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V. A Kormány tagjainak rendeletei

A belügyminiszter 18/2018. (VI. 28.) BM rendelete
a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi  
CXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 22/2006. (IV. 25.) BM rendelet, valamint a belügyminiszter 
ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről, valamint egyes, szakmai és 
vizsgakövetelmények kiadásáról szóló miniszteri rendeletek hatályon kívül helyezéséről szóló  
20/2013. (V. 28.) BM rendelet módosításáról

A személy- és vagyonvédelmi, valamint a  magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény 78.  § 
f )  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 
40. § (1) bekezdés 20. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 2. alcím és az  1.  melléklet tekintetében a  szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 90.  §  a)  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 2., 8., 
20., 24. és 26. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. 
(V. 22.) Korm. rendelet 116.  § 23.  pontjában meghatározott feladatkörében eljáró, az  innovációért és technológiáért felelős 
miniszterrel egyetértésben –
a következőket rendelem el:

1. A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló  
2005. évi CXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 22/2006. (IV. 25.) BM rendelet módosítása

1. §  A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény 
végrehajtásáról szóló 22/2006. (IV. 25.) BM rendelet (a továbbiakban: R1.) 10/A. §-a helyébe a következő rendelkezés 
lép:
„10/A.  § (1) Személy- és vagyonőri igazolvány kiadása, cseréje vagy megújítása iránti kérelem elbírálása során 
az SzVMt. 1. § (1) bekezdés a) pontja szerinti személy- és vagyonvédelmi tevékenység személyes ellátására az SzVMt. 
1. § (3) bekezdés a)–d) pontjában előírt szakképesítésnek számít
1. a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Karán szerzett szakképzettség,
2. a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karán bűnügyi igazgatás vagy rendészeti igazgatás szakon 
szerzett szakképzettség,
3. a  Nemzeti Közszolgálati Egyetem szakokleveles magánnyomozó szakirányú továbbképzési szakon szerzett 
szakokleveles magánnyomozó szakképzettség,
4. a  had- és biztonságtechnikai mérnök alapképzésben és a  biztonságtechnikai mérnök mesterszakon szerzett 
szakképzettség, továbbá a főiskolai szintű biztonságtechnikai mérnök szakképzettség,
5. a Juhász Gyula Tanárképző Főiskola büntetés-végrehajtási tagozatán szerzett szakképzettség,
6. a jogász szakképzettség,
7. az Országos Képzési Jegyzék (a továbbiakban: OKJ) 62 861 01 azonosító számú Rendészeti szervező szakképesítés, 
a katasztrófavédelmi, a tűzvédelmi és az iparbiztonsági szakmairányok kivételével valamennyi szakmairánya,
8. az OKJ 54 861 01 azonosító számú Rendőr tiszthelyettes szakképesítés valamennyi szakmairánya,
9. az OKJ 52 861 02 azonosító számú Büntetés-végrehajtási felügyelő szakképesítés,
10. az OKJ 32 861 01 azonosító számú Személy- és vagyonőr szakképesítés,
11. az OKJ 52 861 05 azonosító számú Közterület-felügyelő szakképesítés,
12. az OKJ 54 863 02 azonosító számú Honvéd altiszt szakképesítés valamennyi szakmairánya,
13. az OKJ 52 861 01 azonosító számú Biztonságszervező szakképesítés,
14. az OKJ 52 861 06 azonosító számú Magánnyomozó szakképesítés,
15. az OKJ 34 861 01 azonosító számú Rendészeti őr szakképesítés,
16. az OKJ 52 345 04 azonosító számú Közszolgálati ügykezelő szakképesítés,
17. az OKJ 52 861 11 azonosító számú Rendészeti ügyintéző szakképesítés,
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18. a  belügyminiszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről, valamint egyes, 
szakmai és vizsgakövetelmények kiadásáról szóló miniszteri rendeletek hatályon kívül helyezéséről szóló 20/2013. 
(V. 28.) BM rendelet (a  továbbiakban: Bmr.) 4.  mellékletében foglalt, 1–17.  pont szerinti szakképesítéseknek 
megfeleltetett szakképesítés,
19. a rendészet ismeretek ágazati szakmai érettségi végzettség,
20. a  Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási, Továbbképzési és Rehabilitációs Központjában, vagy e  szervezet 
jogelődeinél szerzett alapfokú végzettség,
21. az  üzemrendészeti szervek szervezéséről szóló 14/1960. (III. 24.) Korm. rendelet, valamint a  közületi szervek 
rendészeti tevékenységéről szóló 6/1988. (II. 12.) MT rendelet alapján szerzett rendész képesítés, illetve
22. a középfokú katonai szakképzési intézményben szerzett képesítés.
(2) Vagyonvédelmi rendszerszerelő igazolvány kiadása, cseréje, megújítása iránti kérelem elbírálása során az SzVMt. 
1.  § (1)  bekezdés b)  pontja szerinti tevékenység személyes ellátására az  SzVMt. 1.  § (5)  bekezdés a)–d)  pontjában 
előírt szakképesítésnek számít
1. biztonságtechnikai, híradástechnikai, távközlési, elektrotechnikai, mechanikai, gépészmérnöki, mechatronikai 
mérnöki, közlekedésmérnöki, villamosmérnöki karon alap- vagy mesterképzésben szerzett szakképzettség,
2. az OKJ 35 861 01 azonosító számú Elektronikus vagyonvédelmi rendszerszerelő szakképesítés,
3. az OKJ 35 861 02 azonosító számú Mechanikus vagyonvédelmi szerelő szakképesítés,
4. a Bmr. 4. mellékletében foglalt, 1–3. pont szerinti szakképesítéseknek megfeleltetett szakképesítés,
5. a villamossági vagy elektronikai képzettségek technikusi szintű végzettsége,
6. a Biztonságtechnikai szerelő, kezelő szakképesítés, illetve
7. a gépészeti vagy mechanikai képzettségek technikusi szintű végzettsége.
(3) Magánnyomozói igazolvány kiadása, cseréje vagy megújítása iránti kérelem elbírálása során az  SzVMt. 1.  § 
(1)  bekezdés c)  pontja szerinti magánnyomozói tevékenység személyes ellátásához szükséges magánnyomozói 
szakképesítésnek számít
1. a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Karán szerzett szakképzettség,
2. a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karán bűnügyi igazgatás vagy rendészeti igazgatás szakon 
alap- vagy mesterképzésben szerzett szakképzettség,
3. a  Nemzeti Közszolgálati Egyetem szakokleveles magánnyomozó szakirányú továbbképzési szakon szerzett 
szakokleveles magánnyomozó szakképzettség,
4. a  had- és biztonságtechnikai mérnök alapképzésben és a  biztonságtechnikai mérnök mesterszakon szerzett 
szakképzettség, továbbá a főiskolai szintű biztonságtechnikai mérnök szakképzettség,
5. a Juhász Gyula Tanárképző Főiskola büntetés-végrehajtási tagozatán szerzett szakképzettség,
6. az egyetemi osztatlan jogász mesterképzésben szerzett szakképzettség,
7. az  OKJ 62  861 01 azonosító számú Rendészeti szervező szakképesítés, a  katasztrófavédelmi, a  tűzvédelmi és 
az iparbiztonsági szakmairányok kivételével valamennyi szakmairánya,
8. az OKJ 54 861 01 azonosító számú Rendőr tiszthelyettes szakképesítés valamennyi szakmairánya,
9. az OKJ 52 861 11 azonosító számú Rendészeti ügyintéző szakképesítés,
10. az OKJ 52 861 02 azonosító számú Büntetés-végrehajtási felügyelő szakképesítés, 
11. az OKJ 52 861 06 azonosító számú Magánnyomozó szakképesítés, illetve
12. a Bmr. 4. mellékletében foglalt, 1–11. pont szerinti szakképesítéseknek megfeleltetett szakképesítés.
(4) A  Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Karán alap- vagy mesterképzésében 
szerzett szakképzettségnek minősül a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem karain és azok jogelődjeinél szerzett 
szakképzettség.
(5) A  Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karán bűnügyi igazgatási vagy rendészeti igazgatási 
szakképzettségnek minősül a  Rendőrtiszti Főiskola által szak megnevezésével vagy anélkül kiadott oklevélben 
igazolt szakképzettség.
(6) Az (1) bekezdés 7–21. pontja, valamint a (3) bekezdés 7–12. pontja szerinti szakképesítés
1. a  rendészeti szakgimnázium és annak jogelődei által kiállított részszakképesítést vagy szakképesítést igazoló 
bizonyítvánnyal,
2. a  Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási, Továbbképzési és Rehabilitációs Központjában vagy e  szervezet 
jogelődeinél szerzett középfokú vagy felsőfokú szaktanfolyami büntetés-végrehajtási végzettséget igazoló 
bizonyítvánnyal,
3. a zászlósképző iskolán szerzett tiszthelyettesi képzettséget tanúsító bizonyítvánnyal,
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4. a  Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál, valamint a  jogelődeinél szerzett középfokú szaktanfolyami bizonyítvánnyal, 
illetve
5. a Rendőrtiszti Főiskolán szerzett, a szak megnevezését még nem tartalmazó oklevéllel
igazolható.”

2. §  Az R1. a következő 11/B. §-sal egészül ki:
„11/B.  § A  10/A.  §-nak a  személy- és vagyonvédelmi, valamint a  magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 
2005. évi CXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 22/2006. (IV. 25.) BM rendelet, valamint a belügyminiszter ágazatába 
tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről, valamint egyes, szakmai és vizsgakövetelmények 
kiadásáról szóló miniszteri rendeletek hatályon kívül helyezéséről szóló 20/2013. (V. 28.) BM rendelet 
módosításáról szóló 18/2018. (VI. 28.) BM rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított rendelkezéseit a Módr. 
hatálybalépésének időpontjában folyamatban lévő eljárásokban és megismételt eljárásokban is alkalmazni kell.”

3. §  Hatályát veszti az R1. 10/B. §-a.

2. A belügyminiszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről, valamint 
egyes, szakmai és vizsgakövetelmények kiadásáról szóló miniszteri rendeletek hatályon kívül 
helyezéséről szóló 20/2013. (V. 28.) BM rendelet módosítása

4. §  A belügyminiszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről, valamint egyes, szakmai 
és vizsgakövetelmények kiadásáról szóló miniszteri rendeletek hatályon kívül helyezéséről szóló 20/2013. (V. 28.)  
BM rendelet (a továbbiakban: R2.) 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

5. §  Az R2. 1. § (2) bekezdésében a „kompetenciá” szövegrész helyébe a „kompetenciák” szöveg lép.

3. Záró rendelkezések

6. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

  Dr. Pintér Sándor s. k.,
  belügyminiszter

1. melléklet a 18/2018. (VI. 28.) BM rendelethez

 1.  Az R2. 2. melléklet „A 4. SORSZÁMÚ BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI FELÜGYELŐ MEGNEVEZÉSŰ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI 
ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYE” alcím 7. pontja a következő 7.3. alponttal egészül ki:
„7.3. A  kijavított és értékelt írásbeli feladatot, az  eredeti írásbeli vizsgafeladat egy példányát, valamint a  javítási-
értékelési útmutatókat a vizsga utolsó vizsgafeladatának megkezdése előtt el kell juttatni a vizsgaelnökhöz.”

 2.  Az R2. 2. melléklet „A 8. SORSZÁMÚ BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI ŐR MEGNEVEZÉSŰ RÉSZSZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS 
VIZSGAKÖVETELMÉNYE” alcím 7. pontja a következő 7.3. alponttal egészül ki:
„7.3. A  kijavított és értékelt írásbeli feladatot, az  eredeti írásbeli vizsgafeladat egy példányát, valamint a  javítási-
értékelési útmutatókat a vizsga utolsó vizsgafeladatának megkezdése előtt el kell juttatni a vizsgaelnökhöz.”

 3.  Az  R2. 2.  melléklet „A 9. SORSZÁMÚ BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI SEGÉDFELÜGYELŐ MEGNEVEZÉSŰ 
RÉSZSZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYE” alcím 7. pontja a következő 7.4. alponttal egészül ki:
„7.4. A  kijavított és értékelt írásbeli feladatot, az  eredeti írásbeli vizsgafeladat egy példányát, valamint a  javítási-
értékelési útmutatókat a vizsga utolsó vizsgafeladatának megkezdése előtt el kell juttatni a vizsgaelnökhöz.”

 4.  Az  R2. 2.  melléklet „A 13. SORSZÁMÚ ELEKTRONIKUS VAGYONVÉDELMI RENDSZERSZERELŐ MEGNEVEZÉSŰ 
SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYE” alcím 3.  pont 3.3.  alpontja helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
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„3.3. Kapcsolódó szakképesítések
A B C

3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés

3.3.2. azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja

3.3.3. 34 522 03 Elektronikai műszerész szakképesítés
3.3.4. 34 522 01 Elektromechanikai műszerész szakképesítés

”
 5.  Az  R2. 2.  melléklet „A 17. SORSZÁMÚ GÁT- ÉS CSATORNAŐR MEGNEVEZÉSŰ RÉSZSZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS 

VIZSGAKÖVETELMÉNYE” alcím 3. pont 3.3. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„3.3. Kapcsolódó szakképesítések

  A B C

3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés

3.3.2. azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja

3.3.3. 34 853 02 Vízügyi szakmunkás szakképesítés
”

 6.  Az R2. 2. melléklet „A 19. SORSZÁMÚ KATASZTRÓFAVÉDELMI ELŐADÓ MEGNEVEZÉSŰ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS 
VIZSGAKÖVETELMÉNYE” alcím 3. pont 3.2. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása
A katasztrófavédelmi előadó feladata: szakmai irányítás és felügyelet mellett, a természeti és civilizációs katasztrófák 
okozta veszélyekkel szemben a  lakosság, a  szervezet munkavállalói, anyagi javai és a  környezet megóvása 
érdekében a polgári védelmi feladatok előkészítése, szervezése, végrehajtása és ellenőrzése.
A szakképesítéssel rendelkező képes
a) veszélyazonosítást és veszélyelemzést végezni,
b) terveket készíteni,
c) polgári védelmi szervezeteket létrehozni és alkalmazni,
d) részt venni a szakmai területének szabályozásában,
e) védelemszervezői tevékenységet végezni,
f ) veszélykezelésben részt venni,
g) kapcsolatot tartani és együttműködni más szervezetekkel,
h) részt venni a logisztikai biztosítás megszervezésében,
i) védelmi létesítményeket kezelni,
j) megalakított szervezeteket oktatni, felkészíteni,
k) szakmailag továbbképezni magát, valamint
l) ellenőrzést végezni.”

 7.  Az  R2. 2.  melléklet „A 23. SORSZÁMÚ KÉMÉNYSEPRŐ MEGNEVEZÉSŰ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS 
VIZSGAKÖVETELMÉNYE” alcím 2. pont 2.3. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„2.3. Előírt gyakorlat: –”

 8.  Az  R2. 2.  melléklet „A 23. SORSZÁMÚ KÉMÉNYSEPRŐ MEGNEVEZÉSŰ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS 
VIZSGAKÖVETELMÉNYE” alcím 2. pont 2.4. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek”

 9.  Az  R2. 2.  melléklet „A 23. SORSZÁMÚ KÉMÉNYSEPRŐ MEGNEVEZÉSŰ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS 
VIZSGAKÖVETELMÉNYE” alcím 5. pont 5.3. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység
A) A vizsgafeladat megnevezése: égéstermék-elvezető ellenőrzése, tisztítása, vizsgálata
A vizsgafeladat ismertetése: Az  égéstermék-elvezető megközelítése, átvizsgálása, kitisztítása, az  égéstermék 
maradéktalan eltávozásának ellenőrzése, égési levegő utánpótlás ellenőrzése, a tüzeléstechnikai mérés feltételeinek 
kialakítása, a  tüzeléstechnikai mérés, mérési eredmények rögzítése, az  égéstermék-elvezető tömörség vizsgálata, 
ellenőrzése, a szükséges adminisztráció elkészítése.
A vizsgafeladat időtartama: 30 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 34%
B) A vizsgafeladat megnevezése: tüzelőberendezés égéstermék oldali tisztítása
A vizsgafeladat ismertetése: A  tüzelőberendezés szemrevételezése, tisztítási munkálatok előkészítése, tisztítás, 
az üzemkész állapot visszaállítása.
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A vizsgafeladat időtartama: 15 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 8%
C) A vizsgafeladat megnevezése: légtechnikai berendezés tisztítása, ellenőrzése, vizsgálata
A vizsgafeladat ismertetése: A  légtechnikai berendezés, valamint a  levegőellátó rendszerek szemrevételezése, 
tisztítási munkálatok előkészítése, tisztítás, az üzemkész állapot visszaállítása, az eltávolított szennyeződés kezelése, 
áramló közeg mennyiségének mérése.
A vizsgafeladat időtartama: 15 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 8%
5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Égéstermék-elvezetés, tüzelés- és légtechnikai berendezések ismertetése
A vizsgafeladat ismertetése: Szakrajz, szakmai számítások, mértékegységek átszámítása, anyagismeret, hő- és 
áramlástechnika, jogszabályok, szabványok, műszaki előírások, munka-, tűz- és környezetvédelem.
A vizsgafeladat időtartama: 180 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%
5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Az  égéstermék-elvezetők, tüzelő- és légtechnikai berendezések kialakításai, 
típusai, fajtái, szerkezetük és működésük, tisztítási-, ellenőrzési- és vizsgálati technológiák, munka-, tűz- és 
környezetvédelmi előírások
A vizsgafeladat ismertetése: A  szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései a  IV. Szakmai követelmények 
fejezetben megadott modulokhoz tartozó témakörök mindegyikét tartalmazza.
A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (ebből a felkészülési idő: 15 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%”

 10.  Az  R2. 2.  melléklet „A 23. SORSZÁMÚ KÉMÉNYSEPRŐ MEGNEVEZÉSŰ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS 
VIZSGAKÖVETELMÉNYE” alcím 5. pont 5.5. alpontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„5.5. A  szakmai vizsga értékelésének a  szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: a  sikeres vizsgához 
vizsgatevékenységenként 50% feletti teljesítményt kell elérni. A  gyakorlati vizsgatevékenység bármely 
vizsgafeladatának eredménytelensége esetén a gyakorlati vizsgatevékenység eredménye elégtelen (1). Javítóvizsgát 
csak a sikertelen vizsgarészből kell tenni.”

 11.  Az  R2. 2.  melléklet „A 23. SORSZÁMÚ KÉMÉNYSEPRŐ MEGNEVEZÉSŰ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS 
VIZSGAKÖVETELMÉNYE” alcím 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

A

6.1.
A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát

meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék

6.2. Gumitalpú bakancs
6.3. Kéményseprő alsó és felső munkaruha mint formaruha
6.4. Derékszíj
6.5. Válltáska
6.6. Sapka
6.7. Védőkesztyű
6.8. Védőszemüveg
6.9. Védőálarc

6.10. Porálarc
6.11. Zuhanásgátló
6.12. Munkaöv
6.13. Zseblámpa
6.14. Törpefeszültségű műhelylámpa
6.15. Kéménykulcs
6.16. Kézi kefe 
6.17. Kaparóvas
6.18. Koromvonó
6.19. Ipari porszívó
6.20. Égető kanna (gázolajos vagy PB-s)
6.21. Csőkefe, többféle hosszúságú és anyagú szárak, különböző anyagú és méretű kefefejekkel
6.22. Tolókefe, többféle hosszúságú és anyagú szárak, különböző anyagú és méretű kefefejekkel
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6.23. Pumkefe, különböző anyagú és méretű
6.24. Pumkefeszár, hajlékony vagy merev
6.25. Golyós-kötél kéménycsigával, különböző anyagú és méretű golyókkal
6.26. Rugósaparát, különböző méretekben
6.27. Égéstermék-visszaáramlást érzékelő műszer
6.28. Helyiséglevegő CO mérőműszer
6.29. Kéményvizsgáló tükör, páralemez
6.30. Kéménymérce, mérőszalag
6.31. Kéményvizsgáló ipari kamera
6.32. Digitális fényképezőgép
6.33. Füstpatron
6.34. Szivacsdugók füstnyomás próbához, különböző méretben és formában
6.35. Szivárgási-érték mérőműszer, tartozékaival
6.36. Koromszám mérő
6.37. Felületi hőmérő
6.38. Tüzeléstechnikai mérőműszer
6.39. Kézi elektromos fúrógép, fémfúró szárakkal
6.40. Elektromos hosszabbító
6.41. Kazántisztító kefeszárak, különböző anyagú és hosszúságú
6.42. Kazántisztító kefefejek, különböző anyagú, méretű és formájú
6.43. Drótkefe
6.44. Áramlási sebességmérő
6.45. Elszívó ventilátor
6.46. Csavarhúzókészlet
6.47. Villáskulcs-, franciakulcs- és imbuszkulcs-készlet 
6.48. Svéd-, kombinált-, csípő- és laposfogók
6.49. Tolómérő
6.50. Fázisceruza
6.51. Munkavégzéshez szükséges nyomtatványok

”
 12.  Az  R2. 2.  melléklet „A 23. SORSZÁMÚ KÉMÉNYSEPRŐ MEGNEVEZÉSŰ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS 

VIZSGAKÖVETELMÉNYE” alcím 7. pontja a következő 7.4–7.7. alponttal egészül ki:
„7.4. A  kijavított és értékelt írásbeli feladatot, az  eredeti írásbeli vizsgafeladat egy példányát, valamint a  javítási-
értékelési útmutatókat a vizsga utolsó vizsgafeladatának megkezdése előtt el kell juttatni a vizsgaelnökhöz.
7.5. A  képzésben részt vevők és a  vizsgázók részére az  egyéni védőfelszerelést, formaruházatot és az  egyéni 
munkaeszközöket a beiskolázó biztosítja.
7.6. A szakmai vizsga 3 napnál hosszabb időtartamra is szervezhető.
7.7. A  legalább 3 hónap időtartamú, kéményseprő mester felügyeletével végzett, jogszabály által meghatározott 
égéstermék elvezető tisztítási tevékenység igazolásával, bemeneti előzetes tudásszint felmérés alapján, 
a szakképzés területi gyakorlati időtartamába beszámítható legfeljebb 160 gyakorlati óra.”

 13.  Az  R2. 2.  melléklet „A 35. SORSZÁMÚ RENDÉSZETI ŐR MEGNEVEZÉSŰ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS 
VIZSGAKÖVETELMÉNYE” alcím 2. pont 2.8. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„2.8. Szintvizsga: szükséges”

 14.  Az  R2. 2.  melléklet „A 35. SORSZÁMÚ RENDÉSZETI ŐR MEGNEVEZÉSŰ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS 
VIZSGAKÖVETELMÉNYE” alcím 4. pontjában foglalt táblázat a következő 4.12. és 4.13. sorral egészül ki:
„

4.12. 11497-12 Foglalkoztatás I. 

4.13. 11499-12 Foglalkoztatás II.
”

 15.  Az R2. 2. melléklet „A 36. SORSZÁMÚ RENDÉSZETI ÜGYINTÉZŐ MEGNEVEZÉSŰ MELLÉK-SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS 
VIZSGAKÖVETELMÉNYE” alcím 2. pont 2.6. és 2.7. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„2.6. Elméleti képzési idő aránya: 50%
2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 50%”
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 16.  Az R2. 2. melléklet „A 36. SORSZÁMÚ RENDÉSZETI ÜGYINTÉZŐ MEGNEVEZÉSŰ MELLÉK-SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS 
VIZSGAKÖVETELMÉNYE” alcím 5. pont 5.3. alpont 5.3.1. és 5.3.2. alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Rendészeti- és magánbiztonsági intézkedés
A vizsgafeladat ismertetése: A  vizsgázó adott szituációs komplex feladatot végez. A  vizsgázó bemutatja 
az  intézkedés végrehajtását, magyarázattal kíséri a  cselekvését. Az  intézkedéshez szükséges eszközöket, 
felszereléseket maga választja ki a  gyakorlati vizsga helyén felhalmozott készletből. Ezt követően az  intézkedés 
nyomán keletkező dokumentálási kötelezettségének tesz eleget számítógépen. A  vizsgafeladat az  intézkedési 
protokollt, a  támadás-elhárítást, a  helyes eszközhasználatot, a  szolgálatteljesítés dokumentálását kéri számon 
a Magánbiztonság rendészeti ügyintézőtől, az Önvédelem és intézkedéstaktika modul tartalmát figyelembe véve.
A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (ebből a felkészülési idő 15 perc)
A vizsgafeladat aránya: 30%
5.3.2.  Központi írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Rendészeti ismeretek
A vizsgafeladat ismertetése: A szakképesítés a 4. Szakmai követelmények pontban megadott 11551-16, 11556-16, 
11552-16 azonosító számú követelménymodulok témaköreihez kapcsolódó, központilag összeállított és kiadott 
feladatlap kitöltése. A  magánbiztonság szabályozása, az  alkalmazási feltételek, a  személy- és vagyonőri, a  testőri, 
a  magánnyomozói, a  közterület-felügyelői, valamint a  fegyveres biztonsági őri tevékenység szakmai szabályai, 
a  tevékenység során leggyakrabban előforduló bűncselekmények, szabálysértések, a  büntető- és szabálysértési 
eljárás. A tevékenységek folytatásának jogi háttere.
A vizsgafeladat időtartama: 120 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 50%”

 17.  Az R2. 2. melléklet „A 37. SORSZÁMÚ RENDÉSZETI SZERVEZŐ (A SZAKMAIRÁNY MEGJELÖLÉSÉVEL) MEGNEVEZÉSŰ 
SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYE” alcím 7. pontja a következő 7.6. alponttal egészül ki:
„7.6. A  Rendészeti szervező (Iparbiztonsági szervező, Katasztrófavédelmi szervező, Tűzvédelmi szervező) 
szakmairányok szakmai vizsgái a vizsgázó számára legfeljebb négy nap időtartamra szervezhetőek.”

 18.  Az R2. 2. melléklet „A 38. SORSZÁMÚ RENDŐR TISZTHELYETTES (A SZAKMAIRÁNY MEGJELÖLÉSÉVEL) MEGNEVEZÉSŰ 
SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYE” alcím címét követő 1. pontja helyébe a következő rendelkezés 
lép:
„I. A  2 ÉVES KÉPZÉSI IDŐTARTAMÚ RENDŐR TISZTHELYETTES (A SZAKMAIRÁNY MEGJELÖLÉSÉVEL) SZAKKÉPESÍTÉS 
SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYE
1. Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok
1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 861 01
1.2. Szakképesítés megnevezése: Rendőr tiszthelyettes (Bűnügyi rendőr; Határrendészeti rendőr; Közlekedési rendőr; 
Közrendvédelmi rendőr)
1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2
1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 1800–2500”

 19.  Az  R2. 2.  melléklet „A 38. SORSZÁMÚ RENDŐR TISZTHELYETTES (A SZAKMAIRÁNY MEGJELÖLÉSÉVEL) 
MEGNEVEZÉSŰ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYE” alcím II. „A 1,5 ÉVES KÉPZÉSI IDŐTARTALMÚ 
RENDŐR TISZTHELYETTES (A SZAKMAIRÁNY MEGJELÖLÉSÉVEL) MEGNEVEZÉSŰ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS 
VIZSGAKÖVETELMÉNYE” rész 2. pont 2.2. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„2.2. Szakmai előképzettség:
a) rendészeti ágazati négy évfolyamos szakgimnáziumi képzésben szerzett rendészet ismeretek ágazati szakmai 
érettségi végzettség vagy
b) Közszolgálati ügykezelő szakképesítés (OKJ 52 345 04) és a hozzá megszerzett rendészet és közszolgálat ágazati 
szakmai érettségi végzettség együttes megléte.”

 20.  Az  R2. 2.  melléklet „A 38. SORSZÁMÚ RENDŐR TISZTHELYETTES (A SZAKMAIRÁNY MEGJELÖLÉSÉVEL) 
MEGNEVEZÉSŰ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYE” alcím III. „Az 1 ÉVES KÉPZÉSI IDŐTARTALMÚ 
RENDŐR TISZTHELYETTES (A SZAKMAIRÁNY MEGJELÖLÉSÉVEL) MEGNEVEZÉSŰ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS 
VIZSGAKÖVETELMÉNYE” rész 2. pont 2.2. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„2.2. Szakmai előképzettség:
a) Rendészeti ügyintéző szakképesítés (OKJ 52 861 11) és a  hozzá megszerzett rendészet és közszolgálat ágazati 
szakmai érettségi végzettség együttes megléte vagy
b) Rendészeti őr szakképesítés (OKJ 34 861 01) megléte érettségi végzettséggel együttesen.”
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 21.  Az  R2. 2.  melléklet „A 40. SORSZÁMÚ SZEMÉLY- ÉS VAGYONŐR MEGNEVEZÉSŰ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS 
VIZSGAKÖVETELMÉNYE” alcím 3. pont 3.2. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása
A Személy- és vagyonőr a  szakismeretének megfelelő, az  alábbiakban felsorolt tevékenységeket a  szakmai, 
valamint a vonatkozó munkabiztonsági előírások betartásával, az adott munkaszervezet belső szervezeti rendjének 
megfelelő irányítással vagy önállóan végzi el.
A szakképesítéssel rendelkező képes
1. őrzést végezni különböző védelmi szintű létesítményekben,
2. ellátni a  belső és a  közterületi járőrszolgálatot, helyszínellenőrzést végezni a  riasztásra kivonuló szolgálat 
tagjaként,
3. pénzszállítási és szállítmánykísérési feladatokat végezni,
4. biztosítani a pénz-, illetve az értékszállítást a létesítmény területén belül és azon kívül,
5. parkolási ellenőrként szolgálatot teljesíteni,
6. kereskedelmi-logisztikai létesítményekben őrzést végezni,
7. rendezvénybiztosítói tevékenységet végezni,
8. részt venni sportrendezvény biztosításában,
9. részt venni kulturális és egyéb tömegrendezvény biztosításában,
10. intézkedni rendkívüli eseményekkor, szükséghelyzetekben, közveszély-elhárításban,
11. elfogni a bűncselekmény, illetve a szabálysértés elkövetésén tetten ért személyt,
12. eltávolítani a rendezvényt akadályozó, zavaró személyeket,
13. kezelni az összeköttetésre szolgáló és a telepített biztonságtechnikai eszközöket, rendszereket,
14. kezelni a beléptető-, az ellenőrző-, a védelmi és a jelzőrendszereket, -berendezéseket,
15. be- és kiléptetést, jegyellenőrzést, indokolt esetben kiürítést végezni,
16. robbanóanyagok, robbanószerkezetek bűnös célú felhasználása elleni védelmi tevékenységet végezni,
17. alkalmazni a támadáselhárító eszközöket és a kényszerítő testi erőt a szakmai szabályok szerint,
18. személyek és gépjárművek be- és kiléptetését végezni az őrutasításban előírtak szerint,
19. a szállítmányok, csomagok, okmányok ellenőrzését végezni az őrutasításban előírtak szerint,
20. tájékoztatást adni az  ügyfeleknek az  intézkedés indokáról, a  felhatalmazásáról, az  intézkedés elleni 
panaszkezelés eljárásáról,
21. helyszínbiztosítást végezni,
22. elsősegélynyújtást és újraélesztést végezni,
23. elemezni az információkat és rögzíteni a szolgálati dokumentumokban,
24. szolgálatot felvenni és átadni,
25. együttműködni a feladat-végrehajtásban érintett hatóságokkal, valamint
26. konfliktus- és stresszkezelést végezni.”

