
2640N
27000
2709D
27594
28000
28002
28810
28861
28870
28871
28872
28873
28874
28875

Vizsgálat
Biopsia glandulae thyreoideae percutanea, UH vezérelt
Biopsia lymphoglandulae.
Biopsia lymphoglandulae, UH vezérelt
Cervicalis kenetvétel
Biopsia mammae percutanea
Biopsia mammae percutanea, UH vezérelt
Citológiai mintavétel váladékozó emlő váladékából
Aspirációs citológiai mintavétel emlőből, 2D röntgen vezérelt
Punctio et/seu aspiratio cystae diagnosticus
Punctio et/seu aspiratio articulationis
Vékonytű aspirációs biopszia
Vizeletüledék vizsgálat
Liquor sejtszám meghatározása
Cervixnyák minőségi vizsgálata
Hüvelyváladék vizsgálata festett kenetben
Ízületi folyadék és egyéb punktátum minőségi vizsgálata
Ízületi folyadék és egyéb punktátum üledékének vizsgálata
Mikroszkópos vizsgálat Ziehl-Neelsen festéssel
HPV kimutatás, jelamplifikált molekuláris biológiai módszerrel
Hepatitis C vírus kvalitatív meghatározása, molekuláris
biológiai módszerrel
Hepatitis C vírus kvantitatív meghatározása, molekuláris
biológiai módszerrel
CD pozitív sejtszám meghatározás antigénként áramlási
citométerrel FITC-el jelölt antitest
CD pozitív sejtszám meghatározás antigénként áramlási
citométerrel phycoeritrin jelöléssel
CD pozitív sejtszám meghatározás antigénként áramlási
cytométerrel egyéb fluorokrómmal jelzett antitesttel
Gomba vizsgálata direkt kenetben
Parazita kimutatása festett készítményben
Parazita meghatározása váladékban
Csontvelőkenet panoptikus festése és értékelése
Csontvelő citogenetikai vizsgálata
Minőségi vérkép festése és kiértékelése
Citokémiai reakció: Sudan Black
Citokémiai reakció: GAPA
Citokémiai reakció csontvelőben és vérkeneten (NASDA, ANAE,
ANAE+NaF)
Citokémiai reakció: peroxidáz csontvelő és perifériás
vérsejteken
Citokémiai reakció: PAS csontvelőn és perifériás keneten
Citokémiai reakció: Sudan BB csontvelőben és perifériás
keneten (max. 2 db)
Citokémiai reakció: béta glukuronidáz perifériás és csontvelői
keneten (max. 2 db)

5400

Progresszív ellátási szint
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28877
28878
28879
28880
28920
28930
28931
28932
28933
28934
28935
28939
2893A
28944
28945
28946
29000
2902C
2902F
2902H
2902J
2902K
2902M
2902N
2902P
2902R
2902S
2902T
2902V
2902W
2902X
2902Y
2902Z
29030
2903A
2903B
2903N
29050
29060
29070
29090

Citokémiai reakció értékelése csontvelőben és perifériás
keneten (max. 7-7 db)
Citokémiai reakció: vas kimutatása csontvelőben és perifériás
keneteken (Berlini kék) (max. 2 db)
Citokémiai reakció lizozim aktivitás (muramidáz) meghatározás
citobakteriális módszerrel (max. 1 db)
Sejtek izolálása sűrűség grádiens centrifugálással
Polimeráz láncreakció (PCR) egy mintában primer páronként
Reverz PCR (RT-PCR) egy mintában primer páronként
DNS szekvenálás kórokozók azonosítására
Nukleinsav kimutatása „nested” polimeráz láncreakció (PCR)
módszerrel
RNS kivonása biológiai mintából
Valós idejű PCR termék fluoreszcens detektálása, mennyiségi
analízis céljából
Valós idejű PCR termék fluoreszcens detektálása, minőségi
analízis céljából
Fluorescens in situ hibridizáció (FISH) humán betegségekben
Bidirekcionális DNS szekvenálás, humán mutáció azonosítás
céljából
Southern/northern blotting
Western blotting
Agarose-gél elektrophoresis
Szövettani vizsgálat a szokásos feldolgozási módszerrel
Savanyú phosphatase histokémiai vizsgálatban
Savanyú eszteráz
Adenosin triphosphatase 4 különböző pH-n
NADT reductase
Savanyú foszfatáz, Gömöri szerint
Cytochrome oxidase
Szukcinát dehidrogenáz (SDH)
Glukóz-6-foszfatáz
Vashematoxylin foszfolipidekre (Lake)
Toluidinkék festés oldható MPS-ra (Lake)
Toluidinkék sulphatidok kimutatására (Lake)
Amyloid festés AL és AA typ. elkülönítésére (kiegészítő
vizsgálat)
Foszforiláz enzimhiány kimutatása (MPS 5, Mc Ardle, kiegészítő
vizsgálat)
Beta galaktozidáz enzimhiány kimutatása (GM1 gangliosidosis
esetén kiegészítő vizsgálat)
Hexosaminidáz enzimhiány kimutatatása (Sandhoff-betegség
esetén kiegészítő vizsgálat)
Nem specifikus eszteráz pl. NAD diagnózishoz (kiegészítő
vizsgálat)
Műtéti gyorsfagyasztás
Isopentan-Nitrogén fagyasztás (egy beteg mintái)
Dystrophin kimutatása immunhisztokémiai vizsgálattal
Neuromorphometria
Szövettani vizsgálat immunhisztokémiai reakció alkalmazása
esetén
Elektronmikroszkópos szövettani vizsgálat
Kiegészítő pontszám voluminózus anyag esetén
Onkogén expressziója immunhisztokémiával
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29301
29310
29400

•
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2978C
29790
29799
29900
29910
29920
29930
29940
29950
29960
29970
29972
29990
29991
42700

Digitális képanalizátor használata
Hormon receptor feltárása műtéti anyagból
Diagnosztikus aspirációs/exfoliatív citológiai vizsgálat a
szokásos feldolgozási módszerrel
Citológiai vizsgálat immuncitokémiai reakcióval
Elektronmikroszkópos citológia
Hormoncitológia
Diagnosztikus nőgyógyászati citológiai vizsgálat
Boncolás teljes belszervi vizsgálattal
Boncolás probléma orientált részleges belszervi vizsgálattal
Boncolás mellőzésekor végzett tevékenység
Cerebrum vizsgálata mikroszkópia nélkül
Cerebrum és gerincvelő vizsgálata mikroszkópia nélkül
Cerebrum vizsgálata makro- és mikroszkópiával (alapvizsgálat)
Cerebrum és gerincvelő vizsgálata makro- és mikroszkópiával
(alapvizsgálat)
Speciális festési eljárások (I. csoport) (listázva külön a kód
rögzítése mellett), festésenként
Speciális festési eljárások (II. csoport egyéb, kivéve
immunhisztokémiai, illetve különleges eljárások), festésenként
Különleges festési eljárások (III. csoport)
Boncolás utáni szövettani vizsgálat
Leoltás kórbonctani anyagból
X-kromoszóma meghatározás
Y-kromoszóma meghatározás
Kromoszóma analízis rövid idejű tenyésztéssel
Kromoszóma analízis hosszú idejű tenyésztéssel
Kromoszóma banding technika alkalmazása
DNS kivonása biológiai mintából
DNS hasítás (nucleinsav restrikciós emésztéssel)
DNS in situ hibridizáció
In situ PCR és primed in situ jelzés (PRINS)
Denzitometriás mennyiségi metszetértékelés
DNS citometria
Nőgyógyászati citológiai szűrővizsgálat

29700
29703
29704
29710
29711
2972C
2972D
29790
29799

Boncolás
Tevékenységek
Boncolás teljes belszervi vizsgálattal
Boncolás probléma orientált részleges belszervi vizsgálatokkal
Boncolás mellőzésekor végzett tevékenység
Cerebrum vizsgálata mikroszkópia nélkül
Cerebrum és gerincvelő vizsgálata mikroszkópia nélkül
Cerebrum vizsgálata makro- és mikroszkópiával (alapvizsgálat)
Cerebrum és gerincvelő vizsgálata makro- és mikroszkópiával (alapvizsgálat)
Boncolás utáni szövettani vizsgálat
Leoltás kórbonctani anyagból

29450
29460
29600
29602
29700
29703
29704
29710
29711
2972C
2972D
2978A
2978B
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Szövettan, kórszövettan

Szakmakód:

Hisztológia
Tevékenységek progresszivitási szintek szerint
29000
29030
2903A
2903N
29070
9301

25040
28861
28870
28871
28872
28873
28874
28875
28877
28878
28879
2902C
2902F
2902H
2902J
2902K
2902M
2902N
2902P
2902R
2902S
2902T
2902V
2902W
2902X
2902Y
2902Z
2978A
2978B
2978C

Szövettani vizsgálat a szokásos feldolgozási módszerrel
Műtéti gyorsfagyasztás
Isopentan-nitrogén fagyasztás (egy beteg mintái)
Neuromorphometria
Kiegészítő pontszám voluminózus anyag esetén
Digitális képanalizátor használata

•
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5401

Progresszív ellátási szint
I.
II.
III.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Hisztokémia
Tevékenységek
(az itt felsoroltakat minden progresszivitási szinten lehet végezni)
Mikroszkópos vizsgálat Ziehl-Neelsen festéssel
Citokémiai reakció: Sudan Black
Citokémiai reakció: GAPA
Citokémiai reakció: csontvelőn és vérkeneten (NASDA, ANAE, ANAE+NaF)
Citokémiai reakció: peroxidáz csontvelőn és perifériás vérsejteken
Citokémiai reakció: PAS csontvelőn és perifériás keneten
Citokémiai reakció: Sudan BB csv és perif. keneten (max. 2 db)
Citokémiai reakció: béta glukuronidáze perifériás és csontvelői keneten (max. 2 db)
Citokémiai reakciók értékelése csontvelőn és perifériás keneten (max. 7-7 db)
Citokémiai reakció: vas kimutatás csv és perif. keneteken (Berlini kék) (max. 2 db)
Citokémiai reakció: lizozim aktivitás (muramidaze) meghat. cytobakteriális módsz. (max. 1 db)
Savanyú phosphatase histokémiai vizsgálatban
Savanyú eszteráz
Adenosin triphosphatase 4 különböző pH-n
NADT reductase
Savanyú foszfatáz Gömöri szerint
Cytochrome oxidase
Szukcinát dehidrogenáz (SDH)
Glukóz-6-foszfatáz
Vashematoxilin foszfolipidekre (Lake)
Toluidinkék festés oldható MPS-ra (Lake)
Toluidinkék szulfatidok kimutatására (Lake)
Amyloid festés AL és AA típus elkülönítésére (kiegészítő vizsg.)
Foszforiláz enzimhiány kimutatása (MPS 5, Mc Ardle) (kiegészítő vizsg.)
Beta galaktozidáz enzymhiány kimutatása, GM1 gangliosidosis esetén, kiegészítő vizsg.
Hexosaminidase enzymhiány kimutatatása (Sandhoff betegség esetén, kiegészítő vizsg.)
Nem specifikus eszteráz (pl. NAD diagnózishoz) (kiegészítő vizsgálat)
Speciális festési eljárások (I. csoport) (listázva külön a kód rögzítése mellett), festésenként
Speciális festési eljárások (II. csoport egyéb, kivéve immunhisztokémiai, illetve különleges
eljárások), festésenként
Különleges festési eljárások (III. csoport)

MAGYAR KÖZLÖNY
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Citopatológia

Szakmakód:
Tevékenységek progresszív ellátási szint szerint

14720
2709D
27594
29400
29450
29600
29602
42700

Cervicalis kenetvétel
Parazita kimutatása festett készítményben
Parazita meghatározása váladékban
Diagnosztikus aspirációs/exfoliatív citológiai vizsgálat a szokásos
feldolgozási módszerrel
Citológiai vizsgálat immuncitokémiai reakcióval
Hormoncitológia
Diagnosztikus nőgyógyászati citológiai vizsgálat
Nőgyógyászati citológiai szűrővizsgálat

Elektromikroszkóp
Tevékenységek progresszív ellátási szint szerint

29060
29460

EM szövettani vizsgálat
Elektronmikroszkópos citológia

Tevékenységek progresszív ellátási szint szerint

11041
14031
14260
14261
14820
14821
14823
14826
18500
18540
18590
22540
22781
22854
22859
22880
22881
27000
28000
28002
28810
29400
29450
29460

Vizsgálat
Biopsia glandulae thyreoideae percutanea, UH vezérelt
Biopsia lymphoglandulae
Biopsia lymphoglandulae, UH vezérelt
Biopsia mammae percutanea
Biopsia mammae percutanea, UH vezérelt
Citológiai mintavétel váladékozó emlő váladékából
Aspirációs citológiai mintavétel emlőből, 2D röntgen vezérelt
Punctio et/seu aspiratio cystae diagnosticus
Punctio et/seu aspiratio articulationis
Vékonytű aspirációs biopszia
Vizeletüledék vizsgálat
Liquor sejtszám meghatározása
Cervixnyák minőségi vizsgálata
Hüvelyváladék vizsgálata festett kenetben
Ízületi folyadék és egyéb punktátum minőségi vizsgálata
Ízületi folyadék és egyéb punktátum üledékének vizsgálata
Gomba vizsgálata direkt kenetben
Csontvelő kenet panoptikus festése és értékelése
Csontvelő citogenetikai vizsgálata
Minőségi vérkép festése és kiértékelése
Diagnosztikus aspirációs/exfoliatív citológiai vizsgálat a szokásos
feldolgozási módszerrel
Citológiai vizsgálat immuncitokémiai reakcióval
Elektronmikroszkópos citológia

5402
Progresszív ellátási
szint
I.
II.
III.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

Progresszív ellátási
szint
I.
II.
III.
X
X

Progresszív ellátási
szint
I.
II.
III.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X
X
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Immunhisztológia

Szakmakód:

Tevékenységek progresszvitási szintek szerint
2640L
2640M
2640N
2903B
29050
29090
29310
29990

CD pozitív sejtszám meghatározás antigénként áramlási
citométerrel FITC-el jelölt antitest
CD pozitív sejtszám meghatározás antigénként áramlási
citométerrel phycoeritrin jelöléssel
CD pozitív sejtszám meghatározás antigénként áramlási
cytométerrel egyéb fluorokrómmal jelzett antitesttel
Dystrophin kimutatása immunhisztokémiai vizsgálattal
Szövettani vizsgálat immunhisztokémiai reakció alkalmazása
esetén
Onkogén expressziója immunhisztokémiával
Hormon receptor feltárása műtéti anyagból
Denzitometriás mennyiségi metszetértékelés

2009. évi 193. szám

5404

progresszív ellátási szint
I.
II.
III.
X
X
X

X

X

X

X

X

X
X

X

X
X
X

X
X
X

Molekuláris patológia

25564
25566
25567
28880
28920
28930
28931
28932
28933
28934
28935
28939
2893A
28944
28945
28946
29301
29900
29910
29920
29930
29940
29950
29960
29970
29972
29991

•

A molekuláris patológiai vizsgálatok során alkalmazott eljárások
HPV kimutatás, jelamplifikált molekuláris biológiai módszerrel
Hepatitis C vírus kvalitatív meghatározása, molekuláris biológiai módszerrel
Hepatitis C vírus kvantitatív meghatározása, molekuláris biológiai módszerrel
Sejtek izolálása sűrűség grádiens centrifugálással
Polimeráz láncreakció (PCR) egy mintában primer páronként
Reverz PCR (RT-PCR) egy mintában primer páronként
DNS szekvenálás kórokozók azonosítására
Nukleinsav kimutatása „nested” polimeráz láncreakció (PCR) módszerrel
RNS kivonása biológiai mintából
Valós idejű PCR termék fluoreszcens detektálása, mennyiségi analízis céljából
Valós idejű PCR termék fluoreszcens detektálása, minőségi analízis céljából
Fluorescens in situ hibridizáció (FISH) humán betegségekben
Bidirekcionális DNS szekvenálás, humán mutáció azonosítás céljából
Southern/Northen blotting
Western blotting
Agarose-gél elektrophoresis
Digitális képanalizátor használata
X-kromoszoma meghatározása
Y-kromoszoma meghatározása
Kromoszóma analízis rövid idejű tenyésztéssel
Kromoszóma analízis hosszú idejű tenyésztéssel
Kromoszóma banding technika alkalmazása
DNS kivonása biológiai mintából
DNS hasítás (nukleinsav restrikciós emésztés)
DNS in situ hibridizáció
In situ PCR és primed in situ jelzés (PRINS)
DNS citometria

MAGYAR KÖZLÖNY
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PSZICHIÁTRIA
Pszichiátria

Szakmakód:

PSZICHIÁTRIA
Megnevezés
Akut alkalmazkodási reakció, pszichoszociális diszfunkció
Depresszív szindrómák 60 év alatt/felett
Önmérgezett depressziós betegek utógondozása
Szorongásos betegségek 18 év felett
Személyiségzavarok, pszichogén reakciók
Organikus zavarok (pszichoszindrómák), mentális retardáció 60
év alatt/felett (kivéve: dementia)
825C/D
Dementia 60 év alatt/felett
826A/B
Pszichózisok 60 év alatt/felett
8280
ADD-szindróma
8281
Delírium ellátása utógondozással
Amennyiben nincs elérhető közelségben addiktológiai szakellátás:
Ópium abúzus, függőség
20M 8410
8420
Kokain-, egyéb drog abúzus vagy függőség
8430
Alkohol abúzus, függőség
HBCS
19M 8210
822A/B
822C
823A
8240
825A/B

Pszichiátriai rehabilitáció

HBCS
19M 8210
19M 822A/B
19M 822C
19M 823A
19M 8240
19M 825A/B
19M 825C/D
19M 826A/B
19M 8280

19M 8270
823b
8240
825A
*19M 8271

Progresszív ellátási szint
I., II.
III.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X

X
X
X

Szakmakód:

PSZICHIÁTRIAI REHABILITÁCIÓ
Megnevezés
Akut alkalmazkodási reakció, pszichoszociális diszfunkció
Depresszív szindrómák 60 év alatt/felett
Önmérgezett depressziós betegek utógondozása
Szorongásos betegségek 18 év felett
Személyiségzavarok, pszichogén reakciók
Organikus zavarok (pszichoszindrómák), mentális retardáció 60
év alatt/felett (kivéve: dementia)
Dementia 60 év alatt/felett
Pszichózisok 60 év alatt/felett
ADD-szindróma
GYERMEKPSZICHIÁTRIAI REHABILITÁCIÓ

HBCS

1800

Megnevezés
Gyermekkori mentális rendellenességek
Szorongásos betegségek 18 év alatt
Személyiségzavarok, pszichogén reakciók
Organikus zavarok (pszichoszindrómák)
Gyermekkori mentális rendellenességek speciális kezeléssel

1804

Progresszív ellátási szint
II.
III.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X

Progresszív ellátási szint
III.
I. (városi)
(egyetemi,
II. (megyei)
országos)
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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Pszichoterápia

HBCS
19M 8210
19M 822A/B
19M 822C
19M 823A
19M 8240
19M 826A/B
19M 8280

Szakmakód:

PSZICHOTERÁPIÁS REHABILITÁCIÓ
Megnevezés
Akut alkalmazkodási reakció, pszichoszociális diszfunkció
Depresszív szindrómák 60 év alatt/felett
Önmérgezett depressziós betegek utógondozása
Szorongásos betegségek 18 év felett
Személyiségzavarok, pszichogén reakciók
Pszichózisok 60 év alatt/felett
ADD-szindróma

Addiktológia

2009. évi 193. szám

1805

Progresszív ellátási szint
II.
III.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Szakmakód:

Addiktológiai fekvőbetegosztály

20M 8410
20M 8420
20M 8430
19M 8280
19M 823A
19M 823B

•

Ópium abúzus, függőség
Kokain-, egyéb drog abúzus vagy függőség
Alkohol abúzus, függőség
ADD szindróma
Szorongásos betegségek 18 év felett
Szorongásos betegségek 18 év alatt
Pszichiátriai/addiktológiai kettős diagnózisok
F00-F99 Prediktív tényezőt jelentő pszichiátria betegségek

1801

Progresszív ellátási
szint
I.
II.
III.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Addiktológiai rehabilitáció
Főcsoport
HBCs
HBCs megnevezése
20M
8410
Ópium abúzus, függőség
20M
8420
Kokain-, egyéb drog abúzus vagy függőség
20M
8430
Alkohol abúzus, függőség
19M
8280
ADD szindróma
19M
823A
Szorongásos betegségek 18 év felett
19M
823B
Szorongásos betegségek 18 év alatt
Pszichiátriai/addiktológiai kettős diagnózisok

Drogbetegellátás
Drogambulanciák
Főcsoport
HBCS
kód
20M
8410
20M
8420
20M
19M

8430
8280

19M

823A

Szakmakód:

1821

HBCS megnevezése

„Laikus név”

Ópium abúzus, függőség
Kokain-, egyéb drog abúzus vagy
függőség
Alkohol abúzus, függőség
ADD szindróma

Ópium káros használata, ópiumfüggőség
Kokain, illetve egyéb drog káros használata,
kokain, illetve egyéb drog-függőség
Alkohol káros használata, alkoholfüggőség
Alkohol, drog, dohányzás és egyéb,
visszaélésre alkalmas szerek által okozott
megvonási, érzelmi és viselkedészavarok
Szorongásos betegségek 18 év felett
(kóros játékszenvedély)

Szorongásos betegségek 18 év
felett

MAGYAR KÖZLÖNY

19M

•
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823B

19M és 20M
19M és 20M

Szorongásos betegségek 18 év
alatt
Pszichiátriai/addiktológiai kettős
diagnózisok
F00-F99

Szorongásos betegségek 18 év alatt (kóros
játékszenvedély)

Prediktív tényezőt jelentő pszichiátria
betegségek

Az „Intoxikáció alkohol- vagy drogfogyasztás miatt” (20M; 8440) valamint a „Drog és alkohol intoxikáció
sürgősségi ellátása” (20S; 8441) toxikológiai/sürgősségi/baleseti belgyógyászati kompetenciába tartozik.

Alkohológia
Egyéb szenvedélybetegség ellátás

Főcsoport
20M
20M

HBCS
kód
8410
8420

20M
19M

8430
8280

19M

823A

19M

823B

19M és 20M
19M és 20M

Szakmakód:

1811
1831

HBCS megnevezése

„Laikus név”

Ópium abúzus, függőség
Kokain-, egyéb drog abúzus vagy
függőség
Alkohol abúzus, függőség
ADD szindróma

Ópium káros használata, ópiumfüggőség
Kokain, illetve egyéb drog káros használata,
kokain, illetve egyéb drog-függőség
Alkohol káros használata, alkoholfüggőség
Alkohol, drog, dohányzás és egyéb,
visszaélésre alkalmas szerek által okozott
megvonási, érzelmi és viselkedészavarok
Szorongásos betegségek 18 év felett
(kóros játékszenvedély)
Szorongásos betegségek 18 év alatt (kóros
játékszenvedély)

Szorongásos betegségek 18 év
felett
Szorongásos betegségek 18 év
alatt
Pszichiátriai/addiktológiai kettős
diagnózisok
F00-F99

Prediktív tényezőt jelentő pszichiátria
betegségek

Az „Intoxikáció alkohol- vagy drogfogyasztás miatt” (20M; 8440) valamint a „Drog és alkohol intoxikáció
sürgősségi ellátása” (20S; 8441) toxikológiai/sürgősségi/baleseti belgyógyászati kompetenciába tartozik.
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RADIOLÓGIA
Általános röntgendiagnosztika

Szakmakód:

5100

ÁLTALÁNOS RÖNTGENDIAGNOSZTIKA
Minden munkahelyen (R-1 – R-3)
Minden röntgendiagnosztikai tevékenység, kivéve:
R-3
Kód
32451
32452
32710
32800
32801
32810
32860
32921
32922

Megnevezés

Minimális vizsgálati szám
Együtt 50/év

Enterographia selectiva
Enterographia selectiva, kettős kontrasztanyaggal
Hysterosalpingographia
Dacryocystographia
Ductographia nasolacrimalis
Sialographia
Fistulographia
Arthrographia
Ízületi infiltráció arthrographiával

Mammográfiás szűrés és diagnosztika

Együtt 30/év

Szakmakód:

5102

MAMMOGRÁFIÁS SZŰRÉS ÉS DIAGNOSZTIKA

Tevékenységek:
Szűrés
Kód
Megnevezés
Min. vizsg. szám/év
42400
Mammográfiás szűrés
3000
Külön jogszabály alapján kijelölt egészségügyi szolgáltató által végezhető tevékenység.
Klinikai diagnosztika
Kód
Megnevezés
14820
Biopsia mammae percutanea
14821
Biopsia mammae percutanea, UH-vezérelt
14823
Citológiai mintavétel váladékozó emlő váladékából
14825
Szövethenger biopszia emlőből, 2D röntgenvezérelt
14826
Aspiratios citológiai mintavétel emlőből, 2D rtg.-vezérelt
14827
Emlő stereotaxiás vacuum core biopszia
18591
Punctio et/seu aspiratio mammae
18592
Punctio et/seu aspiratio mammae, UH-vez.
3193A
Preoperatív dróthurok lokalizáció, 2D, rtg.-vez.
32820
Galaktográfia
58700
Aspiratio mammae therapeuticus
81552
Aspiratio mammae
81553
Aspiratio mammae UH-vez.
32821
Pneumocystographia (emlő)

Min. vizsg. szám/év
Együtt 100
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31930
31932
31932
31933
31934
31936
3193A

•
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Emlőfelvétel natív ferde
Emlőfelvétel natív, cranio-caudalis
Emlőfelvétel, natív, lateralis
Emlőfelvétel, tangenciális
Emlőfelvétel, célzott
Emlőfelvétel nagyított
Specimen mammographia

Angiográfiás diagnosztika

Együtt 3000

Szakmakód:

5103

ANGIOGRÁFIÁS DIAGNOSZTIKA
R-3
Kód
12792
12793
17300
33070
33071
33075
33300
33304
33340
33341
33350
33351
33550
33552
33560
33580
33610
33620
33630
33800
88300
88330

Megnevezés
Vena umbilicalis diagnosztikus katéterezése
Arteria umbilicalis diagnosztikus katéterezése
Keringésfunkciós vizsgálat egy artériában
Aortographia arcus aortae
Arteriographia direkt punkcióval
Venographia
Aortographia abdominalis
Angiographia thoracalis
Szelektív arteriographia – első ág, egy irány
Szelektív arteriographia – további ágak, áganként
Szuperszelektív arteriographia – első ág, egy irány
Szuperszelektív arteriographia – további ágak, áganként
Cavographia
Spleno-portographia
Szelektív venographia – első ág, egy irány
Szelektív venographia – további ágak, áganként
Szuperszelektív venographia – első ág, egy irány
Szuperszelektív venographia – további ágak, áganként
Angiogr. minden további irány v. befecskendezés
Lymphographia
Arteriakatéterezés vagy kanülálás
V.umbilicalis vagy portalis kanülálás

Intervenciós radiológia

Min. vizsg. szám/év
Együtt: 100

Szakmakód:

5104

A) Extravascularis invazív diagnosztika és terápiás intervenciók
Tevékenységek progresszív ellátási szint szerinti besorolása
R-3
Kód
Megnevezés
32630
Cholangiographia percutanea transhepatica (PTC)
14031
Biopsia glandulae thyreoideae percutanea, UH vezérelt
14261
Biopsia lymphoglandulae, UH vezérelt
81502
UH vezérelt pajzsmirigy punkció
14531
Biopsia regionis perianalis/perirectalis, UH vezérelt
14631
Biopsia prostatae per rectum seu percutanea, UH vezérléssel
vagy anélkül
18511
Punctio et/seu aspiratio ovarii/folliculi, UH vezérelt
39401
UH vezérelt cysta leszívás és sclerotizálás

Minimum vizsg. szám/év
Együtt 100
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39402
81501
81581
81583
81587
81591
81592
81593
81695
34474
34475
34476
34630
34631
34632
34640
34955
34956
34957

UH vezérelt kémiai daganatroncsolás
Cysta, hygroma és abscessus leszívás, UH vezérelt
UH vezérelt májbiopszia
Májtályog, cysta percutan drainage, UH vezérelt
Epehólyag percutan leszívás, UH vezérelt
Pancreas pseudocysta punctio, UH vezérelt
UH vezérelt pancreas pseudocysta drainage
UH vezérelt pancreas cysta belső drainage (drainage szettel)
UH vezérelt folyadékgyülem drenázs, felületi, direkt punctiós
drenázzsal
Biopsia pulmonis transthoracalis, CT vezérelt
Biopsia prostatae percutanea, CT vezérelt
Haspunkció, CT vezérelt
CT vezérelt intervenció core biopszia
CT vezérelt intervenció, citológiai mintavétel vagy folyadék
aspiráció
Aspiratio hepatis, CT vezérelt
CT vezérelt intervenció, tartós drenázs
MR vezérelt intervenció core biopszia
MR vezérelt intervenció citológiai mintavétel vagy folyadék
aspiráció
MR vezérelt intervenció tartós drenázs

•
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Együtt 25

Együtt 25

B) Vascularis terápiás intervenciók
R-3
Kód
33353
33360
33361
33400
33850
33860
33880
33660
33720

Megnevezés
Embolizáció-sclerotisatio selectiv
Embolizáció-sclerotisatio superselectiv – egy ág
Embolizáció-sclerotisatio minden további ág
Aneurysma elzárás (katéteres módszerrel)
Kemoterápia selectiv
Kemoterápia superselectiv
Kemoterápia selectiv + embolisatio
Kemoterápia superselectiv + embolisatio/első ág
Kemoterápia superselectiv + embolisatio/további ágak

Minimum vizsg. szám/év
Együtt 50

Kijelöléssel végezhető tevékenységek (csillagos HBCS)
Minimum vizsg. szám/év
Kód
HBCs megnevezése
Endovascularis aneurysma műtétek a központi idegrendszer
Együtt 50
01P 029A
erein
01P 029B
Nyaki és intracranialis PTA
Fej, nyak, központi idegrendszer érmalformációinak, tumorainak
01P 029C
endovascularis műtétei
Fej, nyak, központi idegrendszer érmalformációinak, tumorainak
01P 029D
endovascularis műtétei, speciális intracranialis műtéttel
01P 007A
Extracranialis érműtétek DSA-val
Percutan és egyéb érműtét (egy vagy több stenttel vagy
05P 190C
homografttal)
05P 190D
Percutan és egyéb érműtét stent nélkül
Percutan vascularis műtétek, továbbkezeléssel (egy vagy több
05P 190E
stenttel)
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05P 190F
05P 190G
01P 190H
01150
32631
01358

•

47733

2009. évi 193. szám

Percutan vascularis műtétek, továbbkezeléssel stent nélkül
Percutan vascularis műtétek, továbbkezelés nélkül (egy vagy több
stenttel)
Percutan vascularis műtétek, továbbkezelés nélkül, stent nélkül
Transjugularis portosystemás shunt
Rádiófrekvenciás tumor-abláció
Percutan transhepaticus drainage (PTD)
Öntáguló fémstent az epeutak, pancreas-vezeték területén
történő felhasználásban

CT

Szakmakód:

5
5
Együtt 20

5201

COMPUTER TOMOGRAPHIA
R-2 – R-3
Kód
34410
34411
34412
34413
34414
34415
34416
34417
34418
34421
34422
34424
34425
34427
34430
34431
34432
34440
34441
34442
34450
34451
34452
34453
34454
34460
34461
34462
34470
34471
34472
34480
34490
34491

Megnevezés
Agykoponya natív CT vizsgálata
Agykoponya CT vizsgálat iv. kontrasztanyag adását követőleg
Agykoponya CT vizsgálat natív plusz iv. kontrasztanyag adását követőleg
Sella célzott natív CT vizsgálata (vékonyszeletes)
Sella célzott CT vizsgálata natív plusz kontrasztanyagos
Orbita célzott CT vizsgálata natív (vékonyszeletes)
Orbita célzott CT vizsgálata natív plusz iv. kontrasztanyagos (vékonyszeletes)
Belső fül célzott CT vizsgálata natív (vékonyszeletes)
Belső fül célzott CT vizsgálata natív plusz iv. kontrasztanyag adását követőleg
Arckoponya CT vizsgálata natív plusz kontrasztanyag adását követőleg
Arckoponya CT vizsgálata natív
Gerinc CT vizsgálata (min. 2 csigolya szegmentum) natív
Gerinc CT vizsgálata (min. 2 csigolya szegmentum) iv. kontrasztanyag adását követőleg
Gerinc CT vizsgálata (min. 2 csigolya szegmentum) natív plusz iv. kontrasztanyag adását
követőleg
Nyaki lágyrész CT vizsgálata natív
Nyaki lágyrész CT vizsgálata iv. kontrasztanyag adását követőleg
Nyaki lágyrész CT vizsgálata natív plusz iv. kontrasztanyag adását követőleg
Mellkas CT vizsgálata natív
Mellkas CT vizsgálata iv. kontrasztanyag adását követőleg
Mellkas CT vizsgálata natív plusz iv. kontrasztanyag adását követőleg
Teljes has CT vizsgálata natív
Teljes has CT vizsgálata iv. kontrasztanyag adását követőleg
Teljes has CT vizsgálata natív plusz iv. kontrasztanyag adását követőleg
Teljes has és medence CT vizsgálata natív
Teljes has és medence CT vizsgálata natív és iv. kontrasztanyag adását követőleg
Medence CT vizsgálata natív
Medence CT vizsgálata iv. kontrasztanyag adását követőleg
Medence CT vizsgálata natív és iv. kontrasztanyag adását követőleg
Végtag CT vizsgálata natív
Végtag CT vizsgálata iv. kontrasztanyag adását követőleg
Végtag CT vizsgálata natív plusz iv. kontrasztanyag adását követőleg
Kiegészítő pont nyak vagy mellkas vagy has vagy medence CT vizsgálata iv. kontrasztanyag
adását követőleg
CT angiográfia koponya
CT angiográfia nyak
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34492
34493
34494
34500
34611
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CT angiográfia mellkas
CT angiográfia teljes has
CT angiográfia medence
Csont denzitometria CT vizsgálat
3D CT vizsgálat besugárzás tervezéshez

R-3
Kód
34620

Megnevezés
CT vizsgálat alapú virtuális endoszkópia

Külön engedély alapján végezhető
Kód
Megnevezés
34641
Szív és coronaria MSCT

Minimális vizsg. szám/év
50

Minimális vizsgálati szám/év
50

MRI

Szakmakód:

5202

R-3
Kód
34914
34915
34916
34917
34918
34919
34920
34921
34922
34923
34924
34925
34926
34927
34928
34929
34930
34931
34932
34933
34934
34935
34936
34937
34938
34939
34940
34941
34942
34943
34944
34948

Megnevezés
Agykoponya natív MR vizsgálat
Agykoponya MR vizsgálat natív plusz iv. kontrasztanyag adását követőleg
Sella célzott MR vizsgálata natív
Sella célzott MR vizsgálata natív plusz kontrasztanyagos
Orbita célzott MR vizsgálata natív
Orbita célzott MR vizsgálata natív plusz iv. kontrasztanyagos
Belső fül célzott MR vizsgálata natív
Belső fül célzott MR vizsgálata natív plusz iv. kontrasztanyag adását követőleg
Arckoponya MR vizsgálata natív
Arckoponya MR vizsgálata natív plusz kontrasztanyag adását követőleg
Gerinc MR vizsgálata natív gerinc régiónként
Gerinc MR vizsgálata iv. kontrasztanyag adását követőleg
Gerinc MR vizsgálata natív plusz iv. kontrasztanyag adását követőleg
Nyaki lágyrész MR vizsgálata natív
Nyaki lágyrész MR vizsgálata iv. kontrasztanyag adását követőleg
Nyaki lágyrész MR vizsgálata natív plusz iv. kontrasztanyag adását követőleg
Mellkas MR vizsgálata natív
Mellkas MR vizsgálata iv. kontrasztanyag adását követőleg
Mellkas MR vizsgálata natív plusz iv. kontrasztanyag adását követőleg
Teljes has MR vizsgálata natív
Teljes has MR vizsgálata iv. kontrasztanyag adását követőleg
Teljes has MR vizsgálata natív plusz iv. kontrasztanyag adását követőleg
MR kolangiográfia
Teljes has és medence MR vizsgálata natív
Teljes has és medence MR vizsgálata natív plusz iv. kontrasztanyag adását követőleg
Medence MR vizsgálata natív
Medence MR vizsgálata iv. kontrasztanyag adását követőleg
Medence MR vizsgálata natív plusz iv. kontrasztanyag adását követőleg
Ízület, végtag MR vizsgálata natív
Ízület, végtag MR vizsgálata iv. kontrasztanyag adását követőleg
Ízület, végtag MR vizsgálata natív plusz iv. kontrasztanyag adását követőleg
MR angiográfia, régiónként iv. kontrasztanyag adása nélkül
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34949
34950
34951
34945
34946
34947

•
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MR angiográfia, iv. kontrasztanyag adásával
3D MR vizsgálat besugárzás tervezéshez
MR vizsgálat alapú virtuális endoszkópia
Emlő MR vizsgálata natív
Emlő MR vizsgálata iv. kontrasztanyag adását követőleg
Emlő MR vizsgálata natív plusz iv. kontrasztanyag adását követőleg

Az MR-emlődiagnosztika működésének további feltétele, hogy az ott dolgozó radiológus szakorvos a
Radiológiai Szakmai Kollégium és a Magyar Radiológusok Társasága Emlődiagnosztikai Szekciója által kiadott
emlődiagnosztikai jártassági igazolással rendelkezzen.

Kijelölés alapján végezhető tevékenységek
Kód
Megnevezés
34952*
Szív MR vizsgálat natív (EKG vezérelt)
Szív MR vizsgálata natív plusz iv. kontrasztanyag adását
34953*
követően (EKG vezérelt)
34954*
MR spektroszkópia vizsgálat in vivo
34958*
Endocavitalis MR-vizsgálat

Ultrahang diagnosztika

Minimum vizsgálati szám/év
Együtt 100

20
20

Szakmakód:

5301

Általános radiológiai ultrahang
Minden szint (R1 – R 3)
Valamennyi diagnosztikus UH vizsgálat, kivéve UH vezérelt invazív beavatkozások (lásd:
radiológia).

