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I. RÉSZ
Személyi rész

II. RÉSZ
Törvények, országgyûlési határozatok,

kormányrendeletek és -határozatok

A Kormány 176/2010. (V. 13.) Korm. rendelete
az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat hivatalból indult közigazgatási hatósági
eljárása során felmerülõ egyéb eljárási költségekrõl

A Kormány az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységrõl szóló 1991. évi XI. törvény 15. § (12) bekezdés b) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következõket

rendeli el:

1. § E rendelet hatálya az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (a továbbiakban: Szolgálat) hatáskörébe

tartozó, hivatalból indult közigazgatási hatósági eljárásokra terjed ki.

2. § (1) A Szolgálat közigazgatási hatósági eljárása során felmerülõ mintavételi, laboratóriumi és az egyéb mûszeres

vizsgálatok költségének mértékét az 1. melléklet határozza meg. Az 1. mellékletben foglalt költségek mértéke magába

foglalja a mintavételi, laboratóriumi és egyéb mûszeres vizsgálatok végzése során felmerülõ összes személyi és dologi

költséget is.

(2) A mintavételi, laboratóriumi és egyéb mûszeres vizsgálatok körébe nem tartozó, az eljárás során a tényállás tisztázása

kapcsán felmerült személyi és dologi költségek mértéke minden megkezdett óránként az eljárásban a Szolgálat

képviseletében résztvevõnként 3430 Ft/fõ/óra azzal, hogy ezen eljárási költség összege nem haladhatja meg

eljárásonként a 30 000 Ft-ot.

3. § (1) Az elsõfokú eljárás során jogerõs határozattal megállapított eljárási költséget a Szolgálat eljáró hatóságának

– kistérségi intézete esetén a Szolgálat azon regionális intézetének, melynek illetékességi területén mûködõ kistérségi

intézet az eljárási költséget megállapította – a Magyar Államkincstárnál vezetett, a 2. mellékletben meghatározott

elõirányzat-felhasználási számlájára kell átutalási megbízással teljesíteni, készpénz-átutalási megbízással (csekk) vagy

postai úton befizetni.

(2) A másodfokú eljárás során jogerõs határozattal megállapított eljárási költséget a Szolgálat másodfokon eljáró

hatóságának kell az (1) bekezdésben foglaltak szerint megfizetni.

(3) Megismételt eljárás során az ügyfél kizárólag az ezen eljárás során keletkezett eljárási költségek megfizetésére

kötelezhetõ.

(4) Az eljárási költséget a döntés jogerõre emelkedésétõl számított 22 munkanapon belül kell az ügyfélnek megfizetnie.

(5) A befizetett eljárási költségrõl az eljáró hatóság számlát állít ki, melyet a befizetést követõ tíz munkanapon belül

továbbít az ügyfélnek.

(6) A befolyt eljárási költség a Szolgálat bevételét képezi.

4. § Az eljárási költségek nyilvántartására és elszámolására az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési

kötelezettségének sajátosságairól szóló jogszabály elõírásait kell alkalmazni.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követõ 15. napon lép hatályba.

6. § E rendelet elõírásait a hatálybalépését követõen indult eljárásokban kell alkalmazni.

Bajnai Gordon s. k.,

miniszterelnök
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1. melléklet a 176/2010. (V. 13.) Korm. rendelethez

A Szolgálat közigazgatási hatósági eljárása során felmerülõ mintavételi, laboratóriumi, illetve az egyéb

mûszeres vizsgálatok költségének mértéke

1. Élelmiszerek meghatározott táplálkozási céloknak való megfelelõsége ellenõrzése céljából hivatalból indított

közigazgatási hatósági eljárások során elvégzett egyes vizsgálatok költségei

A B

1 Vizsgálat megnevezése Eljárási költség mértéke (Ft)

2 Zsírtartalom meghatározása 10 600 Ft

3 A-vitamin tartalom meghatározása 22 100 Ft

4 Koleszterin-tartalom meghatározása gázkromatográfiás módszerrel 21 600 Ft

5 Összes karotin tartalom meghatározása 13 600 Ft

6 L-Karnitin tartalom meghatározása 15 400 Ft

7 Q10 tartalom meghatározása 4 300 Ft

8 Állati és növényi zsírok, olajok sav-számának meghatározása 6 600 Ft

9 Állati és növényi zsírok, olajok peroxid számának meghatározása 8 100 Ft

10 Transz-zsírsav tartalom meghatározása 15 200 Ft

11 Zsírsav összetételének meghatározása 11 500 Ft

12 Koffein-tartalom meghatározása 16 600 Ft

13 Rosttartalom meghatározása 17 800 Ft

14 Összes polifenol-tartalom meghatározása 6 800 Ft

15 Só-tartalom meghatározása 2 500 Ft

16 E-vitamin tartalom meghatározása 22 100 Ft

2. Az emberi használatra szolgáló felszíni vizekre, a medencés fürdõkre vonatkozó közegészségügyi követelmények;

az ivóvíz és fürdésre használt vizek higiénés határértékeinek; valamint az ivóvíz, ásvány- és gyógyvizek, palackozott

vizek minõségének ellenõrzése során, továbbá a természetes eredetû, véletlenszerû vagy szándékos vízszennyezés

vagy annak gyanúja miatt szükségessé váló, hivatalból indított közigazgatási hatósági eljárások során elvégzett egyes

vizsgálatok költségei

A B

1 Vizsgálat megnevezése Eljárási költség mértéke (Ft)

2 Mikroszkópos biológiai vizsgálat, MSZ 448–36:1985 11 600 Ft

3 Thamnotox kit teszt, MSZ 20359:2003 19 600 Ft

4 Microcisztin meghatározása HPLC módszerrel, ISO 20179:2005 31 900 Ft

5 Klorofill a, MSZ-ISO 10260:1993 8 000 Ft

6 Asszimilálható szerves szén (AOC) vizsgálat 14 700 Ft

7 Legionella kimutatás és szerotipizálás – rutin vízmikrobiológia 8 400 Ft

8 Fotometriás vizsgálatok:

9 Mangán 1 200 Ft

10 Ammónium 1 200 Ft

11 Nitrit 1 200 Ft

12 Nitrát 1 200 Ft

13 Szulfát 1 500 Ft

14 Vas 1 200 Ft

15 Alumínium 1 400 Ft

16 Cianid 2 900 Ft

17 Fenol-index 3 400 Ft

18 Fluorid 2 000 Ft

19 Olaj-index 2 600 Ft

20 Szulfid 2 800 Ft

21 Metabórsav 1 500 Ft
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A B

1 Vizsgálat megnevezése Eljárási költség mértéke (Ft)

22 Mûszeres vizsgálatok:

23 pH 800 Ft

24 Vezetõ képesség 700 Ft

25 Zavarosság 1 000 Ft

26 TOC 3 200 Ft

27 Nátrium, Kálium 2 800 Ft

28 Fémek AAS 6 000 Ft

29 Egyéb vizsgálatok:

30 Klorid 800 Ft

31 Lúgosság 700 Ft

32 Keménység 1 000 Ft

33 KOIps 1 000 Ft

34 Szabad és kötött klór 900 Ft

35 Klorit 2 400 Ft

36 Fémek 2 300 Ft

37 Higany 3 000 Ft

38 Benzol 10 400 Ft

39 BTEX 13 500 Ft

40 Benz(a)pirén+PAH 20 700 Ft

41 Trihalometán 10 400 Ft

42 Összes illékony benzol és a halogénezettek 26 400 Ft

43 Illékony halogénezett 16 400 Ft

44 Peszticidek 36 700 Ft

45 TPH 22 300 Ft

46 PCB 22 300 Ft

47 EPH 12 100 Ft

2. melléklet a 176/2010. (V. 13.) Korm. rendelethez

A Szolgálat eljáró közigazgatási szervének elõirányzat-felhasználási számla száma

A B

1 A Szolgálat eljáró közigazgatási szerve Elõirányzat-felhasználási számla száma

2 Országos Tisztifõorvosi Hivatal 10032000-00281519-00000000

3 ÁNTSZ Dél-alföldi Regionális Intézete 10026005-00290201-00000000

4 ÁNTSZ Észak-alföldi Regionális Intézete 10045002-00290184-00000000

5 ÁNTSZ Észak-magyarországi Regionális Intézete 10035003-00290177-00000000

6 ÁNTSZ Nyugat-dunántúli Regionális Intézete 10033001-00290218-00000000

7 ÁNTSZ Dél-dunántúli Regionális Intézete 10039007-00290225-00000000

8 ÁNTSZ Közép-dunántúli Regionális Intézete 10048005-00290256-00000000

9 ÁNTSZ Közép-magyarországi Regionális Intézete 10032000-00290160-00000000

10 Országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézet 10032000-00290050-00000000

11 Országos Környezetegészségügyi Intézet 10032000-00290438-00000000
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A Kormány 179/2010. (V. 13.) Korm. rendelete
a közúti jármûvezetõk és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának
általános szabályairól szóló 70/2005. (IV. 21.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a közúti közlekedésrõl szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pontja 8. alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:

1. § A közúti jármûvezetõk és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának általános szabályairól

szóló 70/2005. (IV. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § b) és c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazási köre kiterjed:)

„b) a közúti jármûvezetõi szakoktató (a továbbiakban: szakoktató), továbbá a képzõ szerv szakmai irányítását ellátó

iskolavezetõ (a továbbiakban: iskolavezetõ) szaktanfolyami képzésére és vizsgáztatására,

c) a közúti jármûvezetõi vizsgabiztos szaktanfolyami képzésére és vizsgáztatására és a szaktanfolyami vizsgabiztosra,”

2. § (1) Az R. 2. § b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép, egyidejûleg a 2. § a következõ b1) ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában)

„b) képzés: a közúti jármûvezetõk tanfolyamon és a közúti közlekedési szakemberek szaktanfolyamon történõ

oktatása, amely elméleti és gyakorlati részekbõl áll,

b1) továbbképzés: a közúti jármûvezetõk tanfolyamon és a közúti közlekedési szakemberek szaktanfolyamon történõ

idõszakos képzése, amely elméleti és gyakorlati részekbõl áll,”

(2) Az R. 2. § l) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában)

„l) vizsgabiztos: a közúti jármûvezetõk vizsgáztatását végzõ személy,”

(3) Az R. 2. § a következõ m)–q) pontokkal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában)

„m) szaktanfolyami-vizsgabiztos: a közúti közlekedési szakemberek vizsgáztatásában közremûködõ személy,

n) szakoktatók, vizsgabiztosok képzése: felsõoktatási intézmény által – a közúti jármûvezetõ-képzõk országos

mûködési területû érdekképviseleti szerve bevonásával – végzett képzés,

o) szakoktatók, vizsgabiztosok továbbképzése: felsõoktatási intézmény által – a közúti jármûvezetõ-képzõk országos

mûködési területû érdekképviseleti szerve bevonásával – végzett oktatása,

p) képzési program: a tanfolyam és a szaktanfolyam elméleti tantárgyának oktatására vonatkozó ismeretanyag és

oktatási módszer, amely lehet távoktatás („e-learning”) rendszerû is.

q) távoktatás („e-learning”): a felnõttképzésrõl szóló törvényben meghatározott olyan távoktatás, amely oktatás-

technológiai és pedagógiai módszertant is tartalmaz , valamint magában foglalja a zárt futásidejû keretrendszert

(a továbbiakban: rendszer) és abban tárolt digitális tananyagot, amelyhez a tanuló – autentikációt követõen

interneten keresztül, web böngészõ használatával – kapcsolódhat.”

3. § Az R. 3. § helyébe a következõ rendelkezés lép:

„3. § (1) Képzési engedély kiadására vonatkozó feltételeket közúti jármûvezetõk és a közúti közlekedési szakemberek

képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló miniszteri rendelet határozza meg.

(2) A közúti jármûvezetõk képzését a Nemzeti Közlekedési Hatóság (a továbbiakban: NKH) regionális igazgatósága,

a közúti közlekedési szakemberek képzését az NKH Kiemelt Ügyek Igazgatósága engedélyezi, és az engedélyezési

hatáskörébe tartozó tevékenységek tekintetében ellátja a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának

általános szabályairól szóló törvény szerinti szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóság feladatait.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott képzési engedély alapján az ország egész területén végezhetõ képzés.

(4) Képzési engedély adható csak elméleti vagy csak gyakorlati képzésre is.”

4. § (1) Az R. 4. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) Az NKH elnöke – a közúti jármûvezetõk és közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának

részletes szabályairól szóló miniszteri rendelet alapján –

a) meghatározza:

aa) a képzés és a vizsgáztatás tárgyi feltételeinek alkalmazására vonatkozó technológiai és mûszaki követelményeket,
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ab) a vizsgakövetelményekre vagy a képesítés megszerzésére vonatkozó elõírások alapján a vizsgafeladatokat,

a képzések tanterveit, a tantervi óraszámokat, az egyes elméleti tantárgyak hallgatása alóli mentesítések alapjául

szolgáló képesítések, végzettségek körét,

ac) a képzések és a képzésekhez kapcsolódó vizsgák lebonyolításának rendjét, ügyvitelét és módszereit,

ad) a szaktanfolyamokon oktató elõadókra vonatkozó képesítési követelmények alkalmazásának részletes szabályait,

ae) a távoktatás („e-learning”) rendszerû képzési program minõsítésének és tanúsításának módját, a Közlekedési

Szakértõi Testület szakmai állásfoglalására figyelemmel,

b) létrehozza a közúti jármûvezetõk és közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes

szabályairól szóló miniszteri rendeletben meghatározott Közlekedési Szakértõi Testületet.”

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

„(4) A szakoktatók, az iskolavezetõk és a vizsgabiztosok továbbképzésen és ezt követõ vizsgán kötelesek részt venni.”

(3) Az R. 4. § a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) A közúti jármûvezetõk és közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól

szóló miniszteri rendeletben meghatározott elméleti tanfolyami, szaktanfolyami oktatás tanteremben vagy távokta-

tással („e-learning”) végezhetõ.”

5. § Az R. 2. § e) pont eg) alpontjában a „gázautószerelõ képesítéssel rendelkezõ” szövegrész helyébe az „autógáz-

biztonsági képesítéshez kötött tevékenységet folytató” szöveg lép.

6. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követõ napon lép hatályba, és 2010. július 2-án

hatályát veszti.

(2) Az 1–4. § 2010. július 1-jén lép hatályba.

Bajnai Gordon s. k.,

miniszterelnök

A Kormány 180/2010. (V. 13.) Korm. rendelete
az egészségügyi technológiák egészségbiztosítási finanszírozásba történõ befogadásának
alapelveirõl, feltételrendszerérõl és részletes szabályairól, valamint a már befogadott technológiák
körének felülvizsgálatáról és módosításáról

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

a 17. § tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. §

(1) bekezdés a) pontjában, b) pont bb) alpontjában és c) pontjában

kapott felhatalmazás alapján,

az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:

1. § (1) E rendelet hatálya a rendelõintézeti járóbeteg-szakellátást vagy fekvõbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi

szolgáltató által a kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 5/B. § o) pontja szerinti

gyógyító megelõzõ eljárások során alkalmazott egészségügyi technológiákra (a továbbiakban: technológia) terjed ki.

(2) E rendelet hatálya nem terjed ki az Egészségbiztosítási Alapból (a továbbiakban: E. Alap) támogatott, valamint

támogatásra javasolt gyógyszereknek a törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielégítõ

tápszerek társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának szempontjairól és a befogadás vagy a támogatás

megváltoztatásáról szóló miniszteri rendelet (a továbbiakban: R1.) szerinti befogadására.

(3) E rendelet hatálya nem terjed ki az E. Alapból támogatott, valamint támogatásra javasolt gyógyászati segédesz-

közöknek a gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történõ befogadásáról, támogatással

történõ rendelésérõl, forgalmazásáról, javításáról és kölcsönzésérõl szóló miniszteri rendelet szerinti befogadására.
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2. § E rendelet alkalmazásában:

1. egészségügyi technológiaértékelés: a technológiákat eredményesség/hatásosság, hatékonyság, költséghatékonyság,

gazdasági és társadalmi következmények szempontjából értékelõ eljárások összessége;

2. elõzetes befogadási eljárás: a technológia E. Alapot terhelõ finanszírozásba (a továbbiakban: finanszírozás) történõ

befogadhatóságának megállapítására irányuló eljárás;

3. eredményesség/hatásosság: a technológia szokásos, a valós gyakorlatot tükrözõ körülmények között elért egészség-

nyeresége;

4. gyógyszer: a rendelõintézeti járóbeteg-szakellátást vagy fekvõbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók

által biztosított körülmények között alkalmazható gyógyszer;

5. új gyógyszert igénylõ technológia: az elõzetes befogadási eljárás tárgyát képezõ azon technológia, amely alkalmazá-

sához olyan gyógyszer szükséges, aminek befogadása az R1. szerinti kérelem alapján történik;

6. hatékonyság: a rendelkezésre álló forrásokból az egészségi állapotban bekövetkezõ legtöbb pozitív változás elérése;

7. költséghatékonyság: a befogadási döntéseknek a költséghatékonyság figyelembevételével való meghozatala,

a költséghatékony egészségügyi ellátás gyakorlati megvalósításának ösztönzése;

8. kritikai értékelés: az elõzetes befogadás iránti kérelemhez benyújtott egészségügyi technológiaértékelési leírás

tartalmi ellenõrzése, értékelése;

9. orvostechnikai eszköz: az orvostechnikai eszközökrõl szóló miniszteri rendelet szerinti orvostechnikai eszköz;

10. új eszköz: gyógyító-megelõzõ eljárások során használt, a betegségek diagnosztikájában és terápiájában közvetlenül

alkalmazott orvostechnikai eszköz,

a) amely a kérelem benyújtását megelõzõen finanszírozásban nem részesült és

b) amellyel egyenértékû eszköz sem részesült a kérelem benyújtását megelõzõen finanszírozásban;

11. új indikáció: olyan betegségcsoport, amire technológia korábbi alkalmazási területe nem terjed ki;

12. új orvosi eljárás: orvosi közremûködéssel vagy közvetlen orvosi irányítással végzett – az egészségügyi szakellátás

társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseirõl szóló miniszteri rendeletben, a járóbeteg-szakellátás vagy

a fogászati ellátás tevékenységi kódlistájának alkalmazásáról szóló Szabálykönyvben, valamint a Besorolási Kézi-

könyvben nem szereplõ – egészségügyi tevékenység, amelyet diagnosztikus, terápiás, megelõzõ, rehabilitációs céllal

végeznek új módszertan vagy technológia alkalmazásával, és amely a

a) már korábban is alkalmazott, azonos ellátási célú orvosi eljárásokhoz képest

aa) diagnosztika esetén a vizsgálati cél szempontjából releváns jellemzõ legalább egy paraméterrel eltérõ

értékét határozza meg, vagy a jellemzõ paraméter értékének mérési pontosságát, megbízhatóságát

módosítja vagy

ab) megelõzés, terápia, rehabilitáció esetén az alkalmazásával a beteg egészségi állapotának legalább egy,

az eljárás célja szempontjából releváns értékét javítja vagy

b) egészségi állapot korábban nem vizsgált jellemzõjének meghatározására, vagy az egészségi állapot, betegség

korábban nem kezelt elváltozásának megszüntetésére, javítására, romlásának megakadályozására irányul.

3. § (1) Az elõzetes befogadási eljárás során az Országos Egészségbiztosítási Pénztár központi szerve (a továbbiakban: OEP)

megállapítja, hogy a kérelemben megjelölt technológia, valamint az új gyógyszert igénylõ technológia

finanszírozásba történõ befogadásra alkalmas-e.

(2) Az OEP feladatai:

a) az elõzetes befogadási eljárás lefolytatása,

b) javaslattétel az egészségbiztosításért felelõs miniszternek (a továbbiakban: miniszter) a 8. §-ban foglaltakról,

c) a miniszter tájékoztatása a kérelemben meghatározott technológia által kiváltott technológiák finanszírozásból

való törlésébõl várható megtakarítás mértékérõl és

d) a már befogadott technológiák körének folyamatos felülvizsgálata, javaslattétel a miniszter számára

a finanszírozási paraméterek módosítására és a befogadott technológiák törlésére.

4. § (1) Az elõzetes befogadás iránti kérelem

a) új eszközt nem igénylõ új orvosi eljárásra,

b) új eszközt igénylõ új orvosi eljárásra,

c) korábban befogadott eszköz, orvosi eljárás új indikációban való alkalmazására

irányulhat.
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(2) Az új gyógyszert igénylõ technológia elõzetes befogadását az OEP az R1. szerint meghozott, befogadásról szóló

határozat alapján hivatalból folytatja le.

5. § (1) A 4. § (1) bekezdése szerinti kérelmet az OEP honlapján erre rendszeresített, az 1. melléklet szerinti adattartalmú

nyomtatvány vagy elektronikus ûrlap kitöltésével kell benyújtani.

(2) A kérelemhez csatolni kell a gyógyító-megelõzõ eljárások során alkalmazott egészségügyi technológiák egészség-

biztosítási finanszírozásba történõ befogadásához kapcsolódó egyes eljárásokért fizetendõ igazgatási szolgáltatási

díjakról szóló miniszteri rendeletben (a továbbiakban: R2.) meghatározott igazgatási szolgáltatási díj befizetésérõl

szóló igazolást.

(3) A kérelmezõ a kérelem adataiban bekövetkezett változásokról haladéktalanul értesíti az OEP-et.

6. § (1) Az OEP az Egészségügyi Tudományos Tanács, valamint az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal

szakhatósági állásfoglalásának kézhezvételét követõ 5 munkanapon belül a kérelmet véleményezés céljából – a szak-

hatósági állásfoglalásokkal együtt – megküldi az Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézetnek (a továbbiakban: ESKI),

valamint az illetékes szakmai kollégiumnak (kollégiumoknak).

(2) Az ESKI-nek, valamint az illetékes szakmai kollégiumnak (kollégiumoknak) a kérelem kézhezvételétõl számított

30 munkanapon belül kell megküldeniük a véleményüket az OEP részére.

(3) Az illetékes szakmai kollégium (kollégiumok) a véleményüket a 2. melléklet szerinti értékelési kérdõív adattartalmának

megfelelõen adhatják meg.

(4) Az ESKI a kérelmezõ által benyújtott költséghatékonysági elemzés és a releváns szakirodalmi adatok segítségével

kritikai értékelést készít és értékeli a kérelmet.

(5) Az OEP a beérkezett vélemények alapján a (2) bekezdés szerinti határidõ lejártát követõ 22 munkanapon belül értékeli,

és a gyógyító-megelõzõ eljárások során alkalmazott egészségügyi technológiák egészségbiztosítási finanszírozásba

történõ befogadásához kapcsolódó eljárás során alkalmazandó szakmai szempontrendszerrõl és szakmapolitikai

prioritásokról szóló miniszteri rendeletben (a továbbiakban: R3.) meghatározott szakmai szempontrendszer alapján

pontozza a kérelmet.

7. § Az OEP az új gyógyszert igénylõ technológiát a 4. § (2) bekezdése szerinti határozat meghozatalát követõ 22 munka-

napon belül értékeli, és az R3.-ban meghatározott szakmai szempontrendszer alapján pontozza.

8. § (1) Az OEP a 6. § (5) bekezdése, valamint a 7. § szerinti értékelést és pontozást követõ 10 munkanapon belül dönt

az elõzetes befogadásról.

(2) A finanszírozásba való befogadásra az a technológia alkalmas, amely az R3.-ban meghatározott szakmai szempont-

pontrendszer alapján adható maximális pontszám 60 százalékát és a szakmai szempontrendszer kategóriáin belül

az egyes kategóriákként adható pontszám 40 százalékát elérte.

(3) Az (1) bekezdés szerinti elõzetes befogadásról szóló határozat tartalmazza

a) a döntést arról, hogy a technológia finanszírozásba történõ befogadásra alkalmas-e,

b) a technológia nevét és

c) a technológia tekintetében az R3. alapján megállapított pontszámot.

(4) Ha az OEP úgy dönt, hogy a technológia a finanszírozásba történõ befogadásra alkalmas, a határozat a (3) bekez-

désben foglaltakon túl tartalmazza a technológia OENO kódját, valamint annak megjelölését, hogy a technológiát

finanszírozás ellenében csak a miniszter által rendeletben meghatározott egészségügyi szolgáltató, vagy bármely,

az adott ellátás tekintetében finanszírozási szerzõdéssel rendelkezõ egészségügyi szolgáltató alkalmazhatja.