 22.  Az  R2. 2.  melléklet „A 44. SORSZÁMÚ TŰZOLTÓ I. MEGNEVEZÉSŰ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS 
VIZSGAKÖVETELMÉNYE” alcím 2. pont 2.2. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„2.2. Szakmai előképzettség: Tűzoltó II. részszakképesítés”

 23.  Az  R2. 2.  melléklet „A 44. SORSZÁMÚ TŰZOLTÓ I. MEGNEVEZÉSŰ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS 
VIZSGAKÖVETELMÉNYE” alcím 5. pont 5.1. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
a) az  iskolarendszeren kívüli szakképzésben az  5.2.  alpontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes 
letétele,
b) a  szakképző intézmény által kidolgozott képzési programban előírt tanulmányi kötelezettségek teljesítése, 
valamint
c) a kisgépkezelői vizsga megléte.”

 24.  Az  R2. 2.  melléklet „A 45. SORSZÁMÚ TŰZOLTÓ II. MEGNEVEZÉSŰ RÉSZSZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS 
VIZSGAKÖVETELMÉNYE” alcím 5. pont 5.3. alpont 5.3.1. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Hajtástechnika, motor- és gépjárműismeret, elektrotechnika. Fa által okozott 
veszélyhelyzet megszüntetése.
A vizsgafeladat ismertetése: A  gépészeti ismeretek tananyag elsajátítása során megszerzett elméleti tudás 
szemléltetése technikai eszközök segítségével. Viharkár esetén magasból mentő gépjármű kosarából történő 
faeltávolítás, illetve a fa által előidézett veszélyhelyzet felszámolása.
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A vizsgafeladat időtartama: 45 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 50%”

 25.  Az  R2. 2.  melléklet „A 46. SORSZÁMÚ TŰZOLTÓ SZERPARANCSNOK MEGNEVEZÉSŰ SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉS 
SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYE” alcím 3. pont 3.2. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„3.2. A szakképesítés-ráépülés munkaterületének rövid leírása
A Tűzoltó szerparancsnok készenléti jellegű szolgálatot lát el váltásos munkarendben. A  szolgálat alatt az  általa 
irányított beosztott állomány parancsnoka, a  laktanyában a  számára előírt jelentési, adminisztrációs, képzési és 
káresemény értékelési feladatokat végez és végeztet. Riasztás esetén az  általa irányított beosztott állománnyal 
kivonul a káreseményhez és a szabályoknak megfelelően felszámolja azt. Az I. kiemelt riasztási fokozatig önállóan is 
végezhet káreseti irányítói tevékenységet, ennél magasabb riasztási fokozatban részirányítói feladatokat lát el.
A szakképesítés-ráépüléssel rendelkező képes
a) alkalmazni a közigazgatási hatósági eljárás szabályait,
b) alkalmazni a tűzvédelmi, az iparbiztonsági és a polgári védelmi ismereteket,
c) kockázatelemzést, bevetéselemzést végezni,
d) műveletirányító feladatokat végezni,
e) gyakorlatot irányítani,
f ) riasztást elrendelni,
g) tűzoltásvezetői feladatot ellátni,
h) mentésvezetői feladatot ellátni,
i)  készenléti szolgálat ellátása során közreműködni az irányítói feladatok ellátásában,
j) közreműködni a tűzoltási és a műszaki mentési terv készítése során,
k) figyelembe venni a tűzmegelőzési szabályokat,
l) adatokat, információkat gyűjteni a tűzvizsgálathoz, valamint
m) felismerni a tűzoltás alapvető feltételeit biztosító tűzmegelőzési szabályok megsértését.”

 26.  Az R2. 2. melléklet „A 47. SORSZÁMÚ TŰZOLTÓSÁGI REFERENS MEGNEVEZÉSŰ SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉS SZAKMAI 
ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYE” alcím 2. pont 2.3. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„2.3. Előírt gyakorlat: –”

 27.  Az  R2. 2.  melléklet „A 48. SORSZÁMÚ TŰZVÉDELMI ELŐADÓ MEGNEVEZÉSŰ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS 
VIZSGAKÖVETELMÉNYE” alcím 5. pont 5.5. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai
5.5.1. A  szóbeli vizsgán a  vizsgázó külön húz a), b) és c) kérdést, az  egyes feleletek kérdésenként külön-külön 
kerülnek értékelésre. A szóbeli vizsga eredménye a feleletekre adott osztályzatok kerekítési szabályokkal számított 
számtani átlaga alapján kerül meghatározásra. Ha valamelyik szóbeli kérdésre adott felelet elégtelenre (1) értékelt, 
a  szóbeli vizsga eredménye elégtelen. A  vizsgázónak ebben az  esetben javítóvizsgát csak az  elégtelenre értékelt 
szóbeli részterületből kell tennie.
5.5.2. Ha a  gyakorlati vizsgatevékenység elégtelen (1) értékelést kapott, a  szakmai vizsga sikertelen. Ebben 
az  esetben – ha a  szóbeli vizsgatevékenység eredményes – a  vizsgázónak csak a  gyakorlati vizsgatevékenységből 
kell javítóvizsgát tennie.
5.5.3. Ha a  vizsgára előkészített gyakorlati vizsgafeladatokat vagy azok értékelési útmutatóit a  vizsgabizottság 
elnöke jóváhagyás előtt módosíttatta, e tényt a vizsgajegyzőkönyvben rögzíteni kell.
5.5.4. Az  elkészített és értékelt gyakorlati vizsgamunkákat az  értékelési útmutatóval együtt az  értékelést végző 
szakértők az osztályzatra vonatkozó javaslattal együtt a szóbeli vizsga megkezdése előtt adják át a vizsgabizottság 
elnökének.”

 28.  Az R2. 2. melléklet „A 49. SORSZÁMÚ TŰZVÉDELMI FŐELŐADÓ MEGNEVEZÉSŰ SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉS SZAKMAI 
ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYE” alcím 5. pont 5.5. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai
5.5.1. A  szóbeli vizsgán a  vizsgázó külön húz a), b) és c) kérdést, az  egyes feleletek kérdésenként külön-külön 
kerülnek értékelésre. A szóbeli vizsga eredménye a feleletekre adott osztályzatok kerekítési szabályokkal számított 
számtani átlaga alapján kerül meghatározásra. Ha valamelyik szóbeli kérdésre adott felelet elégtelenre (1) értékelt, 
a  szóbeli vizsga eredménye elégtelen. A  vizsgázónak ebben az  esetben javítóvizsgát csak az  elégtelenre értékelt 
szóbeli részterületből kell tennie.
5.5.2. Ha a  gyakorlati vizsgatevékenység elégtelen (1) értékelést kapott, a  szakmai vizsga sikertelen. Ebben 
az  esetben – ha a  szóbeli vizsgatevékenység eredményes – a  vizsgázónak csak a  gyakorlati vizsgatevékenységből 
kell javítóvizsgát tennie.
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5.5.3. Ha a  vizsgára előkészített gyakorlati vizsgafeladatokat vagy azok értékelési útmutatóit a  vizsgabizottság 
elnöke jóváhagyás előtt módosíttatta, e tényt a vizsgajegyzőkönyvben rögzíteni kell.
5.5.4. Az  elkészített és értékelt gyakorlati vizsgamunkákat az  értékelési útmutatóval együtt az  értékelést végző 
szakértők az osztályzatra vonatkozó javaslattal együtt a szóbeli vizsga megkezdése előtt adják át a vizsgabizottság 
elnökének.”

 29.  Az R2. 2. melléklet „AZ 56. SORSZÁMÚ VÍZMINŐSÉG-VÉDELMI SZAKTECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉS SZAKMAI 
ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYE” alcím 2. pont 2.8. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„2.8. Szintvizsga: –”

 30.  Az R2. 2. melléklet
a) „A 19. SORSZÁMÚ KATASZTRÓFAVÉDELMI ELŐADÓ MEGNEVEZÉSŰ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS 

VIZSGAKÖVETELMÉNYE” alcím 3.  pont 3.1.  alpontjában foglalt táblázatban a „Polgári” szövegrész helyébe 
az „Önkormányzatok, polgári” szöveg,

b) „A 19. SORSZÁMÚ KATASZTRÓFAVÉDELMI ELŐADÓ MEGNEVEZÉSŰ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS 
VIZSGAKÖVETELMÉNYE” alcím 5. pont 5.3. alpont 5.3.1. alpontjában
ba) a „helyi-, távolsági” szövegrész helyébe a „helyi és távolsági” szöveg,
bb) a „180” szövegrész helyébe a „120” szöveg,

c) „A 20. SORSZÁMÚ KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐELŐADÓ MEGNEVEZÉSŰ SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉS SZAKMAI ÉS 
VIZSGAKÖVETELMÉNYE” 3. pont 3.1. alpontjában foglalt táblázat C:3.1.2. mezőjében
ca) a „Polgári” szövegrész helyébe az „Önkormányzatok, polgári” szöveg,
cb) a „védelmi ügyintézői, védelmi vezetői” szövegrész helyébe a „védelmi ügyintézői” szöveg,

d) „A 20. SORSZÁMÚ KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐELŐADÓ MEGNEVEZÉSŰ SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉS SZAKMAI ÉS 
VIZSGAKÖVETELMÉNYE” 3. pont 3.2. alpontjában az

 „− a  természeti és civilizációs katasztrófák okozta veszélyekkel szemben a  szervezet munkavállalóinak, 
anyagi javainak és a  környezet megóvása érdekében a  katasztrófavédelmi feladatokat tervezi, szervezi, 
a végrehajtást irányítja és ellenőrzi

 − a közreműködő szervezetek közötti együttműködést megszervezi, koordinálja”
 szövegrész helyébe az  „A katasztrófavédelmi főelőadó a  természeti és civilizációs katasztrófák okozta 

veszélyekkel szemben a lakosság, a szervezet munkavállalói, anyagi javai és a környezet megóvása érdekében 
a  katasztrófavédelmi feladatokat tervezi, szervezi, a  végrehajtást irányítja és ellenőrzi, a  közreműködő 
szervezetek közötti együttműködést megszervezi, koordinálja.” szöveg,

e) „A 20. SORSZÁMÚ KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐELŐADÓ MEGNEVEZÉSŰ SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉS SZAKMAI ÉS 
VIZSGAKÖVETELMÉNYE” alcím 5. pont 5.3. alpont 5.3.1. alpontjában a „180” szövegrész helyébe a „120” szöveg,

f ) „A 22. SORSZÁMÚ KATASZTRÓFAVÉDELMI REFERENS MEGNEVEZÉSŰ SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉS SZAKMAI ÉS 
VIZSGAKÖVETELMÉNYE” alcím 5. pont 5.3. alpont 5.3.1. alpontjában a „180” szövegrész helyébe a „120” szöveg,

g) „A 23. SORSZÁMÚ KÉMÉNYSEPRŐ MEGNEVEZÉSŰ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYE” alcím 
7. pont 7.3. alpontjában a „20%-át” szövegrész helyébe a „15%-át” szöveg,

h) „A 26. SORSZÁMÚ KÖZSZOLGÁLATI ÜGYINTÉZŐ MEGNEVEZÉSŰ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS 
VIZSGAKÖVETELMÉNYE” alcím 5.  pont 5.3.  alpont 5.3.3.  alpontjában a  „modulokhoz tartozó témakörök 
mindegyikét” szövegrész helyébe a „11555-16, 11632-16, 11559-16, 11560-16 és 11385-12 azonosító számú 
követelménymodulokat” szöveg,

i) „A 27. SORSZÁMÚ KÖZSZOLGÁLATI ÜGYKEZELŐ MEGNEVEZÉSŰ MELLÉK-SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS 
VIZSGAKÖVETELMÉNYE” alcím 5.  pont 5.3.  alpont 5.3.3.  alpontjában a  „modulokhoz tartozó témakörök 
mindegyikét” szövegrész helyébe a „11655-16, 11556-16, 11552-16, 10069-12 és 10067-12 azonosító számú 
követelménymodulokat” szöveg,

j) „A 29. SORSZÁMÚ KUTYAVEZETŐ-VAGYONŐR MEGNEVEZÉSŰ SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉS SZAKMAI ÉS 
VIZSGAKÖVETELMÉNYE” alcím 1. pont 1.4. alpontjában a „450” szövegrész helyébe a „350” szöveg,

k) „A 37. SORSZÁMÚ RENDÉSZETI SZERVEZŐ (A SZAKMAIRÁNY MEGJELÖLÉSÉVEL) MEGNEVEZÉSŰ 
SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYE” alcím 5.  pont 5.3.  alpont 5.3.4.  alpont 
5.3.4.1. alpontjában
ka) a  „feltételezett káresetnél, veszélyes anyag jelenlétében ellátja a  káresemény felszámolásához 

szükséges iparbiztonsági (támogatói) szakértői feladatot, a  szükséges védőöltözetben, a  tűzoltó 
felszerelések és a  hírforgalmazási eszközök tényleges alkalmazásával” szövegrész helyébe  
az „ , a feltételezett káresetnél ellátja a szükséges iparbiztonsági (hatósági) szakértői feladatokat” szöveg,

kb) a „40” szövegrész helyébe a „60” szöveg,
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l) „A 37. SORSZÁMÚ RENDÉSZETI SZERVEZŐ (A SZAKMAIRÁNY MEGJELÖLÉSÉVEL) MEGNEVEZÉSŰ 
SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYE” alcím 7.  pont 7.5.  alpontjában az  „és Tűzvédelmi 
szervező” szövegrész helyébe a „ , Tűzvédelmi szervező, Büntetés-végrehajtási szervező” szöveg és

m) „A 38. SORSZÁMÚ RENDŐR TISZTHELYETTES (A SZAKMAIRÁNY MEGJELÖLÉSÉVEL) MEGNEVEZÉSŰ 
SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYE” alcím II. és III. rész címében az  „IDŐTARTALMÚ” 
szövegrész helyébe az „IDŐTARTAMÚ” szöveg

lép.
 31.  Hatályát veszti az R2. 2. melléklet

a) „A 26. SORSZÁMÚ KÖZSZOLGÁLATI ÜGYINTÉZŐ MEGNEVEZÉSŰ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS 
VIZSGAKÖVETELMÉNYE” alcím 3. pont 3.3. alpontjában foglalt táblázat 3.3.3. számú sora,

b) „A 35. SORSZÁMÚ RENDÉSZETI ŐR MEGNEVEZÉSŰ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYE” 
alcím 3. pont 3.3. alpontjában foglalt táblázat 3.3.3. és 3.3.4. sora,

c) „A 38. SORSZÁMÚ RENDŐR TISZTHELYETTES (A SZAKMAIRÁNY MEGJELÖLÉSÉVEL) MEGNEVEZÉSŰ 
SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYE” alcím II. és III. rész címében a  „MEGNEVEZÉSŰ” 
szövegrész és

d) „Az 55. SORSZÁMÚ VÍZMINŐSÉG VIZSGÁLÓ RÉSZSZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYE” alcím 
3. pont 3.3. alpontjában foglalt táblázat 3.3.4. és 3.3.5. sora.

A belügyminiszter 19/2018. (VI. 28.) BM rendelete
a központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokat egyedi szolgáltatási megállapodás 
útján igénybe vevő szervezetekről, valamint a központi szolgáltató által üzemeltetett vagy fejlesztett 
informatikai rendszerekről szóló 7/2013. (II. 26.) NFM rendelet módosításáról

A központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokról szóló 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 12/A.  § 
a)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 
40. § (1) bekezdés 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §  A  központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokat egyedi szolgáltatási megállapodás útján 
igénybe vevő szervezetekről, valamint a  központi szolgáltató által üzemeltetett vagy fejlesztett informatikai 
rendszerekről szóló 7/2013. (II. 26.) NFM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. §  Ez a rendelet 2018. július 1-jén lép hatályba.

  Dr. Pintér Sándor s. k.,
  belügyminiszter

1. melléklet a 19/2018. (VI. 28.) BM rendelethez

 1. Az R. 1. melléklet 1. pontja a következő 1.77. alponttal egészül ki:
(A központi szolgáltató a következő informatikai rendszerek üzemeltetéséről gondoskodik:)
„1.77. az  e-közigazgatásért felelős miniszterrel kötött közszolgáltatási szerződés alapján a  Központi Médiatár 
központitárhely-infrastruktúrájának a  Kormányzati Adatközpontban történő üzemeltetése, a  feltöltési és letöltési 
funkciók működéséhez szükséges infrastruktúra biztosítása.”

 2. Az R. 1. melléklet 2. pontja a következő 2.27. alponttal egészül ki:
(A központi szolgáltató a következő informatikai rendszerek fejlesztéséről gondoskodik:)
„2.27. az  e-közigazgatásért felelős miniszterrel kötött közszolgáltatási szerződés alapján az  1.77.  alpontban 
meghatározott rendszer.”
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Az emberi erőforrások minisztere 15/2018. (VI. 28.) EMMI rendelete
egyes egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83.  § (4)  bekezdés k), l) és m)  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 92.  § (1)  bekezdés 
2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 3.  § (6)  bekezdése, a  4.  §, valamint a  6.  melléklet tekintetében a  kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi 
LXXXIII. törvény 83. § (3) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 
94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 92. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak 
feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64.  § (1)  bekezdés 2.  pontjában meghatározott feladatkörében 
eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben –,
a 2. alcím és a  11.  melléklet tekintetében a  kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83.  § 
(6)  bekezdés a)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) 
Korm. rendelet 92. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 3–5. alcím és a  12–23.  melléklet tekintetében a  kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83.  § 
(6) bekezdés f ) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 92. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva
a következőket rendelem el:

1. Az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló  
9/1993. (IV. 2.) NM rendelet módosítása

1. §  Az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) 
NM rendelet (a továbbiakban: R1.) 3. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) Ha a  35950 Agy PET/CT vizsgálatra, a  35960 Egésztest PET/CT vizsgálatra, a  35970 Egy testtájék PET/CT 
vizsgálatra a  kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 26.  § (1)  bekezdés a)  pontja 
alapján kerül sor, a beteg a vizsgálatra az adott eljárás országos keretének terhére jogosult.”

2. §  Az R1. 6. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az „E” feladatkódú egynapos ellátást nyújtó osztályok szakmákra vonatkozó ellátási és elszámolási kompetencia 
listáját a 9/a. számú melléklet tartalmazza.”

3. § (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. 8. számú melléklete a 6. melléklet szerint módosul.
 (7) Az R1. 9. számú melléklete a 7. melléklet szerint módosul.
 (8) Az R1. a 8. melléklet szerinti 9/a. számú melléklettel egészül ki.
 (9) Az R1. 14. számú melléklete a 9. melléklet szerint módosul.
 (10) Az R1. 15. számú melléklete a 10. melléklet szerint módosul.

4. §  Az R1. 16. számú mellékletében a  „Heim Pál Gyermekkórház” szövegrész helyébe a  „Heim Pál Országos 
Gyermekgyógyászati Intézet” szöveg, az  „országos intézetek” szövegrész helyébe az  „országos gyógyintézetek” 
szöveg lép.

2. A finanszírozási eljárásrendekről szóló 31/2010. (V. 13.) EüM rendelet módosítása

5. §  A finanszírozási eljárásrendekről szóló 31/2010. (V. 13.) EüM rendelet (a  továbbiakban: R2.) 18.  melléklete 
a 11. melléklet szerint módosul.
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3. Az Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható járóbeteg-szakellátási tevékenységek 
meghatározásáról, az igénybevétel során alkalmazandó elszámolhatósági feltételekről és szabályokról, 
valamint a teljesítmények elszámolásáról szóló 9/2012. (II. 28.) NEFMI rendelet módosítása

6. § (1) Az  Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható járóbeteg-szakellátási tevékenységek meghatározásáról, 
az  igénybevétel során alkalmazandó elszámolhatósági feltételekről és szabályokról, valamint a  teljesítmények 
elszámolásáról szóló 9/2012. (II. 28.) NEFMI rendelet (a  továbbiakban: R3.) 1.  melléklete a  12.  melléklet szerint 
módosul.

 (2) Az R3. 2. melléklete a 13. melléklet szerint módosul.
 (3) Az R3. 3. melléklete a 14. melléklet szerint módosul.
 (4) Az R3. 5. melléklete a 15. melléklet szerint módosul.

4. A gyógyító-megelőző ellátás jogcímén az Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható homogén 
betegségcsoportok kódolási és besorolási szabályairól szóló 10/2012. (II. 28.) NEFMI rendelet módosítása

7. § (1) A  gyógyító-megelőző ellátás jogcímén az  Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható homogén 
betegségcsoportok kódolási és besorolási szabályairól szóló 10/2012. (II. 28.) NEFMI rendelet (a továbbiakban: R4.) 
1. melléklete a 16. melléklet szerint módosul.

 (2) Az R4. 2. melléklete a 17. melléklet szerint módosul.
 (3) Az R4. 4. melléklete a 18. melléklet szerint módosul.
 (4) Az R4. 5. melléklete a 19. melléklet szerint módosul.
 (5) Az R4. 6. melléklete a 20. melléklet szerint módosul.
 (6) Az R4. 12. melléklete a 21. melléklet szerint módosul.
 (7) Az R4. 17. melléklete a 22. melléklet szerint módosul.

5. Az Egészségbiztosítási Alapból a 959A-L, valamint 9511-9515 homogén betegségcsoportok szerint 
finanszírozott daganatellenes terápiákról szóló 11/2012. (II. 28.) NEFMI rendelet módosítása

8. §  Az Egészségbiztosítási Alapból a  959A-L, valamint 9511-9515 homogén betegségcsoportok szerint finanszírozott 
daganatellenes terápiákról szóló 11/2012. (II. 28.) NEFMI rendelet (a továbbiakban: R5.) 4. melléklete a 23. melléklet 
szerint módosul.

6. Záró rendelkezések

9. §  Ez a rendelet 2018. július 1-jén lép hatályba.

  Dr. Kásler Miklós s. k.,
  emberi erőforrások minisztere
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1. melléklet a 15/2018. (VI. 28.) EMMI rendelethez

 

1. Az R1. 1. számú melléklet 1., 2., 18/a., 21., 23. és 27. pontja az „R730” megjelölésű sort követően a következő 
sorral egészül ki: 
 
„R787 Debreceni Egyetem Kenézy Gyula Egyetemi Kórház” 
 
2. Az R1. 1. számú melléklet 7/e. pontja a „2896” megjelölésű sort megelőzően a következő sorral egészül ki: 
 
„2877 Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet” 
 
3. Az R1. 1. számú melléklet 7/e. pontja a „2896” megjelölésű sort követően a következő sorral egészül ki: 
 
„2906 Országos Onkológiai Intézet” 
 
4. Az R1. 1. számú melléklet 12. pont „N600” megjelölésű sora helyébe a következő sor lép: 
 
„R787 Debreceni Egyetem Kenézy Gyula Egyetemi Kórház” 
 
5. Az R1. 1. számú melléklet 14. pontja a „2917” megjelölésű sort követően a következő sorral egészül ki: 
 
„R730 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház” 
 
6. Az R1. 1. számú melléklet 20. pontja az „1122” megjelölésű sort követően a következő sorral egészül ki: 
 
„1487 Dr. Bugyi István Kórház, Szentes” 
 
7. Az R1. 1. számú melléklet 20. pontja az „1640” megjelölésű sort követően a következő sorral egészül ki: 
 
„1928 Szent Lázár Megyei Kórház, Salgótarján” 
 
8. Az R1. 1. számú melléklet 26. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„26. Video-thoracoscopos mellkasi (VATS) reszekció során felhasznált bizonyos egyszerhasználatos 
eszközök 
 
26/a. 0135F Video-thoracoscopos mellkasi (VATS) anatómiai reszekció során felhasznált bizonyos 
egyszerhasználatos eszközök (ideértve: varrógépek és tárak, lágyrészeltartó gyűrű, lebenykiemelő zsák, 
elektromos vagy ultrahangos egyszerhasználatos videothoracoscopos vágóeszköz) 
Elszámolásra jogosult intézetek: 
2324 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet 
2894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ 
2897 Országos Korányi Pulmonológiai Intézet 
2906 Országos Onkológiai Intézet 
2915 Semmelweis Egyetem 
2912 Pécsi Tudományegyetem 
2917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ 
N595 Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely 
 
26/b. 0135L Video-thoracoscopos mellkasi (VATS) atípusos reszekció során felhasznált bizonyos 
egyszerhasználatos eszközök (ideértve: varrógépek és tárak) 
Elszámolásra jogosult intézetek: 
1122 Bács-Kiskun Megyei Kórház, Kecskemét 
1640 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr 
2137 Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház 
2324 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet 
2873 Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet 
2877 Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet 
2894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ 
2897 Országos Korányi Pulmonológiai Intézet 
2906 Országos Onkológiai Intézet 
2912 Pécsi Tudományegyetem 
2915 Semmelweis Egyetem 
2917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ 
K403 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ 
N595 Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely 
R730 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház” 
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9. Az R1. 1. számú melléklet 27. pontja a „2734” megjelölésű sort követően a következő sorral egészül ki: 
 
„2747 Kanizsai Dorottya Kórház, Nagykanizsa” 
 
10. Az R1. 1. számú melléklet 27. pontja az „N594” megjelölésű sort követően a következő sorral egészül ki: 
 
„N595 Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely” 
 
11. Az R1. 1. számú melléklet 32. pontja a „1640” megjelölésű sort követően a következő sorral egészül ki: 
 
„2894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ” 
 
12. Az R1. 1. számú melléklet 35. pontja az „N595” megjelölésű sort követően a következő sorral egészül ki: 
 
„R730 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház” 
 
13. Az R1. 1. számú melléklet 37. pontja a „2912” megjelölésű sort követően a következő sorral egészül ki: 
 
„2915 Semmelweis Egyetem” 
 
14. Az R1. 1. számú melléklet 
a) 1., 2., 5., 11., 20., 21., 22., 23., 27., 41. pontjában az „Egyesített Szent István és Szent László Kórház-
Rendelőintézet” szövegrész helyébe a „Dél-pesti Centrumkórház-Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet” 
szöveg, 
b) 1., 2., 5., 11., 18/a., 18/b., 23., 27., 28., 31/a., 31/b., 31/c., 31/d., 31/g., 35., 39/a., 42. pontjában a „Péterfy 
Sándor utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ” szövegrész helyébe a „Péterfy Kórház-Rendelőintézet 
Országos Traumatológiai Intézet” szöveg, 
c) 4.,11., 12., 20., 22., 23., 24., 29., 40., 42. pontjában a „Heim Pál Gyermekkórház” szövegrész helyébe a „Heim 
Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet” szöveg, 
d) 24., 26., 37. pontjában az „Országos Korányi Tbc és Pulmonológiai Intézet” szövegrész helyébe az „Országos 
Korányi Pulmonológiai Intézet” szöveg, 
e) 28. pontjában a „bélműtétek” szövegrész helyébe a „műtétek” szöveg 
lép. 
 
15. Hatályát veszti az R1. 1. számú melléklet 1., 2., 18/a., 21., 23., 27. pontjában az „N600” megjelölésű sor. 
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1. Az R1. 1/A. számú melléklet 1/b1. pont „TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK” része helyébe a következő rendelkezés 
lép: 
 
„TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK: 
„Gyermekkori súlyos, aktív luminális Crohn-betegség (6 éves kortól betöltött 18 éves korig) kezelésére 
(PCDAI>30) – amennyiben legalább három hónapig alkalmazott hagyományos gyógykezelés (szteroid és 
immunszuppresszív terápia együttes alkalmazása) ellenére a betegség aktivitása igazoltan nem csökken, vagy a 
hagyományos gyógykezelés dokumentált toxicitás miatt nem alkalmazható – három hónapig, ezt követően 
megfelelő válaszkészség esetén (PCDAI 50%-os csökkenése) a kezelés kezdetétől számított egy évig 
(mellékhatás, hatásvesztés vagy progresszió esetében a készítményváltás lehetséges), ezt követően a teljes 
klinikai remissziót elérő betegekben, évente ismételt vizsgálómódszerekkel igazolt hatékonyság megtartásáig – 
a finanszírozási eljárásrendekről szóló miniszteri rendeletben meghatározott finanszírozási eljárásrend alapján. 
 
Folyamatos, egy éven túli kezelés alatt álló betegek esetén a betegség súlyosságát legkésőbb 12 havonta újra 
szükséges értékelni, tartós (legalább 6 hónapja tartó), stabil remisszió esetén a kezelés felfüggeszthető.” 
 

2. Az R1. 1/A. számú melléklet 1/b2. pont „TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK” része helyébe a következő rendelkezés 
lép: 
 
„TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK: 
Súlyos aktív fisztulázó gyermekkori Crohn-betegségben (6 éves kortól betöltött 18 éves korig) – amennyiben az 
életminőséget nagymértékben rontó fisztula/fisztulák a hagyományos gyógykezelés (antibiotikum és 
immunszuppresszív terápia) ellenére nem javulnak – három hónapig, ezt követően megfelelő válaszkészség 
esetén (fisztula záródás, illetve fisztulák számának csökkenése esetén) további kilenc hónapig (panaszmentes 
időszakot követő relapszus fellépésekor ismételt terápia megkísérelhető) – a finanszírozási eljárásrendekről 
szóló miniszteri rendeletben meghatározott finanszírozási eljárásrend alapján. Ezt követően a teljes klinikai 
remissziót elérő betegekben, évente ismételt vizsgálómódszerekkel igazolt hatékonyság megtartásáig – a 
finanszírozási eljárásrendekről szóló miniszteri rendeletben meghatározott finanszírozási eljárásrend alapján. 
 
Folyamatos, egy éven túli kezelés alatt álló betegek esetén a betegség súlyosságát legkésőbb 12 havonta újra 
szükséges értékelni, tartós (legalább 6 hónapja tartó), stabil remisszió esetén a kezelés felfüggeszthető.” 