Intervenciós

ULTRAHANGDIAGNOSZTIKA
Gasztroenterológia

Kód

1636D
1641D
16312
633D
16431
1643D
36130
36133
36138
3613C
36150
3617C
39401
39402
81581

Tevékenység megnevezése

Duodenum endoscopos UH vizsgálata
Colon endoscopos UH vizsgálata
Nyelőcső endoscopos UH vizsgálata
A gyomor endoscopos UH vizsgálata
A rectum és sigma endoscopos UH vizsgálata
Rectum endoscopos UH vizsgálata
Hasi (áttekintő, komplex) UH vizsgálat
Pancreas UH vizsgálata
Gyomor-bélrendszer UH vizsgálata
Máj és epeutak UH vizsgálata
Kismedencei transabdominális UH vizsgálat
Duplex UH, hasi erek
UH vezérelt cysta leszívás és sclerotizálás
UH vezérelt kémiai daganatroncsolás
UH vezérelt májbiopszia

Progresszív ellátási szint
I.
II.
Járóbetegszakrendelés
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

III.

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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81583
81587
81591
81592
81593
36 134
36 138
36 153
36 17F
36151

Májtályog, cysta percutan drainage UH vezérelt
Epehólyag percutan leszívás UH vezérelt
Pancreas pseudocysta punctio UH vezérelt
UH vezérelt pancreas pseudocysta drainage
UH vezérelt pancreas cysta belső drainage (drainage
szettel)
Lép UH vizsgálata
Gyomor-bélrendszer UH vizsgálata
Transrectalis UH vizsgálata
Duplex UH, átültetett szerv
Perineum UH vizsgálata

X
X

X
X

X

X

•
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X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

Az UH-vezérelt invazív diagnosztikai és intervenciós terápiás beavatkozások szabályozását lásd az
Intervenciós radiológia fejezetben is.

Neuroradiológia

Szakmakód:
NEURORADIOLÓGIA
A) Neuro – Röntgendiagnosztika

R2 – R3
31100
31101
31102
31103
31104
31110
31130
31140
31141
31142
31200
31201
31210
31211
31212
31230
31231
31500
31510
31511
31512
31513
31515
31516
31517
31530
31531
31532
31535
31536
31537
31540

Koponyafelvétel, AP/PA
Koponyafelvétel, oldalirányú
Koponyafelvétel, kétirányú
Koponyafelvétel, Towne szerint
Koponyafelvétel, tangenciális
Basis felvétel
Sella felvétel
Stenvers felvétel
Schüller felvétel
Mayer felvétel
Orrmelléküreg felvétel
Rhese felvétel
Arcus zygomaticus felvétel
Orrcsont felvétel oldalirányból
Arckoponya felvétel
Orbita felvétel
Orbita felvétel, sweet technikával
Dens felvétel
Nyaki gerinc, AP felvétel
Nyaki gerinc, oldalirányú felvétel
Nyaki gerinc, kétirányú felvétel
Gerinc vizsgálat, funkcionális
Nyaki-háti gerinc átmenet, AP felvétel
Nyaki-háti gerinc átmenet, oldalirányú felvétel
Nyaki-háti gerinc átmenet, kétirányú felvétel
Háti gerinc, AP felvétel
Háti gerinc, oldalirányú felvétel
Háti gerinc, kétirányú felvétel
Háti-ágyéki gerinc átmenet, AP felvétel
Háti-ágyéki gerinc átmenet, oldalirányú felvétel
Háti-ágyéki gerinc átmenet, kétirányú felvétel
Lumbalis gerinc, AP felvétel

5105
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31541
31542
31544
31545
31546
31548
31550
31551
31552
31560
31561
32520

•
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Lumbalis gerinc, oldalirányú felvétel
Lumbalis gerinc, kétirányú felvétel
Lumbosacralis gerinc, AP felvétel
Lumbosacralis gerinc, oldalirányú felvétel
Lumbosacralis gerinc, kétirányú felvétel
Bending felvétel
Sacrum coccygeum, AP felvétel
Sacrum coccygeum, oldalirányú felvétel
Sacrum, kétirányú felvétel
Foramen vertebrarum felvétel
Dittmar felvétel
Myelographia
B) UH és neurosonographia

R2 – R 3
36100
36112
3617A
3617P
R3
3616C

Agy UH vizsgálata
Nyaki erek UH vizsgálata
Duplex UH, nyaki erek
Duplex UH, subclavia
Transcraniális Doppler vizsgálat
C) Neuro-angiographiás diagnosztika

R-3
Kód
17300
33070
33071
33075
33340
33341
33350
33351
33550
33560
33580
33610
33620
33630
88300

Megnevezés
Keringésfunkciós vizsgálat egy artériában
Aortographia arcus aortae
Arteriographia direkt punkcióval
Venographia
Szelektív arteriographia – első ág, egy irány
Szelektív arteriographia – további ágak, áganként
Szuperszelektív arteriographia – első ág, egy irány
Szuperszelektív arteriographia – további ágak, áganként
Cavographia
Szelektív venographia – első ág, egy irány
Szelektív venographia – további ágak, áganként
Szuperszelektív venographia – első ág, egy irány
Szuperszelektív venographia – további ágak, áganként
Angiogr. minden további irány v. befecskendezés
Arteriakatéterezés vagy kanülálás

Min. vizsg. szám/év
100

D) Neuro – Intervenciós radiológia
Vascularis terápiás intervenciók
R3
Kód
33353
33360
33361
33400
33850
33860

Megnevezés
Embolizáció/sclerotisatio – szelektív
Embolizáció/sclerotisatio – szuperszelektív – egy ág
Embolízáció/sclerotisatio – minden további ág
Aneurysma elzárás (katéteres módszerrel)
Kemoterápia-szelektív
Kemoterápia-szuperszelektív

Min. vizsg. szám/év
Együtt 50
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33880
33660
33720

•

Kemoterápia-szelektív + embolizáció
Kemoterápia-szuperszelektív + embolizáció/első ág
Kemoterápia-szuperszelektív + embolizáció/további ágak

Külön pályázat alapján végezhető tevékenységek (csillagos HBCS kód és EFI)
Kód
HBCS megnevezése
Endovascularis aneurysma műtétek a központi idegrendszer
01P 029A
erein
01P 029B
Nyaki és intracranialis PTA
Fej, nyak, központi idegrendszer érmalformációinak,
01P 029C
tumorainak endovascularis műtétei
Fej, nyak, központi idegrendszer érmalformációinak,
tumorainak endovascularis műtétei, speciális intracranialis
01P 029D
műtéttel

Min. vizsg. szám/év
Együtt 50

E) Neuro – Computer tomographia
R2 – R3
Kód
34410
34411
34412
34413
34414
34415
34416
34417
34418
34421
34422
34424
34425
34427
34490
34491
34611

Megnevezés
Agykoponya natív CT vizsgálata
Agykoponya CT vizsgálat iv. kontrasztanyag adását követőleg
Agykoponya CT vizsgálat natív plusz iv. kontrasztanyag adását követőleg
Sella célzott natív CT vizsgálata (vékonyszeletes)
Sella célzott CT vizsgálata natív plusz kontrasztanyagos
Orbita célzott CT vizsgálata natív (vékonyszeletes)
Orbita célzott CT vizsgálata natív plusz iv. kontrasztanyagos (vékonyszeletes)
Belső fül célzott CT vizsgálata natív (vékonyszeletes)
Belső fül célzott CT vizsgálata natív plusz iv. kontrasztanyag adását követőleg
Arckoponya CT vizsgálata natív plusz kontrasztanyag adását követőleg
Arckoponya CT vizsgálata natív
Gerinc CT vizsgálata (min. 2 csigolya szegmentum) natív
Gerinc CT vizsgálata (min. 2 csigolya szegmentum) iv. kontrasztanyag adását követőleg
Gerinc CT vizsgálata (min. 2 csigolya szegmentum) natív plusz iv. kontrasztanyag adását
követőleg
CT angiográfia koponya
CT angiográfia nyak
3D CT vizsgálat besugárzás tervezéshez
F) Neuro – Mágneses rezonancia képalkotás

R3
Kód
34914
34915
34916
34917
34918
34919
34920
34921
34922
34923
34924
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Megnevezés
Agykoponya natív MR vizsgálat
Agykoponya MR vizsgálat natív plusz iv. kontrasztanyag adását követőleg
Sella célzott MR vizsgálata natív
Sella célzott MR vizsgálata natív plusz kontrasztanyagos
Orbita célzott MR vizsgálata natív
Orbita célzott MR vizsgálata natív plusz iv. kontrasztanyagos
Belső fül célzott MR vizsgálata natív
Belső fül célzott MR vizsgálata natív plusz iv. kontrasztanyag adását követőleg
Arckoponya MR vizsgálata natív
Arckoponya MR vizsgálata natív plusz kontrasztanyag adását követőleg
Gerinc MR vizsgálata natív gerinc régiónként

MAGYAR KÖZLÖNY
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Gerinc MR vizsgálata iv. kontrasztanyag adását követőleg
Gerinc MR vizsgálata natív plusz iv. kontrasztanyag adását követőleg
MR angiográfia, régiónként iv. kontrasztanyag adása nélkül
MR angiográfia, iv. kontrasztanyag adásával
3D MR vizsgálat besugárzás tervezéshez

Kijelölés alapján végezhető tevékenységek
Kód
Megnevezés
34954*
MR spektroszkópia vizsgálat in vivo

Min. vizsg. szám/év
20

A Radiológia területén az egyes tevékenységek ellátási szintekhez rendelése azt jelenti, hogy az adott
tevékenységet a meghatározott szinten (szinteken) el kell végezni, azonban nem zárja ki, hogy az adott
tevékenység alacsonyabb szinteken is elvégezhető legyen, amennyiben ennek személyi és tárgyi feltételei
rendelkezésre állnak.
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REHABILITÁCIÓ
Tüdőgyógyászati rehabilitáció

Szakmakód:

1903

A fekvőbeteg rehabilitációs ellátás szintje: II.
Tevékenységek
PULMONOLÓGIAI ÉS LÉGZÉSREHABILITÁCIÓ/Légzészavar okozta fogyatékosságok miatt szükséges
rehabilitáció 17. program
a 04M valamennyi HBCS-je, kivéve az akut ellátást igénylő eseteket – lásd felsorolva
HBCS
Kivételek megnevezése
Tüdőembólia
04M 1390
Status asthmaticus és egyéb légúti betegségek sürgősségi ellátása
04S 144C
Légzőszervi daganatok speciális vizsgálatokkal
04M 1461
Légúti idegentest sürgősségi ellátása
04S 1511
A járóbeteg rehabilitációs ellátás szintje: II.
Tevékenységek
PULMONOLÓGIAI ÉS LÉGZÉSREHABILITÁCIÓ tüdőgyógyászati járóbeteg szakorvosi ellátás keretén
belül
OENO
Tevékenység megnevezése
17191
Dohányzás leszokás támogatás – paciens vizsgálat
17192
Dohányzás leszokás támogatás – leszokási vizit
87500
Párásításos légúti kezelés
87501
Aerosol kezelés
87510
Inhalációs terápia gyógyszerrel vagy gyógynövénnyel
87600
Oxigén terápia
88870
Keringésjavító fizioterápia
94504
Testtájankénti egyéni gyógytorna
94530
Izomerősítő gyakorlatok
94550
Gyógytorna relaxációs technikával
94610
Gyakorlatok ellenállással szemben
94701
Egyéni torna
94702
Csoportos torna
94711
Manuálterápiás kezelés
94712
Masszázs, kézzel
94713
Masszázs, géppel
94722
Mellkasi gyógytorna, légzőtorna
94730
Cardiovascularis gyógytorna
95320
Rehabilitációs képzés
95530
Önellátásra oktatás (napi tevékenységek gyakorlása)
95690
Ergoterápia, szabadidős tevékenységek szervezése
95700
Ergoterápia, felkészítés otthoni életre – tanácsadás
96004
Readaptációs betegvezetés
96033
Relaxációs tréning csoportban részvétel
96036
Szakpszichoterápiás csoportban részvétel
87501
Aerosol kezelés
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REUMATOLÓGIA
Reumatológia

Szakmakód:

REUMATOLÓGIA

1400

Progresszív ellátási szint
I.
II.
III.
X
X
X
X
X
X
X
X

Gerincvelő, ideggyök, cauda equina betegségek, sérülések
Agyideg, perifériás idegbetegségek 18 év felett
Patológiás törések, a vázizomrendszer, a kötőszövet
rosszindulatú daganatai
Szisztémás autoimmun betegségek cyclosporin kezeléssel,
X
08M 4070
társult betegséggel
Poliszisztémás autoimmun betegségek meghatározott
X*
X
08M 408C
(vagy súlyos) szervi érintettséggel
Arthritisek meghatározott (vagy súlyos) szervi
X
X
08M 408D
érintettséggel
Szeptikus ízületi gyulladások
X
X
08M 4090
Gerincbetegségek aktív komplex reumatológiai ellátással
X
X
X
08M 410D
Vázizomrendszer, kötőszövet egyéb betegségei 18 év felett
X
X
X
08M 4132
Vázizomrendszer, kötőszövet egyéb betegségei 18 év alatt
X
08M 4133
Vázizomrendszeri, kötőszöveti betegségek utókezelése,
X
X
X
08M 4160
rehabilitációja (ráépített HBCS)
* a Klinikai immunológia és allergológia minimumfeltételeknek megfelelő szakmai szervezeti
egységek
01M 0110
01M 018A
08M 4060
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SEBÉSZET
Általános sebészet

06P 2710
06P 2720
06P 2730
06P 2731
06P 274A
06P 274B
06P 2750
06P 276A
06P 276B
06P 277A
06P 277B
06P 277B
06P 278D
06P 279B
06P 280C
06P 280D
06P 280E
06P 281B
06P 281C
06P 282A
06P 283B
06P 283E
06P 283F
06P 283G
06P 283H
06P 285A
06P 285B
06P 2860
06P 338Z

06P 339Z
06P 340Z

Szakmakód:

Tevékenységek progresszív ellátási szint szerinti
besorolása
SEBÉSZET
Nyelőcső nagyobb műtétei
Nyelőcső közepes műtétei
Nyelőcső kisebb műtétei
Nyelőcső szűkületek és elzáródások
Rectum resectio társult betegséggel
Rectum resectio társult betegség nélkül
Vékony-, vastagbél nagyobb műtétei
Vékony- és vastagbél kisebb műtétei társult
betegséggel
Vékony- és vastagbél kisebb műtétei társult betegség
nélkül
Gyomor nagyobb műtétei 18 év felett társult
betegséggel
Gyomor nagyobb műtétei 18 év felett társult betegség
nélkül
Gyomor nagyobb műtétei 18 év alatt
Gyomor kisebb műtétei
Végbél, stoma műtétek
Hasfali sérv implantátum beültetésével
Hasfali sérv implantátum beültetése nélkül
Laparoscopos hasfali sérvműtétek implantátum
beültetésével
Lágyék-, köldök-, combsérv műtétek 18 év felett
Lágyéktáji sérvműtétek implantátum beültetésével
Sérvműtétek 1-18 éves kor között
Appendectomia komplikált fődiagnózissal
Appendectomia komplikált fődiagnózis nélkül társult
betegséggel 18 év felett
Appendectomia komplikált fődiagnózis nélkül, társult
betegséggel 18 év alatt
Appendectomia komplikált fődiagnózis nélkül, társult
betegség nélkül 18 év felett
Appendectomia komplikált fődiagnózis nélkül, társult
betegség nélkül 18 év alatt
Emésztőrendszer egyéb betegségei társult
betegséggel
Emésztőrendszer egyéb műtétei társult betegség
nélkül
Emésztőrendszer endoszkópos műtétek
Emésztőrendszeri műtétek (kivéve: sérv, gyomor,
oesophagus vagy bél nagyobb műtétei) súlyos társult
betegséggel
Sérvműtétek súlyos társult betegséggel
Gyomor, oesophagus, duodenum, vékony-, vastagbél
műtétek (kivéve oesophagus nagyobb műtétei) súlyos
társult betegséggel

0200

progresszív ellátási szint
I.

X

X
X
X
X
X
X
X
X

II.

X*
X
X
X

III.
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X

X*

X

X*

X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

X
X
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Hasnyálmirigy, máj nagyobb műtétei társult
betegséggel
Hasnyálmirigy, máj nagyobb műtétei társult betegség
07P 341B
nélkül
Hasnyálmirigy, máj közepes műtétei
07P 3420
Epeútműtétek társult betegséggel
07P 343A
Epeútműtétek társult betegség nélkül
07P 343B
Cholecystectomia a ductus choledochus
07P 344A
kőeltávolításával
Cholecystectomia társult betegséggel
07P 344B
Cholecystectomia társult betegség nélkül
07P 344C
Cholecystectomia laparoscopica a ductus choledochus
07P 345A
kőeltávolításával
Cholecystectomia laparoscopica
07P 345D
Hepatobiliaris és pancreas műtétek és exploratív
07P 3473
laparotomia
Hepatobiliaris és pancreas endoscopos és egyéb
07P 3474
műtétek
Teljes emlőeltávolítás rosszindulatú daganat miatt,
09P 491A
társult betegséggel
Teljes emlőeltávolítás rosszindulatú daganat miatt,
09P 491B
társult betegség nélkül
Szubtotális emlőeltávolítás rosszindulatú daganat
09P 492A
miatt, társult betegséggel
Szubtotális emlőeltávolítás rosszindulatú daganat
09P 492B
miatt, társult betegség nélkül
Szubtotális emlőeltávolítás rosszindulatú daganat
09P 492C
miatt, társult betegséggel, őrszem nyirokcsomó
eltávolítással
Szubtotális emlőeltávolítás rosszindulatú daganat
09P 492D
miatt, társult betegség nélkül, őrszem nyirokcsomó
eltávolítással
Emlőműtétek nem malignus daganatok miatt
09P 4930
Bőrátültetés (nem érnyeles) a bőr, bőr alatti szövet
09P 4950
betegsége miatt
Érnyeles bőrátültetés a bőr, a bőr alatti szövet
09P 496A
betegsége miatt
Bőr, bőralatti szövet, emlőplasztikai műtétek
09P 4980
Bőr, bőralatti szövet, emlő egyéb műtétei
09P 499 A és B
Bőr, emlőműtétek súlyos társult betegséggel
09P 530Z
Mellékvese műtétek
10P 5320
Pajzsmirigy, mellékpajzsmirigy műtétek
10P 5330
Pajzsmirigy, mellékpajzsmirigy nagyobb műtétei
10P 533A
Pajzsmirigy, mellékpajzsmirigy kisebb műtétei
10P 533B
Ductus thyreoglossus műtétei
10P 5340
Endokrin, táplálkozási anyagcsere betegségek
10P 535A
Lépműtétek 18 év felett
16P 741A
Lépműtétek
16P 741C
Vérképző szervek egyéb műtétei
16P 7420
Amputáció keringési zavarok miatt, kivéve kéz-,
05P 2010
lábujjak
Kéz-, lábujj amputáció keringési zavarok miatt
05P 2020
Varix lekötés, eltávolítás
05P 2030
* Csak eseti finanszírozási kerettel rendelkező osztályok végezhetik
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Az ellátás végzéséhez szükséges minimális műtéti szám évenként
HBCS 06P 2710 Nyelőcső nagyobb műtétei
Az ellátás végzéséhez szükséges minimális műtéti szám évenként: 10
HBCS 06P 2720 Nyelőcső közepes műtétei
Az ellátás végzéséhez szükséges minimális műtéti szám évenként: 20
HBCS 06P 2730 Nyelőcső kisebb műtétei
Az ellátás végzéséhez szükséges minimális műtéti szám évenként: 15
HBCS 06P 274C Rectum resectio
Az ellátás végzéséhez szükséges minimális műtéti szám évenként: 20 (csak EFI kerettel végezhető)
HBCS 06P 2750 Vékony-, vastagbél nagyobb műtétei
Az ellátás végzéséhez szükséges minimális műtéti szám évenként: 50
HBCS 06P 276C Vékony- és vastagbél kisebb műtétei
Az ellátás végzéséhez szükséges minimális műtéti szám évenként: 50
HBCS 06P 277D Gyomor nagyobb műtétei 18 év felett
Az ellátás végzéséhez szükséges minimális műtéti szám évenként: 15 (csak EFI kerettel végezhető)
HBCS 06P 278D Gyomor kisebb műtétei
Az ellátás végzéséhez szükséges minimális műtéti szám évenként: 10
HBCS 06P 279B Végbél, stoma műtétek
Az ellátás végzéséhez szükséges minimális műtéti szám évenként: 50
HBCS 06P 280C Hasfali sérv implantátum beültetésével
Az ellátás végzéséhez szükséges minimális műtéti szám évenként: nem limitált
HBCS 06P 281B Lágyék-, köldök-, combsérv műtétek 18 év felett
Az ellátás végzéséhez szükséges minimális műtéti szám évenként: nem limitált
HBCS 06P 280D Hasfali sérv implantátum beültetése nélkül
Az ellátás végzéséhez szükséges minimális műtéti szám évenként: nem limitált
HBCS 06P 283B Appendectomia komplikált fődiagnózissal
Az ellátás végzéséhez szükséges minimális műtéti szám évenként: nem limitált
HBCS 06P 285C Emésztőrendszer egyéb műtétei
Az ellátás végzéséhez szükséges minimális műtéti szám évenként: nem limitált
HBCS 06P 2860 Emésztőrendszeri endoszkópos műtétek
Az ellátás végzéséhez szükséges minimális műtéti szám évenként: 20
HBCS 06P 338Z Emésztőrendszeri műtétek (kivéve: sérv, gyomor, oesophagus vagy bél nagyobb
műtétei) súlyos társult betegséggel
Az ellátás végzéséhez szükséges minimális műtéti szám évenként: nem limitált
HBCS 06P 339Z Sérvműtétek súlyos társult betegséggel
Az ellátás végzéséhez szükséges minimális műtéti szám évenként: nem limitált
HBCS 06P 340Z Gyomor, oesophagus, duodenum, vékony-, vastagbél műtétek (kivéve oesophagus
nagyobb műtétei) súlyos társult betegséggel
Az ellátás végzéséhez szükséges minimális műtéti szám évenként: 25
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HBCS 07P 341C Hasnyálmirigy, máj nagyobb műtétei
Az ellátás végzéséhez szükséges minimális műtéti szám évenként: 15
HBCS 07P 3420 Hasnyálmirigy, máj közepes műtétei
Az ellátás végzéséhez szükséges minimális műtéti szám évenként: 15
HBCS 07P 343E Epeútműtétek
Az ellátás végzéséhez szükséges minimális műtéti szám évenként: nem limitált
HBCS 07P 344A Cholecystectomia a ductus choledochus kőeltávolításával
Az ellátás végzéséhez szükséges minimális műtéti szám évenként: 5
HBCS 07P 344D Cholecystectomia
Az ellátás végzéséhez szükséges minimális műtéti szám évenként: 10
HBCS 07P 345A Cholecystectomia laparoscopica a ductus choledochus kőeltávolításával
Az ellátás végzéséhez szükséges minimális műtéti szám évenként: 15
HBCS 07P 345D Cholecystectomia laparoscopica
Az ellátás végzéséhez szükséges minimális műtéti szám évenként: nem limitált
HBCS 09P 491C Teljes emlőeltávolítás rosszindulatú daganat miatt
Az ellátás végzéséhez szükséges minimális műtéti szám évenként: 20
HBCS 09P 492E Szubtotális emlőeltávolítás rosszindulatú daganat miatt
Az ellátás végzéséhez szükséges minimális műtéti szám évenként: nem limitált
HBCS 09P 4930 Emlőműtétek nem malignus daganatok miatt
Az ellátás végzéséhez szükséges minimális műtéti szám évenként: 10
HBCS 09P 4950 Bőrátültetés (nem érnyeles) a bőr, bőr alatti szövet betegsége miatt
Az ellátás végzéséhez szükséges minimális műtéti szám évenként: nem limitált
HBCS 09P 496A Érnyeles bőrátültetés a bőr, a bőr alatti szövet betegsége miatt
Az ellátás végzéséhez szükséges minimális műtéti szám évenként: nem limitált
HBCS 09P 4980 Bőr, bőralatti szövet, emlőplasztikai műtétek
Az ellátás végzéséhez szükséges minimális műtéti szám évenként: 20
HBCS 09P 530Z Bőr, emlőműtétek súlyos társult betegséggel
Az ellátás végzéséhez szükséges minimális műtéti szám évenként: nem limitált
HBCS 10P 5320 Mellékvese műtétek
Az ellátás végzéséhez szükséges minimális műtéti szám évenként: 10
HBCS 10P 533A Pajzsmirigy, mellékpajzsmirigy nagyobb műtétei
Az ellátás végzéséhez szükséges minimális műtéti szám évenként: 20
HBCS 10P 533B Pajzsmirigy, mellékpajzsmirigy kisebb műtétei
Az ellátás végzéséhez szükséges minimális műtéti szám évenként: nem limitált
HBCS 10P 5340 Ductus thyreoglossus műtétei
Az ellátás végzéséhez szükséges minimális műtéti szám évenként: nem limitált
HBCS 10P 535C Endokrin, táplálkozási anyagcsere betegségek egyéb műtétei
Az ellátás végzéséhez szükséges minimális műtéti szám évenként: nem limitált
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HBCS 16P 741C Lépműtétek
Az ellátás végzéséhez szükséges minimális műtéti szám évenként: nem limitált
HBCS 16P 7420 Vérképző szervek egyéb műtétei
Az ellátás végzéséhez szükséges minimális műtéti szám évenként: nem limitált

Transzplantációs célú szerv-szövet eltávolítás agyhalottból
Speciális beavatkozások:
Agyhalottból szív, tüdő, máj, vesék, hasnyálmirigy, vékonybél szervátültetés céljából történő
eltávolítása.

Érsebészet

Szakmakód:

Tevékenységek progresszív ellátási szint szerinti besorolása
ÉRSEBÉSZET
1. Supraaortikus ereken végzett műtétek
01P 007A és 007B Extracranialis érműtétek DSA-val és DSA nélkül
01P 058Z Idegrendszeri műtétek (kivéve intracranialis műtétek, gerincműtétek)
súlyos társult betegséggel
05P 1790 Egyéb cardiovasculáris műtétek
2. Nagy cardiovasculáris műtétek
05P 178C Nagy cardiovasculáris műtétek
05P 270Z Keringési betegségek műtétei súlyos társult betegséggel
3. Egyéb érműtétek
05 198E Egyéb érműtétek
4. Alsóvégtagi érműtétek
05P 199C Alsóvégtag revascularisatio (kivéve sympathectomia)
5. Sympathectomia
05P 199D Sympathectomia
6. Embolectomia
05P 2000 Embolectomia
7. Amputációk
05P 2010 Amputáció keringési zavarok miatt, kivéve a kéz-, lábujjakat
05P 2020 Kéz-, lábujj amputáció keringési zavarok miatt
8. Varix műtétek
05P 2030 Varix lekötés, eltávolítás
9. Kombinált vagy többszörös műtétek
05P 190C és D Percután és egyéb érműtét (egy vagy több stenttel, illetve stent
nélkül)
05P 1940 Többszörös kisebb érműtétek
Az ellátás végzéséhez szükséges minimális műtéti szám évenként
1. A supraaortikus ereken végzett műtétek
01P 007A
01P 007B

Extracranialis érműtétek DSA-val
Extracranialis érműtétek DSA nélkül

0203

Progresszív ellátási
szint
I.
II.
III.
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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Idegrendszeri műtétek (kivéve: intracranialis műtétek, gerincműtétek) súlyos társult
betegséggel
Egyéb cardiovascularis műtétek

05P 1790
Beavatkozások:
53800
Carotis embolectomia
53810
TEA carotis
53811
TEA subclavia
5381A
TEA vertebralis
5381B
TEA anonyma
5381E
EEA carotis
53820
Érresectiók, reimplantatiók carotis
53821
Érresectiók, reimplantatiók subclavia
53822
Érresectiók, reimplantatiók vertebralis
5382E
Supraaorticus aneurysma resectio
5382F
Subclavia-carotis transpositio
5382G
Carotis-subclavia transpositio
5382H
Vertebralis-carotis transpositio
53830
Interpositio aorto-supraaorticus
5383J
Interpositio carotico-caroticus
5383K
Interpositio subclavia-caroticus
5383L
Interpositio axillo-caroticus
5383M
Interpositio subclavia-subclavianus
5383N
Interpositio carotico-subclavianus
5383P
Interpositio carotico-caroticus
5383R
Interpositio aorto-anonymalis
5383S
Interpositio aorto-anonymo-caroticus sin.
5383T
Interpositio aorto-subclavianus
Ellátási szint: II., III.
Az ellátás végzéséhez szükséges minimális műtéti szám évenként: 30

2. Nagy cardiovascularis műtétek és egyéb cardiovascularis műtétek
05P 178C
05P 270Z
Beavatkozások:
53803
5380D
53813
53814
53815
5381B
5381C
53823
53824
5382A
5382B
5382J
5382K
5382L
5382M
53832
53833
53834
53835
5383A

Nagy cardiovascularis műtétek
Keringési betegségek műtétei súlyos társult betegséggel
Renalis embolectomia
Renalis embolectomia katéterrel
TEA renalis
TEA visceralis
TEA aorta
TEA anonyma
TEA aorto-biiliaca
Érresectiók, reimplantatiók renalis
Érresectio, reimplantatio, visceralis
Resectio aneurysmae aortae thoracoabdominalis
Iliaca aneurysma resectio
Resectio aneurysmae aortae thoracalis
Iv csere/resectio
Resectio aneurysmae aortae abdominalis
Reconstructio dissectionis aortae
Interpositio aorto-visceralis
Interpositio aorto-aorticus
Interpositio aorto-bifemoralis
Interpositio aorto-femoralis
Interpositio aorto-iliacalis
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5383B
Interpositio bi-iliacalis
5383C
Interpositio aorto-renalis
5383V
Interpos. aorto-aorticus et reimpl. ram.supraaort.
53853
V. visceralis bypass
53863
V. cava resectio
53864
V. cava superior pótlás
53865
V. cava inf. pótlás
53900
Shunt, bal-jobb
53901
Shunt, bal-jobb, a.pulmonalis-a.anonyma
53902
Shunt, bal-jobb, a.pulmonalis-a.subclavia
53910
Anastomosis porto-cavalis termino-lateralis
53911
Anastomosis porto-cavalis termino-terminalis
53912
Anastomosis mesenterico-cavalis cum implant. ’H’
53913
Anastomosis spleno-renalis distalis
53914
Anastomosis spleno-renalis proximalis
Keringési betegségek műtétei súlyos társult betegséggel
05P 270Z
Beavatkozások:
5382N
Resectio et restitutio aortae abdominalis
5382S
Excisio ex aortae
5382T
Resectio et reconstr. arteriae intrathoracalis
5382U
Excisio vasae intrathoracalis
5382V
Resectio et reconstr. arteriae intraabdominalis
5382W
Excisio venae intraabdominalis
5382X
Resectio et reconstr. venae intraabdominalis
5383W
Resectio et reconstr. c. implant. venae intrathoracalis
5383X
Resectio et reconstr. c. implant. arteriae intrathoracalis
5383Y
Resectio et reconstr. c. implant arteriae intraabdominalis
5383Z
Resectio et reconstr. c. implant. venae intraabdominalis
53849
Vénák áthidalása Palma vagy May szerint
53850
Vénás bypassok supraaorticus
53851
Axillo-brachialis vénás bypass
53852
V. brachialis bypass
53919
Porto-systemás shunt műtétek, n.o.m.
53925
Anastomosis cavo-pulmonalis
Ellátási szint:
II., III., kivéve az 5381B, 5382A, 5382J, 5382K, 5382M, 5383V, 53864, beavatkozásokat, ahol ellátási szint: III.
Az ellátás végzéséhez szükséges minimális műtéti szám évenként: 20
3. Egyéb érműtétek
05P 198E
Beavatkozások:
50510
53801
53828
53858
53861
53862
53870
53871
53872
53873
53874
53875
53876

Egyéb érműtétek
Sympathectomia thoracalis
Subclavia embolectomia
Érresectiók, reimplantatiók, transpositiók
Ér resectiója a fej-nyak területén
V. cava plicatio
V. cava ligatura
Erek egyéb seb. occlusioja, supraaorticus
Erek egyéb seb. occlusioja, axillo-brachialis
Erek egyéb seb. occlusioja, radiális v. ulnaris
Erek egyéb sebészi occlusioja, aorta
Erek egyéb sebészi occlusioja, visceralis
Erek egyéb sebészi occlusioja, iliaca
Erek egyéb sebészi occlusioja, femoralis comm.
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53877
Erek egyéb seb. occlusioja, femoralis superficialis
53878
Erek egyéb sebészi occlusiója, cruralis
53879
Ligatura arteriae
53931
Sutura laesionis traumaticus vasculorum
53932
Érsérülés ellátása folttal
53933
Áthidalás vénával
53934
Áthidalás műanyaggal
53935
Extraanatomicus áthidalás vénával
53936
Extraanatomicus áthidalás műanyaggal
53937
Reimplantatio – transpositio (érsérülésnél)
5393A
Érvarrat a fej-nyak területén
53944
Desobliteratio késői graftocclusio miatt
53945
Graftcsere késői graftocclusio miatt
53946
Reop.pulsalo haematoma miatt resectio + interpositum
53947
Reoperatio pulsalo haematoma miatt graftcsere
53948
Reop. septicus szöv. miatt extraanatomicus bypass
53952
Foltplastica thrombendarteriectomia nélkül
5395A
TEA + foltplasztika
5395B
Endoaneurysmorraphia
5395C
Aterektomia
5395D
Érgraft eltávolítás
53970
Sympathectomia periarterialis
53971
Sympathectomia periarterialis arteriae carotis
53980
Chemodectoma eltávolítás egy oldalon
53981
Chemodectoma eltávolítás mindkét oldalon
53983
Értestecskék műtétei
53990
Decompressio arteriae vertebralis
53991
Muffplasztika ereken
Ellátási szint:
II., III., kivéve az 53801, 53876-53934, és 53952, 5395A-5395D, ahol az ellátási szint: I. is lehet
Az ellátás végzéséhez szükséges minimális műtéti szám évenként: 20
4. Alsó végtagi érműtétek
05P 199C
538
53816
53817
53818
53819
5381D
53825
53826
53827
5382C
5382D
53836
53837
53838
5383D
5383E
5383F
5383H
5383I
5383U
53854

Alsó végtag revascularisatio (kivéve: sympathectomia)
TEA profunda fem.
TEA iliaca
TEA ilio-femoralis
TEA a.fem.superficialis
TEA poplitea
TEA femoralis (communis)
Érresectiók, reimplantatiók ilio-femoralis
Érresectiók, reimplantatiók profunda fem.
Érresectiók, reimplantatiók a. fem. superificalis
Femoralis aneurysma resectio
Poplitealis aneurysma resectio
Interpositio ilio-femoralis
Interpositio femoro-poplitealis
Interpositio femoro-femoralis crossover
Interpositio axillo-femoralis
Interpositio axillo-bifemoralis
Műanyag bypass obturator
Interpositio profundo-femoralis
Interpositio implantato profundalis
Interpositio femoro-cruralis
Vénás femoro-poplitealis bypass
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53855
V. poplitea bypass
53856
V. femoro-cruralis bypass
5385C
Vénás bypassok extraanatomicus alsó végtag erein
5393B
Áthidalás vénával az alsó végtag erein
5393C
Áthidalás műanyaggal az alsó végtag erein
5394C
Desoblitaratio az alsó végtag erein késői graftocclusio miatt
Ellátási szint:
I., II., III., kivéve: 53816, 53817, 53825, 5382C, 5382D, 5383D, 5383E, 5383F, 5383U, 53856, 5385C csak II.-III.
szinten
Az ellátás végzéséhez szükséges minimális műtéti szám évenként: 30
5. Sympathectomia lumbalis
Sympathectomia
05P 199D
50511
Sympathectomia lumbalis
50512
Sympathectomia lumbalis bilateralis
Ellátási szint: I., II., III.
Az ellátás végzéséhez szükséges minimális műtéti szám évenként: 10
6. Embolectomia
Embolectomia
05P 2000
Beavatkozások:
53800
Carotis embolectomia
53801
Subclavia embolectomia
53802
Vertebralis embolectomia
53804
Visceralis embolectomia
53805
Embolectomia aortae
53806
Iliaca embolectomia
53807
Femoralis embolectomia
53808
Poplitea embolectomia
53809
Brachialis embolectomia
53840
Thrombectomia venae
Ellátási szint:
I., II., III., kivéve 53800, 53802, 53804, 53805, 53840 beavatkozásokat, ahol ellátási szint: II., III.
Az ellátás végzéséhez szükséges minimális műtéti szám évenként: 15
7. Amputatiók
05P 2010
05P 2020
Beavatkozások:
58420
58421
58422
58423
58430
58440
58441
58460
58461
58462
58463
58464
58470
58471