(5) Az OEP a (4) bekezdés szerinti határozatához kapcsolódóan javaslatot tesz a miniszternek

a) a finanszírozás módjára és mértékére,

b) a finanszírozás volumenére és

c) az elõzetesen befogadott technológia által kiváltott technológiák finanszírozásból való törlésére.

9. § Az OEP 8. § (1) bekezdése szerinti határozatával szembeni fellebbezés elbírálására az Egészségbiztosítási Felügyelet

(a továbbiakban: Felügyelet) jogosult. A fellebbezéshez csatolni kell az R2.-ben meghatározott jogorvoslati díj

befizetésérõl szóló igazolást.
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10. § Az OEP a 8. § (1) bekezdése szerinti jogerõs határozatot és a 8. § (5) bekezdése szerinti javaslatot, valamint

a technológia költségvetési hatásszámítását a határozat jogerõre emelkedésétõl számított 5 munkanapon belül

megküldi a miniszternek.

11. § (1) A miniszter a határozatok alapján a Magyar Köztársaság költségvetésérõl szóló törvény soron következõ kihirdetését

követõen, a társadalombiztosítási finanszírozásra vonatkozó miniszteri rendeletek módosításával fogadhatja be

a technológiákat.

(2) A miniszter a határozatokat a határozatok jogerõre emelkedéstõl számított három évig veheti figyelembe az (1) bekez-

dés szerinti befogadás során.

(3) Ha a határozatban a 6. § (5) bekezdése vagy a 7. § szerinti értékelés alapján megállapításra került, hogy a technológia

életmentõ és finanszírozott alternatívával nem rendelkezik, vagy az E. Alap számára megtakarítással jár, akkor

a miniszter az (1) bekezdéstõl eltérõ idõpontban is befogadhatja a technológiát.

12. § (1) Az OEP – a Finanszírozási Kódkarbantartó Bizottsággal együttmûködve – folyamatosan felülvizsgálja a (2)–(3) bekez-

dés szerinti szempontok alapján a befogadott technológiákat.

(2) Az OEP az (1) bekezdés szerinti felülvizsgálat keretében hivatalból eljárást indít, ha

a) a befogadott technológia eredményességével/hatásosságával, hatékonyságával, valamint költséghatékonysá-

gával kapcsolatban kétség merül fel,

b) a befogadott technológia az E. Alap költségvetését az alkalmazásával elérhetõ egészségnyereséghez képest

aránytalanul nagy mértékben terheli vagy

c) jogszabályváltozás azt indokolja.

(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti felülvizsgálat szempontjából az E. Alap költségvetését aránytalanul nagy mértékben

terhelõ technológiának minõsül az a befogadott technológia, amely esetében a tárgyévet megelõzõ év során

elszámolt tételek összege meghaladja az összevont szakellátás elõirányzat 1%-át.

(4) A felülvizsgálatot követõen az OEP dönt arról, hogy a befogadott technológia a továbbiakban is alkalmas-e a finan-

szírozásra. Az OEP a befogadott technológia finanszírozásra való alkalmatlanságáról dönt abban az esetben, ha a 8. §

(2) bekezdésében meghatározott feltételek nem állnak fenn.

(5) A (4) bekezdés szerinti határozat tartalmazza

a) a döntést arról, hogy a befogadott technológia a továbbiakban is alkalmas-e a finanszírozásra,

b) a technológia nevét és

c) a technológia OENO kódját.

(6) Az OEP a (4) bekezdés szerinti döntéséhez kapcsolódóan javaslatot tesz a miniszternek a további finanszírozás

módjára, mértékére és volumenére vagy a technológia finanszírozásból való törlésére.

13. § Az OEP 12. § (4) bekezdése szerinti határozatával szembeni fellebbezés elbírálására a Felügyelet jogosult. A felleb-

bezéshez csatolni kell az R2.-ben meghatározott jogorvoslati díj befizetésérõl szóló igazolást.

14. § (1) Az OEP a 12. § (4) bekezdése szerinti jogerõs határozatot és a 12. § (6) bekezdése szerinti javaslatot, valamint

a technológia költségvetési hatásszámítását a határozat jogerõre emelkedésétõl számított 5 munkanapon belül

megküldi a miniszternek.

(2) A miniszter a határozatok alapján módosíthatja a társadalombiztosítási finanszírozásra vonatkozó miniszteri

rendeleteket.

15. § Ez a rendelet 2010. július 1-jén lép hatályba.

16. § A 12. § (2) bekezdés b) pontja alapján elõször a 2011. évi adatok alapján, 2011. december 31-ét követõen indítható

eljárás.

17. § Az Országos Egészségbiztosítási Pénztárról szóló 317/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a következõ 7/B. §-sal egészül ki:

„7/B. § (1) A Kormány a kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 19/A. §-a szerinti, az OEP

központi szerve által lefolytatott, egészségügyi technológiák egészségbiztosítási finanszírozásba történõ

befogadásával kapcsolatos eljárásban szakhatóságként

a) az Egészségügyi Tudományos Tanácsot (a továbbiakban: ETT) jelöli ki a tekintetben, hogy

aa) a technológiához kapcsolódó orvostechnikai eszköz klinikai értékelése alapján a technológia magyarországi

alkalmazása szakmai szempontból javasolt-e,
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ab) a technológiával végzett kutatás eredménye alapján a technológia magyarországi alkalmazása szakmai

szempontból javasolt-e és

ac) a technológia alkalmas-e a kérelemben foglalt célok megvalósítására;

b) – az új eszközt nem igénylõ orvosi eljárás befogadására irányuló eljárás kivételével – az Egészségügyi

Engedélyezési és Közigazgatási Hivatalt (a továbbiakban: EEKH) jelöli ki a tekintetben, hogy az adott CE jelölés

a technológiához kapcsolódó orvostechnikai eszköz adott indikációjára kiterjed-e.

(2) Az ETT, valamint az EEKH az elõzetes befogadásra irányuló kérelem kézhezvételétõl számított 30 munkanapon

belül küldi meg az állásfoglalását az OEP központi szervének.”

18. § (1) 2010. július 2-án hatályát veszti a 17. §.

(2) Ez a § az (1) bekezdésben meghatározott napot követõ napon hatályát veszti.

Bajnai Gordon s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 180/2010. (V. 13.) Korm. rendelethez

Az elõzetes befogadási kérelem adattartalma

1. A társadalombiztosítási finanszírozást kérelmezõ adatai (orvostechnikai eszköz esetén a gyártó adatai is)

2. A kérelmezõ részérõl a befogadási eljárás során eljáró hatósággal való kapcsolattartásért felelõs személy neve,

beosztása, címe, elérhetõségei

3. A technológia azonosító adatai (megnevezése, leírása)

4. A technológiát meghatározó eszköz CE tanúsítványára vonatkozó adatok (megfelelõségi tanúsítvány, igazolás, gyártói

nyilatkozat, a CE tanúsítványt kiadó szervezet, kapcsolódó klinikai értékelés)

5. A technológiát meghatározó eszköz ismertetése (anyaga, összetétele, alkalmazási célja, tartozékok, kiegészítõk,

mennyiségi és minõségi adatok, specifikált funkcionális mûszaki jellemzõk, használati útmutató)

6. A technológiához kapcsolódó egyéb eszközök ismertetése (osztálybesorolás, mennyiség)

7. A technológia orvos-szakmai jellemzõi (alkalmazási terület, BNO és OENO besorolás, várható esetszám, technológia

helye az ellátásban)

8. A technológiával kapcsolatos magyarországi tapasztalatok ismertetése

9. A technológia finanszírozási jellemzõi (hasonló finanszírozott technológiák megnevezése, javasolt finanszírozási

paraméterek, költségvetési hatás bemutatása, javaslat a technológia végzésére alkalmas intézményi körre, európai

uniós vonatkozások)

10. A technológia hatásosságát, eredményességét, költséghatékonyságát alátámasztó tudományos bizonyítékok bemu-

tatása (kutatás, átfogó technológia-elemzés, hazai és külföldi referenciák, publikációs jegyzék, szakorvosi vélemény)

2. melléklet a 180/2010. (V. 13.) Korm. rendelethez

A szakmai kollégiumok értékelési kérdõívének adattartalma

1. A technológia értékelése

1.1. a technológiával kapcsolatos irodalmi adatok értékelése

1.2. a technológia felkészültség-, tapasztalat-, gyakorlatigénye

1.3. a technológia gyakorlati tapasztalatai Magyarországon

1.4. a technológiához szükséges speciális technikai felszerelés, speciálisan képzett munkatársigény

1.5. Magyarországon várható esetszám

1.6. a technológia végzésére alkalmas intézményi kör, centrumok megjelölése

2. A technológia helye a terápiában

2.1. a technológia helye az ellátási sorban

2.2. kiváltott technológiák megjelölése

2.3. egyenértékû technológiák megjelölése

2.4. szükséges új protokollok megnevezése
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Az egészségügyi miniszter 30/2010. (V. 13.) EüM rendelete
az egyes fõbb betegségcsoportok finanszírozási eljárásrendjének szerkesztése és szakmai
egyeztetése lefolytatásának egységes szabályairól szóló 13/2009. (IV. 22.) EüM rendelet
módosításáról

A kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (4) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás

alapján, az egészségügyi miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 161/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § b) pontjában meghatározott

feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:

1. § Az egyes fõbb betegségcsoportok finanszírozási eljárásrendjének szerkesztése és szakmai egyeztetése lefolytatásának

egységes szabályairól szóló 13/2009. (IV. 22.) EüM rendelet (a továbbiakban: R.) 5. § (3) bekezdése helyébe a következõ

rendelkezés lép:

„(3) A miniszter a tervezet és a háttéranyag kézhezvételétõl számított 15 napon belül dönt azok jóváhagyásáról.

A miniszter általi jóváhagyást követõen az elfogadott finanszírozási eljárásrendet miniszteri rendeletben kell

kihirdetni. A finanszírozási eljárásrend háttéranyagát az OEP honlapján közzé kell tenni.”

2. § Hatályát veszti az R.

a) 3. § (2) bekezdés a) pontjában az „azonosítószámát,” szövegrész,

b) 3. § (2) bekezdés g), i) és j) pontja.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba, és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.

Dr. Székely Tamás s. k.,
egészségügyi miniszter

Az egészségügyi miniszter 31/2010. (V. 13.) EüM rendelete
a finanszírozási eljárásrendekrõl*

* A rendeletet a lapszámhoz mellékelt CD lemez tartalmazza.
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Az egészségügyi miniszter 32/2010. (V. 13.) EüM rendelete
a XXI. Egészségügyi Minisztérium költségvetési fejezethez tartozó fejezeti kezelésû elõirányzatok
2010. évi felhasználásának szabályairól

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 124. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartás

mûködési rendjérõl szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 2. § 6. pont n) alpontjában meghatározott feladatkörömben eljárva

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

feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben – a következõket rendelem el:

I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A rendelet hatálya és értelmezõ rendelkezések

1. § E rendelet hatálya a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetésérõl szóló 2009. évi CXXX. törvény (a továbbiakban:

költségvetési törvény) 1. számú melléklet XXI. Egészségügyi Minisztérium fejezet 10. Fejezeti kezelésû elõirányzatok

címe szerinti elõirányzatok, valamint a 2009. évi elõirányzat maradványok (a továbbiakban együtt: elõirányzatok)

felhasználására, a 17. § hatálya továbbá a XXI. Egészségügyi Minisztérium fejezet 1. cím 2. EüM Engedélyezési és

Közigazgatási Hivatal alcíme szerinti elõirányzatban szereplõ, a rezidensképzési rendszer finanszírozására elkülönített

keret felhasználására terjed ki.

2. § E rendelet alkalmazásában

1. csekély összegû támogatás: az EK Szerzõdés 87. és 88. cikkének a csekély összegû támogatásokra való alkalmazásáról

szóló 2006. december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendelet 2. cikke szerinti támogatás;

2. egyéb kötelezettségvállalás: elõirányzatok terhére lebonyolított beszerzés, beleértve a felhalmozási típusú

kiadásokat is;

3. gazdálkodó szervezet: az egyesület, az alapítvány, a közalapítvány, a költségvetési szerv, a köztestület, az egyházi jogi

személy, a gazdasági társaság, az európai részvénytársaság, az egyesülés, az európai gazdasági egyesülés, az európai

területi együttmûködési csoportosulás, az állami vállalat, az egyéb állami gazdálkodó szerv, a szövetkezet,

a lakásszövetkezet, az európai szövetkezet, az egyes jogi személyek vállalata, a leányvállalat, a vízgazdálkodási társulat,

az erdõbirtokossági társulat, a végrehajtói iroda és az egyéni vállalkozó;

4. kedvezményezett: támogatást elnyert pályázó vagy kérelmezõ;

5. pályázati felhívás: a pályázati úton elnyerhetõ támogatások felhasználásának feltételeit és a hozzájuk rendelt

támogatási mértékeket tartalmazó nyilvános felhívás;

6. szabályzat: az Egészségügyi Minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) azon belsõ szabályzatai, amelyek

az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 24. § (9)–(10) bekezdése szerinti

részletszabályokat tartalmazzák;

7. támogatási szerzõdés: a polgári jog általános szabályai szerint megkötött, támogatási jogviszonyt létrehozó

magánjogi szerzõdés;

8. támogató: közvetlenül nyújtott támogatás esetén az egészségügyi miniszter (a továbbiakban: miniszter), közvetett

felhasználás esetén a 17. § (1) bekezdésében felsorolt valamely kezelõ szerv.

2. Az elõirányzatok felhasználása

3. § (1) Az elõirányzatok felhasználási rendjét e rendelet szabályozza azzal, hogy a jogszabályi rendelkezést nem igénylõ

részletszabályokat szabályzatban kell meghatározni.

(2) A felhasználás keretében kötelezettség a tárgyévi elõirányzat mértékéig vállalható. Kötelezettség legkésõbb

a tárgyévet követõ év június 30-i pénzügyi teljesítéssel akkor vállalható, ha a feladat megvalósítása a tárgyévben

megkezdõdik, de a szakmai-mûszaki teljesítés a tárgyévben nem oldható meg.

(3) Az elõirányzatok támogatásokra és egyéb kötelezettségvállalásokra használhatók fel.

(4) A támogatás folyósítása a Magyar Államkincstár által visszaigazolt kötelezettségvállalásra történhet

a kötelezettségvállalás dokumentumában foglalt mértékben és idõpontokban, ha a szükséges fedezet

az elõirányzat-felhasználási és a finanszírozási tervnek megfelelõen rendelkezésre áll.
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4. § (1) A támogatások egyaránt nyújthatók elõ- és utófinanszírozással, vagy támogatási elõlegfolyósítással, az egyéb

kötelezettségvállalások ellenértékének folyósítása kizárólag utófinanszírozással történhet.

(2) Elõfinanszírozás formájában támogatások a következõ esetekben folyósíthatók:

a) ha az adott támogatás teljes összege a 2 millió forintot nem haladja meg,

b) ha az adott támogatás nyújtására a 10. cím 2. Egészségügyi ágazati célelõirányzatok alcím, a 10. cím 15. Köztestületek

és egyéb társadalmi szervek támogatásai alcím, a 10. cím. Alapítványok támogatása alcím vagy a 10. cím 20. alcím

10. Magyar Vöröskereszt támogatása jogcímcsoport fejezeti kezelésû elõirányzatokból kerül sor, vagy

c) pályázati úton nyújtott támogatás esetén, ha a pályázati felhívás, ennek hiányában a miniszter egyedi engedélye

azt kifejezetten elõírja.

(3) Utófinanszírozás esetén – a (4) bekezdésben meghatározott kivétellel – a támogatások összegének vagy az egyéb

kötelezettségvállalások ellenértékének folyósítása teljesítésarányosan utólag, a benyújtott részszámlák és

részelszámolások, valamint a végelszámolás elfogadását követõen történik.

(4) Utófinanszírozás esetén támogatási elõleg folyósítására abban az esetben kerülhet sor, ha errõl a pályázati felhívásban

vagy az egyedi támogatásról szóló döntésben külön rendelkezés történt. A folyósított elõleg mértéke legfeljebb

a támogatási összeg 50%-a lehet.

(5) Az elõirányzatokból természetes személyek és gazdálkodó szervezetek, valamint jogi személyiséggel nem rendelkezõ

szervezetek részére egyaránt nyújthatók támogatások, az Áht. 100/F. §-a szerinti korlátozással.

(6) Az elõirányzatokból támogatásként részben vagy egészben vissza nem térítendõ, illetve visszatérítési

kötelezettséggel terhelt támogatás egyaránt nyújtható.

5. § (1) A támogatások kedvezményezettje – a 17. §-ban meghatározott kivétellel – továbbtámogatás folyósítására nem

jogosult.

(2) A támogatások nyújtása pályázati úton és egyedi kérelmek alapján történhet.

(3) Az államháztartás alrendszerein kívüli szervezetek részére – a költségvetési törvényben név szerint szereplõ

szervezetek kivételével – kizárólag csekély összegû támogatás nyújtható.

(4) A támogatásokból ugyanabban az évben visszafizetett valamennyi forrás újabb miniszteri döntéssel, a visszafizetéssel

érintett támogatással azonos jogcímen felhasználható.

(5) A vissza nem térítendõ céllal nyújtott támogatások esetén bármely okból visszafizetésre kötelezett

kedvezményezettnek a visszafizetési határidõ lejárta elõtt írásban benyújtott, részletes indokolást tartalmazó

kérelmére a miniszter részletfizetési kedvezményt adhat. A részletekben történõ visszafizetés idõtartama a 10 millió

forintot el nem érõ kötelezettségek esetén a 12 hónapot, a 10 millió forint összegû és az a feletti kötelezettségek

esetén a 36 hónapot nem haladhatja meg. A visszafizetéstõl eltekinteni nem lehet.

(6) A támogatások kedvezményezettje az államháztartás mûködési rendjérõl szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet

(a továbbiakban: Ámr.) 120. § (2) bekezdésében meghatározott esetekben legfeljebb 3 évre zárható ki a jelen

rendeletben meghatározott támogatási rendszerbõl.

3. A támogatási szerzõdés megkötése és a megkötéséhez szükséges nyilatkozatok, dokumentumok

6. § A támogatás nyújtásának részletes feltételeirõl – különösen a támogatás kifizetésérõl, valamint esetleges

visszafizetésének szabályairól, a pályázatban vagy kérelemben vállaltak megvalósítási ütemérõl, határidejérõl,

a támogatással való elszámolásról, a beszámolás rendjérõl és határidejérõl, a felhasználás ellenõrzésérõl,

a szerzõdésszegés jogkövetkezményeirõl – a támogató és a kedvezményezett a támogatási szerzõdésben állapodik

meg.

7. § (1) A kedvezményezettnek a támogatóhoz az Ámr.-ben meghatározottakon túlmenõen a támogatási szerzõdés

megkötéséhez a következõ dokumentumokat kell benyújtania:

a) gazdálkodó szervezet esetén a létezését igazoló hiteles okirat – különösen cégkivonat, nyilvántartásba vételrõl

szóló igazolás –, valamint – ahol a mûködéshez jogszabály elõírja – a mûködési engedély hiteles másolata;

b) a gazdálkodó szervezet képviselõjének közjegyzõ által hitelesített aláírási címpéldánya;

c) a létezését igazoló okiratban meghatározott képviselõtõl eltérõ képviselet esetén a gazdálkodó szervezet

képviselõjének aláírási jogosultságát igazoló – közokiratnak vagy teljes bizonyító erejû magánokiratnak

minõsülõ – okirat és

d) a rendelkezésére álló saját forrást, valamint a várható kifizetések ütemezését is tartalmazó részletes költségterv.
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(2) Az (1) bekezdés a)–c) pontja szerinti dokumentumok nem lehetnek a támogató által meghatározott naptól, ennek

hiányában az igényelt támogatáshoz történõ benyújtásuk napjától számított 60 napnál régebbiek.

(3) Ha a támogatás kedvezményezettje

a) a fejezet irányítása alá tartozó költségvetési szerv,

b) az Ámr. 55. § (6) bekezdése alapján más fejezet,

c) – ha a miniszter a támogató – olyan gazdasági társaság, amelynek vonatkozásában a miniszter a Magyar Nemzeti

Vagyonkezelõ Zrt.-vel kötött szerzõdés alapján tulajdonosi jogokat gyakorol vagy

d) – ha a miniszter a támogató – olyan közalapítvány, alapítvány, amely tekintetében a miniszter alapítói jogokat

gyakorol,

az (1) bekezdés a)–c) pontjában meghatározott dokumentumokat nem kell benyújtania.

(4) Ha a támogatás kedvezményezettje

a) helyi önkormányzat vagy országos kisebbségi önkormányzat vagy

b) olyan egyházi jogi személy, amelynek nyilvántartásba vételét az egyházak nyilvántartásának ügyviteli szabályairól

szóló 11/1990. (VI. 13.) IM rendelet 3. §-a alapján rendelték el,

az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott dokumentumot nem kell benyújtania.

(5) Ha a támogatás kedvezményezettje olyan egyházi jogi személy, amelynek nyilvántartásba vételét jogszabály nem

teszi kötelezõvé, a kedvezményezettnek a nyilvántartásba vett egyház által kiadott igazolást kell a támogató részére

benyújtania az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott okiratként.

(6) Ha a (3) és (4) bekezdés hatálya alá nem tartozó kedvezményezettrõl a Magyar Államkincstár törvényben

meghatározott közhiteles és nyilvános nyilvántartást vezet, a létesítését igazoló dokumentumot nem kell benyújtania,

a kedvezményezett létezését a támogató ellenõrzi a Magyar Államkincstár nyilvántartásban.

8. § (1) Ha a támogatás kedvezményezettje a fejezet irányítása alá tartozó központi költségvetési szerv, a támogatási

szerzõdés megkötéséhez aláírási címpéldányt nem kell benyújtania.

(2) Nem magyarországi székhelyû kedvezményezett esetén a támogató a 7. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott

dokumentum helyett – ha a kedvezményezett nyilatkozik arról, hogy rajta kívül álló okból nem képes azt csatolni –

elfogadhat a kedvezményezett képviselõjének aláírásképét megfelelõen igazoló más, az erre hatáskörrel rendelkezõ

hatóság által kiállított dokumentumot is.

9. § (1) A kedvezményezett a támogatás szükség szerinti visszafizetésének biztosítékaként köteles benyújtani a támogatóhoz

valamennyi – jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhetõ – fizetési számlájára vonatkozóan a támogató

javára szóló, csak a támogató írásbeli hozzájárulásával visszavonható beszedési megbízásra felhatalmazó

nyilatkozatát pénzügyi fedezethiány miatt nem teljesíthetõ fizetési megbízás esetére a követelés legalább harmincöt

napra való sorba állítására vonatkozó rendelkezéssel együtt. Több fizetési számla esetén a kedvezményezettnek meg

kell adnia a felhatalmazó nyilatkozatok érvényesítésének sorrendjét is.

(2) A kifizetés a támogatási szerzõdés alapján sem rendelhetõ el és nem teljesíthetõ, ha a kedvezményezettnek

az utalványozás idõpontját megelõzõen történt ellenõrzése során nem igazolható a köztartozásmentessége.

Az utalványozó köteles felfüggeszteni az esedékes pénzügyi kifizetések folyósítását a köztartozásmentesség

igazolásáig.

II. FEJEZET
AZ ELÕIRÁNYZATOK TÁMOGATÁSI CÉLÚ FELHASZNÁLÁSÁNAK PÁLYÁZATI RENDSZEREN KÍVÜLI MÓDJAI

4. Támogatás nyújtása pályázati rendszeren kívül

10. § (1) Egyedi kérelemre abban az esetben biztosítható támogatás, ha a kérelem tartalmazza

a) a kérelmezõ azonosító adatait,

b) támogatásra vonatkozó határozott kérelmet, amely megjelöli az igényelt támogatás jogcímét, összegét,

felhasználásának tervezett módját és ütemét és

c) a támogatandó program leírását, megvalósítási helyét és idõtartamát, a kérelmezõ saját hozzájárulásának

mértékét, a megvalósítást szolgáló eszközök és módszerek részletes leírását.

(2) A támogatás biztosításáról a kérelem benyújtását követõ 30 napon belül a miniszter dönt.
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11. § Alapítványok, közalapítványok, társadalmi szervezetek részére mûködésre szolgáló, egyedi kérelemre nyújtott

támogatást havi vagy negyedéves ütemezésben, a kifizetések esedékessége alapján lehet folyósítani.