 
3. Az R1. 1/A. számú melléklet 3., 4., 6/a1., 6/a2., 6/b., 6/c., 8/c1., 8/c2., 8/c3., 8/d1., 8/d2., 8/e2.1., 8/e2.2., 
8/e2.3., 8/e3.1., 8/e3.2., 8/e3.3., 8/f., 15/a. pontja az „R730” megjelölésű sort követően a következő sorral egészül 
ki: 
 
„R787 Debreceni Egyetem Kenézy Gyula Egyetemi Kórház” 
 
4. Az R1. 1/A. számú melléklet 
a) 1/a1., 1/a2., 1/b1., 1/b2., 2/a., 5., 7/b2., 12., 13. pontjában a „Heim Pál Gyermekkórház” szövegrész helyébe a 
„Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet” szöveg, 
b) 1/a1., 1/a2., 1/b1., 1/b2., 2/a., 7/a., 7/b1., 7/b2., 7/b3., 8/a1., 8/a2., 8/a3., 8/a4., 8/a5., 8/a6., 8/b., 8/c1., 8/c2., 
8/c3., 8/d1., 8/d2., 8/e2.1., 8/e2.2., 8/e2.3., 8/e3.1., 8/e3.2., 8/e3.3., 8/f., 12., 15/a. pontjában a „Péterfy Sándor 
utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ” szövegrész helyébe a „Péterfy Kórház-Rendelőintézet 
Országos Traumatológiai Intézet” szöveg, 
c) 7/a., 7/b1., 7/b2., 7/b3., 7/b4., 7/b5., 7/b6., 7/b7., 7/b8., 7/b9., 7/b10., 7/b11., 8/a1., 8/a2., 8/a3., 8/a4., 8/a5., 
8/a6., 8/b., 8/c1., 8/c2., 8/c3., 8/d1., 8/d2., 8/e2.1., 8/e2.2., 8/e2.3., 8/e3.1., 8/e3.2., 8/e3.3., 8/f., 13., 14., 15/a. 
pontjában az „Egyesített Szent István és Szent László Kórház-Rendelőintézet” szövegrész helyébe a „Dél-pesti 
Centrumkórház-Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet” szöveg, 
d) 8/a1., 8/a2., 8/a3., 8/a4., 8/a5., 8/a6., 8/b. pontjában az „Országos Korányi Tbc és Pulmonológiai Intézet” 
szövegrész helyébe az „Országos Korányi Pulmonológiai Intézet” szöveg 
lép. 
 
5. Hatályát veszti az R1. 1/A. számú melléklet 
a) 3., 4., 6/a1., 6/a2., 6/b., 6/c., 8/c1., 8/c2., 8/c3., 8/d1., 8/d2., 8/e2.1., 8/e2.2., 8/e2.3., 8/e3.1., 8/e3.2., 8/e3.3., 
8/f., 15/a. pontjában az „N600” megjelölésű sor, 
b) 8/a1. pontjában a „1349” megjelölésű sor. 
 
 
 
 

2. melléklet a 15/2018. (VI. 28.) EMMI rendelethez
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1. Az R1. 2. számú melléklet „A járóbeteg-szakellátás tevékenységi kódjai” megjelölésű rész a „14640” 
megjelölésű sort követően a következő sorral egészül ki: 
 

(Kód Index  Tevékenység megnevezése  Pont) 
 
„14651    Biopsia testis  3291” 
 
2. Az R1. 2. számú melléklet „A járóbeteg-szakellátás tevékenységi kódjai” megjelölésű rész a „16206” 
megjelölésű sort követően a következő sorral egészül ki: 
 

(Kód Index  Tevékenység megnevezése  Pont) 
 
„16207 52  Endobronchiális ultrahang vezérelt transbronchiális tűbiopszia 

(EBUS TBNA) 
 41481” 

 
3. Az R1. 2. számú melléklet „A járóbeteg-szakellátás tevékenységi kódjai” megjelölésű rész „35900” megjelölésű 
sora helyébe a következő sor lép: 
 

(Kód Index  Tevékenység megnevezése  Pont) 
 
„35900 26  Szívizom vizsgálat SPECT-el  38891” 
 
4. Az R1. 2. számú melléklet „A járóbeteg-szakellátás tevékenységi kódjai” megjelölésű rész „35920” és „35930” 
megjelölésű sora helyébe a következő sor lép: 
 

(Kód Index  Tevékenység megnevezése  Pont) 
 
„35920    Szívizom vizsgálata PET/CT-vel  0 
 35930    Tumor vizsgálata PET/CT-vel  0” 

 
5. Az R1. 2. számú melléklet „A járóbeteg-szakellátás tevékenységi kódjai” megjelölésű rész a „35940” 
megjelölésű sort követően a következő sorokkal egészül ki: 
 

(Kód Index  Tevékenység megnevezése  Pont) 
 
„35950    Agy PET/CT vizsgálata  0 
 35960   Egésztest PET/CT vizsgálata  0 
 35970    Egy testtájék PET/CT vizsgálata  0” 

 
6. Az R1. 2. számú melléklet „A járóbeteg-szakellátás tevékenységi kódjai” megjelölésű rész „88140” megjelölésű 
sora helyébe a következő sor lép: 
 

(Kód Index  Tevékenység megnevezése  Pont) 
 
„88140   AHG (VIII. faktor készítmény) adása  627” 
 
7. Az R1. 2. számú melléklet „A járóbeteg-szakellátásban használt index/* jelzésű eljárások az alábbi 
intézetekben végezhetők, a szakmai feltételektől és igényektől függően a NEAK-kal kötött szerződésben 
meghatározott mennyiségi korlátozással” megjelölésű rész 1 pontja a „2137” megjelölésű sort követően a 
következő sorral egészül ki: 
 
„2601 Veszprém Megyei Tüdőgyógyintézet, Farkasgyepű” 
 
8. Az R1. 2. számú melléklet „A járóbeteg-szakellátásban használt index/* jelzésű eljárások az alábbi 
intézetekben végezhetők, a szakmai feltételektől és igényektől függően a NEAK-kal kötött szerződésben 
meghatározott mennyiségi korlátozással” megjelölésű rész 1 pont „N600” megjelölésű sora helyébe a következő 
sor lép: 
 
„R787 Debreceni Egyetem Kenézy Gyula Egyetemi Kórház (csak a 1207D OENO végzésére)” 
 
9. Az R1. 2. számú melléklet „A járóbeteg-szakellátásban használt index/* jelzésű eljárások az alábbi 
intézetekben végezhetők, a szakmai feltételektől és igényektől függően a NEAK-kal kötött szerződésben 
meghatározott mennyiségi korlátozással” megjelölésű rész 4, 5, 29, 30 pontja az „R730” megjelölésű sort 
követően a következő sorral egészül ki: 
 
„R787 Debreceni Egyetem Kenézy Gyula Egyetemi Kórház” 

3. melléklet a 15/2018. (VI. 28.) EMMI rendelethez
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10. Az R1. 2. számú melléklet „A járóbeteg-szakellátásban használt index/* jelzésű eljárások az alábbi 
intézetekben végezhetők, a szakmai feltételektől és igényektől függően a NEAK-kal kötött szerződésben 
meghatározott mennyiségi korlátozással” megjelölésű rész 24 pontja az „R730” megjelölésű sort követően a 
következő sorral egészül ki: 
 
„R787 Debreceni Egyetem Kenézy Gyula Egyetemi Kórház (csak a 35274 OENO végzésére)” 
 
11. Az R1. 2. számú melléklet „A járóbeteg-szakellátásban használt index/* jelzésű eljárások az alábbi 
intézetekben végezhetők, a szakmai feltételektől és igényektől függően a NEAK-kal kötött szerződésben 
meghatározott mennyiségi korlátozással” megjelölésű rész 29 pontja a „2010” megjelölésű sort követően a 
következő sorral egészül ki: 
 
„2052 Szentendre Város Egészségügyi Intézményei” 
 
12. Az R1. 2. számú melléklet „A járóbeteg-szakellátásban használt index/* jelzésű eljárások az alábbi 
intézetekben végezhetők, a szakmai feltételektől és igényektől függően a NEAK-kal kötött szerződésben 
meghatározott mennyiségi korlátozással” megjelölésű rész 32 pontja a „1663” megjelölésű sort követően a 
következő sorral egészül ki: 
 
„2137 Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház” 
 
13. Az R1. 2. számú melléklet „A járóbeteg-szakellátásban használt index/* jelzésű eljárások az alábbi 
intézetekben végezhetők, a szakmai feltételektől és igényektől függően a NEAK-kal kötött szerződésben 
meghatározott mennyiségi korlátozással” megjelölésű rész 39 pontja a „1640” megjelölésű sort megelőzően a 
következő sorral egészül ki: 
 
„1122 Bács-Kiskun Megyei Oktatókórház” 
 
14. Az R1. 2. számú melléklet „A járóbeteg-szakellátásban használt index/* jelzésű eljárások az alábbi 
intézetekben végezhetők, a szakmai feltételektől és igényektől függően a NEAK-kal kötött szerződésben 
meghatározott mennyiségi korlátozással” megjelölésű rész 39 pont „R730” megjelölésű sora helyébe a következő 
sor lép: 
 
„R730 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház (csak a 85712 és 85714 
OENO végzésére)” 
 
15. Az R1. 2. számú melléklet „A járóbeteg-szakellátásban használt index/* jelzésű eljárások az alábbi 
intézetekben végezhetők, a szakmai feltételektől és igényektől függően a NEAK-kal kötött szerződésben 
meghatározott mennyiségi korlátozással” megjelölésű rész 40 pontja a „1663” megjelölésű sort követően a 
következő sorral egészül ki: 
 
„2137 Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház” 
 
16. Az R1. 2. számú melléklet „A járóbeteg-szakellátásban használt index/* jelzésű eljárások az alábbi 
intézetekben végezhetők, a szakmai feltételektől és igényektől függően a NEAK-kal kötött szerződésben 
meghatározott mennyiségi korlátozással” megjelölésű rész 41 pontja a „0761” megjelölésű sort követően a 
következő sorral egészül ki: 
 
„2137 Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház” 
 
17. Az R1. 2. számú melléklet „A járóbeteg-szakellátásban használt index/* jelzésű eljárások az alábbi 
intézetekben végezhetők, a szakmai feltételektől és igényektől függően a NEAK-kal kötött szerződésben 
meghatározott mennyiségi korlátozással” megjelölésű rész 42 pontja a „0761” megjelölésű sort követően a 
következő sorral egészül ki: 
 
„2137 Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház” 
 
18. Az R1. 2. számú melléklet „A járóbeteg-szakellátásban használt index/* jelzésű eljárások az alábbi 
intézetekben végezhetők, a szakmai feltételektől és igényektől függően a NEAK-kal kötött szerződésben 
meghatározott mennyiségi korlátozással” megjelölésű rész 43 pontja a „0761” megjelölésű sort követően a 
következő sorral egészül ki: 
 
„2137 Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház” 
 
19. Az R1. 2. számú melléklet „A járóbeteg-szakellátásban használt index/* jelzésű eljárások az alábbi 
intézetekben végezhetők, a szakmai feltételektől és igényektől függően a NEAK-kal kötött szerződésben 
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meghatározott mennyiségi korlátozással” megjelölésű rész 45 pontja a „2917” megjelölésű sort követően a 
következő sorral egészül ki: 
 
„4024 Affidea Diagnosztika Kft.” 
 
20. Az R1. 2. számú melléklet „A járóbeteg-szakellátásban használt index/* jelzésű eljárások az alábbi 
intézetekben végezhetők, a szakmai feltételektől és igényektől függően a NEAK-kal kötött szerződésben 
meghatározott mennyiségi korlátozással” megjelölésű rész a következő 52 ponttal egészül ki: 
 
„52 
1568 Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház, Székesfehérvár 
2073 Tüdőgyógyintézet, Törökbálint 
2137 Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház 
2601 Veszprém Megyei Tüdőgyógyintézet, Farkasgyepű 
2897 Országos Korányi Pulmonológiai Intézet 
2899 Mátrai Gyógyintézet 
N595 Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely” 
 
21. Az R1. 2. számú melléklet „A járóbeteg-szakellátásban használt index/* jelzésű eljárások az alábbi 
intézetekben végezhetők, a szakmai feltételektől és igényektől függően a NEAK-kal kötött szerződésben 
meghatározott mennyiségi korlátozással” megjelölésű rész 
a) 1, 3, 40, 41, 42, 43, 44, 46 pontjában a „Heim Pál Gyermekkórház” szövegrész helyébe a „Heim Pál Országos 
Gyermekgyógyászati Intézet” szöveg, 
b) 1, 11, 12, 17 pontjában az „Országos Korányi Tbc és Pulmonológiai Intézet” szövegrész helyébe az „Országos 
Korányi Pulmonológiai Intézet” szöveg, 
c) 3, 4, 5, 11/a, 12, 15, 17, 19, 30, 37, 46 pontjában az „Egyesített Szent István és Szent László Kórház-
Rendelőintézet” szövegrész helyébe a „Dél-pesti Centrumkórház-Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet” 
szöveg, 
d) 24, 27, 28, 30, 32, 45 pontjában a „Péterfy Sándor utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ” 
szövegrész helyébe a „Péterfy Kórház-Rendelőintézet Országos Traumatológiai Intézet” szöveg, 
e) 29, 32, 40, 41, 43 pontjában a „Diagnoscan Magyarország Kft., Győr” szövegrész helyébe az „Affidea 
Diagnosztika Kft.” szöveg, 
f) 32, 40, 41, 43 pontjában a „Diagnoscan Magyarország Kft., Budapest” szövegrész helyébe az „Affidea 
Diagnosztika Kft.” szöveg, 
g) 30 pontjában a „Nyírő Gyula Kórház-Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet” szövegrész helyébe a 
„Nyírő Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet” szöveg 
lép. 
 
22. Hatályát veszti az R1. 2. számú melléklet 
a) „A járóbeteg-szakellátás tevékenységi kódjai” megjelölésű rész „53416” és „53417” megjelölésű sora, 
b) „A járóbeteg-szakellátásban használt index/* jelzésű eljárások az alábbi intézetekben végezhetők, a szakmai 
feltételektől és igényektől függően a NEAK-kal kötött szerződésben meghatározott mennyiségi korlátozással” 
megjelölésű rész 4, 5, 24, 29, 30 pontjában az „N600” megjelölésű sor, 
c) A járóbeteg-szakellátásban használt index/* jelzésű eljárások az alábbi intézetekben végezhetők, a szakmai 
feltételektől és igényektől függően a NEAK-kal kötött szerződésben meghatározott mennyiségi korlátozással” 
megjelölésű rész 32, 40, 41, 42, 43 pontjában a „H275” megjelölésű sor, 
d) „A járóbeteg-szakellátásban használt index/* jelzésű eljárások az alábbi intézetekben végezhetők, a szakmai 
feltételektől és igényektől függően a NEAK-kal kötött szerződésben meghatározott mennyiségi korlátozással” 
megjelölésű rész 45 pontjában a „0197” megjelölésű sor. 
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1. Az R1. 3. számú melléklet „** Főcsoport: 01”, „01M”, „013C” és „** Főcsoport: 01”, „01M”, „013D”megjelölésű 
sora helyébe a következő sorok lépnek, és ezt követően a következő sorokkal egészül ki: 
 
(** Főcsoport: 01  Idegrendszeri megbetegedések  Alsó 

határnap 
 Felső- 

határnap 
Normatív 

nap 
 Súly- 
szám) 

 „ 
 *  01M  013C  Neuroimmunológiai betegség teljes dózisú 

humán immunglobulin terápiával, 18 év 
felett 

 5  40  13  10,54511 

 *  01M  013D  Neuroimmunológiai betegség humán 
immunglobulin terápiája relapsus esetén, 18 
év felett 

 2  40  3  5,09576 

 *  01M  013E  Neuroimmunológiai betegség kezelése 
humán immunglobulin terápiával, 10-18 év 
között 

 3  30  5  8,49444 

 *  01M  013F  Neuroimmunológiai betegség kezelése 
humán immunglobulin terápiával, 10 év alatt 

 3  30  5  4,34955 

” 
 
2. Az R1. 3. számú melléklete a „** Főcsoport: 02”, „02P”, „0681” megjelölésű sort követően a következő sorral 
egészül ki: 
 
(** Főcsoport: 02  Szembetegségek  Alsó 

határnap 
 Felső- 

határnap 
Normatív 

nap 
 Súly- 
szám) 

 „ 
   02P  0682  Szürkehályogműtét phakoemulsificatios 

módszerrel, tórikus műlencse biztosításával 
 1  25  2  0,99233 

” 
 
3. Az R1. 3. számú melléklete a „** Főcsoport: 05”, „*05P”, „1801” megjelölésű sort követően a következő sorral 
egészül ki: 
 
(** Főcsoport: 05  Keringésrendszeri betegségek  Alsó 

határnap 
 Felső- 

határnap 
Normatív 

nap 
 Súly- 
szám) 

„ 

 * 05P 1802 Pulmonális vazoreaktivitás mérése 
katéterezéssel és iNO adásával 1 3 2 1,54717 

” 
 
4. Az R1. 3. számú melléklete a „** Főcsoport: 05” „*05P” „181B” megjelölésű sort követően a következő sorokkal 
egészül ki: 
 
(** Főcsoport: 05  Keringésrendszeri betegségek  Alsó 

határnap 
 Felső- 

határnap 
Normatív 

nap 
 Súly- 
szám) 

 
„ 

* 05P 181C 5 napot meghaladó gépi lélegeztetés nyitott 
szívműtétek esetén iNO kezeléssel 10 56 30 20,48999 

* 05P 181D Kiegészítő HBCs iNO kezelésre nyitott 
szívműtétek esetén 2 0 0 3,83670 

* 05P 181E Kiegészítő HBCs iNO kezelésre kardiogén 
shock esetén 2 0 0 3,83670 

* 05M 181F Kiegészítő HBCs iNO kezelésre pulmonális 
hypertóniás krízis esetén 2 0 0 3,83670 

” 
 
5. Az R1. 3. számú melléklete a „**Főcsoport: 11”, „11M”, „576B” megjelölésű sort követően a következő sorral 
egészül ki: 
 
(** Főcsoport: 11  Vese- és húgyúti betegségek  Alsó 

határnap 
 Felső- 

határnap 
Normatív 

nap 
 Súly- 
szám) 

 „ 
 *  11M  576C  Veseműködés súlyos zavara 18 év felett  5  41  10  1,20730 

” 
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6. Az R1. 3. számú melléklete a „**Főcsoport: 11”, „11M”, „5820” megjelölésű sort követően a következő sorral 
egészül ki: 
 
(** Főcsoport: 11  Vese- és húgyúti betegségek  Alsó 

határnap 
 Felső- 

határnap 
Normatív 

nap 
 Súly- 
szám) 

 „ 
 *  11M  5821  Vese-, húgyutak egyéb belgyógyászati 

betegségei 18 év felett, cytostaticus vagy 
cyclosporin kezeléssel 

 3  21  10  1, 97348 

” 
 
7. Az R1. 3. számú melléklete a „**Főcsoport: 11”, „11M”, „583D” megjelölésű sort követően a következő sorral 
egészül ki: 
 
(** Főcsoport: 11  Vese- és húgyúti betegségek  Alsó 

határnap 
 Felső- 

határnap 
Normatív 

nap 
 Súly- 
szám) 

 „ 
 *  11M  583G  Nephrozisok 18 év felett  3  37  9  1,22681 

” 
 
8. Az R1. 3. számú melléklete a „**Főcsoport: 14”, „14M”, „6831” megjelölésű sora helyébe a következő sor lép: 
 
(** Főcsoport: 14  Várandósság, szülés, gyermekágy  Alsó 

határnap 
 Felső- 

határnap 
Normatív 

nap 
 Súly- 
szám) 

 „ 
   14M  6831  Fenyegető koraszülés kezelése atosiban-

nal, a várandósság betöltött 24. hetétől a 33. 
hetéig 

 3  10  7  1,47081 

” 
 
9. Az R1. 3. számú melléklete a „**Főcsoport: 15”, „*15P”, „7332” megjelölésű sort követően a következő sorral 
egészül ki: 
 
(** Főcsoport: 15  Újszülöttek  Alsó 

határnap 
 Felső- 

határnap 
Normatív 

nap 
 Súly- 
szám) 

 „ 
 *  15M  7333  Kiegészítő HBCs iNO kezelésre 

újszülöttkori pulmonális hypertónia 
esetén 

 0  0  0  1,51004 

” 
 
10. Az R1. 3. számú melléklete a „**Főcsoport: 99”, „*+99M”, „9422” megjelölésű sort követően a következő 
sorokkal egészül ki: 
 
(** Főcsoport: 99  Főcsoport nélküli homogén 

betegségcsoportok 
 Alsó 

határnap 
 Felső- 

határnap 
Normatív 

nap 
 Súly- 
szám) 

 „ 
 *  99M  9423  Kiegészítő HBCs sikeres újraélesztést 

követő testfelszíni hypothermiás kezelésre 
 2  0  0  1,74553 

 *  99M  9424  Kiegészítő HBCs sikeres újraélesztést 
követő endovasculáris hypothermiás 
kezelésre 

 2  0  0  1,91106 

” 
 
 
 
 



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2018. évi 98. szám 4743

 

1. Az R1. 4. számú melléklet 3/a., 8., 77. és 85. pont „N600” megjelölésű sora helyébe a következő sor lép: 
 
„R787 Debreceni Egyetem Kenézy Gyula Egyetemi Kórház” 
 
2. Az R1. 4. számú melléklet 3/b., 4., 4/a. 4/b., 6., 18., 24., 54., 55., 56., 66/a., 66/h., 66/i., 66/m., 67., 68., 69., 
70., 71., 72., 73., 74., 75., 76., 78., 79., 80., 82., 83., 84., 87., 87/a., 87/b., 88., 89., 93/b., 93/c., 93/d., 93/e., 93/f., 
93/g., 111., 112., 114., 123/a., 123/b., 125/a., 125/b., 125/c., 125/d., 125/e., 125/f., 125/g., 125/h., 125/j. és 126/b. 
pontja az „R730” megjelölésű sort követően a következő sorral egészül ki: 
 
„R787 Debreceni Egyetem Kenézy Gyula Egyetemi Kórház” 
 
3. Az R1. 4. számú melléklete a következő 4/c. és 4/d. ponttal egészül ki: 
 
„4/c.  *01M 013E Neuroimmunológiai betegség kezelése humán immunglobulin terápiával, 10-18 év között 

 
 2872   Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórháza 
 2877    Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet 
 2894    Debreceni Egyetem Klinikai Központ 
 2912    Pécsi Tudományegyetem 
 2915    Semmelweis Egyetem 
 2917    Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ  
 R730   Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház 

 
4/d.  *01M 013F Neuroimmunológiai betegség kezelése humán immunglobulin terápiával, 10 év alatt 

 
 2872   Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórháza 
 2877    Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet 
 2894    Debreceni Egyetem Klinikai Központ 
 2912    Pécsi Tudományegyetem 
 2915    Semmelweis Egyetem 
 2917    Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ 
R730   Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház” 

 
4. Az R1. 4. számú melléklet 5. és 110/k. pontja az „R464” megjelölésű sort követően a következő sorral egészül 
ki: 
 
„R787 Debreceni Egyetem Kenézy Gyula Egyetemi Kórház” 
 
5. Az R1. 4. számú melléklet 7. pontja az „N585” megjelölésű sort követően a következő sorral egészül ki: 
 
„N590 Kiskunhalasi Semmelweis Kórház” 
 
6. Az R1. 4. számú melléklet 22/b. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„22/b. *04P 134E Légzőrendszer kisebb video-thoracoscopos műtétei 

  
Alkalmazandó a 0135L Video-thoracoscopos mellkasi (VATS) atípusos 
reszekció során felhasznált bizonyos egyszerhasználatos eszközök 
(ideértve: varrógépek és tárak) eszköz felhasználása esetén 

1122  Bács-Kiskun Megyei Kórház, Kecskemét 
1640  Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr 
2137  Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház 
2324  Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet 
2873  Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet 
2877  Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet 
2894  Debreceni Egyetem Klinikai Központ 
2897  Országos Korányi Pulmonológiai Intézet 
2906  Országos Onkológiai Intézet 
2912  Pécsi Tudományegyetem 
2915  Semmelweis Egyetem 
2917  Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ 
K403  Magyar Honvédség Egészségügyi Központ 
N595  Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely 

R730  
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi 
Oktatókórház” 

 

5. melléklet a 15/2018. (VI. 28.) EMMI rendelethez
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7. Az R1. 4. számú melléklet 31/a., 35., 36., 37., 61., 62. és 62/a. pontja a „2873” megjelölésű sort követően a 
következő sorral egészül ki: 
 
„2891 Uzsoki utcai Kórház, Budapest” 
 
8. Az R1. 4. számú melléklete a következő 31/c. ponttal egészül ki: 
 
„31/c. *05P 1802 Pulmonális vazoreaktivitás mérése katéterezéssel és iNO adásával 
2894  Debreceni Egyetem Klinikai Központ 
2896  Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet 
2912  Pécsi Tudományegyetem 
2915  Semmelweis Egyetem 
2917  Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ 
K403  Magyar Honvédség Egészségügyi Központ” 
 
9. Az R1. 4. számú melléklete a következő 34/a-34/d. ponttal egészül ki: 
 
„34/a. *05P 181C 5 napot meghaladó gépi lélegeztetés nyitott szívműtétek esetén iNO kezeléssel 
2894  Debreceni Egyetem Klinikai Központ 
2896  Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet 
2912  Pécsi Tudományegyetem 
2915  Semmelweis Egyetem 
2917  Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ 
K403  Magyar Honvédség Egészségügyi Központ 
34/b. *05P 181D Kiegészítő HBCs iNO kezelésre nyitott szívműtétek esetén 
2894  Debreceni Egyetem Klinikai Központ 
2896  Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet 
2912  Pécsi Tudományegyetem 
2915  Semmelweis Egyetem 
2917  Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ 
K403  Magyar Honvédség Egészségügyi Központ 
34/c. *05P 181E Kiegészítő HBCs iNO kezelésre kardiogén shock esetén 
2894  Debreceni Egyetem Klinikai Központ 
2896  Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet 
2912  Pécsi Tudományegyetem 
2915  Semmelweis Egyetem 
2917  Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ 
K403  Magyar Honvédség Egészségügyi Központ 
34/d. *05M 181F Kiegészítő HBCs iNO kezelésre pulmonális hypertóniás krízis esetén 
2894  Debreceni Egyetem Klinikai Központ 
2896  Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet 
2912  Pécsi Tudományegyetem 
2915  Semmelweis Egyetem 
2917  Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ 
K403  Magyar Honvédség Egészségügyi Központ” 
 
10. Az R1. 4. számú melléklet 66/m. pontja az „1640” megjelölésű sort követően a következő sorral egészül ki: 
 
„1663 Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet” 
 
11. Az R1. 4. számú melléklet 66/h. és 66/i. pontja az „R730” megjelölésű sort megelőzően a következő sorral 
egészül ki: 
 
„R464 Békés Megyei Központi Kórház, Gyula” 
 
12. Az R1. 4. számú melléklet 67., 68., 71. és 72. pontja az „M934” megjelölésű sort követően a következő sorral 
egészül ki: 
 
„N581 Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet, Hatvan” 
 
13. Az R1. 4. számú melléklet 67/a. és 67/b. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek: 
 

„67/a. *08P 371A  Alsó végtag nagyízületi műtétek, protézisműtétek (protézisár térítése nélkül), 
komplikáció nélkül 

1122   Bács-Kiskun Megyei Kórház, Kecskemét 
1454   Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Hódmezővásárhely - Makó 
1487   Dr. Bugyi István Kórház, Szentes 
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1568   Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház, Székesfehérvár 
1640   Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr 
1663   Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet 
1865   Vaszary Kolos Kórház, Esztergom 
1876   Szent Borbála Kórház, Tatabánya 
1928   Szent Lázár Megyei Kórház, Salgótarján 
2095   Jávorszky Ödön Kórház, Vác 
2137   Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház 
2324   Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet 
2425   Tolna Megyei Balassa János Kórház 
2734   Zala Megyei Kórház 
2877   Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet  
2878   Dél-pesti Centrumkórház-Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet 
2880   Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházak 
2886   Péterfy Kórház-Rendelőintézet Országos Traumatológiai Intézet 
2890   Károlyi Sándor Kórház 
2891   Uzsoki utcai Kórház 
2894   Debreceni Egyetem Klinikai Központ 
2910   Országos Sportegészségügyi Intézet 
2912   Pécsi Tudományegyetem 
2913   Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet 
2915   Semmelweis Egyetem 
2917   Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ 
8002   MÁV Kórház és Rendelőintézet, Szolnok 
H915   Budai Egészségközpont Kft. 
K403   Magyar Honvédség Egészségügyi Központ 
K404   Kastélypark Klinika Egészségügyi Szolgáltató Kft., Tata 
M915   Betegápoló Irgalmas Rend 
M934   Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet Dunaújváros 
N585   Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet, Eger 
N590   Kiskunhalasi Semmelweis Kórház 
N593   Toldy Ferenc Kórház és Rendelőintézet, Cegléd 
N594   Csolnoky Ferenc Kórház, Veszprém 
N595   Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely 
N599   Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház 
R464   Békés Megyei Központi Kórház, Gyula 
R730   Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház 
R787   Debreceni Egyetem Kenézy Gyula Egyetemi Kórház 

67/aa. *^08P 371A  Alsó végtag nagyízületi műtétek, protézisműtétek (protézisár térítése nélkül), 
komplikáció nélkül 

  
 Alkalmazandó az „5815H Felszínpótló csípőprotézis beültetés”, az „5815T 
Végtagmegőrző csípőprotézis beültetés”, az „58133 Felszínpótló bokaízületi protézis 
beültetése” és az „5854M Végtagmegőrző térdprotézis beültetés” eljárásoknál 

2894   Debreceni Egyetem Klinikai Központ 
2912   Pécsi Tudományegyetem 
2915   Semmelweis Egyetem 
2917   Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ 

   
67/b. *08P 372A  Komplikáció miatt végzett alsó végtag nagyízületi műtétek (protézisár térítése nélkül) 
1122   Bács-Kiskun Megyei Kórház, Kecskemét 
1454   Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Hódmezővásárhely – Makó 
1487   Dr. Bugyi István Kórház, Szentes 
1568   Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház, Székesfehérvár 
1640   Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr 
1663   Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet 
1865   Vaszary Kolos Kórház, Esztergom 
1876   Szent Borbála Kórház, Tatabánya 
1928   Szent Lázár Megyei Kórház, Salgótarján 
2095   Jávorszky Ödön Kórház, Vác 
2137   Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház 
2324   Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet 
2425   Tolna Megyei Balassa János Kórház 
2734   Zala Megyei Kórház 
2877   Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet 
2878   Dél-pesti Centrumkórház-Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet 
2880   Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházak 
2886   Péterfy Kórház-Rendelőintézet Országos Traumatológiai Intézet 
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2890   Károlyi Sándor Kórház 
2891   Uzsoki utcai Kórház 
2894   Debreceni Egyetem Klinikai Központ 
2910   Országos Sportegészségügyi Intézet 
2912   Pécsi Tudományegyetem 
2913   Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet 
2915   Semmelweis Egyetem 
2917   Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ 
8002   MÁV Kórház és Rendelőintézet, Szolnok 
H915   Budai Egészségközpont Kft. 
K403   Magyar Honvédség Egészségügyi Központ 
K404   Kastélypark Klinika Egészségügyi Szolgáltató Kft., Tata 
M915   Betegápoló Irgalmas Rend 
M934   Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet Dunaújváros  
N585   Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet, Eger 
N590   Kiskunhalasi Semmelweis Kórház 
N593   Toldy Ferenc Kórház és Rendelőintézet, Cegléd 
N594   Csolnoky Ferenc Kórház, Veszprém 
N595   Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely 
N599   Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház 
R464   Békés Megyei Központi Kórház, Gyula 
R730   Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház  
R787   Debreceni Egyetem Kenézy Gyula Egyetemi Kórház 
67/ba. *^08P 372A  Komplikáció miatt végzett alsó végtag nagyízületi műtétek (protézisár térítése nélkül) 

  
 Alkalmazandó az „5815H Felszínpótló csípőprotézis beültetés”, az „5815T 
Végtagmegőrző csípőprotézis beültetés” és az „5854M Végtagmegőrző térdprotézis 
beültetés” eljárásoknál 

2894   Debreceni Egyetem Klinikai Központ 
2912   Pécsi Tudományegyetem 
2915   Semmelweis Egyetem 
2917   Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ” 

 
14. Az R1. 4. számú melléklet 93/c. pontja a „8002” megjelölésű sort követően a következő sorral egészül ki: 
 
„H770 Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Nonprofit Kft.” 
 