Amputáció keringési zavarok miatt, kivéve a kéz-, lábujjakat
Kéz-, lábujj amputáció keringési zavarok miatt
Amputatio manus
Amputatio carpi
Amputatio antebrachii
Amputatio cubiti
Amputatio brachii
Exarticulatio humeroscapularis
Exarticulatio thoraco-humero scapularis
Amputatio pedis
Exarticulatio tarso-metatarsalis
Exarticulatio intertarsalis
Exarticulatio talo-calcanealis
Exarticulatio talo-cruralis
Amputatio cruris
Amputatio pedis in regione malleoli
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58480
Amputatio femoris
58481
Exarticulatio genus
58490
Amputatio abdominopelvicus
58491
Exarticulatio coxae
58492
Hemipelvectomia
58520
Reamputatio felső végtagon
58530
Reamputatio lábon
58205
Ujjbegy csonkolás
58400
Amputatio digiti manus
58401
Amputatio digitorum manus
58403
Revisio amputationis digiti manus
58404
Exarticulatio kézujjon
58410
Amputatio pollicis post amputationem traumaticam
58411
Amputatio pollicis
58412
Amputatio pollicis secundarius
58414
Exarticulatio metacarpo-phalangealis pollicis
58450
Amputatio digiti pedis
58451
Exarticulatio interphalangealis digiti pedis
Ellátási szint: I., II., III.
Az ellátás végzéséhez szükséges minimális műtéti szám évenként: 15
8. Varix műtétek
Varix lekötés, eltávolítás
05P 2030
Beavatkozások:
53841
Crossectomia femoralis
53842
Stripping v.saphenae magnae
53843
Ligatura vv. perforantes extr.inf.
53844
Varicectomia
53845
Crossectomia + stripping + perf.ligatura + tágult vénák eltávolítása
53846
Crossectomia + stripping + tágult vénák eltávolítása
53847
Crossectomia + stripping
53848
Perforans ligatura + tágult vénák eltávolítása
53930
Ligatura venae
Ellátási szint: I., II., III.
Az ellátás végzéséhez szükséges minimális műtéti szám évenként: 30
9. Kombinált vagy többszörös műtétek
05P 190C
05P 190D
05P 1940
Beavatkozások:
53830
53831
53832
53833
53834
53835
53836
53837
53838
53839
5383A
5383B
5383C

Percutan és egyéb érműtét (egy vagy több stenttel)
Percutan és egyéb érműtét stent nélkül
Többszörös kisebb érműtétek
Interpositio aorto-supraaorticus
Interpositio intra rami supraaortici
Interpositio aorto-visceralis
Interpositio aorto-aorticus
Interpositio aorto-bifemoralis
Interpositio aorto-femoralis
Interpositio ilio-femoralis
Interpositio femoro-poplitealis
Interpositio femoro-femoralis crossover
Interpositio intra venorum
Interpositio aorto-iliacalis
Interpositio bi-iliacalis
Interpositio aorto-renalis
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5383D
5383E
5383F
5383G
5383H
5383I
5383J
5383K
5383L
5383M
5383N
5383P
5383R
5383S
5383T
5383U
5383V
5383W
5383X
5383Y
5383Z
53849
53850
53851
53852
53853
53854
53855
53856
5385C
5385D
53933
53934
53935
53936
53944
53945
5395D
53810
53811
53812
53813
53814
53815
53816
53817
53818
53819
5381A
5381B
5381C
5381D
5381E
53820
53821

Interpositio axillo-femoralis
Interpositio axillo-bifemoralis
Műanyag bypass obturator
Műanyag bypass, egyéb
Interpositio profundo-femoralis
Interpositio implantato profundalis
Interpositio carotico-caroticus
Interpositio subclavia-caroticus
Interpositio axillo-caroticus
Interpositio subclavia-subclavianus
Interpositio carotico-subclavianus
Interpositio carotico-caroticus
Interpositio aorto-anonymalis
Interpositio aorto-anonymo-caroticus sin.
Interpositio aorto-subclavianus
Interpositio femoro-cruralis
Interpos. aorto-aorticus et reimpl. ram.supraaort.
Resectio et reconstr. c. implant. venae intrathoracalis
Resectio et reconstr. c. implant. arteriae intrathoracalis
Resectio et reconstr. c. implant arteriae intraabdominalis
Resectio et reconstr. c. implant. venae intraabdominalis
Vénák áthidalása Palma vagy May szerint
Vénás bypassok supraaorticus
Axillo-brachialis vénás bypass
V. brachialis bypass
V. visceralis bypass
Vénás femoro-poplitealis bypass
V. poplitea bypass
V. femoro-cruralis bypass
Vénás bypassok extraanatomicus alsó végtag erein
Vénás bypassok extraanatomicus (kivéve alsó végtag erei)
Áthidalás vénával
Áthidalás műanyaggal
Extraanatomicus áthidalás vénával
Extraanatomicus áthidalás műanyaggal
Desobliteratio késői graftocclusio miatt
Graftcsere késői graftocclusio miatt
Érgraft eltávolítás
TEA carotis
TEA subclavia
TEA profunda fem.
TEA renalis
TEA visceralis
TEA aorta
TEA iliaca
TEA ilio-femoralis
TEA a.fem.superficialis
TEA poplitea
TEA vertebralis
TEA anonyma
TEA aorto-biiliaca
TEA femoralis (communis)
EEA carotis
Érresectiók, reimplantatiók carotis
Érresectiók, reimplantatiók subclavia
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53822
53823
53824
53825
53826
53827
53828
5382A
5382B
5382C
5382D
5382E
5382F
5382G
5382H
5382J
5382L
5382M
5382N
5382S
5382T
5382U
5382V
5382W
5382X
53840
53841
53842
53843
53844
53845
53846
53847
53848
53858
53861
53862
53863
53864
53865
5387B
53900
53901
53902
53910
53911
53912
53913
53914
53919
53925
5393A
53952
5395A
5395B

•
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Érresectiók, reimplantatiók vertebralis
Érresectiók, reimplantatiók renalis
Érresectio, reimplantatio, visceralis
Érresectiók, reimplantatiók ilio-femoralis
Érresectiók, reimplantatiók profunda fem.
Érresectiók, reimplantatiók a. fem. superificalis
Érresectiók, reimplantatiók, transpositiók
Resectio aneurysmae aortae thoracoabdominalis
Iliaca aneurysma resectio
Femoralis aneurysma resectio
Poplitealis aneurysma resectio
Supraaorticus aneurysma resectio
Subclavia-carotis transpositio
Carotis-subclavia transpositio
Vertebralis-carotis transpositio
Resectio aneurysmae aortae thoracalis
Resectio aneurysmae aortae abdominalis
Reconstructio dissectionis aortae
Resectio et restitutio aortae abdominalis
Excisio ex aortae
Resectio et reconstr. arteriae intrathoracalis
Excisio vasae intrathoracalis
Resectio et reconstr. arteriae intraabdominalis
Excisio venae intraabdominalis
Resectio et reconstr. venae intraabdominalis
Thrombectomia venae
Crossectomia fem.
Stripping v.saphenae magnae
Ligatura vv. perforantes extr.inf.
Varicectomia
Crossectomia + stripping + perf.ligatura + tágult vénák eltávolítása
Crossectomia + stripping + tágult vénák eltávolítása
Crossectomia + stripping
Perforans ligatura + tágult vénák eltávolítása
Ér resectiója a fej-nyak területén
V. cava plicatio
V. cava ligatura
V. cava resectio
V. cava superior pótlás
V. cava inf. pótlás
Intraspin. érmalform. superselectív endovasc. embolisatiója
Shunt, bal-jobb
Shunt, bal-jobb, a.pulmonalis-a.anonyma
Shunt, bal-jobb, a.pulmonalis-a.subclavia
Anastomosis porto-cavalis termino-lateralis
Anastomosis porto-cavalis termino-terminalis
Anastomosis mesenterico-cavalis cum implant. ’H’
Anastomosis spleno-renalis distalis
Anastomosis spleno-renalis proximalis
Porto-systemás shunt műtétek n.o.m.
Anastomosis cavo-pulmonalis
Érvarrat a fej-nyak területén
Foltplastica thrombendarteriectomia nélkül
TEA + foltplasztika
Endoaneurysmorraphia
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5395C
Arteriectomia
53964
Plastica coarctationis aortae percutan
53991
Muffplasztika ereken
Ellátási szint: a többszörös beavatkozások közül a legsúlyosabbnak megfelelő előírások érvényesek
Az ellátás végzéséhez szükséges minimális műtéti szám évenként: 50

Égési sebészet

Szakmakód:

0211

Egynapos plasztikai sebészeti beavatkozások összefoglaló kódlistája
50432
50910
50911
50920
50921
50930
50932
50940
50991
51810
51811
51820
51830
51840
52122
52170
57900
58203
58221
58230
58231
58304
58305
58332
58691
58692
58710
58721
58722
58730
58733
58751
58752
58800
58820
58832
58835
58842
58844
58845
58850
58851
58880
58900

Carpal tunnel felszabadítás
Resectio palpebrae
Excisio cutis palpebrae
Epicanthus műtét
Szemrés helyreállítás
Ectropium ellenes műtét
Alsó szemhéj ectropium-ellenes műtéte
Plastica palpebrae
Szemhéj elváltozások laser kezelése
Külsőfül elváltozás porcot nem érintő kimetszése
Fülkagyló porcos vázat is érintő resectio
Fülkagyló amputatio
Külsőfül varrása
Külsőfül alaki korrekciója
Kimetszés az orr bőréből vagy az orrból
Orrkorrekció
Percutan tűzés
Inhüvelyi bemetszés
Ggl. man. exstirp. (kivéve kézháti)
Aponeurectomia partialis manus
Aponeurectomia totalis manus
Bursotomia
Idegentest eltávolítás végtagi lágyrészből
Ínhüvely exstirpatio tenosynovectomia
Excisio gynecomastiae
Excisio mammae ectopicae
Mastotomia
Excisio mamillae
Mellbimbó plasztika
Plastica mammae per. augm.
Plastica mammae cum impl. allogen
Mastopexia
Emlő bőrének plasztikája
Tetoválás, feltöltés
Incisio et drainage cutis et/seu subcutis
Haematoma subcutanea evacuatio
Necrectomia (elhalt bőr, a hozzátartozó irha felületes eltávolítása 3%-onként)
Hegkimetszés
Bőrelváltozás kimetszése
Bőr alatti elváltozás kimetszése
Bőrlaesio destructioja
Bőrelváltozás radikális kimetszése
Bőr kimetszése átültetéshez
Bőrvarrat
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58901
58902
58903
58910
58920
58921
58926
58927
58930
5893 A
5893 B
58931
58932
58933
58934
58960
58970
58985
58986
59000
59010
59020
59040
59100
59130
59200
59210
59220
59710
59760
81941

•
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Resutura cutis
Primer halasztott varrat
Sutura cutis secundaria
Bőr hegének vagy zsugorodásának megszüntetése
Teljes vastagságú bőrátültetés Wolf-Krause
Félvastag bőrátültetés
Irhaátültetés, szabad
Bőrátültetés, szabad
Burow féle háromszög lebenyplasztika
Cross finger plasztika
Thenar lebeny (Iselin)
V-Y-plasztika
Bőrforgatásos bőrpótlás
Karéjos bőreltolás (Imre szerint)
Z-plasztika
Lebeny vagy nyeles lebeny más helyhez erősítve
Lebeny vagy nyeles lebeny revízió
Ajak és külső szájplasztika
Ajakkorrekció ajakplasztika után
Ráncplasztika arcon
Méretcsökkentő plasticai műtétek, hasi lipectomia
Hajátültetés
Bőr kémiai sebészete
Cauterisatio conjuctivae, corneae, sclerae
Cauterisatio cutis
Elektrocauterisatio intranasalis
Elektrocauterisatio cystoscopia
Elektrocauterisatio cutis
Sclerotizáló injekció az alsó végtag vénáiba
Sclerotizáló injekció érbe
Égés vagy fagyott terület fedése kötéssel 1-10%

Tüdő- és mellkassebészet

Szakmakód:

0202

I. szint
Az alábbi elektív műtéti tevékenység engedélyezett, de onkológiai indikációval műtét nem végezhető.
Mellűri drenázs a 04 főcsoport valamennyi betegségében: 53401 (draincső bevezetése a mellűrbe)
Mellűri drenázs bordarezekcióval a 04 főcsoport valamennyi betegségében: 53402
Sürgős, traumatológiai műtétek
04P 147B
Mellkas és légzőszervek sérülései
53240
Lobectomia superior
53241
Lobectomia media
53242
Lobectomia inferior
53243
Bilobectomia superior
53244
Bilobectomia inferior
53250
Pneumonectomia sec. Allison
53402
Mellűri drenázs borda reszekcióval
53130
Exploratio tracheae
53301
Excochleatio seu extractio corporis alieni bronchi
53311
Excochleatio s. extractio corporis alieni pulmonis
53332
Adhaesiolysis pulmonis partialis
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53340
53341
53403
53460
53471
53472
53479
53710
53711
53791
53948
53450
53418
53342
53390
53742
53743
53230
53232
54271

•
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Sutura bronchi
Sutura pulmonis
Thoracotomia explorativa
Reconstructio parietis thoracis
Sutura diaphragmae
Reconstructio diaphragmae
Exploratio diaphragmae
Pericardiotomia
Pericardiotomia, evacuatio
Nyitott szívmasszázs
Reop. septicus szöv. miatt, extraanatomicus bypass
Pleurodesis
Excochleatio corporis alieni mediastinalis
Reconstructio bronchi
Ligatio bronchi
Pitvari sérülés ellátása
Kamrai sérülés ellátása
Resectio atypica laesionis pulmonis
Bullectomia pulmonis
Sutura oesophagei p. thoracalis

Az alábbi betegségcsoportokban végezhető elektív műtétek:
04P 1310
Légzőrendszeri betegségek műtéttel és légzéstámogatással
D1520
(a gátor jóindulatú daganata) és E0790 (a pajzsmirigy egyéb rendellenességei)
betegségcsoportban végezhető
50641
Thyreoidectomia substernalis c. sternotomiam
50642
Thyreoidectomia substernalis c. thoracotomiam
J8530 (mediastinális tályog) betegségcsoportban végezhető műtét:
53410
Mediastinotomia superior
53412
Mediastinotomia anterior
53413
Mediastinotomia posterior
53414
Mediastinotomia transthoracalis
53415
Mediastinotomia transhiatalis
04 főcsoport bármely betegségében végezhető műtét:
04P 134D
Légzőrendszer egyéb műtétei
04P 173Z
Légzőrendszeri műtétek
53114
Tracheostomia
53160
Tracheostoma műtéti zárása
53324
Thoracoplastica sec. Schede
53332
Adhaesiolysis pulmonis partialis
53432
Resectio sterni
53443
Decorticatio pulmonum (korai)
53450
Pleurodesis
53451
Pleurodesis szövetragasztóval
53452
Scarificatio pleurae
53465
Reconstructio parietis thoracis + fém implantatum*
A rekeszizom hiatusának kitágulásával a hasűri szervek felcsúszhatnak a mellkasba. Ilyenkor indokolt ezen
sérvkapunak a különböző szerzők által leírt, a hasüreg vagy mellüreg felől történő helyreállítása.
54010
Lymphadenectomia superficialis
54051
Occlusio fistulae ductus thoracici
54052
Ligatio ductus thoracici
55374
Reconstr.hiatus oesoph. sec. Lortat-Jakob
55380
Reconstr.herniae diaphr.transthor. sec. Belsey
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55381
Reconstr.herniae diaphr. sec. Collis
55382
Reconstr.herniae diaphr. sec. Collis-Nissen
55383
Reconstr.herniae diaphr. sec. Allison
55384
Reconstr.diaphragmae transthoracalis
55386
Reconstr.diaphragmae thoraco-abdominalis
* Csak a kijelölt intézményekben.
II. szint
04P 1310 légzőrendszeri betegségek műtéttel és légzéstámogatással
04 főcsoporthoz tartozó bármely betegségben:
53401
Mellűri drenázs (sebészi)
53402
Mellűri drenázs bordarezekcióval
15800
Biopsia pericardii intraoperatíva
15810
Biopsia mediastini intraoperatíva
15812
Biopsia laesionis mediastinalis intraoperatíva
15813
Biopsia pulmonis intraoperatíva
15814
Biopsia pleurae intraoperatíva
15815
Biopsia lymphoglandulae mediastinalis intraop.
15816
VATS pleura biopsia és pleurodesis
15817
VATS tüdőbiopsia
15818
VATS staging, nyirokcsomó biopsia
16910
Thoracoscopia
18420
Pericardiocentesis
53114
Tracheostomia
53124
Mediastinális tracheostomia
53160
Tracheostomia műtéti zárása
53166
53417
53940
53941

Intubatio tracheae sec. Montgomery
Mediastinoscopia parasternalis sec. Stemmer
Reoperáció ált. sebészeti okok miatt
Reoperáció vérzés miatt

54321
Gastrostomia sec. Witzel
R6190 (Hyperhydrosis) és I7309 (Raynaud tünetegyüttes) betegségcsoportokban:
50510
Thoracalis sympathectomia
50515
VATS sympethectomia
G5400 (a plexus brachialis rendellenességei) betegségcsoportban:
[thoracic outlet – vállövi alagút – syndromában (TOS) indokolt lehet a nyaki és I. Borda eltávolítása a mellkasi
sympathicus határlánc átmetszésével vagy anélkül]
57780
Exstirpatio costae cervicalis
57781
Resectio costae primae
57784
Exstirpatio cicatricis post op. propter TOS
57785
Exstirpatio costae I. et sympathectomia thoracalis
E0790 betegségcsoportban (a pajzsmirigy egyéb rendellenességei):
50610
Resectio unilateralis glandulae thyreoideae
50620
Resectio lobi utriusque glandulae thyreoideae
50630
Thyreoidectomoa totalis (near total)
50640
Thyreoidectomia substernalis
50641
Thyreoidectomia substernalis c. sternotomiam
50642
Thyreoidectomia substernalis c. thoracotomiam
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04P 134D
04P 173Z
04M 147B
50515
53130
53200
53220
53221
53300
53301
53310
53311
53312
53332
53340
53341
53403
53410
53412
53413
53414
53415
53416
53418
53430
53431
53440
53441
53450
53451
53452
53460
53471
53472
53475
53477
53478
53479
53710
53711
53722
53791
53948
54010
54020
54051
54052
55374
55380
55381
55382
55383

•

Légzőrendszer egyéb műtétei
A légzőrendszeri műtétek (kivéve: nagyobb mellkasi műtétek, légzőrendszeri
betegségek műtéttel, légzéstámogatással) súlyos társult betegségekkel
Mellkas, légzőszervek sérülései
VATS sympathectomia
Exploratio tracheae
Excisio laesionis bronchi
Excisio laesionis pulmonis
Enucleatio laesionis pulmonis
Exploratio bronchi incisionalis
Excochleatio seu extractio corporis alieni bronchi
Pneumotomia
Excochleatio s. extractio corporis alieni pulmonis
Caverna drainage
Adhaesiolysis pulmonis partialis
Sutura bronchi
Sutura pulmonis
Thoracotomia explorativa
Mediastinotomia superior
Mediastinotomia anterior
Mediastinotomia posterior
Mediastinotomia transthoracalis
Mediastinotomia transhiatalis
Mediastinoscopia collaris sec. Carlens
Excochleatio corporis alieni mediastinalis
Resectio laesionis parietis thoracis
Resectio parietis thoracis
Excisio laesionis pleurae
Pleurectomia partialis
Pleurodesis
Pleurodesis szövetragasztóval
Scarificatio pleurae
Reconstructio parietis thoracis
Sutura diaphragmae
Reconstructio diaphragmae
Duplicatio diaphragmae
Excisio laesionis diaphragmae
Diaphragma pacemaker beültetése
Exploratio diaphragmae
Pericardiotomia
Pericardiotomia, evacuatio
Pericardiectomia partialis, fenestratio
Nyitott szívmasszázs
Reop. septicus szöv. miatt, extraanatomicus bypass
Lymphadenectomia superficialis
Lymphadenectomia regionalis
Occlusio fistulae ductus thoracici
Ligatio ductus thoracici
Reconstr.hiatus oesoph. sec. Lortat-Jakob
Reconstr.herniae diaphr.transthor. sec. Belsey
Reconstr.herniae diaphr. sec. Collis
Reconstr.herniae diaphr. sec. Collis-Nissen
Reconstr.herniae diaphr. sec. Allison
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55384
55385
55386
57803

Reconstr.diaphragmae transthoracalis
Reconstr.diaphragmae transthoracalis cum implant.
Reconstr.diaphragmae thoraco-abdominalis
Sequestrectomia

04P 1330
04P 172Z
04M 147B
50770
50771
50772
50773
50780
53140
53210
53230
53231
53232
53233
53234
53235
53236
53237
53238
53240
53241
53242
53243
53244
53245
53246
53247
53248
53249
53251
53253
53256
53290
53291
53292
53297
53322
53323
53324
53325
53326
53329
53330
53342
53343
53344
53345
53390

Nagyobb mellkasi műtétek
Nagyobb mellkasi műtétek súlyos társult betegségben
Mellkas, légzőszervek sérülései
Thymectomia c. sternotomiam
Thymectomia c. thoracotomiam
Resectio laesionis thymi (thymectomia partialis)
Thymectomia radicalis
Transplantatio thymi
Resectio tracheae, anastomosis
Resectio laesionis et anastomosis bronchi
Resectio atypica laesionis pulmonis
Resectio apicis pulmonis
Bullectomia pulmonis
Csonkalebeny resectio (tüdő)
Cystectomia pulmonis
Lingulectomia
Ligatio et cauterisatio bullae pulmonis
Segmentectomia pulmonis
Capitonagge
Lobectomia superior
Lobectomia media
Lobectomia inferior
Bilobectomia superior
Bilobectomia inferior
Lobectomia superior et sleeve resectio
Bilobectomia superior et anastomosis bronchi
Bilobectomia inferior et anastomosis bronchi
Lobectomia media et sleeve resectio
Lobectomia superior et plastica bronchi
Pneumonectomia radicalis
Pneumonectomia (1 irányban kiterjesztett)
Pneumonectomia (több irányú kiterjesztés)
Reresectio post resectionem atypicam
Reresectio post lobectomiam
VATS tüdőresectio (pl bulla) (kivéve biopsia)
VATS Ptx műtét (kivéve biopsia)
Thoracoplastica sec. Heller
Thoracoplastica sec. Björk
Thoracoplastica sec. Schede
Plombage műtét
Pneumolysis extrapleuralis
Thoracoplastica
Pneumolysis
Reconstructio bronchi
Reconstructio fistulae bronchialis
Hörgősipoly zárása izomlebeny-plasztikával
Hörgősipoly zárása omentum plasztikával
Ligatio bronchi
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53420
53421
53422
53423
53424
53432
53433
53442
53443
53465
53466
53467
53473
53474
53476
53721
54053

Excisio laesionis mediastinalis transsternalis
Exstirpatio laesionis mediastinalis transsternalis
Excisio laesionis mediastinalis per thoracotomiam
Exstirpatio laesionis mediastinalis per thoracotomi
VATS mediastinum tu. eltávolítás (kivéve biopsia)
Resectio sterni
Resectio sterni totalis
Pleurectomia totalis
Decorticatio pulmonum (korai)
Reconstructio parietis thoracis + fém implantatum
Reconstructio parietis thoracis + műanyag implantatum
Cavernostomia zárása
Reconstructio diaphragmae, műanyag implantatummal
Reconstructio diaphragmae, alloplasticaval
VATS rekeszsérv műtét
Pericardiectomia totalis
Anastomosis ducto-venosus

06P 2710

A nyelőcső nagyobb műtétei
(a főcsoporthoz tartozó valamennyi betegség)
Oesophagectomia sec. Thorec
Oesophagectomia sec. Orringer
Oesophagogastrectomia
Resectio totalis oesophagei (pótlás gyomorral)
Exstirpatio oesophagei c.interpositionem colontos
Resectio partialis oesophagei c.oesophago-gastrost
Resectio partialis oesophagei c.oesophago-jejunost
Resectio partialis oesophagei c.interpos. colontos
Resectio partialis oesophagei c.interpositio.jejuni
Oesophagus transsectio és ligatio, instrumentalis
Oesophagus transsectio
Resectio pancreatis localis (circumscripta)
Diverticulectomia Zenkeri
Diverticulectomia epibronchialis
Diverticulectomia epiphrenalis
Sutura oesophagei p. thoracalis
Occlusio fistulae oesophago-trachealis/bronchialis
Oesophagus peroperatív intubatio (pull through)

54230
54231
54232
54240
54241
54242
54243
54244
54245
54294
54295
55210
54222
54225
54228
54271
54273
54282

III. szint
04P 1310 légzőrendszeri betegségek műtéttel és légzéstámogatással
04 főcsoporthoz tartozó bármely betegségben:
53401
Mellűri drenázs (sebészi)
53402
Mellűri drenázs bordareszekcióval
15800
Biopsia pericardii intraoperatíva
15810
Biopsia mediastini intraoperatíva
15812
Biopsia laesionis mediastinalis intraoperatíva
15813
Biopsia pulmonis intraoperatíva
15814
Biopsia pleurae intraoperatíva
15815
Biopsia lymphoglandulae mediastinalis intraop.
15816
VATS pleura biopsia és pleurodesis
15817
VATS tüdőbiopsia
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15818
VATS staging, nyirokcsomó biopsia
16910
Thoracoscopia
18420
Pericardiocentesis
53114
Tracheostomia
53124
Mediastinális tracheostomia
53160
Tracheostomia műtéti zárása
53164
Tracheopexia
53166
Intubatio tracheae sec. Montgomery
53417
Mediastinoscopia parasternalis sec. Stemmer
53940
Reoperáció ált. sebészeti ok miatt
53941
Reoperáció vérzés miatt
5394A
Resutura sterni
54321
Gastrostomia sec. Witzel
R6190 (Hyperhydrosis) és I7309 (Raynaud tünetegyüttes) betegségcsoportokban:
50510
Thoracalis sympathectomia
50515
VATS sympathectomia
G5400 (a plexus brachialis rendellenességei) betegségcsoportban:
Thoracic outlet – vállövi alagút – syndromában (TOS) indokolt lehet a nyaki és I. borda eltávolítása a mellkasi
sympathicus határlánc átmetszésével vagy anélkül.
57780
Exstirpatio costae cervicalis
57781
Resectio costae primae
57784
Exstirpatio cicatricis post op. propter TOS
57785
Exstirpatio costae I. et sympathectomia thoracalis
E0790 betegségcsoportban (a pajzsmirigy egyéb rendellenességei):
50610
Resectio unilateralis glandulae thyreoideae
50620
Resectio lobi utriusque glandulae thyreoideae
50630
Thyreoidectomoa totalis (near total)
50640
Thyreoidectomia substernalis
50641
Thyreoidectomia substernalis c. sternotomiam
50642
Thyreoidectomia substernalis c. thoracotomiam
04P 134D
04P 173Z
04M 147B
50515
53130
53200
53220
53221
53300
53301
53310
53311
53312
53332
53340
53341
53403
53410
53412
53413
53414

A légzőrendszer egyéb műtétei
A légzőrendszeri műtétek (kivéve: nagyobb mellkasi műtétek, légzőrendszeri
betegségek műtéttel, légzéstámogatással) súlyos társult betegségekkel
Mellkas, légzőszervek sérülései
VATS sympathectomia
Exploratio tracheae
Excisio laesionis bronchi
Excisio laesionis pulmonis
Enucleatio laesionis pulmonis
Exploratio bronchi incisionalis
Excochleatio seu extractio corporis alieni bronchi
Pneumotomia
Excochleatio s. extractio corporis alieni pulmonis
Caverna drenázs
Adhaesiolysis pulmonis partialis
Sutura bronchi
Sutura pulmonis
Thoracotomia explorativa
Mediastinotomia superior
Mediastinotomia anterior
Mediastinotomia posterior
Mediastinotomia transthoracalis
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53415
53416
53418
53430
53431
53440
53441
53450
53451
53452
53460
53471
53472
53475
53477
53478
53479
53710
53711
53722
53791
53948
54010
54020
54051
54052
55374
55380
55381
55382
55383
55384
55385
55386
57803

Mediastinotomia transhiatalis
Mediastinoscopia collaris sec. Carlens
Excochleatio corporis alieni mediastinalis
Resectio laesionis parietis thoracis
Resectio parietis thoracis
Excisio laesionis pleurae
Pleurectomia partialis
Pleurodesis
Pleurodesis szövetragasztóval
Scarificatio pleurae
Reconstructio parietis thoracis
Sutura diaphragmae
Reconstructio diaphragmae
Duplicatio diaphragmae
Excisio laesionis diaphragmae
Diaphragma pacemaker beültetése
Exploratio diaphragmae
Pericardiotomia
Pericardiotomia, evacuatio
Pericardiectomia partialis, fenestratio
Nyitott szívmasszázs
Reop. septicus szöv. miatt, extraanatomicus bypass
Lymphadenectomia superficialis
Lymphadenectomia regionalis
Occlusio fistulae ductus thoracici
Ligatio ductus thoracici
Reconstr.hiatus oesoph. sec. Lortat-Jakob
Reconstr.herniae diaphr.transthor. sec. Belsey
Reconstr.herniae diaphr. sec. Collis
Reconstr.herniae diaphr. sec. Collis-Nissen
Reconstr.herniae diaphr. sec. Allison
Reconstr.diaphragmae transthoracalis
Reconstr.diaphragmae transthoracalis cum implant.
Reconstr.diaphragmae thoraco-abdominalis
Sequestrectomia (lebenyen belüli vagy kívüli sequestrum – fejlődési rendellenesség –
eltávolítása)

04P 1330
04P 172Z
04M 147B
50770
50771
50772
50773
50780
53140
53210
53230
53231
53232
53233
53234
53235

Nagyobb mellkasi műtétek
Nagyobb mellkasi műtétek súlyos társult betegségben
Mellkas, légzőszervek sérülései
Thymectomia c. sternotomiam
Thymectomia c. thoracotomiam
Resectio laesionis thymi (thymectomia partialis)
Thymectomia radicalis
Transplantatio thymi
Resectio tracheae, anastomosis
Resectio laesionis et anastomosis bronchi
Resectio atypica laesionis pulmonis
Resectio apicis pulmonis
Bullectomia pulmonis
Csonkalebeny resectio (tüdő)
Cystectomia pulmonis
Lingulectomia
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53236
53237
53238
53240
53241
53242
53243
53244
53245
53246
53247
53248
53249
53251
53253
53254
53255
53256
53290
53291
53292
53297
53322
53323
53324
53325
53326
53329
53330
53342
53343
53344
53345
53390
53420
53421
53422
53423
53424
53432
53433
53442
53443
53465
53466
53467
53473
53474
53476
53721
54053
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Ligatio et cauterisatio bullae pulmonis
Segmentectomia pulmonis
Capitonnage
Lobectomia superior
Lobectomia media
Lobectomia inferior
Bilobectomia superior
Bilobectomia inferior
Lobectomia superior et sleeve resectio
Bilobectomia superior et anastomosis bronchi
Bilobectomia inferior et anastomosis bronchi
Lobectomia media et sleeve resectio
Lobectomia superior et plastica bronchi
Pneumonectomia radicalis
Pneumonectomia (1 irányban kiterjesztett)
Pneumonectomia et resectio carinae trachealis
Pleuropneumonectomia
Pneumonectomia (több irányú kiterjesztés)
Reresectio post resectionem atypicam
Reresectio post lobectomiam
VATS tüdőresectio (pl bulla) (kivéve biopsia)
VATS Ptx műtét (kivéve biopsia)
Thoracoplastica sec. Heller
Thoracoplastica sec. Björk
Thoracoplastica sec. Schede
Plombage műtét
Pneumolysis extrapleuralis
Thoracoplastica
Pneumolysis
Reconstructio bronchi
Reconstructio fistulae bronchialis
Hörgősipoly zárása izomlebeny-plasztikával
Hörgősipoly zárása omentum plasztikával
Ligatio bronchi
Excisio laesionis mediastinalis transsternalis
Exstirpatio laesionis mediastinalis transsternalis
Excisio laesionis mediastinalis per thoracotomiam
Exstirpatio laesionis mediastinalis per thoracotomi
VATS mediastinum tu. eltávolítás (kivéve biopsia)
Resectio sterni
Resectio sterni totalis
Pleurectomia totalis
Decorticatio pulmonum (korai)
Reconstructio parietis thoracis + fém implantatum
Reconstructio parietis thoracis + műanyag implantatum
Cavernostomia zárása
Reconstructio diaphragmae, műanyag implantatummal
Reconstructio diaphragmae, alloplasticaval
VATS rekeszsérv műtét
Pericardiectomia totalis
Anastomosis ducto-venosus
(Volumenredukcio: az emphysemás tüdő bizonyos széli – többnyire apicalis –
részeinek eltávolítása tüdővarrógéppel a funkció javulásának érdekében)
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53293
53294
53295
53296

Volumenreductio pulmonis unilateralis (thoracotomia)
Volumenreductio pulm. bilateralis (sternotomia)
Volumenreductio pulm. unilat., videothoracoscopos úton (VATS)
Volumenreductio bilat. (kétoldali VATS, egy ülésben)

06P 2710

A nyelőcső nagyobb műtétei
(A főcsoporthoz tartozó valamennyi betegség)
Oesophagectomia sec. Thorec
Oesophagectomia sec. Orringer
Oesophagogastrectomia
Resectio totalis oesophagei (pótlás gyomorral)
Exstirpatio oesophagei c.interpositionem colontos
Resectio partialis oesophagei c.oesophago-gastrost.
Resectio partialis oesophagei c.oesophago-jejunost.
Resectio partialis oesophagei c.interpos. colontos
Resectio partialis oesophagei c.interpositio.jejuni
Oesophagus transsectio és ligatio, instrumentalis
Oesophagus transsectio
Resectio pancreatis localis (circumscripta)
Diverticulectomia Zenkeri
Diverticulectomia epibronchialis
Diverticulectomia epiphrenalis
Sutura oesophagei p. thoracalis
Occlusio fistulae oesophago-trachealis/bronchialis
Oesophagus peroperatív intubatio (pull through)

54230
54231
54232
54240
54241
54242
54243
54244
54245
54294
54295
55210
54222
54225
54228
54271
54273
54282