12. § (1) Azon nonprofit gazdasági társaságok esetében, amelyek vonatkozásában a tulajdonosi jogokat a miniszter gyakorolja,

a miniszter által – pályázati rendszeren kívül – támogatott közhasznú feladatokat közhasznú keretszerzõdésben kell

rögzíteni, amelyben meg kell határozni a közhasznú keretszerzõdés idõbeli hatályát. A közhasznú keretszerzõdés

alapján megkötött támogatási szerzõdésben minden esetben hivatkozni kell a közhasznú keretszerzõdésre és

az abban meghatározott, a támogatási szerzõdéssel biztosított közhasznú feladatra.

(2) Azon nonprofit gazdasági társaságok részére, amelyek felett a tulajdonosi jogokat nem a miniszter gyakorolja, egyedi

kérelemre csak az alapító okiratban, társasági szerzõdésben meghatározott közhasznú feladatokhoz nyújtható

támogatás. A támogatási szerzõdésben minden esetben hivatkozni kell a támogatási szerzõdéssel biztosított

közhasznú feladatra.

(3) A nonprofit gazdasági társaságok részére közhasznú keretszerzõdésük alapján a szerzõdésben foglalt feltételekkel,

valamint az olyan egyéb gazdasági társaságok részére, amelyek vonatkozásában a tulajdonosi jogokat a miniszter

gyakorolja, a velük kötött keret-megállapodás alapján az abban foglalt feltételekkel az év elejei indulással járó

pénzügyi nehézségek áthidalása érdekében – kérelemre – áthidaló támogatás adható. Az áthidaló támogatás

legfeljebb három hónapra nyújtható, a tárgyévet megelõzõ évben nyújtott támogatás egy hónapra esõ összegének

figyelembevételével. Az áthidaló támogatás a tárgyévi közhasznú támogatás részét képezi.

5. Az egyéb kötelezettségvállalások

13. § (1) Az egyéb kötelezettségvállalásokról a miniszter dönt.

(2) Egyéb kötelezettségvállalások keretében megbízási és vállalkozási szerzõdés nem köthetõ harmadik személy javára.

(3) Egyéb kötelezettségvállalások keretében kizárólag olyan tartalmú szerzõdés köthetõ, amely biztosítékot tartalmaz

a beszerzés szerzõdésszerû teljesítésre.

(4) Egyéb kötelezettségvállalások keretében létrejött szerzõdésbõl nem szerzõdésszerû teljesítés vagy egyéb ok miatt

felszabaduló forrás újabb miniszteri döntéssel felhasználható.

(5) Az egyéb kötelezettségvállalások vonatkozásában az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a költségvetési

szervek beszerzéseire vonatkozó jogszabályok és a polgári jog szabályai az irányadók.

III. FEJEZET
A PÁLYÁZATI ÚTON NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOK KÜLÖNÖS SZABÁLYAI

6. Támogatás nyújtása pályázati úton

14. § Az elõirányzatokból pályázati úton nyújtott támogatások tekintetében az I. fejezet rendelkezéseit az e fejezetben

meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.

15. § (1) A pályázati felhívást a miniszter teszi közzé.

(2) A pályázati felhívásban a pályázaton résztvevõk köre a 4. § (5) bekezdésében meghatározottakhoz képest szûkíthetõ.

(3) A pályázati felhívást legalább a minisztérium honlapján, a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenõ Hivatalos

Értesítõben, az Egészségügyi Közlönyben, valamint a minisztérium ügyfélszolgálati irodáján kell közzétenni.

(4) A pályázat regisztrációs díjának összegét a miniszter állapítja meg azzal, hogy a díj összege pályázatonként nem

haladhatja meg a 10 ezer forintot.

(5) A pályázati felhívás a döntéshozatalra 25 munkanapnál hosszabb határidõt nem állapíthat meg.

16. § (1) A pályázatokat – a pályázat tárgykörének megfelelõ szakértelemmel rendelkezõ tagokból álló – eseti bíráló bizottság

értékeli és rangsorolja, melynek tagjait a miniszter jelöli ki.

(2) A támogatás odaítélésérõl az eseti bíráló bizottság javaslata alapján a pályázati felhívásban megjelölt határidõn belül

a miniszter dönt.

(3) Ha a támogatási igény meghaladja a pályázati keretet, a pályázati felhívásnak megfelelõ pályázatok – valamennyi

pályázatra nézve azonos módon – versenyeztethetõk, rangsorolhatók, elbírálásuk felfüggeszthetõ, kiegészítõ

adatszolgáltatás rendelhetõ el, továbbá a versenyeztetés, rangsorolás eredményeként a forráshiány miatt már nem

finanszírozható pályázatok elutasíthatók.
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(4) Ha a beérkezett pályázatok szerinti támogatási igény nem éri el a támogatásra szánt keretösszeget, a maradvány

a miniszter újabb döntésével, az adott pályázattal azonos célra, mind pályázati úton, mind egyedi kérelemre

nyújtandó támogatás útján felhasználható.

IV. FEJEZET
TÁMOGATÁS NYÚJTÁSA KEZELÕ SZERVEK IGÉNYBEVÉTELÉVEL

7. Kezelõ szervek igénybevétele

17. § (1) Támogatások

a) a 10. cím 2. alcím 2. jogcímcsoport 13. „Ágazati kutatásfejlesztés” fejezeti kezelésû elõirányzat e célra elkülönített

kerete vonatkozásában az Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet ETT Pályázati Irodája,

b) a 10. cím 2. alcím 2. jogcímcsoport 20. „Népegészségügyi és egészségfejlesztési feladatok” fejezeti kezelésû

elõirányzat e célra elkülönített kerete vonatkozásában az Országos Egészségfejlesztési Intézet, valamint

az Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet,

c) az 1. cím 2. alcím elõirányzat „rezidensképzési rendszer finanszírozására” elkülönített kerete vonatkozásában

az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal és

d) a légimentéssel kapcsolatos feladatok vonatkozásában az Országos Mentõszolgálat

mint kezelõ szervezet útján is nyújthatóak.

(2) A kezelõ szerv a kedvezményezett felé – a (4) bekezdés szerinti megállapodásban meghatározottak szerint –

továbbtámogatás folyósítására jogosult.

(3) A kezelõ szerv a részére átadott forrás keretösszege tekintetében a következõkre jogosult és köteles:

a) a pályázat kiírása,

b) a támogatási szerzõdés megkötése,

c) a támogatási szerzõdés szükség szerinti módosítása, felmondása, attól történõ elállás,

d) utalványozás,

e) beszámoltatás,

f) a felhasználás ellenõrzése,

g) a jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszakövetelése és

h) könyvvezetési, beszámolási kötelezettségek teljesítése.

(4) A kezelõ szerv részére átadott forrás keretösszegeirõl és a tevékenységük részletszabályairól a kezelõ szerv és

a miniszter megállapodást köt.

(5) A kezelõ szervnek a (4) bekezdés szerinti megállapodás szerinti támogatási rendszer mûködtetésével, a pályázatok és

kérelmek kezelésével kapcsolatos költségeire a vonatkozó elõirányzat összegének legfeljebb 5%-a, valamint

a regisztrációs díjból befolyt összeg fordítható.

(6) Az (1) bekezdésben meghatározottakon kívül támogatások nem nyújthatók kezelõ szervek útján.

V. FEJEZET
A TÁMOGATÁSI SZERZÕDÉS MÓDOSÍTÁSA, A KEDVEZMÉNYEZETTEK BESZÁMOLTATÁSA, ELLENÕRZÉSE,
A MARADVÁNYOK JÓVÁHAGYÁSA

8. A támogatási szerzõdés módosítása

18. § A támogatási szerzõdés módosítását – a támogatás összege tekintetében is – bármelyik fél az eredeti támogatási

szerzõdésben a támogatás felhasználására meghatározott véghatáridõ leteltéig írásban, indoklással ellátva

kezdeményezheti.

9. Beszámoltatás és ellenõrzés

19. § (1) A támogatás felhasználásáról szóló beszámolót a támogató a beérkezését követõ 60 napon belül megvizsgálja, és

dönt annak elfogadásáról vagy elutasításáról. A támogató döntésérõl, illetve az esetleges visszafizetési

kötelezettségrõl a döntést követõ 3 munkanapon belül írásban értesíti a kedvezményezettet. A támogató a beszámoló
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elbírálására vonatkozó határidõt indokolt esetben egy alkalommal legfeljebb 30 munkanappal meghosszabbíthatja

hiánypótlás, kiegészítés kérése esetén.

(2) A beszámoló határidejének módosítása a 18. §-ban meghatározott módon kezdeményezhetõ az eredeti támogatási

szerzõdésben meghatározott beszámolási határidõ leteltéig.

(3) A beszámoló elfogadása vagy el nem fogadása nem érinti a 20–21. § szerinti ellenõrzési kötelezettséget.

20. § (1) A támogatással vagy egyéb kötelezettségvállalások ellenértékeként nyújtott forrás biztosításának feltételéül vállalt

kötelezettségek teljesítése, valamint a rendeltetésszerû és a vonatkozó szerzõdésnek megfelelõ forrásfelhasználás

a) a folyamatba épített elõzetes és utólagos vezetõi ellenõrzés keretében és

b) utóellenõrzés formájában

ellenõrzésre kerül.

(2) Az ellenõrzésre dokumentum alapú és helyszíni ellenõrzés formájában kerülhet sor.

(3) Az ellenõrzés céljából a kedvezményezett köteles a támogatás forrásainak felhasználását elkülönítetten nyilvántartani.

(4) Az ellenõrzéseket a támogató, a támogatási szerzõdésben meghatározottak, valamint a jogszabályban erre

feljogosított egyéb szervek végzik.

21. § (1) A támogatások vonatkozásában a támogató ellenõrzi

a) a támogatási szerzõdés megkötése elõtt a kedvezményezett támogatásra való jogosultsága feltételeinek

fennállását és

b) utófinanszírozás esetén valamennyi pénzügyi teljesítést megelõzõen, egyéb esetben az elszámolás elfogadását

megelõzõen – szakmai beszámolók, bizonylatok és hatósági nyilatkozatok áttekintésével – a támogatott program

megvalósításának szerzõdésszerû megtörténtét.

(2) Egyéb kötelezettségvállalások vonatkozásában ellenõrizni kell

a) szerzõdéskötést megelõzõen azt, hogy a jogviszony létrejötte megfelel-e jelen rendelet elõírásainak és

a költségvetési szervek beszerzéseire vonatkozó egyéb jogszabályoknak és

b) a pénzügyi teljesítést megelõzõen a szerzõdésszerû teljesítés megtörténtét.

(3) A kedvezményezett köteles az ellenõrzéshez szükséges minden felvilágosítást megadni és az ellenõrzést végzõvel

együttmûködni.

(4) A kedvezményezett a közbeszerzési eljárás befejezését követõen köteles a támogató részére benyújtani azon

dokumentumokat, amelyek alapján ellenõrizhetõ, hogy a kedvezményezett a támogatás felhasználása során

a közbeszerzésekrõl szóló törvény elõírásait betartotta-e.

10. A kifogás

22. § (1) A támogatási rendszerrel kapcsolatos kifogás írásban nyújtható be.

(2) Kifogás

a) a pályázati eljárással,

b) a támogatási igény befogadásával,

c) a támogatási döntés meghozatalával,

d) a támogatói okiratok kiadásával,

e) a támogatási szerzõdések megkötésével,

f) a támogatás folyósításával vagy

g) a támogatás visszakövetelésével

kapcsolatban nyújtható be.

(3) A kifogásnak a következõket kell tartalmaznia:

a) a kifogást tevõ adatai (név, székhely vagy lakcím, képviselõ),

b) a kifogással érintett pályázati eljárás, támogatási igény vagy támogatás azonosítása – így különösen a pályázat

címe, a támogatás célja, a támogatási szerzõdés száma –, valamint a támogató meghatározása,

c) a kifogásolt intézkedés vagy mulasztás meghatározása,

d) a kifogás alapjául szolgáló tények,

e) a kifogás célja és

f) a kifogást tevõ, illetve nem természetes személy kifogást tevõ képviselõjének saját kezû aláírása.
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(4) A kifogást a kifogásolt intézkedésrõl vagy mulasztásról való tudomásszerzéstõl számított 8 munkanapon belül, de

legkésõbb a kifogásolt intézkedés megtörténtétõl vagy a mulasztástól számított 30 napon belül lehet benyújtani.

(5) Ha – az elõirányzat közvetett felhasználása esetén – a támogatás nyújtására irányuló eljárásban a 17. §

(1) bekezdésében felsorolt valamely kezelõ szerv mûködik közre és a kifogást tevõ a kifogást a kezelõ szervhez nyújtja

be, a kezelõ szerv köteles azt a kézhezvételtõl számított 8 munkanapon belül, a kifogás elbírálásához szükséges

dokumentumokkal és javaslatával együtt továbbítani a miniszter részére. Ha a kifogást tevõ a kifogást

a (4) bekezdésben meghatározott határidõben benyújtotta a kezelõ szervnek, az nem tekinthetõ elkésettnek.

23. § (1) A miniszter a kifogást megvizsgálja és a döntésérõl a kifogás beérkezésétõl számított 15 munkanapon belül értesíti

a kifogást tevõt.

(2) Ha a miniszter a kifogásban foglaltaknak helyt ad, a kifogással érintett egyedi támogatási igényt, pályázat esetén

az eredményes kifogásolás következtében elõnyös helyzetbe kerülõ támogatási igényt figyelembe kell venni, ha

azonos célra felhasználható forrás felszabadul.

11. Az elõirányzatok maradványainak jóváhagyása és éven túli felhasználása

24. § (1) Elõirányzatok maradványait terhelõ kifizetés tárgyévi elõirányzat terhére nem teljesíthetõ.

(2) Az elõirányzatok kötelezettségvállalással terhelt maradványa terhére – ha a kötelezettségvállalás meghiúsul, vagy

a felhasználás összege kisebb lesz az elõirányzottnál – újabb kötelezettség csak az államháztartásért felelõs miniszter

engedélyével vállalható.

(3) A korábbi években kifizetett, de visszatérített, fel nem használt támogatás, támogatási elõleg terhére a tárgyévben

– a miniszter engedélyével – új kötelezettség vállalható.

(4) A miniszter az államháztartásért felelõs miniszter részére a tárgyévet követõ év június 30-ig összefoglalást készít

a pénzügyileg nem teljesült elõirányzatok fel nem használt maradványai nagyságáról, okairól és további javasolt

sorsáról.

VI. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

25. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba.

(2) A 27. § 2011. január 1-jén lép hatályba.

26. § E rendeletet a hatálybalépését követõen igényelt támogatások és meghirdetett pályázatok tekintetében kell

alkalmazni.

27. § (1) Hatályát veszti az egészségügyi miniszter felügyelete alá tartozó fejezeti kezelésû elõirányzatok felhasználásáról szóló

47/2009. (XII. 28.) EüM rendelet.

(2) Ez a § 2011. január 2-án hatályát veszti.

Dr. Székely Tamás s. k.,
egészségügyi miniszter
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Az egészségügyi miniszter és a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter
33/2010. (V. 13.) EüM–FVM együttes rendelete
az élelmiszerekkel kapcsolatos tápanyag-összetételre és egészségre vonatkozó állításokkal
kapcsolatos egyes szabályokról

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletérõl szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

az egészségügyi miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 161/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában, valamint

a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § c) pontjában

meghatározott feladatkörünkben eljárva a következõket rendeljük el:

1. § E rendelet alkalmazásakor az 1924/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikke szerinti fogalommeghatá-

rozásokat kell alkalmazni az állítás, a tápanyag-összetételre vonatkozó állítás, az egészségre vonatkozó állítás, valamint

a betegségek kockázatának csökkentésével kapcsolatos állítás kifejezések tekintetében.

2. § (1) Az 1924/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 1. cikk (4) bekezdése szerinti élelmiszerek és italok emberi

egészséghez kapcsolódó sajátosságának jelzésére szolgáló hagyományos megjelölések alkalmazására vonatkozó

kérelmet angol nyelven – annak magyar nyelvû fordításával együtt – az Országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi

Intézethez (a továbbiakban: OÉTI) kell benyújtani.

(2) Az OÉTI a kérelmet – ha az a vonatkozó jogszabályoknak, európai uniós jogi aktusoknak, illetve a Bizottság által kiadott

formai követelményeknek megfelel – az 1924/2006/EK rendelet 25. cikk (3) bekezdése szerinti eljárás lefolytatása

érdekében továbbítja a Bizottságnak.

3. § Az 1924/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 13. cikk (3) bekezdése szerinti közösségi lista módosítása

iránti kérelmet angol nyelven – annak magyar nyelvû fordításával együtt – az OÉTI-hez kell benyújtani.

4. § Az 1924/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 13. cikk (5) bekezdése szerinti, újonnan felfedezett

tudományos bizonyítékokon alapuló állítások közösségi listába történõ felvétele iránti kérelmet, illetve a védett

adatok védelmére irányuló kérelmet angol nyelven – annak magyar nyelvû fordításával együtt – az OÉTI-hez kell

benyújtani.

5. § Az 1924/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 14. cikk (1) bekezdése szerinti, betegségek kockázatának

csökkentésével kapcsolatos állítások, valamint a gyermekek fejlõdésével és egészségével kapcsolatos állítások

közösségi listába történõ felvételére vonatkozó kérelmet angol nyelven – annak magyar nyelvû fordításával együtt –

az OÉTI-hez kell benyújtani.

6. § (1) Az 1924/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet mellékletében található tápanyag-összetételre vonatkozó

állítások listájának módosítására irányuló kérelmet angol nyelven – annak magyar nyelvû fordításával együtt –

az OÉTI-hez lehet benyújtani.

(2) Az OÉTI a kérelmet – ha az a vonatkozó jogszabályoknak, európai uniós jogi aktusoknak, illetve a Bizottság által kiadott

formai követelményeknek megfelel – az 1924/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 8. cikk (2) bekezdése

alapján, az 1924/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 25. cikk (3) bekezdése szerinti eljárás lefolytatása

érdekében továbbítja a Bizottságnak.

7. § (1) Az OÉTI a 3–5. § szerinti kérelem tárgyában a 353/2008/EK bizottsági rendelet 7a. cikke alapján, az Állami Népegész-

ségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról és a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelölésérõl szóló 362/2006. (XII. 28.)

Korm. rendelet 13. § (3) bekezdése szerinti hatáskörében alakítja ki szakvéleményét.

(2) Ha a kérelem a 353/2008/EK bizottsági rendelet 7a. cikkében szereplõ szempontok szerint nem megfelelõ, az OÉTI

a kérelmezõt – akár többszöri alkalommal – a hiányok pótlására szólítja fel. A hiánypótlás nemteljesítése vagy nem

megfelelõ teljesítése esetén az eljárás megszüntetésének nincs helye.

(3) Az OÉTI a további hiánypótlást nem igénylõ, valamint a legalább 60 napja lejárt határidejû, eredménytelen hiány-

pótlási felhívással érintett kérelmet szakvéleménnyel látja el és azt továbbítja az Európai Élelmiszer-biztonsági

Hatóságnak. A szakvéleményt a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériummal és a Magyar Élelmiszer-

biztonsági Hivatallal is közölni kell.
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(4) A (3) bekezdés szerinti szakvéleményben az OÉTI 353/2008/EK bizottsági rendelet 7a. cikke szerinti valamennyi

szempontra kiterjedõen értékeli a kérelmet.

(5) A 3–5. §-ban említett közösségi listákon szereplõ egészségre vonatkozó állítások módosítása, felfüggesztése és

visszavonása iránti kérelem benyújtása esetén az (1)–(4) bekezdésben foglaltak szerint kell eljárni.

8. § A 3–5. § szerinti kérelem visszavonására irányuló, a 353/2008/EK bizottsági rendelet 7b. cikke szerinti kérelmet angol

nyelven – annak magyar nyelvû fordításával együtt – az OÉTI-hez kell benyújtani. Az OÉTI a 7. §-ban foglaltak szerint

jár el.

9. § Ha a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal vagy az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységrõl szóló

1991. évi XI. törvény 4. § (5) bekezdés c) pont cb) alpontja szerinti feladatkörében eljáró Állami Népegészségügyi

és Tisztiorvosi Szolgálat intézete az 1924/2006/EK rendelet 24. cikk (1) bekezdése alapján az állítás alkalmazását

átmenetileg felfüggeszti, a felfüggesztés tárgyában hozott határozatát az OÉTI-vel is közli.

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

(2) E rendelet tervezetének az 1924/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 22. cikkében elõírt egyeztetése

megtörtént.

(3) Ez a rendelet

a) az élelmiszerekkel kapcsolatos, tápanyag-összetételre és egészségre vonatkozó állításokról szóló 2006. december

20-i 1924/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, valamint az azt módosító 107/2008/EK európai

parlamenti és tanácsi rendelet, 109/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, 116/2010/EU bizottsági

rendelet,

b) az 1924/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 15. cikkében elõírt, az egészségre vonatkozó állítások

engedélyezése iránti kérelmekre vonatkozó végrehajtási szabályok megállapításáról szóló 2008. április 18-i

353/2008/EK bizottsági rendelet, valamint az azt módosító 1169/2009/EK bizottsági rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.

Dr. Székely Tamás s. k., Gráf József s. k.,
egészségügyi miniszter földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

Az egészségügyi miniszter 34/2010. (V. 14.) EüM rendelete
a gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történõ befogadásáról,

támogatással történõ rendelésérõl, forgalmazásáról, javításáról és kölcsönzésérõl szóló
14/2007. (III. 14.) EüM rendelet módosításáról*

* A rendeletet a lapszámhoz mellékelt CD lemez tartalmazza.
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Az egészségügyi miniszter 35/2010. (V. 14.) EüM rendelete
az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseirõl szóló
9/1993. (IV. 2.) NM rendelet, valamint a fertõzõ betegségek és a járványok megelõzése érdekében
szükséges járványügyi intézkedésekrõl szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet módosításáról

A kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (4) bekezdés k) pontjában kapott felhatalmazás

alapján, az egészségügyi miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 161/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § b) pontjában meghatározott

feladatkörömben eljárva,

az 1. §, a 3. §, a 6. § (4) bekezdése és a 4. melléklet tekintetében a kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi

LXXXIII. törvény 83. § (4) bekezdés l) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egészségügyi miniszter feladat- és hatáskörérõl

szóló 161/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 2. §, a 6. § (3) bekezdése és a 3. melléklet tekintetében a kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény

83. § (4) bekezdés m) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egészségügyi miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 161/2006.

(VII. 28.) Korm. rendelet 1. § b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

az 5. § tekintetében az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés d) pont df) alpontjában kapott

felhatalmazás alapján, az egészségügyi miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 161/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában

meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 6. § (7) bekezdése és a 7. melléklet tekintetében a kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. §

(3) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egészségügyi miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 161/2006. (VII. 28.)

Korm. rendelet 1. § b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a pénzügyminiszter feladat- és hatáskörérõl szóló

169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben

a következõket rendelem el:

1. § Az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseirõl szóló 9/1993. (IV. 2.) NM

rendelet (a továbbiakban: R1.) 1. §-a a következõ (20) bekezdéssel egészül ki:

„(20) A mûszívkezelés alkalmazásának finanszírozása annak idõtartama alatt napidíjjal történik a fekvõbeteg-

szakellátásban, amelynek értéke a HBCs súlyszám aktuális forintértékének 0,75-szorosa.”

2. § Az R1. 3. § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(6) Az (5) bekezdésben foglaltakat nem kell alkalmazni a beteg közvetlen jelenlétét nem igénylõ tevékenységek

végzése, a csoportos tevékenységek végzése, továbbá kizárólag laboratóriumi mintavételi eszköz biztosítása esetén.”

3. § Az R1. 7. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) Ha a járóbeteg-szakellátó intézmények a 10. számú melléklet 3. pontja szerinti ellátásokat nappali ellátásként

végzik, a vonatkozó HBCs érték 70%-át kapják finanszírozásként.”

4. § Az R1. a következõ 11. §-sal egészül ki:

„11. § (1) Az 1. számú mellékletnek az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes

kérdéseirõl szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet, valamint a fertõzõ betegségek és a járványok megelõzése érdekében

szükséges járványügyi intézkedésekrõl szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet módosításáról szóló 35/2010. (V. 14.) EüM

rendelet (a továbbiakban: Módr.) 1. mellékletével megállapított, a 2. számú mellékletnek a Módr. 3. mellékletével

megállapított, a 3. számú mellékletnek a Módr. 4. mellékletével megállapított, a 4. számú mellékletnek a Módr.