15. Az R1. 4. számú melléklet „11 Főcsoport Vese- és húgyúti betegségek” megjelölésű része a következő 94/ba-
94/bc. ponttal egészül ki: 

 
„94/ba. *11M 576C Veseműködés súlyos zavara 18 év felett 

  
Az eljárás a külön jogszabály szerinti II. és III. progresszivitás eljárási szintű nefrológia 
(0105 szakmakód) osztályról jelenthető. 

 
94/bb. *11M 583G Nephrozisok 18 év felett 

  
Az eljárás a külön jogszabály szerinti II. és III. progresszivitás eljárási szintű nefrológia 
(0105 szakmakód) osztályról jelenthető. 

 

94/bc. *11M 5821 Vese-, húgyutak egyéb belgyógyászati betegségei 18 év felett, cytostaticus vagy cyclosporin 
kezeléssel 

  
Az eljárás a külön jogszabály szerinti II. és III. progresszivitás eljárási szintű nefrológia 
(0105 szakmakód) osztályról jelenthető.” 

 
16. Az R1. 4. számú melléklet 94/c., 94/d., 94/e. és 94/f. pontja a „2880” megjelölésű sort megelőzően a 
következő sorral egészül ki: 
 
„2137 Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház” 
 
17. Az R1. 4. számú melléklet „15 Főcsoport Újszülöttek” megjelölésű része a következő 101/d. ponttal egészül 
ki: 
 

„101/d. *15M 7333 Kiegészítő HBCs iNO kezelésre újszülöttkori pulmonális hypertónia esetén 
1640  Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr 
2872  Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórháza 
2877  Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet 
2894  Debreceni Egyetem Klinikai Központ 
2912  Pécsi Tudományegyetem 
2915  Semmelweis Egyetem 
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2917  Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ 
R730  Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház” 

 
18. Az R1. 4. számú melléklet 118/a. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„118/a.  *+ 99M 9422  Kiegészítő HBCs transzplantátummal élő személy ellátására 
 2878   Dél-pesti Centrumkórház-Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet 
 2894    Debreceni Egyetem Klinikai Központ 
 2896    Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet 
 2897    Országos Korányi Pulmonológiai Intézet 
 2912    Pécsi Tudományegyetem 
 2915    Semmelweis Egyetem 
 2917    Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ 
 R730   Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház” 

 
19. Az R1. 4. számú melléklete a következő 118/d. és 118/e. ponttal egészül ki: 

 
„118/d.  *99M 9423 Kiegészítő HBCs sikeres újraélesztést követő testfelszíni hypothermiás kezelésre 

 
  Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 

miniszteri rendeletben a II. és III. progresszivitási szintű intenzív osztályra, vagy a III. 
progresszivitási szintű kardiológiai osztályra előírt feltételeknek megfelelő intézmények 
jelenthetik. 

118/e. *99M 9424 Kiegészítő HBCs sikeres újraélesztést követő endovasculáris hypothermiás kezelésre 
1122   Bács-Kiskun Megyei Kórház, Kecskemét 
1349   Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház 
1568   Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház, Székesfehérvár 
1640   Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr 
2137   Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház 
2324   Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet 
2734   Zala Megyei Szent Rafael Kórház 
2873   Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet 
2893   Állami Szívkórház, Balatonfüred 
2894   Debreceni Egyetem Klinikai Központ 
2896   Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet 
2912   Pécsi Tudományegyetem 
2915   Semmelweis Egyetem 
2917   Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ 
K403   Magyar Honvédség Egészségügyi Központ 
N595   Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely 
N599   Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház 
R730  Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktató Kórház” 

 
20. Az R1. 4. számú melléklet 122/a. pontja az „1640” megjelölésű sort követően a következő sorral egészül ki: 
 
„2137 Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház” 
 
21. Az R1. 4. számú melléklet 123/a. pontja a „2917” megjelölésű sort követően a következő sorral egészül ki: 
 
„N581 Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet, Hatvan” 
 
22. Az R1. 4. számú melléklet 
a) 1., 2., 3., 3/a., 3/b., 4., 4/a., 4/b., 5., 6., 7., 15., 16., 17., 18., 22., 23., 54., 55., 56., 65/d., 66., 66/a., 67., 68., 69., 
70., 71., 72., 73., 74., 75., 76., 77., 78., 79., 80., 82., 83., 84., 85., 87., 87/a., 87/b., 88., 89., 93/d., 93/e., 93/f., 
93/g., 94/b., 99., 111., 112., 114., 123/a., 123/b., 125/a., 125/b., 125/c., 125/d., 125/e., 125/f., 125/g., 125/h., 
125/j., 126/b. pontjában a „Péterfy Sándor utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ” szövegrész helyébe 
a „Péterfy Kórház-Rendelőintézet Országos Traumatológiai Intézet” szöveg, 
b) 4., 4/a., 4/b., 5., 6., 8., 20., 21., 21/a., 22., 23., 25., 25/a., 32., 33., 66., 66/b., 66/c., 66/d., 66/e., 66/f., 78., 98., 
99., 100., 102., 103., 104., 105., 106., 110/a., 110/b., 110/c., 110/d., 110/k., 111., 112., 114., 120., 125/a., 125/b., 
125/c., 125/d., 125/e., 125/f., 125/g., 125/h., 125/j., 126/b. pontjában a „Heim Pál Gyermekkórház” szövegrész 
helyébe a „Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet” szöveg, 
c) 4., 4/a., 4/b., 5., 6., 7., 8., 18., 22., 23., 65/d., 66., 66/b., 66/c., 66/d., 66/e., 66/f., 67., 68., 69., 70., 71., 72., 73., 
74., 75., 76., 78., 79., 80., 82., 83., 84., 85., 87., 87/a., 87/b., 88., 89., 93/d., 93/e., 93/f., 93/g., 102., 103., 104., 
105., 106., 107., 108., 109., 110., 110/a., 110/b., 110/c., 110/d., 110/e., 111., 112., 113., 114., 118., 119., 120., 
123/a., 123/b., 125/a., 125/b., 125/c., 125/d., 125/e., 125/f., 125/g., 125/h., 125/j., 125/k., 126/b. pontjában az 
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„Egyesített Szent István és Szent László Kórház-Rendelőintézet” szövegrész helyébe a „Dél-pesti 
Centrumkórház-Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet” szöveg, 
d) 117/e. és 117/f. pontjában az „Egyesített Szent István és Szent László Kórház-Rendelőintézet” szövegrészek 
helyébe a „Dél-pesti Centrumkórház-Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet” szöveg, 
e) 22., 22/a., 22/b., 22/c., 22/d., 23., 24., 25., 25/a., 93/a., 93/b., 125/a., 125/e. pontjában az „Országos Korányi 
Tbc és Pulmonológiai Intézet” szövegrész helyébe az „Országos Korányi Pulmonológiai Intézet” szöveg 
lép. 
 
23. Hatályát veszti az R1. 4. számú melléklet 
a) 3/b., 4., 4/a. 4/b., 5., 6., 18., 24., 54., 55., 56., 66/a., 66/h., 66/i., 66/m., 67., 68., 69., 70., 71., 72., 73., 74., 75., 
76., 78., 79., 80., 82., 83., 84., 87., 87/a., 87/b., 88., 89., 93/b., 93/c., 93/d., 93/e., 93/f., 93/g., 110/k., 111., 112., 
114., 123/a., 125/a., 125/b., 125/c., 125/d., 125/e., 125/f., 125/g., 125/h., 125/j., 126/b. pontjában az „N600” 
megjelölésű sor, 
b) 66/h. és 66/i. pontjában az „1248” megjelölésű sor, 
c) 122/a. pontjában a „H275” megjelölésű sor, 
d) 123/b. pontja. 
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1. Az R1. 8. számú melléklet 3. pont „Elszámolásra jogosult intézetek” része a „1122” megjelölésű sort követően 
a következő sorral egészül ki: 
 
„2137 Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház” 
 
2. Az R1. 8. számú melléklet 5. pont „Elszámolásra jogosult intézetek” része a „2915” megjelölésű sort következő 
sorral egészül ki: 
 
„2917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ” 
 
3. Az R1. 8. számú melléklet 19. pont „Elszámolásra jogosult intézetek” része a „2889” megjelölésű sort követően 
a következő sorral egészül ki: 
 
„2891 Uzsoki utcai Kórház” 
 
4. Az R1. 8. számú melléklet 
a) 8. pontjában az „Egyesített Szent István és Szent László Kórház-Rendelőintézet” szövegrészek helyébe a 
„Dél-pesti Centrumkórház-Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet” szöveg, 
b) 9., 10., 11., 19., 20. pontjában az „Egyesített Szent István és Szent László Kórház-Rendelőintézet” szövegrész 
helyébe a „Dél-pesti Centrumkórház-Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet” szöveg 
lép. 
 
5. Hatályát veszti az R1. 8. számú melléklet 
a) 3. pont „Elszámolásra jogosult intézetek:” megjelölésű rész „H275” megjelölésű sora, 
b) 8. pont „Elszámolásra jogosult intézetek:” megjelölésű rész „1349” megjelölésű sora. 
 
 
 
 

6. melléklet a 15/2018. (VI. 28.) EMMI rendelethez
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1. Az R1. 9. számú melléklet I. pontjában foglalt táblázat a „12780” megjelölésű sort követően a következő 
sorokkal egészül ki: 
 

(OENO  Megnevezés  Csak a 
II. fejezetben 

felsorolt 
anesztezioló-

giai 
eljárások 

alkalmazásá-
val végezhető 

egynapos 
ellátásként 

 Csak 
fekvőbeteg- 
szakellátó 
szervezeti 
egységben 
végezhető 
egynapos 
ellátásként 

 Sürgősségi 
indikáció 

esetén csak 
fekvőbeteg- 
szakellátó 
szervezeti 
egységben 
végezhető 
egynapos 
ellátásként 

 Minimum 20 
óra ellátási 

időt követően - 
beleértve a 

beteg- 
megfigyelés 
időtartamát - 

számolható el 
egynapos 
ellátásként 

 Sürgősségi 
indikáció 
esetén 

az egynapos 
ellátás 

kritériuma) 

 
„ 

14631 Biopsia prostatae per 
rectum seu percutanea, 
UH vezérléssel vagy 
anélkül 

     

14651 Biopsia testis      
” 

 
2. Az R1. 9. számú melléklet I. pontjában foglalt táblázat a „16973” megjelölésű sort követően a következő sorral 
egészül ki: 
 

(OENO  Megnevezés  Csak a 
II. fejezetben 

felsorolt 
anesztezioló-

giai 
eljárások 

alkalmazásá-
val végezhető 

egynapos 
ellátásként 

 Csak 
fekvőbeteg- 
szakellátó 
szervezeti 
egységben 
végezhető 
egynapos 
ellátásként 

 Sürgősségi 
indikáció 

esetén csak 
fekvőbeteg- 
szakellátó 
szervezeti 
egységben 
végezhető 
egynapos 
ellátásként 

 Minimum 20 
óra ellátási 

időt követően - 
beleértve a 

beteg- 
megfigyelés 
időtartamát - 

számolható el 
egynapos 
ellátásként 

 Sürgősségi 
indikáció 
esetén 

az egynapos 
ellátás 

kritériuma) 

 
„ 

17141 Pulmonális vazoreaktivitás 
mérése katéterezéssel és 
iNO adásával 

 x    

” 
 
3. Az R1. 9. számú melléklet I. pontjában foglalt táblázat a „51474” megjelölésű sort követően a következő sorral 
egészül ki: 
 

(OENO  Megnevezés  Csak a 
II. fejezetben 

felsorolt 
anesztezioló-

giai 
eljárások 

alkalmazásá-
val végezhető 

egynapos 
ellátásként 

 Csak 
fekvőbeteg- 
szakellátó 
szervezeti 
egységben 
végezhető 
egynapos 
ellátásként 

 Sürgősségi 
indikáció 

esetén csak 
fekvőbeteg- 
szakellátó 
szervezeti 
egységben 
végezhető 
egynapos 
ellátásként 

 Minimum 20 
óra ellátási 

időt követően - 
beleértve a 

beteg- 
megfigyelés 
időtartamát - 

számolható el 
egynapos 
ellátásként 

 Sürgősségi 
indikáció 
esetén 

az egynapos 
ellátás 

kritériuma) 

„ 
51477 Szürkehályog műtét 

phacoemulsificatios 
módszerrel, tórikus 
műlencse-beültetéssel 

     

” 
 

 

4. Az R1. 9. számú melléklet III. pontjában foglalt táblázat a „12780” megjelölésű sort követően a következő 
sorokkal egészül ki: 
 

(OENO 
kód 

 OENO megnevezés  HBCs kód  HBCs megnevezés) 

„ 
14631 Biopsia prostatae per rectum seu 

percutanea, UH vezérléssel vagy anélkül 
99P 9634 Kissebészeti beavatkozások III. 

14651 Biopsia testis 12P 6180 Férfi reproduktív rendszer kis műtétei nem 
rosszindulatú daganat miatt 

” 
 
5. Az R1. 9. számú melléklet III. pontjában foglalt táblázat a „16973” megjelölésű sort követően a következő sorral 
egészül ki: 
 

(OENO 
kód 

 OENO megnevezés  HBCs kód  HBCs megnevezés) 

„ 
17141 Pulmonális vazoreaktivitás mérése 

katéterezéssel és iNO adásával 
*05P 1802 Pulmonális vazoreaktivitás mérése 

katéterezéssel és iNO adásával 
” 

 
6. Az R1. 9. számú melléklet III. pontjában foglalt táblázat az „51492” megjelölésű sort megelőzően a következő 
sorral egészül ki: 
 

(OENO 
kód 

 OENO megnevezés  HBCs kód  HBCs megnevezés) 

„ 
51477 Szürkehályog műtét phakoemulsificatios 

módszerrel, tórikus műlencse-beültetéssel 
02P 0682 Szürkehályogműtét phakoemulsificatios 

módszerrel, tórikus műlencse biztosításával 
” 
 

7. Hatályát veszti az R1. 9. számú melléklet IV. pontja. 

7. melléklet a 15/2018. (VI. 28.) EMMI rendelethez
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4. Az R1. 9. számú melléklet III. pontjában foglalt táblázat a „12780” megjelölésű sort követően a következő 
sorokkal egészül ki: 
 

(OENO 
kód 

 OENO megnevezés  HBCs kód  HBCs megnevezés) 

„ 
14631 Biopsia prostatae per rectum seu 

percutanea, UH vezérléssel vagy anélkül 
99P 9634 Kissebészeti beavatkozások III. 

14651 Biopsia testis 12P 6180 Férfi reproduktív rendszer kis műtétei nem 
rosszindulatú daganat miatt 

” 
 
5. Az R1. 9. számú melléklet III. pontjában foglalt táblázat a „16973” megjelölésű sort követően a következő sorral 
egészül ki: 
 

(OENO 
kód 

 OENO megnevezés  HBCs kód  HBCs megnevezés) 

„ 
17141 Pulmonális vazoreaktivitás mérése 

katéterezéssel és iNO adásával 
*05P 1802 Pulmonális vazoreaktivitás mérése 

katéterezéssel és iNO adásával 
” 

 
6. Az R1. 9. számú melléklet III. pontjában foglalt táblázat az „51492” megjelölésű sort megelőzően a következő 
sorral egészül ki: 
 

(OENO 
kód 

 OENO megnevezés  HBCs kód  HBCs megnevezés) 

„ 
51477 Szürkehályog műtét phakoemulsificatios 

módszerrel, tórikus műlencse-beültetéssel 
02P 0682 Szürkehályogműtét phakoemulsificatios 

módszerrel, tórikus műlencse biztosításával 
” 
 

7. Hatályát veszti az R1. 9. számú melléklet IV. pontja. 
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8. melléklet a 15/2018. (VI. 28.) EMMI rendelethez
„9/a. számú melléklet a 9/1993. (IV. 2.) NM rendelethez

 

Az "E" feladatkódú egynapos ellátást nyújtó osztályok szakmákra vonatkozó ellátási és elszámolási kompetenciája 
 

Kód Beavatkozások megnevezése 

01
04

 g
as

zt
ro

en
te

ro
ló

gi
a 

02
00

 s
eb

és
ze

t 

02
02

 tü
dõ

- é
s 

m
el

lk
as

se
bé

sz
et

 

02
03

 é
rs

eb
és

ze
t 

02
04

 id
eg

se
bé

sz
et

 

04
00

 s
zü

lé
sz

et
-n

õg
yó

gy
ás

za
t 

04
06

 n
õg

yó
gy

ás
za

t 

05
00

 c
se

cs
em

õ-
 é

s 
gy

er
m

ek
gy

óg
yá

sz
at

 
05

06
 g

ye
rm

ek
se

bé
sz

et
 

05
09

 c
se

cs
em

õ 
és

 g
ye

rm
ek

 fü
l-

or
r-

gé
ge

gy
óg

yá
sz

at
 

06
00

 fü
l-o

rr
-g

ég
eg

yó
gy

ás
za

t 

07
00

 s
ze

m
és

ze
t 

10
00

 o
rto

pé
di

a 

10
02

 tr
au

m
at

ol
óg

ia
 

10
03

 k
éz

se
bé

sz
et

 

11
00

 u
ro

ló
gi

a 

13
01

 d
en

to
-a

lv
eo

lá
ris

 s
eb

és
ze

t 

13
09

 á
lta

lá
no

s 
an

es
zt

éz
iá

ba
n 

vé
gz

et
t f

og
ás

za
ti 

el
lá

tá
s  

17
00

 a
rc

-, 
ál

lc
so

nt
-s

zá
js

eb
és

ze
t 

20
00

 p
la

sz
tik

ai
 h

el
yr

eá
llí

tó
 é

s 
es

zt
ét

ik
ai

 s
eb

és
z e

t 

Sürgősségi 
indikáció 

esetén csak 
fekvőbeteg-
szakellátó 
szervezeti 
egységben 
végezhető 
egynapos 
ellátásként 

14631 Biopsia prostatae per rectum seu percutanea, 
UH vezérléssel vagy anélkül                o      

14651 Biopsia testis                o      
14781 Chorion biopsia, transvaginalis, UH vezérelt      o o               
14782 Chorion biopsia, transabdominalis, UH 

vezérelt      o o               
16510 Pyeloscopia merev eszközzel                o      
16511 Pyeloscopia flexibilis eszközzel        o o       o      
16611 Falloposcopia laparoscopica      o o               
16970 Arthroscopia        o o    o o       x 
16971 Arthroscopia csuklón        o o    o o o      x 
16972 Arthroscopia könyökön        o o    o o       x 
16973 Arthroscopia vállon        o o    o o       x 
18460 Punctio et/seu aspiratio renis diagnosticus  o      o o       o      
18461 Punctio et/seu aspiratio renis diagnosticus, 

UH.vez  o      o o       o      
37288 Agyi gammasugár-sebészet     o                 
39102 Naveus flammeus kez. Neodynium-YAG-gal 

v.festéklézerrel 20 négyzetcentiméternél több        o o             
50406 Periferiás neurotomia, idegexcisio  o  o o   o o o o o o o o o      
50410 Neurinoma eltávolítása perifériás idegből  o   o   o o o o o o o o       
50420 Epineuralis idegvarrat (mikrosebészet)     o   o o    o o o      x 
50423 Reanastomosis nervorum  o  o o   o o o o o o o o o      
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50432 Carpal tunnel felszabadítás     o   o o    o o o       
50435 Egyéb Tunnel syndromák műtétei  o o  o   o o o o  o o o     o  
50450 Transpositio nervi periferialis  o  o o o o o o o o o o o o o      
50463 Invet.perif.idegsérülés revisio,neurinoma 

eltáv.   o  o   o o o o  o o o       
50660 Exstirpatio cystae colli medialis  o      o o o o           
50810 Dacryoadenectomia            o          
50850 Dacryocystectomia            o          
50870 Dacryocysto-rhinostomia          o o o          
50910 Resectio palpebrae            o          
50912 Tarsectomia            o          
50930 Ectropium ellenes műtét            o          
50931 Entropium ellenes műtét            o          
50932 Alsó szemhéj ectropium-ellenes műtétje            o          
50950 Blepharorraphia totalis            o          
51000 Tenotomia seu myotomia musculi oculi            o          
51010 Resectio musc.oculi cum/sine retro-

antepositionem            o          
51020 Retropositio musc. oculi            o          
51021 Antepositio musculi oculi            o          
51030 Transpositio musc.oculi            o          
51050 Szemizmok adhaesioinak megszüntetése            o          
51090 Myotomia globularis oculi            o          
51140 Adhaesiolysis conjunctivae seu/et palpebrae            o          
51150 Sutura conjunctivae            o         x 
51151 Keratoplastica conjunctivalis            o          
51210 Keratotomia, keratectomia            o          
51220 Pterygium excisio            o          
51240 Sutura corneae            o         x 
51320 Trabeculectomia            o          
51331 Cyclodiathermia            o          
51333 Cyclodialysis            o          
51334 Iridectomia antiglauc.            o          
51358 Iridectomia            o          
51450 Lencse extracapsularis eltávolítása            o          
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51460 Phakoemulsificatio            o          
51470 Anterior  Chamber Lens implantatio            o          
51471 Posterior Chamber Lens implantatio            o          
51472 Anterior  Chamber Lens igazítás            o          
51473 Posterior Chamber Lens igazítás            o          
51474 Szürkehályog műtét phacoemulsificatios 

módszerrel, hajl.műlencse-beültetéssel            o          

51477 Szürkehályog műtét phacoemulsificatios 
módszerrel, tórikus műlencse-beültetéssel            o          

51492 Capsulotomia lentis            o          
51520 Scleralis plomb. implant.            o          
51550 Cryopexia transconj./transscl. 

retinae/chorioideae            o          
51590 Cyclophotocoagulatio            o          
51812 Periauricularis congenitalis fistula eltávolítása  o      o o o o           
51940 Myringoplastica          o o           
52120 Mucotomia nasi          o o           
52131 Orr partialis resectioja (porcot is érintő)          o o           
52140 Resectio submucosus septi nasi sec. Killian          o o           
52150 Turbinectomia, conchotomia, 

operculumresectio          o o           
52160 Repositio fracturae nasi aperta  o      o o o o   o        
52170 Orrkorrekció          o o         o  
52172 Septumperforatio zárása          o o           
52210 Arcüreg drainage (intranas. ablak Lothrop 

szerint)          o o        o   
52260 Oro-antralis kommunikáció zárás          o o        o   
52270 Endoscopos (mikroszkópos) arcüregműtét        o o o o           
52376 Intraorális sínezés          o o   o   o     
52500 Excisio laesionis linguae        o o o o      o  o   
52740 Szájüreg plasztikai helyreállítása        o o o o      o  o   
52760 Resectio uvulae        o o o o      o  o   
53000 Endolaryngealis indirect műtét          o o           
53001 Endolaryngealis direct műtét, mikroszkóp 

nélkül          o o           
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53002 Microlaryngoscopias műtét          o o           
53163 Művi gégeképzés          o o           
53841 Crossectomia fem.  o  o    o o             
53842 Stripping v.saphenae magnae  o  o    o o             
53843 Ligatura vv. perforantes extr.inf.  o  o    o o             
53844 Varicectomia  o  o    o o             
53845 Crossectomia+stripping+perf.ligatura+tágult 

vénák eltávolítása  o  o    o o             

53846 Crossectomia+stripping+tágult vénák 
eltávolítása  o  o    o o             

53847 Crossectomia + stripping  o  o    o o             
53848 Perforans ligatura + tágult vénák eltávolítása  o  o    o o             
53920 Anastomosis arterio-venosus sec. Cimino  o  o    o o       o      
53921 Anastomosis arterio-venosus proximalis sec. 

Cimino  o  o    o o       o      

53922 Anastomosis arterio-venosus extr. infer. sec. 
Cimino  o  o    o o       o      

54283 Dilatatio cardiae pneumaticus o o      o o             
54291 Sclerotisatio varicorum oesophagei (merev 

scop) o o      o o o o           

54292 Sclerotisatio varicorum oesophagei 
fiberoscopica o o      o o o o           

54293 Oesophagus varix ligatio o o      o o o o           
54490 Endoscopos polypectomia a felső 

tápcsatornában o o      o o             
54523 Polypectomia colontos per colonoscopiam o o      o o             
54693 Polypectomia sigmae, sigmoidoscopos o o      o o             
54820 Proctotomia interna  o      o o             
54901 Oncotomia perianalis  o      o o             
54902 Denervatio perianalis  o      o o             
54911 Exstirpatio fistulae ani  o      o o             
54913 Exstirpatio fistulae ani sec Hippokrates  o      o o             
54930 Haemorrhoidectomia  o      o o             
54931 Haemorrhoidectomia sec. Parks  o      o o             
54932 Haemorrhoidectomia sec. Milligan-Morgan  o      o o             
54933 Haemorrhoidectomia sec. Eisenhammer  o      o o             
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54934 Haemorrhoidectomia sec. Langenbeck  o      o o             
54935 Haemorrhoidectomia sec. Whithead  o      o o             
54940 Sphincterotomia ani  o      o o             
54996 Excisio condylomae perianalis  o      o o             
55185 Cholelith eltávolítás duodenoscopia során o o      o o             
55275 Endoprothesis duct. Wirsungiani o o      o o             
55300 Hernioplastica inguinofemoralis  o      o o             
55310 Hernioplastica inguinofemoralis c. implant.  o      o o             
55311 Hernioplastica inguinofemoralis laparoscopica  o      o o             
55320 Hernioplastica inguinofemoralis bilateralis  o      o o             
55330 Hernioplastica inguinofem. bilat. c. implant.  o      o o             
55340 Hernioplastica umbilicalis  o      o o             
55433 Excisio endometriosis peritonei laparoscopica      o o               
55435 Ablatio endometriomae ovarii laparoscopica 

unilat.      o o               

55436 Ablatio endometriomae ovarii laparoscopica 
bilat.      o o               

55505 Nephrostomia percutanea                o     x 
55600 Ureteroendoscopos kőeltávolítás                o      
5562A Transurethralis ureterokele incisio                o      
5567P Teflon inj. infiltr. uretero-vesicalis szájadékba                o      
55701 Húgyhólyagkő endoscopos zúzása, 

ultrahanggal                o      

55702 Húgyhólyagkő endoscopos zúzása, 
hydraulikus                o      

55703 Húgyhólyagkő endoscopos zúzása, 
mechanikusan                o      

55731 TUR ves.urin.therapeutic.                o      
55735 Transurethralis húgyhólyag laserkezelés                o      
55736 Resectio transurethralis vesicae urinariae 

diagnosticus                o      
55801 Urethrostomia        o o       o      
55821 Húgycső resectio        o o       o      
55840 Urethrotomia interna opticus        o o       o      
55841 Urethrotomia interna Otis        o o       o      
5597Z Anti-incontinentia műtét n.o.m.        o o       o      
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55985 Ureterkatéter - dupla J - felhelyezés        o o       o     x 
56011 Prostata TUR                o      
56013 Transurethralis prostata incisio                o      
56015 Prostata transurethralis spirál behelyezés                o      
56059 Prostata egyéb alternatív LASER műtétei                o      
56110 Bergmann f. hydrocele műtét  o      o o       o      
56111 Winkelmann f. hydrocele műtét  o      o o       o      
56112 Hydrocele műtét  o      o o       o      
56130 Scrotum és tunica vaginalis reconstructio  o      o o       o      
56220 Semicastratio  o      o o       o      
56230 Orchiectomia bilateralis        o o       o      
56240 Orchidopexia        o o       o      
56231 Castratio        o o       o      
56242 Exploratio testis inguinalis  o      o o       o      
56250 Here reconstructiós műtétek        o o       o      
56261 Implantatio prothesis testis        o o       o      
56291 Herefüggöly eltávolítása        o o       o      
56301 V.sperm.int.retroperitonealis ligatura 