Esztétikai plasztikai sebészet

Szakmakód:
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Esztétikai plasztikai sebészet
A tevékenység rövid leírása
(A kivételnek számító rekonstruktív műtét pontos megfogalmazása)
Hajtranszplantáció
Kopasz, hajhiányos fejbőr autotranszplantátumos esztétikai plasztikai sebészeti műtéte
(Kivéve: sérülés, veleszületett elváltozás miatt keletkezett 10 cm2-nél nagyobb hajhiányos bőrterület)
B90.8. Egyéb szervek gümőkórjának következményei
B94.8. Egyéb meghatározott fertőzések és élősdiek által okozott betegségek következményei
B94.9. K.m.n. fertőző és élősdiek által okozott betegségek következményei
C43.4. A hajas fejbőr és nyak rosszindulatú melanomája
C44.4. A hajas fejbőr és nyak bőre rosszindulatú daganata
D03.4. A hajas fejbőr és a nyak in situ melanomája
D04.4. A hajas fejbőr és a nyak bőre in situ rákja
D18.0. Haemangioma bármely lokalizációban
D22.4. A hajas fejbőr és nyak festéksejtes naevusai
D22.9. Festéksejtes naevus k.m.n.
D23.4. A hajas fejbőr és nyak bőre egyéb jóindulatú daganatai
L66.8. Egyéb heges alopecia
L66.9. Heges alopecia k.m.n.
Q84.0. Veleszületett alopecia
S08.0. A hajas fejbőr skalpolásos leszakadása
T79.3. Sérülés utáni sebfertőzés m.n.o.
T81.4. Műtét utáni fertőzés m.n.o.
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T90.1. A fej nyílt sebének késői hatása
T90.9. K.m.n. fejsérülések késői hatása
T95.0. A fej és a nyak égésének, maródásának és fagyásának következményei
Szemöldökplasztika
Szemöldök emelése céljából végzett esztétikai beavatkozás
(Kivéve: sérülés, betegség miatti torzulások)
B90.8. Egyéb szervek gümőkórjának következményei
B94.8. Egyéb meghatározott fertőzések és élősdiek által okozott betegségek következményei
B94.9. K.m.n. fertőző és élősdiek által okozott betegségek következményei
D21.0. A fej, arc, nyak kötőszövete és egyéb lágyszövete jóindulatú daganata
H59.9. A szem és függelékeinek műtét utáni rendellenessége k.m.n.
T90.1. A fej nyílt sebének késői hatása
Szemhéjplasztika
Lógó, táskás, ráncolt szemhéj esztétikai műtéte
(Kivéve: sérülés, betegség miatti torzulások)
B90.8. Egyéb szervek gümőkórjának következményei
B94.8. Egyéb meghatározott fertőzések és élősdiek által okozott betegségek következményei
B94.9. K.m.n. fertőző és élősdiek által okozott betegségek következményei
D03.1. A szemhéj, szemzug in situ melanomája
D04.1. A szemhéj és szemzug bőre in situ rákja
D21.0. A fej, arc, nyak kötőszövete és egyéb lágyszövete jóindulatú daganata
D22.1. A szemhéj, szemzug festéksejtes naevusai
D23.1. A szemhéj, szemzug bőre egyéb jóindulatú daganatai
H03.1. A szemhéj érintettsége máshova osztályozott fertőző betegségekben
H59.9. A szem és függelékeinek műtét utáni rendellenessége k.m.n.
T90.1. A fej nyílt sebének késői hatása
Orrplasztika
Esztétikai panaszokat okozó orr formai eltérések plasztikai sebészeti műtétei
(Kivéve: gátolt orrlégzést okozó, és ritka, súlyos alaki eltérések korrekciója, valamint daganatos jellegű
elváltozások plasztikai műtéte)
B90.8. Egyéb szervek gümőkórjának következményei
B94.8. Egyéb meghatározott fertőzések és élősdiek által okozott betegségek következményei
B94.9. K.m.n. fertőző és élősdiek által okozott betegségek következményei
D23.3. Az arc egyéb és k.m.n. részének bőre egyéb jóindulatú daganatai
J34.2. Orrsövény-elferdülés
Q30.1. Az orr veleszületett hiánya vagy csökkent fejlettsége
Q30.2. Repedt, bevágott, hasadt orr
Q67.4. Veleszületett orrsövény-ferdülés
T90.1. A fej nyílt sebének késői hatása
T90.2. A koponya és az arccsontok törésének késői hatása
Fülplasztika
Elálló fül és egyéb esztétikai panaszokat okozó fülkagyló eltérés plasztikai műtéte, beleértve a fülcimpa
esztétikai plasztikai műtéteit is (lenőtt, hypertrophias stb. fülcimpa plasztikai műtéte)
(Kivéve: külső fül ritka, súlyos alaki eltéréseinek plasztikája)
A46 Külsőfül-gyulladás orbáncban
B90.8. Egyéb szervek gümőkórjának következményei
B94.8. Egyéb meghatározott fertőzések és élősdiek által okozott betegségek következményei
B94.9. K.m.n.fertőző és élősdiek által okozott betegségek következményei
C43.2. A fül és külső hallójárat rosszindulatú melanomája
C44.2 A fül és külső hallójárat bőre rosszindulatú daganata
D03.2. A fül és a külső hallójárat in situ melanomája
D04.2. A fül és a külső hallójárat bőre in situ rákja
D21.0. A fej, arc, nyak kötőszövete és egyéb lágyszövete jóindulatú daganata
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D22.2. A fül és külső hallójárat festéksejtes naevusai
D23.2. A fül és külső hallójárat bőre egyéb jóindulatú daganatai
H60.0. Külső fül tályog
H60.1. A külső fül cellulitise
H60.2. Otitis externa maligna
H60.3. Egyéb fertőzéses külsőfül-gyulladás
H60.4. A külső fül cholesteatomája
H60.5. Heveny, nem fertőzéses eredetű külsőfül-gyulladás
H60.8. Egyéb külsőfül-gyulladás
H60.9. Otitis externa k.m.n.
H61.0. A külső fül porchártyagyulladása
H61.1. A fülkagyló nem-fertőzéses eredetű betegségei (szerzett torzulás)
H62.0. Külsőfül-gyulladás máshová osztályozott bakteriális betegségekben (A46+)
H62.3. Külsőfül-gyulladás egyéb, máshová osztályozott fertőzéses és parazitás betegségekben
H95.8. A fül és csecsnyúlvány beavatkozást követően kialakult egyéb rendellenességei
M95.1. Karfiolfül
Q16.0. A fülkagyló veleszületett hiánya
Q17.0. Járulékos fül
Q17.1. Nagyfülűség
Q17.2. Kisfülűség
Q17.3. Egyéb módon szabálytalan alakú fül (pl. hegyes fül)
Q17.4. A fül helyzeti rendellenessége
Q17.8. A fül egyéb meghatározott veleszületett rendellenességei (veleszületett hiány)
T79.3. Sérülés utáni sebfertőzés m.n.o.
T81.4. Műtét utáni fertőzés m.n.o.
T90.1. A fej nyílt sebének késői hatása
T90.8. Egyéb megjelölt fejsérülések késői hatása
T94.0 A többszörös lokalizációjú sérülés következményei
T95.0 A fej és a nyak égésének, maródásának és fagyásának következményei
Ajakformálás
Ajak nagyobbítása, esztétikai formálása
(Kivéve: ritka, súlyos fejlődési rendellenesség)
Injekciós plasztikai sebészeti kezelések
Az arc esztétikai hibáinak kezelése injektábilis hatóanyagokkal
(Kivéve: fejlődési rendellenességek, torzulások korrekciója)
Arcplasztikák (Minilift, „S” lift, Arc-, nyak-, homlokplasztika)
Az idősödő arc és nyak bőrének, valamint a bőr alatti szöveteinek redukciója és/vagy modellálása
esztétikusabb, fiatalosabb arc létrehozása céljából
Endoszkópos arcplasztikai műtétek
Arcon endoszkóp segítségével végzett esztétikai műtétek
Arckarakter formálása
Esztétikai beavatkozások az arc karakterének formálására
(Kivéve: ritka, súlyos alaki eltérések, sérülések miatti torzulások)
B90.8. Egyéb szervek gümőkórjának következményei
B94.8. Egyéb meghatározott fertőzések és élősdiek által okozott betegségek következményei
B94.9. K.m.n. fertőző és élősdiek által okozott betegségek következményei
D03.3. Az arc egyéb és meghatározatlan részének in situ melanomája
D04.3. Az arc egyéb és meghatározatlan részének bőre in situ rákja
D18.0. Haemangioma bármely lokalizációban
D21.0. A fej, arc, nyak kötőszövete és egyéb lágyszövete jóindulatú daganata
D23.3. Az arc egyéb és k.m.n. részének bőre egyéb jóindulatú daganatai
K07.0. Az állcsontok lényegesebb nagyságbeli rendellenességei
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K07.1. Az állcsont és a koponyaalap viszonyának anomáliái
K10.9. Az állcsontok betegsége k.m.n.
Q67.4. Hemifacialis atrophia vagy hypertrophia
T90.1. A fej nyílt sebének késői hatása
T90.8. Egyéb megjelölt fejsérülések késői hatása
T94.0. A többszörös lokalizációjú sérülés következményei
Lézeres arcbőr-fiatalítás
Arcbőr fiatalítás a hám és irha réteg lézeres esztétikai plasztikai sebészeti kezelésével
Emlő bőrének plasztikája
Az emlő bőrén végzett beavatkozás esztétikai célból
(Kivéve: emlő bőrén lévő torzulást, funkciózavart okozó heg, daganatos bőrelváltozás korrekciós
műtéte)
B90. 8. Egyéb szervek gümőkórjának következményei
B94. 8. Egyéb meghatározott fertőzések és élősdiek által okozott betegségek következményei
B94.9. K.m.n. fertőző és élősdiek által okozott betegségek következményei
C43.5. A törzs rosszindulatú melanomája
C44.5. A törzs bőre egyéb rosszindulatú daganata
D03.5. A törzs bőre in situ melanomája
D04.5. A törzs bőre in situ rákja
D22.5. A törzs festéksejtes naevusai
T91.0. A nyak és törzs felszíni sérülésének és nyílt sebének késői hatása
Emlőbimbó és bimbóudvar plasztikája
Az emlőbimbó és a bimbóudvar esztétikai megjelenésének szépítése
(Kivéve: daganatos emlőbimbó elváltozás plasztikai műtéte, mellbimbó hiányának, deformitásának
korrekciója, szoptatási nehézség megszüntetését célzó beavatkozás)
C50.0. Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata
Q83.0. Az emlő és mellbimbó veleszületett hiánya
Q83.2. A mellbimbó hiánya
Q83.3. Járulékos mellbimbó
xxxx Mamilla inverta (befordult emlőbimbó)
Mellfelvarrás (Mastopexia) (egynapos sebészet)
Ptosis és/vagy atrophia miatti emlőfelvarrás
(Kivéve: daganatos emlőeltávolítás, valamint Poland syndroma és egyéb fejlődési rendellenesség miatti
emlőrekonstrukció esetén ellenoldali emlő felvarrása, továbbá a testtömeg 0,5%-ánál nagyobb, vagy
30%-ot meghaladó térfogatbeli aszimmetria korrekcióját igénylő emlőaszimmetria műtéte)
B37.9. Candidiasis k.m.n.
B49 Mycosis k.m.n.
C50.9. Emlő rosszindulatú daganata k.m.n.
D05.9. Az emlő in situ carcinomája
D24 Az emlő kötőszövete egyéb jóindulatú daganata
Q79.8. A csont- és izomrendszer egyéb veleszületett rendellenességei (pl. m.pect. hiánya, Poland syndroma
stb.)
xxxx Emlőhelyreállító műtéti sorozat
Emlőnagyobbítás (egynapos sebészet)
Hypoplasiás és/vagy sorvadt emlők nagyobbítása, formálása implantátum beültetésével
(Kivéve: daganatos emlőeltávolítás, vagy Poland syndroma és egyéb fejlődési rendellenesség miatti
emlőrekonstrukció, továbbá emlőaszimmetria és jóindulatú emlőbetegség kimetszése esetén, a
testtömeg 0,5%-ánál nagyobb, vagy 30%-ot meghaladó térfogatbeli aszimmetria korrekcióját igénylő
emlő aszimmetria műtéte implantátum behelyezésével)
C50.9. Emlő rosszindulatú daganata k.m.n.
D05.9. Az emlő in situ carcinomája
D24 Az emlő kötőszövete egyéb jóindulatú daganatai
N60.0. Emlő solitaer cystája
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N60.1. Mastopathia cystica diffusa
N60.2. Emlő fibroadenosis
N60.3. Emlő fibrosclerosisa
N64.1. Az emlő zsírnecrosisa
Q79.8. A csont- és izomrendszer egyéb veleszületett rendellenességei (pl. m.pect. hiánya, Poland syndroma
stb.)
Q83.9. Az emlő veleszületett rendellenessége k.m.n.
T94.0. Többszörös lokalizációjú sérülés következményei
T85.4. A mellprotézis és -implantátum mechanikai szövődményei
xxxx Emlőhelyreállító műtéti sorozat
Emlőkisebbítés (egynapos sebészet)
Emlőméret csökkentése esztétikai célból a páciens igényével összhangban
(Kivéve: nagyméretű emlő megkisebbítése – mamma hypertrophia esetén testtömeg 0,5%-ánál
nagyobb oldalankénti szöveteltávolítás, aszimmetria esetén testtömeg 0,5%-ánál nagyobb vagy 30%ot meghaladó térfogatbeli aszimmetria korrekcióját igénylő egyoldali emlőredukció)
N62 Emlő hypertrophia (redukció több, mint a testtömeg 0,5%-a)
xxxx Emlőaszimmetria a testtömeg 0,5%-ánál nagyobb, vagy a két emlő egymáshoz viszonyított arányában
30%-ot meghaladó
Emlőaszimmetria korrekciója (egynapos sebészet)
Emlőaszimmetria plasztikai műtéte
(Kivéve: testtömeg 0,5%-ánál nagyobb, vagy 30%-ot meghaladó térfogatbeli aszimmetria korrekcióját
igénylő emlőaszimmetria műtéte)
Q83.0. Az emlő és mellbimbó veleszületett hiánya
xxxx Emlőaszimmetria a testtömeg 0,5%-ánál nagyobb, vagy a két emlő egymáshoz viszonyított arányában
30%-ot meghaladó
Emlő egyéb esztétikai plasztikai műtéte
Egyéb esztétikailag zavaró elváltozás plasztikai műtéte
Zsírszívás (Liposuctio)
Testkontúr esztétikai formálása, a zsírpárnák alakítása, zsírszívó berendezés segítségével
(Kivéve)
D17.0. A fej, az arc és a nyak bőre és bőr alatti kötőszövete jóindulatú zsírszöveti daganata
D17.1. A törzs bőrének és bőr alatti kötőszövetének jóindulatú zsírszöveti daganata
D17.2. A végtagok bőrének és bőr alatti kötőszövetének jóindulatú zsírszöveti daganata
D17.9. Jóindulatú zsírszöveti daganat k.m.n.
E88.2. Lipomatosis m.n.o.
I89.0. Lymphoedema m.n.o.
I89.9. A nyirokerek és nyirokcsomók egyéb nem fertőzéses rendellenessége k.m.n.
Q82.0. Örökletes lymphoedema
xxxx Lipoedema
Dermolipektomiák (has-, kar-, combplasztika)
Zsírtöbblettel rendelkező, gyakran ptotikus, striás, bőrrészletek eltávolítása
[Kivéve: jelentős fokú túltengéses bőrrendellenesség: a súlyvesztés előtti BMI nagyobb, mint 35 kg/m2,
súlyvesztés 35-45 kezdő BMI esetén minimum 10 BMI, súlyvesztés 45 feletti kezdő BMI esetén minimum
12 BMI, stabil súlyvesztés (a csökkent testsúyt minimum 6 hónapon át tartja)]
B37.9. Candidiasis k.m.n.
B49 Mycosis k.m.n.
xxxx Ptosis par. abd. (excindatum több, mint a testtömeg 2%-a)
Nemi szervek esztétikai műtétei
Nemi szerven a páciens kérésére végzett esztétikai, nem egészségügyi indokú beavatkozás
Heg kezelése esztétikai okokból
Esztétikai panaszt okozó heg kezelése
(Kivéve: torzulást, funkciózavart okozó korábbi baleseti vagy műtéti heg eltávolítása)
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B90.8. Egyéb szervek gümőkórjának következményei
B94.8. Egyéb meghatározott fertőzések és élősdiek által okozott betegségek következményei
B94.9. K.m.n. fertőző és élősdiek által okozott betegségek következményei
H59.9. A szem és függelékeinek műtét utáni rendellenessége k.m.n.
H95.9. Beavatkozást követően kialakult fül és csecsnyúlvány rendellenesség k.m.n.
L70.1. Acne conglobata
L70.9. Acne k.m.n.
L73.0. Acne keloid
L90.5. A bőr heges állapotai és fibrosisa
L91.0. Heg-keloid
T90.1. A fej nyílt sebének késői hatása
T91.0. A nyak és törzs felszíni sérülésének és nyílt sebének késői hatása
T92.0. A felső végtagok nyílt sebének következményei
T93.0. Az alsó végtag nyílt sérülésének következményei
T94.0. Többszörös lokalizációjú sérülés következményei
T95.0. A fej és a nyak égésének, maródásának és fagyásának következményei
T95.1. A törzs égésének, maródásának és fagyásának következményei
T95.2. A felső végtag égésének, maródásának és fagyásának következményei
T95.3. Az alsó végtag égésének, maródásának és fagyásának következményei
T95.8. Egyéb megjelölt égés, maródás és fagyás következményei
T95.9. K.m.n. égés, maródás és fagyás következményei
T98.3. Az orvosi (sebészi) kezelés szövődményeinek következményei m.n.o.
Tetoválás és egyéb bőrelváltozás kezelése esztétikai okokból
Bőrelváltozások kezelése különböző módszerekkel, esztétikai indikációval
(Kivéve: daganatos bőrelváltozások kimetszése)
Kozmetikai visszérkezelések
Kisebb, felületesebb, esztétikai panaszokat okozó értágulatok kezelése, eltávolítása
(Kivéve: egyéb nem esztétikai visszérpanaszok műtéte)
I83.0. Az alsó végtagok visszértágulatai fekéllyel
I83.1. Az alsó végtagok visszér tágulatai gyulladással
I83.2. Az alsó végtagok visszértágulatai, fekéllyel és gyulladással
I83.9. Az alsó végtagok visszértágulatai, fekély vagy gyulladás nélkül
Egyéb implantációk testen (lábszár, glutealis stb.)
A test egyéb részén végzett esztétikai célzatú implantáció
(Kivéve: izombénulás és egyéb súlyos betegség miatti torzulás)
B91 A gyermekbénulás következményei
G71.2. Veleszületett myopathiák
M62.9. Izom-rendellenesség k.m.n.
M63.8. Az izmok egyéb rendellenességei máshova osztályozott betegségekben
T85.9. Belső protetikus eszközök, implantátumok és graftok k.m.n szövődményei
Egyéb esztétikai műtét
Fekvőbeteg-gyógyintézetben végzett esztétikai plasztikai beavatkozások esetén a plasztikai
sebészeti osztály minimumfeltételeinek biztosítása szükséges.
1. Emlőhelyreállító műtétek
1.1. Emlőhelyreállító műtétek mikrosebészeti beavatkozással
Hasi lebeny szabad átültetése mikrovaszkuláris anasztomózissal
Latissimus dorsi szabad lebeny átültetés mikrovaszkuláris anasztomózissal
Perforátor szabadlebeny átültetése mikrovaszkuláris anasztomózissal
Egyéb szabadlebeny átültetése mikrovaszkuláris anasztomózissal
Ellátási szint III.
Minimális évi műtéti szám: 5
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1.2. Egyéb emlőhelyreállító műtétek
Emlőhelyreállító műtét hasi nyeles lebennyel
Emlőhelyreállító műtét latissimus dorsi nyeles lebennyel
Emlőhelyreállító műtét egyéb nyeles lebennyel
Emlőhelyreállító műtét szövet-expander implantációval
Emlőhelyreállító műtét implantátummal
Emlőbimbóképző műtét
Ellenoldali mastopexia emlőhelyreállítás után
Ellenoldali augmentáció emlőhelyreállítás után
Szövet-expander eltávolítása szövődmény miatt
Implantátum eltávolítása szövődmény miatt
Capsulotomia
Capsulectomia
Capsuloraphia
Szövet-expander töltése
Szövet-expander eltávolítása, és cseréje implantátumra
Emlőhelyreállító műtét endoszkóppal vagy endoszkópos asszisztálással
Alloplasztikus anyag implantációja emlőhelyreállításra
Emlőhelyreállító műtét több különböző módszer együttes alkalmazásával
Ezen beavatkozásokhoz kóddal rendelkező eszközök:
Mamma-protézis (rosszindulatú alapbetegség mellett 01349)
Tissue expander (01350)
Minimális évi műtéti szám: 15
Speciális implantátumok
Minimális évi műtéti szám: 15

Plasztikai (égési) sebészet

Szakmakód:

0210

Helyreállító és égéssebészet, és esztétikai sebészet
Progresszív ellátási szint
II.
III.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
I.

05P 2020

Kiterjedt égés műtéttel
Kiterjedt égés műtét nélkül
Nem kiterjedt égés műtéttel
Nem kiterjedt égés műtét nélkül 18 éves kor alatt
Nem kiterjedt égés műtét nélkül 18 éves kor felett
Légzőrendszer égése légzéstámogatással
5 napot meghaladó gépi lélegeztetés arc, száj,
nyaki betegségek kivételével
Amputáció, keringési zavarok miatt (kivéve: kéz és
láb ujjait)
Kéz- és lábujj amputáció keringési zavar miatt

X

X

18M 801A
18M 801B
18M 820Z

Szeptikémia 18 év felett
Szeptikémia 18 év alatt
Szeptikémia súlyos társult betegséggel

X
X
X

X
X
X

21P 8510
21P 8520
21S 8601

Bőrátültetés (nem érnyeles) sérülés miatt
Érnyeles bőrátültetés sérülés miatt
Hőhatás okozta akut események sürgősségi
ellátása

X
X

X
X

22P 8810
22M 8820
22P 8830
22M 884A
22M 884B
22M 8850
99M 9540
05P 2010

X

X

X
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Elektromos áram hatása
Magasfeszültségű áramütés

Beavatkozások
16200
Bronchoszkópia
Tracheostomia
53114
Mellűri drainage (sebészi)
53401
Pacemaker (ideiglenes) beültetés
53777
Gastrostomia percutanea endoscopica – PEG
54324
Jejunostomia percutanea endoscopica – PEJ
54634
Percutan tűzés
57900
Fasciotomia peroperativa
58301
Exarticulatio kézujjon
58404
Amputatio brachii
58430
Amputatio digiti pedis
58450
Amputatio cruris
58470
Amputatio femoris
58480
Incisio et drainage cutis et/seu subcutis
58820
Haematoma subcutanea evacuatio
58832
Necrectomia (elhalt bőr, a hozzátartozó irha
58835
felületes eltávolítása 3%-onként)
Bőr alatti elváltozás kimetszése
58845
58851
58880
58921
58903
58920
58921
58930
58931
58932
58933
58934
58935
58936
58940
58925
83303
58836
58922
63112
66988
87000
87120
81941
81942
86120
81820
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Bőrlaesio radikális kimetszése
Bőr kimetszése átültetéshez
Félvastag bőrátültetés
Sutura cutis secundaria
Teljes vastag bőrátültetés Wolf-Krause
Félvastag bőrátültetés
Burow-féle háromszög lebenyplasztika
VY plasztika
Bőrforgatásos bőrpótlás
Karéjos bőreltolás Imre szerint
Z plasztika
Érnyeles bőr izomlebeny
Érnyeles izomlebeny
Hengerlebeny, egyszerű
Vándoroltatott szabadlebeny
Fixateur dinamizálás
Necrotomia (égett bőr bemetszése fasciáig)
Mesh-graft
Plazma, fagyasztott, szerelékkel
Plazma friss, fagyasztott, szerelékkel
Intenzív részlegen (nem önálló osztályon) végzett
int. kezelés (napban)
Intermittáló pozitív nyomású gépi lélegeztetés,
endotracheális intubációval (ellátási napban)
Égés vagy fagyott terület fedése kötéssel 1-10%
Égés vagy fagyott terület fedése kötéssel 10%
felett
Helyi hűtés
Dermabrazio

X

X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X

X

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X

X
X

X
X

X
X

X

X
X

X
X

X
X

X

X
X

X

X
X
X
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Nagy/speciális beavatkozások kiemelése, meghatározása
W8700

Magasfeszültségű áramütés
1000 V-nál magasabb feszültségű áramütés a bőrön kisebb szöveti sérülést
okoz, de az izmok, erek, idegek elhalása, valamint a vese, szív, máj és
agykárosodás miatt intenzív osztályos ellátást és korai kiterjedt műtétet igényel
Ellátási szint: III.szint
Személyi és tárgyi feltételek a III. szintnek megfelelőek
Minimális évi műtéti szám: nem limitált

kód
nélkül

Szabadlebeny
Mikrosebészeti módszerrel megvarrt artériás és vénás anastomozissal
egyesített szabadon átültetett szövetek (bőr, subcutis, fascia, sz.e. izom, ideg,
csont)
Ellátási szint: III. szint
Személyi és tárgyi feltételek a III. szintnek megfelelőek
Minimális évi műtéti szám: nem limitált

Az ellátás végzéséhez szükséges minimális műtéti szám évenként

I.

Progresszív ellátási szint
II.
III.
X
X

22P 8810

Kiterjedt égés műtéttel

22M 8820

Kiterjedt égés műtét nélkül

X

X

Minimális évi esetszám

15

25

22P 8830

Nem kiterjedt égés műtéttel

X

X

22M 884A

Nem kiterjedt égés műtét nélkül 18 éves kor alatt

X

X

X

22M 884B

Nem kiterjedt égés műtét nélkül 18 éves kor felett

X

X

X

nem limitált

50

75

Minimális évi esetszám
22M 8850

Légzőrendszer égése légzéstámogatással

X

X

99M 9540

5 napot meghaladó gépi lélegeztetés arc, száj, nyaki
betegségek kivételével

X

X

18M 801A

Szeptikémia 18 év felett

X

X

18M 801B

Szeptikémia 18 év alatt

X

X

18M 820Z

Szeptikémia súlyos társult betegséggel

X

X

Minimális évi esetszám

5

10

05P 2010

Amputáció, keringési zavarok miatt (kivéve: kéz és
láb ujjait)

X

X

05P 2020

Kéz- és lábujj amputáció keringési zavar miatt

X

X
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21P 8510

Bőrátültetés (nem érnyeles) sérülés miatt

X

X

21P 8520

Érnyeles bőrátültetés sérülés miatt

X

X

Minimális évi esetszám
21S 8601

nem limitált nem limitált

Hőhatás okozta akut események sürgősségi ellátása

X

X

X

Szükséges szakmai konzíliáriusok (belgyógyász,
kardiológus, bőrgyógyász)
Minimális évi esetszám

X

X

X

HBCS nélkül Elektromos áram hatása
OENO:
W8600
HBCS nélkül Magasfeszültségű áramütés
OENO:
W8700
HBCS nélkül Szabadlebeny
OENO nélkül
Minimális évi esetszám
Éves minimális beavatkozási számok
Ellátott égési sérültek száma minimum/év
Ellátott súlyos égési sérültek száma (HBCS 22P 8810,
22M 8820, 22M8850, 99M 9540) minimum/év
Égési műtétek száma minimum/ év

nem limitált

nem limitált nem limitált
X

X

X

X
nem limitált

nem limitált nem limitált

nem limitált

50

75

nem limitált

15
50

25
100
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SZEMÉSZET
Általános szemészet
Gyermekszemészet

Szakmakód:

0700
0508

A tevékenységek progresszív ellátási szint szerinti besorolása
SZEMÉSZET

02P 0610* Szaruhártya átültetés
51252 keratoplastica perforans totalis
51253 transplantatio corneae
51372 sclerokeratoplastica
51373 transplantatio sclerocorneae
51262 keratoprothesis implantatio
02P 0611* Szaruhártya átültetés műlencse beültetéssel
51252 keratoplastica perforans totalis
51253 transplantatio corneae
51373 transplantatio sclerocorneae
és
51440 lencse intracapsularis eltávolítása
51450 lencse extracapsularis eltávolítása
51460 phakoemulsificatio
51470 Anterior Chamber Lens implantatio
51471 Posterior Chamber Lens implantatio
51474 Szürkehályog műtét phacoemulsificatios módszerrel, hajl.műlencse-beült.
51475 műlencse varrattal való rögzítése
és (eszközök)
01201 műlencse
01203 hajlítható műlencse
02P 0620* Szem speciális műtétei
37671 Intraocularis kontakt sugárkezelés
51600 decompressio orbitae
51602 Krönlein műtét
51631 Exenteratio et plastica orbitae
51670 orbita reconstructio
vagy
51650 szemgödri implantatum behelyezés
51335 Antiglaucom implantatio
és (eszköz)
01202 szemgödri implantatum
02P 0630 Retina műtétek
51476 pneumatikus retinopexia
51520 scleralis plomb. impl.
51534 cerclage bulbi
51550 cryopexia transconj./transscler./retinae/chorioideae
02P 0640 Orbita műtétek
50850 dacryocystectomia
50860 reconstructio canaliculi lacrimalis
50870 dacryocystorhinostomia
50871 canaliculodacryocystorhinostomia
50880 conjunctivo-rhinostomia

Progresszív ellátási
szint
I.
II.
III.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
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51030 transpositio musc. oculi
51050 szemizmok adhaesioinak megszüntetése
51600 decompressio orbitae
51601 orbita drainage
51603 orbita decompr. sin. maxillaris felé
51620 bulbus evisceratio
51630 bulbus enucleatio
57650 orbita törések nyílt repositiója
51660 szemgödri implant. eltávolítás
02P 0650 Primer iris műtétek
51333 cyclodialysis
51334 iridectomia antiglauc.
51340 Excisio prolapsus iridis
51352 Iridectomia optikai
51353 sphincterotomia iridis, sphincterolysis
51354 transfixio iridis
51355 iridotomia
51358 iridectomia
51360 iris plastica, varrat
51361 adhaesiolysis intraocularis segmentis anterioris
51362 Repositio prolapsus iridis
51381 adhaesiolysis intraocularis
51382 synechiolysis intraocularis
51590 cyclophotocoagulatio
02P 0660 Egyéb lencse műtétek
51410 Idegentest eltávolítás szemlencséből (incisio, mágnes)
51440 lencse intracapsularis eltávolítása
51450 lencse extracapsularis eltávolítása
51460 phakoemulsificatio
51470 Anterior Chamber Lens implantatio
51471 Posterior Chamber Lens implantatio
51472 Anterior Chamber Lens igazítás
51473 Posterior Chamber Lens igazítás
51480 Extractio pseudophacos anterioris
51481 Extractio pseudophacos posterioris
51491 capsulectomia lentis
51492 capsulotomia lentis
51493 capsulorrhexis lentis oc.
02P 0670 Lencse műtétek műlencse beültetéssel, a műlencse biztosításával
51470 Anterior Chamber Lens implantatio
51471 Posterior Chamber Lens implantatio
51475 Műlencse varrattal történő rögzítése
02P 0680 Szürkehályog műtét phakoemulsificatios módszerrel, hajlítható
műlencse biztosításával
51474 Szürkehályog műtét phacoemulsificatios módszerrel, hajl.műlencse-beült.
02P 069A Pars plana vitrectomia műlencse beültetéssel
51470 Anterior Chamber Lens implantatio
51471 Posterior Chamber Lens implantatio
51475 műlencse varrattal való rögzítése
vagy
51500 extr.carp.al.intraoc. (non magn.) via vitrectomiam
51501 Extr. corp. al. intraoc. (non magn.) cum forc.
51510 Extr. corp. al. intraoc. cum magnetem
51570 üvegtestcsere
51571 endokryopexia

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X

X
X
X

X
X
X

X

X

X

X

X

X
X
X
X
X
X
X
X
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51572 üvegtest endolaser
51573 pars plana vitrectomia
51575 membranectomia (macular pucker) retinae
és (eszközök)
01201 műlencse
01203 hajlítható műlencse
02P 069B Pars plana vitrectomia
51356 cyclectomia
50357 iridocyclectomia
51500 extr.corp.al.intraoc. (non magn.) via vitrectomiam
51501 Extr. corp. al. intraoc. (non magn.) cum forc.
51510 Extr. corp. al. intraoc. cum magnetem
51570 üvegtestcsere
51571 endokryopexia
51572 üvegtest endolaser
51573 pars plana vitrectomia
51575 membranectomia (macular pucker) retinae
02P 069C Egyéb vitrectomiák
51574 vitrectomia, open sky
02P 0700 Intraocularis műtétek, kivéve retina, iris, lencse, üvegtest műtétei
51240 sutura corneae
51310 Extractio corp. alien. oc. cum magn. seu cum forc.
51320 trabeculectomia
51336 gonioplastica
51337 Gonioplastica c. laser
51338 trabeculoplastica
02P 071A Extraocularis műtétek az orbita kivételével, 18 év felett
50810 dacryoadenectomia
50902 incisio palpebrae
50905 cantothomia
50910 resectio palpebrae
50911 excisio cutis palpebrae
50912 tarsectomia
50913 epilatio pilorum, cryochir. seu electr.
50920 epicanthus műtét
50921 szemrés helyreállítás
50930 ectropium ellenes műtét
50931 entropium ellenes műtét
50932 Alsó szemhéj ectropium ellenes műtétje
50935 punctum lacr.eversio ellenes műtétje
50940 plastica palpebrae
50941 Plastica palpebrae sec. Blaskovics
50943 plastica gradualis palpebrae
50944 plastica arcuata palpebrae Hungarica
50950 blepharorraphia totalis
50951 blepharorraphia lateralis
50990 exstirpatio laesionis palpebrae plasticamque
51000 tenotomia seu myotomia musculi oculi
51010 resectio musc.oculi cum/sine retro-antepositionem
51020 retropositio musc.oculi
51021 antepositio musculi oculi
51090 myotomia globularis oculi
51100 idegentest eltávolítás a kötőhártyából incisióval
51150 sutura conjunctivae
51151 Keratoplastica conjunctivalis
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X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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51200 abrasio corneae
51220 pterygium excisio
51322 sclerectomia
51323 sclerotomia
51370 scleroplastica, sustentaculum sclerae
51532 resectio sclerae
51533 sustentaculum sclerae
02M 074C Szem egyéb betegségei
02P 084Z Szemműtétek (kivéve: szaruhártya-átültetés, pars plana vitrectomia)
súlyos társult betegséggel
1. Szaruhártya átültetés 02P 0610, 02P 0611
02P 0610 Szaruhártya átültetés
51252 keratoplastica perforans totalis
51253 transplantatio corneae
51372 sclerokeratoplastica
51373 transplantatio sclerocorneae
51262 keratoprothesis insertio
02P 0611 Szaruhártya átültetés műlencse beültetéssel
51252 keratoplastica perforans
51253 transplantatio corneae
51373 transplantatio sclerocorneae
51440 lencse intracapsularis eltávolítása
51450 lencse extracapsularis eltávolítása
51460 phacoemulsificatio
51470 Anterior Chamber Lens implantatio
51471 Posterior Chamber Lens implantatio
51474 szürkehályog műtét phacoemulsificatios módszerrel, hajl.műlencse-beült.
51475 műlencse varrattal való rögzítése
01201 műlencse
01203 hajlítható műlencse
Az ellátás végzéséhez szükséges minimális műtéti szám évenként: 30
2. Szem speciális műtétei 02P 0620
02P 0620 Szem speciális műtétei
37671 intraocularis kontakt sugárkezelés
51600 decompressio orbitae
51602 Krönlein műtét
51631 exenteratio et plastica orbitae
51670 orbita reconstructio
51650 szemgödri implantatum behelyezés
51335 antiglaucom implantatio
01202 szemgödri implanatum
Az ellátás végzéséhez szükséges minimális műtéti szám évenként: nem limitált
3. Retinaműtétek 02P 0630
02P 0630 Retinaműtétek
51476 pneumatikus retinopexia
51520 scleralis plomb. implant.
51534 cerlage bulbi
51550 cryopexia transconj./transscler./retinae/chorioideae
Az ellátás végzéséhez szükséges minimális műtéti szám évenként: 30

X
X

X

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
ITO
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4. Orbita műtétek 02P 0640
02P 0640 Orbita műtétek
50850 dacryocystectomia
50860 reconstructio canaliculi lacrimalis
50870 dacryocystorhinostomia
50871 canaliculodacryocystorhinostomia
50880 conjunctivo-rhinostomia
51030 transpositio musculi oculi
51050 szemizmok adhaesioinak megszüntetése
51601 orbita drainage
51603 orbita decompressio sin.max. felé
51620 bulbus evisceratio
51630 bulbus enucleatio
57650 szemgödri implant. behelyezés
51660 szemgödri implantatum eltávolítás
Az ellátás végzéséhez szükséges műtéti szám évenként: nem limitált
5. Primer és írisz műtétek
Intraocularis műtétek (kivéve retina, írisz, lencse, üvegtest műtétei) HBCS 0650, 0700
02P 0650 Primer iris műtétek
51333 cyclodialysis
51334 iridectomia antiglaucomatosum
51340 Excisio prolapsus iridis
51352 optikai iridectomia
51353 sphincterotomia iridis, sphincterolysis.
51354 transfixio iridis
51355 iridotomia
51358 iridectomia
51360 iris plastica, varrat
51361 Adhaesiolysis intraocularis segmentis anterioris
51362 prolabált iris repositiója
51381 adhaesiolysis intraocularis
51382 synechiolysis intraocularis
51580 Iridotomia c. laser
51590 cyclophotocoagulatio
02P 0700 Intraocularis műtétek, kivéve retina, iris, lencse, üvegtest műtétei
51240 sutura corneae
51310 Extractio corp. alien. oc. cum magn. seu cum forc.
51320 trabeculectomia
51336 gonioplastica
51337 Gonioplastica c. laser
51338 trabeculoplastica
Az ellátás végzéséhez szükséges minimális műtéti szám évenként: 20
6. Szemlencse műtétek 02P 0660
02P 0670 Lencse műtétek műlencse beültetéssel, a műlencse biztosításával
02P 0680 Szürkehályog műtét phakoemulsificatios módszerrel, hajlítható műlencse biztosításával
02P 069C Egyéb vitrectomiák
02P 0660 Egyéb lencse műtétek
51410 Idegentest eltávolítás szemlencséből (incisio, mágnes)
51440 lencse intracapsularis eltávolítása
51450 lencse extracapsularis eltávolítása
51470 Anterior Chamber Lens implantatio
51471 Posterior Chamber Lens implantatio
51472 Anterior Chamber Lens igazítás
51473 Posterior Chamber Lens igazítás
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51480 Extractio pseudophacos anterioris
51481 Extractio pseudophacos posterioris
51491 capsulectomia lentis
51492 capsulotomia lentis
51493 capsulorrhexis lentis
02P 0670 Lencse műtétek műlencse beültetéssel, a műlencse biztosításával
51470 Anterior Chamber Lens implantatio
51471 Posterior Chamber Lens implantatio
51475 műlencse varrattal való rögzítése
01201 műlencse
02P 0680 szürkehályog műtét phacoemulsificatios módszerrel, hajlítható műlencse biztosításával
51474 szürkehályog műtét phacoemulsificatios módszerrel, hajl.műlencse-beült.
01203 hajlítható műlencse
02P 069C egyéb vitrectomiák
51574 vitrectomia, open sky
Az ellátás végzéséhez szükséges minimális műtéti szám évenként: 100
7. Pars plana vitrectomia 02P 069A
02P 069B Pars plana vitrectomia
02P 0720 (H4400) Szem súlyosabb heveny intraocularis fertőzései
02P 069A Pars plana vitrectomia műlencse beültetéssel
51470 Anterior Chamber Lens implantatio
51471 Posterior Chamber Lens implantatio
51475 műlencse varrattal való rögzítése
51501 Extr. corp. al. intraoc. (non magn.) cum forc.
51500 Extr.corp.al.intraoc. (non magn.) via vitrectomiam
51510 Extr. corp. al. intraoc. cum magnetem
51570 üvegtestcsere
51571 endokryopexia
51572 üvegtest endolaser
51573 pars plana vitrectomia
51575 membranectomia (macular pucker) retinae
01201 műlencse
01203 hajlítható műlencse
02P 069B Pars plana vitrectomia
51356 cyclectomia
50357 iridocyclectomia
51500 Extr.corp.al.intraoc. (non magn.) via vitrectomiam
51501 Extr. corp. al. intraoc. (non magn.) cum forc.
51510 Extr. corp. al. intraoc. cum magnetem
51570 üvegtestcsere
51571 endokryopexia
51572 üvegtest endolaser
51573 pars plana vitrectomia
51575 membranectomia (macular pucker) retinae
Az ellátás végzéséhez szükséges minimális műtéti szám évenként: 50
8. Extraocularis műtétek az orbita kivételével 02P 071A
02P 071A
Extraocularis műtétek az orbita kivételével, 18 év felett
50810 dacryoadenectomia
50902 incisio palpebrae
50905 cantothomia
50910 resectio palpebrae
50911 excisio cutis palpebrae
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50912 tarsectomia
50913 Epilatio pilorum pp. cryochir. seu electr.
50920 epicanthus műtét
50921 szemrés helyreállítás
50930 ectropium ellenes műtét
50931 entropium ellenes műtét
50932 alsó szemhéj ectropium ellenes műtétje
50935 punctum lacr.eversio ellenes műtétje
50940 plastica palpebrae
50941 Plastica palpebrae sec. Blaskovics
50943 Plastica palpebrae gradualis
50944 Plastica palpebrae arcuatra hungarica
50950 blepharorraphia totalis
50951 blepharorraphia lateralis
50990 exstirpatio laesionis palpebrae plasticamque
51000 tenotomia seu myotomia musculi oculi
51010 resectio musc.oculi cum/sine retro-antepositionem
51020 retropositio musc.oculi
51021 antepositio musculi oculi
51090 myotomia globularis oculi
51100 idegentest eltávolítás a kötőhártyából incisióval
51150 sutura conjunctivae
51151 Keratoplastica conjunctivalis
51200 abrasio corneae
51220 pterygium excisio
51240 sutura corneae
51310 Extractio corp. alien. oc. cum magn. seu cum forc.
51322 sclerectomia
51323 sclerotomia
51533 sustentaculum sclerae
Az ellátás végzéséhez szükséges minimális műtéti szám évenként: 20