5. mellékletével megállapított, a 8. számú mellékletnek a Módr. 7. mellékletével megállapított, a 9. számú mellékletnek

a Módr. 8. mellékletével megállapított, a 10. számú mellékletnek a Módr. 9. mellékletével megállapított, valamint

a 14. számú mellékletnek a Módr. 10. mellékletével megállapított rendelkezéseit a 2010. június 1-jei teljesítményekre

kell elõször alkalmazni.

(2) Az 1/A. számú mellékletnek a Módr. 2. mellékletével megállapított, valamint a 4. számú mellékletnek a Módr.

6. mellékletével megállapított rendelkezéseit a 2010. július 1-jei teljesítményekre kell elõször alkalmazni.”
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5. § (1) A fertõzõ betegségek és a járványok megelõzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekrõl szóló 18/1998.

(VI. 3.) NM rendelet (a továbbiakban: R2.) 27. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A fertõzõ betegség vagy annak gyanúja esetén a betegség és a fertõzõképesség megállapításához szükséges,

az 1. számú mellékletben felsorolt kötelezõ laboratóriumi vizsgálatokat minden esetben, az igénybe vehetõ

laboratóriumi vizsgálatokat szükség szerint el kell végezni. Azt a laboratóriumi vizsgálatot, amelyik vonatkozásában

az 1. számú melléklet nem határozza meg a vizsgálatot végzõ laboratóriumot, az egészségügyi szolgáltatások

nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekrõl szóló 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet 2. számú melléklete

szerinti M2 és M3 kompetencia szintû mikrobiológiai diagnosztikai laboratóriumok végezhetik.”

(2) Az R2. 27. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(4) A hatósági intézkedést igénylõ fertõzõ betegségekkel kapcsolatos laboratóriumi vizsgálatokat – az (1) bekezdéstõl

eltérõen – kizárólag az ÁNTSZ laboratóriumai végezhetnek.”

6. § (1) Az R1. 1. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) Az R1. 1/A. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(3) Az R1. 2. számú melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

(4) Az R1. 3. számú melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

(5) Az R1. 4. számú melléklete az 5. melléklet szerint módosul.

(6) Az R1. 4. számú melléklete a 6. melléklet szerint módosul.

(7) Az R1. 8. számú melléklete a 7. melléklet szerint módosul.

(8) Az R1. 9. számú melléklete a 8. melléklet szerint módosul.

(9) Az R1. 10. számú melléklete a 9. melléklet szerint módosul.

(10) Az R1. 14. számú melléklete a 10. melléklet szerint módosul.

7. § (1) Nem lép hatályba az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseirõl szóló 9/1993.

(IV. 2.) NM rendelet és az emberi vér és vérkomponensek gyûjtésére, vizsgálatára, feldolgozására, tárolására és

elosztására vonatkozó minõségi és biztonsági elõírásokról, valamint ezek egyes technikai követelményeirõl szóló

3/2005. (II. 10.) EüM rendelet módosításáról szóló 51/2009. (XII. 30.) EüM rendelet (a továbbiakban: Mr.) 1. §

(1) bekezdése.

(2) Hatályát veszti az Mr. 3. § (3) bekezdésében az „(1) és” szövegrész, valamint az Mr. 1. melléklete.

8. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2010. június 1-jén lép hatályba.

(2) A 6. § (2) és (6) bekezdése, valamint a 2. és 6. melléklet 2010. július 1-jén lép hatályba.

(3) Ez a rendelet 2010. július 2-án hatályát veszti.

Budapest, 2010. május 13.

Dr. Székely Tamás s. k.,
egészségügyi miniszter

1. melléklet a 35/2010. (V. 14.) EüM rendelethez

1. Az R1. 1. számú melléklete a következõ 43. sorral egészül ki:

„43. 01521 Mûszív egyszer használatos eszközei transzplantációra váró betegnél”

2230 EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 12. szám



2. melléklet a 35/2010. (V. 14.) EüM rendelethez

1. Az R1. 1/A. számú mellékletében foglalt elsõ táblázat „06011” és „06012” megjelölésû sorai helyébe a következõ sorok

lépnek:

06011 R. 4. sz.
melléklet
e szerint

ALIMTA (pemetrexed) 500 mg por oldatos infúzióhoz
való koncentrátum

Lokálisan elõrehaladott vagy
metasztatikus adenocarcinoma
és nagysejtes carcinoma típusú,
nem kissejtes tüdõrák
elsõvonalbeli kezelése ciszplatin
kombinációban. Lokálisan
elõrehaladott vagy metasztatikus
nem laphámsejtes, nem kissejtes
tüdõrák másodvonalbeli kezelése
monoterápiában. Nem
rezekálható malignus pleuralis
mesothelioma elsõvonalbeli
kezelése ciszplatin
kombinációban.

06012 ALIMTA (pemetrexed) 100 mg por oldatos infúzióhoz
való koncentrátum

2. Az R1. 1/A. számú mellékletében foglalt elsõ táblázat a következõ „06036” és „06037” megjelölésû sorokkal egészül ki:

06036 R. 4. sz.
melléklet
e szerint

AVASTIN (bevacizumab) 25 mg/ml koncentrátum
oldatos infúzióhoz (4 ml)

Metasztatikus colorectalis
carcinoma elsõvonalbeli kezelése
fluoropirimidin-alapú
kemoterápiával kombinációban.
HER2-negatív metasztatikus
emlõkarcinóma elsõvonalbeli
kezelése paclitaxel
kombinációban. Inoperábilis
elõrehaladott, metasztatikus
vagy kiújuló tüdõ
adenocarcinoma elsõvonalbeli
kezelése platina-alapú
kemoterápiával kombinációban.

06037 AVASTIN (bevacizumab) 25 mg/ml koncentrátum
oldatos infúzióhoz (16 ml)

3. Az R1. 1/A. számú mellékletében foglalt második táblázat „0242” megjelölésû sora helyébe a következõ sor lép:

0242 Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ

3. melléklet a 35/2010. (V. 14.) EüM rendelethez

1. Az R1. 2. számú melléklete a „12205” megjelölésû sorát követõen a következõ sorral egészül ki:

„12206 8 Optikai koherencia tomográfia (OCT) 1191”

2. Az R1. 2. számú melléklete a „19108” megjelölésû sorát követõen a következõ sorral egészül ki:

„19109 Mikrobiológiai mintavétel nyálkahártyáról (nem labor
mintavételezõ esetén)

15”

3. Az R1. 2. számú melléklete a „19131” megjelölésû sorát követõen a következõ sorral egészül ki:

„19137 Mikrobiológiai mintavétel székletbõl (nem labor
mintavételezõ esetén)

8”

4. Az R1. 2. számú melléklete a „19193” megjelölésû sorát követõen a következõ sorokkal egészül ki:

„19194 Mikrobiológiai mintavétel szilárd transport közegbe
(nem labor mintavételezõ esetén)

50

19195 Mikrobiológiai mintavétel folyékony transport közegbe
(nem labor mintavételezõ esetén)

232”
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5. Az R1. 2. számú melléklete a „88461” megjelölésû sorát követõen a következõ sorral egészül ki:

„88463 Vérvétel (nem labor mintavételezõ esetén) 30”

6. Az R1. 2. számú melléklet 1. pont „0242” megjelölésû sora helyébe a következõ sor lép:

„0242 Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ (Neurológiai Klinika, Alvásdiagnosztikai és Terápiás
Laboratórium)”

7. Az R1. 2. számú melléklet 3–5. pont „0242” megjelölésû sora helyébe a következõ sor lép:

„0242 Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ, Gyermekklinika”

8. Az R1. 2. számú melléklet 6–8., 10., 14–25., 32. és 37–39. pont „0242” megjelölésû sora helyébe a következõ sor lép:

„0242 Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ”

9. Az R1. 2. számú melléklet 11. pont „0201” megjelölésû sora helyébe a következõ sor lép:

„0242 Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ”

10. Az R1. 2. számú melléklet 11/a. és 12. pont „0242” megjelölésû sora helyébe a következõ sor lép:

„0242 Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ (Intézményi koordináló szervezeti egység: Orvosi Genetikai
és Gyermekfejlõdéstani Intézet)”

11. Az R1. 2. számú melléklet 27. és 28. pont „0242” megjelölésû sora helyébe a következõ sor lép:

„0242 Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ (Szívgyógyászati Klinika)”

12. Hatályát veszti az R1. 2. számú melléklet 27. és 28. pont „0201” megjelölésû sora.

4. melléklet a 35/2010. (V. 14.) EüM rendelethez

1. Az R1. 3. számú melléklete a „** Fõcsoport: 04”, „04M”, „1380” megjelölésû sorát követõen a következõ sorokkal

egészül ki:

04M 1391 Haemodinamikai instabilitással járó akut,
masszív tüdõembolia kezelése rtPA
kezeléssel

5 40 12 3,15927

04M 1392 Tüdõembolia, thrombolysis nélkül 5 40 12 1,47187

2. Az R1. 3. számú melléklete a „** Fõcsoport: 04”, „04M”, „1450” megjelölésû sorát követõen a következõ sorokkal

egészül ki:

#,* 04M 145A Cysticus fibrosisos betegek intravénás
antibiotikum kezelése „A”

14 28 14 0,21024

#,* 04M 145B Cysticus fibrosisos betegek kombinált
intravénás antibiotikum kezelése „B”

14 28 14 1,23203

#,* 04M 145C Cysticus fibrosisos betegek széles
spektrumú kombinált intravénás
antibiotikum kezelése „C”

14 28 14 3,21923

3. Az R1. 3. számú melléklet „** Fõcsoport: 08”, „08P”, „400C” és „401C” megjelölésû sorai helyébe a következõ sorok

lépnek:

* 08P 400C Scoliosis mûtétei 2 43 13 4,30501

* 08P 401C Scoliosis kombinált mûtétei 2 52 21 6,71109

4. Az R1. 3. számú melléklete a „** Fõcsoport: 99”, „*”, „99M”, „941U” megjelölésû sorát követõen a következõ sorral

egészül ki:

* 99M 941V Mûszívkezelés 0 0 0 0,00000
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5. Az R1. 3. számú melléklete a „** Fõcsoport: 99”, „99M”, „980D” megjelölésû sorát követõen a következõ sorokkal

egészül ki:

99M 980E Pajzsmirigy nem daganatos
megbetegedések kezelése nyílt
radioizotópokkal

2 12 4 0,46699

* 99M 980F Térdízület radiosynoviorthesis kezelése 2 12 4 1,32271

6. Az R1. 3. számú melléklet „Megjegyzések” alcíme az „*^ A végzõ szolgáltatókra vonatkozik” megjelölésû sort követõen

a következõ sorral egészül ki.

„# Kúraszerû ellátás keretében számolható el.”

7. Hatályát veszti az R1. 3. számú melléklet „** Fõcsoport: 04”, „04M”, „1390” megjelölésû sora.

8. Hatályát veszti az R1. 3. számú melléklet „** Fõcsoport: 99”, „99M”, „980C” megjelölésû sora.

5. melléklet a 35/2010. (V. 14.) EüM rendelethez

1. Az R1. 4. számú melléklet 7. pontja a „0109” megjelölésû sorát követõen a következõ sorral egészül ki:

„0112 Fõv. Önk. Bajcsy-Zsilinszky Kórháza

2. Az R1. 4. számú melléklet 24. pont „0201” megjelölésû sora helyébe a következõ sor lép:

„0242 Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ”

3. Az R1. 4. számú melléklet „04 Fõcsoport Légzõrendszeri betegségek” megjelölésû szerkezeti egysége a következõ

25/a. ponttal egészül ki:

„25/a. 04M 145A Cysticus fibrosisos betegek intravénás antibiotikum kezelése „A”
04M 145B Cysticus fibrosisos betegek kombinált intravénás antibiotikum kezelése „B”
04M 145C Cysticus fibrosisos betegek széles spektrumú kombinált intravénás antibiotikum

kezelése „C”
0122 Fõv. Önk. Heim Pál Gyermekkórháza, Budapest
0123 Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórháza, Budapest
0140 Semmelweis Egyetem, Budapest
0156 Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet, Budapest
01A6 Állami Egészségügyi Központ, Budapest
0242 Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ
0502 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház, Miskolc
0606 Mellkasi Betegségek Szakkórháza, Deszk
0643 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ
0801 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Gyõr
0940 Debreceni Egyetem
1306 Pest Megyei Tüdõgyógyintézet, Törökbálint
1401 Kaposi Mór Oktató Kórház, Kaposvár
1501 Nyíregyháza, Jósa András Oktató Kórház Nonprofit Kft.”

4. Az R1. 4. számú melléklete a következõ 118/c. ponttal egészül ki:

„118/c. *99M 941V Mûszívkezelés

0140 Semmelweis Egyetem, Budapest

0162 Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet, Budapest”

5. Az R1. 4. számú melléklete a következõ 122/b. ponttal egészül ki:

„122/b. *99M 980F Térdízület radiosynoviorthesis kezelése

0118 Fõv. Önk. Uzsoki Utcai Kórháza, Budapest

0140 Semmelweis Egyetem, Budapest
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0301 Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza, Kecskemét

0643 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

0940 Debreceni Egyetem

2237 Budai Irgalmasrendi Kórház”

6. Az R1. 4. számú melléklet „0242” megjelölésû sorai helyébe a következõ sor lép:

„0242 Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ”

7. Hatályát veszti az R1. 4. számú melléklet 4., 4/a., 4/b., 5., 6., 25., 54., 55., 56., 66/a., 66/m., 110/j., 125/a. és

126/b. pontjában a „0201” megjelölésû sor.

6. melléklet a 35/2010. (V. 14.) EüM rendelethez

1. Az R1. 4. számú melléklet 125/a. pontja a „*,� 99M 959C” megjelölésû sorát követõen a következõ sorral egészül ki:

„*,� 99M 959D Rosszindulatú daganat kemoterápiája „D” ”

2. Az R1. 4. számú melléklet 125/a. pontja a „*,� 99M 959I” megjelölésû sorát követõen a következõ sorral egészül ki:

„*,� 99M 959K Rosszindulatú daganat kemoterápiája „K” ”

3. Az R1. 4. számú melléklet 125/a. pontja a „74241” megjelölésû sorát követõen a következõ sorokkal egészül ki:

„74361 Kemoterápia, GEM+CDDP II.+BEV protokoll szerint (01. fázis)

74362 Kemoterápia, GEM+CDDP II.+BEV protokoll szerint (02. fázis)

74371 Kemoterápia, TXT+CDDP+BEV protokoll szerint (01. fázis)

74741 Kemoterápia, TAX+CBP+BEV protokoll szerint (01. fázis)

74751 Kemoterápia, GEM+CBP/B+BEV protokoll szerint (01. fázis)

74752 Kemoterápia, GEM+CBP/B+BEV protokoll szerint (02. fázis)

74771 Kemoterápia, CDDP+TAX/C+BEV protokoll szerint (01. fázis)

74781 Kemoterápia, CBP+TXT/C+BEV protokoll szerint (01. fázis)

74791 Kemoterápia, CDDP+VNB/B+BEV protokoll szerint (01. fázis)

74792 Kemoterápia, CDDP+VNB/B+BEV protokoll szerint (02. fázis)

74851 Kemoterápia, VNB+CBP+BEV protokoll szerint (01. fázis)

74852 Kemoterápia, VNB+CBP+BEV protokoll szerint (02. fázis)”

7. melléklet a 35/2010. (V. 14.) EüM rendelethez

Az R1. 8. számú melléklet „Nagy értékû, országosan nem elterjedt mûtéti eljárások, beavatkozások díjtételei” táblázata

a következõ 12. ponttal egészül ki:

12. 53753 Mûszív beültetése transzplantációra váró betegnél 425
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8. melléklet a 35/2010. (V. 14.) EüM rendelethez

1. Az R1. 9. számú melléklet I. pontja a „18461” megjelölésû sorát követõen a következõ sorral egészül ki:

„37288 Agyi
gamma-sugár-sebészet”

2. Az R1. 9. számú melléklet IV. pontja a „33149” megjelölésû sorát követõen a következõ sorokkal egészül ki:

„37288 Agyi gamma-sugár-sebészet *01P 001A Speciális intracranialis mûtétek 18 év felett

37288 Agyi gamma-sugár-sebészet *01P 001C Speciális intracranialis mûtétek 18 év alatt”

3. Hatályukat vesztik az R1. 9. számú melléklet „16303”, „16365” és „16368” megjelölésû sorai.

9. melléklet a 35/2010. (V. 14.) EüM rendelethez

1. Az R1. 10. számú mellékletében foglalt táblázat 3. pontja helyébe a következõ pont lép:

3. Arteriosclerosis cerebri,
vertebrobasilaris
insufficientia,
arteriosclerosis obliterans,
szem keringési zavarai

015E, 015F I6300-I6390, I6500-I6590,
I6600-I6690, I6760

88740, 88741

0160 G4500-G4590, I64H0, I6770 88740, 88741

023B I6720, I6730, I6780 88740, 88741

074C H3400-H3490,
H3530-H3550

88740, 88741

216D I7310, I7380 88740, 88741

2230 I7020, I7080, I7090 88740, 88741

2. Az R1. 10. számú mellékletében foglalt táblázat a következõ 11. ponttal egészül ki:

11. Cysticus fibrosisos
betegek intravénás
antibiotikum kezelése

145A Diagn. „1” vagy „3” típus:
E8400, E8410, E8480,
E8490, Q3300
és
diagn. „3” vagy „4” típus:
J1200, J1210, J1220, J1280,
J1290, J1291, J1292, J1299,
J13H0, J14H0, J1500, J1510,
J1520, J1530, J1540, J1550,
J1560, J1570, J1580, J1590,
J1600, J1680, J1800, J1810,
J1820, J1880, J1890, J2000,
J2010, J2020, J2030, J2040,
J2050, J2060, J2070, J2080,
J2090, J2100, J2180, J2190

92261

145B 92262

145C 92263

10. melléklet a 35/2010. (V. 14.) EüM rendelethez

1. Az R1. 14. számú melléklet I. B) pontjában foglalt táblázat a „01P 002A” megjelölésû sorát megelõzõen a következõ

sorokkal egészül ki:

01P 001A Speciális intracranialis mûtétek 18 év felett, nem trauma miatt OENO: 37288

01P 001C Speciális intracranialis mûtétek 18 év alatt OENO: 37288

2. Az R1. 14. számú melléklet I. B) pontjában foglalt táblázat a „* +99M 9422” megjelölésû sorát követõen a következõ

sorokkal egészül ki:

04M 1391 Haemodinamikai instabilitással járó akut, masszív tüdõembolia kezelése rtPA kezeléssel

04M 1392 Tüdõembolia, thrombolysis nélkül

3. Hatályát veszti az R1. 14. számú melléklet I. B) pontjában foglalt táblázat „04M 1390” megjelölésû sora.
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Az egészségügyi miniszter 36/2010. (V. 14.) EüM rendelete
a törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielégítõ tápszerek
társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának szempontjairól és a befogadás
vagy a támogatás megváltoztatásáról szóló 32/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet módosításáról

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

alapján, az egészségügyi miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 161/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § b) pontjában meghatározott

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

meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben – a következõket rendelem el:

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

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

(IV. 26.) ESzCsM rendelet (a továbbiakban: R.) a következõ 5/B–5/C. §-sal egészül ki:

„5/B. § (1) Az OEP a Gyftv. 23. § (7) bekezdés a)–b) pontja szerinti hivatalbóli eljárás tervezett megindítását megelõzõen

legalább 30 nappal közzéteszi honlapján a felülvizsgálat tárgyát képezõ hétjegyû ATC csoportokat és a felülvizsgálat

indokát.

(2) Az OEP a Gyftv. 23. § (7) bekezdés a)–b) pontja szerinti eljárás megindításáról honlapján is értesíti a felülvizsgált

gyógyszerek forgalomba hozatali engedélyének jogosultjait arról, hogy hivatalból eljárást indított a Gyftv. 23. §

(7) bekezdés a) vagy b) pontja alapján az adott készítmények támogatásának felülvizsgálata érdekében.

(3) A (2) bekezdés szerinti értesítés tartalmazza:

a) a felülvizsgálatra kerülõ hétjegyû ATC-szintû csoportok megjelölését,

b) az a) pont szerinti csoportokba tartozó gyógyszereket, azok TTT kódját, az eljárás kezdõnapján érvényes

közfinanszírozás alapjául elfogadott árát, napi terápiás költségét,

c) azon objektív, a költséghatékonyságra vonatkozó feltételeket, amelyek teljesítése szükséges az adott készítmény

további finanszírozásához,

d) felhívást árcsökkentési ajánlat megtételének lehetõségére,

e) az árcsökkentési ajánlat beadásának (4) bekezdés szerinti határidejét,

f) felhívást arra, hogy a forgalomba hozatali engedélyek jogosultjai annak tudatában teszik árcsökkentési ajánlatukat,

hogy az a többi forgalmazó árajánlatától függetlenül a g) pont szerinti finanszírozási kezdõnaptól érvényes lesz és

g) a tervezett finanszírozási kezdõnapot.

(4) Ha a forgalomba hozatali engedély jogosultjai a (2) bekezdés szerint megindított eljárás során árcsökkentési

ajánlattal kívánnak élni, azt az OEP által megjelölt határidõben tehetik meg azzal, hogy az árcsökkentésre megszabott

határidõt úgy kell meghatározni, hogy a (2) bekezdés szerinti értesítés és az árcsökkentési ajánlat beadására nyitva álló

határidõ utolsó napja között el kell telnie legalább 10 munkanapnak.

(5) A (4) bekezdés szerinti határidõ lejártát követõ öt munkanapon belül az OEP honlapján – határozatai alapján –

közzéteszi az árcsökkentéseket és megjelöli azokat a gyógyszereket, amelyek a Gyftv. 31. § (1) bekezdés b)–c) és

e) pontja alapján a támogatásból kizárásra kerülnek.

(6) Az (1)–(5) bekezdés szerinti eljárás lefolytatására

a) a Gyftv. 23. § (7) bekezdés a) pontja szerinti felülvizsgálat esetén folyamatosan,

b) a Gyftv. 23. § (7) bekezdés b) pontja szerinti felülvizsgálat esetén a tárgyévet megelõzõ év vényforgalmi adatai

alapján évente egy ízben

kerül sor.

5/C. § (1) A Gyftv. 23. § (7) bekezdés a) pontja szerinti felülvizsgálati eljárás megindítása kötelezõ

a) azon nem generikus készítmények esetében, amelyek költséghatékonysági vizsgálatára nem került sor, és nem

tartoznak fix csoportba,

b) azon készítmények esetében, amelyeknél a befogadási kérelemmel egyidejûleg benyújtott, a költséghatékony-

ságot megalapozó adatok helytállósága tekintetében késõbb kétség merül fel, vagy a befogadáskori feltételek már

nem állnak fenn.

(2) A Gyftv. 23. § (7) bekezdés a) pontja szerinti felülvizsgálati eljárás során annak megítélése, hogy egy adott hétjegyû

ATC csoportba tartozó gyógyszerek vagy egy adott készítmény költséghatékonysága kétséges, az OEP feladata.

Az (1) bekezdésben foglaltakon túl azon készítmények esetében indítható eljárás, amelyek költséghatékonysága oly

mértékben kétséges, hogy ha a forgalomba hozatali engedély jogosultja a felülvizsgálat idõpontjában kérné

a támogatásba történõ befogadást, úgy a kérelmet az OEP a Gyftv. 22. § (1) bekezdés c) pontja alapján elutasítaná.
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Az OEP feladata továbbá annak meghatározása, hogy melyek azok a feltételek, amelyek teljesítése esetén

megállapítható az adott készítmény költséghatékonysága.

(3) Az OEP a (2) bekezdésben foglaltak eldöntéséhez szükség esetén kikérheti az ESKI szakvéleményét.

(4) A Gyftv. 23. § (7) bekezdés b) pontja szerinti felülvizsgálat szempontjából az E. Alapot nagymértékben terhelõ

gyógyszernek minõsülnek

a) azon gyógyszerek, melyek hatóanyagára az OEP adattárházában szereplõ, a tárgyévet megelõzõ évi vényforgalmi

adatok alapján – minden támogatási jogcímet figyelembe véve – az OEP a gyógyszertámogatási elõirányzat több mint

0,5%-át fizette ki,

b) azon gyógyszerek, melyek esetén az egy fõre jutó átlagos gyógyszertámogatás az OEP adattárházában szereplõ,

a tárgyévet megelõzõ évi vényforgalmi adatok alapján – minden támogatási jogcímet figyelembe véve – éves szinten

meghaladja a gyógyszertámogatási elõirányzat 0,005%-át.