(Palomo)  o  o    o o       o      
56302 Scrotalis varicocelectomia  o  o    o o       o      
56303 Funiculocele resectio        o o       o      
56308 Ligatura v. spermaticae internae 

laparoscopica  o  o    o o       o      
56310 Mellékhere cysta kiirtása        o o       o      
56311 Spermatocele resectio        o o       o      
56330 Epididymectomia        o o       o      
56340 Detorquatio testis  o      o o       o     x 
56342 Funiculus és mellékhere reconstructio        o o       o      
56360 Vasectomia                o      
56370 Vasovasostomia                o      
56400 Circumcisio  o      o o       o      
56403 Phimotomia  o      o o       o      
56435 Excisio indurationis penis plastica                o      
5643W Ligatura venae penis propter "Venous leak"                o      
5643X Priapismus inde infiltratio penis                o     x 
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56490 Erectiós zavarok műtétei                o      
56491 Implantatio prothesis in penis                o      
56515 Cystectomia ovarii / parovarialis 

laparoscopica unilat.      o o               

56516 Cystectomia ovarii / parovarialis 
laparoscopica bilat.      o o               

56517 Cauterisatio ovarii laparoscopica (drilling)      o o               
56518 Resectio ovarii laparoscopica unilateralis      o o               
56519 Resectio ovariorum laparoscopica bilateralis      o o               
56521 Oophorektomia unilateralis laparoscopica      o o               
56531 Salpingo-oophoprectomia laparoscopica 

unilateralis      o o               
56541 Oophorectomia bilateralis laparoscopica      o o               
56552 Salpingo-oophorectomia bilateralis 

laparoscopica      o o               
56571 Adhaesiolysis laparoscopica      o o               
56602 Salpingostomia unilat. laparoscopica      o o               
56603 Salpingostomia bilat. laparoscopica      o o               
56611 Salpingectomia laparoscopica unilateralis      o o               
56622 Salpingectomia laparoscopica bilaterale      o o               
56651 Salpingectomia partiale laparoscopica      o o               
5666A Salpingo-stomatoplastica laparoscopica      o o               
5666C Adnexectomia laparoscopica      o o               
56672 Chromopertubatio laparoscopica      o o               
56710 Conisatio portionis uteri      o o               
56720 Cervix elváltozás kimetszése      o o               
56721 Kryoconisatio portionis      o o               
56722 Elektrocoagulatio portionis      o o               
56723 Méhpolyp eltávolítás      o o               
56740 Méhnyak műtéti reconstructioja      o o               
56741 Méhszáj plastica      o o               
56742 Cerclage colli uteri      o o               
56812 Septum uteri kiirtás (hysteroscop)      o o               
56814 Synechiolysis (hysteroscop)      o o               
56815 Endometrium resectio (hysteroscop)      o o               
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56816 Enucleatio myomae uteri laparoscopica      o o               
56818 Myolysis laparoscopica      o o               
56899 Curettage uteri      o o              x 
56905 Curettage-incomplett abortus után      o o              x 
56906 Frakcionált curettage      o o              x 
56931 Ventrofixatio uteri laparoscopica      o o               
56932 Hüvelycsonk felfüggesztés, laparoscopiás      o o               
56941 Denervatio uteri laparoscopica (LUNA)      o o               
57023 Excisio septi vaginalis      o o               
57040 Plastica vaginae anterior posteriorque      o o               
57041 Plastica vaginae anterior      o o               
57042 Plastica vaginae posterior      o o               
57043 Hátsó hüvelyboltozat plasticaja      o o               
57065 Synechiolysis vaginalis      o o               
57110 Marsupialisatio glandulae Bartholini      o o               
57130 Clitoris műtét      o o               
57161 Fistulectomia perinei  o    o o o o       o      
57162 Perineorrhaphia  o    o o o o       o      
57442 Laparoscopos embryo aspiratio, 

salpingotomiából      o o               

57500 Terhességmegszakítás intraamnialis 
gyógyszerrel      o o               

57501 Terhességmegszakítás extraamnialis 
gyógyszerrel      o o               

57503 Méhen kívüli terhességbe adott inj., 
laparoscopos      o o               

57510 Interruptio vacuummal      o o               
57520 Interruptio Hegar tágítással, curettage-al      o o               
57521 Interruptio laminaria tágítással      o o               
57522 Gyógyszerrel végzett interruptio befejezése      o o               
57530 Amniocentesis      o o               
57600 Járomcsont törés zárt repositiója        o o o o   o   o  o  x 
57610 Járomcsont törés nyílt repositiója        o o o o   o   o  o   
57650 Orbita törések nyílt repositiója        o o   o  o   o  o   
57660 Arctörések zárt repositiója        o o o o   o   o  o  x 
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57670 Arctörések nyílt repositiója        o o o o o  o   o  o   
57800 Csont idegentest eltávolítás  o      o o    o o o  o  o   
57812 Osteotomia metacarpi        o o    o o o      x 
5781F Osteotomia metatarsi        o o    o o       x 
5781N Osteotomia s. Hohmann        o o    o o o      x 
57820 Schede műtét             o o        
57821 Osteotomia sec.Brandes             o o        
57822 Mayo műtét hallux valgus miatt             o o        
57824 Metatarsus I. fej plastica        o o    o o        
57827 Metatarsus II-V fej plastica        o o    o o        
57829 Hallux valgus miatt osteotomia             o o        
57831 Exostosis levésés  o      o o    o o o       
57840 Osteotomia digiti seu metatarsi  o      o o    o o        
57843 Radius fej resectio        o o    o o o       
57844 Ulna fej resectio        o o    o o o       
57845 Ulna proc. styl. resectio        o o    o o o       
57848 Proc.styl.radii resectio        o o    o o o       
57849 Csontfragmentum eltávolítás  o o  o   o o    o o o  o  o o  
5784A Ectopiás csont kiirtása  o      o o    o o o       
5784B Csontcsőr levésés  o           o o o       
57865 Spongiosa plastica,autolog     o   o o    o o o  o  o o  
57866 Spongiosa plastica,homolog     o   o o    o o o  o  o o  
5786A Csontpótlás syntethicus     o   o o    o o o  o  o o  
57882 Belső fémrögzítés eltávolítása (tűződrót)             o o o  o  o   
57883 Belső fémrögzítés eltávolítása (szeg, lemez 

stb., kivéve tűződrót)             o o o  o  o   
5789C Ujj hosszabbítás, distractorral        o o    o o o       
57900 Percutan tűzés             o o o    o   
5790B Percutan tűzés, menetes Kirschner        o o    o o o    o  x 
57920 Intraossealis drótvarrat   o     o o    o o o  o  o  x 
57921 Tűzés feltárással        o o    o o o    o  x 
57922 Húzóhurkos rögzítés        o o    o o o      x 
57924 Csavarozás        o o    o o o  o  o  x 
57925 KFI lemezelés        o o    o o o  o  o  x 
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5792K KFI minicsavarozás        o o    o o o  o  o  x 
5792L KFI mini lemezelés        o o    o o o  o  o  x 
5792M KFI mini T lemezelés        o o    o o o  o  o  x 
57940 Repositio epiphyseos aperta operativa        o o    o o o      x 
58000 Arthrotomia        o o    o o o       
58001 Arthrotomia és drainage        o o    o o o       
58002 Izületi szabadtest eltávolítás (feltárásból)        o o    o o o       
58003 Izületi idegentest eltávolítás (feltárásból)        o o    o o o      x 
58013 Arthrolysis        o o    o o o       
58023 Arthroscopos Pridie fúrások             o o        
58040 Meniscectomia partialis, arthroscopos        o o    o o        
58042 Meniscus reinsertio, arthroscopos        o o    o o        
58044 Meniscectomia totalis, arthroscopos        o o    o o        
58045 Osteochondralis fragmentum rögzítése        o o    o o        
58046 Szabadtest eltávolítás a térdből, arthroscopos        o o    o o        
58047 Shaver műtét (térd), arthroscopos             o o        
58050 Synovectomia partialis, arthroscopos        o o    o o        
58053 Plica eltávolítás, arthroscopos        o o    o o        
58054 Arthroscopos műtét (kivéve térdizület)             o o o       
58055 Arthroscopos szalagplastica        o o    o o       x 
58056 Arthroscopos szalagvarrat        o o    o o       x 
58057 Arthroscopos mozaik plasztika             o o       x 
58058 Arthroscopos retinaculum plasztika        o o    o o       x 

58059 Boka, váll, térdizületi arthroscopos 
debridement             o o        

58091 Capsulodesis        o o    o o o       
58110 Arthrodesis, tűzés        o o    o o o       
58118 Herbert-csavarozás        o o    o o o  o    x 
58130 Külbokaszalag varrat        o o    o o        
58131 Külbokaszalag plastica        o o    o o       x 
58132 Delta varrat        o o    o o       x 
5816B Interpositios arthroplastica        o o    o o        
58172 Csuklószalag reinsertio        o o    o o o       
58176 Ujjizületi protézis eltávolítás             o o o       
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58191 Ligamentum collaterale ulnare  varrat        o o    o o o       
58192 Ligamentum collaterale radiale varrat        o o    o o o       
5819A Resectio ulnae        o o    o o o       
5819B Ulnavég rövidítés        o o    o o o       
58201 Kéz lágyrészének feltárása  o      o o    o o o       
58210 Izomelválasztás, kézen  o      o o    o o o       
58211 Tendolysis, kézen        o o    o o o       
58220 Reconstructio musc. manus  o      o o    o o o       
58221 Ganglion manus exstirpatio (kivéve kézháti)  o      o o    o o o       
58230 Aponeurectomia partialis manus  o      o o    o o o       
58240 Feszítő ín varrata kézen  o      o o    o o o       
58241 Flexor ín varrat kézen  o      o o    o o o       
58244 Pull out wire rögzítés        o o    o o o      x 
58246 Extensor ín reinsertio, kézen  o      o o    o o o       
58248 Palmar plate reinsertio        o o    o o o       
58255 Ínáthelyezés kézen        o o    o o o       
58263 Phalangisatio        o o    o o o       
58280 Tendofixatio manus, tenodesis        o o    o o o       
58293 Adhaesiolysis manus        o o    o o o       
58307 Tractus iliotibialis incisio        o o    o o        
58308 Retinaculum bemetszés (térd)  o      o o    o o        
5830A Flex. hallucis longus tenotomia        o o    o o        
5830B Tenotomia musculi extensoris hallucis longus        o o    o o        
58310 Izomeredés leválasztás, részleges  o      o o    o o o       
58312 Íntapadás leválasztás  o      o o    o o o       
58313 Izomtapadás leválasztás  o      o o    o o o       
58316 Izomeltolás  o      o o    o o o       
58317 Íneltolás  o      o o    o o o       
5831A Extensor antebrachii leválasztás        o o    o o        
5831L Achillotomia        o o    o o        
58322 Baker-cysta eltávolítása  o      o o    o o        
58325 Térdtáji ganglion exstirpatio  o      o o    o o        
58330 Izom, ín kiirtás  o      o o    o o o       
58332 Ínhüvely exstirpatio tenosynovectomia  o      o o    o o o       
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58333 Izomfelszabadítás  o      o o    o o o       
58340 Bursa olecrani exstirpatio        o o    o o        
58341 Bursa praepatellaris exstirpatio  o      o o    o o        
58342 Sinus tarsi excochleatio  o      o o    o o        
58343 Lábháti ganglion exstirpatio  o      o o    o o        
58344 Bokatáji ganglion exstirpatio  o      o o    o o        
58345 Dupuytren plantaris excisio        o o    o o        
58363 Izomeredés reinsertio  o      o o    o o o       
58364 Izomtapadás reinsertio  o      o o    o o o       
58365 Ínreinsertio  o      o o    o o o       
58368 Íntranspositio        o o    o o o       
5837H Achilles in ruptura reconstructio        o o    o o       x 
58400 Amputatio digiti manus  o      o o    o o o       
58401 Amputatio digitorum manus  o      o o    o o o       
58402 Amputatio digiti manus secondarius  o      o o    o o o       
58405 Amputatio digiti post amputationem 

traumaticam  o  o    o o    o o o      x 

58410 Amputatio pollicis post amputationem 
traumaticam  o  o    o o    o o o      x 

58411 Amputatio pollicis  o  o    o o    o o o       
58412 Amputatio pollicis secundarius  o  o    o o    o o o       
58414 Exarticulatio metacarpo-phalangealis pollicis  o  o    o o    o o o       
58450 Amputatio digiti pedis  o  o    o o    o o       x 
58451 Exarticulatio interphalangealis digiti pedis  o  o    o o    o o        
58502 Csonk korrekció  o      o o    o o o       
58600 Excisio laesionis mammae  o      o o           o  
58691 Excisio gynecomastiae  o      o o           o  
58841 Bőrbeni és bőr alatti sipoly kimetszése  o o  o   o o o o  o o  o o  o o  
58843 Hegkimetszés Z-plastica  o      o o    o o o     o  
58910 Bőr hegének vagy zsugorodásának 

megszüntetése  o o  o o o o o o o o o o o o o  o o  
58920 Teljes vastagságú bőrátültetés Wolf-Krause  o      o o o o o  o o o o  o o x 
58921 Félvastag bőrátültetés  o      o o o o o  o o o o  o o  
58922 Mesh-graft  o      o o    o o o     o  
58923 Thiersch lebeny, hámlebeny  o   o   o o o o  o o o  o  o o  



4764 
M

A
G

Y
A

R
 K

Ö
Z

L
Ö

N
Y

 • 2018. évi 98. szám
 

 

58924 Plastica cutis sec. Reverdin  o   o   o o o o  o o o  o  o o  
58927 Bőrátültetés, szabad  o      o o o o o  o o o o  o o  
58930 Burow-féle háromszög lebenyplasztika  o      o o o o o  o o o o  o o  
58931 V-Y-plasztika  o      o o    o o o     o  
58932 Bőrforgatásos bőrpótlás  o      o o    o o o     o  
58934 Z-plasztika  o      o o    o o o     o  
5893D Hídlebeny  o      o o    o o o     o  
58970 Lebeny vagy nyeles lebeny revisio  o      o o o o o  o o o o  o o  
59210 Elektrocoagulatio cystoscopica                o      
59541 Epekőoldás endoscopia során bevezetett 

katéteren át o o      o o             
59780 Sclerotisatio hydrokele  o      o o       o      
59801 Sterilisatio (nő)      o o               
59802 Sterilisatio laparoscopica feminae      o o               
59803 Sterilisatio laparoscopia kapoccsal      o o               
59804 Sterilisatio laparoscopia gyűrűvel      o o               
59805 Sterilisatio laparoscopia monopol. 

elektródával      o o               
59806 Sterilisatio laparoscopia bipol. elektródával      o o               
59809 Sterilisatio (férfi)                o      
81583 UH vezérelt májtályog, cysta percutan 

drainage o o      o o             
81592 UH vezérelt pancreas pseudocysta drainage o o      o o             
81593 UH vezérelt pancreas cysta belső drainage 

(drainage szettel) o o      o o             
81600 Vesecysta punkció és leszívás, Rtg.vez.                o      
81601 Vesecysta leszívás és sclerotisatio, UH vez.                o      
81631 Aspiratio et/seu drainage vesiculae seminalis                o      
81871 Számfeletti ujj eltávolítása  o      o o    o o o       
82097 Arthroscopos labrum refixatio             o o        
82170 Anaesthesiában végzett izületi bemozgatás  o      o o    o o        
82230 Dilatatio duct. gl. parotis, submand., 

submaxill.          o o      o  o   

83301 Fixateur externe maxi- midi behelyezése 
műtéti eljárással             o o o      x 

83306 Elektromos ingerlőkészülék beültetése  o           o o        
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csontba 
83307 Fixateur mini behelyezése műtéti eljárással        o o    o o o      x 
83310 Wagner apparatus        o o    o o        
83400 Compressios törésegyesítés             o o       x 
83620 Velőűrsínezés        o o    o o o      x 
83625 Velőűrszegezés, fedett        o o    o o o       
86051 Thermotherapia prostatae                o      
FA098 Gyökérkezelés                  o    
FA112 Ideiglenes tömés készítése                  o    
FA116 Érzékeny fogfelszín kezelése                  o    
TA100 Amalgám tömés készítése maradó fogban, 

egy felszínen                  o    

TA101 Amalgám tömés készítése maradó fogban, 
több felszínen                  o    

TA102 Esztétikus tömés készítése maradó fogban, 
egy felszínen                  o    

TA103 Esztétikus tömés készítése maradó fogban, 
több felszínen                  o    

TA104 Polírozás, finírozás, tömésenként                  o    
TA107 Gyökértömés készítése                  o    
TA109 Fogkorona felépítése gyári csappal                  o    
TA110 Fog trepanálása és/vagy fogbél exstirpálása                  o    
TA116 Gyökértömés eltávolítása                  o    
TE105 Inlay, onlay készítése                  o    
FA195 Tejfog elcsiszolás és/vagy impregnálása                  o    
FA200 Denticiós panaszok ellátása                  o    
TA187 Helyi fluoridálás segédeszköz nélkül                  o    
TA188 Helyi fluoridálás segédeszközzel                  o    
TA189 Helyfenntartó behelyezése                  o    
TA190 Barázdazárás                  o    
TA192 Traumásan sérült fog ellátása                  o    
TA193 Ideiglenes gyökértömés készítése                  o    
TA194 Pulpotómia                  o    
TA197 Tejfog tömés - egy felszínen                  o    
TA198 Tejfog tömés - több felszínen                  o    
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FA156 Teljes lemezes fogsor készítéséhez 
anatómiai lenyomatvétel                  o    

FA157 Teljes lemezes fogsor készítéséhez funkciós 
lenyomatvétel                  o    

FA158 Részleges lemezes fogpótlás készítéséhez 
lenyomatvétel                  o    

FA172 Fogsorpróba                  o    
FA181 Csonk preparáció                  o    
FA182 Vázpróba                  o    
FA191 Rögzített fogpótlás készítéséhez 

lenyomatvétel                  o    
TA161 Gyökércsapos fogmű behelyezése                  o    
TA162 Híd-horgony behelyezése                  o    
TA163 Hídtest behelyezése                  o    
TA164 Korona, híd eltávolítása                  o    
TA165 Részleges lemezes fogpótlás behelyezése                  o    
TA166 Teljes lemezes fogpótlás behelyezése                  o    
TA167 Korona és/vagy híd visszaragasztása                  o    
TA168 Harapásemelő behelyezése                  o    
TA171 Egyszerű előkészítést igénylő korona (szóló) 

behelyezése                  o    

TA172 Vállas előkészítést igénylő korona (szóló) 
behelyezése                  o    

TA173 Fogpótlás korrekció                  o    
TA178 Lemezes fogpótlás javítása                  o    
TA179 Lemezes fogpótlás alábélelése rendelőben                  o    
TA181 Lemezes fogpótlás alábélelése fogtechnikai 

laboratóriumban lenyomat alapján                  o    
TB179 Instrumentális okkluziós analízis és korrekció                  o    
TE169 Speciális fogpótlások behelyezése                  o    
TE170 Oro-maxillo-faciális protetikai rehabilitáció                  o    
TE171 Állkapocs diszfunkció kezelése                  o    
TA111 Fogkő eltávolítása, supra- és subgingivalisan                  o    
TA112 Fogkő eltávolítása, supra- és subgingivalisan 

(súlyos általános alapbetegségnél)                  o    
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TA114 Tasak gyógyszeres kezelése                  o    
TA120 Fogak sínezése                  o    
TA121 Síneltávolítás                  o    
TB110 Paradontális státuszfelvétel                  o    
TB113 Lebenyes tasakműtét                  o    
TB114 Gingivectomia                  o    
TB115 Tasak kezelése zárt kürettázzsal                  o    
TB116 Csontpótló anyag behelyezése                  o    
TB117 Irányított szövetregeneráció membrán 

alkalmazásával                  o    

TB119 Komplikált szájnyálkahártya betegségek helyi 
kezelése                  o    

TB126 Fogak becsiszolása                  o    
FA147 Fogrepozíció                  o    
FA169 Állkapocs luxatio repozíciója                  o    
TA020 Lézerkezelés (soft)                  o    
TA130 Fogeltávolítás                  o    
TA135 Alveolus excochleatio sebellátással                  o    
TA138 Incisio, circumcisio                  o    
TA148 Fogreplantáció                  o    
TA155 Vérzéscsillapítás                  o    
TA156 Sutura eltávolítás                  o    
TB127 Műtéti utókezelés (kontroll, sebkezelés, 

csíkcsere, varratszedés, átöblítés)                  o    
TB131 Fogeltávolítás feltárással                  o    
TB132 Retineált vagy impaktált fog eltávolítása                  o    
TB137 Nyálkő eltávolítása invazív módon                  o    
TB139 Excisio                  o    
TB140 Megnyílt arcüreg sebészi zárása                  o    
TB141 Periapicalis excochleatio, gyökércsúcs 

rezekció                  o    
TB142 Retrográd gyökértömés                  o    
TB143 Cystectomia                  o    
TB144 Cystostomia, cysta-marsupialisatio                  o    
TB145 Orális plasztika                  o    
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TB150 Vaporisatio, lézer, kryo, elektrokauterrel 
végzett kezelések                  o    

TB151 Stomato-onkológiai gondozás                  o    
TB152 Foggyökér dissectio                  o    
TB153 Lágyrész traumák ellátása                  o    
TB154 Frenulectomia, frenulotomia                  o    
TB155 Alveolus korrekció                  o    
TB156 Intermaxilláris fixatio (IMF) felhelyezése                  o    
TE149 Intraossealis implantatum behelyezése                  o    
TE155 Intraossealis implantatum eltávolítása                  o    

” 
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9. melléklet a 15/2018. (VI. 28.) EMMI rendelethez

 

 
1. Az R1. 14. számú melléklet I. rész B) pontjában foglalt táblázat a „*01M013D” megjelölésű sort követően a 
következő sorokkal egészül ki: 
„ 
*01M013E  Neuroimmunológiai betegség kezelése humán 

immunglobulin terápiával, 10-18 év között 
 *01M013F  Neuroimmunológiai betegség kezelése humán 

immunglobulin terápiával, 10 év alatt 
” 

 
2. Az R1. 14. számú melléklet I. rész B) pontjában foglalt táblázat a „11M 576B” megjelölésű sort követően a 
következő sorral egészül ki: 
„ 
* 11M 576C  Veseműködés súlyos zavara 18 év felett 

” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Az R1. 15. számú melléklet „Tüdőgondozás keretében:” rész a „98405” megjelölésű sort követően a következő 
sorral egészül ki: 
 
„98408  DOT a beteg otthonában  400” 

 
2. Az R1. 15. számú melléklet „Tüdőgondozás keretében:” rész „98458” és „98459” megjelölésű sora helyébe a 
következő sorok lépnek, és ezt követően a következő sorokkal egészül ki: 
 
 „98458  Tbc-s beteg gyógyszeres kezelése kettős kombinációban (havi adag)  5621 
 98459  Tbc-s beteg gyógyszeres kezelése kettőnél több gyógyszer kombinációjával (havi adag)  7340 
 9845C Látens tbc-s beteg gyógyszeres kezelése isoniazid monoterápiával (havi adag)  1758 
 9845D Látens tbc-s beteg gyógyszeres kezelése rifampicin monoterápiával (havi adag)  3862” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Az R2. 18. melléklet 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„3. Az ellátás igénybevételének finanszírozott szakmai rendje, finanszírozási algoritmusa 
 
 
 
 
 
 

 

 
1. Az R1. 14. számú melléklet I. rész B) pontjában foglalt táblázat a „*01M013D” megjelölésű sort követően a 
következő sorokkal egészül ki: 
„ 
*01M013E  Neuroimmunológiai betegség kezelése humán 

immunglobulin terápiával, 10-18 év között 
 *01M013F  Neuroimmunológiai betegség kezelése humán 

immunglobulin terápiával, 10 év alatt 
” 

 
2. Az R1. 14. számú melléklet I. rész B) pontjában foglalt táblázat a „11M 576B” megjelölésű sort követően a 
következő sorral egészül ki: 
„ 
* 11M 576C  Veseműködés súlyos zavara 18 év felett 

” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Az R1. 15. számú melléklet „Tüdőgondozás keretében:” rész a „98405” megjelölésű sort követően a következő 
sorral egészül ki: 
 
„98408  DOT a beteg otthonában  400” 

 
2. Az R1. 15. számú melléklet „Tüdőgondozás keretében:” rész „98458” és „98459” megjelölésű sora helyébe a 
következő sorok lépnek, és ezt követően a következő sorokkal egészül ki: 
 
 „98458  Tbc-s beteg gyógyszeres kezelése kettős kombinációban (havi adag)  5621 
 98459  Tbc-s beteg gyógyszeres kezelése kettőnél több gyógyszer kombinációjával (havi adag)  7340 
 9845C Látens tbc-s beteg gyógyszeres kezelése isoniazid monoterápiával (havi adag)  1758 
 9845D Látens tbc-s beteg gyógyszeres kezelése rifampicin monoterápiával (havi adag)  3862” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Az R2. 18. melléklet 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„3. Az ellátás igénybevételének finanszírozott szakmai rendje, finanszírozási algoritmusa 
 
 
 
 
 
 

10. melléklet a 15/2018. (VI. 28.) EMMI rendelethez
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” 
 

 

 
1. Az R1. 14. számú melléklet I. rész B) pontjában foglalt táblázat a „*01M013D” megjelölésű sort követően a 
következő sorokkal egészül ki: 
„ 
*01M013E  Neuroimmunológiai betegség kezelése humán 

immunglobulin terápiával, 10-18 év között 
 *01M013F  Neuroimmunológiai betegség kezelése humán 

immunglobulin terápiával, 10 év alatt 
” 

 
2. Az R1. 14. számú melléklet I. rész B) pontjában foglalt táblázat a „11M 576B” megjelölésű sort követően a 
következő sorral egészül ki: 
„ 
* 11M 576C  Veseműködés súlyos zavara 18 év felett 

” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Az R1. 15. számú melléklet „Tüdőgondozás keretében:” rész a „98405” megjelölésű sort követően a következő 
sorral egészül ki: 
 
„98408  DOT a beteg otthonában  400” 

 
2. Az R1. 15. számú melléklet „Tüdőgondozás keretében:” rész „98458” és „98459” megjelölésű sora helyébe a 
következő sorok lépnek, és ezt követően a következő sorokkal egészül ki: 
 
 „98458  Tbc-s beteg gyógyszeres kezelése kettős kombinációban (havi adag)  5621 
 98459  Tbc-s beteg gyógyszeres kezelése kettőnél több gyógyszer kombinációjával (havi adag)  7340 
 9845C Látens tbc-s beteg gyógyszeres kezelése isoniazid monoterápiával (havi adag)  1758 
 9845D Látens tbc-s beteg gyógyszeres kezelése rifampicin monoterápiával (havi adag)  3862” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Az R2. 18. melléklet 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„3. Az ellátás igénybevételének finanszírozott szakmai rendje, finanszírozási algoritmusa 
 
 
 
 
 
 

11. melléklet a 15/2018. (VI. 28.) EMMI rendelethez
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2. Az R2. 18. melléklet 6. pont 6.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„6.1. Megfelelő válaszkészség (3 hónap alatt) PCDAI minimum 50%-os vagy 15 pontos csökkenése, és a 
PCDAI 30 pont alá süllyedése, illetve fisztulával szövődött CD esetén drenáló fisztulák számának, illetve a 
váladékozás mennyiségének legalább 50%-os csökkenése esetén fenntartó kezelés folytatása javasolt 
önmagában vagy immunszuppresszív terápiával együtt. Megfelelő válaszkészség esetén (luminális betegségben 
PCDAI legalább 50%-os csökkenése vagy komplett klinikai remisszió elérése, fisztulázó formában a fisztula 
záródás, illetve fisztulák számának legalább 50%-ös csökkenése esetén) a kezelés kezdetétől számított egy évig, 
teljes klinikai remissziót elérő betegekben évente ismételt vizsgálómódszerekkel igazolt hatékonyság 
megtartásáig adható, az orvos szakmai döntése alapján. Relapszus esetén ismételt terápia megkísérelhető. 
Amennyiben 6 hónapnál hamarabb lesz relapszus, akkor a fenntartó kezelési séma (8 hetente) javasolt. Ha ennél 
hosszabb idő telik el, akkor az indukciós sémát célszerű alkalmazni.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Az R3. 1. melléklet 4. pontjában foglalt táblázat 19. sora helyébe a következő sor lép: 
 
  (A  B 

 1.  Mennyiségi elszámolhatósági feltételek  Jelölése a 3. mellékletben) 
 
„ 

19.  Az adott vérkészítményből vagy egészségügyi 
eljárásból egy megjelenés során elszámolható 

 kiszerelési egységenként 

   darabszám kiszerelési egységet jelent    
” 

 
2. Az R3. 1. melléklet 6. pontja a következő 6.4. alponttal egészül ki: 

 
„6.4. Vér és vérkészítmény felhasználás kódolása 

 
6.4.1. A beteg számára beadott valamennyi vér, vérkészítmény mennyiségét egységben (1 E = 450 + 10% ml 
teljes vér feldolgozásából származó mennyiség) kell jelenteni.  
6.4.2. Besugárzott vérkészítmény esetén a „98002 Kiegészítő pont besugárzott vér adásakor” kód jelenthető 
kiszerelési egységenként (vérzsákonként). 
6.4.3. Választott vér esetén a „98001 Kiegészítő pont választott vér adásakor” kód jelenthető kiszerelési 
egységenként (vérzsákonként). 
6.4.4. Külön kóddal kell megadni a beadott vérkészítmény kiszerelési egységével (vérzsákonként) azonos 
mennyiségben a „88135 Transzfúzió során végzett tevékenység” kódot.” 
 
 
 
 

 

2. Az R2. 18. melléklet 6. pont 6.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„6.1. Megfelelő válaszkészség (3 hónap alatt) PCDAI minimum 50%-os vagy 15 pontos csökkenése, és a 
PCDAI 30 pont alá süllyedése, illetve fisztulával szövődött CD esetén drenáló fisztulák számának, illetve a 
váladékozás mennyiségének legalább 50%-os csökkenése esetén fenntartó kezelés folytatása javasolt 
önmagában vagy immunszuppresszív terápiával együtt. Megfelelő válaszkészség esetén (luminális betegségben 
PCDAI legalább 50%-os csökkenése vagy komplett klinikai remisszió elérése, fisztulázó formában a fisztula 
záródás, illetve fisztulák számának legalább 50%-ös csökkenése esetén) a kezelés kezdetétől számított egy évig, 
teljes klinikai remissziót elérő betegekben évente ismételt vizsgálómódszerekkel igazolt hatékonyság 
megtartásáig adható, az orvos szakmai döntése alapján. Relapszus esetén ismételt terápia megkísérelhető. 
Amennyiben 6 hónapnál hamarabb lesz relapszus, akkor a fenntartó kezelési séma (8 hetente) javasolt. Ha ennél 
hosszabb idő telik el, akkor az indukciós sémát célszerű alkalmazni.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Az R3. 1. melléklet 4. pontjában foglalt táblázat 19. sora helyébe a következő sor lép: 
 
  (A  B 

 1.  Mennyiségi elszámolhatósági feltételek  Jelölése a 3. mellékletben) 
 
„ 

19.  Az adott vérkészítményből vagy egészségügyi 
eljárásból egy megjelenés során elszámolható 

 kiszerelési egységenként 

   darabszám kiszerelési egységet jelent    
” 

 
2. Az R3. 1. melléklet 6. pontja a következő 6.4. alponttal egészül ki: 

 
„6.4. Vér és vérkészítmény felhasználás kódolása 

 
6.4.1. A beteg számára beadott valamennyi vér, vérkészítmény mennyiségét egységben (1 E = 450 + 10% ml 
teljes vér feldolgozásából származó mennyiség) kell jelenteni.  
6.4.2. Besugárzott vérkészítmény esetén a „98002 Kiegészítő pont besugárzott vér adásakor” kód jelenthető 
kiszerelési egységenként (vérzsákonként). 
6.4.3. Választott vér esetén a „98001 Kiegészítő pont választott vér adásakor” kód jelenthető kiszerelési 
egységenként (vérzsákonként). 
6.4.4. Külön kóddal kell megadni a beadott vérkészítmény kiszerelési egységével (vérzsákonként) azonos 
mennyiségben a „88135 Transzfúzió során végzett tevékenység” kódot.” 
 