•

2009. évi 193. szám

MAGYAR KÖZLÖNY

•

47781

2009. évi 193. szám

Szaruhártya átültetés

Szakmakód:

Az ellátás végzéséhez szükséges minimális műtéti szám évenként: 30
Tevékenységek végzéséhez szükséges minimumfeltételek
SZEMÉSZET
Szaruhártya átültetés 02P 0610, 02P 0611
02P 0610 Szaruhártya átültetés
51252
Keratoplastica perforans totalis
51253
Transplantatio corneae
51372
Sclerokeratoplastica
51373
Transplantatio sclerocorneae
51262
Keratoprothesis insertio
02P 0611 Szaruhártya átültetés műlencse beültetéssel
51252
Keratoplastica perforans totalis
51253
Transplantatio corneae
51373
Transplantatio sclerocorneae
51440
Lencse intracapsularis eltávolítása
51450
Lencse extracapsularis eltávolítása
51460
Phacoemulsificatio
51470
Anterior Chamber Lens implantatio
51471
Posterior Chamber Lens implantatio
51474
Szürkehályog műtét phacoemulsificatios módszerrel, hajl.műlencse-beült.
51475
Műlencse varrattal való rögzítése
01201
Műlencse
01203
Hajlítható műlencse
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SZÍVSEBÉSZET
Szívsebészet

Szakmakód:

0205

HBCS 05 176A, 176B, 1890, 1910 Nyitott szívműtét beavatkozások
HBCS
05 176A
05 176B
05 1890
05 1910
53505
53510
53511
53512
53513
53521
53522
53523
53524
53525
53526
53527
53528
53529
5352A
53530
53531
53532
53533
5357C
53738
53739

Szívbillentyű műtétek, katéterezéssel
Szívbillentyű műtétek, katéterezés nélkül
Katéteres szívbillentyű műtét és nyílt szívbillentyű műtét
Diagnosztikus katéterezés, katéteres szívbillentyű műtét és nyílt szívbillentyű műtét
Transventricularis mitralis billentyű tágítás
Nyitott valvulotomia aorta billentyűn
Nyitott valvulotomia mitralis billentyűn
Nyitott valvulotomia tricuspidalis billentyűn
Nyitott valvulotomia pulmonalis billentyűn
Mechanikus műbillentyű aorta pozícióba
Mechanikus műbillentyű mitralis pozícióba
Mechanikus műbillentyű tricuspidalis pozícióba
Mechanikus műbillentyű pulmonalis pozícióba
Biológiai műbillentyű aorta pozícióba
Biológiai műbillentyű mitralis pozícióba
Biológiai műbillentyű tricuspidalis pozícióba
Biológiai műbillentyű pulmonalis pozícióba
Ross műtét (pulm. autograft aorta pozícióba)
Aorta homograft (nem gyári biologiai billentyű) beültetése
Billentyű plasztika aorta billentyűn
Billentyű plasztika mitralis billentyűn
Billentyű plasztika tricuspidalis billentyűn
Billentyű plasztika pulmonalis billentyűn
Aorta pulmonalis homograft beültetés
Restitutio endocardii cum transplantatum
Implantatio prothesis endocardii

HBCS 05 177A, 177B, 177C, 177D, 190A, 192A, 192B Coronaria bypass beavatkozások
05 177A
05 177B
05 177C
05 177D
05 190A
05 192A
05 192B
53611
53612
53613
53621
53622
53623
5362A

Coronaria bypass, katéterezéssel
Coronaria bypass, katéterezés nélkül
Coronaria bypass (négy vagy több), katéterezéssel
Coronaria bypass (négy vagy több), katéterezés nélkül
Percutan cardiovascularis műtét és bypass műtét
Diagnosztikus katéterezés, percutan cardiovascularis műtét és coronaria bypass műtét (egy
vagy több stenttel)
Diagnosztikus katéterezés, percutan cardiovascularis műtét és coronaria bypass műtét stent
nélkül
Bypass a jobb coronarián és/vagy ágain
Bypass a LAD coronarián és/vagy ágain
Bypass a CX coronarián és/vagy ágain
Mammaria impl. jobb coronariára
Mammaria impl. LAD coronariára
Mammaria impl. CX coronariára
Coronaria endoprothesis bevezetése nyílt műtéttel
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HBCS 05 181A, 181B Jelentős szív-érrendszeri műtétek
05 181A
05 181B
53505
53540
53541
53542
53543
53545
53546
53551
53552
53561
53562
53563
53564
53565
53566
53567
53568
53569
5356C
5356D
53571
53572
53573
53575
53576
53592
53593
5359Z
53601
53602
53603
53624
53625
53626
53627
53628
53629
53691
53692
53693
53694
53695
5369A
53730
53731
53732
53733
53734
53735
53736
53737

Jelentős szív-érrendszeri műtétek 2 éves kor felett
Jelentős szív-érrendszeri műtétek 2 éves kor alatt
Transventricularis mitralis billentyű tágítás
Papillaris izom visszavarrás
Valsalva aneurysma korrekció
Supravalvularis ring excisio aortán
Infravalvularis ring excisio aortán
Annuloplastica cordis
Excisio trabeculae/trabecularum carneae cordis
Defectus artef.septi interauric.cordis operativa
Defectus artef.septi interauric.cordis transvasalis
Pitvari septum korrekció folttal
Kamrai septum korrekció folttal
Correctio septi aorticopulmonalis cum plasticam
Kiáramlási folt aortán
Kiáramlási folt art. pulmonalison
Kiáramlási folt jobb kamrán
Aorta conduit
Pulmonalis conduit
Pulmonalis band
Kiáramlási folt art.pulmonalison
Kiáramlási folt jobb kamrán
Pitvari sövény korrekciója öltéssel
Kamrai septum korrekció öltéssel
Aorticopulmonalis septum korrekció öltéssel
Pitvari switch műtét
Aorticopulmonalis switch műtét
Thrombus eltávolítása kamrából
Resectio myocardii infundibularis
Operatio sine classificatione septi cordis
TEA jobb coronarián
TEA LAD coronarián
TEA CX coronarián
Revascularisatio myocardii cum implant. arteriae
Coronaria szűkület műtéti tágítása
Jobb coronaria incisio (TEA nélkül, folttal is)
LAD coronaria incisio (TEA nélkül, folttal is)
CX coronaria incisio (TEA nélkül, folttal is)
Bal főtörzs plasztika v.saphena vagy a.pulm.folttal
Jobb coronaria szájadék át- vagy visszaültetése
Bal coronaria szájadék át- vagy visszaültetése
Jobb coronaria A-V fistula ligatura
LAD coronaria A-V fistula ligatura
CX coronaria A-V fistula ligatura
Excisio aneurysmae arteriae coronariae
Exstirpatio myxomae cordis
Myotomia seu myectomia ventriculi sinistri cordis
Myotomia seu myectomia ventriculi dextri cordis
Tumor excisio pitvarból
Tumor excisio kamrából
Szívaneurysma plicaciója
Szívaneurysma resectiója
Szívaneurysma resectiója és pótlás folttal
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53760
53761
53926

Implantatio cordis arteficialis
Implantatio cordis arteficialis definitivus
Cavopulmonalis shunt-ök (Glenn, Fontan)
HBCS 05 1820 Egyéb szív-érrendszeri műtétek

05 1820
53574
53577
53591
53631
53632
53633
53710
53721
53742
53743
53745

Egyéb szív-érrendszeri műtétek
Botall ligatura
Fülcse ligatura
Thrombus eltávolítása pitvarból
Epicardium abrasio
Cardio-pericardiopexia
Cardio-omentopexia
Pericardiotomia
Pericardiectomia totalis
Pitvari sérülés ellátása
Kamrai sérülés ellátása
Incisio cordis
HBCS 05 1930 Többszörös, kiterjesztett, jelentős szív- és érműtétek

05 1930
53611
53612
53613
53621
53622
53623
5362A
5382A
5382E
5382J
5382L
53505
53510
53511
53512
53513
53521
53522
53523
53524
53525
53526
53527
53528
53529
5352A
53530
53531
53532
53533
5357C
53738
53739

Többszörös, kiterjesztett, jelentős szív- és érműtétek
Bypass a jobb coronarián és/vagy ágain
Bypass a LAD coronarián és/vagy ágain
Bypass a CX coronarián és/vagy ágain
Mammaria impl. jobb coronariára
Mammaria impl. LAD coronariára
Mammaria impl. CX coronariára
Coronaria endoprothesis bevezetése nyílt műtéttel
Resectio aneurysmae aortae thoracoabdominalis
Supraaorticus aneurysma resectio
Resectio aneurysmae aortae thoracalis
Resectio aneurysmae aortae abdominalis
Transventricularis mitralis billentyű tágítás
Nyitott valvulotomia aorta billentyűn
Nyitott valvulotomia mitralis billentyűn
Nyitott valvulotomia tricuspidalis billentyűn
Nyitott valvulotomia pulmonalis billentyűn
Mechanikus műbillentyű aorta pozícióba
Mechanikus műbillentyű mitralis pozícióba
Mechanikus műbillentyű tricuspidalis pozícióba
Mechanikus műbillentyű pulmonalis pozícióba
Biológiai műbillentyű aorta pozícióba
Biológiai műbillentyű mitralis pozícióba
Biológiai műbillentyű tricuspidalis pozícióba
Biológiai műbillentyű pulmonalis pozícióba
Ross műtét (pulm.autograft aorta pozícióba)
Aorta homograft (nem gyári biológiai billentyű) beültetése
Billentyű plasztika aorta billentyűn
Billentyű plasztika mitralis billentyűn
Billentyű plasztika tricuspidalis billentyűn
Billentyű plasztika pulmonalis billentyűn
Aorta pulmonalis homograft beültetés
Restitutio endocardii cum transplantatum
Implantatio prothesis endocardii

•

2009. évi 193. szám

MAGYAR KÖZLÖNY

53529
5352A
53551
53552
53561
53562
53563
53571
53572
53573
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Ross műtét (pulm.autograft aorta pozícióba)
Aorta honograft (nem gyári biologiai billentyű) beültetése
Defectus artef.septi interauric.cordis operativa
Defectus artef.septi interauric.cordis transvasalis
Pitvari septum korrekció folttal
Kamrai septum korrekció folttal
Correctio septi aorticopulmonalis cum plasticam
Pitvari sövény korrekciója öltéssel
Kamrai septum korrekció öltéssel
Aorticopulmonalis septum korrekció öltéssel
HBCS 05 195A, 195B, 1961, 1930 Pacemaker műtétek

05 195A
05 195B
05 1961
05 1930
53771
53772
53773
53774
53775
53776
53778
53779
5377A
5377B
5377C
5377D
5377E
53781
53782
53783
53784
53785

Állandó pacemaker beültetés, AICD, katéterezéssel
Állandó pacemaker beültetés, AICD, katéterezés nélkül
Pacemaker revízió és csere
Többszörös, kiterjesztett, jelentős szív- és érműtétek
Pacemaker beültetés VVI mód
Pacemaker beültetés AAI mód
Pacemaker beültetés DDD mód
Pacemaker beültetés DVI mód
Pacemaker beültetés VVIR mód
Pacemaker (myocardialis) beültetés
Pacemaker és defibrillátor beültetése
Pacemaker és defibrillátor csere
Pacemaker csere VVI mód
Pacemaker csere AAI mód
Pacemaker csere DDD mód
Pacemaker csere DVI mód
Pacemaker csere VVIR mód
Pacemaker generátor csere
Pacemaker generátor és elektróda csere
Pacemaker generátor rögzítés, áthelyezés
PM elektróda bőr alatti rész új rögzítés, áthelyezés
PM elektróda epicardialis részének újból rögzítése

Az ellátás végzéséhez szükséges minimális műtéti szám évenként
HBCS 05 176A, 176B, 1890, 1910 Nyitott szívműtét beavatkozások
Az ellátás végzéséhez szükséges minimális műtéti szám évenként: 50
HBCS 05 177A, 177B, 177C, 177D, 190A, 192A, 192B Coronaria bypass beavatkozások
Az ellátás végzéséhez szükséges minimális műtéti szám évenként: 200
HBCS 05 181A, 181B Jelentős szív-érrendszeri műtétek
Az ellátás végzéséhez szükséges minimális műtéti szám évenként: nincs meghatározva
HBCS 05 1820 Egyéb szív-érrendszeri műtétek
Az ellátás végzéséhez szükséges minimális műtéti szám évenként: nincs meghatározva
HBCS 05 1930 Többszörös, kiterjesztett, jelentős szív- és érműtétek
Az ellátás végzéséhez szükséges minimális műtéti szám évenként: nincs meghatározva
HBCS 05 195A, 195B, 1961, 1930 Pacemaker műtétek
Az ellátás végzéséhez szükséges minimális műtéti szám évenként: 50
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Csecsemő- és gyermekszívsebészet

Szakmakód:

Csecsemő- és gyermekszívsebészet
HBCS
05P 176A
05P 176B
05P 181A
05P 181B
05P 1820
05P 188A
05P 1890
05P 1910
05P 1930
05P 270Z
15P 7180
15P 7330
99M 9540
99P 9541
15P 7331
15P 7332

Megnevezés
Szívbillentyű műtétek, katéterezéssel
Szívbillentyű műtétek, katéterezés nélkül
Jelentős szív-érrendszeri műtétek 2 éves kor felett
Jelentős szív-érrendszeri műtétek 2 éves kor alatt
Egyéb szív-érrendszeri műtétek
Diagnosztikus katéterezés, egyéb katéteres szívbillentyű műtét
továbbkezeléssel
Katéteres szívbillentyű műtét és nyílt szívbillentyű műtét
Diagnosztikus katéterezés, katéteres szívbillentyű műtét és nyílt szívbillentyű
műtét
Többszörös, kiterjesztett, jelentős szív- és érműtétek
Keringési betegségek műtétei súlyos társult betegséggel
Újszülött születési súly 2000-2499 g, jelentős műtéttel
Jelentős szív-érrendszeri műtétek újszülött korban
5 napot meghaladó gépi lélegeztetés arc, száj, nyaki betegségek kivételével
5 napot meghaladó gépi lélegeztetés nyitott szívműtétek esetén
Jelentős szív-érrendszeri műtétek újszülött korban, 5 napot meghaladó gépi
lélegeztetéssel
Jelentős szív-érrendszeri műtétek újszülött korban, 5 napot meghaladó gépi
lélegeztetéssel és NO adásával
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Progresszív
ellátási szint
III.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

III. szint: regionális gyermekkardiológiai és -szívsebészeti centrum
Csecsemő- és gyermekszívsebészet
KÓD
53510
53511
53513
53521
53522
53525
53526
53528
53529
53530
53531
53532
53533
53541
53542
53543
53551
5352A
53561
53562
53563

Megnevezés
Nyitott valvulotomia aorta billentyűn
Nyitott valvulotomia mitralis billentyűn
Nyitott valvulotomia pulmonalis billentyűn
Mechanikus műbillentyű aorta pozícióba
Mechanikus műbillentyű mitralis pozícióba
Biológiai műbillentyű aorta pozícióba
Biológiai műbillentyű mitralis pozícióba
Biológiai műbillentyű pulmonalis pozícióba
Ross műtét (pulm.autograft aorta pozícióba)
Billentyű plasztika aorta billentyűn
Billentyű plasztika mitralis billentyűn
Billentyű plasztika tricuspidalis billentyűn
Billentyű plasztika pulmonalis billentyűn
Valsalva aneurysma korrekció
Supravalvularis ring excisio aortán
Infravalvularis ring excisio aortán
Defectus artef.septi interauric.cordis operativa
Aorta homograft (nem gyári biológiai billentyű) beültetése
Pitvari septum korrekció folttal
Kamrai septum korrekció folttal
Correctio septi aorticopulmonalis cum plasticam

Progresszív
ellátási szint
III.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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53564
Kiáramlási folt aortán
53565
Kiáramlási folt art. pulmonalison
53566
Kiáramlási folt jobb kamrán
53567
Aorta conduit
53568
Pulmonalis conduit
53569
Pulmonalis band
53571
Pitvari sövény korrekciója öltéssel
53572
Kamrai septum korrekció öltéssel
53576
Aortico-pulmonalis switch műtét
5357C
Aorta pulmonalis homograft beültetés
53593
Resectio myocardii infundibularis
53691
Jobb coronaria szájadék át- vagy visszaültetése
53692
Bal coronaria szájadék át- vagy visszaültetése
53731
Myotomia seu myectomia ventriculi sinistri cordis
53829
Coarctatio aortae műtéte (újszülött)
53926
Cavopulmonalis shunt-ök (glenn, fontan)
53575
Pitvari switch műtét
53901
Shunt, bal-jobb, a.pulmonalis-a.anonyma
III. szint: regionális gyermekkardiológiai és -szívsebészeti centrum

53510
53511
53513
53521
53522
53525
53526
53528
53529
53530
53531
53532
53533
53541
53542
53543
53551
5352A
53561
53562
53563
53564
53565
53566
53567
53568
53569
53571
53572
53576
5357C
53593
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Csecsemő- és gyermekszívsebészet
Nyitott valvulotomia aorta billentyűn
Nyitott valvulotomia mitralis billentyűn
Nyitott valvulotomia pulmonalis billentyűn
Mechanikus műbillentyű aorta pozícióba
Mechanikus műbillentyű mitralis pozícióba
Biológiai műbillentyű aorta pozícióba
Biológiai műbillentyű mitralis pozícióba
Biológiai műbillentyű pulmonalis pozícióba
Ross műtét (pulm.autograft aorta pozicíóba)
Billentyű plasztika aorta billentyűn
Billentyű plasztika mitralis billentyűn
Billentyű plasztika tricuspidalis billentyűn
Billentyű plasztika pulmonalis billentyűn
Valsalva aneurysma korrekció
Supravalvularis ring excisio aortán
Infravalvularis ring excisio aortán
Defectus artef.septi interauric.cordis operativa
Aorta homograft (nem gyári biológiai billentyű) beültetése
Pitvari septum korrekció folttal
Kamrai septum korrekció folttal
Correctio septi aorticopulmonalis cum plasticam
Kiáramlási folt aortán
Kiáramlási folt art. pulmonalison
Kiáramlási folt jobb kamrán
Aorta conduit
Pulmonalis conduit
Pulmonalis band
Pitvari sövény korrekciója öltéssel
Kamrai septum korrekció öltéssel
Aorticopulmonalis switch műtét
Aorta pulmonalis homograft beültetés
Resectio myocardii infundibularis

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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53691
53692
53731
53829
53926
53575
53901

Jobb coronaria szájadék át- vagy visszaültetése
Bal coronaria szájadék át- vagy visszaültetése
Myotomia seu myectomia ventriculi sinistri cordis
Coartatio aortae műtéte (újszülött)
Cavopulmonalis shunt-ök (glenn, fontan)
Pitvari switch műtét
Shunt, bal-jobb, a.pulmonalis-a.anonyma
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SZÜLÉSZET-NŐGYÓGYÁSZAT
Általános szülészet-nőgyógyászat

Szakmakód:

0400

Ellátási szint: I., II., III.
1. „Nagy” laparotomiával járó nőgyógyászati műtétes beavatkozások csoportjai: 13P 6420, 643A, 643B, 644
Minimális műtéti szám évente: 100.
2. „Nagy” hüvelyi műtéti beavatkozások csoportjai: 13P 645, 548, 649
Minimális műtéti szám évente: 100.
3. „Kisműtétes” nőgyógyászati beavatkozások csoportjai: 13P 647A, 647B, 648, 649
Minimális műtéti szám évente: 200.
4. „Endoscopos” műtéti beavatkozások csoportjai: 13P 650, 651
Minimális műtéti szám évente 30.

SZÜLÉSZET-NŐGYÓGYÁSZAT
13P 641 A Női nemi szervek kombinált radikális műtétei
13P 641 B Női nemi szervek egyéb radikális műtétei
54060 Lymphadenectomia retroperitonealis radicalis
54061 Lymphadenectomia retroperitonealis bilateralis
54062 Lymphadenectomia retroperitonealis modificatus
54063 Lymphadenectomia retroperitonealis debulking
54064 Lymphadenectomia retroperitonealis salvage
54065 Lymphadenectomia retroperitonealis
54066 Lymphadenectomia pelveos minoris
56850 Hysterectomia radicalis-hasi (kiterjesztett)
56860 Hysterectomia radicalis-hüvelyi (kiterjesztett)
56870 Kismedencei evisceratio
57140 Vulvectomia bilateralis radicalis
13P 6420 Uterus-, adnex műtétek malignitás miatt
56510 Petefészek lokális kimetszése
56513 Petefészek eltávolítás, részleges egyik oldalon
56514 Petefészek eltávolítás, részleges mindkét oldalon
56520 Petefészek eltávolítás – féloldali
56530 Salpingo-oophorectomia – féloldali
56540 Petefészek eltávolítás – kétoldali (castratio)
56550 Salpingo-oophorectomia – kétoldali
56610 Salpingectomia – egyik oldalon
56620 Salpingectomia – mindkét oldalon
56650 Salpingectomia partialis
56731 Cervix csonk eltávolítás
56820 Amputatio supravaginalis corporis uteri s.Chrobak
56830 Hysterectomia – hasi
56840 Hysterectomia – hüvelyi
13P 643B Uterus-, adnex műtétek in situ carcinoma és nem malignus betegség miatt
56500 Oophorotomia
56501 Oophorotomia és drainage

Progresszív ellátási
szint
I.
II.
III.
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56510 Petefészek lokális kimetszése
56511 Ovarialis cysta eltávolítás (Bonney műtét)
56512 Ékresectio az ovariumból mindkét oldalon
56513 Petefészek eltávolítás, részleges egyik oldalon
56514 Petefészek eltávolítás, részleges mindkét oldalon
56520 Petefészek eltávolítás – féloldali
56530 Salpingo-oophorectomia – féloldali
56540 Petefészek eltávolítás – kétoldali (castratio)
56550 Salpingo-oophorectomia – kétoldali
56560 Petefészek helyreállítása
56561 Tuboplastica mikrosebészeti módszerrel
56570 Petefészek és a kürt összenövéseinek oldása
56591 Detorquatio pedunculi ovarii
56600 Salpingotomia
56601 Salpingotomia és drainage
56610 Salpingectomia – egyik oldalon
56620 Salpingectomia – mindkét oldalon
56650 Salpingectomia partialis
56660 Salpingostomia unilateralis
56661 Salpingostomia bilateralis
56731 Cervix csonk eltávolítás
56800 Hysterotomia
56801 Hysterotomia et drainage
56810 Myoma enucleatio
56811 Septum uteri kiírtás
56813 Synecholysis endometrialis hysterotomica
5681H Metroplastica
56820 Amputatio supravaginalis corporis uteri s.Chrobak
56830 Hysterectomia – hasi
56840 Hysterectomia – hüvelyi
56920 Parovarialis cysta eltávolítása
13P 6440 Női reproduktív rendszer helyreállító műtétei
55920 Kelly-Stoeckel műtét
55950 Retropubicus urethra felfüggesztés (Marshall-M-K)
56662 Méhkürt end to end anastomosisa – egyik oldalon
56663 Méhkürt end to end anastomosisa – mindkét oldalon
56664 Neoimplantatio tubae – egyik oldalon
56665 Neoimplantatio tubae – mindkét oldalon
56930 Ventrofixatio uteri
57031 Khar műtét
57040 Plastica vaginae anterior posteriorque
57041 Plastica vaginae anterior
57042 Plastica vaginae posterior
57043 Hátsó hüvelyboltozat plasztikája
57044 Bulbocavernosus kacs plasztika
57050 Hüvelyképzés – colonból
57051 Hüvelyképzés
57063 Hüvelycsonk magas felfüggesztése
57160 Vulva gát helyreállítása (trauma stb.)
13P 6450 Vagina, cervix, vulva műtétek
56710 Conisatio portionis uteri
56721 Cryoconisatio portionis
56722 Electroconisatio portionis
56724 Cervix elváltozás kezelése lézerrel
56730 Cervix amputatio
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56731 Cervix csonk eltávolítás
56740 Méhnyak műtéti reconstructiója
56741 Méhszáj plasztika
57020 Hüvelyi cysta eltávolítása
57022 Excisio polypus vaginalis
57023 Hüvelyi septum kiírtása
57030 Hüvely obliteratioja Neugebauer-LeFort szerint
57060 Cervico-vaginalis fistula kiírtása
57061 Vesico-vaginalis fistula kiírtása
57062 Recto-vaginalis fistula kiírtása
57064 Hüvelycsonk transabdominalis felfüggesztése
57065 Synechiolysis vaginalis
57110 Marsupialistaio glandulae Bartholini
57130 Clitoris műtét
57150 Vulvectomia bilateralis
57151 Vulvectomia unilateralis
57162 Perineorrhaphia
59123 Cauterisatio condylomae vaginalis
13P 647A Abrasio altatásban
13P 647B Abrasio altatás nélkül
56900 Curettage uteri
56906 Frakcionált curettage
13P 6480 Egyéb nőgyógyászati kisműtétek malignus folyamatokban
13P 6490 Egyéb nőgyógyászati kisműtétek nem malignus folyamatokban
56720 Cervix elváltozás kimetszése
56723 Méh polyp eltávolítás
56761 Incisio conglutinationis orific.ext.uteri p.conis.
57010 Colpotomia
57011 Colpotomia és drainage
57161 Fistulectomia perinei
13P 6500 Nőgyógyászati endoszkópos laparoszkópos kisebb műtétek
16941 Laparoscopia hydrotubatióval
16600 Hysteroszkópia
54021 Excisio lymphoglandularum retroperit. laparoscopica
55433 Excisio endometriosis peritonei laparoscopica
55437 Excisio endometriosis infiltrans Douglasi laparosc.
56502 Kismedencei exsudatio, laparosc. lavage-drainage
56571 Adhaesiolysis laparoscopica
56671 Chromopertubatio
56672 Chromopertubatio laparoscopica
56812 Septum uteri kiírtás (hysteroscop)
56814 Synecholysis (hysteroscop)
56815 Endometrium resectio (hysteroscop)
56818 Myolysis laparoscopica
56819 Myolysis hysteroscopica
5681A Resectio myomae hysteroscopica
5681C Synecholysis hysteroscopica
5681E Resectio septi uteri hysteroscopica
5681K Megszületőben lévő myomagöb eltávolítása
56932 Hüvelycsonk felfüggesztés, laparoscopiás
59801 Sterilisatio (nő)
59802 Sterilisatio laparoscopica feminae
59803 Sterilisatio laparoscopia kapoccsal
59804 Sterilisatio laparoscopia gyűrűvel
59805 Sterilisatio laparoscopia monopol. elektródával
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59806 Sterilisatio laparoscopia bipol. elektródával
X
X
X
13P 6510 Nőgyógyászati endoszkópos, laparoszkópos nagyobb műtétek
16611 Falloposcopia laparoscopica
X
X
55435 Ablatio endometriomae ovarii laparoscopica unilat.
X
X
X
55436 Ablatio endometriomae ovarii laparoscopica bilat.
X
X
X
56515 Cystectomia ovarii/parovarialis laparoscopica unilat.
X
X
X
56516 Cystectomia ovarii/parovarialis laparoscopica bilat.
X
X
X
56517 Cauterisatio ovarii laparoscopica (drilling)
X
X
X
56518 Resectio ovarii laparoscopica unilateralis
X
X
X
56519 Resectio ovariorum laparoscopica bilateralis
X
X
X
56521 Oophorektomia unilateralis laparoscopica
X
X
X
56531 Salpingo-oophoprectomia laparoscopica unilateralis
X
X
X
56541 Oophorectomia bilateralis laparoscopica
X
X
X
56552 Salpingo-oophorectomia bilateralis laparoscopica
X
X
X
56592 Detorquatio ovarii laparoscopica
X
X
X
56602 Salpingostomia unilat. laparoscopica
X
X
X
56603 Salpingostomia bilat. laparoscopica
X
X
X
56611 Salpingectomia laparoscopica unilateralis
X
X
X
56622 Salpingectomia laparoscopica bilaterale
X
X
X
56651 Salpingectomia partiale laparoscopica
X
X
X
5666A Salpingo-stomatoplastica laparoscopica
X
X
5666C Adnexectomia laparoscopica
X
X
X
5666S Salpingostomia unilaterale microchirurgica
X
X
5666T Salpingostomia bilaterale microchirurgica
X
X
5666U Tubo-tubostomia unilaterale microchirurgica
X
X
5666V Tubo-tubostomia bilaterale microchirurgica
X
X
5666W Neoimplantatio tubae unilateralis microchirurgica
X
X
5666X Neoimplantatio tubae bilateralis microchirurgica
X
X
56803 Hysterectomia laparoscopica
X
X
X
56816 Enucleatio myomae uteri laparoscopica
X
X
X
56817 Enucleatio myomae hysteroscopica
X
X
X
5681B Enucleatio myomae uteri hysteroscopica
X
X
X
5681D Endometrium ablatio gördülő golyóval
X
X
X
5681F Endometrium ablatio Nd-Yag laserrel
X
X
X
5681G Endometrium ablatio hurokkal
X
X
X
56821 Hysterectomia subtotalis laparoscopica
X
X
X
56831 Laparoscopos assziszt. vaginalis hysterectomia
X
X
X
56833 Hysterectomia totalis laparoscopica sec. Reich
X
X
X
56834 Hysterectomia intrafascialis laparoscopica sec. Se
X
X
X
56931 Ventrofixatio uteri laparoscopica
X
X
X
56941 Denervatio uteri laparoscopia (LUNA)
X
X
X
57045 Colposuspensio laparoscopia sec. Burch
X
X
13P 6520 Női reproduktív rendszer egyéb műtétei
13P 670Z Női reproduktív rendszer műtétei (kivéve: női nemi szervek kombinált radikális műtétei) súlyos
társult betegséggel
53875 Erek egyéb sebészi occlusioja, iliaca
X
X
54010 Lymphadenectomia superficialis
X
X
54020 Lymphadenectomia regionalis
X
X
55410 Laparotomia explorativa
X
X
X
55430 Resectio peritonei
X
X
X
55440 Adhaesiolysis intraabdominalis
X
X
X
55783 Húgyhólyag sipoly zárása vaginalis
X
X
55822 Elülső húgycső partialis resectiója
X
X
55824 Urethrectomia
X
X
56512 Ékresectio az ovariumból mindkét oldalon
X
X
X
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56660 Salpingostomia unilateralis
56661 Salpingostomia bilateralis
56662 Méhkürt end to end anastomosisa – egyik oldalon
56663 Méhkürt end to end anastomosisa – mindkét oldalon
56664 Neoimplantatio tubae – egyik oldalon
56665 Neoimplantatio tubae – mindkét oldalon
56666 Kürt prothesis vagy graft
13M 657C Női reproduktív rendszer rosszindulatú daganatai
13M 6590 Menstruációs zavarok, a női reproduktív rendszer egyéb betegségei
13M 669Z Női reproduktív rendszer betegségei súlyos társult betegséggel
14P 671A Császármetszés
14P 671B Császármetszés patológiás terhesség után
57400 Császármetszés – corporalis, longitudinalis
57410 Császármetszés – cervicalis, transversalis
57420 Császármetszés – extraperitonealis
57421 Császármetszés sterilizálással
14P 672A Nagy rizikójú szülés (kivéve: császármetszés) **
14P 672B Nagy rizikójú szülés (kivéve: császármetszés) patológiás terhesség
után **
14M 673A Hüvelyi szülés
14M 673B Hüvelyi szülés patológiás terhesség után
14M 673C Hüvelyi szülés epidurális érzéstelenítéssel
14P 674A Hüvelyi szülés műtéttel
14P 674B Hüvelyi szülés műtéttel, patológiás terhesség után
14P 675A Genetikai amniocentézis kromoszóma vizsgálattal
14P 675B Chorionboholy mintavétel kromoszóma vizsgálattal
57530 Amniocentesis
29930 Chromosoma analizis hosszú idejű sejttenyésztéssel
14780 Chorion biopsia
14781 Chorion biopsia, transvaginalis UH vezérelt
14782 Chorion biopsia, transabdominalis UH vezérelt
29920 Chromosoma analizis rövid idejű sejttenyésztéssel
14P 6760 Egyéb terhességi műtétek
56720 Cervix elváltozás kimetszése
56742 Cerclage colli uteri
57023 Excisio septi vaginalis
57430 Operatio graviditatis intraabdominalis
5744A Reductio summae geminorum
5744B Feticidium electus
57526 Többes terhesség reductio
57527 Selectiv foeticid ikerterhességben
57540 Intrauterin transfusio
57550 Intrauterin műtétek a magzaton
57551 Magzati vérvétel
57553 Magzati defectus intrauterin correctioja
57554 Scalp elektród felhelyezése
14P 677A Postpartum, post abortum betegségek műtéttel
16940 Laparoscopia
54862 Sutura recti
54962 Reconstructio et plastica sphincteris ani
54991 Thrombectomia analis
55410 Laparotomia explorativa
56520 Petefészek eltávolítás – féloldali
56530 Salpingo-oophorectomia – féloldali
56540 Petefészek eltávolítás – kétoldali (castratio)
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56550 Salpingo-oophorectomia – kétoldali
56570 Petefészek és a kürt összenövéseinek oldása
56591 Detorquatio pedunculi ovarii
56610 Salpingectomia – egyik oldalon
56620 Salpingectomia – mindkét oldalon
56650 Salpingectomia partialis
56740 Méhnyak műtéti reconstructioja
56810 Myoma enucleatio
56820 Amputatio supravaginalis corporis uteri s.Chrobak
56830 Hysterectomia – hasi
56910 Méhüregi idegentest eltávolítás
57010 Colpotomia
57060 Cervico-vaginalis fistula kiírtása
57062 Recto-vaginalis fistula kiírtása
57160 Vulva gát helyreállítása (trauma stb.)
57561 Lepény retentio manualis kiürítése
57570 Uterus ruptura ellátása
57571 Cervix ruptura ellátása
57592 Invertalt uterus sebészi ellátása
57593 Uterus űr tamponálása (szülészeti)
14M 677B Postpartum, post abortum betegségek műtét nélkül
14P 6780 Méhen kívüli (ectopias) terhesség műtétei laparoszkóppal
56518 Resectio ovarii laparoscopica unilateralis
56519 Resectio ovariorum laparoscopica bilateralis
56521 Oophorectomia unilateralis laparoscopica
56531 Salpingo-oophoprectomia laparoscopica unilateralis
56541 Oophorectomia bilateralis laparoscopica
56552 Salpingo-oophorectomia bilateralis laparoscopica
56602 Salpingostomia unilat. laparoscopica
56611 Salpingectomia laparoscopica unilateralis
56622 Salpingectomia laparoscopica bilaterale
56651 Salpingectomia partiale laparoscopica
57435 Extrauterin garaviditas laparoscopos műtéte
57442 Laparoscopos embryo aspiratio salpingotomiából
57502 Méhen kívüli terhességbe adott inj. UH vezérléssel
57503 Méhen kívüli terhességbe adott inj. laparoscopos
14P 6790 Méhen kívüli (ectopias) terhesség műtétei laparotomiával
56510 Petefészek lokális kimetszése
56513 Petefészek eltávolítás, részleges egyik oldalon
56514 Petefészek eltávolítás, részleges mindkét oldalon
56520 Petefészek eltávolítás – féloldali
56530 Salpingo-oophorectomia – féloldali
56540 Petefészek eltávolítás – kétoldali (castratio)
56550 Salpingo-oophorectomia – kétoldali
56600 Salpingotomia
56610 Salpingectomia – egyik oldalon
56620 Salpingectomia – mindkét oldalon
56650 Salpingectomia partialis
57430 Operatio graviditatis intraabdominalis
14P 6800 Inkomplett vetélés műszeres befejezéssel 12 hétig
56900 Curettage uteri
56903 Missed ab. befejezése
56904 Curettage uteri propter subinvolutionem
56905 Curettage-incomplett abortus után
57522 Gyógyszerrel végzett interruptio befejezése
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14P 681C Középidős vetélés (spontán, művi)**
56902 Mola terhesség kiürítése*
57523 Prostaglandin feltöltés, középidős vetélésinductio
57524 Rivanol (1-ezrelékes) feltöltés, középidős vetélésinductio
57525 Oxytocin infusio, középidős vetélésinductio*
14P 681D Interruptio aspirációs kürettel 12. hét előtt, altatással
57500 Terhességmegszakítás intraamnialis gyógyszerrel
57501 Terhességmegszakítás extraamnialis gyógyszerrel
57510 Interruptio vacuummal
57520 Interruptio Hegar tágítással, curettage-zsal
57521 Interruptio laminaria tágítással
14M 6820 Fenyegető vetélés
14M 6830 Fenyegető koraszülés
14M 6840 Egyéb antepartum betegségek
* Csak kijelölt intézményben végezhetők.
** Spontán középidős vetélés akut esetben városi kórházban befejezhető.