(5) A (4) bekezdés szerinti gyógyszerek közül azok tekintetében kerül lefolytatásra az 5/B. § szerinti eljárás, melyek

alkalmazásával kapcsolatban – a terápiás költség, az érintett betegszám, a várható egészségnyereség és

méltányossági szempontok figyelembevételével – kétség merül fel.”

2. § Az R. a következõ 25. §-sal egészül ki:

„25. § (1) A törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielégítõ tápszerek társadalombiztosítási

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

(IV. 26.) ESzCsM rendelet módosításáról szóló 36/2010. (V. 14.) EüM rendelet 1. §-ával megállapított

a) 5/C. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt kötelezettségnek az OEP elsõ ízben 2010. december 31-éig tesz eleget,

b) 5/C. § (4)–(5) bekezdése szerinti felülvizsgálatot az OEP elsõ ízben az adattárházában szereplõ 2009. évi

vényforgalmi adatok alapján, 2010. október 1-jéig folytatja le.

(2) A törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielégítõ tápszerek társadalombiztosítási

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

(IV. 26.) ESzCsM rendelet módosításáról szóló 36/2010. (V. 14.) EüM rendelet

a) 6. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezéseket azzal kell alkalmazni, hogy a 2010. július 1-jét megelõzõen felírt

vényekre a gyógyszerek kiválthatóak és az így beváltott vények elszámolhatóak a 2. számú melléklet EÜ100 1–3. pont,

EÜ100 8/h. pont, EÜ100 8/k. pont, EÜ100 25. pont, EÜ100 35. pont, a 3. számú melléklet EÜ50 6/a. pont, EÜ50 6/b. pont,

EÜ50 6/c. pont, EÜ70 1. pont, EÜ70 2/a3. pont, EÜ70 5. pont, EÜ90 2/a. pont, EÜ90 2/b. pont, EÜ90 7/a1. pont, EÜ90

7/a2. pont, EÜ90 7/a3. pont, EÜ90 24/a–24/c. pont, valamint EÜ90 30. pont 2010. június 30-án hatályos rendelkezései

szerint,

b) 6. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezéseket azzal kell alkalmazni, hogy a 2011. január 1-jét megelõzõen felírt

vényekre a gyógyszerek kiválthatóak és az így beváltott vények elszámolhatóak a 2. számú melléklet EÜ100 7/a. pont,

EÜ100 7/b. pont, EÜ100 8/a. pont, EÜ100 8/r. pont, EÜ100 8/s. pont, EÜ100 8/sz1. pont, EÜ100 8/sz2. pont, EÜ100

8/t. pont, EÜ100 8/u. pont, EÜ100 9/b. pont, EÜ100 12. pont, EÜ100 23/a–23/b. pont, EÜ100 24. pont, EÜ100 28. pont,

EÜ100 29/a. pont, EÜ100 30/a. pont, EÜ100 31/a. pont, EÜ100 31/b. pont, EÜ100 31/c. pont, EÜ100 31/d. pont, EÜ100

33. pont, EÜ100 34/a. pont, EÜ100 34/b. pont, EÜ100 35. pont, EÜ100 36/a–36/b. pont, EÜ100 36/c. pont, EÜ100

37/a–37/c. pont, EÜ100 38/b. pont, EÜ100 39/a–39/b. pont, EÜ100 40. pont, EÜ100 41. pont, EÜ100 42. pont, EÜ100

43. pont, EÜ100 51. pont, EÜ100 52. pont, EÜ100 53. pont, EÜ100 54. pont, a 3. számú melléklet EÜ50 3/a. pont, EÜ50

3/b. pont, EÜ70 18. pont, EÜ70 21. pont, valamint EÜ90 6/a–6/c. pont 2010. december 31-én hatályos rendelkezései

szerint.”

3. § (1) Az R. 1. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) Az R. 2. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(3) Az R. 3. számú melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

4. § (1) Az R. 2. számú melléklet

a) EÜ100 7/a. pontjában a „Kijelölt intézmény” szövegrész helyébe a „Csontvelõ- és szervtranszplantáció végzésére

mûködési engedéllyel rendelkezõ intézmény” szöveg,
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b) EÜ100 7/b. pontjában az

„A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELÕ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ

ELÕÍRÁSOK:

MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:

Kijelölt intézmény szakorvosa Megkötés nélkül írhat”

szövegrész helyébe az

„A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELÕ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ

ELÕÍRÁSOK:

MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:

Csontvelõ- és szervtranszplantáció végzésére mûködési
engedéllyel rendelkezõ intézmény

Illetékes szakorvos írhat”

szöveg,

c) EÜ100 8/a. pontjában az

„A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELÕ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ

ELÕÍRÁSOK:

MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:

Kijelölt intézmény Haematológia írhat

Kijelölt intézmény Klinikai onkológia írhat

Kijelölt intézmény Sugártherápia írhat”

szövegrész helyébe az

„A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELÕ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ

ELÕÍRÁSOK:

MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:

II-III. progresszív ellátási szintû mûködési engedéllyel
rendelkezõ haematológia

Haematológia írhat

II-III. progresszív ellátási szintû mûködési engedéllyel
rendelkezõ onkológia

Klinikai onkológia írhat

II-III. progresszív ellátási szintû mûködési engedéllyel
rendelkezõ sugárterápia

Sugártherápia írhat

II-III. progresszív ellátási szintû mûködési engedéllyel
rendelkezõ tüdõgyógyászat

Klinikai onkológia írhat”

szöveg,

d) EÜ100 8/k. pontjában a

„TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

– Prostata carcinoma kezelése során dokumentált flutamid rezisztencia, illetve intolerancia”

szövegrész helyébe a

„TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

– Prostata carcinoma kezelése során dokumentált flutamid rezisztencia, illetve intolerancia esetén, a terápia

indításakor, illetve progresszió esetén onkoteam [az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai

minimumfeltételekrõl szóló 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet szerint] elõzetes döntése alapján”

szöveg,

e) EÜ100 8/r. pontjában a „Kijelölt intézmény” szövegrész helyébe a „II–III. progresszív ellátási szintû mûködési

engedéllyel rendelkezõ haematológia” szöveg,

f) EÜ100 8/s. pontjában a „Kijelölt intézmény” szövegrész helyébe a „Nukleáris medicina háttérrel rendelkezõ,

III. progresszív ellátási szintû mûködési engedéllyel rendelkezõ haematológia” szöveg,

g) EÜ100 8/sz. 1. pontjában és EÜ100 54. pontjában a „Kijelölt intézmény” szövegrész helyébe a „II–III. progresszív

ellátási szintû mûködési engedéllyel rendelkezõ haematológia” szöveg,

h) EÜ100 8/sz. 2. pontjában a „Járóbeteg szakrendelés/Fekvõbeteg gyógyintézet” szövegrész helyébe

a „II-III. progresszív ellátási szintû mûködési engedéllyel rendelkezõ haematológia” szöveg,
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i) EÜ100 9/b. pontjában az

„A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELÕ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ

ELÕÍRÁSOK:

MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:

Kijelölt intézmény Gyermektüdõgyógyászat írhat

Kijelölt intézmény Tüdõgyógyászat írhat”

szövegrész helyébe az

„A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELÕ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ

ELÕÍRÁSOK:

MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:

II. és III. progresszív ellátási szintû mûködési engedéllyel
rendelkezõ gyermek-tüdõgyógyászat

Gyermek-tüdõgyógyászat írhat

II. és III. progresszív ellátási szintû mûködési engedéllyel
rendelkezõ tüdõgyógyászat

Tüdõgyógyászat írhat”

szöveg,

j) EÜ100 12. pontjában a „Kijelölt intézmény” szövegrész helyébe a „Járóbeteg szakrendelés/Fekvõbeteg

gyógyintézet” szöveg,

k) EÜ100 24. pontjában a „Kijelölt intézmény” szövegrész helyébe a „III. progresszív ellátási szintû mûködési

engedéllyel rendelkezõ szülészet-nõgyógyászat” szöveg,

l) EÜ100 28. pontjában az

„A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELÕ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ

ELÕÍRÁSOK:

MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:

Kijelölt intézmény szakorvosa Tüdõgyógyászat javasolhat

Járóbeteg szakrendelés/Fekvõbeteg gyógyintézet Gyermektüdõgyógyászat javaslatra írhat

Járóbeteg szakrendelés/Fekvõbeteg gyógyintézet Tüdõgyógyászat javaslatra írhat”

szövegrész helyébe az

„A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELÕ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ

ELÕÍRÁSOK:

MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:

III. progresszív ellátási szintû mûködési engedéllyel
rendelkezõ tüdõgyógyászat

Tüdõgyógyászat javasolhat és írhat

III. progresszív ellátási szintû mûködési engedéllyel
rendelkezõ gyermek-tüdõgyógyászat

Gyermek-tüdõgyógyászat javasolhat és írhat

Járóbeteg szakrendelés/Fekvõbeteg gyógyintézet Gyermek-tüdõgyógyászat javaslatra írhat

Járóbeteg szakrendelés/Fekvõbeteg gyógyintézet Tüdõgyógyászat javaslatra írhat”

szöveg,

m) EÜ100 31/a. pontjában az

„A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELÕ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ

ELÕÍRÁSOK:

MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:

Kijelölt intézmény Kardiológia írhat

Kijelölt intézmény Tüdõgyógyászat írhat”

szövegrész helyébe az

„A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELÕ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ

ELÕÍRÁSOK:

MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:

III. progresszív ellátási szintû mûködési engedéllyel
rendelkezõ kardiológia

Kardiológia javasolhat és írhat

Megkötés nélkül Kardiológia javaslatra írhat

SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE: 12 hónap”

szöveg,
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n) EÜ100 31/b. és EÜ100 31/d. pontjában az

„A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELÕ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ

ELÕÍRÁSOK:

MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:

Kijelölt intézmény Kardiológia írhat”

szövegrész helyébe az

„A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELÕ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ

ELÕÍRÁSOK:

MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:
III. progresszív ellátási szintû mûködési engedéllyel
rendelkezõ kardiológia

Kardiológia javasolhat és írhat

Megkötés nélkül Kardiológia javaslatra írhat
SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE: 12 hónap”

szöveg,

o) EÜ100 31/c. pontjában az

„A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELÕ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ

ELÕÍRÁSOK:

MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:

Kijelölt intézmény Kardiológia írhat”

szövegrész helyébe az

„A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELÕ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ

ELÕÍRÁSOK:

MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:
III. progresszív ellátási szintû mûködési engedéllyel
rendelkezõ kardiológia

Kardiológia javasolhat és írhat

III. progresszív ellátási szintû mûködési engedéllyel
rendelkezõ csecsemõ és gyermek kardiológia

Csecsemõ és gyermek
kardiológia

javasolhat és írhat

Megkötés nélkül Kardiológia javaslatra írhat
Megkötés nélkül Csecsemõ és gyermek

kardiológia
javaslatra írhat

SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE: 12 hónap”

szöveg,

p) EÜ100 34/a. és EÜ100 34/b. pontjában a „Kijelölt intézmény” szövegrész helyébe a „II. és III. progresszív ellátási

szintû mûködési engedéllyel rendelkezõ neurológia” szöveg,

q) EÜ100 35. pontjában a

„TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

– Auxológiai, biokémiai és radiológiai vizsgálattal igazolt, és többszöri GH provokációs teszttel (a csúcskoncentráció

7 ng/ml, azaz 21 mE/l alatt van) megerõsített gyermekkori GH-hiány kezelése a gyermek végsõ magasságának

eléréséig (csontkor), vagy a kezelésre adott nem megfelelõ válaszig (egy év alatt kevesebb, mint 2 cm növekedés)”

szövegrész helyébe a

„TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

– Auxológiai, biokémiai és radiológiai vizsgálattal igazolt, és kétféle GH provokációs teszttel (a csúcskoncentráció

10 ng/ml, azaz 30 mE/l alatt van) megerõsített gyermekkori GH-hiány kezelése a gyermek végsõ magasságának

eléréséig (csontkor), vagy a kezelésre adott nem megfelelõ válaszig (egy év alatt kevesebb mint 2 cm növekedés)”

szöveg,

r) EÜ100 36/c. pontjában a „Kijelölt intézmény” szövegrész helyébe a „III. progresszív ellátási szintû mûködési

engedéllyel rendelkezõ haematológia” szöveg,

s) EÜ100 38/b. pontjában a

„Kijelölt intézmény szakorvosa Haematológia írhat”

szövegrész helyébe a
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„III. progresszív ellátási szintû mûködési engedéllyel
rendelkezõ haematológia

Haematológia írhat

III. progresszív ellátási szintû mûködési engedéllyel
rendelkezõ gyermek haematológia-onkológia

Haematológia írhat”

szöveg,

t) EÜ100 40. pontjában az

„A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELÕ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ

ELÕÍRÁSOK:

MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:

Kijelölt intézmény Klinikai onkológia írhat”

szövegrész helyébe az

„A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELÕ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ

ELÕÍRÁSOK:

MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:

III. progresszív ellátási szintû mûködési engedéllyel
rendelkezõ onkológia

Klinikai onkológia írhat

III. progresszív ellátási szintû mûködési engedéllyel
rendelkezõ sugárterápia

Klinikai onkológia írhat

II. és III. progresszív ellátási szintû mûködési engedéllyel
rendelkezõ tüdõgyógyászat

Klinikai onkológia írhat”

szöveg,

u) EÜ100 41. pontjában az

„A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELÕ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ

ELÕÍRÁSOK:

MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:

Kijelölt intézmény Klinikai onkológia írhat”

szövegrész helyébe az

„A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELÕ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ

ELÕÍRÁSOK:

MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:

III. progresszív ellátási szintû mûködési engedéllyel
rendelkezõ onkológia

Klinikai onkológia írhat

III. progresszív ellátási szintû mûködési engedéllyel
rendelkezõ sugárterápia

Klinikai onkológia írhat”

szöveg,

v) EÜ100 42. pontjában a „Kijelölt intézmény” szövegrész helyébe a „II–III. progresszív ellátási szintû mûködési

engedéllyel rendelkezõ haematológia” szöveg,

w) EÜ100 43. pontjában az

„A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELÕ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ

ELÕÍRÁSOK:

MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:

Kijelölt intézmény Endokrinológia írhat

Kijelölt intézmény Klinikai onkológia írhat”

szövegrész helyébe az

„A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELÕ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ

ELÕÍRÁSOK:

MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:

III. progresszív ellátási szintû mûködési engedéllyel
rendelkezõ endokrinológia

Endokrinológia írhat

III. progresszív ellátási szintû mûködési engedéllyel
rendelkezõ onkológia

Klinikai onkológia írhat”

szöveg,
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x) EÜ100 52. pontjában a „Kijelölt intézmény” szövegrész helyébe a „III. progresszív ellátási szintû mûködési

engedéllyel rendelkezõ gyermekneurológia” szöveg,

y) EÜ100 53. pontjában a „Kijelölt intézmény” szövegrész helyébe a „III. progresszív ellátási szintû mûködési

engedéllyel rendelkezõ neurológia” szöveg

lép.

(2) Az R. 3. számú melléklet

a) EÜ90 2/a. pontjában az

„A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELÕ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ

ELÕÍRÁSOK:

MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:

Járóbeteg szakrendelés/Fekvõbeteg gyógyintézet Belgyógyászat írhat

Járóbeteg szakrendelés/Fekvõbeteg gyógyintézet Csecsemõ-gyermek-
gyógyászat

írhat

Járóbeteg szakrendelés/Fekvõbeteg gyógyintézet Endokrinológia írhat”

szövegrész helyébe az

„A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELÕ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ

ELÕÍRÁSOK:

MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:

Járóbeteg szakrendelés/Fekvõbeteg gyógyintézet Belgyógyászat írhat

Járóbeteg szakrendelés/Fekvõbeteg gyógyintézet Csecsemõ- és
gyermekgyógyászat

írhat

Járóbeteg szakrendelés/Fekvõbeteg gyógyintézet Endokrinológia írhat

Diabetológiai szakellátóhely Belgyógyászat írhat

Diabetológiai szakellátóhely Csecsemõ- és
gyermekgyógyászat

írhat”

szöveg,

b) EÜ90 2/b. pontjában az

„A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELÕ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ

ELÕÍRÁSOK:

MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:

Járóbeteg szakrendelés/Fekvõbeteg gyógyintézet Belgyógyászat javasolhat és írhat

Járóbeteg szakrendelés/Fekvõbeteg gyógyintézet Endokrinológia javasolhat és írhat

Járóbeteg szakrendelés/Fekvõbeteg gyógyintézet Neurológia javasolhat és írhat

Háziorvos Megkötés nélkül javaslatra írhat”

szövegrész helyébe az

„A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELÕ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ

ELÕÍRÁSOK:

MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:

Járóbeteg szakrendelés/Fekvõbeteg gyógyintézet Belgyógyászat javasolhat és írhat

Járóbeteg szakrendelés/Fekvõbeteg gyógyintézet Endokrinológia javasolhat és írhat

Járóbeteg szakrendelés/Fekvõbeteg gyógyintézet Neurológia javasolhat és írhat

Diabetológiai szakellátóhely Belgyógyászat javasolhat és írhat

Diabetológiai szakellátóhely Csecsemõ- és
gyermekgyógyászat

javasolhat és írhat

Háziorvos Megkötés nélkül javaslatra írhat”

szöveg,

c) EÜ90

ca) 7/a1. pontjában a

„Megkötés nélkül Gyermek- és ifjúsági
pszichiátria

írhat

Megkötés nélkül Pszichiátria írhat”

szövegrész helyébe a
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„Megkötés nélkül Gyermek- és ifjúsági
pszichiátria

javasolhat és írhat

Megkötés nélkül Pszichiátria javasolhat és írhat”

szöveg,

cb) 7/a2. pontjában a

„Megkötés nélkül Pszichiátria írhat”

szövegrész helyébe a

„Megkötés nélkül Pszichiátria javasolhat és írhat”

szöveg,

d) EÜ90 7/a3. pontjában az

„A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELÕ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ

ELÕÍRÁSOK:

MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:

Járóbeteg szakrendelés/Fekvõbeteg gyógyintézet Pszichiátria javasolhat és írhat

Háziorvos Megkötés nélkül javaslatra írhat”

szövegrész helyébe az

„A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELÕ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ

ELÕÍRÁSOK:

MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:

Járóbeteg szakrendelés/Fekvõbeteg gyógyintézet Pszichiátria javasolhat és írhat

Megkötés nélkül Pszichiátria javasolhat és írhat

Háziorvos Megkötés nélkül javaslatra írhat”

szöveg,

e) EÜ90 30. pontjában az

„A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELÕ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ

ELÕÍRÁSOK:

MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:

Járóbeteg szakrendelés/Fekvõbeteg gyógyintézet Belgyógyászat javasolhat és írhat

Járóbeteg szakrendelés/Fekvõbeteg gyógyintézet Csecsemõ-gyermekgyógyá
szat

javasolhat és írhat

Járóbeteg szakrendelés/Fekvõbeteg gyógyintézet Endokrinológia javasolhat és írhat

Háziorvos Megkötés nélkül javaslatra írhat”

szövegrész helyébe az

„A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELÕ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ

ELÕÍRÁSOK:

MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:

Járóbeteg szakrendelés/Fekvõbeteg gyógyintézet Belgyógyászat javasolhat és írhat

Járóbeteg szakrendelés/Fekvõbeteg gyógyintézet Csecsemõ- és
gyermekgyógyászat

javasolhat és írhat

Járóbeteg szakrendelés/Fekvõbeteg gyógyintézet Endokrinológia javasolhat és írhat

Diabetológiai szakellátóhely Belgyógyászat javasolhat és írhat

Diabetológiai szakellátóhely Csecsemõ- és
gyermekgyógyászat

javasolhat és írhat

Háziorvos Megkötés nélkül javaslatra írhat”

szöveg

lép.
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(3) Az R. 3. számú melléklet

a) EÜ70 1. pontjában az

„A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELÕ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ

ELÕÍRÁSOK:

MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:

Járóbeteg szakrendelés/Fekvõbeteg gyógyintézet Belgyógyászat javasolhat és írhat

Járóbeteg szakrendelés/Fekvõbeteg gyógyintézet Endokrinológia javasolhat és írhat

Háziorvos Megkötés nélkül javaslatra írhat

Megkötés nélkül Belgyógyászat írhat

Megkötés nélkül Endokrinológia írhat”

szövegrész helyébe az

„A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELÕ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ

ELÕÍRÁSOK:

MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:

Járóbeteg szakrendelés/Fekvõbeteg gyógyintézet Belgyógyászat javasolhat és írhat

Járóbeteg szakrendelés/Fekvõbeteg gyógyintézet Endokrinológia javasolhat és írhat

Diabetológiai szakellátóhely Belgyógyászat javasolhat és írhat

Diabetológiai szakellátóhely Csecsemõ- és
gyermekgyógyászat

javasolhat és írhat

Háziorvos Megkötés nélkül javaslatra írhat”

szöveg,

b) EÜ70 2/a3. pontjában az

„ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdõdõ kódot)

G45, I2000, I2010, I2080, I2090, I2100, I2110, I2120, I2130, I2140, I2190, I2191, I2200, I2210, I2280, I2290, I252, I63, I64,

I740, I7410, I7420, I7430, I7440, I7450, I7480, I7710, Z955”

szövegrész helyébe az

„ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdõdõ kódot)

G45, I2000, I2080, I2100, I2110, I2120, I2130, I2140, I2190, I2191, I2200, I2210, I2280, I2290, I252, I63, I64, I7310, I7420,

I7430, I7440, I7450, I7480, I7710, Z955”

szöveg,

c) EÜ70 5. pontjában a

„TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

– Teljes vagy részleges hasnyálmirigy-eltávolítás után kialakult dokumentáltan súlyos maldigestio”

szövegrész helyébe a

„TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

– Teljes vagy részleges hasnyálmirigy-eltávolítás,

– Dokumentáltan súlyos maldigestio”

szöveg,

d) EÜ70 18. pontjában a „Kijelölt intézmény” szövegrész helyébe az „IVF tevékenységre mûködési engedéllyel

rendelkezõ egészségügyi szolgáltató” szöveg,

e) EÜ70 21. pontjában az

„A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELÕ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ

ELÕÍRÁSOK:

MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:

Kijelölt intézmény Kardiológia írhat

Háziorvos Megkötés nélkül javaslatra írhat

SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE: 12 hónap”

szövegrész helyébe az

„A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELÕ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ

ELÕÍRÁSOK:

MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:

Járóbeteg szakrendelés/Fekvõbeteg gyógyintézet Kardiológia írhat”

szöveg

lép.
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(4) Az R. 3. számú melléklet

a) EÜ50 3/a. és EÜ50 3/b. pontjában az

„A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELÕ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ

ELÕÍRÁSOK:

MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:

Kijelölt intézmény Neurológia javasolhat és írhat

Kijelölt intézmény Pszichiátria javasolhat és írhat

Háziorvos Megkötés nélkül javaslatra írhat

SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE: 12 hónap”

szövegrész helyébe az

„A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELÕ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ

ELÕÍRÁSOK:

MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:

Járóbeteg szakrendelés/Fekvõbeteg gyógyintézet Neurológia írhat

Járóbeteg szakrendelés/Fekvõbeteg gyógyintézet Pszichiátria írhat”

szöveg,

b) EÜ50 6/a. pontjában az

„A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELÕ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ

ELÕÍRÁSOK:

MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:

Járóbeteg szakrendelés/Fekvõbeteg gyógyintézet Belgyógyászat javasolhat és írhat

Járóbeteg szakrendelés/Fekvõbeteg gyógyintézet Csecsemõ-gyermekgyógyá
szat

javasolhat és írhat

Járóbeteg szakrendelés/Fekvõbeteg gyógyintézet Endokrinológia javasolhat és írhat

Háziorvos Megkötés nélkül javaslatra írhat”

szövegrész helyébe az

„A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELÕ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ

ELÕÍRÁSOK:

MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:

Járóbeteg szakrendelés/Fekvõbeteg gyógyintézet Belgyógyászat javasolhat és írhat

Járóbeteg szakrendelés/Fekvõbeteg gyógyintézet Csecsemõ- és
gyermekgyógyászat

javasolhat és írhat

Járóbeteg szakrendelés/Fekvõbeteg gyógyintézet Endokrinológia javasolhat és írhat

Diabetológiai szakellátóhely Belgyógyászat javasolhat és írhat

Diabetológiai szakellátóhely Csecsemõ- és
gyermekgyógyászat

javasolhat és írhat

Háziorvos Megkötés nélkül javaslatra írhat”

szöveg,

c) EÜ50 6/b. pontjában az

„A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELÕ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ

ELÕÍRÁSOK:

MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:

Járóbeteg szakrendelés/Fekvõbeteg gyógyintézet Belgyógyászat javasolhat és írhat

Járóbeteg szakrendelés/Fekvõbeteg gyógyintézet Csecsemõ-gyermekgyógyá
szat

javasolhat és írhat

Járóbeteg szakrendelés/Fekvõbeteg gyógyintézet Endokrinológia javasolhat és írhat

Háziorvos Megkötés nélkül javaslatra írhat

Megkötés nélkül Belgyógyászat írhat

Megkötés nélkül Csecsemõ-gyermekgyógyá
szat

írhat

Megkötés nélkül Endokrinológia írhat”

szövegrész helyébe az

12. szám EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 2245



„A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELÕ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ

ELÕÍRÁSOK:

MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:
Járóbeteg szakrendelés/Fekvõbeteg gyógyintézet Belgyógyászat javasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvõbeteg gyógyintézet Endokrinológia javasolhat és írhat
Diabetológiai szakellátóhely Belgyógyászat javasolhat és írhat
Háziorvos Megkötés nélkül javaslatra írhat”

szöveg,

d) EÜ50 6/c. pontjában az

„A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELÕ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ

ELÕÍRÁSOK:

MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:
Járóbeteg szakrendelés/Fekvõbeteg gyógyintézet Belgyógyászat javasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvõbeteg gyógyintézet Endokrinológia javasolhat és írhat
Háziorvos Megkötés nélkül javaslatra írhat
Megkötés nélkül Belgyógyászat írhat
Megkötés nélkül Endokrinológia írhat”

szövegrész helyébe az

„A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELÕ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ

ELÕÍRÁSOK:

MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:

Járóbeteg szakrendelés/Fekvõbeteg gyógyintézet Belgyógyászat javasolhat és írhat

Járóbeteg szakrendelés/Fekvõbeteg gyógyintézet Endokrinológia javasolhat és írhat

Járóbeteg szakrendelés/Fekvõbeteg gyógyintézet Csecsemõ- és
gyermekgyógyászat

javasolhat és írhat

Diabetológiai szakellátóhely Belgyógyászat javasolhat és írhat

Diabetológiai szakellátóhely Csecsemõ- és
gyermekgyógyászat

javasolhat és írhat

Háziorvos Megkötés nélkül javaslatra írhat”

szöveg

lép.