 
 
 

12. melléklet a 15/2018. (VI. 28.) EMMI rendelethez
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13. melléklet a 15/2018. (VI. 28.) EMMI rendelethez

 

1. Az R3. 2. melléklet I. pontjában foglalt táblázat a „14640” megjelölésű sort követően a következő sorral egészül ki: 
 
(OENO 

kód Cs Egészségügyi eljárás 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

„14651   Biopsia testis  O   O      X O 
 
13 14 16 18 19 22 24 26 28 29 31 32 33 34 38 39 40 46 48 50 51 54 55 56 59 601 604 65 A2 7308 OENO kód2) 

           O                      O     O O              14651” 
 
2. Az R3. 2. melléklet I. pontjában foglalt táblázat a „16206” megjelölésű sort követően a következő sorral egészül ki: 
 
(OENO 

kód Cs Egészségügyi eljárás 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

„16207   Endobronchiális ultrahang vezérelt transbronchiális tűbiopszia (EBUS TBNA)             
 
13 14 16 18 19 22 24 26 28 29 31 32 33 34 38 39 40 46 48 50 51 54 55 56 59 601 604 65 A2 7308 OENO kód2) 

       X                                16207” 
 
3. Az R3. 2. melléklet I. pontjában foglalt táblázat „8889E” megjelölésű sora helyébe a következő sor lép: 
 
(OENO 

kód Cs Egészségügyi eljárás 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

„8889E   TIVA endotracheális intubációval első 1 óra  O O O O O O  O O O  
 
13 14 16 18 19 22 24 26 28 29 31 32 33 34 38 39 40 46 48 50 51 54 55 56 59 601 604 65 A2 7308 OENO kód2) 
O    O  O     O O O  O  O O    X O       8889E” 
 
4. Az R3. 2. melléklet I. pontjában foglalt táblázat „88140” megjelölésű sora helyébe a következő sor lép: 
 
(OENO 

kód Cs Egészségügyi eljárás 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

„88140  AHG (VIII. faktor készítmény) adása O  O  O       O 
 
13 14 16 18 19 22 24 26 28 29 31 32 33 34 38 39 40 46 48 50 51 54 55 56 59 601 604 65 A2 7308 OENO kód2) 

      O  X          O            88140” 
 
5. Hatályát veszti az R3. 2. melléklet I. pontjában foglalt táblázat „53416” és „53417” megjelölésű sora. 
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14. melléklet a 15/2018. (VI. 28.) EMMI rendelethez

 

1. Az R3. 3. számú melléklet „14513 Transbronchiális aspirációs tűvel végzett mintavétel” megjelölésű része 
helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„14513 Transbronchiális aspirációs tűvel végzett mintavétel 
A merev vagy száloptikás bronchoscopon átvezetett tűvel a megnagyobbodott mediasztinális nyirokcsomókból 
történő mintavétel, citológiai, esetleg szövettani vizsgálat céljából. 
Együtt: 16200 
Kizárva: 16206, 16207” 
 
2. Az R3. 3. melléklete a „14640 Biopsia urethrae” megjelölésű részét követően a következő résszel egészül ki: 
 
„14651  Biopsia testis 
Szövetmintavétel a heré(k)ből tumor gyanú illetve férfi meddőség kivizsgálása céljából. 
Elszámolási lehetőség (maximum): oldalanként 1; megjelenésenként 2” 
 
3. Az R3. 3. számú melléklet „16206 Bronchoscopon keresztül anyagvétel a nyirokcsomókból cytológiai 
vizsgálatra Wang tűvel” megjelölésű része helyébe a következő rendelkezés lép, és a „16207 Endobronchiális 
ultrahang vezérelt transbronchiális tűbiopszia (EBUS TBNA)” résszel egészül ki: 
 
„16206 Bronchoscopon keresztül anyagvétel a nyirokcsomókból cytológiai vizsgálatra Wang tűvel 
Bronchoscopos vizsgálat során speciális anyagvételi tűvel (WANG) a trachea vagy a nagyhörgő falán keresztül 
történő cytológiai anyagvétel. 
Együtt: 16200 
Kizárva: 14513; 16203; 16204; 16205, 16207 
 
16207 Endobronchiális ultrahang vezérelt transbronchiális tűbiopszia (EBUS TBNA) 
Speciális, disztális végébe épített ultrahang fejjel rendelkező bronchoszkópon keresztül a medisztinális és hilusi 
nyirokcsomókból végzett transzbronchiális biopszia, mely során a vizsgáló egyszerre látja az ultrahang 
segítségével a hörgőfal mögötti képleteket és a biopsziás tű pozícióját. 
Kizárva: 14513, 16206” 
 
4. Az R3. 3. melléklet „1632B Endoszkópos UH TruCut biopsia a tápcsatorna bármely területéről” megjelölésű 
része helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„1632B Endoszkópos UH TruCut biopsia a tápcsatorna bármely területéről 
Endoszonográfiával TruCut tűvel történő szöveti biopsziás mintavétel a felső és az alsó gastrointestinumból 
elérhető területekről. 
Kizárva: 1631B,1634B, 1635B, 1636B, 1637B, 1638B” 
 
5. Az R3. 3. melléklet „64076 Trombocita koncentrátum, zárt rendszerben, poolozott, 1E teljes vérből”-„66348 
Vörösvérsejt koncentrátum, 1 E gépi aferezis, adenin tartalmú oldatban reszuszpendált” megjelölésű része 
helyébe a következő rendelkezések lépnek: 
 
„64076 Trombocita koncentrátum, zárt rendszerben, poolozott, 1E teljes vérből 
A kód a transzfúzióra kerülő vérkészítményt tartalmazza. 
Elszámolási lehetőség (maximum): kiszerelési egységenként 1 
 
64125 Vörösvérsejt koncentrátum zárt rendszerben mosott, fiziológiás sóban vagy adenin tartalmú 
oldatban reszuszpendált 
A kód a transzfúzióra kerülő vérkészítményt tartalmazza. 
Elszámolási lehetőség (maximum): kiszerelési egységenként 1 
 
66150 Trombocita koncentrátum, 1E teljes vérből, saját plazmában reszuszpendált 
A kód a transzfúzióra kerülő vérkészítményt tartalmazza. 
Elszámolási lehetőség (maximum): kiszerelési egységenként 1 
 
66290 Vörösvérsejt koncentrátum határréteg szegény, reszuszpendált 
A kód a transzfúzióra kerülő vérkészítményt tartalmazza. 
Elszámolási lehetőség (maximum): kiszerelési egységenként 1 
 
66335 Kriofelülúszó, gépi aferezisből, 1 E fagyasztott 
A kód a transzfúzióra kerülő vérkészítményt tartalmazza. 
Elszámolási lehetőség (maximum): kiszerelési egységenként 1 
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66336 Plazma friss, fagyasztott, sejtszegény 
A kód a transzfúzióra kerülő vérkészítményt tartalmazza. 
Elszámolási lehetőség (maximum): kiszerelési egységenként 1 
 
66337 Trombocita koncentrátum, zárt rendszerben, poolozott, közegcserélt 1E teljes vérből 
A kód a transzfúzióra kerülő vérkészítményt tartalmazza. 
Elszámolási lehetőség (maximum): kiszerelési egységenként 1 
 
66338 Trombocita koncentrátum, 1E gépi aferezisből, saját plazmában 
A kód a transzfúzióra kerülő vérkészítményt tartalmazza. 
Elszámolási lehetőség (maximum): kiszerelési egységenként 1 
 
66339 Trombocita koncentrátum, 1E gépi aferezisből, közegcserélt 
A kód a transzfúzióra kerülő vérkészítményt tartalmazza. 
Elszámolási lehetőség (maximum): kiszerelési egységenként 1 
 
66343 Vörösvérsejt koncentrátum, zárt rendszerben, szűrt és mosott kb. 50 ml, adenin tartalmú 
oldatban, reszuszpendált 
A kód a transzfúzióra kerülő vérkészítményt tartalmazza. 
Elszámolási lehetőség: kiszerelési egységenként 1; 0-3 éves korig 
 
66344 Vörösvérsejt koncentrátum, zárt rendszerben, szűrt, kb. 50 ml, adenin tartalmú oldatban, 
reszuszpendált 
A kód a transzfúzióra kerülő vérkészítményt tartalmazza. 
Elszámolási lehetőség: kiszerelési egységenként 1; 0-3 éves korig 
 
66346 Plazma friss, fagyasztott, sejtszegény, kb. 50 ml 
A kód a transzfúzióra kerülő vérkészítményt tartalmazza. 
Elszámolási lehetőség: kiszerelési egységenként 1; 0-3 éves korig 
 
66347 Trombocita koncentrátum, zárt rendszerben, poolozott, szűrt, 1 E teljes vérből 
A kód a transzfúzióra kerülő vérkészítményt tartalmazza. 
Elszámolási lehetőség (maximum): kiszerelési egységenként 1 
 
66348 Vörösvérsejt koncentrátum, 1 E gépi aferezis, adenin tartalmú oldatban reszuszpendált 
A kód a transzfúzióra kerülő vérkészítményt tartalmazza. 
Elszámolási lehetőség (maximum): kiszerelési egységenként 1” 
 
6. Az R3. 3. melléklet „66988 Plazma friss, fagyasztott”-„69972 Vörösvérsejt koncentrátum, zárt rendszerben, 
szűrt, adenin tartalmú oldatban reszuszpendált” része helyébe a következő rendelkezések lépnek: 
 
„66988 Plazma friss, fagyasztott 
A kód a transzfúzióra kerülő vérkészítményt tartalmazza. 
Elszámolási lehetőség (maximum): kiszerelési egységenként 1 
 
66989 Krioprecipitátum, gépi aferezisből, 1 E friss, fagyasztott plazmából 
A kód a transzfúzióra kerülő vérkészítményt tartalmazza. 
Elszámolási lehetőség (maximum): kiszerelési egységenként 1 
 
66992 Vörösvérsejt koncentrátum, zárt rendszerben, szűrt, mosott fiziológiás sóban vagy adenin 
tartalmú oldatban reszuszpendált 
A kód a transzfúzióra kerülő vérkészítményt tartalmazza. 
Elszámolási lehetőség (maximum): kiszerelési egységenként 1 
 
66993 Vörösvérsejt koncentrátum, fagyasztott, -196 °C, felolvasztott 
A kód a transzfúzióra kerülő vérkészítményt tartalmazza. 
Elszámolási lehetőség (maximum): kiszerelési egységenként 1 
 
69400 Fehérvérsejt koncentrátum, 1E gépi aferezisből 
A kód a transzfúzióra kerülő vérkészítményt tartalmazza. 
Elszámolási lehetőség (maximum): kiszerelési egységenként 1 
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69401 Trombocita koncentrátum, zárt rendszerben, poolozott, szűrt, közegcserélt 1E teljes vérből 
A kód a transzfúzióra kerülő vérkészítményt tartalmazza. 
Elszámolási lehetőség (maximum): kiszerelési egységenként 1 
 
69403 Trombocita koncentrátum, fagyasztott, felolvasztott, szűrt, közegcserélt, 1E gépi aferezisből, -80 
°C 
A kód a transzfúzióra kerülő vérkészítményt tartalmazza. 
Elszámolási lehetőség (maximum): kiszerelési egységenként 1 
 
69971 Vörösvérsejt koncentrátum, szűrt, fagyasztott, -196 °C 
A kód a transzfúzióra kerülő vérkészítményt tartalmazza. 
Elszámolási lehetőség (maximum): kiszerelési egységenként 1 
 
69972 Vörösvérsejt koncentrátum, zárt rendszerben, szűrt, adenin tartalmú oldatban reszuszpendált 
A kód a transzfúzióra kerülő vérkészítményt tartalmazza. 
Elszámolási lehetőség (maximum): kiszerelési egységenként 1” 
 
7. Az R3. 3. melléklet „88135 Transzfúzió során végzett tevékenység” megjelölésű része helyébe a következő 
rendelkezés lép: 
 
„88135 Transzfúzió során végzett tevékenység 
A vér, vérkészítmény, plazma terápiás célú beadása. A tevékenység tartalmazza: a transzfúzióra való 
előkészítést, a transzfúzió előtti vizsgálatok elvégzését, a transzfúziós szerelék árát, a transzfúziót és a 
transzfúzió után előírt feladatokat. 
Együtt: 64076; 64125; 66150; 66290; 66335; 66336; 66337; 66338; 66339; 66343; 66344; 66346; 66347; 
66348; 66350; 66351; 66352; 66353; 66354; 66355; 66356; 66357; 66358; 66988; 66989; 66992; 66993; 
69400; 69401; 69403; 69971; 69972” 
Elszámolási lehetőség (maximum): kiszerelési egységenként 1” 
 
8. Az R3. 3. melléklet „88140 AHG transzfúzió (VIII. faktor készítmény)” megjelölésű része helyébe a következő 
rendelkezés lép: 
 
„88140 AHG (VIII. faktor készítmény) adása 
Gyári úton előállított, vírusmentesített VIII. faktor koncentrátum terápiás célú beadása.” 
 
9. Az R3. 3. melléklet „98001 Kiegészítő pont választott vér adásakor” és „98002 Kiegészítő pont besugárzott vér 
adásakor” megjelölésű része helyébe a következő rendelkezések lépnek: 
 
„98001 Kiegészítő pont választott vér adásakor 
Az egyes vérkészítmények beadása mellett kódolható, ha a beadott vér választásból származik. 
Elszámolási lehetőség (maximum): kiszerelési egységenként 1 
Együtt: 64125; 66290; 66343; 66344; 66348; 66992; 66993; 69971; 69972;  
 
98002 Kiegészítő pont besugárzott vér adásakor 
Az egyes vérkészítmények beadása mellett kódolható, ha azok besugárzása a beadás előtt megtörtént. 
Elszámolási lehetőség (maximum): kiszerelési egységenként 1 
Együtt: 64076; 64125; 66150; 66290; 66335; 66336; 66337; 66338; 66339; 66343; 66344; 66346; 66347; 
66348; 66350; 66351; 66352; 66353; 66354; 66355; 66356; 66357; 66358; 66988; 66989; 66992; 66993; 
69400; 69401; 69403; 69971; 69972” 
 
10. Az R3. 3. melléklet „12609 Transztelefonikus EKG elektív esetekben” megjelölésű részében a „havonta 10; 
évente” szövegrész helyébe az „évente” szöveg lép. 
 
11. Hatályát veszti az R3. 3. melléklet „53416 Mediastinoscopia collaris sec. Carlens” és „53417 Mediastinoscopia 
parasternalis sec. Stemmer” megjelölésű része. 
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Az R3. 5. mellékletében foglalt táblázat a következő 434. sorral egészül ki: 
 
  (A  B 

 1.  OENO kód  Egészségügyi eljárás) 
 
„ 

434. 16207 Endobronchiális ultrahang vezérelt transbronchiális tűbiopszia (EBUS TBNA) 
” 

 
  

15. melléklet a 15/2018. (VI. 28.) EMMI rendelethez
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029A

029D

029G

001A

1 2

029C

001B

057Z

002B

001C

008B

029F

029E

Van műtét

1.	  főcsoport

Intracranialis erek 
szűkületeinek és 
elzáródásának 

neurointervenciós kezelése

Nyaki PTA

Endovascularis aneurysma 
műtétek a központi idegrendszer 

erein

Fej, nyak, központi idegrendszer 
érmalformációinak, tumorainak 
endovascularis műtétei, speciális 

intracranialis műtéttel

Endovascularis aneurysma műtétek 
áramlásmódosítással a központi 

idegrendszer erein

Fej, nyak, központi idegrendszer 
érmalformációinak, tumorainak 

endovascularis műtétei

Speciális intracranialis műtétek 
trauma miatt, kor >= 18

Nagy, rutin intracranialis műtétek 
és gerincműtétek

súlyos társult betegséggel

Speciális intracranialis műtétek 
nem trauma miatt, kor >= 18

Nagy intracranialis műtétek 
trauma miatt, kor >= 18

Speciális intracranialis 
műtétek, kor < 18

Plexus brachialis 
komplikált műtétei

i i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

 

   

 
 
1. Az R4. 1. melléklet „I. Az aktív és kúraszerű ellátások folyamatábrái” rész 3. pont 3/1. alpontja helyébe a 
következő rendelkezés lép: 
 
„3/1. Idegrendszeri megbetegedések 

16. melléklet a 15/2018. (VI. 28.) EMMI rendelethez
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0040

0050

002A

001F

1 2

003E

010B

008A

009C

0060

007B

058Z

002C

Idegrendszeri műtétek 
(kivéve: intracranialis 

műtétek, gerincműtétek) 
súlyos társult betegséggel

Nagy intracranialis 
műtétek nem  trauma 

miatt, kor >= 18

Speciális  gerinc-, gerincvelő-
műtétek

Nagy gerinc-, gerincvelőműtétek

Nagy intracranialis műtétek 
kor < 18

Rutin intracranialis műtétek

Perifériás idegrevíziós műtétek

Plexus brachialis  műtétei

Agykamrai shunt revízió

Perifériás ideg-, agyideg-, egyéb 
idegrendszeri nagy műtétek 
(kivéve: plexus brachialis)

Rutin gerinc-, 
gerincvelőműtétek

Extracranialis 
érműtétek

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

3

Perifériás ideg-, agyideg-, egyéb 
idegrendszeri rutin- műtétek 010A
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022A

060Z

013D

3

025A

059Z

019A

0110

013C

015D

Neuroimmunológiai 
betegség teljes dózisú 
humán immunglobulin 
terápiával, kor >= 18

Neuroimmunológiai 
betegség humán 

immunglobulin terápiája 
relapsus esetén,

kor >= 18

Epilepsia műtét előtti 
specáilis kivizsgálása

Idegrendszer egyéb betegségei 
súlyos társult betegséggel

Cerebrovascularis 
betegségek (kivéve: TIA), 

praecerebralis 
érelzáródással, rtPA 

kezeléssel

Traumás stupor, kóma

 TIA, praecerebralis 
érelzáródások, epilepsiás 

roham, fejfájás súlyos 
társult betegséggel

 Idegrendszeri fertőzések, 
vírusmeningitis 

kivételével, kor < 18

Gerincvelő, ideggyők, 
cauda equina betegségek, 

sérülések

i

i

i

i

i

i

i

i

i

4

013E

Neuroimmunológiai 
betegség kezelése humán 

immunglobulin terápiával,
10 <= kor < 18

i

013F

Neuroimmunológiai 
betegség kezelése humán 

immunglobulin terápiával, 
kor < 10

i
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019B

014A

025D

022E

4

014B

0171

015F

023A

015E

012E

Cerebrovascularis 
betegségek (kivéve: TIA), 

praecerebralis 
érelzáródással, speciális 
kezelés nélkül, kor < 18

 Központi idegrendszer 
tudatzavarral járó traumái, 

kóma nélkül

 Idegrendszeri fertőzések, 
vírusmeningitis kivételével, 

kor >= 18

Sclerosis multiplex komplex 
vizsgálattal

Idegrendszeri daganatok

Sclerosis multiplex speciális 
kivizsgálással

Központi idegrendszer 
közepes rendellenességei és 

sérülései, kor < 18

Cerebrovascularis 
betegségek (kivéve: 
TIA), praecerebralis 

érelzáródással speciális 
kezelés nélkül, kor >= 18

Status epilepticus és bizonyos 
általánosult epilepsiák, epilepsia 

syndromák, kor < 18

Kisebb agyi sérülések, 
rendellenességek, 

kor < 18

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

5

0282

013A

Infantilis központi 
idegrendszeri laesio

Degeneratív idegrendszeri 
betegségek komplex 

átvizsgálással

i

i
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0160

0210

022H

026D

5

018A

022D

023E

023B

018B

023D

Agyideg, perifériás 
idegbetegségek,

kor < 18

Egyéb epilepsiás rohamok,
kor >= 18

Átmeneti
ischemiás agyi 

keringészavar (TIA)

Hypertensiv 
encephalopathia

Cerebrovascularis 
rendellenességek, kor 

< 18

Agyideg, perifériás 
idegbetegségek,

kor >= 18

Epilepsia (kivéve: status 
epilepticus és bizonyos 
általánosult epilepsiák, 
epilepsia syndromák),

kor < 18

Idegrendszer egyéb 
betegségei, 

kor < 18

Agyrázkódás, 
intracranialis sérülés 

kóma nélkül

Egyéb idegrendszeri és 
cerebrovascularis 

betegségek

i

i

i

i

i

i

i

i

i

6

0181Idegrendszeri betegségek 
sürgősségi ellátása i

i

0200Vírusmeningitis i
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026C

6

022GEpilepsia sürgősségi 
ellátása

Intoxikált beteg izolált 
fejsérülésének 

sürgősségi ellátása

i

i

Migrén
sürgősségi ellátása 0231

 

” 

  

 

2. Az R4. 1. melléklet „I. Az aktív és kúraszerű ellátások folyamatábrái” rész 3. pont 3/2. alpontja helyébe a 
következő rendelkezés lép: 
 
„3/2. Szembetegségek 
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069B

069A

Szem speciális 
műtétei

Szem felületi 
elváltozásainak 

kezelése amnionnal

0611

1

2.	  főcsoport

Van műtét Pars plana 
vitrectomia

Műlencse-
beültetéssel

Szaruhártya-
átültetés

Műlencse-
beültetéssel

Egyéb vitrectomiák

Orbita műtétek

Intraocularis műtétek, 
kivéve retina, iris, lencse, 

üvegtest műtétei

Szürkehályogműtét 
phakoemulsificatios módszerrel, 

hajlítható műlencse biztosításával

Retina műtétek

Lencseműtétek műlencse-
beültetéssel

2

0610

Műlencse 
biztosításával

0620

0612

069C

0640

0700

0680

0630

0670

0671

i i i

i i

i i

i

i

i

i

i

i

i

Szürkehályogműtét 
phakoemulsificatios módszerrel, 
tórikus műlencse biztosításával

0682
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1

Primer iris 
műtétek

Egyéb 
lencseműtétek

Szürkehályog műtét 
phakoemulsificatios 

módszerrel, hajlítható 
műlencse beültetéssel a 

műlencse ár térítése nélkül

Extraocularis műtétek 
az

 orbita  kivételével,
kor < 18

Extraocularis műtétek 
az

 orbita  kivételével,
 kor >= 18

2

0650

0660

0681

071B

071A

i

i

i

i

Neovascularisatióval járó 
időskori macula degeneratio 

kezelése
0633

Szem egyéb betegségei 074C

i

 

” 

  

 

3. Az R4. 1. melléklet „I. Az aktív és kúraszerű ellátások folyamatábrái” rész 3. pont 3/5. alpontja helyébe a 
következő rendelkezés lép: 
 
„3/5. Keringésrendszeri betegségek 
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192A

Veleszületett és szerzett 
intra- és extracardialis 
kommunikációk zárása 

szívkatéterrel

Diagnosztikus katéterezés, 
percutan cardiovasc. műtét 
és coronaria bypass műtét 

stent nélkül

181B

1

5.	  főcsoport

Van műtét

Diagnosztikus 
katéterezés, percutan 
cardiovasc. műtét és 

coronaria bypass műtét 
(egy v. több stenttel)

Jelentős szív-
érrendszeri műtétek, 

kor <  2

Coronaria bypass 
katéterezéssel

Szívbillentyű műtétek, 
katéterezéssel

Többszörös, 
kiterjesztett, jelentős 
szív- és érműtétek

Percutan cardiovasc. műtét 
és  bypass műtét

185C

192B

177C

176A

1930

190A

177A

1910

177D

i

i

i

i

i

i

négy vagy 
több

Diagnosztikus katéterezés, 
katéteres szívbillentyű 

műtét és nyílt szívbillentyű 
műtét

Coronaria bypass 
(négy v. több), 

katéterezés nélkül

2

i i

i

i

5 napot meghaladó gépi 
lélegeztetés nyitott szívműtétek 

esetén iNO kezeléssel
181Cii

i
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177B

Szívbillentyű műtétek, 
katéterezés nélkül

Egyéb szív-érrendszeri 
műtétek

2081

3

Coronaria bypass, 
katéterezés nélkül

AMI PCI-vel (egy v. 
több stenttel)

AMI PCI-vel, stent 
nélkül

Percutan cardiovasc. 
műtétek egy ágon egy 

vagy több stenttel 

Percutan és egyéb érműtét 
(egy vagy több stenttel vagy 

homografttal)

Diagnosztikus katéterezés 
transzszeptális katéteres 

szívbillentyű műtét 
továbbkezeléssel

176B

1820

2082

183H

190C

187A

183G

270Z

i

i

i

i

i

i

Áthelyezés 
nélkül

Keringési betegségek 
műtétei súlyos társult 

betegséggel

4

i i

i

1 2

Jelentős szív-
érrendszeri műtétek,

kor >= 2
181Ai

i

Diagnosztikus katéterezés, egyéb 
katéteres szívbillentyűműtét 

továbbkezeléssel
188AI
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5

3 4

187B

Percutan vascularis műtétek, 
továbbkezelés nélkül (egy vagy 

több stenttel)
190G

Percutan cardiovascularis 
műtétek, stent nélkül, 
áthelyezés nélkül

183L

Diagnosztikus katéterezés, 
transzszeptális katéteres 

szívbillentyű műtét továbbkezelés 
nélkül

Percutan cardiovascularis 
műtétek stent nélkül, 

áthelyezéssel

Nagy cardiovascularis 
műtétek

Percutan és egyéb 
érműtét stent nélkül

Diagnosztikus katéterezés, egyéb 
katéteres szívbillentyűműtét 

továbbkezelés nélkül

A szív diagnosztikus 
elektrofiziológiai vizsgálata

 Amputáció keringési zavarok 
miatt, kivéve a kéz-, lábujjakat

6

183M

178C

190D

188B

1801

2010

i

i

i

i

i

i

i

i

i

190E
Percutan vascularis műtétek, 
továbbkezeléssel (egy vagy 

több stenttel)
i

Aritmiák kezelése radiofrekvenciás 
katéteres ablációval, tételes elszámolás 

alá eső elektroanatómiai 
térképezőrendszer és katéter 

segítségével

Aritmiák kezelése 
radiofrekvenciás katéter 

ablációval, tételes elszámolás alá 
eső katéterrel

186G

186H

i

i
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199C

Keringési betegségek AMI 
kivételével, katéterezéssel 

igazolva

Keringési rendszer egyéb 
műtétei

195A

7

Alsó végtag revascularisatio 
(kivéve: sympathectomia)

Állandó pacemaker-
beültetés, AICD, 

katéterezéssel

Kéz-, lábujjamputáció 
keringési zavarok miatt

Embolectomia

2110

2040

2020

2000

1800

195B

i

i

i

i

i

Diagnosztikus katéterezés

Állandó pacemaker-beültetés, 
AICD, katéterezés nélkül i

5 6

Percutan vascularis 
műtétek, továbbkezelés 

nélkül, stent nélkül
190Hi

i

Sympathectomia 199Di

i

Percutan vascularis műtétek, 
továbbkezelésel, stent nélkül

Egyéb cardiovascularis 
műtétek

Egyéb érműtétek

190F

1790

198E

i

i

i

1802
Pulmonális vazoreaktivitás 

mérése katéterezéssel és 
iNO adásával

i

8
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269Z

Keringési rendellenességek, 
(kivéve: AMI thrombolysissel, 

endocarditis,
 krónikus szívelégtelenség)
súlyos társult betegséggel

Thrombolysis AMI esetén szöveti 
plazminogen aktivátorral, 

áthelyezés nélkül

217D

8

Súlyos szívelégtelenség 

Perifériás érelzáródások 
(thrombosis, 

embolia) fibrinolytikus kezelése

AMI  ideiglenes pacemaker 
beültetéssel

Kritikus végtagi ischaemia 
prostanoid kezelése

    Instabil angina,
Q hullám nélküli infarctus spec. 

intravénás thrombocyta 
aggregáció gátló kezeléssel

AMI speciális 
kezelés nélkül

268Z

2092

2060

2221

2070

216E

2231

218D

i

i

i

i

i

i

Szívizomgyulladás

A szív veleszületett nagyobb 
rendellenességei, kor < 18

i

i

7

Acut, subacut 
endocarditis 2120i

i

Keringési betegségek 
speciális kezeléssel 2210i

i

Pacemaker-
 revízió és -csere 1961i

Varix lekötés, eltávolítás 2030

8
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2130

Mélyvénás thrombophlebitis

Szívritmus-, vezetési zavarok	   
ideiglenes pacemaker-beültetéssel

2220

Szívelégtelenség 

Angina pectoris, komplex non-
invazív vizsgálattal

A szív veleszületett és szerzett 
kisebb rendellenességei,

kor < 18

A szív veleszületett és szerzett 
billentyű rendellenességei,

kor >= 18

Érbetegségek

Atherosclerosis, angina 
pectoris, egyéb keringési 

betegségek

2140

219C

218C

216D

2230

218A

2240

2250

i

i

i

i

i

Hypertonia

Collapsus

i

i

8

Thrombolysis AMI esetén 
szöveti plazminogen 

aktivátorral, áthelyezéssel 
2091i

i

Hypertoniás krízis sürgősségi 
ellátása 2241i

i

Szívritmus-, vezetési zavarok 
sürgősségi ellátása

220D

220C

Szívritmus-, vezetési zavarok	   
ideiglenes pacemaker-beültetés 

nélkül
i

i

” 
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4. Az R4. 1. melléklet „I. Az aktív és kúraszerű ellátások folyamatábrái” rész 3. pont 3/11. alpontja helyébe a 
következő rendelkezés lép: 
 
„3/11. Vese- és húgyúti betegségek 

 

 

566B

Vese-, húgyutak műtétei 
(kivéve: jelentős műtétek) 
súlyos társult betegséggel

Vese,  húgyhólyag műtétei  
(kivéve: jelentős műtétek),	  

kor < 1

11.	  főcsoport

Van műtét

Vese, ureter, húgyhólyag 
jelentős műtétei daganat 
miatt, cystectomiaval és 

hólyagpótlással

Vese, ureter, húgyhólyag 
jelentős műtétei daganat miatt

Inkontinencia szalag 
behelyezése

Vese, ureter, húgyhólyag 
nagyobb műtétei nem 

daganat miatt

608Z

5680

566C

570D

569C

574D

570E

i

i

i

i

i

Vese, húgyvezeték, 
húgyhólyag kisebb műtétei

i

i

Transurethralis 
műtétek 571Ci

i

5750

1

Nephrostoma 5751i

A vese, a húgyvezeték 
komplikált endoszkópos 

műtétei

Húgycsőműtétek 5720

573BVese, húgyutak egyéb 
műtétei 

i

A vese, a húgyvezeték 
egyszerű endoszkópos 

műtétei

i

i
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Veseelégtelenség súlyos 
társult betegséggel

Vese-, húgyutak egyéb 
belgyógy. betegségei, 

cytostaticus vagy cyclosporin 
kezeléssel, kor < 18

Veseelégtelenség,
kor < 18

Vese-, húgyúti	  betegségek	  (kivéve:
veseelégtelenség, a vese, húgyutak	  
egyéb belgyógyászati	  betegségei 

cytostatikus	  v.	  Cyclosporin kezeléssel)

Vese-, húgyutak urológiai 
betegségei,	  kor < 18

609Z

5820

576A

610Z

584D

583D

i

i

i

i

Nephrozisok,
 kor < 18

i

i

Veseelégtelenség, kor >= 18 576Bi

Vese-, húgyúti fertőzések,
kor < 2 578Bi

Vese-, húgyúti fertőzések,
2 <= kor < 18 578Ai

1

Vese-, húgyutak egyéb 
belgyógyászati betegségei 

cytostaticus vagy cyclosporin 
kezeléssel, kor >= 18

5821i

Nephrozisok, kor >= 18 583Gi

Veseműködés súlyos zavara,
kor >= 18 576Ci

2
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579CHúgyrendszeri kövek, görcsállapotok 
sürgősségi ellátása