X
X
X
X
X
X
X
X

Az ellátás végzéséhez szükséges minimális műtéti szám évenként
Női nemi szervek kombinált radikális műtétei
13P 641A
Női nemi szervek egyéb radikális műtétei
13P 641B
54060
Lymphadenectomia retroperitonealis radicalis
54061
Lymphadenectomia retroperitonealis bilateralis
54062
Lymphadenectomia retroperitonealis modificatus
54063
Lymphadenectomia retroperitonealis debulking
54064
Lymphadenectomia retroperitonealis salvage
54065
Lymphadenectomia retroperitonealis
54066
Lymphadenectomia pelveos minoris
56850
Hysterectomia radicalis-hasi (kiterjesztett)
56860
Hysterectomia radicalis-hüvelyi (kiterjesztett)
56870
Kismedencei evisceratio
57140
Vulvectomia bilateralis radicalis
Minimális műtéti szám évente: 15-20
Uterus-, adnex műtétek malignitás miatt
13P 6420
56510
Petefészek lokális kimetszése
56513
Petefészek eltávolítás, részleges egyik oldalon
56514
Petefészek eltávolítás, részleges mindkét oldalon
56520
Petefészek eltávolítás – féloldali
56530
Salpingo-oophorectomia – féloldali
56540
Petefészek eltávolítás – kétoldali (castratio)
56550
Salpingo-oophorectomia – kétoldali
56610
Salpingectomia – egyik oldalon
56620
Salpingectomia – mindkét oldalon
56650
Salpingectomia partialis
56731
Cervix csonk eltávolítás
56820
Amputatio supravaginalis corporis uteri s.Chrobak
56830
Hysterectomia – hasi
56840
Hysterectomia – hüvelyi
Minimális műtéti szám évente: 30
13P 643B
56500
56501
56510
56511
56512

Uterus-, adnex műtétek in situ carcinoma és nem malignus betegség miatt
Oophorotomia
Oophorotomia és drainage
Petefészek lokális kimetszése
Ovarialis cysta eltávolítás (Bonney műtét)
Ékresectio az ovariumból mindkét oldalon

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

47796

MAGYAR KÖZLÖNY

56513
Petefészek eltávolítás, részleges egyik oldalon
56514
Petefészek eltávolítás, részleges mindkét oldalon
56520
Petefészek eltávolítás – féloldali
56530
Salpingo-oophorectomia – féloldali
56540
Petefészek eltávolítás – kétoldali (castratio)
56550
Salpingo-oophorectomia – kétoldali
56560
Petefészek helyreállítása
56561
Tuboplastica mikrosebészeti módszerrel
56570
Petefészek és a kürt összenövéseinek oldása
56591
Detorquatio pedunculi ovarii
56600
Salpingotomia
56601
Salpingotomia és drainage
56610
Salpingectomia – egyik oldalon
56620
Salpingectomia – mindkét oldalon
56650
Salpingectomia partialis
56660
Salpingostomia unilateralis
56661
Salpingostomia bilateralis
56731
Cervix csonk eltávolítás
56800
Hysterotomia
56801
Hysterotomia et drainage
56810
Myoma enucleatio
56811
Septum uteri kiírtás
56813
Synecholysis endometrialis hysterotomica
5681H
Metroplastica
56830
Hysterectomia – hasi
56840
Hysterectomia – hüvelyi
56920
Parovarialis cysta eltávolítása
57481
Hysterotomia vaginalis anterior
Minimális műtéti szám évente: 30
Női reproduktív rendszer helyreállító műtétei
13P 6440
55920
Kelly-Stoeckel műtét
55950
Retropubicus urethra felfüggesztésével (Marshall-M-K)
56662
Méhkürt end to end anastomosisa – egyik oldalon
56663
Méhkürt end to end anastomosisa – mindkét oldalon
56664
Neoimplantatio tubae – egyik oldalon
56665
Neoimplantatio tubae – mindkét oldalon
56930
Ventrofixatio uteri
57031
Khar műtét
57040
Plastica vaginae anterior posteriorque
57041
Plastica vaginae anterior
57042
Plastica vaginae posterior
57043
Hátsó hüvelyboltozat plasticaja
57044
Bulbocavernosus kacs plasztika
57050
Hüvelyképzés – colonból
57051
Hüvelyképzés
57063
Hüvelycsonk magas felfüggesztése
57160
Vulva gát helyreállítása (trauma stb.)
Minimális műtéti szám évente: 30
13P 6450
56710
56721
56722
56724
56730
56731
56740

Vagina, cervix, vulva műtétek
Conisatio portionis uteri
Cryoconisatio portionis
Electroconisatio portionis
Cervix elváltozás kezelése lézerrel
Cervix amputatio
Cervix csonk eltávolítás
Méhnyak műtéti reconstructiója
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56741
Méhszáj plastica
57020
Hüvelyi cysta eltávolítása
57022
Excisio polypus vaginalis
57023
Excisio septi vaginalis
57030
Hüvely obliteratiója Neugebauer-LeFort szerint
57060
Cervico-vaginalis fistula kiírtása
57062
Recto-vaginalis fistula kiírtása
57064
Hüvelycsonk transabdominalis felfüggesztése
57065
Synechiolysis vaginalis
57110
Marsupialistaio glandulae Bartholini
57130
Clitoris műtét
57150
Vulvectomia bilateralis
57151
Vulvectomia unilateralis
57162
Perineorrhaphia
59123
Cauterisatio condylomae vaginalis
Minimális műtéti szám évente: 30
Abrasio altatásban
13P 647A
Abrasio altatás nélkül
13P 647B
56900
Curettage uteri
56906
Frakcionált curettage
Minimális műtéti szám évente: 30
Egyéb nőgyógyászati kisműtétek malignus folyamatokban
13P 6480
Egyéb nőgyógyászati kisműtétek nem malignus folyamatokban
13P 6490
56720
Cervix elváltozás kimetszése
56723
Méh polyp eltávolítás
56761
Incisio conglutinationis orific.ext.uteri p.conis.
57010
Colpotomia
57011
Kolpotomia és drainage
57161
Fistulectomia perinei
Minimális műtéti szám évente: 30
13P 6500
16941
54021
55433
55437
56502
56571
56671
56672
56812
56814
56815
56818
56819
5681A
5681C
5681E
5681K
56932
59801
59802
59803
59804
59805
59806

Nőgyógyászati endoszkópos, laparoszkópos kisebb műtétek
Laparoscopia hydrotubatioval
Excisio lymphoglandularum retroperit. laparoscopica
Excisio endometriosis peritonei laparoscopica
Excisio endometriosis infiltrans Douglasi laparosc
Kismedencei exsudatio, laparosc. lavage-drainage
Adhaesiolysis laparoscopica
Chromopertubatio
Chromopertubatio laparoscopica
Septum uteri kiírtás (hysteroscop)
Synecholysis (hysteroscop)
Endometrium resectio (hysteroscop)
Myolysis laparoscopica
Myolysis hysteroscopica
Resectio myomae hysteroscopica
Synecholysis hysteroscopica
Resectio septi uteri hysteroscopica
Megszületőben lévő myomagöb eltávolítása
Hüvelycsonk felfüggesztés, laparoscopiás
Sterilisatio (nő)
Sterilisatio laparoscopica feminae
Sterilisatio laparoscopia kapoccsal
Sterilisatio laparoscopia gyűrűvel
Sterilisatio laparoscopia monopol. elektródával
Sterilisatio laparoscopia bipol. elektródával
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Nőgyógyászati endoszkópos, laparoszkópos nagyobb műtétek
13P 6510
16611
Falloposcopia laparoscopica
55435
Ablatio endometriomae ovarii laparoscopica unilat.
55436
Ablatio endometriomae ovarii laparoscopica bilat.
56515
Cystectomia ovarii/parovarialis laparoscopica unilat.
56516
Cystectomia ovarii/parovarialis laparoscopica bilat.
56517
Cauterisatio ovarii laparoscopica (drilling)
56518
Resectio ovarii laparoscopica unilateralis
56519
Resectio ovariorum laparoscopica bilateralis
56521
Oophorektomia unilateralis laparoscopica
56531
Salpingo-oophoprectomia laparoscopica unilateralis
56541
Oophorectomia bilateralis laparoscopica
56552
Salpingo-oophorectomia bilateralis laparoscopica
56592
Detorquatio ovarii laparoscopica
56602
Salpingostomia unilat. laparoscopica
56603
Salpingostomia bilat. laparoscopica
56611
Salpingectomia laparoscopica unilateralis
56622
Salpingectomia laparoscopica bilaterale
56651
Salpingectomia partiale laparoscopica
5666A
Salpingo-stomatoplastica laparoscopica
5666C
Adnexectomia laparoscopica
5666S
Salpingostomia unilaterale microchirurgica
5666T
Salpingostomia bilaterale microchirurgica
5666U
Tubo-tubostomia unilaterale microchirurgica
5666V
Tubo-tubostomia bilaterale microchirurgica
5666W
Neoimplantatio tubae unilateralis microchirurgica
5666X
Neoimplantatio tubae bilateralis microchirurgica
56803
Hysterectomia laparoscopica
56816
Enucleatio myomae uteri laparoscopica
56817
Enucleatio myomae hysteroscopica
5681B
Enucleatio myomae uteri hysteroscopica
5681D
Endometrium ablatio gördülő golyóval
5681F
Endometrium ablatio Nd-Yag laserrel
5681G
Endometrium ablatio hurokkal
56821
Hysterectomia subtotalis laparoscopica
56831
Laparoscopos assziszt. vaginalis hysterectomia
56833
Hysterectomia totalis laparoscopica sec. Reich
56834
Hysterectomia intrafascialis laparoscopica sec. Se
56931
Ventrofixatio uteri laparoscopica
56941
Denervatio uteri laparoscopia (LUNA)
57045
Colposuspensio laparoscopia sec. Burch
Minimális műtéti szám évente: 30
13P 6520
13P 670Z
53875
54010
54020
55410
55430
55440
55783
55822
55824
56512
56660

Női reproduktív rendszer egyéb műtétei
Reproduktív rendszer műtétei (kivéve: női nemi szervek kombinált radikális műtétei) súlyos
társult betegséggel
Erek egyéb sebészi occlusiója, iliaca
Lymphadenectomia superficialis
Lymphadenectomia regionalis
Laparotomia explorativa
Resectio peritonei
Adhaesiolysis intraabdominalis
Húgyhólyag sipoly zárása, vaginalis
Elülső húgycső partialis resectiója
Urethrectomia
Ékresectio az ovariumból mindkét oldalon
Salpingostomia unilateralis
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56661
Salpingostomia bilateralis
56662
Méhkürt end to end anastomosisa – egyik oldalon
56663
Méhkürt end to end anastomosisa – mindkét oldalon
56664
Neoimplantatio tubae – egyik oldalon
56665
Neoimplantatio tubae – mindkét oldalon
56666
Kürt prothesis vagy graft
Minimális műtéti szám évente: 50
13M 657C
13M 6590

Női reproduktív rendszer rosszindulatú daganatai
Menstruációs zavarok, a női reproduktív rendszer egyéb betegségei

Császármetszés
14P 671A
Császármetszés patológiás terhesség után
14P 671B
57400
Császármetszés corporalis, longitudinalis
57410
Császármetszés cervicalis, transversalis
57420
Császármetszés extraperitonealis
57421
Császármetszés sterilizálással
Minimális műtéti szám évente: 20
13M 669Z
14P 672A
14P 672B

Női reproduktív rendszer betegségei súlyos társult betegséggel
Nagy rizikójú szülés (kivéve császármetszés)
Nagy rizikójú szülés (kivéve császármetszés) patológiás terhesség után

14M 673A
14M 673B
14M 673C
14P 674A
14P 674B

Hüvelyi szülés
Hüvelyi szülés patológiás terhesség után
Hüvelyi szülés epidurális érzéstelenítéssel
Hüvelyi szülés műtéttel
Hüvelyi szülés műtéttel, patológiás terhesség után

14P 675A
14P 675B
57530
29930
14780
14781
14782

Genetikai amniocentézis kromoszóma vizsgálattal
Chorionboholy mintavétel kromoszóma vizsgálattal
Amniocentesis
Chromosoma analizis hosszú idejű sejttenyésztéssel
Chorion biopsia
Chorion biopsia, transvaginalis UH vezérelt
Chorion biopsia, transabdominalis UH vezérelt

Egyéb terhességi műtétek
14P 6760
56720
Cervix elváltozás kimetszése
56742
Cerclage colli uteri
57023
Excisio septi vaginalis
57526
Többes terhesség reductio
57527
Selectiv foeticid ikerterhességben
57540
Intrauterin transfusio
57550
Intrauterin műtétek a magzaton
57551
Magzati vérvétel
57553
Magzati defectus intrauterin correctiója
57554
Scalp elektród felhelyezése
Minimális műtéti szám évente: 20
14P 677A
16940
54862
54962
54991
55410
56520

Postpartum, post abortum betegségek műtéttel
Laparoscopia
Sutura recti
Reconstructio et plastica sphincteris ani
Thrombectomia analis
Laparotomia explorativa
Petefészek eltávolítás – féloldali
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56530
Salpingo-oophorectomia – féloldali
56540
Petefészek eltávolítás – kétoldali (castratio)
56550
Salpingo-oophorectomia – kétoldali
56570
Petefészek és a kürt összenövéseinek oldása
56591
Detorquatio pedunculi ovarii
56610
Salpingectomia – egyik oldalon
56620
Salpingectomia – mindkét oldalon
56650
Salpingectomia partialis
56740
Méhnyak műtéti reconstructiója
56810
Myoma enucleatio
56820
Amputatio supravaginalis corporis uteri s.Chrobak
56830
Hysterectomia – hasi
56910
Méhüregi idegentest eltávolítás
57010
Colpotomia
57060
Cervico-vaginalis fistula kiírtása
57062
Recto-vaginalis fistula kiírtása
57561
Lepény retentio manualis kiürítése
57570
Uterus ruptura ellátása
57571
Cervix ruptura ellátása
57592
Invertált uterus sebészi ellátása
57593
Uterus űr tamponálása (szülészeti)
Minimális műtéti szám évente: 20
Postpartum, post abortum betegségek műtét nélkül
14M 677B
Méhenkívüli (ectopias) terhesség műtétei laparoszkóppal
14P 6780
Minimális műtéti szám évente: nem meghatározott
Méhenkívüli (ectopias) terhesség műtétei laparotomiával
14P 6790
Minimális műtéti szám évente: nem meghatározott
Inkomplett vetélés műszeres befejezéssel 12. hétig
14P 6800
56900
Curettage uteri
56903
Missed ab. befejezése
56904
Curettage uteri propter subinvolutionem
56905
Curettage-incomplett abortus után
57522
Gyógyszerrel végzett interruptio befejezése
Minimális műtéti szám évente: nem meghatározott
Középidős vetélés (spontán, művi)
14P 681C
56902
Mola terhesség kiürítése
57523
Prostaglandin feltöltés, középidős vetélésinductio
57524
Rivanol (1-ezrelékes) feltöltés, középidős vetélésinductio
57525
Oxytocin infusio, középidős vetélésinductio
Minimális műtéti szám évente: nem meghatározott
Interruptio aspirációs kürettel 12. hét előtt, altatással
14P 681D
57500
Terhességmegszakítás intraamnialis gyógyszerrel
57501
Terhességmegszakítás extraamnialis gyógyszerrel
57510
Interruptio vacuummal
57520
Interruptio Hegar tágítással, curettage-al
57521
Interruptio laminaria tágítással
Minimális műtéti szám évente: igény szerinti műtéti szám
14M 6820
14M 6830
14M 6840

Fenyegető vetélés
Fenyegető koraszülés
Egyéb antepartum betegségek
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In vitro fertilizáció (ivf)

Szakmakód:

0403

6530 In vitro fertilizáció (IVF)
6540 ICSI (intracitoplazmatikus spermium injekció) eljárás
6550 In vitro fertilizáció (IVF), a megtapadást elősegítő módszerrel
6560 ICSI eljárás, a megtapadást elősegítő módszerrel
14703 Aspiratio ovarii p. fertilisationem artef. USG dir.
92722 Embryotransfer
97722 ICSI (Intracitoplasmaticus spermium injectio/egy)
97724 Asszisztált hatching

Nőgyógyászati ultrahang diagnosztika

Szakmakód:

5304

Szakmakód:

0507

R1-R3 szint
36140
Terhességi transabdominalis UH vizsgálat
36141
Terhességi transvaginalis UH vizsgálat
36150
Kismedence transabdominalis UH vizsgálat
36151
Perineum UH vizsgálata
36153
Transrectalis UH vizsgálat
36155
Húgyhólyag UH vizsgálata
36156
Kismedence transvaginalis UH vizsgálata
36157
Intrauterin UH intracavitalis
36158
Folliculometria UH módszerrel

Gyermeknőgyógyászat

Általános feltételek: 0-14 év alatti (gyermekek) ellátása kizárólag olyan fekvőbeteg-gyógyintézetben
történhet, ahol csecsemő- és gyermekosztály működik, a 14-18 év közötti korcsoport felnőttosztályon csak
abban az esetben látható el, ha az osztály rendelkezik a gyermekek ellátásához szükséges szakmai
minimumfeltételekkel is.
Minden esetben az adott életszakaszra jellemző és anatómiai viszonyoknak megfelelő méretű és kialakítású
tárgyi feltételek megléte.
Gyermeknőgyógyászat
Progresszív ellátási szint
I.
II.
III.
Női nemi szervek kombinált radikális műtétei
X
13P 641A
Női nemi szervek egyéb radikális műtétei
X
13P 641B
Uterus-, adnex műtétek malignitás miatt
X
13P 6420
Uterus-, adnex műtétek in situ carcinoma és nem malignus
X
X
X
13P 643B
betegség miatt
Kivéve:
56540
Petefészek eltávolítás – kétoldali (castratio)
X
X
56550
Salpingo-oophorectomia – kétoldali
X
X
56561
Tuboplastica mikrosebészeti módszerrel
X
X
56620
Salpingectomia – mindkét oldalon
X
X
13P 6440
13P 6450
57051
57130
56710

Női reproduktív rendszer helyreállító műtétek
Vagina, cervix, vulva műtétek
Kivéve:
Hüvelyképzés
Clitoris műtét
Conisatio port. uteri.

X
X

X
X

X
X

X

X
X
X

47802

MAGYAR KÖZLÖNY

•

2009. évi 193. szám

57023
57060

Excisio septi vaginalis
Cervico-vaginalis fistula kiírtása

X
X

X
X

13P 647A
13P 647B
13P 6480
13P 6490

X
X
X
X

X
X
X
X

57161

Abrasio altatásban
Abrasio altatás nélkül
Egyéb nőgyógyászati kisműtétek malignus folyamatokban
Egyéb nőgyógyászati kisműtétek nem malignus folyamatokban
Kivéve:
Fistulectomia perinei

13P 6500
13P 6510

Nőgyógyászati endoszkópos és laparoszkópos kisebb műtétek
Nőgyógyászati endoszkópos, laparoszkópos nagyobb műtétek

X
X

Járóbeteg-szakellátás – gyermeknőgyógyászat
14720
Cervicalis kenetvétel
13510
Hormoncitológiai mintavétel hüvelyből
16630
Kolposcopia
36122
Emlők UH vizsgálata
88460
Vérvétel
26660
Terhességi próba immunológiai módszerrel
22854
Cervix nyák minőségi vizsgálata
81150
Idegentest eltávolítás kolposcopia után
14760, 14770 Biopsia vaginae; Biopsia introitus vaginae nonoperativa
81552
Aspiratio mammae
56721-722
Kryoconisatio portionis; Elektrocoagulatio portionis
22550
Általános vizeletvizsgálat, üledék nélkül minimum 8 paraméter
81300
Hólyagkatéterezés, egyszeri vizeletlebocsátás
36150
Kismedence transabdominalis UH vizsgálat
16631
Vaginoscopia

X
X
X
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TRANSZFUZIOLÓGIA
Transzfuziológia

Szakmakód:

TRANSZFUZIOLÓGIA
Immunhematológia

OENO
28207
28210
28231
28235
28242
28241
28201
28200
28202
2820B

2821A
2821B
2821C
2821D
2821E
2821F
2821G
2821H
2821J
2821K
2821L
2821M
2821N
2821P
2821Q
2821R
2821S
2821T
2821U
2821V
2821W
2821X
2821Y
2821Z

Vércsoport meghatározás
Vércsoport meghatározás (AB0, Rh) egyoldalas (klinikai)
módszerrel
Laboratóriumi vércsoport meghatározás (AB0, Rh)
Ellenanyagszűrés (pLISS)
Ellenanyagszűrés (papain Liss-Coombs)
Coombs-teszt-indirekt-minőségi, polivalens savóval
Coombs-teszt-direkt-polivalens savóval
Kompatibilitási vizsgálatok, keresztpróbák
Klinikai kompatibilitási vizsgálat
Kompatibilitási vizsgálat LISS Coombs közegben
Kiterjesztett érzékenyített keresztpróba és HLA
keresztpróba
Kompatibilitási vizsgálat fiziológiás sós, Coombs
közegben
Vörösvérsejt antigén vizsgálatok
Kell rendszer tipizálása antigénenként Kell ag
Kell rendszer tipizálása antigénenként Cellano ag
Kell rendszer tipizálása antigénenként Kpa ag
Kell rendszer tipizálása antigénenként Kpb ag
Kidd rendszer tipizálása antigénenként Kidd a ag
Kidd rendszer tipizálása antigénenként Kidd b ag
Lewis rendszer tipizálása antigénenként Lea ag
Lewis rendszer tipizálása antigénenként Leb ag
MNS rendszer tipizálása antigénenként N ag
MNS rendszer tipizálása antigénenként S ag
MNS rendszer tipizálása antigénenként S ag
Lutheran rendszer tipizálása antigénenként Lua ag
Lutheran rendszer tipizálása antigénenként Lub ag
Duffy rendszer tipizálása antigénenként Fyb
Rh rendszer antigénjei, D ag
Rh rendszer antigénjei, E ag
Rh rendszer antigénjei, C ag
Rh rendszer antigénjei, E ag
Rh rendszer antigénjei, C ag
Rh rendszer antigénjei, Cw ag
A alcsoport meghatározás A1 lektin vizsgálat
A alcsoport meghatározás H ag vizsgálat
Duffy rendszer tipizálása antigénenként Fya
MNS rendszer tipizálása antigénenként M ag

6101

Progresszív ellátási szint
I.
II.
III.
OVSZ
Kórházi OVSZ
Transz- Területi Regionális
fúziós Vérellátó Vérellátó
Központ
Részleg/ (TV)
(RVK)
Osztály
X

X

X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X

X
X
X

X
X
X

X

X

X

X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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28229
2822B
28232
28233
26500
28245
28249
28214
28211
28250
28290
28291
28292
28213
28212
2823B
2823D
28243
26490
2669C
28204
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X

X
X

X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

P1 antigén kimutatása
ABH antigének kimutatása nyálban, antigénenként
Antitestek kimutatása
Ellenanyag azonosítás (Papain LISS, Papain LISS Coombs)
Ellenanyag azonosítás (LISS és LISS Coombs)
Hideg agglutininek meghatározása
Coombs-teszt monovalens szérummal
Coombs-teszt IgG alosztály specifikus savókkal
Differenciál és/vagy autoabszorpció
Antitestek eluciója
Haemagglutinin vizsgálata
Hideg-hemolizin kimutatása
Meleg-hemolizin kimutatása
Bithermikus autoantitestek kimutatása
Antitestek mennyiségi meghatározása
AB0 haemolizin meghatározás v. titrálás
AB0 haemagglutinin titrálás, haemagglutininenként
Ellenanyagtitrálás enzim technikával
Ellenanyag titrálás fiz. sós közegben
Coombs-teszt-indirekt-mennyiségi
Trombocita kompatibilitási vizsgálatok
Trombocita kompatibilitási vizsgálat
Trombocita ellenes antitest kimutatása
Granulocita kompatibilitási vizsgálat
Vértárolás és kiadás (a Transzfúziós Szabályzatban előírtak szerint)
Vértárolás
X
Vérkiadás
X

X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X

X
X
X*

X
X

X
X
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Autotranszfúziós tevékenység (az OVSZ módszertani levele alapján végezhető)
88011-88012
Autotranszfúzió vérvétele, és visszaadása
X
X
X
88013-88020
Autotranszfúzió vérvétele és feldolgozása*
*Csak a preparatív tevékenységre jogosult intézményekben lehet végezni az OVSZ belső szabályozásának
megfelelően.
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TÜDŐGYÓGYÁSZAT
Tüdőgyógyászat

HBCS
04M 1360
04M 137C
04M 137D
04M 1380
04M 1390
04M 140D
04M 141A
04M 141C
04M 141D
04M 141E
04M 1430
04M 144B
04S 144C
04M 1450
04M 1460
04M 1461
04M 1480
04M 150B
04M 1510
04S 1511
04M 174Z
04M 175Z

05M 2130
05M 2230
05M 268Z
18M 801A
18M 819Z
18M 820Z
99M 9422*

81790
81550
87126

Szakmakód:

Tüdőgyógyászat fekvőbeteg-szakellátás
Megnevezés
Gümőkór polirezisztens kórokozóval (MDR/XDR tbc)
Mikroszkóposan Koch pozitív gümőkor
Gümőkór
Pneumocystosisok, pneumoconiosisok (aktív gümőkorral
vagy anélkül)
Tüdőembólia
Légzőszervi fertőzések, gyulladás
Tüdőgyulladás 18 év felett speciális kezeléssel
Más kórházból átvett szövődményes tüdőgyulladás
Tüdőgyulladás 60 év felett speciális kezelés nélkül
Tüdőgyulladás 18-60 év között speciális kezelés nélkül
Asthma, bronchitis egyéb krónikus obstruktív betegségek
18 év felett speciális kezeléssel
Asthma, bronchitis egyéb krónikus obstruktív betegségek
18 év alatt
Status asthmaticus és egyéb légúti betegségek sürgősségi
ellátása
Cysticus fibrosis (tüdő)
Légzőszervi daganatok
Légzőszervi daganatok speciális vizsgálatokkal
Intersticiális tüdőbetegségek
Pneumothorax
Légzőrendszer egyéb betegségei
Légúti idegentest sürgősségi ellátása
Légzőrendszeri fertőzések, gyulladások súlyos társult
betegséggel
Légzőrendszeri betegségek egyéb fertőzések súlyos társult
betegséggel
A 04 főcsoporton kívüli homogén betegségcsoportok
Szívelégtelenség
Atherosclerosis, angina pectoris, egyéb keringési
betegségek
Keringési rendellenességek (kivéve AMI, endocarditis,
krónikus szívelégtelenség) súlyos társult betegséggel
Szeptikémia 18 év felett
Szisztémás fertőzések parazitás betegségek súlyos társult
betegséggel (kiv. Szeptikémia)
Szeptikémia súlyos társult betegséggel
Kiegészítő HBCS transzplantátummal élő személy ellátására
TEVÉKENYSÉGEK FEKVŐBETEGOSZTÁLYOKON
Mellűri szívó-öblítő drain percutan behelyezése
Thoracocentesis therapeuticus
Intermittáló pozitív nyomású lélegeztetés speciális
arcmaszkon keresztül (kivéve egyszerű CPAP)

1900

Progresszív ellátási szint
I.
II.
III.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X

X

X

X

X

X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

X

X

X
X

X
X

X

X

X
X

X
X

X

X
X*

X
X

X
X
X

X
X

X
X

47806

MAGYAR KÖZLÖNY

•

2009. évi 193. szám

87600
Oxigénterápia
X
X
X
1207C
Poliszomnográfia (PSG)
X
1207D
Poliszomnográfia (min. 6 óra) speciális vérnyomásméréssel
X**
* Kijelölt intézményekben **A légzőszervi rehabilitáció minimum követelményeit külön rovat tartalmazza
Bronchológiai tevékenységek és beavatkozások
Betegségek és diagnózisok, melyek kimutatásához bronchológiai vizsgálatok szükségesek
C33
A légcső rosszindulatú daganata
C34
A hörgő és tüdő rosszindulatú daganata
C78
A légzőszervek és emésztőszervek másodlagos rosszindulatú daganata
D02
In situ carcinoma
D14
A középfül és a légzőszervek jóindulatú daganata
J18
Tüdőgyulladás
J60-J70
Külső tényezők okozta tüdőbetegségek
J80-J84
Egyéb, légzőrendszeri betegségek, amelyek főként a szövetközi állományt érintik
R0420
Haemoptysis
R0480
Vérzés a légutak egyéb részeiből
R0490
Vérzés a légutakból k.m.n.
R05
Köhögés
T1740
Idegentest a légcsőben
T1750
Idegentest a hörgőkben
T1780
A légutak egyéb és többi részének idegentestje
T1790
Idegentest a légutakban k.m.n.
J95.5
Beavatkozás utáni subglotticus stenosis
Q392
Fistula
Bronchológiai tevékenységek és beavatkozások ellátási szintenként
Felnőtt bronchológiai tevékenység fekvőbeteg-ellátás keretében, illetve fekvőbeteg-háttérrel rendelkező
járóbeteg-rendelésen végezhető.
Kódszám
Tevékenység
Járóbeteg- Fekvőbetegszakellátás
ellátás
16200
Bronchoscopia
X
X
16900
Bronchoscopia tracheostomán át
X
X
16303
Endoscopos intubáció
X
18430
Hörgőváladék leszívása
X
X
81070
Bronchoscopos idegentest eltávolítás
X
X
19192
Mikrobiológiai mintavétel folyékony transzport-közegbe
X
X
Megjegyzés:
A vizsgálati anyag feldolgozásához mikrobiológiai, citológiai és pathológiai háttér elérhető
A bronchoscopiához kapcsolódó egyéb beavatkozások és tevékenységek
Radiológiai tevékenységek:
Kódszám
Tevékenység
34032

Mellkas átvilágítás

Aneszteziológiai tevékenységek:
Kódszám
85880
89442
89410

Intravénás injectio
Pulzoximetria
EKG monitorozás

Tevékenység

Járóbeteg- Fekvőbetegszakellátás
ellátás
EL
EL

Járóbeteg- Fekvőbetegszakellátás
ellátás
X
X
X
X
X
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A bronchoscopiát követő, illetve a bronchoscopiához csatlakozó tevékenységek:
Elvégzése előtt diagnosztikus bronchoscopia végzése kötelező
Kódszám
Tevékenység
Járóbeteg- Fekvőbetegszakellátás
ellátás
16201
Bronchoscopos bronchus öblítés, diagnosztikus
X
X
81750
Bronchoscopos hörgő öblítés, terápiás
X
X
14300
Biopsia tracheae per bronchoscopiam
X
X
14320
Biopsia bronchi per bronchoscopiam
X
X
01507
16306
38621
38622
16206

Légúti stentek*
Endoscopos tumorroncsolás lézerrel
HDR AL kezelés, bronchus (egyutas)**
HDR AL kezelés, bronchus (többutas)**
Bronchoscopon keresztül anyagvétel a nyirokcsomókból
cytológiai vizsgálatra Wang tűvel
16203
Bronchoscopos anyagvétel cytologiai és szövettani
vizsgálatra
16204
Bronchoscopos anyagvétel mikrobiológiai vizsgálatra
16309
Endoscopos thermocoagulatio
* Csak kijelölt intézményben
** Sugárforrás elérhetősége esetén

Beavatkozási számok egy évre
Kódszám
Tevékenység
16200
Bronchoscopia
01507
Légúti stentek*
14320
Biopsia bronchi per bronchoscopiam
* Csak kijelölt intézményben

OENO
11060
11301
12001
1207C
1207D
1207R
12601
12631
14260
14300
14320
14330
14340
14513
14830
16200
16201
16307
16900

Tüdőgyógyászati járóbeteg-szakellátás
Tevékenység megnevezése
Vizsgálat foglalkozási megbetegedés megelőzése vagy
megállapítása céljából
Kontrollvizsgálat, konzílium
Tudatállapot, alvás/ébrenlét vezérlésének vizsgálata
Poliszomnográfia (PSG)
Poliszomnográfia (min. 6 óra) speciális
vérnyomásméréssel
Polygraphia (cardio-respiratórikus)
EKG végtag és mellkaselvezetéssel
Ergometria spirometriával
Biopsia lymphoglandulae
Biopsia tracheae per bronchoscopiam
Biopsia bronchi per bronchoscopiam
Biopsia pleurae
Biopsia parietis thoracis
Transzbronchialis aspirációs tűvel végzett mintavétel
Biopsia cutis
Bronchoscopia
Bronchoscopos bronchus öblítés, diagnosztikus
Endoszkópos vitális festés
Bronchoscopia tracheostomán át

X
X
X
X

X
X
X
X
X

X

X

X
X

X
X

Beavatkozási szám/év
500
10
100

I.

II.

X

X

X

X
X
X*
X*

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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17010
17021
17031
17040
17044
17060
17071
17072
17073
17080
17102
17120
17130
17140
17150
17170
17190
18430
18441
19108
19141
19142
19191
19192
19193
21202
28600
31312
31310
31311
31380
34032
34080
81070
81750
85850
85860
85861
85880
87031
87032
87500
87501
87510
87600
88200
88460
88461
88465
88911
88912
94701

Epicután allergia próba
Intracutan allergia próba, azonnali reakció
Tuberculin próba, Mantoux
Intradermalis antigén próba, késői reakció
Celluláris immunitás vizsgálata bőrreakcióval
Nasalis allergia próba, allergén provokációval
Légúti aspecifikus bronchiális provokáció
Légúti allergia provokáció, specifikus antigénnel
Fizikai terhelés hatásának vizsgálata a hörgőkre
Allergia provokációs próba
Spirometria
Légúti ellenállás és vezetőképesség számítása
Distributio ventillationis (N-kimosás, radioakt. gáz)
Pulmonalis vascularis resistentia számítása
Effectivitas ventillationis et perfusionis calc.
Diffúziós kapacitásvizsgálat
Teljes test plethysmographia
Hörgőváladék leszívása
Thoracocentesis diagnosticus
Mikrobiológiai mintavétel nyálkahártyáról
Mikrobiológiai mintavétel haemocultura, aerob
Mikrobiológiai mintavétel haemocultura, anaerob
Mikrobiológiai mintavétel szilárd transport közegbe
Mikrobiológiai mintavétel folyékony transport közegbe
Mikrobiológiai mintavétel tenyésztő transport közegbe
Vérgáz analízis
Vérzési idő meghatározása
Mellkasfelvétel, kétirányú
Mellkas felvétel AP/PA
Mellkas felvétel oldalirányú
Célzott mellkasfelvétel
Mellkas átvilágítás
Mellkas és natív has átvilágítás
Bronchoscopos idegentest eltávolítás
Bronhoscopos hörgő öblítés terápiás
Injectio in musculus, tendo, bursa seu ligamentum
Injectio in cutis seu subcutis
Injectio in cutis pro hyposensibilisationem
Intravénás injectio
Tracheostomás kanül cseréje
Tracheostomás kanül végleges eltávolítása
Párásításos légúti kezelés
Aeroszol kezelés
Inhalációs terápia gyógyszerrel vagy gyógynövénnyel
Oxigén terápia
Sectio venae, vérlebocsátás
Vérvétel
Vérvétel ujjbegyből
Laboratóriumi mintaszállítás közigazgatási határon
kívülről, betegenként
Felszíni érzéstelenítés
Helyi infiltrációs érzéstelenítés
Egyéni torna

X
X
X
X
X

•

X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X

X
X
X

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

2009. évi 193. szám

MAGYAR KÖZLÖNY

•

47809

2009. évi 193. szám

94702
Csoportos torna
X
X
94711
Manuálterápiás kezelés
X
X
94712
Masszázs, kézzel
X
X
94713
Masszázs, géppel
X
X
94722
Mellkasi gyógytorna, légzőtorna
X
X
A tüdőgyógyászati járóbeteg-szakellátásban két progresszivitási szint létezik:
I. progresszivitási szint: járóbeteg szakrendelések
II. prrogresszivitási szint: tüdőgyógyászati fekvőbetegosztályokhoz integrált járóbeteg-szakrendelések
* A III. progresszivitású fekvőbetegosztályokhoz integrált járóbeteg-szakrendeléseken

OENO
17031
17193

Tüdőgondozás
Tevékenységek megnevezése
Tuberculin próba, Mantoux
Dohányzás leszokás támogatás – kilégzett levegő szénmonoxid mértékének a
meghatározása
Dohányzás leszokás támogatás – páciens vizsgálat
Dohányzás leszokás támogatás – leszokási vizit
Mellkas felvétel AP/PA
Mellkas felvétel oldalirányú
Célzott mellkas felvétel
Pulzoxymetria
Új beteg vizsgálata, gondozásba vétele
Kontakt személy vizsgálata
Gondozott beteg ellátása a gondozóintézetben (kontrollvizsgálat)
Kontakt személy kontrollja a gondozóban
Kórrajzkivonat készítése
Gondozott beteggel kapcsolatos, rendelőn kívüli helyszínen történő szakdolgozói vizit
Gondozottal kapcsolatos környezettanulmány készítése
Tbc-s kontakt személy kemoprevenciója
Tbc-s beteg bakteriológiai kontrollja
Megjelenés DOT miatt
Tbc-s beteg záróvizsgálata
Beteg törlése a gondozottak listájáról és kapcsolódó dokumentáció lezárása
Gondozási csoportváltozás
Tbc-s beteg idézése kontrollvizsgálatra
Kapcsolattartás a tbc-s beteg környezetével

17191
17192
31310
31311
31380
89442
98100
98102
98200
98211
98212
98400
98405
98450
98451
98452
98453
98454
98455
98456
98457
Ellátási szintek:
A tüdőgondozás a tüdőgyógyászati járóbeteg-ellátáshoz integrált funkcionális tevékenység, a
progresszivitást a szakellátás képviseli, a gondozás pedig egységes gondozási protokollok alapján történik
(Tbc, COPD, asztma, tüdőrák szakmai irányelvei és protokolljai).