5. § Hatályát veszti az R. 25. §-a.

6. § (1) Ez a rendelet – a (2)–(4) bekezdésben foglalt kivétellel – 2010. május 20-án lép hatályba, és ez a rendelet 2011. április

2-án hatályát veszti.

(2) 2010. július 1-jén lép hatályba a 4. § (1) bekezdés d) és q) pontja, a 4. § (2) bekezdése, a 4. § (3) bekezdés a)–c) pontja,

a 4. § (4) bekezdés b)–d) pontja, a 2. melléklet 1., 2., és 6. pontja, valamint a 3. melléklet 1. b) pontja.

(3) 2011. január 1-jén lép hatályba a 4. § (1) bekezdés a)–c), e)–p) és r)–y) pontja, a 4. § (3) bekezdés d)–e) pontja, a 4. §

(4) bekezdés a) pontja, a 2. melléklet 3–5. és 7–14. pontja, valamint a 3. melléklet 1. a) pontja.

(4) Az 5. § 2011. április 1-jén lép hatályba.

Budapest, 2010. május 13.

Dr. Székely Tamás s. k.,
egészségügyi miniszter
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1. melléklet a 36/2010. (V. 14.) EüM rendelethez

1. Az R. 1. számú mellékletében foglalt táblázat

a) „A16AB” megjelölésû sora helyébe a következõ sor lép:

A16AB enzimek X

b) „B01AE” megjelölésû sora helyébe a következõ sor lép:

B01AE direkt thrombin-inhibitor X X

c) „B01AX” megjelölésû sora helyébe a következõ sor lép:

B01AX Egyéb antithrombotikus szerek X X

d) „B02BB” megjelölésû sora helyébe a következõ sor lép:

B02BB fibrinogén X

e) „H01BA” megjelölésû sora helyébe a következõ sor lép:

H01BA vasopressin és analógjai X X X

f) „L01BA” megjelölésû sora helyébe a következõ sor lép:

L01BA folsav analógok X X X

g) „L03AC” megjelölésû sora helyébe a következõ sor lép:

L03AC interleukinok X

h) „L03AX” megjelölésû sora helyébe a következõ sor lép:

L03AX egyéb cytokinek és immunmodulátorok X X

i) „M03AX” megjelölésû sora helyébe a következõ sor lép:

M03AX EGYÉB PERIFÉRIÁS TÁMADÁSPONTÚ
IZOMRELAXÁNSOK

X

j) „V03AF” megjelölésû sora helyébe a következõ sor lép:

V03AF detoxikáló szerek cytostatikus
kezeléskor

X X

k) „V03AK” megjelölésû sora helyébe a következõ sor lép:

V03AK szöveti ragasztóanyagok X

2. Az R. 1. számú mellékletében foglalt táblázat

a) „V10X” „TERÁPIÁS CÉLÚ RADIOAKTÍV KÉSZÍTMÉNYEK” megjelölésû sora helyébe a következõ sor lép:

V10 TERÁPIÁS CÉLÚ RADIOAKTÍV
KÉSZÍTMÉNYEK

b) az a) ponttal megállapított „V10” megjelölésû sorát követõen a következõ sorokkal egészül ki:

V10A GYULLADÁSCSÖKKENTÕ
KÉSZÍTMÉNYEK

V10AX Egyéb gyulladáscsökkentõ terápiás
radioaktív készítmények

X

szöveg lép.

3. Az R. 1. számú mellékletében foglalt táblázat az „L04AB” megjelölésû sorát követõen a következõ sorral egészül ki:

L04AC Interleukin-gátlók X
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2. melléklet a 36/2010. (V. 14.) EüM rendelethez

1. Az R. 2. számú melléklet EÜ100 1–3. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

„EÜ100 1.

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

Inzulinkezelésre szoruló (önmagában vagy orális antidiabetikum mellett) cukorbeteg

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELÕ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ

ELÕÍRÁSOK:

MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:

Járóbeteg szakrendelés/Fekvõbeteg gyógyintézet Belgyógyászat javasolhat és írhat

Járóbeteg szakrendelés/Fekvõbeteg gyógyintézet Csecsemõ- és
gyermekgyógyászat

javasolhat és írhat

Járóbeteg szakrendelés/Fekvõbeteg gyógyintézet Endokrinológia javasolhat és írhat

Diabetológiai szakellátóhely

Diabetológiai szakellátóhely

Háziorvos házi gyermekorvos, vegyes
praxisú orvos
(a továbbiakban együtt:
háziorvos)

Megkötés nélkül

SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE: 12 hónap

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdõdõ kódot)

E10, E11, E12, O24

EÜ100 2.

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

Humán intenzifikált inzulinkezelés alatt álló (naponta három vagy több alka

lommal inzulinkezelésre szoruló) cukorbeteg részére, amennyiben a beállított terápia ellenére megfelelõ

vércukoranyagcsere-háztartást (HbA1c<7,0%) nem lehetett elérni, illetve a posztprandriális vércukorszint többszöri

mérés alkalmával meghaladja a 10,0 mmol/l értéket, vagy dokumentáltan gyakori tüneteket okozó hypoglikaemia

jelentkezik

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELÕ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ

ELÕÍRÁSOK:

MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:

Járóbeteg szakrendelés/

Fekvõbeteg gyógyintézet Belgyógyászat javasolhat és írhat

Járóbeteg szakrendelés/

Fekvõbeteg gyógyintézet Csecsemõ- és
gyermekgyógyászat

javasolhat és írhat

Járóbeteg szakrendelés/

Fekvõbeteg gyógyintézet Endokrinológia javasolhat és írhat

Diabetológiai szakellátóhely Belgyógyászat javasolhat és írhat

Diabetológiai szakellátóhely Csecsemõ- és
gyermekgyógyászat

javasolhat és írhat

Háziorvos Megkötés nélkül javaslatra írhat

SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE: 12 hónap

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdõdõ kódot)

E10, E11, E12, O24

EÜ100 3.

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

Humán intenzifikált inzulinkezelés alatt álló (naponta három vagy több alkalommal inzulinkezelésre szoruló)

cukorbeteg részére, amennyiben a beállított terápia ellenére megfelelõ vércukoranyagcsere-háztartást (HbA1c�7,0%)

nem lehetett elérni, vagy dokumentáltan gyakori tüneteket okozó hypoglikaemia jelentkezik
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A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELÕ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ

ELÕÍRÁSOK:

MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:

Járóbeteg szakrendelés/ Belgyógyászat javasolhat és írhat

Fekvõbeteg gyógyintézet

Járóbeteg szakrendelés/ Csecsemõ- és
gyermekgyógyászat

javasolhat és írhat

Fekvõbeteg gyógyintézet

Járóbeteg szakrendelés/ Endokrinológia javasolhat és írhat

Fekvõbeteg gyógyintézet

Diabetológiai szakellátóhely Belgyógyászat javasolhat és írhat

Diabetológiai szakellátóhely Csecsemõ- és javasolhat és írhat

gyermekgyógyászat

Háziorvos Megkötés nélkül javaslatra írhat

SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE: 12 hónap

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdõdõ kódot)

E10, E11, E12”

2. Az R. 2. számú melléklet EÜ100 8/h. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

„EÜ100 8/h.

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

Hormon-dependens prosztatarákban a totális androgén blokád eléréséhez a terápia indításakor, illetve progresszió

esetén onkoteam [az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekrõl szóló

60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet szerint] elõzetes döntése alapján

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELÕ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ

ELÕÍRÁSOK:

MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:

Járóbeteg szakrendelés/Fekvõbeteg gyógyintézet Klinikai onkológia írhat

Járóbeteg szakrendelés/Fekvõbeteg gyógyintézet Sugárterápia írhat

Járóbeteg szakrendelés/Fekvõbeteg gyógyintézet Urológia írhat

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdõdõ kódot)

C61”

3. Az R. 2. számú melléklet EÜ100 8/t. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

„EÜ100 8/t.

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

Kit (CD117) pozitív, nem mûthetõ, illetve metasztatikus malignus gastrointestinalis stromalis daganatban (GIST)

az indikációt igazoló szövettani és a c-kit gén mutációt meghatározó molekuláris diagnosztikai vizsgálat

eredményeinek ismeretében

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELÕ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ

ELÕÍRÁSOK:

MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:

II–III. progresszív ellátási szintû mûködési engedéllyel
rendelkezõ onkológia

Klinikai onkológia írhat

II–III. progresszív ellátási szintû mûködési engedéllyel
rendelkezõ sugárterápia

Sugártherápia írhat

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdõdõ kódot)

C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26”
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4. Az R. 2. számú melléklet EÜ100 8/u. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

„EÜ100 8/u.

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

– Aktív, elõrehaladott myeloma multiplexben, ha a beteg korábban legalább egy gyógyszeres kezelésen átesett,

és már részesült csontvelõ transzplantációban, vagy transzplantációra alkalmatlan, a betegség relapszusa vagy

progressziója esetén – a finanszírozási eljárásrendekrõl szóló miniszteri rendeletben meghatározott finanszírozási

protokoll szerint

– Aktív, elõrehaladott myeloma multiplexben, korábban nem kezelt, csontvelõtranszplantációra és nagy dózisú

kemoterápiás kezelésre alkalmatlan betegek részére kombinációs terápia részeként – a finanszírozási eljárásrendekrõl

szóló miniszteri rendeletben meghatározott finanszírozási protokoll szerint

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELÕ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ

ELÕÍRÁSOK:

MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:

II–III. progresszív ellátási szintû mûködési engedéllyel
rendelkezõ haematológia

Haematológia írhat

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdõdõ kódot)

C900”

5. Az R. 2. számú melléklet EÜ100 23/a–23/b. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

„EÜ100 23/a.

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

Krónikus aktív hepatitis B kezelésére – a finanszírozási eljárásrendekrõl szóló miniszteri rendeletben meghatározott

finanszírozási protokoll alapján

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELÕ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ

ELÕÍRÁSOK:

MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:

II. és III. progresszív ellátási szintû mûködési engedéllyel
rendelkezõ gasztroenterológia

Gasztroenterológia írhat

II. és III. progresszív ellátási szintû mûködési engedéllyel
rendelkezõ infektológia

Infektológia írhat

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdõdõ kódot)

B180, B181

EÜ100 23/b.

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

Krónikus aktív hepatitis C kezelésére – a finanszírozási eljárásrendekrõl szóló miniszteri rendeletben meghatározott

finanszírozási protokoll alapján

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELÕ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ

ELÕÍRÁSOK:

MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:

II. és III. progresszív ellátási szintû mûködési engedéllyel
rendelkezõ gasztroenterológia

Gasztroenterológia írhat

II. és III. progresszív ellátási szintû mûködési engedéllyel
rendelkezõ infektológia

Infektológia írhat

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdõdõ kódot)

B182”
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6. Az R. 2. számú melléklet EÜ100 25. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

„EÜ100 25.

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

Herediter angiooedema akut rohamainak kezelésére és megelõzésére

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELÕ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ

ELÕÍRÁSOK:

MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:

Kijelölt intézmény Allergológia és klinikai
immunológia

javasolhat és írhat

Megkötés nélkül Allergológia és klinikai
immunológia

javaslatra írhat

Megkötés nélkül Belgyógyászat javaslatra írhat

Megkötés nélkül Csecsemõ- és
gyermekgyógyászat

javaslatra írhat

Megkötés nélkül Fül-orr-gégegyógyászat javaslatra írhat

Megkötés nélkül Bõrgyógyászat javaslatra írhat

Háziorvos Megkötés nélkül javaslatra írhat

A SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE: korlátlan

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdõdõ kódot)

D841”

7. Az R. 2. számú melléklet EÜ100 29/a. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

„EÜ100 29.

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

Rosszindulatú daganatos megbetegedéshez (heretumor, emlõdaganat, tüdõdaganat, malignus lymphoma, myeloma

multiplex, ovarium-tumor) társuló, tünetekkel járó, nem kuratív célú kemoterápiával összefüggõ anaemia kezelése

– az alkalmazott készítmény jóváhagyott indikációinak figyelembevételével – megfelelõ étrend-kiegészítés és szükség

esetén parenterális vaspótlás mellett a hemoglobin (Hgb) szint < 10 g/dl a kemoterápia befejezését követõ negyedik

hétig, amennyiben a hemoglobin szint a 12 g/dl értéket meghaladja, vagy a kezelés nyolcadik hetére

a hemoglobinszint emelkedése a kiindulási értékhez képest < 1 g/dl, és a retikulocitaszám 40 000 sejt/mikroliter alatt

marad, az ESA (erythropoesis stimulating agent) kezelést meg kell szakítani – a finanszírozási eljárásrendekrõl szóló

miniszteri rendeletben meghatározott finanszírozási protokoll alapján

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELÕ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ

ELÕÍRÁSOK:

MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:

II-III. progresszív ellátási szintû mûködési Haematológia írhat

engedéllyel rendelkezõ haematológia

II-III. progresszív ellátási szintû mûködési Klinikai onkológia írhat

engedéllyel rendelkezõ onkológia

II-III. progresszív ellátási szintû mûködési Klinikai onkológia írhat

engedéllyel rendelkezõ tüdõgyógyászat

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdõdõ kódot)

C34, C50, C56, C57, C62, C82, C83, C84, C85, C88, C90, C91”

8. Az R. 2. számú melléklet EÜ100 30/a. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

„EÜ100 30/a.

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

Dializált beteg részére, ha lágyrészmeszesedése, 1,86 mmol/l-nál magasabb foszfor szintje, 2,5 mmol/l-nél magasabb

korrigált kalcium szintje, 4,4 mmol2/l2-nél magasabb kalcium és foszfor szorzata, 150–300 pg/ml közötti intakt

parathormon szintje van, a csontanyagcsere-zavar, illetve életet veszélyeztetõ lágyrészmeszesedés megelõzésére
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A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELÕ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ

ELÕÍRÁSOK:

MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:

II. és III. progresszív ellátási Nephrológia javasolhat és írhat

szintû mûködési engedéllyel rendelkezõ nephrológia

A dialízis kezelését ellátó helyek Nephrológia javaslatra írhat

SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE: 6 hónap

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdõdõ kódot)

Z491”

9. Az R. 2. számú melléklet EÜ100 33. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

„EÜ100 33.

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

Krónikus veseelégtelenség mellett fellépõ táplálkozási fehérjehiány esetén, amennyiben a GFR 25 ml/perc értéknél

kevesebb, és az elõírt fehérjebevitel maximum napi 40 g, a diéta kiegészítéseként

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELÕ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ

ELÕÍRÁSOK:

MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:

II. és III. progresszív ellátási szintû Nephrológia javasolhat és írhat

mûködési engedéllyel rendelkezõ nephrológia

Járóbeteg szakrendelés/ Nephrológia javaslatra írhat

Fekvõbeteg gyógyintézet

SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE: 6 hónap

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdõdõ kódot)

N18, N19”

10. Az R. 2. számú melléklet EÜ100 35. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

„EÜ100 35.

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

– Auxológiai, biokémiai és radiológiai vizsgálattal igazolt, és kétféle GH provokációs teszttel (a csúcskoncentráció

10 ng/ml, azaz 30 mE/l alatt van) megerõsített gyermekkori GH-hiány kezelése a gyermek végsõ magasságának

eléréséig (csontkor), vagy a kezelésre adott nem megfelelõ válaszig (egy év alatt kevesebb mint 2 cm növekedés)

– Kromoszóma-vizsgálattal vagy molekuláris genetikai vizsgálattal (FISH) igazolt Turner-szindróma kezelése

a gyermek végsõ magasságának eléréséig (csontkor), vagy a kezelésre adott nem megfelelõ válaszig (egy év alatt

kevesebb mint 2 cm növekedés)

– Operált craniopharyngeomás gyermek kezelése a gyermek végsõ magasságának eléréséig (csontkor), vagy

a kezelésre adott nem megfelelõ válaszig (egy év alatt kevesebb mint 2 cm növekedés)

– Pubertás kor elõtt, optimalizált táplálkozási és anyagcsere státusz mellett fennálló krónikus veseelégtelenséggel

összefüggõ növekedési zavar kezelése a vese-transzplantáció elvégzéséig, vagy a gyermek végsõ magasságának

eléréséig (csontkor), vagy a kezelésre adott nem megfelelõ válaszig (egy év alatt kevesebb mint 2 cm növekedés)

– Felnõttkorban (>18 éves életkor) kórismézett, hypothalamus-hypophysis betegség, vagy annak kezelése

következtében létrejövõ súlyos GH hiányban szenvedõ beteg részére, amennyiben provokációs tesztekkel (inzulin

hypoglikémiás teszt, arginin teszt, arginin-GHRH teszt, glucagon teszt) 3 ng/ml (<3 mcg/l) alatti szérum GH

csúcskoncentráció igazolható (GH hiány mellett – prolactint leszámítva – még legalább egy hypophysis mellsõlebeny

hormon-elégtelenség kimutatható, vagy gyermekkorban kezdõdõ GH-hiány újraértékelése esetén egy provokációs

teszt, felnõttkori izolált GH-hiány esetén második stimulációs teszt elvégzése szükséges) és a GH-hiányhoz társuló

egyéb hypophysis hormonhiány pótlása megkezdõdött (a kortizol, illetve a nemi hormonok adagjának stabilizálása

három, a tiroxin adagjának stabilizálása egy hónappal a GH kezelés megkezdése elõtt szükséges)

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELÕ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ

ELÕÍRÁSOK:

MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:

II–III. progresszív ellátási szintû mûködési engedéllyel
rendelkezõ gyermekgyógyászat

Endokrinológia írhat
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II–III. progresszív ellátási szintû mûködési engedéllyel
rendelkezõ gyermekgyógyászat

Nephrológia írhat

II–III. progresszív ellátási szintû mûködési engedéllyel
rendelkezõ belgyógyászat

Endokrinológia írhat

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdõdõ kódot)

D3530, E23, E8930, N18, N19, Q96”

11. Az R. 2. számú melléklet EÜ100 36/a–36/b. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

„EÜ100 36/a.

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

Philadelphia kromoszóma (bcr-abl átrendezõdés) pozitív (Ph+) krónikus myeloid leukaemia (CML) kezelésére

– a finanszírozási eljárásrendekrõl szóló miniszteri rendeletben meghatározott finanszírozási protokoll alapján

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELÕ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ

ELÕÍRÁSOK:

II–III. progresszív ellátási szintû mûködési engedéllyel
rendelkezõ haematológia

Haematológia írhat

II–III. progresszív ellátási szintû mûködési engedéllyel
rendelkezõ gyermek haematológia-onkológia

Haematológia írhat

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdõdõ kódot)

C9210

EÜ100 36/b.

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

Philadelphia kromoszóma (bcr-abl átrendezõdés) pozitív (Ph+) krónikus myeloid leukaemia (CML) másodvonalbeli

kezelésére – a finanszírozási eljárásrendekrõl szóló miniszteri rendeletben meghatározott finanszírozási protokoll

alapján

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELÕ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ

ELÕÍRÁSOK:

MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:

„III. progresszív ellátási szintû mûködési engedéllyel
rendelkezõ haematológia

Haematológia írhat

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdõdõ kódot)

C9210”

12. Az R. 2. számú melléklet EÜ100 37/a–37/c. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

„EÜ100 37/a.

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

Gastrointestinális stromából kiinduló (GIST), nem rezekálható vagy metasztatikus malignus tumorok kezelése,

amennyiben az EÜ100 8/t. pont szerint (c-kit mutáció meghatározás) molekuláris diagnosztikai vizsgálat

eredményeinek ismeretében az imatinib kezeléssel szemben bizonyítottan rezisztencia vagy intolerancia áll fenn

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELÕ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ

ELÕÍRÁSOK:

MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:

II-III. progresszív ellátási szintû mûködési engedéllyel
rendelkezõ onkológia

Klinikai onkológia írhat

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdõdõ kódot)

C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26

EÜ100 37/b.

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

Metasztatizáló vesesejtes karcinóma (MRCC) kezelésére a folyamat WHO kritériumok szerint definiált progressziójáig

– a finanszírozási eljárásrendekrõl szóló miniszteri rendeletben meghatározott finanszírozási protokoll alapján
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A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELÕ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ

ELÕÍRÁSOK:

MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:

II–III. progresszív ellátási szintû mûködési engedéllyel
rendelkezõ onkológia

Klinikai onkológia írhat

III. progresszív ellátási szintû mûködési engedéllyel
rendelkezõ urológia

Urológia írhat

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdõdõ kódot)

C64

EÜ100 37/c.

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

Metasztatizáló vesesejtes karcinóma (MRCC) kezelésére – interferon vagy IL–2 kezelést követõen, a folyamat WHO

kritériumok szerint definiált progressziójáig – a finanszírozási eljárásrendekrõl szóló miniszteri rendeletben

meghatározott finanszírozási protokoll alapján

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELÕ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ

ELÕÍRÁSOK:

MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:

II–III. progresszív ellátási szintû mûködési engedéllyel
rendelkezõ onkológia

Klinikai onkológia írhat

III. progresszív ellátási szintû mûködési engedéllyel
rendelkezõ urológia

Urológia írhat

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdõdõ kódot)

C64”

13. Az R. 2. számú melléklet EÜ100 39/a–39/b. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

„EÜ100 39/a.