2

Vese-, húgyúti daganatok

Vese-, húgyúti fertőzések,
kor >= 18

Vese-, húgyúti tünetek

577B

578D

580E

i

i

i

 

” 
 
5. Az R4. 1. melléklet „I. Az aktív és kúraszerű ellátások folyamatábrái” rész 3. pont 3/14. alpontja helyébe a 
következő rendelkezés lép: 
 
„3/14. Várandósság, szülés, gyermekágy 
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671B

Hüvelyi szülés műtéttel, 
patológiás várandósság után

Császármetszés

14.	  főcsoport

Van műtét Császármetszés patológiás 
várandósság után

Méhen kívüli (ectopias) 
várandósság műtétei 

laparoszkóppal

Méhen kívüli (ectopias) 
várandósság műtétei 

laparotomiával

Középidős vetélés 
(spontán és művi)

674B

671A

6780

6790

674A

675A

i

i

i

i

Genetikai amniocentézis 
kromoszómavizsgálattal

i

Postpartum, post abortum 
betegségek műtéttel 677A

i

681C

1

Chorionboholy mintavétel 
kromoszómavizsgálattal 675B

Hüvelyi szülés műtéttel

2

i

i

i

i

i

Egyéb várandóssági műtétek

Inkomplett vetélés műszeres 
befejezéssel 12. hétig

6760

6800

i

i

 
  



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2018. évi 98. szám 4795

 

Nagy rizikójú szülés (kivéve: 
császármetszés) patológiás 

várandósság után

Epidurális 
érzéstelenítéssel

Hüvelyi szülés patológiás 
várandósság után

Fenyegető koraszülés 
kezelése atosiban-nal, a 

várandósság betöltött 24. 
hetétől a 33. hetéig

Nagy rizikójú szülés 
(kivéve: 

császármetszés)

672B

673B

673D

6831

673C

6830

i

i

Fenyegető koraszülés

i

Hüvelyi szülés 673A

672A

Egyéb antepartum 
betegségek 6840

Hüvelyi szülés 
epidurális 

érzéstelenítéssel

i

i

i

i

i

Fenyegető vetélés 6820

677B

i

1 2

Interruptio aspirációs
 kürettel 12. hét előtt, altatással 681D

i

Postpartum, post 
abortum betegségek

műtét nélkül
 
” 
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1. Az R4. 2. melléklet „**** 01 013C Neuroimmunológiai betegség teljes dózisú humán immunglobulin 
terápiával, 18 év felett” és „**** 01 013D Neuroimmunológiai betegség humán immunglobulin terápiája 
relapsus esetén, 18 év felett” megjelölésű része helyébe a következő rendelkezések lépnek: 
 
„**** 01 013C Neuroimmunológiai betegség teljes dózisú humán immunglobulin terápiával, 18 év felett 

BETEGSÉGEK 
 

G6100 Guillain-Barré-syndroma 
G7000 Myasthenia gravis 
G6180 Egyéb gyulladásos polyneuropathiák 
 

ÉS BEAVATKOZÁSOK (LEGALÁBB 5 NAPON ÁT) 
 

92255 Human immunglobulin adása (ellátási napban) 
 
**** 01 013D Neuroimmunológiai betegség humán immunglobulin terápiája relapsus esetén, 18 év 
felett 

BETEGSÉGEK 
 

G6100 Guillain-Barré-syndroma 
G7000 Myasthenia gravis 
G6180 Egyéb gyulladásos polyneuropathiák 
 

ÉS BEAVATKOZÁSOK (LEGALÁBB 2 NAPON ÁT) 
 

92255 Human immunglobulin adása (ellátási napban)” 
 
2. Az R4. 2. melléklet „**** 01 013D Neuroimmunológiai betegség humán immunglobulin terápiája relapsus 
esetén, 18 év felett” megjelölésű részét követően a következő résszekkel egészül ki: 
 
„**** 01 013E Neuroimmunológiai betegség kezelése humán immunglobulin terápiával, 10-18 év között 

BETEGSÉGEK 
 

G0481 Autoimmun encephalitis 
G2531 Opsoclonus myoclonus 
G35H0 Sclerosis multiplex  
G3680 Egyéb meghatározott heveny disszeminált demyelinisatio 
G3690 Heveny, disszeminált demyelinisatio, k.m.n. 
G4051 Autoimmun eredetű speciális epilepsziás szindrómák 
G4081 Autoimmun eredetű epilepszia 
G4181 Autoimmun eredetű status epilepticus 
G6100 Guillain-Barré-syndroma 
G6180 Egyéb gyulladásos polyneuropathiák 
G7000 Myasthenia gravis 
 

ÉS BEAVATKOZÁSOK 
  

92255 Human immunglobulin adása (ellátási napban) 
 
**** 01 013F Neuroimmunológiai betegség kezelése humán immunglobulin terápiával, 10 év alatt 

BETEGSÉGEK 
 

G0481 Autoimmun encephalitis 
G2531 Opsoclonus myoclonus 
G35H0 Sclerosis multiplex  
G3680 Egyéb meghatározott heveny disszeminált demyelinisatio 
G3690 Heveny, disszeminált demyelinisatio, k.m.n. 
G4051 Autoimmun eredetű speciális epilepsziás szindrómák 
G4081 Autoimmun eredetű epilepszia 
G4181 Autoimmun eredetű status epilepticus 
G6100 Guillain-Barré-syndroma 
G6180 Egyéb gyulladásos polyneuropathiák 
G7000 Myasthenia gravis 
 

17. melléklet a 15/2018. (VI. 28.) EMMI rendelethez
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ÉS BEAVATKOZÁSOK  
 

92255 Human immunglobulin adása (ellátási napban)” 
 
3. Az R4. 2. számú melléklet „**** 02 0681 Szürkehályog műtétphacoemulsificatios módszerrel, hajlítható 
műlencse beültetéssel, a műlencse ár térítése nélkül” megjelölésű részét követően a következő résszel 
egészül ki: 
 
„**** 02 0682 Szürkehályogműtét phakoemulsificatios módszerrel, tórikus műlencse biztosításával 

 
BETEGSÉGEK 

 
A főcsoportba tartozó bármely betegség 

 
ÉS TÁRSULT BETEGSÉGEK 

 
H5220 Astigmatizmus 
 

ÉS BEAVATKOZÁSOK 
 

51477 Szürkehályog műtét phacoemulsificatios módszerrel, tórikus műlencse-
beültetéssel 
 

ÉS ESZKÖZÖK 
 

01205 Tórikus műlencse” 
 
4. Az R4. 2. melléklet „**** 05 181B Jelentős szív-érrendszeri műtétek 2 éves kor alatt” megjelölésű része 
helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„**** 05 181B Jelentős szív-érrendszeri műtétek 2 éves kor alatt 
 

BETEGSÉGEK 
A főcsoportba tartozó bármely betegség 

 
ÉS BEAVATKOZÁSOK "A" 

 
A kódlistát ld. a főcsoport 181A csoportjában!” 

 
5. Az R4. 2. melléklet „**** 05 1801 A szív diagnosztikus elektrofiziológiai vizsgálata” megjelölésű részét 
követően a következő résszel egészül ki: 
 
„**** 05 1802 Pulmonális vazoreaktivitás mérése katéterezéssel és iNO adásával 

BETEGSÉGEK 
 

A főcsoportba tartozó bármely betegség 
 

BEAVATKOZÁSOK 
 

17141 Pulmonális vazoreaktivitás mérése katéterezéssel és iNO adásával” 
 
6. Az R4. 2. melléklet „**** 05 181B Jelentős szív-érrendszeri műtétek 2 éves kor alatt” megjelölésű részét 
követően a következő részekkel egészül ki: 
 
„**** 05 181C 5 napot meghaladó gépi lélegeztetés nyitott szívműtétek esetén iNO kezeléssel 
 

BETEGSÉGEK 
 

A főcsoportba tartozó bármely betegség 
 

NYITOTT SZÍVMŰTÉT BEAVÁTKOZÁSOK "A" 
 

A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 
 

INTENZÍV IGAZOLÓ ELJÁRÁSOK "B" 
 

87120 Intermittáló pozitív nyomású gépi lélegeztetés, endotracheális intubációval (ellátási napban) 



4798 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2018. évi 98. szám 

 

87121 Intermittáló pozitív nyomású gépi lélegeztetés, JET technikával (ellátási napban) 
 

INTENZÍV IGAZOLÓ ELJÁRÁSOK "C" 
 

87122 Nasalis CPAP (folyamatos poz. légúti nyomással végzett) lélegeztetés gyerekeknél (ellátási napban) 
 

BEAVATKOZÁSOK "D" 
87128 Inhalációs NO terápia respirátor alkalmazásával (ellátási napban) 
 
A FŐCSOPORTBA TARTOZÓ BÁRMELY BETEGSÉG ÉS "A" BEAV. ÉS ("B" BEAV. VAGY "C" BEAV. 5 NAPOT 

MEGHALADÓAN) ÉS ("D" BEAV. LEGALÁBB 2 NAPIG) 
 
**** 05 181D Kiegészítő HBCs iNO kezelésre nyitott szívműtétek esetén 
 

BETEGSÉGEK 
 

A főcsoportba tartozó bármely betegség 
 

NYITOTT SZÍVMŰTÉT BEAVÁTKOZÁSOK "A" 
 

A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 
 

INTENZÍV IGAZOLÓ ELJÁRÁSOK "B" 
 

87120 Intermittáló pozitív nyomású gépi lélegeztetés, endotracheális intubációval (ellátási napban) 
87121 Intermittáló pozitív nyomású gépi lélegeztetés, JET technikával (ellátási napban) 
87122 Nasalis CPAP (folyamatos poz. légúti nyomással végzett) lélegeztetés gyerekeknél (ellátási napban) 
87126 Intermittáló pozitív nyomású lélegeztetés speciális arcmaszkon keresztül (Kivéve egyszerű CPAP) 
89222 Folyamatos O2 saturatio mérés a v.juguláris int.bulbusában v. az a. pulmonalisban 
89223 Folyamatos invazív centrális vénás nyomásmérés 
89444 Folyamatos invazív artériás nyomásmérés 
89445 Folyamatos invazív nyomásmérés az artéria pulmonalisban Schwan-Ganz katéterrel 
89446 Cardiac output folyamatos invazív monitorizálása 

 
BEAVATKOZÁSOK "C" 

 
87128 Inhalációs NO terápia respirátor alkalmazásával (ellátási napban) 
87129 Inhalációs NO terápia arcmaszkon keresztül (ellátási napban) 

 
ELSZÁMOLHATÓ A 176A, 176B, 177A, 177B, 177C, 177D, 178C, 181A, 181B, 1820, 190A, 1910, 192A, 192B 
ÉS 1930 HBCS MELLETT, HA A FŐCSOPORTBA TARTOZÓ BÁRMELY BETEGSÉG ÉS "A" BEAV. ÉS ("B" 

BEAV. LEGALÁBB 2 NAPIG) ÉS ("C" BEAV. LEGALÁBB 2 NAPIG) 
 
**** 05 181E Kiegészítő HBCs iNO kezelésre kardiogén shock esetén 

 
"3" TÍPUSKÉNT ELFOGADOTT BETEGSÉGEK "A" 

 
R5700 Cardiogen shock 

 
"1" TÍPUSKÉNT ELFOGADOTT BETEGSÉGEK "B" 

 
I2600 Tüdőembolia heveny pulmonalis szívbetegség említésével 
I2601 Masszív tüdőembolia heveny pulmonalis szívbetegség említésével 
I2602 Szubmasszív tüdőembolia heveny pulmonalis szívbetegség említésével 
I2603 Egyéb tüdőembolia heveny pulmonalis szívbetegség említésével 
I2700 Elsődleges pulmonalis hypertensio 
I2780  Egyéb meghatározott pulmonalis szívbetegség 
I2790  Pulmonalis szívbetegség, k.m.n. 
I2810  Az arteria pulmonalis aneurysmája 
I3710  A pulmonális billentyű elégtelensége 
Q2180 A szívsövények egyéb veleszületett rendellenességei 
Q2190 A szívsövény veleszületett rendellenessége, k.m.n. 

 
BEAVATKOZÁSOK "C" 

 
33981 Coronaria stent beültetés RCA (jobb coronária) ágba 
33986 Coronaria stent beültetés CX (r. circumflexus) ágba 
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5396F Coronaria angioplastica RCA (jobb coronária) ágon 
5396K Coronaria angioplastica CX (r. circumflexus) ágon 

 
BEAVATKOZÁSOK "D" 

 
87128 Inhalációs NO terápia respirátor alkalmazásával (ellátási napban) 
87129 Inhalációs NO terápia arcmaszkon keresztül (ellátási napban) 

 
ELSZÁMOLHATÓ A 183G ÉS 183L HBCS MELLETT, HA ("3"-AS TÍPUSKÉNT "A" DIAGN.) ÉS ("1"-ES 

TÍPUSKÉNT "B" DIAGN.) ÉS "C" BEAV. ÉS ("D" BEAV. LEGALÁBB 2 NAPIG) 
 
**** 05 181F Kiegészítő HBCs iNO kezelésre pulmonális hypertóniás krízis esetén 

 
"3" TÍPUSKÉNT ELFOGADOTT BETEGSÉGEK "A" 

 
U9901 Pulmonális hypertóniás krízis 

 
"1" TÍPUSKÉNT ELFOGADOTT BETEGSÉGEK "B" 

 
I2600 Tüdőembolia heveny pulmonalis szívbetegség említésével 
I2601 Masszív tüdőembolia heveny pulmonalis szívbetegség említésével 
I2602 Szubmasszív tüdőembolia heveny pulmonalis szívbetegség említésével 
I2603 Egyéb tüdőembolia heveny pulmonalis szívbetegség említésével 
I2700 Elsődleges pulmonalis hypertensio 
I2780  Egyéb meghatározott pulmonalis szívbetegség 
I2790  Pulmonalis szívbetegség, k.m.n. 
I2810  Az arteria pulmonalis aneurysmája 
I3710  A pulmonális billentyű elégtelensége 
Q2180 A szívsövények egyéb veleszületett rendellenességei 
Q2190 A szívsövény veleszületett rendellenessége, k.m.n. 

 
BEAVATKOZÁSOK "C" 

 
87128 Inhalációs NO terápia respirátor alkalmazásával (ellátási napban) 
87129 Inhalációs NO terápia arcmaszkon keresztü l (ellátási napban) 

 
ELSZÁMOLHATÓ A 268Z HBCS MELLETT, HA ("3"-AS TÍPUSKÉNT "A" DIAGN.) ÉS ("1"-ES TÍPUSKÉNT "B" 

DIAGN.) ÉS ("C" BEAV. LEGALÁBB 2 NAPIG)” 
 
7. Az R4. 2. melléklet „**** 08 371B Cervicocapitalis csípőprotézis-beültetés komplikáció nélkül” megjelölésű 
rész „01306” megjelölésű sora helyébe a következő sor lép: 
 
„01306 Cervicocapitalis csípőprotézis” 
 
8. Az R4. 2. melléklet „**** 08 371R Nagyízületi protézis körüli törés megoldása traumatológián” 
megjelölésű része helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„**** 08 371R Nagyízületi protézis körüli törés megoldása traumatológián 
 

BETEGSÉGEK 
 

S3240 Az acetabulum törése 
S7200 A combnyak törése 
S7210 Pertrochanter törés 
S7220 Subtrochantericus törés 
S7230 A combcsont testének törése 
S7240 A combcsont distalis törése 
S7270 A combcsont többszörös törése 
S7280 A combcsont egyéb részeinek törései 
S7290 A combcsont k.m.n. részének törése 
 

ÉS "V" TÍPUSKÉNT ELFOGADOTT BETEGSÉGKÓDOK 
 

Z9660 Ízületi implantátumot viselő személy 
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ÉS BEAVATKOZÁSOK 
 

57830 Csont tumor exstirpatio 
57832 Exstirpatio intralaesionalis tumoris ossealis 
57833 Exstirpatio marginalis tumoris ossealis 
57834 Exstirpatio latus tumoris ossealis 
57835 Exstirpatio radicalis tumoris ossealis 
57860 Cortico-spongiosus span átültetés 
57861 Csontblock beültetés, autolog 
57862 Csontblock beültetés, homolog 
57863 Csontblock beültetés, érnyeles 
57864 Csontblock beültetés, szabad érnyeles 
57869 Csontpótlás heterolog 
5786A Csontpótlás syntethicus 
57873 Csont belső rögzítés- egyéb okból 
57900 Percutan tűzés 
57901 Goetze cerclage 
57906 Jewett szegezés 
57907 Pugh szegezés 
57908 DHS synthesis 
57909 Vitallium kombinált szegezés 
5790A Ender szegezés 
5790B Percutan tűzés, menetes Kirschner 
57920 Intraossealis drótvarrat 
57921 Tűzés feltárással 
57923 Cerclage csonttörés rögzítésére 
57924 Csavarozás 
57925 KFI lemezelés 
57926 Kis DC lemezelés 
57927 Keskeny DC lemezelés 
57928 Széles DC lemezelés 
57929 Karmos lemezelés 
5792A Támasztó lemezelés 
5792B Ender lemezelés 
5792C Burri lemezelés 
5792D Rekonstrukciós lemez felhelyezés 
5792E Lohere lemez felhelyezés 
5792F H lemezelés 
5792G T lemezelés 
5792H Fél cső lemezelés 
5792I Kettős lemezelés 
5792K KFI minicsavarozás 
5792L KFI mini lemezelés 
5792M KFI mini T lemezelés 
5792P 135 fokos szögletlemezelés 
5792R DCS synthesis 
5792S Harmadcső lemezelés 
58145 Impressio kiemelés, spongiosa plastica támasztóelem 
58146 Impressio kiemelés, spongiosa plastica csavarozás 
58160 Chiari-osteotomia 
58161 Vápatető képzés 
83400 Compressios törésegyesítés 
83620 Velőűrsínezés 
83623 Rush-szegezés 
83624 Gamma-szegezés 
83625 Velőűrszegezés, fedett 
83626 Velőűrszegezés, reteszelt - fedett 
83627 Velőűrszegezés, nyílt 
83628 Velőűrszegezés, reteszelt - nyílt 
83630 Velőűr felfúrás 
84010 Extensio sceletalis - Kirschner drót 

 
ÉS BEAVATKOZÁSOK 

 
58150 Csípőprotézis beültetés, cementes 
58157 Csípőprotézis vápa csere, cementes-cement nélkülire 
58158 Csípőprotézis szár csere, cementes-cementesre 
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58159 Csípőprotézis szár csere, cementes-cement nélkülire 
5815A Csípőprotézis csere, cementes-cementesre 
5815B Csípőprotézis csere, cementes-cement nélkülire 
5815C Csípőprotézis fej csere 
5815F Cervicocapitalis csípőprotézis csere totálra 

 
ÉS ESZKÖZÖK 

 
01301 Totál csípőprotézis, cementes 
01311 Totál csípőprotézis, cement nélküli 
01313 Csípőprotézis szár, cement nélküli 
01314 Csípőprotézis vápa, cement nélküli 

 
ÉS A SÜRGŐSSÉGI INDIKÁCIÓ FELTÉTELEI” 

 
9. Az R4. 2. melléklet „**** 11 576A Veseelégtelenség 18 év alatt” megjelölésű része helyébe a következő 
rendelkezés lép: 
 

„**** 11 576A Veseelégtelenség 18 év alatt 

BETEGSÉGEK 

N1700 Heveny veseelégtelenség tubularis necrosissal 
N1710 Heveny veseelégtelenség, heveny vesekéreg-elhalással 
N1720 Heveny veseelégtelenség medullaris necrosissal 
N1780 Egyéb heveny veseelégtelenség 
N1781 Egyéb heveny veseelégtelenség KDIGO AKI I. stádium 
N1782 Egyéb heveny veseelégtelenség KDIGO AKI II. stádium 
N1783 Egyéb heveny veseelégtelenség KDIGO AKI III. stádium 
N1790 Heveny veseelégtelenség, k.m.n. 
N1791 Heveny veseelégtelenség, k.m.n. KDIGO AKI I. stádium 
N1792 Heveny veseelégtelenség, k.m.n. KDIGO AKI II. stádium 
N1793 Heveny veseelégtelenség, k.m.n. KDIGO AKI III. stádium 
N1800 Végstádiumú veseelégtelenség 
N1880 Egyéb krónikus veseelégtelenség 
N1881 Egyéb krónikus veseelégtelenség KDIGO CKD I. stádium 
N1882 Egyéb krónikus veseelégtelenség KDIGO CKD II. stádium 
N1883 Egyéb krónikus veseelégtelenség KDIGO CKD III. stádium 
N1884 Egyéb krónikus veseelégtelenség KDIGO CKD IV. stádium 
N1885 Egyéb krónikus veseelégtelenség KDIGO CKD V. stádium 
N1890 Krónikus veseelégtelenség, k.m.n. 
N1891 Krónikus veseelégtelenség, k.m.n. KDIGO CKD I. stádium 
N1892 Krónikus veseelégtelenség, k.m.n. KDIGO CKD II. stádium 
N1893 Krónikus veseelégtelenség, k.m.n. KDIGO CKD III. stádium 
N1894 Krónikus veseelégtelenség, k.m.n. KDIGO CKD IV. stádium 
N1895 Krónikus veseelégtelenség, k.m.n. KDIGO CKD V. stádium 
N19H0 Nem meghatározott veseelégtelenség” 

 
10. Az R4. 2. melléklet „**** 11 576B Veseelégtelenség 18 év felett” megjelölésű része helyébe a következő 
rendelkezés lép, és ezt követően a következő résszel egészül ki: 
 
„**** 11 576B Veseelégtelenség 18 év felett 

 
BETEGSÉGEK 

 
N1780 Egyéb heveny veseelégtelenség 
N1781 Egyéb heveny veseelégtelenség KDIGO AKI I. stádium 
N1790 Heveny veseelégtelenség, k.m.n. 
N1791 Heveny veseelégtelenség, k.m.n. KDIGO AKI I. stádium 
N1800 Végstádiumú veseelégtelenség 
N1880 Egyéb krónikus veseelégtelenség 
N1881 Egyéb krónikus veseelégtelenség KDIGO CKD I. stádium 
N1882 Egyéb krónikus veseelégtelenség KDIGO CKD II. stádium 
N1890 Krónikus veseelégtelenség, k.m.n. 
N1891 Krónikus veseelégtelenség, k.m.n. KDIGO CKD I. stádium 
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N1892 Krónikus veseelégtelenség, k.m.n. KDIGO CKD II. stádium 
N19H0 Nem meghatározott veseelégtelenség 
 
**** 11 576C Veseműködés súlyos zavara 18 év felett 

 
BETEGSÉGEK 

 
N1700 Heveny veseelégtelenség tubularis necrosissal 
N1710 Heveny veseelégtelenség, heveny vesekéreg-elhalással 
N1720 Heveny veseelégtelenség medullaris necrosissal 
N1782 Egyéb heveny veseelégtelenség KDIGO AKI II. stádium 
N1783 Egyéb heveny veseelégtelenség KDIGO AKI III. stádium 
N1792 Heveny veseelégtelenség, k.m.n. KDIGO AKI II. stádium 
N1793 Heveny veseelégtelenség, k.m.n. KDIGO AKI III. stádium 
N1800 Végstádiumú veseelégtelenség 
N1883 Egyéb krónikus veseelégtelenség KDIGO CKD III. stádium 
N1884 Egyéb krónikus veseelégtelenség KDIGO CKD IV. stádium 
N1885 Egyéb krónikus veseelégtelenség KDIGO CKD V. stádium 
N1893 Krónikus veseelégtelenség, k.m.n. KDIGO CKD III. stádium 
N1894 Krónikus veseelégtelenség, k.m.n. KDIGO CKD IV. stádium 
N1895 Krónikus veseelégtelenség, k.m.n. KDIGO CKD V. stádium 
N19H0 Nem meghatározott veseelégtelenség 

 
ÉS A TÁRSULT BETEGSÉG FELTÉTELE” 

 
11. Az R4. 2. melléklete a „**** 11 5820 Vese-, húgyutak egyéb belgyógyászati betegségei 18 év alatt, 
cytostaticus vagy cyclosporin kezeléssel” megjelölésű részét követően a következő résszel egészül ki: 
 
„**** 11 5821 Vese-, húgyutak egyéb belgyógyászati betegségei 18 év felett, cytostaticus vagy 
cyclosporin kezeléssel 
 

BETEGSÉGEK 
 

N0000 Akut nephritis syndroma, kisebb glomerularis eltéréssel 
N0010 Akut nephritis syndroma, fokális-szegmentális glomerularis laesióval 
N0020 Akut nephritis syndroma, glomerulonephritis membranosa diffusa 
N0030 Akut nephritis syndroma, diffúz-mesangialis prolif. glomerulonephritis 
N0040 Akut nephritis syndroma, diffúz-endocapillaris prolif. glomerulonephr. 
N0050 Akut nephritis syndroma, diffúz-mesangiocapillaris prolifer. glomer. 
N0060 Akut nephritis syndroma, "dense deposit disease" 
N0070 Akut nephritis syndroma, diffúz-crescent glomerulonephritis 
N0100 Gyors progressziójú nephritis syndroma, kisebb glomerularis eltéréssel 
N0110 Gyors progr. nephritis syndroma, fokális-szegmentális glomer.laesióval 
N0120 Gyors progressziójú nephritis syndroma, glomer. membranosa diffusa 
N0130 Gyors progressziójú nephritis syndroma, diffúz-mesangialis prolif.glom 
N0140 Gyors progressziójú nephritis syndroma, diffúz-endocapillaris prol.gl. 
N0150 Gyors progressziójú nephritis syndroma, diffúz-mesangiocapillaris p.g. 
N0160 Gyors progressziójú nephritis syndroma, "dense deposit disease" 
N0170 Gyors progressziójú nephritis syndroma, diffúz-crescent glomerulonephr 
N0180 Egyéb gyors progressziójú nephritis syndroma 
N0190 K.m.n. gyors progressziójú nephritis syndroma 
N0200 Ismétlődő-perzisztáló haematuria, kisebb glomeruláris eltéréssel 
N0210 Ismétlődő-perzisztáló haematuria,fokális-szegmentális glomer.laesióval 
N0220 Ismétlődő és perzisztáló haematuria, glomerulonephr.membranosa diffusa 
N0230 Ismétlődő és perzisztáló haematuria, diffúz-mesangialis prolif.glomer. 
N0240 Ismétlődő és perzisztáló haematuria, diffúz-endocapillaris prol.glomer 
N0250 Ismétlődő és perzisztáló haematuria, diffúz-mesangiocapillaris pr. gl. 
N0260 Ismétlődő és perzisztáló haematuria, "dense deposit disease" 
N0270 Ismétlődő és perzisztáló haematuria, diffúz-crescent glomerulonephrit. 
N0300 Krónikus nephritis syndroma, kisebb glomerularis eltéréssel 
N0310 Krónikus nephritis syndroma, fokális-szegmentális glomer. laesióval 
N0320 Krónikus nephritis syndroma, glomerulonephritis membranosa diffusa 
N0330 Krónikus nephritis syndroma, diffúz-mesangialis prolif. glomeruloneph. 
N0340 Krónikus nephritis syndroma, diffúz-endocapillaris prolif. glomerulon. 
N0350 Krónikus nephritis syndroma, diffúz-mesangiocapillaris prolif. glomer. 
N0360 Krónikus nephritis syndroma, "dense deposit disease" 
N0370 Krónikus nephritis syndroma, diffúz-crescent glomerulonephritis 
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N0400 Nephrosis syndroma, kisebb glomerularis eltéréssel 
N0410 Nephrosis syndroma, fokális és szegmentális glomerularis laesióval 
N0420 Nephrosis syndroma, glomerulonephritis membranosa diffusa 
N0430 Nephrosis syndroma, diffúz-mesangialis proliferativ glomerulonephritis 
N0440 Nephrosis syndroma, diffúz-endocapillaris proliferativ glomerulonephr. 
N0450 Nephrosis syndroma, diffúz-mesangiocapillaris glomerulonephritis 
N0460 Nephrosis syndroma, "dense deposit disease" 
N0470 Nephrosis syndroma, diffúz-crescent glomerulonephritis 
N0500 Nem meghat. nephritis syndroma, kisebb glomerularis eltéréssel 
N0510 Nem meghat. nephritis syndroma, fokális-szegmentális glomer. laesióval 
N0520 Nem meghatározott nephritis syndroma, glomer. membranosa diffusa 
N0530 Nem meghatározott nephritis syndroma, diffúz-mesangialis prolif.glomer 
N0540 Nem meghatározott nephritis syndroma, diffúz-endocapillaris prol.glom. 
N0550 Nem meghatározott nephritis syndroma, diffúz-mesangiocapillaris pr.gl. 
N0560 Nem meghatározott nephritis syndroma, "dense deposit disease" 
N0570 Nem meghatározott nephritis syndroma, diffúz-crescent glomerulonephr. 
N0580 Egyéb nem meghatározott nephritis syndroma 
N0600 Izol.fehérjevizelés megh.morf.elváltozással, kisebb glomer.eltéréssel 
N0610 Izol.fehérjevizelés megh.morf.elváltozással, fok.-szegm.glomer.laesió 
N0620 Izol.fehérjevizelés megh.morf.elváltozással, glomer.membranosa diffusa 
N0630 Izol.fehérjevizelés megh.morf.elváltozással, diffúz-mesangialis pr.gl. 
N0640 Izol.fehérjevizelés megh.morf.elváltozással, diffúz-endocapillaris pr. 
N0650 Izol.fehérjevizelés megh.morf.elváltozással, diffúz-mesangiocapillaris 
N0660 Izol.fehérjevizelés megh.morf.elváltozással, "dense deposit disease" 
N0670 Izol.fehérjevizelés megh.morf.elváltozással, diffúz-crescent glomer. 
N0680 Egyéb izolált fehérjevizelés meghatározott morfológiai elváltozással 
N1500 Balkán-nephropathia 
 

BEAVATKOZÁSOK 
 

59690 Cytostaticus szer adása 
59691 Cytostaticus szer i.v. monotherápia  
59692 Cytostaticus szer i.v. polytherápia  
59693 Cytostaticus szer p.os. monotherápia  
59694 Cytostaticus szer p.os. polytherápia  
59695 Cytostaticus szer i.v. és p.os, polytherápia  
59697 Nagy dózisú cytostatikus szer polytherápia 
92202 Immunszuppresszív terápia, Cyclosporin kezeléssel” 
 
12. Az R4. 2. melléklete a „**** 11 583D Nephrozisok 18 év alatt” megjelölésű részét követően a következő 
résszel egészül ki: 
 