Tüdőszűrés

Kódszám
40060

Szakmakód:

Tüdőszűrés
Tevékenység
Mellkas szűrővizsgálat

1904
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UROLÓGIA
Urológia

Szakmakód:

Tevékenységek
12083
13300
13320
13340
13350
13360
36153
36155
13303
13305
13310
13321
13330
13331
13332
13351
13352
13380
16520
16522
16550
16551
32540
32541
32542
36135
36151
36152
36180
81300
81310
81320
81330
81340
81350
81360
86621
95580
8631F
86634
8663A
86640
1

Elektromyographia, tűelektróddal izmonként
Vizelési inger és reflex (m. detrusor) vizsgálata
Hólyagkatéterezés (diagnosztikus)
Uroflowmetria
Manometria urethrae
Calibratio meatus urethrae
Transrectalis UH vizsgálat
Húgyhólyag UH vizsgálata
Állandó katéter eltávolítása
Kombinált alsó húgyúti funkcionális vizsgálat
(cystometria + nyomás-áramlás vizsgálat)
Kérdőív felvétele, prosztata betegségekben
Hólyagpunkció (diagnosztikus)
Cystometria folyamatos áramlással
Vizeletvesztési nyomás
Húgycső nyomásprofil
Gáti szummációs EMG
Perineometria nőknél
Myographia vesicae urinarie et perinei
Cystoscopia
Cystoscopia flexibilis eszközzel
Urethro-cystoscopia
Urethrofiberoscopia
Cystographia1
Urethrographia mictios1
Urethrographia retrograd1
Vese UH vizsgálata
Perineum UH vizsgálata
Prosztata UH vizsgálata
Vizeletürítés vizsgálata UH-val
Hólyagkatéterezés, egyszeri vizeletlebocsátás
Hólyag suprapubikus punkció
Húgyhólyag öblítés
Húgycsőkatéter igazítás, átmosás
Hólyagkatéter (állandó) behelyezés
Hólyagkatéter (állandó) cseréje
Percutan epicystostomia behelyezése
Intravesicalis transurethralis elektroterápia
Urinal felhelyezése
Számítógép vezérelt inkontinenciakezelés hüvelyen,
végbélen át
TENS
Funkcionális elektroterápia spinalis eredetű motoros
tünetre
Intrarectalis analis elektroterápia

: Ha a videocystometria röntgen képerősítővel történik.
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Évente szükséges minimális vizsgálati szám:

I. és II. szintű urodinamikai laboratóriumoknál 200,
III. szintű urodinamikai laboratóriumoknál 500.

Csak a speciális gyerek urodinamikai laboratóriumokban végezhető tevékenységek:
17420
Vizeletvétel vagy -gyűjtés csecsemőtől és gyermektől
13210
Analis manometria
13212
Neurorectodynamometria
86640
Intrarectalis analis elektroterápia
Csak U993 ISL diagnosztikájára alkalmas egységben végezhető tevékenységek:
13212
Neurourodynamica rectodynamicamque
13213
Neurorectodynamometria

Alsóhúgyúti funkcionális (urodinámiás) vizsgálatok végzése
11M 578A Vese-, húgyúti fertőzések 2-18 éves kor között
11M 580E Vese-, húgyúti tünetek
11M 584D Vese-, húgyutak urológiai betegségei 18 év felett
11M 584D Vese-, húgyutak urológiai betegségei 18 év alatt
11M 610Z Vese-, húgyúti betegségek (kivéve: veseelégtelenség, a vese, húgyutak egyéb belgyógyászati
betegségei cytostatikus vagy cyclosporin kezeléssel)
12M 6240 Férfi reproduktív rendszer egyéb betegségei
12M 639Z Férfi reproduktív rendszer betegségei súlyos társult betegséggel
11M 573B Vese, húgyutak egyéb műtétei
55920
Kelly-Stoeckel műtét
55930
M.levator műtét Ingleman-Sundberg szerint
55940
Suprapub. hurok műtét, fascia lataval
55941
Suprapub. hurok műtét, dura materrel
55942
Suprapub. hurok műtét, egyéb anyaggal
55950
Retropubicus urethra felfüggesztés (Marshall-M-K)
55960
Pereyra műtét
55961
Stamey műtét
55962
Burch műtét
55963
Martius műtét
55964
Kaufmann műtét
55970
Műsphincter beültetés
5704A
Colposuspensio pubovaginális sec. Gittes
11M 608Z Vese-, húgyutak műtétei (kivéve: jelentős műtétek) súlyos társult betegséggel
55721
Stimulator beültetés a húgyhólyagba
55733
TUR volli ves. urin.
55750
Húgyhólyagkupola resectio
55751
Húgyhólyagfal resectio
55760
Cystectomia simplex ves. urin.
55785
Húgyhólyagnyak plastica
55920
Kelly-Stoeckel műtét
55930
M.levator műtét Ingleman-Sundberg szerint
55940
Suprapub. hurok műtét, fascia lataval
55941
Suprapub. hurok műtét, dura materrel
55942
Suprapub. hurok műtét, egyéb anyaggal
55950
Retropubicus urethra felfüggesztés (Marshall-M-K)
55960
Pereyra műtét
55961
Stamey műtét
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Burch műtét
Martius műtét
Kaufmann műtét
Műsphincter beültetés
Colposuspensio pubovaginális sec. Gittes

12 640Z Férfi reproduktív rendszer műtétei súlyos társult betegséggel
56001
Incisio prostatae transperineális
56002
Incisio prostatae transurethralis
56011
Prostata TUR
56013
Transurcthralis prostata incisio
56015
Prostata transurethralis spirál behelyezés
56016
Ablatio prostatae transurethralis thermalis
5601A
Evaporisatio prostatae transurethralis
56020
Prostatectomia transvesicalis
56030
Prostatectomia retropubica (Millin)
56051
Evaporisatio prostatae c. LASER
56059
Prostatae egyéb alternatív LASER műtétei
N3180
A húgyhólyag egyéb neuromuscularis dysfunctiója
N3010
Interstitialis cystitis
N3040
Irradiatiós cystitis
Q6470
A hólyag és a húgycső egyéb veleszületett rendellenessége
55770
Húgyhólyag nagyobbítás coecum+ileummal
55772
Húgyhólyag nagyobbítás egyéb bélszakasszal
55771
Húgyhólyag nagyobbítás sigmabéllel
55773
Húgyhólyag pótlás coecum+ileumal
55775
Húgyhólyag pótlás egyéb bélszakasszal
55774
Húgyhólyag pótlás sigmabéllel
*
Autoaugmentáció ves.urin.
*
Mitrofanoff-műtét
*
Kontinens katéterezhető urostomák képzése hólyagfalból vagy bélből
*
A külső húgycső sphincter endoszkópos átmetszése
*
Intermittáló önkatéterezés betanítása
* Autoaugmentáció ves. urin.: a hólyag űrterének a növelése a hólyagizomzat egy részének eltávolításával
(myectomia).
* Mitrofanoff műtét: kontinens urostoma kialakítása, conduitként ureter vagy appendix felhasználásával.
* Kontinens katéterezhető urostoma képzése hólyagfalból vagy bélből: a conduit kialakítása hólyagfalból vagy
kirekesztett bélszakasz felhasználásával történik.
Személyi és tárgyi feltételek: az urológiai minimum feltételekben a 11P 569C alatt leírtakkal azonosak.
* A külső húgycső sphincter endoszkópos átmetszése: a sphincter externus urethrae teljes vagy részleges
átmetszése endoszkóppal, a kifolyási ellenállás csökkentése céljából.
Személyi és tárgyi feltételek: az urológiai minimumfeltételekben a 11P 570 alatt leírtakkal azonosak.
* Intermittáló önkatéterezés betanítása:a beteg megtanítása a húgycső- vagy egyéb urostomás katéter, tiszta
körülmények közötti használatára, a hólyag rendszeres kiürítése céljából.
A tevékenységnek különös személyi és tárgyi feltétele nincs.
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Az ellátás végzéséhez szükséges minimális műtéti szám évenként

11P 566B Vese, ureter, húgyhólyag jelentős műtétei daganat miatt cystectomiával és hólyagpótlással
Minimum műtéti szám: 55774, 55775, 55762, 56870 esetében 30/3 év, egyebekben nincs meghatározva
Laparoscopos műtéti megoldásoknál minimum műtéti szám: 50 laparoscopos „minimum közepes szintű”
műtét/év
11P 566C Vese, ureter, húgyhólyag jelentős műtétei daganat miatt
Minimum műtéti szám:
55541, 55542 esetén 10/év vagy 20/3 év, egyéb esetben nincs meghatározva
11P566C-n belül 55541 következő eseteire: subdiafragmaticus cava trombussal, nyirokcsomó áttéttel
szövődött vesedaganat radikális vagy imperatív rezekciós műtéte lymphadenectomiával
Minimum műtéti szám: 20/év vagy 60/3 év radikális nephrectomia az adott intézményben
Laparoscopos műtéti megoldásoknál minimum műtéti szám: 50 laparoscopos műtét/év
11P 569C Vese, ureter, húgyhólyag nagyobb műtétei nem daganat miatt
Minimum műtéti szám évente nincs meghatározva, kivéve 55640, 55671, ezeknek lásd 11P566B
Laparoscopos műtéti megoldásoknál minimum műtéti szám: 50 laparoscopos műtét/év
11P 570E Vese, húgyvezeték, húgyhólyag kisebb műtétei
Minimum műtéti szám: nincs meghatározva, kivéve 55983, ennél lásd 11P5750-n belül az ureterorenoscopos
beavatkozásra vonatkozó minimális műtétszám
Laparoscopos műtéti megoldásoknál minimum műtéti szám nincs meghatározva
11P 571C Transurethrális műtétek
Minimum műtéti szám: 55731, 55732, 55733, 55734, 55735, 55736 esetén a 12P6130-ban foglalt
transurethrális prosztataműtétekkel együtt 40/év, illetve 120/3 év, a többi esetben nincs meghatározva
11P 5720 Húgycső műtétek
Minimum műtéti szám évente: nincs meghatározva
11P 573B Vese, húgyutak egyéb műtétei
Laparoscopos műtétek külön csoportban meghatározva. Minimum műtéti szám: 15/3 év
11P 574D A vese, a húgyvezeték egyszerű endoscopos műtétei
Minimum műtéti szám: 20/3 év percután kőműtét, és 20/3 év ureterorenoscopos műtét, a többinél nincs
meghatározva
11P 5750 A vese, a húgyvezeték komplikált endoszkópos műtétei
Minimum műtéti szám: 30/3 év percután kőműtétek, és 20/3 év ureterorenoscopos műtétek
12P 6110 Férfi reproduktív rendszer radikális műtétei
Minimum műtéti szám: 10/év
Laparoscopos műtéti megoldásoknál minimum műtéti szám: 50 laparoscopos „minimum közepes szintű”
műtét/év
12P 612C Prostatectomia
Minimum műtéti szám évente: nincs meghatározva
Laparoscopos műtéti megoldásoknál minimum műtéti szám: 50 laparoscopos műtét/év
12P 6130 Transurethralis prostataműtét
Minimum műtéti szám: 30/év
Transurethrális resectio 56015: nincs meghatározva
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12P 6140 Here műtétei malignus betegségek miatt
12P 615A Here műtétei nem malignus betegségek miatt, 18 év felett
Minimum műtéti szám évente: nincs meghatározva
12P 6160 Circumcisio
Minimum műtéti szám évente: nincs meghatározva
12P 6170 Férfi reproduktív rendszer közepes műtétei nem rosszindulatú daganat miatt
Minimum műtéti szám évente: nincs meghatározva
12P 6180 Férfi reproduktív rendszer kis műtétei nem rosszindulatú daganat miatt
Minimum műtéti szám évente: 56016, 5601A 40/év transurethrális resectio, a többinél nincs meghatározva
12P 6190 Férfi reproduktív rendszer egyéb műtétei rosszindulatú daganat miatt
Minimum műtéti szám évente: nincs meghatározva
12P 6200 Férfi reproduktív rendszer lézeres műtétei
Minimum műtéti szám évente: 40/év transurethrális resectio

Andrológia

13306
13410
13411
13412
13530
19191
19192
19193
21010
21015
21390
21568
21571
22540
22550
22551
22552
17523
22852
24120
24394
24398
2439A
24121
24171
25000
25031

Szakmakód:
Az andrológiai diagnosztikai vizsgálatok
ANDROLÓGIA
Spermatogram vizsgálat automatával
Spermagyűjtés
Spermagyűjtés mesterséges megtermékenyítés céljából
Spermaelőkészítés fagyasztást követően
Postcoitalis kenet készítése
Mikrobiológiai mintavétel szilárd transzport közegbe
Mikrobiológiai mintavétel folyékony transzport közegbe
Mikrobiológiai mintavétel tenyésztő transzport közegbe
Aminosav vagy származékai meghatározása testnedvben, aminosavanként
Karnitinmeghatározás (szövet., plazma vagy vizelet)
Fruktózmeghatározás
Cinkmeghatározás
Magnéziummeghatározás
Vizeletüledék-vizsgálat
Általános vizeletvizsgálat üledék nélkül (min. 8 p.)
Vizeletvizsgálat üledék nélkül minimum 5 paraméter
Vizelet üledék alakos elemek meghatározása automatával, beleértve az esetleges
mikroszkópos ellenőrzést is
Spermatogram
Citromsav meghatározása ejakulátumban
Follikulus Stimuláló Hormon (FSH) meghatározása
Szabad tesztoszteron meghatározása
Totál tesztoszteron meghatározása
Szexuál Hormon Binding Globulin (SHBG) meghatározása
Luteinizáló hormon (LH) meghatározása
Prolaktin meghatározása
Natív anyag mikroszkópos vizsgálata
Húgycsőváladék vizsgálata festett kenetben

1101

MAGYAR KÖZLÖNY

2660N
28095
28100
28872
88460

•

47815

2009. évi 193. szám

Spermium elleni antitest kimutatása, izotípusonként
Szabadgyökök meghatározása gyöktípusonként
Vvt. süllyedés sebességének meghatározása
Citokémiai reakció: peroxidáz csontvelői és perifériás vérsejtekben
Vérvétel

Tevékenységek progresszív ellátási szint szerinti besorolása
1. Diagnosztikus beavatkozások
Herebiopszia
(térképbiopsia mélyfagyasztásos háttérrel)
Deferento-vesiculographia
Cavernosographia
Cavernosometria
Corpus cavernosum biopsia

I., II., III.
II., III.
II., III.
II., III.
II., III.

2. Direkt sebészi spermiumnyerés (SMART, TeSE)
Scrotalis exploratioból végzett térképbiopszia
Heréből (TeSE)
Mikrosebészeti spermiumnyerés
Mellékheréből (MESA)
Ductus deferensből (DESA) vagy percután módon
Mellékheréből (PESA)
Heréből (PTSA)

I., II., III.
I., II., III.
II., III.
II., III.
II., III.
II., III.
I., II., III.

3. Elektroejaculatio (spermanyerés céljából)

II., III.

4. Spermiumreservoire alkalmazása
Alloplasztikusspermatocele implantációja

II., III.

5. Protézisek alkalmazása
Hereprotézis implantáció
Pénisprotézis implantáció
6. Ondóúti rekonstrukció műtétek
Mikrosebészeti Vaso-vasostomia
Epididymo-vasostomiák különböző típusai
End to end
Side to end
Loop
Tubulo-vasostomiák
7. Egyéb genitális műtétek
Mikrosebészeti varicectomiák
Vasectomia fogamzásgátlási céllal
Véna dorsalis penis ligatioja
Epididymis cysták (mikrosebészeti) exstirpatioja
Epidydimolysis
IPP (Graft műtétek)
Penis plasztikai műtétei

I., II., III.
I., II., III.
II., III.

II., III.
I., II., III.
I., II., III.
II., III.
II., III.
I., II., III.
I., II., III.
”

47816

MAGYAR KÖZLÖNY

•

2009. évi 193. szám

5. melléklet a 48/2009. (XII. 29.) EüM rendelethez
„5. számú melléklet a 60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendelethez
Az ápolási dokumentáció tartalmi elemeinek kötelezõ minimuma a fekvõbeteg-szakellátást nyújtó
egészségügyi intézményekben

I. Általános rész
Az ápolási tevékenységről teljes körű ápolási dokumentációt kell vezetni. Teljes körű az ápolási
dokumentáció, ha tükrözi az ápolási folyamat minden elemét, valamint tartalmazza az ápolási és
gondozási tevékenységet ellátó valamennyi egészségügyi dolgozó speciális szakmai feljegyzéseit.
Ebben a tekintetben az Eütv. szerinti egészségügyi dolgozók közül ide értendő az egyéb felsőfokú
egészségügyi szakképesítéssel rendelkező személy, az egészségügyi szakképesítéssel rendelkező
személy, továbbá az egészségügyi tevékenységben közreműködő egészségügyi szakképesítéssel nem
rendelkező személyek közül a logopédus, a szociális munkás.
Az ápolási dokumentáció célja:
a) rendezett adatgyűjtés a beteg ápolási szükségleteinek és ellátási igényeinek feltárására,
megállapítására,
b) az ápolási feladatok tervezéséhez és meghatározásához szükséges és elégséges információk
halmazának kezelése,
c) az ápolási szolgáltatások teljesítésének dokumentálása, a felelősség megállapíthatósága,
d) a biztonságos és megfelelő szakmai kommunikáció,
e) az ápolási és egyéb egészségügyi szakdolgozói tevékenységek és szolgáltatások
ea) ellenőrzésének,
eb) értékelésének,
ec) költségfigyelésének,
ed) statisztikai elemzésének,
ee) tudományos kutatásának
támogatása,
f) a minőségügyi megfelelőség bizonyítása,
g) a jogszabályi előírásoknak való megfelelés.
A teljes körű ápolási dokumentáció szerkezeti és tartalmi elemeiben az aktuális egészségügyi
szolgáltatás szakmai specifikumainak tükröződni kell (például: aktív ellátás, krónikus ellátás;
belgyógyászati vagy sebészeti típusú tevékenység; speciális ellátási szempontok, ezek között
hangsúlyosan az intenzív terápiás ellátás és a sürgősségi ellátás; gyógytorna-fizioterápia, dietetika;
gyermekkorú vagy felnőtt beteg stb.).
Az ápolási dokumentáció kezelésének és alaki megfelelőségének általános szabályai:
a) Minden ellátási eseményt annak kell dokumentálni, aki azt észlelte, megállapította,
mérte, végrehajtotta.
b) Az ápolói beavatkozásoknak és az ellátási eseményeknek, jelenségeknek időbeni
folyamatát az ápolási dokumentációnak pontosan kell tükrözni.
c) A lényeges ápolói beavatkozások vagy ellátási események időpontját percnyi
pontossággal kell dokumentálni.
d) Az adott tevékenységet, ápolói beavatkozást végző személynek az ápolási
dokumentációt alá kell írnia.
e) Az ápolási dokumentációt csak jól olvasható, tiszta, világos, tartós írásképet adó eszközzel
(tollal, informatikai eszközzel stb.) lehet vezetni.
f) Esetleges tévesztés esetén kötelező betartani a dokumentumok javításának általános
szabályait.
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II. Részletes rész
Az ápolási dokumentáció kötelező tartalmi elemei
1. AZ AZONOSÍTÁST SZOLGÁLÓ ADATOK
a)

A beteg azonosító adatai:
aa) családi és utónév,
ab) születéskori név,
ac) anyja neve,
ad) születési hely, év/hó/nap,
ae) lakóhely és tartózkodási hely,
af) társadalombiztosítási azonosító jel (TAJ).

b) Az egészségügyi, ápolási szolgáltatás helyszínének, időpontjának és az ellátásért felelős személy
azonosítására szolgáló adatok:
ba) a beteget ellátó intézmény, osztály/részleg megnevezése, kórterem és ágy jelölése,
bb) a beteg felvételének, áthelyezésének/elbocsátásának időpontja dátum, óra, perc
pontossággal,
bc) a beteget felvevő és az elbocsátó ápoló neve,
bd) a folyamatos ápolói munkarendnek és a beosztásnak megfelelően a beteg ellátásáért
aktuálisan felelős ápoló neve.
c)

A betegek egyes jogaival összefüggő adatok:
ca) a beteg kinek az értesítését kéri szükség esetén (név, elérhetőség),
cb) cselekvőképtelen, vagy korlátozottan cselekvőképes beteg esetében a betegjogokat
és egyéb, a beteggel kapcsolatos jogokat gyakorló személy neve, elérhetősége,
cc) a beteg, illetve cselekvőképtelen vagy korlátozottan cselekvőképes beteg esetében a
szülő/törvényes képviselő nyilatkozata a házirenddel, az ápolási beavatkozásokkal és
adatainak ápolási célú kezelésével kapcsolatban,
cd) a beteg, illetve cselekvőképtelen vagy korlátozottan cselekvőképes beteg esetében a
szülő/törvényes képviselő nyilatkozata a betegazonosító (karpánt) alkalmazásához
történő hozzájárulásról, vagy az alkalmazás elutasításáról.

2. AZ ÁPOLÁSI HELYZETFELMÉRÉS ADATAI
Az ápolási anamnézis felvételének időpontja dátum, óra, perc pontossággal.
Az ápolást jelentősen befolyásoló tényezők adatai közül:
a) a beteg egészségi helyzetét és az ápolást jelentősen befolyásoló szomatikus és pszichés
tünet/panasz/állapot, szociális körülmény, életmód és életvitel, tápláltsági állapot, diéta,
b) az önellátás foka és mértéke, területei,
c) lényeges egészségkárosodások,
d) veszélyeztető állapot
adatai.
A BETEG ÁPOLÁSI SZÜKSÉGLETEINEK MEGÁLLAPÍTÁSA

3.
a)

Közvetlenül az ápolási helyzetfelmérés után az ápolónak elemezni és értelmezni kell az
összegyűjtött adatokat, és ennek alapján meg kell állapítani és az ápolási dokumentációba be
kell jegyezni a beteg ápolási szükségleteit, melyek ápolással kezelhetők.

b) Ha az ellátás során változik a beteg ápolási szükséglete, vagy az egészségi problémára adott
reakciója, akkor azt be kell jegyezni az ápolási dokumentációba, a változás időpontjával együtt.

47817

47818
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4. AZ ÁPOLÁS TERVEZÉSE
A beteg ápolási szükségleteinek alapján mérhető módon meg kell fogalmazni az ápolás céljait és
elvárható eredményeit.
b) Az ápolónak ennek alapján célzottan kell az ápolói beavatkozásokat és ápolási eljárásokat
megválasztania.
a)

5. AZ ÁPOLÁSI BEAVATKOZÁS MEGVALÓSÍTÁSÁRA, KIVITELEZÉSÉRE VONATKOZÓ ADATOK
a)

Az ápolás nem önálló funkcióinak alapján a kezelőorvos által diagnosztikus vagy terápiás
tervben előírt ápolási beavatkozások adatai közül:
aa) az előírt ápolói beavatkozás pontos, szabatos megnevezése,
ab) a kivitelezés előírt/tervezett ideje,
ac) az ápolói beavatkozást végrehajtó ápoló neve,
ad) az ápolói beavatkozás tényleges időpontja,
ae) a beavatkozással kapcsolatos ápolói megfigyelés lényeges adatai,
af) a beavatkozással összefüggésben esetleg bekövetkező rendkívüli esemény és az ezzel
kapcsolatos ápolói intézkedés adatai.

b)

Az ápolás önálló és/vagy együttműködő funkciói alapján tervezett és megvalósított ápolási
beavatkozások adatai közül:
ba) a tervezett/kivitelezett ápolói beavatkozás pontos, szabatos megnevezése,
bb) az ápolói beavatkozás időpontja,
bc) az ápolói beavatkozást végrehajtó ápoló neve,
bd) a beavatkozással kapcsolatos ápolói észrevétel, megfigyelés lényeges adatai,
be) a beavatkozással összefüggésben esetleg bekövetkező rendkívüli esemény és az
ezzel kapcsolatos ápolói intézkedés adatai.

c)

A betegmegfigyelés eredményei, a beteg állapotában bekövetkező változások és jelentős
események.

6. AZ ÁPOLÁSI BEAVATKOZÁSOK, FOLYAMATOK EREDMÉNYEINEK ÉRTÉKELÉSE
a)

Az ápolási folyamatok, beavatkozások eredményeinek rögzítése:
aa) az előírt ápolási feladatok eredményeinek értékelése,
ab) a folyamatok értékelését végző személy neve,
ac) a folyamatok elvégzésének időpontja/percnyi pontosságú rögzítéssel,
ad) az elvárt vagy rendkívüli eredmény, esemény rövid, szabatos megfogalmazása,
leírása.

b)

Intézetből való elbocsátás esetén:
ba) az előírt, elvárt és elvégzett feladatok eredmények rövid, tényszerű, szabatos
megfogalmazása, leírása,
bb) értékelést végző személy aláírása,
bc) elbocsátáskori fizikális állapot rögzítése, összehasonlítva (csatolva, csatolható) a
felvételkor felvett státussal,
bd) rendkívüli, váratlan események rögzítése,
be) otthonra, körzeti ápolónak, ápolási szolgálatnak javaslat/tervezet az intézeti kezelés
folytatásához, folytatására,
bf) az elbocsátás dátuma, az elbocsátó ápoló neve, aláírása.”

MAGYAR KÖZLÖNY

6. melléklet a 48/2009. (XII. 29.) EüM rendelethez
„6. számú melléklet a 60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendelethez

Ápoló, gyógytornász, dietetikus személyi minimumfeltételek

Felnőtt
fekvőbeteg
osztályon

I.2, 3
II.3
III.
összesen

Gyermek
osztályon

I.2, 3
II.3
III.
összesen

Önálló
ápolási
intézetben

összesen

I.2, 3
II.3
III.
összesen

Osztályvezető ápoló

1530

3140

4150

5160

6170

7180

8190

91100

intézeti szinten

osztályonként

2
5
4
11

2
6
5
13

3
7
5
15

3
8
6
17

4
9
7
20

4
11
8
23

5
12
8
25

5
13
10
28

2
9
3
14

2
11
3
16

3
11
4
18

4
14
6
24

4
16
7
27

5
19
8
32

5
22
9
36

2
8
4
14

2
9
5
16

3
9
6
18

3
10
8
21

4
11
9
24

4
12
11
27

5
14
13
32

5
17
14
36

2
5
3
10

2
6
4
12

2
7
4
13

3
8
4
15

3
9
6
18

4
10
7
21

4
11
8
23

4
12
9
25

3
13
5
21

1
SZ

1

1
SZ

1

1
1

1
1
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Felnőtt
rehabilitációs
osztályon

I.2, 3
II.3
III.

Intézeti vezetőápoló
ÁGYSZÁM4
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Megnevezés

Direkt
ápolói
munkakör

•

INDIREKT ÁPOLÓI ÉS EGYÉB SZAKDOLGOZÓI MINIMUM
FELTÉTELEK1

DIREKT ÁPOLÓI MINIMUMFELTÉTELEK OSZTÁLYONKÉNT

47820

Szülőszobán
Előírt fő/
műszak

Előírt létszám
összesen,
teljes
munkaidőben
foglalkoztatva

szakdolgozó
szülésznő

1

6

műtőssegéd

1

X

kisegítő
személyzet

Intenzív terápiás osztályon
Direkt ápolói kategóriák szerint szükséges létszám INTERMEDIER CARE
11- 13- 15Ágyszám
1-4
5-6
7-8 9-10
12
14 16
1
I. 2, 3 Ápolói kategória:
3
4
5
7
8
10
12
12
II. Ápolói kategória:

1718
1
14

1920
1
16

0

0

0

0

0

0

0

0

4

5

7

8

10

12

13

15

17

Direkt ápolói kategóriák szerint szükséges létszám ITO I.
11- 13Ágyszám
1-4
5-6
7-8 9-10
12
14
3
3
3
4
5
7
I. 2, 3 Ápolói kategória:
3
5
5
6
6
6
7
II. Ápolói kategória:

1516
7
9

1718
7
11

1920
8
12

III. Ápolói kategória:
Összes direkt ápolói létszám (I.+II.+III.)

1

1

1

1

2

2

2

2

2

9

9

10

11

13

16

18

20

22

1

1

1

1

2

2

1718
11
25

1920
13
27

2

2

2

2009. évi 193. szám

III. Ápolói kategória:

1516
11
21

•

Direkt ápolói kategóriák szerint szükséges létszám ITO II.
1113Ágyszám
1-4
5-6
7-8 9-10
12
14
3
4
5
7
8
9
I. 2, 3 Ápolói kategória:
3
5
8
11
13
15
18
II. Ápolói kategória:

MAGYAR KÖZLÖNY

0

III. Ápolói kategória:
Összes direkt ápolói létszám (I.+II.+III.)

13

17

21

25

38

42

1516
18
34

1718
20
38

1920
22
43

1

1

1

1

2

2

2

2

2

14

20

27

34

40

47

54

60

67
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34

III. Ápolói kategória:
Összes direkt ápolói létszám (I.+II.+III.)

9

•

29

Direkt ápolói kategóriák szerint szükséges létszám ITO III.
1113Ágyszám
1-4
5-6
7-8 9-10
12
14
4
6
8
10
12
14
I. 2, 3 Ápolói kategória:
9
13
18
23
26
31
II. 3 Ápolói kategória:

MAGYAR KÖZLÖNY

Összes direkt ápolói létszám (I.+II.+III.)

Sürgősségi betegellátó osztályon

I.

II.

III.

Előírt létszám
összesen, teljes
munkaidőben
foglalkoztatva
I.
II.
III.

1
3

1
5

2
7

4
13

Előírt fő/
műszak

szakdolgozó
I. Ápolói kategória/mentőtiszt 2,3
II. Ápolói kategória 3

szakápoló3
védőnő

PIC 1
9,0
SZ

Újszülöttosztályon
PIC 2
PIC 3
1fő/ágy
1,2fő/ágy
SZ
SZ

4
21

8
29

PIC 3 +
1,5 fő/ágy
SZ

Jelmagyarázat:
1
A indirekt ápoló/szakdolgozói előírás minden fekvőbeteg osztályon alkalmazandó
2
Az I. kategórián belül legalább 2 fő diplomás ápoló/egyetemi okleveles ápoló/főiskolai végzettségű ápoló biztosítása szükséges
3
A kategórián belül az adott szakmára vonatkozó speciális szakképesítésű – amennyiben van ilyen képesítés – szakdolgozó biztosítása is szükséges
4
100 feletti ágyszám esetén az előírt létszámot a 100 ágyra meghatározott létszám alapján kell arányosan alkalmazni. Pl: 150 ágynál (50%-os ágyszám emelkedés) a
100 ágyra előírt létszámot további 50%-kal kell emelni a kategóriák arányainak megtartása mellett.
ITO: Intenzív Terápiás Osztály
SZ: szükséges
EL: intézményen belül elérhető
47821

47822

Direkt ápolói/szülésznői
munkakör

Indirekt munkakör

Különböző szintű és típusú szakképesítések megnevezése
I.

III.

X

ápoló

egyéb
szakdolgozó

X
X

X

X
X
X

X
X

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

•

X
X

2009. évi 193. szám

X
X
X
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Általános ápoló
Általános ápoló és általános asszisztens
Általános betegápoló
Ápolási asszisztens (31)
Ápolási asszisztens (33)
Ápoló (54)
Ápoló (főiskolai végzettség)
Csecsemő- és gyermekápoló
Csecsemő- és gyermekápoló (54)
Csecsemő- és gyermekápoló és gondozó
Csecsemő- és gyermekgondozó
Csecsemő gondozó és gyermekápoló
Gyermek aneszteziológiai és intenzív szakápoló
Klinikai szakápoló (54) Diabetológiai szakápoló
Diabetológiai szakápoló
Diplomás ápoló
Egyetemi okleveles ápoló
Felnőtt szakápoló
Klinikai szakápoló (54) Geriátriai szakápoló
Geriátriai szakápoló
Gyermek ideg-elmeápoló és gondozó
Gyermekápoló
Gyermek ideg-elmeápoló
Gyermekápoló és gondozó
Klinikai szakápoló (54) Gyermek-intenzív terápiás szakápoló
Klinikai szakápoló (54) Hospice szakápoló és koordinátor

II.

X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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X
X
X

•

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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Hospice szakápoló
Ideg-elme ápoló
Intenzív betegellátó szakápoló
Klinikai szakápoló (54) Intenzív betegellátó szakápoló
Intenzív betegellátó szakasszisztens
Intenzív terápiás ápoló
Intenzív-terápiás szakasszisztens
Felnőtt aneszteziológiai és intenzív szakápoló
Sürgősségi szakápoló
Nefrológiai szakápoló
Klinikai szakápoló (54) Nefrológiai szakápoló
Okleveles ápoló (egyetemi végzettség)
Onkológiai szakápoló
Klinikai szakápoló (54) Onkológiai szakápoló
Pszichiátriai szakápoló
Pszichiátriai ápoló és gondozó
Klinikai szakápoló (54) Pszichiátriai és mentálhigiénés szakápoló
Pulmonológiai szakápoló
Pulmonológiai asszisztens
Légzésfunkciós asszisztens
Pulmonológus-allergológus asszisztens
Pulmonológus-allergológus szakassz. (egészségügyi szakasszisztens)
(54)
Légzőszervi szakápoló
Segédápoló (felnőtt)
Segédápoló (gyermek)
Újszülött-csecsemő-gyermek intenzív terápiás szakápoló
Újszülött-koraszülött intenzív terápiás szakápoló
Újszülött-koraszülött intenzív terápiás szakasszisztens
Klinikai szakápoló (54) Gyermek intenzív terápiás szakápoló

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
47823

47824

Szülésznő
Szülésznő (54)
Szülésznő (55)
Osztályvezető ápoló
Kórházvezető ápoló
Intézetvezető
Egészségügyi menedzser
Klinikai szakápoló (54) Epidemiológiai szakápoló
Epidemiológiai szakápoló
Gyógytornász
Rehabilitációs tevékenység terapeuta
Dietetikus
Fizioterápiás asszisztens
Gyógymasszőr
Védőnő

X

X
X
X

X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X

X
X
X

X
X
X
X
X
X
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1 fő dietetikus maximum 10 beteget oktat naponta egyénileg, vagy végez időben
ennek megfelelő csoportos oktatást.
Átlagos egyéni oktatási idő: 30 perc/beteg
Csoportos oktatás: maximum 10 fő/csoport, ideje átlag 45 perc
Egy intézményen belül több szakmát, több osztályt kiszolgáló dietetikai
tevékenység esetén központi dietetikai szolgálat működtetése szükséges.
Intenzív ellátás
30 ágy/1 dietetikus
Kiemelt mennyiségű
Kardiológiai rehabilitáció
30 ágy/1 dietetikus
dietetikai ellátást
Klinikai onkológia és sugárterápia
80 ágy/1 dietetikus
igénylő osztályok
Neurológia
80 ágy/1 dietetikus
Sebészet
80 ágy/1 dietetikus
Általános kardiológia
80 ágy/1 dietetikus
Gastroenterológiai
80 ágy/1 dietetikus
Tüdőgyógyászat
80 ágy/1 dietetikus
Szülészet-nőgyógyászat
100 ágy/1 dietetikus
Csecsemő- és gyermekgyógyászat
80 ágy/1 dietetikus
Belgyógyászat
80 ágy/1 dietetikus
Pszichiátria
80 ágy/1 dietetikus
Nefrológia
70 ágy/1 dietetikus
Allergológiai és klinikai immunológia
EL
Egyéb dietetikai
Endokrinológia és anyagcsere betegségek és
80 ágy/1 dietetikus
ellátást igénylő
diabetológia
osztályok
Krónikus belgyógyászat
SZ
Onkológiai gondozás
SZ
Stroke ellátás
EL
+ egyéb szakmák minimumfeltételei között megjelölve
SZ=szakmai környezet
ÁLTALÁNOS
ALAPELVEK

MAGYAR KÖZLÖNY

DIETETIKUS LÉTSZÁMKALKULÁCIÓ – FEKVŐBETEG-INTÉZETI ELLÁTÁSBAN
100%-os ágykihasználtságra, visszapótlás nélkül

47825

•
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Egy intézményen belül több szakmát, több osztályt kiszolgáló
gyógytorna-fizioterápia tevékenység esetén központi
fizioterápiás egység létrehozása szükséges, amely a
létszámkalkuláció során az előírt ágy/gyógytornász,
ágy/gyógymasszőr, ágy/fizio-/fizikoterápiás asszisztens

MAGYAR KÖZLÖNY

GYÓGYTORNÁSZ – FIZIOTERAPEUTA, GYÓGYMASSZŐR, FIZIO-/FIZIKOTERÁPIÁS
ASSZISZTENS (SZAKASSZISZTENS)
LÉTSZÁMKALKULÁCIÓ ÁLTALÁNOS ALAPELVEI FEKVŐ- ÉS JÁRÓBETEG ELLÁTÁSBAN
Átlagos egyéni kezelési idő: 30 perc/beteg
GYÓGYTORNÁSZ/GYÓGYTORNÁSZFIZIOTERAPEUTA
Csoportos kezelés: maximum 10 fő/csoport, ideje átlag 30 perc

47826

DIETETIKUS LÉTSZÁMKALKULÁCIÓ – JÁRÓBETEG-SZAKELLÁTÁSBAN
1 fő dietetikus maximum 10 beteget oktat naponta egyénileg, vagy végez időben
ÁLTALÁNOS
ennek megfelelő csoportos oktatást.
ALAPELVEK
Átlagos egyéni oktatási idő: 30 perc/beteg
Csoportos oktatás: maximum 10 fő/csoport, ideje átlag 45 perc
Egy intézményen belül több szakmát, több osztályt kiszolgáló dietetikai
tevékenység esetén központi dietetikai szolgálat működtetése szükséges.
Belgyógyászat
EL
Kiemelt mennyiségű
Ortopédia
EL
dietetikai ellátást
Klinikai onkológia és sugárterápia
EL
igénylő
Pszichiátria
EL
szakrendelések
Mozgásszervi rehabilitáció
EL
Hematológia
EL
Allergológiai és klinikai immunológia
EL
Endokrinológia, anyagcsere betegségek, diabetológia
EL
Gasztroenterológia
EL
Érsebészet
EL
Nefrológia
EL
Osteoporosis
EL
Kardiológia
EL

GYÓGYMASSZŐR

Kezelési idő: minimum 20 perc/beteg

MAGYAR KÖZLÖNY

(szakasszisztens) létszámon kívül figyelembe tudja venni az egyes
szakmák gyógytorna – fizioterápiára vonatkozó eltérő igényeit
(elérhetőség, szakmai háttér) is.