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

Végstádiumú veseelégtelenség fenntartó dialízisterápiája során kialakult szekunder hyperparathyreosis kezelése,

amennyiben a beteg szérum iPTH 500–800 pg/ml között van, és a konvencionális aktív D-vitamin kezelést

dokumentáltan legalább 2 alkalommal meg kellett szakítani a szérum kalciumszint normál szint fölé emelkedése miatt

(Ca>2,4 mmol/l) vagy normokalcaemia esetén (Ca<2,4 mmol/l), ha a szérum iPTH�800 pg/ml és a mellékpajzsmirigy

sebészeti eltávolítása kontraindikált

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELÕ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ

ELÕÍRÁSOK:

MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:

II. és III. progresszív ellátási Nephrológia javasolhat és írhat

szintû mûködési engedéllyel rendelkezõ nephrológia

A dialízis kezelését ellátó helyek Nephrológia javaslatra írhat

SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE: 6 hónap

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdõdõ kódot)

E2110

EÜ100 39/b.

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

Végstádiumú veseelégtelenség fenntartó dialízisterápiája során kialakult szekunder hyperparathyreosis kezelése,

amennyiben szérum iPTH 500–800 pg/ml között van, és a szérum Ca >2,4 mmol/l és a CaxP >4,44 mmol 2/l2, vagy

a szérum iPTH�800 pg/ml és a mellékpajzsmirigy sebészeti eltávolítása kontraindikált

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELÕ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ

ELÕÍRÁSOK:

MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:

II. és III. progresszív ellátási Nephrológia javasolhat és írhat

szintû mûködési engedéllyel rendelkezõ nephrológia

A dialízis kezelését ellátó helyek Nephrológia javaslatra írhat
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SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE: 6 hónap

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdõdõ kódot)

E2110”

14. Az R. 2. számú melléklet EÜ100 51. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

„EÜ100 51.

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

– Újonnan diagnosztizált, glioblastoma multiformeban (RPA III–IV.), (KPS70) sebészeti beavatkozást követõen, vagy

inoperabilitás esetén sebészeti beavatkozás nélkül, az indikációt igazoló szövettani vizsgálat eredményeinek

ismeretében

– Progrediáló malignus gliomákban (glioblastoma multiforme RPA III–IV., anaplasztikus astrocytoma,

oligodendroglioma, oligo-astrocytoma Grade III.) (KPS>70) standard kezelést (sebészi, radio- és kemoterápia)

követõen képalkotó eljárással igazolt recidíva, illetve progresszió esetén, az indikációt igazoló szövettani vizsgálat

eredményeinek ismeretében

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELÕ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ

ELÕÍRÁSOK:

MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:

III. progresszív ellátási szintû mûködési engedéllyel
rendelkezõ onkológia

Klinikai onkológia írhat

III. progresszív ellátási szintû mûködési engedéllyel
rendelkezõ sugárterápia

Sugártherápia írhat

III. progresszív ellátási szintû mûködési engedéllyel
rendelkezõ idegsebészet

Klinikai onkológia írhat

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdõdõ kódot)

C7100, C7110, C7120, C7130, C7140, C7150, C7160, C7170, C7180”

3. melléklet a 36/2010. (V. 14.) EüM rendelethez

1. Az R. 3. számú melléklet

a) EÜ90 6/a–6/c. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

„EÜ90 6/a.

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

Parkinson-kór és Parkinson-szindróma (másodlagos parkinsonismus) kezelésére – a finanszírozási eljárásrendekrõl

szóló miniszteri rendeletben meghatározott finanszírozási protokoll alapján

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELÕ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ

ELÕÍRÁSOK:

MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:

Járóbeteg szakrendelés/Fekvõbeteg gyógyintézet Neurológia javasolhat és írhat

Háziorvos Megkötés nélkül javaslatra írhat

Megkötés nélkül Neurológia írhat

SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE: 12 hónap

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdõdõ kódot)

G20, G219

EÜ90 6/b.

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

Parkinson-kór esetén, az alkalmazási elõírásban szereplõ monoterápiában, illetve L-DOPA és selegilinnel, illetve

amantadinnal való kombinált kezelésben kiegészítõ kezelésként is, ha súlyos motoros fluktuáció jelentkezik

– a finanszírozási eljárásrendekrõl szóló miniszteri rendeletben meghatározott finanszírozási protokoll alapján
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A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELÕ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ

ELÕÍRÁSOK:

MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:

Járóbeteg szakrendelés/Fekvõbeteg gyógyintézet Neurológia javasolhat és írhat

Háziorvos Megkötés nélkül javaslatra írhat

SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE: 12 hónap

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdõdõ kódot)

G20”

EÜ90 6/c.

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

Parkinson-kórban kialakuló motoros fluktuáció minden esetében – a finanszírozási eljárásrendekrõl szóló miniszteri

rendeletben meghatározott finanszírozási protokoll alapján

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELÕ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ

ELÕÍRÁSOK:

MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:

Járóbeteg szakrendelés/Fekvõbeteg gyógyintézet Neurológia javasolhat és írhat

Háziorvos Megkötés nélkül javaslatra írhat

SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE: 12 hónap

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdõdõ kódot)

G20”

b) EÜ90 24/a–24/c. pontja helyébe a következõ 24/a1–24/b1. pont lép, és az 3. számú melléklete a következõ

24/b2–24/c2. ponttal egészül ki:

„EÜ90 24/a1.

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

– Tehéntejfehérje iránti túlérzékenység, 0–12 hónapos életkorban

– Tehéntej és szójafehérje iránti együttes túlérzékenység, 0–1 éves életkorban

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELÕ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ

ELÕÍRÁSOK:

MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:

Járóbeteg szakrendelés/Fekvõbeteg gyógyintézet Csecsemõ- és
gyermekgyógyászat

írhat

Háziorvos Megkötés nélkül írhat

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdõdõ kódot)

K5220

EÜ90 24/a2.

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

Tehéntej és szójafehérje iránti együttes túlérzékenység, 1–6 éves életkorban

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELÕ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ

ELÕÍRÁSOK:

MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:

Járóbeteg szakrendelés/Fekvõbeteg gyógyintézet Csecsemõ- és
gyermekgyógyászat

javasolhat és írhat

Háziorvos Megkötés nélkül javaslatra írhat

SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE: 12 hónap

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdõdõ kódot)

K5220

EÜ90 24/b1.
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TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

Tehéntejfehérje iránti túlérzékenység, 6 hónapos és 1 éves életkor között

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELÕ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ

ELÕÍRÁSOK:

MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:

Járóbeteg szakrendelés/Fekvõbeteg gyógyintézet Csecsemõ- és
gyermekgyógyászat

írhat

Háziorvos Megkötés nélkül írhat

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdõdõ kódot)

K5220

EÜ90 24/b2.

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

– Tehéntejfehérje iránti túlérzékenység, 12 hónapos és 6 éves életkor között

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELÕ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ

ELÕÍRÁSOK:

MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:

Járóbeteg szakrendelés/Fekvõbeteg gyógyintézet Csecsemõ- és
gyermekgyógyászat

javasolhat és írhat

Háziorvos Megkötés nélkül javaslatra írhat

SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE: 12 hónap

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdõdõ kódot)

K5220

EÜ90 24/c1.

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

Tartós lactose intolerantia, 0–1 éves életkorban

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELÕ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ

ELÕÍRÁSOK:

MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:

Járóbeteg szakrendelés/Fekvõbeteg gyógyintézet Csecsemõ- és
gyermekgyógyászat

írhat

Háziorvos Megkötés nélkül írhat

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdõdõ kódot)

E7390

EÜ90 24/c2.

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

Tartós lactose intolerantia, 1–6 éves életkorban

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELÕ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ

ELÕÍRÁSOK:

MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:

Járóbeteg szakrendelés/

Fekvõbeteg gyógyintézet Csecsemõ- és
gyermekgyógyászat

javasolhat és írhat

Háziorvos Megkötés nélkül javaslatra írhat

SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE: 12 hónap

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdõdõ kódot) E7390”

2. Az R. 3. számú melléklete a következõ EÜ90 4/f. ponttal egészül ki:

„EÜ90 4/f.

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

Vénás thromboemboliás esemény (BNO: Z29.8) elsõdleges megelõzése céljából elektív, teljes csípõízületi

endoprotézis esetén maximum 30 napig, teljes térdízületi endoprotézis esetén maximum 15 napig, felnõtt korú

betegek részére
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A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELÕ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ

ELÕÍRÁSOK:

MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:

Járóbeteg szakrendelés/Fekvõbeteg gyógyintézet Ortopédia-traumatológia írhat

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdõdõ kódot)

Z298”

Az egészségügyi miniszter 9/2010. (V. 20.) EüM utasítása
az Egészségügyi Minisztérium lakáscélú támogatásokról szóló szabályzatáról szóló
6/2008. (HÉ 51.) EüM utasítás módosításáról

Az Egészségügyi Minisztérium lakáscélú támogatásként nyújtható kölcsöne szabályairól a következõ utasítást adom ki:

1. § Az Egészségügyi Minisztérium lakáscélú támogatásokról szóló szabályzatáról szóló 6/2008. (HÉ 51.) EüM utasítás

Melléklete (a továbbiakban: Szabályzat) 4. § (1)–(2) bekezdései helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

„(1) A Lakásbizottság tagjai:

a) a Humánpolitikai Fõosztály vezetõje, vagy az általa a tagsági feladatok tartós ellátására kijelölt személy;

b) a Költségvetési Fõosztály vezetõje, vagy az általa a tagsági feladatok tartós ellátására kijelölt személy;

c) a Jogi, Közigazgatási és Kormányzati Koordinációs Fõosztály vezetõje, vagy az általa a tagsági feladatok tartós

ellátására kijelölt személy;

d) az Egészségpolitikai Fõosztály vezetõje, vagy az általa a tagsági feladatok tartós ellátására kijelölt személy;

e) a gazdasági igazgatóság lakásügyi referense (a továbbiakban: titkár).

(2) A tagok személyesen vesznek részt a Lakásbizottság ülésén. Az a)–d) pontokban említett személyt akadályoztatása

esetén a bizottság ülésén szavazati joggal eseti jelleggel írásban felruházott megbízottja képviselheti.”

2. § A Szabályzat 11. § (11) bekezdésében a „4 példányban” szövegrész helyébe az „öt példányban” szöveg lép.

3. § A Szabályzat 12. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) A kölcsön biztosítékául szolgáló jelzálogjog bejegyzéséhez, átjegyzéséhez és törléséhez kapcsolódó igazgatási

szolgáltatási díj a munkavállalót terheli.”

4. § A Szabályzat 18. §-a kiegészül a következõ (3) bekezdéssel:

„(3) A Szabályzatnak a 9/2010. (V. 21.) EüM utasítással megállapított 12. § (2) bekezdését a 9/2010. (V. 21.) EüM utasítás

hatálybalépését követõen benyújtott kérelmek tekintetében kell alkalmazni.”

5. § Jelen utasítás a Hivatalos Értesítõben történõ közzétételét követõ napon lép hatályba és a hatálybalépését követõ

napon hatályát veszti.

Budapest, 2010. május 13.

Dr. Székely Tamás s. k.,
egészségügyi miniszter
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IV. RÉSZ
Irányelvek, tájékoztatók

Az egészségügyi miniszter 4/2010. (V. 28.) EüM tájékoztatója
a 32/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet 2–3. számú mellékletének indikációs pontjaiban feltüntetett
kijelölt intézmények, illetve szakorvosok listájáról

A törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielégítõ tápszerek társadalombiztosítási támogatásba való

befogadásának szempontjairól és a befogadás vagy a támogatás megváltoztatásáról szóló 32/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet

(a továbbiakban: R.) 5. §-ának (2) bekezdése értelmében az alábbiakban közzéteszem az R. 2. és 3. számú mellékleteinek egyes

indikációs pontjaiban feltüntetett kijelölt intézmények 2011. január 1-jétõl érvényes listáját:

I. Az R. 2. számú mellékletében foglalt kiemelt, indikációhoz kötött
támogatási kategóriához kijelölt intézmények listája

EÜ100 25. ponthoz:

Város Intézmény neve

Budapest Semmelweis Egyetem III. Sz. Belgyógyászati Klinika

Budapest Fõv. Önk. Heim Pál Gyermekkórház Madarász Utcai Részleg

EÜ100 26/a-26/b-26/c. pontokhoz:

Város Intézmény neve

Budapest HM Állami Egészségügyi Központ

Budapest Budai Irgalmasrendi Kórház

Budapest Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet

Debrecen Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum
Reumatológiai és Immunológiai Tanszék

Debrecen Kenézy Kórház-Rendelõintézet Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft.

Eger Markhot Ferenc Kórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kiemelkedõen Közhasznú Kft.

Esztergom Esztergom Város Önkormányzata Vaszary Kolos Kórháza

Gyõr Petz Aladár Megyei Oktató Kórház

Gyula Békés Megyei Képviselõ-testület Pándy Kálmán Kórháza

Hévíz Szent András Állami Reumatológiai és Rehabilitációs Kórház

Kecskemét Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza

Kerepestarcsa Pest Megyei Flór Ferenc Kórház

Miskolc Szent Ferenc Rehabilitációs Kórház

Miskolc Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház

Nyíregyháza Jósa András Oktató Kórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft.

Pécs Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ, Reumatológiai Osztály

Szeged Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Reumatológiai Osztály

Székesfehérvár Fejér Megyei Szent György Kórház

Szolnok MÁV Kórház és Rendelõintézet

Szombathely Vas Megyei Markusovszky Kórház Nonprofit Zrt.

Veszprém Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt.
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EÜ100 44–45–46. pontokhoz:

Város Intézmény neve

Budapest Fõv. Önk. Szent János és Észak-budai Egyesített Kórházai

Budapest Semmelweis Egyetem I. és II. Sz. Belgyógyászati Klinika,
I. és II. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika

Budapest HM Állami Egészségügyi Központ

Budapest Fõv. Önk. Heim Pál Gyermekkórház

Budapest Fõv. Önk. Heim Pál Gyermekkórház Madarász utcai Részlege

Budapest Fõv. Önk. Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelõintézet és Baleseti Központ

Békéscsaba Réthy Pál Kórház-Rendelõintézet

Debrecen Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum,
Belgyógyászati Intézet, Gyermekklinika

Gyõr Petz Aladár Megyei Oktató Kórház

Kaposvár Kaposi Mór Oktató Kórház

Miskolc Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Kft.

Miskolc Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház
Gyermek-egészségügyi Központ

Pécs Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ,
I. Sz. Belgyógyászati Klinika, Gyermekgyógyászati Klinika

Szeged Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ
I. Belgyógyászati Klinika, Gyermekgyógyászati Klinika

Szekszárd Tolna Megyei Önkormányzat Balassa János Kórháza

Szombathely Vas Megyei Markusovszky Kórház Nonprofit Zrt.

Veszprém Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt.

Zalaegerszeg Zala Megyei Kórház

EÜ100 47–48. pontokhoz:

Város Intézmény neve

Budapest HM Állami Egészségügyi Központ

Budapest Budai Irgalmasrendi Kórház

Budapest Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet

Debrecen Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum
Reumatológiai Tanszék, Klinikai Immunológiai Tanszék

Debrecen Kenézy Kórház-Rendelõintézet Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft.

Eger Markhot Ferenc Kórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kiemelkedõen Közhasznú Kft.

Esztergom Esztergom Város Önkormányzata Vaszary Kolos Kórháza

Gyõr Petz Aladár Megyei Oktató Kórház

Gyula Békés Megyei Képviselõ-testület Pándy Kálmán Kórháza

Hévíz Szent András Állami Reumatológiai és Rehabilitációs Kórház

Kecskemét Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza

Kerepestarcsa Pest Megyei Flór Ferenc Kórház

Miskolc Szent Ferenc Rehabilitációs Kórház
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Város Intézmény neve

Miskolc Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház

Nyíregyháza Jósa András Oktató Kórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft.

Pécs Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ, Reumatológiai és Immunológiai Klinika

Szeged Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Reumatológiai Klinika

Székesfehérvár Fejér Megyei Szent György Kórház

Szolnok MÁV Kórház és Rendelõintézet

Szombathely Vas Megyei Markusovszky Kórház Nonprofit Zrt.

Veszprém Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt.

EÜ100 49. ponthoz:

Város Intézmény neve

Budapest Semmelweis Egyetem Bõr-, Nemikórtani és Dermatoonkológiai Klinika

Budapest Fõv. Önk. Heim Pál Gyermekkórház

Debrecen Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum, Bõrgyógyászati Klinika

Kaposvár Kaposi Mór Oktató Kórház

Kecskemét Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza

Miskolc Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház

Pécs Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ Bõr-, Nemikórtani és Onkodermatológiai Klinika

Szeged Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ,
Bõrgyógyászati és Allergológiai Klinika

Szombathely Vas Megyei Markusovszky Kórház Nonprofit Zrt.

Veszprém Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt.

EÜ100 50. ponthoz:

Város Intézmény neve

Budapest Fõv. Önk. Egyesített Szent István és Szent László Kórház-Rendelõintézet V. Belgyógyászat

Dr. Székely Tamás s. k.,
egészségügyi miniszter
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V. RÉSZ
Közlemények

Az Egészségügyi Minisztérium közleménye
a szakképzésrõl szóló törvény alapján alap-, közép-, emeltszintû, valamint felsõfokú egészségügyi
szakképesítéssel, egészségügyi fõiskolai végzettséggel vagy felsõoktatási intézményben, orvos-
és egészségtudományi képzési terület alapképzési szakán szerzett szakképzettséggel rendelkezõk
egészségügyi szakirányú szakmai továbbképzésérõl szóló 15/2010. (IV. 9.) EüM rendelet, valamint
az ápolói tevékenység kompetenciáiról szóló 3/2010. (I. 26.) EüM rendelet alkalmazásához

Az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvénynek (a továbbiakban: Eütv.) az egyes egészségügyi tárgyú törvények

módosításáról szóló 2009. évi CLIV. törvénnyel történõ módosítása 2010. január 1-jétõl egy új egészségügyi ágazati

képzési formát vezet be, az egészségügyi szakirányú szakmai továbbképzést, azaz az ún. licenc képzést, meghatározva

annak fogalmát és alapvetõ szabályait, valamint megteremtve a részletes szabályozást tartalmazó miniszteri rendelet

kiadásának feltételeit. A szakképzésrõl szóló törvény alapján alap-, közép-, emeltszintû, valamint felsõfokú

egészségügyi szakképesítéssel, egészségügyi fõiskolai végzettséggel vagy felsõoktatási intézményben, orvos- és

egészségtudományi képzési terület alapképzési szakán szerzett szakképzettséggel rendelkezõk egészségügyi

szakirányú szakmai továbbképzésérõl szóló 15/2010. (IV. 9.) EüM rendelet (a továbbiakban: licenc rendelet) a törvényi

felhatalmazás alapján tartalmazza a címében szereplõ személyi kör vonatkozásában a végrehajtási szabályokat.

A licenc képzés során a megszerzett képesítéshez közvetlenül kapcsolódó, de a megszerzett képesítés alapján nem

végezhetõ egészségügyi szakmai tevékenység végzésére jogosító képesítés (licenc) szerezhetõ, amely az alapképzés

által biztosított, megszerezhetõ kompetenciákon túl, egyes speciális tevékenységek delegálásához teremti meg a

feltételeket. A licenc nem nyújt új szakképesítést, az alapképzés kiegészítését szolgálja és szükséges többek között az

orvostudomány fejlõdése következtében bevezetésre kerülõ új eljárások, eszközök alkalmazásához nélkülözhetetlen

ismeretek elsajátításához is.

A vizsga sikeres letételét követõen az egészségügyi szakdolgozó a továbbiakban a tevékenység kivitelezésével

megbízható lesz. A tevékenységet a szakdolgozó természetesen ezután is kizárólag orvosi utasításra végzi, de a

gyakorlati kivitelezésért, annak szakszerû végrehajtásáért a felelõsség a szakdolgozót terheli.

Az Eütv. 116/D. § (4) bekezdés a) pontja alapján a licenc képzést legalább 2, legfeljebb azonban 6 hónapos

idõintervallum keretében kell lebonyolítani. Ezen idõintervallum mellett azonban célszerû meghatározni, hogy mi az a

minimális és mi az a maximális idõtartam, amely alatt a licenc megszerzéséhez szükséges ismeretek elsajátíthatók

(60–120 óra), attól függõen, mely tevékenységre irányulnak. Az egyes licencek esetében a képzés idõtartamát ezen

minimális és maximális érték között kell meghatározni.

Az egységes szakmai tartalom és az azonos képzési színvonal biztosítása érdekében a központi oktatási programot a

miniszter határozza meg és teszi közzé – a tájékoztató formát indokolja, hogy mindenkire általánosan kötelezõ

szabályok megállapítását tartalmazza –, emellett a minisztérium honlapján is folyamatosan hozzáférhetõ. A központi

oktatási program kidolgozásáról e rendelkezés értelmében a miniszter köteles gondoskodni, oly módon, hogy az adott

licenc bevezetésére vonatkozó jogszabály hatályba lépésekor a központi oktatási program alapján képzések és vizsga

szervezhetõ legyen.

A licenc rendelet különbséget tesz a licenc képzés és vizsga szervezése és lebonyolítása között. Azt, hogy ki szervezheti

meg a licenc képzést vagy a vizsgát, nem indokolt feltételekhez kötni – figyelemmel a belsõpiaci szolgáltatásokra

vonatkozó uniós szabályozásra is –, azonban garanciaként indokolt rögzíteni, lévén gyakorlatcentrikus képzésrõl van

szó, hogy melyek azok a helyszínek, ahol lebonyolításra kerülhet a képzés és a vizsga.

Tekintettel arra, hogy a lebonyolítási helyszínek köre a lehetõ legtágabban került meghatározásra – valamennyi

mûködési engedéllyel rendelkezõ egészségügyi szolgáltató, az ETI és az egyetemek alapképzést folytató karai – a

gyakorlatban a képzést szervezõ többnyire azonos a lebonyolító intézménnyel. Lehetõség van azonban a szabályozás

alapján arra is, hogy valamely jogi személy egy egészségügyi szolgáltatóval szerzõdve szervezze meg a képzést.

Ez utóbbi esetben a képzést szervezõre pusztán az adminisztratív feladatok hárulnak, azonban a lebonyolítás, azaz

maga az oktatási tevékenység olyan helyszínen és keretek között történik, amely biztosítja a megfelelõ szakmaiságot.

A szakdolgozók alapvetõ érdekét szolgálja, hogy valamennyi licenc vonatkozásában legalább évente egy alkalommal

legyen meghirdetve képzés, így amennyiben a szakdolgozó szeretne licencet szerezni, azonban ez munkahelyi
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keretek között valamilyen oknál fogva nem biztosított számára, akkor is meg legyen a lehetõsége a licenc

megszerzésére.

A licenc megszerzéséhez alapestben szükséges a vizsgára felkészítõ képzés elvégzése, figyelemmel arra, hogy új

tevékenység, technológia elsajátításáról van szó.

Az egészségügyi dolgozók rendtartásáról szóló 11/1972. (VI. 30.) EüM rendelet – 2007-ben történõ hatályon kívül

helyezéséig – lehetõséget biztosított arra, hogy a szakdolgozót a szakmai vezetõ írásban az orvosi és nem orvosi

tevékenységek körébe tartozó feladatok – ide tartozhattak a jogszabály mellékletében szereplõ egyes licencek is –

végrehajtásával bízhatta meg.

A 2010. február 26-ától hatályos, az ápolói tevékenység kompetenciáiról szóló 3/2010. (I. 26.) EüM rendelet

(a továbbiakban: kompetenciarendelet) azon ápolók képesítés alapján elvégezhetõ tevékenységeit határozza meg,

akik – ráépített szakképesítés nélkül – 5.4. szintû vagy annak megfelelõ ápolói szakképesítéssel rendelkeznek.

Különbséget téve az ápoló által saját döntés alapján önállóan, vagy a kezelõorvos utasítása alapján önállóan, vagy az

orvossal együttmûködve végezhetõ tevékenységek között. Licenc az orvos utasítására, az orvossal együttmûködve

végezhetõ tevékenységekre szerezhetõ. Licenc birtokában az adott tevékenységet az ápoló önállóan is elvégezheti,

de továbbra is kizárólag az orvos utasítására.

A kompetenciarendelet átmenetileg jelenleg is lehetõvé teszi az intravénás gyógyszerbevitel valamint az infúziós

terápia kivitelezése vonatkozásában a korábban hatályos rendtartás szerinti írásbeli megbízás adását a licenc rendelet

hatályba lépését követõ 90 napig (2010. október 6.). A megbízás alapján tevékenység érvényesen 2011. január 4-éig

végezhetõ, ezen idõpontot követõen kizárólag licenc birtokában látható el a feladat.

A korábbi és a jelenlegi szabályozás alapján megszerzett ismereteket elismerendõ, a licenc rendelet kivételként,

a hatályba lépését követõ egy évig lehetõséget biztosít meghatározott feltételek teljesülése esetén arra, hogy a

szakdolgozó képzés lefolytatása nélkül tehessen vizsgát.

A licenc – a mûködési nyilvántartáshoz hasonlóan – 5 éves jogosultsági idõszak alatt gyakorolható, ezt követõen a

tevékenység rendszeres gyakorlásának igazolásával, ennek hiányában ismételt licenc vizsga letételével megújítandó.

A korábbi szabályozással és gyakorlattal ellentétben a licenc megszerzését közhitelesen ennél fogva általános

jelleggel tanúsító mûködési nyilvántartásba vétel biztosítja, hogy a szakdolgozó nem csak a megbízást adó

munkáltatónál, hanem bármely Magyarország területén mûködõ egészségügyi szolgáltatónál jogosult licenc

birtokában az annak tartalmát képezõ tevékenység végzésére.

A licenc rendelet a kihirdetését követõ 90. napon, azaz 2010. július 8-án lép hatályba.
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Az Egészségügyi Minisztérium és az Országos Egészségbiztosítási Pénztár közleménye
az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által teljesített kifizetésekrõl

A gyógyító-megelõzõ ellátások finanszírozásának 2010. május havi teljesítése:*

ezer Ft-ban

Megnevezés
2010. évi

tv. szerinti
elõirányzat

2010. évi
módosított
elõirányzat

Tárgyhónapot
megelõzõ idõszak

összesen

Tárgyhavi
kifizetés
(május)

Kifizetés
összesen

Háziorvosi, háziorvosi ügyelet ellátása
Praxisfinanszírozás 68 063 400,0 68 063 400,0 22 396 801,4 5 640 076,9 28 036 878,3
Eseti ellátás díjazása 511 300,0 511 300,0 199 000,0 44 697,7 243 697,7
Ügyeleti szolgálat 9 341 200,0 9 341 200,0 3 190 560,4 793 403,1 3 983 963,5

1. Háziorvosi, háziorvosi ügyelet ellátása
összesen

77 915 900,0 77 915 900,0 25 786 361,8 6 478 177,7 32 264 539,5

Védõnõ, anya-, gyermek- és ifjúságvédelem
Iskolaegészségügyi ellátás 1 856 000,0 1 856 000,0 618 559,9 154 679,9 773 239,8
Védõnõi ellátás 15 440 800,0 15 440 800,0 5 145 002,8 1 286 974,1 6 431 976,9
Anya-gyermek- és csecsemõvédelem 450 500,0 450 500,0 149 662,0 37 729,1 187 391,1
MSZSZ : gyermekgyógyászat 121 600,0 121 600,0 40 533,2 10 132,9 50 666,1
MSZSZ : nõgyógyászat 96 300,0 96 300,0 32 100,0 8 025,0 40 125,0

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

17 965 200,0 17 965 200,0 5 985 857,9 1 497 541,0 7 483 398,9

3. Fogászati ellátás 22 264 400,0 22 264 400,0 7 421 354,0 1 855 380,8 9 276 734,8

Gondozóintézeti gondozás
Nemibeteg gondozás 263 500,0 394 800,0 175 433,2 43 793,1 219 226,3
Tüdõgondozás 1 045 700,0 1 585 000,0 705 029,7 170 645,2 875 674,9
Pszichiátriai gondozás 542 200,0 796 100,0 344 506,5 89 032,5 433 539,0
Onkológiai gondozás 267 000,0 384 000,0 165 885,6 43 219,5 209 105,1
Alkohológia és drogellátás 181 600,0 253 700,0 112 611,6 28 152,9 140 764,5

4. Gondozóintézeti gondozás összesen 2 300 000,0 3 413 600,0 1 503 466,6 374 843,2 1 878 309,8
5. Betegszállítás, és orvosi rendelvényû

halottszállítás összesen
5 780 200,0 5 780 200,0 1 926 733,2 481 683,4 2 408 416,6

6. Mûvesekezelés 22 932 200,0 22 932 200,0 7 644 063,1 1 911 000,8 9 555 063,9
7. Otthoni szakápolás 3 678 100,0 3 778 100,0 1 117 222,4 280 454,0 1 397 676,4
8. Mûködési költségelõleg 1 000 000,0 160 020,0 -20 001,0 140 019,0

Célelõirányzatok
Bázisfinanszírozott fekvõbeteg
szakellátás

10 000,0 10 000,0 2 960,0 740,0 3 700,0

Méltányossági alapon történõ térítések 39 200,0 39 200,0 18 513,8 3 002,2 21 516,0
Alapellátási vállalkozás támogatási
átalánydíj

376 700,0 276 700,0 80 134,7 17 709,7 97 844,4

Eseti kereset-kiegészítés fedezete 0,0 11 200 000,0 11 203 991,4 -4 516,0 11 199 475,4
9. Célelõirányzatok összesen 425 900,0 11 525 900,0 11 305 599,9 16 935,9 11 322 535,8

10. Mentés 22 469 000,0 22 469 000,0 7 489 666,4 1 872 416,7 9 362 083,1
11. Laboratóriumi ellátás 20 538 900,0 20 538 900,0 6 857 954,8 1 710 128,7 8 568 083,5

Összevont szakellátás
Járóbeteg szakellátás 117 391 600,0 113 774 900,0 41 398 056,5 9 491 431,1 50 889 487,6
Fekvõbeteg szakellátás 408 100 200,0 399 403 300,0 158 407 800,2 32 967 278,8 191 375 079,0
- aktív fekvõbeteg szakellátás 350 787 400,0 343 307 900,0 133 132 368,3 27 551 314,4 160 683 682,7
- krónikus fekvõbeteg szakellátás 56 364 800,0 55 147 400,0 24 959 431,9 5 336 964,4 30 296 396,3
- fix díjjal finanszírozott ellátás (IM. BVOP) 948 000,0 948 000,0 316 000,0 79 000,0 395 000,0
Extrafinanszírozás 17 700,0 17 700,0 7 570,1 10 395,1 17 965,2
Speciális fin. fekvõbeteg 31 852 800,0 31 852 800,0 8 362 787,5 1 854 840,6 10 217 628,1

12. Összevont szakellátás összesen 557 362 300,0 545 048 700,0 208 176 214,3 44 323 945,6 252 500 159,9
13. Gyógyító-megelõzõ ellátás céltartalék 3 000 000,0 3 000 000,0

ÖSSZESEN 757 632 100,0 757 632 100,0 757 632 100,0 60 782 506,8 346 157 021,2

Járandóság elõleg 14 712 807,5 0,0 14 712 807,5

Járandóság elõleg visszavonása -14 712 807,5 0,0 -14 712 807,5

MINDÖSSZESEN 757 632 100,0 757 632 100,0 285 374 514,4 60 782 506,8 346 157 021,2

*Hóközi, soron kívüli utalás, illetve visszafizetés esetén az adatok (visszamenõleg is) változhatnak.

2264 EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 12. szám



Teljesítmény szerinti finanszírozás adatai 2010. május hónapra:

Szakfeladat
Teljesítmény

mértékegysége
Teljesítmény
mennyisége

Ft/teljesítmény,
(alapdíj)

HSZ - ellátás pont 21 364 854 162,689

HSZ eseti ellátás eset 75 062 600,000

Iskolaorvosi ellátás pont 470 261 232,618

Védõnõi ellátás pont 3 355 104 273,731

Fogászati ellátás pont 516 752 240 2,34311714

Beteg- és orv. rend. halottszállítás hasznos km 3 846 897 77,29

Laborkassza pont (lebegtett) 1 606 917 221 0,26922360

pont (fix) 850 518 578 1,46000000

Járóbeteg szakellátás + CT-MRI pont 6 302 472 578 1,46000000

Mûvesekezelés eset 96 297 21 459,38

– EPO eset 3 436 29 380,72

Otthoni szakápolás vizit 87 216 3 200

Otthoni hospice ellátás nap 8 660 3 840

Aktív fekvõbeteg ellátás súlyszám 186 734,06 146 000

Krónikus fekvõbeteg ellátás súlyozott
ápolási nap

954 328,36 5 600

A Hemingway Alapítvány felhívása 2010. évi Dr. Szabó György ösztöndíj jelölésére

A Hemingway Alapítvány kuratóriuma felhívja a hazai egészségügyi ellátásban, az orvosi kutatásban részt vevõ

intézmények és intézetek munkatársainak figyelmét, hogy a Dr. Szabó György ösztöndíjra felterjesztést lehet tenni.

A díjat évente a hazai orvostudomány egy kiemelkedõ egyéniségének adományozza az Alapítvány, mely

kuratóriumának tagjai: Dr. Vizi E. Szilveszter, Dr. Mikola István, Dr. Jakab Ferenc, Dr. Rosivall László, Dr. Szabó Dezsõ, Dr.

Fazekas Árpád, Dr. Surján László és Dr. George F. Hemingway.

Az írásban benyújtott – rövid szakmai javaslattal és curriculum vitae-vel ellátott – jelölések beküldési határideje 2010.

július 23.

Cím: Hemingway Alapítvány

Dr. Szabó György-díj kuratóriuma

1194 Budapest, Puskás F. u. 1-3.

A Hemingway Alapítvány Dr. Szabó György ösztöndíját a beérkezett jelölések és a kuratórium egyhangú döntése

alapján 2010. novemberében ünnepélyes keretek között adják át. Az ösztöndíj ez évben 1 300 000 Ft.

VI. RÉSZ
Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár közleményei

VII. RÉSZ
Vegyes közlemények
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
megjelentette

Kondorosi Ferenc

A VILÁG VÉGVESZÉLYBEN?
A NEMZETKÖZI JOG ÚJ KÉRDÉSEI

címû kötetét

Válságban van-e a világ? Netán végveszélyben? Rémisztõ, fellengzõs, fantasztikus regényt ígérõ a cím, de
az utána következõ sorok kijózanítanak.
Jogról, jogi megközelítésrõl, a nemzetközi jog erejérõl, hatásáról – s a kihívások súlya alatt valljuk meg –,
gyengeségeirõl ír a könyv szerzõje, aki nem ígér könnyû olvasmányt, de optimista, mivel bízik a jogot létre-
hozó kultúra megtartó hatásában és a jogi normákat vezérlõ értékekben.
A szerzõi hitvallás zárógondolata pedig nem más, mint hogy a jog hidat teremt a civilizációk között.

A kötet 142 oldal terjedelmû, ára 4410 forint áfával.

Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám
alatti Közlöny Könyvesházban (tel.: 321-2136, fax: 321-5275), valamint a Budapest VIII., Somogyi
Béla u. 6. szám alatti Közlönyboltban (tel.: 318-8411), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán
(fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: megrendeles@mhk.hu).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS

Megrendelem

Kondorosi Ferenc

A VILÁG VÉGVESZÉLYBEN?
A NEMZETKÖZI JOG ÚJ KÉRDÉSEI

címû, 142 oldal terjedelmû kiadványt (ára: 4410 Ft áfával) ........... példányban, és kérem, juttassák el alábbi címemre:

A megrendelõ (cég) neve: .................................................................................................................................................

Címe (város, irányítószám): ..............................................................................................................................................

Utca, házszám: ..................................................................................................................................................................

Ügyintézõ neve, telefonszáma: .........................................................................................................................................

A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ............................................................................................................................

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után, 8 napon
belül átutaljuk a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára vagy postai
úton a fenti címre.

Keltezés: ........................................ ...............................................
cégszerû aláírás
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
megjelentette

Kondorosi Ferenc–Uttó György–Visegrády Antal

A bírói etika és a tisztességes eljárás
címû könyvét

A könyvhöz elõszót dr. Lomnici Zoltán, a Legfelsõbb Bíróság, illetve az Országos Igazságszolgáltatási Tanács elnöke írt,
melyben a következõ szavakkal ajánlja a kötetet:

„Az olvasó kezébe olyan könyv (tankönyv, szakmai háttéranyag) kerül, amely tudományos igényességgel és a gyakor-
lati alkalmazhatóság szándékával mutatja be a bírói etika szakmai-morális alapjait. A kötet jelentõs nemzetközi kitekin-
tést nyújt, amikor más országok gyakorlatának, szabályozásának feltárását is vállalja.
A tapasztalt és a tárgykör nemzetközi összefüggéseit is jól ismerõ szerzõk – helyeselhetõ módon – abból indultak ki,
hogy a bírák etikus magatartása és eljárása az eljárások részvevõi – a peres felek, a vádló, a védõ, a jogi képviselõ, a bün-
tetõügyekben a vádlott – számára garanciális jelentõségû, mert megteremti/megadja az eljárás minõségét is.
A szerzõk a bírói etika érvényesülését is vizsgálták a peres eljárás másik minõségi követelményének, a fair eljárás igé-
nyének megvalósulásával összefüggésben.
A tisztességes eljárás napjainkban nemzetközi jogi, alkotmányos és morális követelményt is jelent, amelynek tartalma
az Emberi Jogok Európai Bírósága és – egyre inkább – az Európai Bíróság esetjogából ismerhetõ meg. A kötet számos
jogeset bemutatásával szolgálja a hazai jogi kultúra színvonalának emelését, a tiszta, demokratikus közállapotok, a bí-
rák és a bíróságok tekintélye megóvását.
A könyv fontos tananyag a bírák, ügyészek, ügyvédek számára, de különös haszonnal forgathatják gyakorló politiku-
sok, a tudományos élet képviselõi, a média munkatársai és mindenki, aki felelõsséget érez a hazai jogállam, a jogrend
minõségéért.”

A kötet 184 oldal terjedelmû, ára 3381 forint áfával.

Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti
Közlöny Könyvesházban (tel.: 321-2136, fax: 321-5275), valamint a Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6. szám alatti
Közlönyboltban (tel.: 318-8411), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail:
megrendeles@mhk.hu).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS
Megrendelem

Kondorosi Ferenc–Uttó György–Visegrády Antal

A bírói etika és a tisztességes eljárás

címû, 184 oldal terjedelmû kiadványt (ára: 3381 forint áfával) ......... példányban, és kérem, juttassák el alábbi címemre:

A megrendelõ (cég) neve: .................................................................................................................................................

Címe (város, irányítószám): ..............................................................................................................................................

Utca, házszám: ..................................................................................................................................................................

Ügyintézõ neve, telefonszáma: .........................................................................................................................................

A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ............................................................................................................................

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után, 8 napon
belül átutaljuk a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára vagy
postai úton a fenti címre.

Keltezés: ........................................ ...............................................
cégszerû aláírás
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
megjelentette

Dr. Bócz Endre

Büntetõeljárási jogunk kalandjai
Sikerek, zátonyok és vargabetûk

címû könyvét

Az olvasó olyan tudományos munkát tart a kezében, amelynek legfõbb tárgya a büntetõeljárási jog, a büntetõeljárás és
kisebb mértékben a kriminalisztika. Így jelenik meg a büntetõeljárási jog tudományának és kodifikációjának története is.
Bócz Endre több síkon elemzi a büntetõeljárás tárgyköreit. Az egyik a kodifikáció- és tudománytörténeti aspektus. Ezen
belül ismerteti az 1808. évi francia kódexek Európára kiterjedõ hatásait, ideértve az 1896. évi magyar Bûnvádi Perrend-
tartást is. A munka külön érdekessége és értéke a nálunk úgyszólván ismeretlen cári orosz kodifikálás történetének, az
1864. évi kódexnek és elõzményeinek bemutatása.
A mû másik kiterjedt tárgykörét a nyomozás adja. A szerzõ rámutat itt olyan jelenségekre, amelyeknek ritkán jártunk
utána a jogi elemzés során. Ilyenek pl. a nyomozásról mint a büntetõeljárás önálló szakaszáról vallott nézetek, illetõleg
az azt kifejezõ intézmények.
A szerzõ az ügyész, a közvádló szerepkörébe szõve foglalkozik a bizonyítás kérdéseivel. Itt elsõsorban a fogalmak
– mint a „bizonyítás”, „történés”, „tény”, „felderítés” – tisztázására törekszik. Nem mulasztja el szóvá tenni a bûnügyi
technika jelentõségét, a bizonyításban vitt fejlesztõ szerepét és a kriminalisztikai képzés hiányosságait. Figyelmet szen-
tel a nyomozásbeli tényfeltárás (bizonyítás) terjedelmének. Felhívja a figyelmet a nyomozási, vizsgálati szakaszban
fenyegetõ egyoldalúság veszélyeire, fõként arra, hogy az ezt követõ döntés befolyásolására alkalmas.
Az olvasó természetesen maga dönti el, mit tart a bemutatott mûbõl a legtanulságosabbnak.

A kötet 224 oldal terjedelmû, ára 3990 forint áfával.

Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti
Közlöny Könyvesházban (tel.: 321-2136, fax: 321-5275), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668,
338-4746, e-mail: megrendeles@mhk.hu).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS
Megrendelem

Dr. Bócz Endre

Büntetõeljárási jogunk kalandjai
Sikerek, zátonyok és vargabetûk

címû, 224 oldal terjedelmû kiadványt

(ára: 3990 Ft áfával) ........... példányban, és kérem, juttassák el alábbi címemre:

A megrendelõ (cég) neve: .................................................................................................................................................

Címe (város, irányítószám): ..............................................................................................................................................

Utca, házszám: ..................................................................................................................................................................

Ügyintézõ neve, telefonszáma: .........................................................................................................................................

A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ............................................................................................................................

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után, 8 napon
belül átutaljuk a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára vagy postai
úton a fenti címre.

Keltezés: ........................................ ...............................................
cégszerû aláírás
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
megjelentette

Sereg András

Boross – Hadapródiskolától a miniszterelnöki székig
címû könyvét

A kötet tizennégy beszélgetésben, számos színes történetben mutatja be Boross Péter volt miniszterelnököt. A mai
magyar politikai élet egyik legizgalmasabb alakjának pályafutását végigkérdezõ mû egyben történelmi olvasókönyv
is: a személyes életutat kiegészítik a huszadik századi magyar história, a korszakot és az interjúalany életét meg-
határozó személyiségek rövid életrajzai, szemelvények, dokumentumértékû fotók. Boross sajátos fényszögben látja és
láttatja a magyar történelmet, a politika belvilágát. Bölcs, nagy élettapasztalatú politikus, aki saját kárán is tanult a
történtekbõl, képes szembenézni egykori önmagával. Az életrajzi könyv a múlt század második felének látlelete, a tör-
ténelmi és politikai folyamatok szubjektív, vitára ingerlõ elemzése. Aki kezébe veszi a kötetet, választ kap többek
között arra, hogyan menekült meg Németországból a hadapród fõhõs, milyen összeesküvésben vett részt közvetlenül
a háború után, miért éppen Keresztes-Fischer Ferenc a belügyminiszteri példaképe, miért kapott dedikált könyvet
a hetvenes évek közepén a késõbbi Nobel-díjas írótól, Kertész Imrétõl, hogyan lett nyugdíjas vendéglátó-ipari igazga-
tóból kormánytag, léteztek-e ügynöklisták, hány besúgó volt az elsõ demokratikusan megválasztott Országgyûlésben,
kik látogatták meg Antall Józsefet a betegágyánál, mi célból vállalt 216 napra miniszterelnökséget, miért lett Orbán
Viktor kormányfõi tanácsadója, majd miért állt félre udvariasan, mi aggasztja ma, miért pesszimista középtávon, és
miért csak a mai harminc év alattiakban bízik. Kérdések és válaszok kétszáz oldalon.

A kötet 200 oldal terjedelmû, ára 3444 forint áfával.

Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti
Közlöny Könyvesházban (tel.: 321-2136, fax: 321-5275), valamint a Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6. szám alatti
Közlönyboltban (tel.: 318-8411), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail:
megrendeles@mhk.hu).

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS

Megrendelem
Sereg András

Boross – Hadapródiskolától a miniszterelnöki székig

címû, 200 oldal terjedelmû kiadványt (ára: 3444 forint áfával) ................................ példányban, és kérem, juttassák el
az alábbi címemre:

A megrendelõ (cég) neve: ...............................................................................................................................................

Címe (város, irányítószám): ............................................................................... ............................................................

Utca, házszám: ................................................................................................................................................................

Ügyintézõ neve, telefonszáma: .......................................................................................................................................

A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ..........................................................................................................................

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után, 8 napon
belül átutaljuk a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára vagy
postai úton a fenti címre.

Keltezés: ........................................ ...............................................
cégszerû aláírás
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FELHÍVÁS

A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó megjelentette

Szále László:

Ha Isten nem volna
Egyház és állam másfél évtizede a Magyar Köztársaságban

címû interjúkötetét

A kiadvány õszinte beszélgetéseket tartalmaz a keserû múltról, vitázó jelenrõl és a beláthatatlan
jövõrõl.
Egy könyv, amely nem tiszteli a tabukat. Jó kérdések – töprengõ válaszok. Egyház és politika –
eredmények és ellentmondások. Taktika és tisztesség. Együtt, vagy egymás ellen.
Egy könyv, amely üzen hívõnek és hitetlennek, vallásosnak és vallástalannak, egyszóval: a gondol-
kodó embernek.
A 328 oldal terjedelmû, B/5 formátumú kötet függelékében 1990-bõl és 1991-bõl két meghatározó
törvény, valamint a Magyarországon bejegyzett több mint másfélszáz egyház és vallásközösség
címlistája található.
Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u.
sarkán) szám alatti Közlöny Könyvesházban (tel.: 321-2136, fax: 321-5275), valamint a Budapest
VIII., Somogyi Béla u. 6. szám alatti Közlönyboltban (tel.: 318-8411), illetve megrendelhetõ a kiadó
ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: megrendeles@mhk.hu).

MEGRENDELÕLAP

Megrendeljük
Ha Isten nem volna

Egyház és állam másfél évtizede a Magyar Köztársaságban címû kiadványt (ára: 3780 Ft áfával)
..................... példányban, és kérjük juttassák el az alábbi címre:

A megrendelõ (cég) neve: ........................................................................................................

Címe (város, irányítószám): .....................................................................................................

Utca, házszám: .........................................................................................................................

Ügyintézõ neve, telefonszáma: ................................................................................................

A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ..................................................................................

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhez-
vétele után, 8 napon belül a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénz-
forgalmi jelzõszámára átutaljuk.

Keltezés: ………………………………………
………………………………………

cégszerû aláírás
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
megjelentette a Közlöny Könyvek sorozatában a

HATÁRON TÚLI MAGYAROK KEDVEZMÉNYEINEK
ÉS TÁMOGATÁSÁNAK SZABÁLYAI

címû könyvet

A könyv összefoglalja a határainkon túl élõ magyarok támogatásának módozatait és intézményeit szabá-
lyozó rendelkezéseket, valamint rövid áttekintést ad azokról a kedvezményes banki eszközökrõl, amelyek
elõsegítik az adott térségek gazdasági fejlõdését.

A támogatási rendszer alapelve: jobb feltételeket teremteni a magyar honfitársainknak a szülõföldön mara-
dáshoz.

Ajánljuk a kiadványt magánszemélyeknek és intézményeknek, akik/amelyek
– részletesebb ismereteket akarnak szerezni a támogatási rendszerrõl,
– a határainkon túli térségek regionális fejlesztésében kívánnak részt venni és ehhez kívánnak információt

szerezni a támogatási rendszerrõl,
– a határainkon túl élnek, mûködnek és támogatást remélnek szerezni fontos céljaik megvalósításához,
– egyetemi tanulmányokat folytatnak vagy egyetemeken a támogatási rendszer oktatásával is foglalkoznak.

A 336 oldal terjedelmû kiadvány ára 3465 Ft áfával.

Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám
alatti Közlöny Könyvesházban (tel.: 321-2136, fax: 321-5275), valamint a Budapest VIII., Somogyi
Béla u. 6. szám alatti Közlönyboltban (tel.: 318-8411), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán
(fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: megrendeles@mhk.hu).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS
Megrendelem a

HATÁRON TÚLI MAGYAROK KEDVEZMÉNYEINEK
ÉS TÁMOGATÁSÁNAK SZABÁLYAI

címû, 336 oldal terjedelmû kiadványt

(ára: 3465 Ft áfával) ........... példányban, és kérem juttassák el alábbi címemre:

A megrendelõ (cég) neve: ................................................................................................................................
Címe (város, irányítószám): .............................................................................................................................
Utca, házszám: .................................................................................................................................................
Ügyintézõ neve, telefonszáma: ........................................................................................................................
A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ...........................................................................................................

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után,
8 napon belül átutaljuk a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõ-
számára vagy postai úton a fenti címre.

Keltezés: ........................................ ...............................................
cégszerû aláírás
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