•

1 fizio-/fizikoterápiás asszisztens (szakasszisztens) átlag 8 beteget
kezel óránként, amely paraméter függ a rendelkezésre álló
eszközöktől és a kezelő helyek számától
GYÓGYTORNÁSZ-LÉTSZÁMKALKULÁCIÓ – FEKVŐBETEG INTÉZETI ELLÁTÁSBAN
100%-os ágykihasználtságra, visszapótlás nélkül

Kiemelt mennyiségű
gyógytorna – fizioterápia
ellátást igénylő osztályok:

Fejlődésneurológia
Rehabilitáció súlyos KIR sérülés után
Mozgásszervi rehabilitáció
Mozgásszervi Rehabilitáció Nappali KH I. szint
Mozgásszervi Rehabilitáció Nappali KH II. szint
Mozgásszervi Rehabilitáció Nappali KH III. szint
Neurológiai rehabilitáció
Stroke
Gyermek rehabilitáció
Intenzív ellátás
Szívsebészet
Kardiológiai őrző
Kardiológiai rehabilitáció
Pulmonológiai és légzésrehabilitáció
Traumatológia
Ortopédia
Reumatológia
Gyermeksebészet
Érsebészet
III. szintű NIC/PIC
Onkológia
Belgyógyászati rehabilitáció III. szint
Neurológia III. szint
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FIZIO-/FIZIKOTERÁPIÁS ASSZISZTENS
(SZAKASSZISZTENS)

10 ágy/1 gyógytornász
10 ágy/1 gyógytornász
12 ágy/1 gyógytornász
20 férőhely/1 gyógytornász
17 férőhely/1 gyógytornász
14 férőhely/1 gyógytornász
12 ágy/1 gyógytornász
12 ágy/1 gyógytornász
12 ágy/1 gyógytornász
12 ágy/1 gyógytornász
15 ágy/1 gyógytornász
15 ágy/1 gyógytornász
20 ágy/1 gyógytornász
20 ágy/1 gyógytornász
20 ágy/1 gyógytornász
20 ágy/1 gyógytornász
20 ágy/1 gyógytornász
20 ágy/1 gyógytornász
20 ágy/1 gyógytornász
25 ágy/1 gyógytornász
30 ágy/1 gyógytornász
30 ágy/1 gyógytornász
30 ágy/1 gyógytornász
47827

47828

Neurológia II. szint
Belgyógyászati rehabilitáció II. szint
Sebészet
Baleseti belgyógyászat (Toxikológia)
Általános kardiológia
Hospice
Nem kiemelt gyógytornaGastroenterológiai rehabilitáció
fizioterápia ellátási igényű Nőgyógyászati rehabilitáció
osztályok:
Tüdőgyógyászat (kivétel: légzésrehabilitáció)
Infektológia II.-III. szint
Kórházi szakápolás (ápolási osztály)
Önálló ápolási intézet
Szülészet-nőgyógyászat
Csecsemő- és gyermekgyógyászat
Neurológia I. szint
Belgyógyászat
Pszichiátria
+ egyéb szakmák minimumfeltételei között megjelölve

40 ágy/1 gyógytornász
40 ágy/1 gyógytornász
40 ágy/1 gyógytornász
40 ágy/1 gyógytornász
40 ágy/1 gyógytornász
50 ágy/1 gyógytornász
50 ágy/1 gyógytornász
50 ágy/1 gyógytornász
50 ágy/1 gyógytornász
50 ágy/1 gyógytornász
50 ágy/1 gyógytornász
50 ágy/1 gyógytornász
60 ágy/1 gyógytornász
60 ágy/1 gyógytornász
60 ágy/1 gyógytornász
60 ágy/1 gyógytornász
100 ágy/1 gyógytornász

MAGYAR KÖZLÖNY

FIZIO-/FIZIKOTERÁPIÁS ASSZISZTENS (SZAKASSZISZTENS) LÉTSZÁMKALKULÁCIÓ – FEKVŐBETEG
INTÉZETI ELLÁTÁSBAN
100%-os ágykihasználtságra
Reumatológia
30 ágy/1 fizio-/fizikoterápiás
asszisztens (szakasszisztens)
Mozgásszervi rehabilitáció
40 ágy/1 fizio-/fizikoterápiás
asszisztens (szakasszisztens)
Mozgásszervi rehabilitáció Nappali KH
50 férőhelyen/1 fizio/fizikoterápiás asszisztens
(szakasszisztens)
+ egyéb szakmák minimumfeltételei között megjelölve

•
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GYÓGYMASSZŐR-LÉTSZÁMKALKULÁCIÓ – FEKVŐBETEG-INTÉZETI ELLÁTÁSBAN
100%-os ágykihasználtságra
Reumatológia
30 ágy/1 gyógymasszőr
Mozgásszervi rehabilitáció (3., 4., 5., 8. rehabilitációs programok esetén)
50 ágy/1 gyógymasszőr
Mozgásszervi rehabilitáció nappali KH (3., 4., 5., 8. rehabilitációs programok
50 férőhely/1 gyógymasszőr
esetén)
Ápolási Osztály
60 ágy/1 gyógymasszőr
Ápolási Intézet
60 ágy/1 gyógymasszőr
Geriátria
60 ágy/1 gyógymasszőr
+ egyéb szakmák minimumfeltételei között megjelölve

”
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Határozatok Tára

A Kormány 1222/2009. (XII. 29.) Korm. határozata
egyes önkormányzati beruházások központi költségvetési támogatásáról
A Kormány a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetésérõl szóló 2008. évi CII. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) 49. §
(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján
1. a Miskolc Városi Szabadidõközpont szabadtéri sportöltözõ épületének rekonstrukciója érdekében
a) a költségvetési törvény 1. számú mellékletének IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és átengedett személyi
jövedelemadója fejezetben létrehozza a 18. A Miskolc Városi Szabadidõközpont szabadtéri sportöltözõ épülete
rekonstrukciójának támogatása címet. Ezzel egyidejûleg e címre 12,0 millió forintot csoportosít át az 1. számú
melléklet szerint;
Felelõs:
pénzügyminiszter
önkormányzati miniszter
Határidõ:
azonnal
b) felhatalmazza az önkormányzati minisztert, hogy a támogatást utólagos, legkésõbb 2011. december 31-éig
történõ elszámolási kötelezettséggel soron kívül folyósítsa a Miskolc Városi Szabadidõközpont szabadtéri
sportöltözõ épületének rekonstrukciójára az önkormányzat költségvetési elszámolási számlájára;
Felelõs:
önkormányzati miniszter
Határidõ:
azonnal
c) felhatalmazza az önkormányzati minisztert, hogy a támogatás felhasználásának és utólagos elszámolásának
feltételeirõl Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatával támogatási megállapodást kössön;
Felelõs:
önkormányzati miniszter
Határidõ:
azonnal
2. Sóskút település játszótere építésének érdekében
a) a költségvetési törvény 1. számú mellékletének IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és átengedett személyi
jövedelemadója fejezetben létrehozza a 19. Sóskút település játszótere építésének támogatása címet. Ezzel
egyidejûleg e címre 10,0 millió forintot csoportosít át az 1. számú melléklet szerint;
Felelõs:
pénzügyminiszter
önkormányzati miniszter
Határidõ:
azonnal
b) felhatalmazza az önkormányzati minisztert, hogy a támogatást utólagos, legkésõbb 2011. december 31-éig
történõ elszámolási kötelezettséggel soron kívül folyósítsa a Sóskút település játszóterének építésére az
önkormányzat költségvetési elszámolási számlájára;
Felelõs:
önkormányzati miniszter
Határidõ:
azonnal
c) felhatalmazza az önkormányzati minisztert, hogy a támogatás felhasználásának és utólagos elszámolásának
feltételeirõl Sóskút Község Önkormányzatával támogatási megállapodást kössön.
Felelõs:
önkormányzati miniszter
Határidõ:
azonnal
Bajnai Gordon s. k.,
miniszterelnök
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1. számú melléklet az 1222/2009. (XII. 29.) Korm. határozathoz

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELÕIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA*
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2009.
Millió forintban, egy tizedessel
KIADÁSOK
Államháztartási
egyedi
azonosító

Fejezetszám

ElõKiJogAlJogir.- emelt FejeCímcímcímcím- cso- elõzetszám
csop.szám
szám portir.név
szám
szám szám

IX.
4
207001

11

285212

18

285356

19

Az elõirányzat-módosítás érvényessége:

1
1
1
2

Alcímnév

Jogcímcsop.név

Jogcímnév

Elõir.csop.név

Módosítás
(+/–)

Kiemelt
elõirányzat
neve

Helyi önkormányzatok támogatásai és átengedett
személyi jövedelemadója
Normatív hozzájárulások
Szociális és gyermekjóléti
alapszolgáltatási feladatok
A Miskolc Városi Szabadidõközpont szabadtéri
sportöltözõ épülete rekonstrukciójának
támogatása
Sóskút település játszótere építésének
támogatása
a) a költségvetési évben egyszeri jellegû

Az adatlap 5 példányban töltendõ ki
Fejezet
Állami Számvevõszék
Magyar Államkincstár
Pénzügyminisztérium

Címnév

A módosítás
jogcíme

példány
példány
példány
példány

A támogatás folyósítása/zárolása
(módosítás +/–)
idõarányos
teljesítményarányos
egyéb: azonnal

A módosítás
következõ
évre
áthúzódó
hatása

(+) módosítás esetén
a forrás
ÁHT azonosítója

–22,0

Összesen

0

+12,0

207001

0

+10,0

207001

0

I.
negyedév

A módosítást
elrendelõ
jogszabály/
határozat
száma

II.
negyedév

22,0

III.
negyedév

IV.
negyedév

22,0

A Kormány 1223/2009. (XII. 29.) Korm. határozata
a határátkelõhelyek fejlesztésének idõszerû feladatairól
A Kormány
1. felhívja az érintett minisztereket, hogy tegyék meg a szükséges lépéseket a jelen kormányhatározat mellékletében
szereplõ határátkelõhelyek és az azokhoz kapcsolódó közutak fejlesztésének folytatása, illetve azok befejezése,
továbbá a határátkelõhelyek mûködtetése érdekében; azokat a hazai pályázatok, 2010. évi költségvetésük
elõirányzatai és a Magyarország számára rendelkezésre álló uniós források felhasználása révén biztosítsák, és azokat
a fejlesztési programokban foglaltak szerint valósítsák meg;
Felelõs:
pénzügyminiszter
igazságügyi és rendészeti miniszter
közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter
nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter
Határidõ:
folyamatos
2. úgy határoz, hogy a 2010-re elõírt fejlesztési feladatok prioritást élveznek, és azok megvalósulásáig újabb
határátkelõhely megnyitásáról csak azok megvalósításával összhangban hoz döntést;
3. úgy határoz, hogy a határátkelõhelyek fejlesztésének idõszerû feladatairól, és a Határellenõrzési Tárcaközi Bizottság
létrehozásáról szóló 2070/2008. (VI. 6.) Korm. határozatban rögzített fejlesztési célok az e határozat mellékletében
foglaltak figyelembevételével érvényesek.
4. Ez a határozat a közzétételét követõ napon lép hatályba.

Bajnai Gordon s. k.,
miniszterelnök
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Melléklet az 1223/2009. (XII. 29.) Korm. határozathoz
A 2010-ben fejlesztendõ határátkelõhelyek listája
1. Az egyes fejlesztendõ határátkelõhelyek, illetve a meglévõ infrastruktúra fejlesztése
1.1. Szerb viszonylatban
– Röszke – Horgoš (Horgos) I. közúti határátkelõhely újbóli megnyitása
– Ásotthalom – Baèki Vinogradi (Bácsszõlõs) közúti határátkelõhely megnyitásának elõkészítése

A Kormány 1224/2009. (XII. 29.) Korm. határozata
a közszolgálati mûsorszolgáltatók mûsorterjesztési költsége 2009. évi megtakarításának
felhasználásáról
A Kormány
1. megállapítja, hogy a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetésérõl szóló 2008. évi CII. törvény I. Országgyûlés fejezet,
10–12. címek, 1. alcímein a közszolgálati mûsorszolgáltatók 2009. évi mûsorterjesztési költségeinek támogatására
szolgáló elõirányzatok együttes összege és a Magyar Államkincstár 2009. december 21-i adatszolgáltatása alapján
ezen elõirányzatok terhére az adatszolgáltatás napjáig benyújtott számlák együttes összegének különbözete 1469,7
millió forint;
2. a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetésérõl szóló 2008. évi CII. törvény 61. §-ának (4) bekezdésében biztosított
jogkörében az 1. pontban megjelölt megtakarítás terhére az 1. számú melléklet szerint 800,0 millió forint
átcsoportosítást rendel el a Duna Televízió Zrt. – a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény szerinti –
közszolgálati feladatainak ellátásához szükséges szervezeti átalakításának, közvetítésijog-vásárlásának,
mûszaki-technikai fejlesztéseinek támogatására a Zrt. alapítói, illetve részvényesi jogait gyakorló Hungária Televízió
Közalapítvány, továbbá 669,7 millió forint átcsoportosítást rendel el a Magyar Televízió Zrt. – a rádiózásról és
televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény szerinti – közszolgálati feladatainak ellátásához szükséges szervezeti
átalakításának, közvetítésijog-vásárlásának, mûszaki-technikai fejlesztéseinek támogatására a Zrt. alapítói, illetve
részvényesi jogait gyakorló Magyar Televízió Közalapítvány útján;
Felelõs:
pénzügyminiszter
Határidõ:
azonnal
3. a 2. pont szerint átcsoportosított 1469,7 millió forint teljes összegére elszámolási és a fel nem használt rész
tekintetében visszatérítési kötelezettséget ír elõ;
Felelõs:
Hungária Televízió Közalapítvány kuratóriumának elnöke
Duna Televízió Zrt. elnöke
Magyar Televízió Közalapítvány kuratóriumának elnöke
Magyar Televízió Zrt. alelnöke és cégvezetõje
Határidõ:
2010. június 30.
4. a 2. pont szerinti támogatás felhasználásának részletes feltételeit a 2. számú mellékletben rögzíti.

Bajnai Gordon s. k.,
miniszterelnök
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1. számú melléklet az 1224/2009. (XII. 29.) Korm. határozathoz
IX. Országgyûlés
Fejezet száma, megnevezése

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELÕIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA*
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2009.
Millió forintban, egy tizedessel
A módosítás
jogcíme

KIADÁSOK
Államháztartási
egyedi
azonosító

Fejezetszám

ElõKiJogAlJogir.- emelt FejeCímcímcímcím- cso- elõzetszám
csop.szám
szám portir.név
szám
szám szám

I.

Címnév

Alcímnév

Jogcímcsop.név

Jogcímnév

Elõir.csop.név

A módosítás
következõ
évre
áthúzódó
hatása

Módosítás
(+/–)

Kiemelt elõirányzat neve

A módosítást
elrendelõ
jogszabály/
határozat
száma

Országgyûlés
10

198466

Magyar Rádió támogatása
1

Magyar Rádió Zrt. mûsorterjesztési költségeire

11
198477

–966,0

Magyar Televízió támogatása
1

Magyar Televízió Zrt. mûsorterjesztési költségeire

13

–503,7

Média közalapítványok támogatása

032641

1

Magyar Televízió Közalapítvány támogatása

669,7

283856

2

Hungária Televízió Közalapítvány támogatása

800,0

Az elõirányzat-módosítás érvényessége:

a) a költségvetési évben egyszeri jellegû

Az adatlap 5 példányban töltendõ ki
Fejezet
Állami Számvevõszék
Magyar Államkincstár
Pénzügyminisztérium

1
1
1
2

példány
példány
példány
példány

A támogatás folyósítása/zárolása
(módosítás +/–)
idõarányos
teljesítményarányos
egyéb: azonnal

Összesen

I.
negyedév

II.
negyedév

1469,7

III.
negyedév

IV.
negyedév

1469,7

2. számú melléklet az 1224/2009. (XII. 29.) Korm. határozathoz
A 2009. évi mûsorterjesztési költség megtakarítás terhére nyújtott költségvetési támogatás
felhasználásának feltételei
I. Általános feltételek
1. A támogatás biztosításának feltétele a Duna Televízió Zrt. és a Magyar Televízió Zrt. (a továbbiakban:
kedvezményezett) nyilatkozattétele arról, hogy
a) a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban:
Áht.) 15. §-ában megállapított általános követelményeinek megfelel,
b) nincsen az Áht. 13/A. §-ának (5) bekezdésében meghatározott tartozása,
c) hozzájárul, hogy a támogatás folyósítója a b) pont szerinti nyilatkozat valóságtartalmának igazolását kérje az Áht.
18/C. §-ának (13)–(15) bekezdésében meghatározott eljárásban, vagy közvetlenül az állami, önkormányzati
adóhatóságtól és a vámhatóságtól,
d) vállalja, hogy a Kormány a támogatási feltételek meglétét és betartását a Kormányzati Ellenõrzési Hivatal
(a továbbiakban: KEHI) bevonásával ellenõrizze.
2. A kedvezményezett köteles a támogatás felhasználásáról dokumentációt készíteni, és azt a Hungária Televízió
Közalapítvány, illetve a Magyar Televízió Közalapítvány jóváhagyásával a pénzügyminiszter részére 2010. június 30-ig
megküldeni. A dokumentáció legfontosabb tartalmi elemei: tételes, számszaki elszámolás és szöveges indokolás
– a támogatás igénybevételi jogcímétõl függõen – a szervezeti átalakítás, közvetítésijog-vásárlás, mûszaki-technikai
fejlesztés megvalósításáról, a közszolgálati feladatellátással való kapcsolatáról, a támogatás felhasználásából eredõ
mûködési költségmegtakarításról, valamint az esetlegesen fel nem használt támogatási rész keletkezésének okáról,
indokairól.
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3. A KEHI a Kormányzati Ellenõrzési Hivatalról szóló 312/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 3. §-ának a) pontjában
meghatározott hatáskörében eljárva 2010. december 31-éig ellenõrzi a támogatás jogszerû igénybevételét, melynek
során minden olyan adatot bekérhet a kedvezményezettõl, amelyet az ellenõrzés teljes körû végrehajtása céljából
szükségesnek tart. A támogatás nem jogszerû vagy céltól eltérõ – ideértve a nem közszolgálati feladatellátáshoz
kapcsolódó – felhasználása esetén a kedvezményezett köteles a szóban forgó összeget haladéktalanul a Magyar
Államkincstárnak visszautalni.
4. A kedvezményezett köteles a támogatáshoz kapcsolódó minden dokumentumot tíz évig megõrizni, és a támogatást
nyújtó ilyen irányú felhívása esetén azokat bemutatni.
5. A támogatás felhasználása során a Zrt. köteles a jogszabályok, az alapító okirat, illetve a tulajdonosi jogok gyakorlója
döntéseinek megfelelõen eljárni.
6. A kedvezményezett a támogatási összeg 2010. május 31-ig általa ki nem fizetett, illetve kötelezettségvállalással nem
terhelt, vagy a 2. pont szerint el nem számolt részének Magyar Államkincstár felé történõ visszautalásáról 2010.
augusztus 31-ig gondoskodni köteles.

1.

2.

3.

4.

5.

II. Speciális feltételek a létszámcsökkentés egyszeri személyi kifizetéseire történõ felhasználásához
Az egyszeri, mûködési költségmegtakarítást eredményezõ költségvetési támogatás a kedvezményezett kizárólag
2009. december 21.–2010. április 30. között megvalósuló létszámcsökkentéséhez használható fel. Ennek minõsül, ha
a) a megvalósult létszámcsökkentés a kedvezményezettnél egyúttal álláshely (munkakör) megszüntetését is jelenti,
és
b) a létszámcsökkentéssel összefüggésben felmerülõ kifizetések 2009. december 21.–2010. április 30. között
esedékesek.
Nem minõsül létszámcsökkentésnek a foglalkoztatási forma megváltoztatása (pl. a munkavégzésre irányuló
jogviszonyokon belüli, illetve közötti váltás), a részvénytársaságon belüli áthelyezés vagy kiszervezés.
A költségvetési támogatás csak azon személyek tekintetében vehetõ igénybe, akik a kedvezményezett mint
munkáltató teljes, illetve részmunkaidõben foglalkoztatott munkavállalói, és a munkavállaló által betöltött álláshelyet
(munkakört) a munkáltató az elbocsátással egyidejûleg véglegesen megszünteti.
Határozott idejû munkaszerzõdés esetén a munkaviszony megszüntetése következtében a munkáltatót terhelõ
kötelezettségekre költségvetési támogatás – az 1. pontban foglaltakra is figyelemmel – csak abban az esetben
használható fel, ha a határozott idõbõl még hátralévõ idõ az utolsó munkában töltött napot követõen legalább egy év.
A támogatás felhasználásakor egyszeri személyi kifizetésként figyelembe vehetõ költségek:
a) a munkáltatói rendes felmondás esetére a munkavállalót a munkavégzés alóli kötelezõ felmentés idejére
jogszabály alapján megilletõ átlagkereset;
b) a végkielégítés kizárólag jogszabályban meghatározott mértéke;
c) a korengedményes nyugdíjazással kapcsolatos, jogszabályban meghatározott költségek;
d) munkaviszony közös megegyezéssel történõ megszüntetése alapján megállapított összeg, amennyiben az így
esedékessé váló kifizetések egyénenként nem haladják meg a felmondás esetén egyébként kifizetendõ
– legfeljebb a törvények szerinti kötelezõ mértékû – egyszeri személyi kiadások [a), b) és c) pontok szerinti]
összegét;
e) az a)–d) pontban felsorolt kifizetések munkaadókat terhelõ járulékai (társadalombiztosítási és munkaadói
járulék).
a) A kedvezményezett vállalja a megszüntetett munkakörbõl elbocsátott személy után igénybe vett költségvetési
támogatás visszafizetését, ha
aa) az elbocsátott személy újbóli foglalkoztatására, vagy a megszüntetett álláshely (munkakör) visszaállítására
annak megszüntetésétõl számított két éven belül mégis sor kerülne, ideértve a munkaügyi bíróság
utólagos, a munkaviszony jogellenes megszüntetését megállapító döntését és a munkáltató legalább
többségi tulajdonában álló vállalkozásnál a feladat átvételével történõ munkakör létesítését is,
ab) a megszüntetett munkakörbe tartozó feladat ellátására vonatkozó (szolgáltatásra vagy munkavégzésre
irányuló) szerzõdés megkötése során a szerzõdõ fél nem nyilatkozik arról, hogy a teljesítés során nem létesít
önálló munkakört.
b) Az a) pont szerinti esetben az elbocsátáshoz igénybe vett állami támogatás visszafizetésének kötelezettsége nem
terjed ki a támogatás azon hányadára, melyet a munkáltató az egyszeri személyi kifizetésekhez kapcsolódó adó
vagy járulék címén már befizetett.
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6. A támogatás létszámcsökkentés egyszeri személyi kifizetéseire történõ felhasználása esetén az I. Általános feltételek
2. pontja szerinti dokumentáció további tartalmi elemei:
a) nyilatkozat a 3. pontban foglalt feltételek fennállásáról,
b) a munkaviszony megszûnése, megszüntetése jogcímének megnevezése,
c) a létszámcsökkentési döntéssel összefüggõ egyszeri személyi kifizetések megnevezése és a kifizetések
esedékessége.

A Kormány 1225/2009. (XII. 29.) Korm. határozata
a HU9907 számú PHARE programmal kapcsolatos európai bizottsági követelés rendezésérõl
A Kormány elrendeli
1. a XIX. Uniós fejlesztések fejezet 2. cím. 6. alcím. 5. jogcím számú Uniós programokkal kapcsolatos visszafizetések
fejezeti kezelésû elõirányzat létrehozását;
Felelõs:
nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter
pénzügyminiszter
Határidõ:
azonnal
2. a XIX. Uniós fejlesztések fejezet 2. cím 8. alcím számú Európai uniós programokhoz kapcsolódó tartalék elõirányzatból
95 755 ezer forint átcsoportosítását a XIX. Uniós fejlesztések fejezet 2. cím 6. alcím 5. jogcím számú Uniós programokkal
kapcsolatos visszafizetések fejezeti kezelésû elõirányzatra;
Felelõs:
nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter
pénzügyminiszter
Határidõ:
az 1. pont végrehajtását követõen azonnal
3. a XIX. Uniós fejlesztések fejezet 2. cím 6. alcím 5. jogcím számú Uniós programokkal kapcsolatos visszafizetések fejezeti
kezelésû elõirányzatból 95 755 ezer forint melléklet szerinti átcsoportosítását a XIV. Igazságügyi és Rendészeti
Minisztérium fejezet 20. cím 8. alcím számú Egyéb közösségi programok Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
kiemelt elõirányzatra;
Felelõs:
nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter
igazságügyi és rendészeti miniszter
Határidõ:
a 2. pont végrehajtását követõen azonnal
4. a XIV. Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium fejezet 20. cím 8. alcím számú Egyéb közösségi programok Egyéb
mûködési célú támogatások, kiadások kiemelt elõirányzat terhére 95 755 ezer forintnak a Pénzügyminisztérium
Nemzeti Programengedélyezõ Iroda kezelésében lévõ Társadalmi Megújulás Operatív Program vonatkozó számlájára
történõ teljesítését.
Felelõs:
igazságügyi és rendészeti miniszter
pénzügyminiszter
Határidõ:
a 3. pont végrehajtását követõen azonnal
Bajnai Gordon s. k.,
miniszterelnök
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Melléklet az 1225/2009. (XII. 29.) Korm. határozathoz

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELÕIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA*
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2009.
Ezer forintban
TÁMOGATÁSOK
Államháztartási
egyedi
azonosító

Fejezetszám

ElõKiJogAlJogir.- emelt FejeCímcímcímcím- cso- elõ- zetszám
csop.szám
szám port- ir.név
szám
szám szám

XIX.

Címnév

JogElõAlJogcímir.címcímcsop.csop.Kiemelt
név
név
név
név elõirányzat neve

A módosítás
jogcíme
Módosítás
jogcíme

Módosítás
(+/–)

A módosítás
következõ
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást
elrendelõ
jogszabály/
határozat
száma

Uniós fejlesztések
2

Fejezeti kezelésû elõirányzatok
6

Egyéb uniós elõirányzatok
5

Uniós programokkal kapcsolatos
visszafizetések
1

Mûködési költségvetés
5

XIV.

Egyéb mûködési célú
támogatások,
kiadások

–95 755

Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium
20

Fejezeti kezelésû elõirányzatok
8

Egyéb közösségi programok
1

Mûködési költségvetés
5

Az elõirányzat-módosítás érvényessége:

Egyéb mûködési célú
támogatások,
kiadások

95 755

a) a költségvetési évben egyszeri jellegû
Foglalkoztatottak létszáma
(fõ) – idõszakra
Foglalkoztatottak létszáma
(fõ) – idõszakra

Az elõirányzat-módosítás érvényessége:

a) a költségvetési évben egyszeri jellegû

A Kormány 1226/2009. (XII. 29.) Korm. határozata
a 2009. évi központi költségvetés általános tartalékának elõirányzatából történõ felhasználásról
és egyes elõirányzatok csökkentésérõl
1. A Kormány az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 38. § (1) bekezdésében
biztosított jogkörében 11 156,8 millió forint 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 az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 38/A. §-ában kapott felhatalmazás alapján
– figyelemmel a folyó évi hiány alakulására – a minisztériumok igazgatása személyi juttatását érintõ intézkedésekrõl
szóló 1130/2009. (VII. 31.) Korm. határozatban szereplõ zárolás helyett csökkentést rendel el.
Felelõs:
a Magyar Államkincstár elnöke
Határidõ:
azonnal
Bajnai Gordon s. k.,
miniszterelnök
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Melléklet az 1226/2009. (XII. 29.) Korm. határozathoz
X. Miniszterelnökség
XI. Önkomrányzati Minisztérium
XIII. Honvédelmi Minisztérium
XVIII. Külügyminsiztérium
XX. Oktatási és Kulturális Minisztérium
Fejezet száma, megnevezése

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELÕIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA*
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2009.
Millió forintban, egy tizedessel
KIADÁSOK
Államháztartási
egyedi
azonosító

Fejezetszám

ElõKiJogAlJogir.- emelt FejeCímcímcímcím- cso- elõzetszám
csop.szám
szám portir.név
szám
szám szám

X.

Címnév

Alcímnév

Jogcímcsop.név

Jogcímnév

000505

Miniszterelnöki Hivatal igazgatása
1

000516

Mûködési költségvetés
1

Személyi juttatások

77,7

2

Munkaadókat terhelõ
járulékok

24,9

2

Központi Szolgáltatási Fõigazgatóság
1

Mûködési költségvetés
1

Személyi juttatások

68,3

2

Munkaadókat terhelõ
járulékok

21,9

3

Közigazgatási és Elektronikus Közszsolgáltatások Központi
Hivatala
1

Mûködési költségvetés
1

Személyi juttatások

3,7

2

Munkaadókat terhelõ
járulékok

1,2

4

Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet
1

004855

Mûködési költségvetés
1

Személyi juttatások

6,1

2

Munkaadókat terhelõ
járulékok

1,9

8

ECOSTAT Kormányzati Gazdaság- és Társadalom-stratégiai
Kutató Intézet
1

Mûködési költségvetés
1

Személyi juttatások

6,0

2

Munkaadókat terhelõ
járulékok

2,0

9

Fejezeti kezelésû elõirányzatok
3

279012

Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása
10

Egyéb civil és non-profit szervezetek támogatása
1

Mûködési költségvetés
5

5
264889

Egyéb mûködési célú
támogatások, kiadások
Felsõ- és közoktatási szoftver és licenc díj
Mûködési költségvetés

3
263512

150,0

Informatikai feladatok támogatása
7
1
9

Dologi kiadások

1 900,0

Készenléti rendszerek (EDR és ESR) üzemeltetése
és kapcoslódó kiadások támogatása
1

Mûködési költségvetés
3

XI.

Dologi kiadások
Önkomrányzati Minisztérium

12

Fejezeti kezelésû elõirányzatok
26

025155

Módosítás
(+/–)

Miniszterelnöki Hivatal
1

252134

Kiemelt elõirányzat neve

Miniszterelnökség
1

001766

Elõir.csop.név

A módosítás
jogcíme

Sporttevékenységek támogatása
4

Versenysprot támogatása
1

Mûködési költségvetés

2 000,0

A módosítás
következõ
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást
elrendelõ
jogszabály/
határozat
száma

47838
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KIADÁSOK
Államháztartási
egyedi
azonosító

Fejezetszám

ElõKiJogir.- emelt FejeAlJogCímcímcímcím- cso- elõzetszám
csop.szám
szám portir.név
szám
szám szám

Címnév

Alcímnév

Jogcímcsop.név

Jogcímnév

Elõir.csop.név

5
219833

XIII.

HM Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség, csapatok
központi logisztikai ellátás kiadásai
Felhalmozási költségvetés
1

XVIII.

Intézményi beruházási
kiadások

800,0

Külügyminisztérium
5

Fejezeti kezelésû elõirányzatok
6

004174

Nemzetközi tagdíjak és európai uniós befizetések
1

Nemzetközi tagdíjak és kötelezõ jellegû, önkéntes
hozzájárulások
1

Mûködési költségvetés
3

255390

Dologi kiadások

2

5 203,3

Európai uniós befizetések
1

Mûködési költségvetés
3

XX.

Dologi kiadások

39,8

Oktatási és Kulturális Minisztérium
2

Egyetemek, fõiskolák
1

Mûködési költségvetés
3

Dologi kiadások

3

100,0

Közgyûjtemények
1

Mûködési költségvetés
3

Dologi kiadások

4

200,0

Mûvészeti intézmények
1

Mûködési költségvetés
1

Személyi juttatások

51,0

2

Munkaadókat terhelõ
járulékok

15,0

3

Dologi kiadások

2

159,0

Felhalmozási költségvetés
1

Intézményi beruházási
kiadások

11

75,0

Fejezeti kezelésû elõirányzatok
10

Alapítványok, közalapítványok támogatása
2

271445

Kulturális alapítványok, közalapítványok
támogatása
2

Egyéb kulturális alapítványok,
közalapítványok támogatása
1

Mûködési költségvetés
5

X.

Egyéb mûködési célú
támogatások, kiadások

50,0

Miniszterelnökség
20

Tartalékok
1

Az elõirányzat-módosítás érvényessége:

Költségvetés általános tartaléka

–11 156,8

a) a költségvetési évben egyszeri jellegû

BEVÉTELEK
Fejezetszám

A módosítást
elrendelõ
jogszabály/
határozat
száma

Honvédelmi Minisztérium
4
2

Államháztartási
egyedi
azonosító

A módosítás
következõ
évre
áthúzódó
hatása

10,0

Honvédelmi Minisztérium

281289

001414

A módosítást
elrendelõ
jogszabály/
határozat
száma

190,0

Egyéb mûködési célú
támogatások, kiadások

1

218605

A módosítás
következõ
évre
áthúzódó
hatása

Mûködési költségvetés
5

218672

Módosítás
(+/–)

Kiemelt elõirányzat neve

2009. évi 193. szám

Szabadidõsport támogatása
1

227942

A módosítás
jogcíme

Egyéb mûködési célú
támogatások, kiadások

23

•

ElõKiJogAlJogir.- emelt FejeCímcímcímcím- cso- elõ- zetszám
csop.szám
szám port- ir.név
szám
szám szám

Az elõirányzat-módosítás érvényessége:

Címnév

Alcímnév

a) a költségvetési évben egyszeri jellegû

Jogcímcsop.név

Jogcímnév

Elõir.csop.név

Kiemelt elõirányzat neve

A módosítás
jogcíme
Módosítás
(+/–)
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A módosítás
jogcíme

TÁMOGATÁSOK
Államháztartási
egyedi
azonosító

Fejezetszám

ElõKiJogir.- emelt FejeAlJogCímcímcímcím- cso- elõ- zetszám
csop.szám
szám port- ir.név
szám
szám szám

X.

Címnév

JogElõAlJogcímir.címcímcsop.csop.név
név
név
név

A módosítás
következõ
évre
áthúzódó
hatása

Módosítás
(+/–)

Kiemelt elõirányzat neve

Miniszterelnökség
1

Miniszterelnöki Hivatal

000505

1

Miniszterelnöki Hivatal igazgatása

000516

2

Központi Szolgáltatási Fõigazgatóság

102,6
90,2

001766

3

Közigazgatási és Elektronikus Közszsolgáltatások Központi
Hivatala

252134

4

Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet

8,0

004855

8

ECOSTAT Kormányzati Gazdaság- és Társadalom-stratégiai Kutató
Intézet

8,0

9

4,9

Fejezeti kezelésû elõirányzatok
3

279012

Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása
10

Egyéb civil és nonprofit szervezetek támogatása

5

150,0

Informatikai feladatok támogatása

264889

7

Felsõ- és közoktatási szoftver és licenc díj

1 900,0

263512

9

Készenléti rendszerek (EDR és ESR) üzemeltetése és
kapcoslódó kiadások támogatása

2 000,0

XI.

Önkomrányzati Minisztérium
12

Fejezeti kezelésû elõirányzatok
26

Sporttevékenységek támogatása

025155

4

Versenysprot támogatása

219833

23

Szabadidõsport támogatása

XIII.

190,0
10,0

Honvédelmi Minisztérium
1

281289

Honvédelmi Minisztérium
4

HM Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség, csapatok központi
logisztikai ellátás kiadásai

XVIII.

800,0

Külügyminisztérium
5

Fejezeti kezelésû elõirányzatok
6

004174

Nemzetközi tagdíjak és európai uniós befizetések
1

255390

Nemzetközi tagdíjak és kötelezõ jellegû, önkéntes
hozzájárulások

2

5 203,3

Európai uniós befizetések

XX.

39,8

Oktatási és Kulturális Minisztérium

227942

2

Egyetemek, fõiskolák

100,0

218672

3

Közgyûjtemények

200,0

4

Mûvészeti intézmények

300,0

11

Fejezeti kezelésû elõirányzatok

218605

A módosítást
elrendelõ
jogszabály/
határozat
száma

10

Alapítványok, közalapítványok támogatása
2

Kulturális alapítványok, közalapítványok támogatása

271445

2

Az elõirányzat-módosítás érvényessége:

Egyéb kulturális alapítványok,
közalapítványok támogatása

50,0

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
Fejezet
Állami Számvevõszék
Magyar Államkincstár
Pénzügyminisztérium

1
1
1
2

példány
példány
példány
példány

A támogatás folyósítása/zárolása
(módosítás +/–)
idõarányos
teljesítményarányos
egyéb: azonnal

* Az összetartozó elõirányzat-változásokat (+/–) egymást követõen kell szerepeltetni.

Összesen

11 156,8

I.
negyedév

II.
negyedév

III.
negyedév

IV.
negyedév

11 156,8

47840

MAGYAR KÖZLÖNY

•

2009. évi 193. szám

A Kormány 1227/2009. (XII. 29.) Korm. határozata
a MALÉV Magyar Légiközlekedési Zrt. (MALÉV Zrt.) hosszabb távú mûködõképességéhez szükséges
egyes intézkedésekrõl
A Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 2009. évi CXXIX. törvény 31. §-ában foglalt felhatalmazás
alapján a Kormány a MALÉV Magyar Légiközlekedési Zrt. (MALÉV Zrt.) hosszabb távú mûködõképességének a megteremtéséhez
fûzõdõ kiemelt nemzetgazdasági érdekre tekintettel engedélyezi, hogy a MALÉV Zrt. értékesítésére kötött részvény adásvételi
szerzõdés kapcsán – a Malév Vagyonkezelõ Kft. és a Magyar Fejlesztési Bank Zrt. által 2007. május 24-én aláírt, 2007. december 20-án
módosított Tartozásátvállalási és Módosító Szerzõdés biztosítására – a Vnyesekonombank által nyújtott 32 millió euró összegû
Hiteltörlesztési Bankgarancia címén fennálló állami követelés – legfeljebb az a) pontban foglaltak szerint ténylegesen folyósított
összeg erejéig – elengedésre kerüljön abban az esetben, ha
a) a Vnyesekonombank vállalja, hogy a MALÉV Zrt. tevékenységének finanszírozásához szükséges fedezetet
– középlejáratú hitel formájában, legfeljebb EURIBOR + 500 bázispont kamat mellett – a nemzeti légitársaság
számára biztosítja, és
b) 2010. január 31. napjáig aláírásra kerülnek azok a megállapodások, amelyek révén a Magyar Állam a MALÉV
Zrt.-ben többségi befolyást biztosító részesedéshez jut.
Felelõs:
pénzügyminiszter
Határidõ:
2010. január 31.
Bajnai Gordon s. k.,
miniszterelnök

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.