„**** 11 586G Nephrozisok 18 év felett 
 

BETEGSÉGEK 
 

N0400 Nephrosis syndroma, kisebb glomerularis eltéréssel 
N0410 Nephrosis syndroma, fokális és szegmentális glomerularis laesióval 
N0420 Nephrosis syndroma, glomerulonephritis membranosa diffusa 
N0430 Nephrosis syndroma, diffúz-mesangialis proliferativ glomerulonephritis 
N0440 Nephrosis syndroma, diffúz-endocapillaris proliferativ glomerulonephr. 
N0450 Nephrosis syndroma, diffúz-mesangiocapillaris glomerulonephritis 
N0460 Nephrosis syndroma, "dense deposit disease" 
N0470 Nephrosis syndroma, diffúz-crescent glomerulonephritis 
 

BEAVATKOZÁS 
89060 Szövettani eredménnyel igazolt nephrosis syndroma” 
 
13. Az R4. 2. melléklet „**** 11 609Z Veseelégtelenség súlyos társult betegséggel” megjelölésű része helyébe 
a következő rendelkezés lép: 
 
„**** 11 609Z Veseelégtelenség súlyos társult betegséggel 

BETEGSÉGEK 

N1700 Heveny veseelégtelenség tubularis necrosissal 
N1710 Heveny veseelégtelenség, heveny vesekéreg-elhalással 
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N1720 Heveny veseelégtelenség medullaris necrosissal 
N1780 Egyéb heveny veseelégtelenség 
N1781 Egyéb heveny veseelégtelenség KDIGO AKI I. stádium 
N1782 Egyéb heveny veseelégtelenség KDIGO AKI II. stádium 
N1783 Egyéb heveny veseelégtelenség KDIGO AKI III. stádium 
N1790 Heveny veseelégtelenség, k.m.n. 
N1791 Heveny veseelégtelenség, k.m.n. KDIGO AKI I. stádium 
N1792 Heveny veseelégtelenség, k.m.n. KDIGO AKI II. stádium 
N1793 Heveny veseelégtelenség, k.m.n. KDIGO AKI III. stádium 
N1800 Végstádiumú veseelégtelenség 
N1880 Egyéb krónikus veseelégtelenség 
N1881 Egyéb krónikus veseelégtelenség KDIGO CKD I. stádium 
N1882 Egyéb krónikus veseelégtelenség KDIGO CKD II. stádium 
N1883 Egyéb krónikus veseelégtelenség KDIGO CKD III. stádium 
N1884 Egyéb krónikus veseelégtelenség KDIGO CKD IV. stádium 
N1885 Egyéb krónikus veseelégtelenség KDIGO CKD V. stádium 
N1890 Krónikus veseelégtelenség, k.m.n. 
N1891 Krónikus veseelégtelenség, k.m.n. KDIGO CKD I. stádium 
N1892 Krónikus veseelégtelenség, k.m.n. KDIGO CKD II. stádium 
N1893 Krónikus veseelégtelenség, k.m.n. KDIGO CKD III. stádium 
N1894 Krónikus veseelégtelenség, k.m.n. KDIGO CKD IV. stádium 
N1895 Krónikus veseelégtelenség, k.m.n. KDIGO CKD V. stádium 
N19H0 Nem meghatározott veseelégtelenség 

ÉS BEAVATKOZÁSOK 

88530 Akut haemodialízis (HD) 
88531 Krónikus haemodialízis (HD) 
88570 Haemofiltráció (HF) 
88585 High flux dialízis 
88586 Mobil dialízis 
88600 Peritoneális dialízis 
88604 Haemodiafiltráció (HDF) 
88605 Haemoperfúzió 

ÉS A SÚLYOS TÁRSULT BETEGSÉG FELTÉTELEI” 

 
14. Az R4. 2. melléklet „****14 6831 Fenyegető koraszülés kezelése Tractocile-vel, a várandósság betöltött 
24. hetétől a 33. hetéig” megjelölésű rész címe helyébe a következő cím lép:  
 
„**** 14 6831 Fenyegető koraszülés kezelése atosiban-nal, a várandósság betöltött 24. hetétől a 33. 
hetéig” 
 
15. Az R4. 2. melléklet „**** 15 7332 Jelentős szív-érrendszeri műtétek újszülött korban, 5 napot meghaladó 
gépi lélegeztetéssel és NO adásával” megjelölésű része helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„**** 15 7332 Jelentős szív-érrendszeri műtétek újszülött korban, 5 napot meghaladó gépi 
lélegeztetéssel és NO adásával 

 
BETEGSÉGEK 

 
A főcsoportba tartozó bármely betegség 

 
BEAVATKOZÁSOK "A" 

 
53505 Transventricularis mitralis billentyű tágítás 
53529 Ross műtét / pulm.autograft aorta pozícióba/ 
5352A Aorta honograft / nem gyári biológiai billentyű / beültetése 
32767 Papillaris izom visszavarrás 
32768 Valsalva aneurysma korrekció 
32769 Supravalvularis ring excisio aortán 
32770 Infravalvularis ring excisio aortán 
32767 Annuloplastica cordis 
32768 Excisio trabeculae /trabecularum carneae cordis  
53551 Defectus artef. septi interauric. cordis operatíva 
32767 Pitvari septum korrekció, folttal 
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32768 Kamrai septum korrekció, folttal 
32769 Correctio septi aorticopulmonalis cum plasticam 
32770 Kiáramlási folt aortán 
32771 Kiáramlási folt art. pulmonalison 
32772 Kiáramlási folt jobb kamrán 
32773 Aorta conduit 
32774 Pulmonalis conduit 
32775 Pulmonalis band 
32767 Pitvari sövény korrekciója, öltéssel 
32768 Kamrai septum korrekció, öltéssel 
32769 Aorticopulmonalis septum korrekció, öltéssel 
32767 Pitvari switch műtét 
32768 Aorticopulmonalis switch műtét  
5357C Aorta pulmonalis homograft beültetés 
32767 Thrombus eltávolítása kamrából 
32768 Resectio myocardii infundibularis  
5359Z Operatio sine classificatione septi cordis 
32767 TEA jobb coronarian 
32768 TEA LAD coronarian 
32769 TEA CX coronarian 
32767 Revascularisatio myocardii cum implant. arteriae 
32768 Coronaria szűkület műtéti tágítása 
32769 Jobb coronaria incisio (TEA nélkül, folttal is) 
32770 LAD coronaria incisio (TEA nélkül, folttal is) 
32771 CX coronaria incisio (TEA nélkül, folttal is) 
32772 Bal főtörzs plasztika, v.saphena vagy a.pulm.folttal 
32767 Jobb coronaria szájadék át- vagy visszaültetése 
32768 Bal coronaria szájadék át- vagy visszaültetése 
32769 Jobb coronaria A-V fistula ligatura 
32770 LAD coronaria A-V fistula ligatura 
32771 CX coronaria A-V fistula ligatura  
5369A Excisio aneurysmae arteriae coronariae 
53730 Exstirpatio myxomae cordis 
53731 Myotomia seu myectomia ventriculi sinistri cordis 
53732 Myotomia seu myectomia ventriculi dextri cordis 
53733 Tumor excisio pitvarból 
53734 Tumor excisio kamrából 
53735 Szívaneurysma plicacioja 
53736 Szívaneurysma resectioja 
53737 Szívaneurysma resectioja és pótlás folttal 
53738 Restitutio endocardii cum transplantatum 
53739  Implantatio prothesis endocardii 
32767 Implantatio cordis arteficialis 
32768 Implantatio cordis arteficialis definitivus  
53829 Coarctatio aortae műtéte /újszülött /  
53926 Cavopulmonalis shunt-ök /Glenn, Fontan/ 
 
INTENZÍV IGAZOLÓ ELJÁRÁSOK "B" 
 
87120 Intermittáló pozitív nyomású gépi lélegeztetés, endotracheális intubációval (ellátási napban) 
87121 Intermittáló pozitív nyomású gépi lélegeztetés, JET technikával (ellátási napban) 
87122 Nasalis CPAP (folyamatos poz. légúti nyomással végzett) lélegeztetés gyerekeknél (ellátási napban) 
 
IGAZOLÓ ELJÁRÁSOK "C"  
 
87128 Inhalációs NO terápia respirátor alkalmazásával (ellátási 
napban) 
 

A FŐCSOPORTBA TARTOZÓ BÁRMELY BETEGSÉG ÉS "A" BEAV. ÉS ("B" ÉS "C" IGAZ. ELJ. 5 NAPOT 
MEGHALADÓAN)"” 

 
16. Az R4. 2. melléklete a „**** 15 7332 Jelentős szív-érrendszeri műtétek újszülött korban, 5 napot 
meghaladó gépi lélegeztetéssel és NO adásával” megjelölésű részét követően a következő rendelkezéssel 
egészül ki: 
 
„ **** 15 7333 Kiegészítő HBCs iNO kezelésre újszülöttkori pulmonális hypertónia esetén 
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"1" TÍPUSKÉNT ELFOGADOTT BETEGSÉGEK "A" 
 

P0270 Chorioamnionitis miatt érintett magzat és újszülött 
P2000 A szülés megindulása előtt észlelt méhen belüli hypoxia 
P2010 Először a vajúdás és szülés alatt észlelt hypoxia 
P2100 Súlyos szülési apsphyxia 
P2110 Enyhe és közepes fokú szülési asphyxia 
P2200 Az újszülött respiratiós distress syndromája 
P2210 Az új szülött átmeneti tachypnoéj a 
P2280 Az újszülött egyéb légzészavara 
P2300 Vírus okozta veleszületett tüdőgyulladás 
P2310 Chlamydia okozta veleszületett tüdőgyulladás 
P2320 Staphylococcus okozta veleszületett tüdőgyulladás 
P2330 B-csoportú streptococcus okozta veleszületett tüdőgyulladás 
P2340 Escherichia coli okozta veleszületett tüdőgyulladás 
P2350 Pseudomonas okozta veleszületett tüdőgyulladás 
P2360 Egyéb baktériumok okozta veleszületett tüdőgyulladás 
P2361 Congenitalis pneumonia - Haemophylus influenzae 
P2362 Congenitalis pneumonia - Kelbsiella pneumoniae 
P2363 Congenitalis pneumonia - Mycoplasma 
P2364 Congenitalis pneumonia - Streptococcus, egyéb 
P2380 Egyéb kórokozók okozta veleszületett tüdőgyulladás 
P2400 Meconium aspiratio 
P2410 Magzatvíz és nyák aspiratio 
P2420 Vér aspiratiója újszülött korban 
P2430 Tej és regurgitált táplálék aspiratiója újszülött korban 
P2480 Egyéb újszülöttkori aspiratios syndromák 
P2491 Aspiratios pneumonia újszülöttkorban 
P2610 Újszülött korban keletkezett súlyos tüdővérzés 
P2680 Egyéb újszülött korban keletkezett tüdővérzések 
P3600 B-csoportú streptococcus sepsis az újszülöttben 
P3610 Más és k.m.n. streptococcusok okozta sepsis az újszülöttben 
P3620 Staphylococcus aureus okozta sepsis az újszülöttben 
P3630 Egyéb és k.m.n. staphylococcusok okozta sepsis az újszülöttben 
P3640 Escherichia coli okozta sepsis az újszülöttben 
P3650 Anaerobok okozta sepsis az újszülöttben 
P3680 Egyéb bakteriális sepsis az újszülöttben 
Q3300 Veleszületett cystás tüdő 
Q3360 A tüdő hypo- és dysplasiája 
Q3380 A tüdő egyéb veleszületett rendellenességei 
Q6020 A vese agenesise, k.m.n. 
Q6040 Mindkét vese hypoplasiája 
Q6050 Vesehypoplasia, k.m.n. 
Q6060 Potter-syndroma 
Q6110 Polycystás vese, gyermekkori típus 
Q6130 Polycystás vese, k.m.n. 
Q6140 Vese-dysplasia 
Q6190 Cystás vesebetegség, k.m.n. 
Q6200 Veleszületett zsákvese (hydronephrosis) 
Q6210 A húgyvezeték atresiája és szűkülete 
Q6220 Veleszületett megaloureter 
Q6230 A vesemedence és húgyvezeték egyéb, elzáródással járó rendellenességei 
Q6380 A vese egyéb meghatározott veleszületett rendellenességei 
Q7900 Veleszületett rekesz-sérv 
Q7910 A rekeszizom egyéb veleszületett rendellenessége 
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ÉS "3" TÍPUSKÉNT ELFOGADOTT BETEGSÉGEK "B" 
 

P2850 Az újszülött légzési elégtelensége 
P2930 Perzisztáló foetalis keringés 
 

ÉS INTENZÍV IGAZOLÓ ELJÁRÁSOK "C" 
 

87120 Intermittáló pozitív nyomású gépi lélegeztetés, endotracheális intubációval (ellátási napban) 
87121 Intermittáló pozitív nyomású gépi lélegeztetés, JET technikával (ellátási napban) 
87122 Nasalis CPAP (folyamatos poz. légúti nyomással végzett) lélegeztetés gyerekeknél (ellátási napban) 
 

ÉS BEAVATKOZÁSOK "D" 
 

87128 Inhalációs NO terápia respirátor alkalmazásával (ellátási napban) 
 

A KIEGÉSZÍTŐ HBCS ELSZÁMOLHATÓ A 7110, 7120, 7130, 7140, 715Z, 7180, 719Z, 7230, 734Z, 735Z ÉS 
736Z HBCS MELLETT ANNYISZOR, AMENNYI AZ ELLÁTÁSI NAPOK SZÁMA” 

 
17. Az R4. 2. melléklet „**** 15 735Z Újszülött, születési súly 2499 g felett, jelentős műtét nélkül súlyos 
problémával, 5 napnál hosszabb gépi lélegeztetéssel vagy Surfactant kezeléssel” megjelölésű része 
helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„ **** 15 735Z Újszülött, születési súly 2499 g felett, jelentős műtét nélkül súlyos problémával, 5 napnál 
hosszabb gépi lélegeztetéssel vagy Surfactant kezeléssel 
 

ÚJSZÜLÖTTKORI SÚLYOS PROBLÉMA BETEGSÉGEI "A" 
 

A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 
 

ÚJSZÜLÖTTKORI SÚLYOS LÉGZÉSI BETEGSÉGEK "B" 
 

P2200 Az újszülött respiratiós distress syndromája 
P2330 B-csoportú streptococcus okozta veleszületett tüdőgyulladás 
P2390 Veleszületett tüdőgyulladás, k.m.n. 
P2400 Meconium aspiratio 
P2490 Újszülöttkori aspiratios syndroma, k.m.n. 
P2610 Újszülött korban keletkezett súlyos tüdővérzés 
P2680 Egyéb újszülött korban keletkezett tüdővérzések 
P2690 Újszülöttkori tüdővérzés, k.m.n. 
P2850 Az újszülött légzési elégtelensége 
P2930 Perzisztáló foetalis keringés 
Q3360 A tüdő hypo- és dysplasiája 
Q3380 A tüdő egyéb veleszületett rendellenességei 
Q3390 A tüdő veleszületett rendellenessége, k. m.n. 
Q7900 Veleszületett rekesz-sérv 
Q7910 A rekeszizom egyéb veleszületett rendellenességei 
 

BEAVATKOZÁSOK "C" 
 

87120 Intermittáló pozitív nyomású gépi lélegeztetés, endotracheális intubációval (ellátási napban) 
87121 Intermittáló pozitív nyomású gépi lélegeztetés, JET technikával (ellátási napban) 
87122 Nasalis CPAP (folyamatos poz. légúti nyomással végzett) lélegeztetés gyerekeknél (ellátási napban) 
 
 

BEAVATKOZÁSOK "D" 
85741 Surfactant adása 
 

[("A" DIAGN. ÉS "C" BEAV.) VAGY ("B" DIAGN. ÉS "D" BEAV.)] ÉS A SÚLYOS TÁRSULT BETEGSÉG 
FELTÉTELEI” 

 
 

18. Az R4. 2. melléklet „**** 15 736Z Újszülött, születési súly 2499 g felett, jelentős műtét nélkül súlyos 
problémával, 5 napnál hosszabb gépi lélegeztetéssel és Surfactant kezeléssel” megjelölésű része helyébe 
a következőrendelkezés lép: 
 
„ **** 15 736Z Újszülött, születési súly 2499 g felett, jelentős műtét nélkül súlyos problémával, 5 napnál 
hosszabb gépi lélegeztetéssel és Surfactant kezeléssel 
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ÚJSZÜLÖTTKORI SÚLYOS LÉGZÉSI BETEGSÉGEK 

 
P2200 Az újszülött respiratiós distress syndromája 
P2330 B-csoportú streptococcus okozta veleszületett tüdőgyulladás 
P2390 Veleszületett tüdőgyulladás, k.m.n. 
P2400 Meconium aspiratio 
P2490 Újszülöttkori aspiratios syndroma, k.m.n. 
P2610 Újszülött korban keletkezett súlyos tüdővérzés 
P2680 Egyéb új szülött korban keletkezett tüdővérzések 
P2690 Újszülöttkori tüdővérzés, k.m.n. 
P2850 Az újszülött légzési elégtelensége 
P2930 Perzisztáló foetalis keringés 
Q3360 A tüdő hypo- és dysplasiája 
Q3380 A tüdő egyéb veleszületett rendellenességei 
Q3390 A tüdő veleszületett rendellenessége, k.m.n. 
Q7900 Veleszületett rekesz-sérv 
Q7910 A rekeszizom egyéb veleszületett rendellenességei 
 

ÉS BEAVATKOZÁSOK 
 

87120 Intermittáló pozitív nyomású gépi lélegeztetés, endotracheális intubációval (ellátási napban) 
87121 Intermittáló pozitív nyomású gépi lélegeztetés, JET technikával (ellátási napban) 
87122 Nasalis CPAP (folyamatos poz. légúti nyomással végzett) lélegeztetés gyerekeknél (ellátási napban) 
 

ÉS BEAVATKOZÁSOK 
 

85741  Surfactant adása 
 

ÉS A SÚLYOS TÁRSULT BETEGSÉG FELTÉTELEI” 
 
19. Az R4. 2. melléklet „**** 12 612C Prostatectomia” meggjelölésű része helyébe a következő 
rendelkezés lép: 
 
„**** 12 612C Prostatectomia 

BETEGSÉGEK 
 

C61H0 A prostata rosszindulatú daganata 
N4000 Prostata túltengés 
N4001 Prostata túltengés I. stádium 
N4002 Prostata túltengés II. stádium 
N4003 Prostata túltengés III. stádium 
N4004 Prostata túltengés IV. stádium 
 

ÉS BEAVATKOZÁSOK 
 

56020 Prostatectomia transvesicalis 
56030 Prostatectomia retropubica (Millin) 
56060 Vesicula seminalis műtét” 
 
20. Az R4. 2. melléklet „**** 12 6180 Férfi reproduktív rendszer kis műtétei nem rosszindulatú 
daganat miatt” megjelölésű része helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„**** 12 6180 Férfi reproduktív rendszer kis műtétei nem rosszindulatú daganat miatt 

 
BETEGSÉGEK 

 
Az alább felsoroltak kivételével a főcsoportba tartozó bármely betegség: 
C6000 Fityma rosszindulatú daganata 
C6010 Hímvessző makkjának rosszindulatú daganata 
C6020 Hímvessző barlangos testének rosszindulatú daganata 
C6080 A hímvessző átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
C6090 Hímvessző rosszindulatú daganata, k.m.n. 
C61H0 A prostata rosszindulatú daganata 
C6200 Nem descendált here rosszindulatú daganata 
C6210 Descendált here rosszindulatú daganata 
C6290 Here rosszindulatú daganata, k.m.n. 
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C6300 Mellékhere rosszindulatú daganata 
C6310 Ondózsinór rosszindulatú daganata 
C6320 Herezacskó rosszindulatú daganata 
C6370 Egyéb meghatározott férfi nemiszervek rosszindulatú daganata 
C6380 A férfi nemiszervek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
C6390 Férfi nemiszerv rosszindulatú daganata, k.m.n. 
D0740 Hímvessző in situ carcinomája 
D0750 Prostata in situ carcinomája 
D0760 Egyéb és k.m.n. férfi nemiszervek in situ carcinomája 
 

ÉS BEAVATKOZÁSOK 
 

14651 Biopsia testis 
56016 Ablatio prostatae transurethralis thermalis 
5601A Evaporisatio prostatae transurethralis 
56070 Periprostaticus műtét 
56111 Winkelmann f. hydrocele műtét 
56112 Hydrocele műtét 
56250 Here reconstructiós műtétek 
56291 Herefüggöly eltávolítása 
56302 Scrotalis varicocelectomia 
56303 Funiculocele resectio 
56310 Mellékhere cysta kiirtása 
56311 Spermatocele resectio 
56340 Detorquatio testis 
56341 Funiculus varrat 
56350 Vasotomia 
56360 Vasectomia 
59809 Sterilisatio (férfi)” 
 
21. Az R4. 2. melléklet „**** 99 9633 Kissebészeti beavatkozások II” és. „**** 99 9634 Kissebészeti 
beavatkozások III.” megjelölésű részei helyébe a következő rendelkezések lépnek: 
 
„**** 99 9633 Kissebészeti beavatkozások II. 
 

BETEGSÉGEK 
 

B0701 Vírusos szemölcsök talpi lokalizációban 10 db felett 
C4390 A bőr rosszindulatú melanomája, k.m.n. 
C4410 A szemhéj bőrének rosszindulatú daganata, beleértve a szemzugot 
C4412 A szemhéj bőrének rosszindulatú daganata, egyéb sejttípus 
C4430 Az arc egyéb és k.m.n. része bőrének rosszindulatú daganata 
C4490 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n. 
C4492 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n., egyéb sejttípus 
C4900 Fej, arc és nyak kötőszövete és lágyrészeinek rosszind. daganata 
C4920 Az alsó végtag, csípő kötőszövete és lágyrészeinek rosszind. daganata 
C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata 
C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata 
C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n. 
C64H0 A vese rosszindulatú daganata, kivéve a vesemedencét 
C65H0 A vesemedence rosszindulatú daganata 
C66H0 A húgyvezeték (ureter) rosszindulatú daganata 
C6700 Húgyhólyag trigonumának rosszindulatú daganata 
C6710 Húgyhólyag tető (vertex) rosszindulatú daganata 
C6720 Húgyhólyag oldalfalának rosszindulatú daganata 
C6730 Húgyhólyag mellső falának rosszindulatú daganata 
C6740 Húgyhólyag hátsó falának rosszindulatú daganata 
C6750 Húgyhólyag nyakának rosszindulatú daganata 
C6760 Húgyvezeték nyílás (orificium) rosszindulatú daganata 
C6770 Urachus rosszindulatú daganata 
C6780 A húgyhólyag átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
C6790 Húgyhólyag rosszindulatú daganata, k.m.n. 
C7490 Mellékvese rosszindulatú daganata, k.m.n. 
C7600 Fej, arc, nyak rosszindulatú daganata 
C7910 A húgyhólyag és egyéb húgyszervek másodlagos rosszindulatú daganata 
D0410 A szemhéj és szemzug bőrének in situ rákja 
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D0570 Az emlő egyéb in situ carcinomája 
D0900 Húgyhólyag in situ carcinomája 
D2100 A fej, arc, nyak kötőszövete és egyéb lágyszövete jóindulatú daganata 
D2160 A törzs k.m.n. kötőszövete és egyéb lágyszövete jóindulatú daganata 
D2190 Kötőszövet és egyéb lágyszövet jóindulatú daganata, k.m.n. 
D2210 A szemhéj, szemzug festéksejtes naevusai 
D2250 A törzs festéksejtes naevusai 
D2310 A szemhéj, szemzug bőrének jóindulatú daganata 
D24H0 Az emlő jóindulatú daganata 
D3000 Vese jóindulatú daganata 
D3030 Húgyhólyag jóindulatú daganata 
D4100 Vese bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata 
D4110 Vesemedence bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata 
D4120 Húgyvezeték (ureter) bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata 
D4130 Húgycső (urethra) bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata 
D4140 Húgyhólyag bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata 
E8820 Lipomatosis, m.n.o. 
H0110 A szemhéj nem fertőző dermatosisai 
H0200 Entropium és szemhéj trichiasis 
H0210 Szemhéj kifordulás 
H0220 Lagophthalmus 
H0230 Blepharochalasis 
H0240 Szemhéj ptosis 
H0250 A szemhéj működését befolyásoló egyéb rendellenességek 
H0260 Szemhéj xanthelasma 
H0270 A szemhéj és a szemkörüli tájék egyéb degeneratív rendellenességei 
H0280 A szemhéj egyéb megnevezett rendellenességei 
H0290 A szemhéj rendellenessége, k.m.n. 
L0200 Arcbőr tályog, kelés, carbunculus 
L0210 A nyak bőrtályogja, kelése, carbunculusa 
L0220 A törzs bőrtályogja, kelése, carbunculusa 
L0240 Végtag bőrtályog, kelés, carbunculus 
L0280 Egyéb elhelyezkedésű bőrtályog, kelés, carbunculus 
L0500 Pilonidalis cysta tályoggal 
L0590 Pilonidalis cysta tályog nélkül 
L0800 Pyoderma 
L0880 A bőr és a bőralatti szövetek egyéb, meghatározott helyi fertőzései 
L0890 A bőr és a bőralatti szövetek helyi fertőzései, k.m.n. 
L2382 Egyéb ágens okozta allergiás kontaktdermatitisek (18% felett) 
L5120 Toxikus epidermalis necrolysis [Lyell] 
L9480 Egyéb, megnevezett lokalizált kötőszöveti rendellenességek 
L97H0 Az alsó végtag fekélye, m.n.o. 
L9800 Pyogen granuloma 
L9860 A bőr és bőralatti szövet egyéb infiltrativ elváltozásai 
M2000 Kézujj(ak) deformitása 
M2160 Boka és láb egyéb szerzett deformitásai 
M2450 Ízületi contractura 
M2510 Ízületi sipoly 
M7030 A könyök egyéb bursitisei 
N0280 Egyéb ismétlődő és perzisztáló haematuria 
N0300 Krónikus nephritis syndroma, kisebb glomerularis eltéréssel 
N10H0 Akut tubulo-interstitialis nephritis 
N1100 Refluxhoz társuló, non-obstructiv krónikus pyelonephritis 
N1110 Krónikus obstructiv pyelonephritis 
N1180 Egyéb krónikus tubulo-interstitialis nephritis 
N1190 Krónikus tubulo-interstitialis nephritis, k.m.n. 
N12H0 Tubulo-interstialis nephritis, akutnak vagy krónikusnak k.m.n. 
N1300 Hydronephrosis, az uretero-pelvicus átmenet elzáródásával 
N1310 Hydronephrosis ureter-stricturával, m.n.o. 
N1320 Hydronephrosis a vese és ureter kő okozta elzáródásával 
N1330 Egyéb és k.m.n. hydronephrosis 
N1340 Hydroureter 
N1350 Ureter-megtöretés (kinking) és -szűkület, hydronephrosis nélkül 
N1360 Pyonephrosis 
N1510 Vese- és vese körüli tályog 
N1780 Egyéb heveny veseelégtelenség 
N1781 Egyéb heveny veseelégtelenség KDIGO AKI I. stádium 
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N1782 Egyéb heveny veseelégtelenség KDIGO AKI II. stádium 
N1783 Egyéb heveny veseelégtelenség KDIGO AKI III. stádium 
N1800 Végstádiumú veseelégtelenség 
N1880 Egyéb krónikus veseelégtelenség 
N1881 Egyéb krónikus veseelégtelenség KDIGO CKD I. stádium 
N1882 Egyéb krónikus veseelégtelenség KDIGO CKD II. stádium 
N1883 Egyéb krónikus veseelégtelenség KDIGO CKD III. stádium 
N1884 Egyéb krónikus veseelégtelenség KDIGO CKD IV. stádium 
N1885 Egyéb krónikus veseelégtelenség KDIGO CKD V. stádium 
N1890 Krónikus veseelégtelenség, k.m.n. 
N1891 Krónikus veseelégtelenség, k.m.n. KDIGO CKD I. stádium 
N1892 Krónikus veseelégtelenség, k.m.n. KDIGO CKD II. stádium 
N1893 Krónikus veseelégtelenség, k.m.n. KDIGO CKD III. stádium 
N1894 Krónikus veseelégtelenség, k.m.n. KDIGO CKD IV. stádium 
N1895 Krónikus veseelégtelenség, k.m.n. KDIGO CKD V. stádium 
N19H0 Nem meghatározott veseelégtelenség 
N2000 Vesekő 
N2010 Ureterkő 
N2020 Vese és ureterkő egyidejűleg 
N2090 Húgyúti kő, k.m.n. 
N2100 Hólyagkő 
N2110 Húgycsőkő 
N23H0 Vesekólika, k.m.n. 
N2580 A tubularis vesefunkció károsodása okozta egyéb rendellenességek 
N2700 Kis vese, egyoldali 
N2710 Kis vese kétoldali 
N2800 A vese ischaemiája és infarctusa 
N2810 Vesecysta, szerzett 
N3010 Interstitialis cystitis (idült) 
N3020 Egyéb idült cystitis 
N3030 Trigonitis 
N3040 Irradiatiós cystitis 
N3090 Urocystitis, k.m.n. 
N3110 Reflex neuropathiás húgyhólyag, m.n.o. 
N3180 A húgyhólyag egyéb neuromuscularis dysfunctiója 
N3200 Hólyagnyak elzáródás 
N3210 Vesico-intestinalis sipoly 
N3230 Húgyhólyag diverticulum 
N3280 A húgyhólyag egyéb meghatározott rendellenességei 
N3400 Húgycső-tályog 
N3410 Nem specifikus húgycsőgyulladás 
N3420 Egyéb húgycsőgyulladás 
N3430 Urethra-syndroma, k.m.n. 
N3500 Posttraumás húgycsőszűkület 
N3510 Fertőzés utáni húgycsőszűkület, m.n.o. 
N3580 Egyéb húgycsőszűkület 
N3590 Húgycsőszűkület, k.m.n. 
N3600 Húgycső-sipoly 
N3610 Húgycső diverticulum 
N3620 Húgycső carunculus 
N3680 A húgycső egyéb meghatározott rendellenességei 
N3900 Húgyúti fertőzés nem meghatározott helyen 
N3930 Stress-incontinentia 
N3940 Egyéb meghatározott vizelet-incontinentia 
N3980 A húgyrendszer egyéb meghatározott rendellenességei 
N4000 Prostata túltengés 
N4001 Prostata túltengés I. stádium 
N4002 Prostata túltengés II. stádium 
N4003 Prostata túltengés III. stádium 
N4004 Prostata túltengés IV. stádium 
N4100 Akut prostatitis 
N4280 A prostata egyéb meghatározott rendellenességei 
N4710 Fitymatúltengés, phimosis 
N4820 A hímvessző egyéb gyulladásos rendellenességei 
N4920 A herezacskó gyulladásos rendellenességei 
N4980 A férfi nemi szervek egyéb meghatározott gyulladásos rendellenességei 
N4990 Gyulladásos rendellenesség nem meghatározott férfi nemi szerven 



4812 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2018. évi 98. szám 

 

N5090 A férfi nemi szervek rendellenessége, k.m.n. 
N61H0 Emlő gyulladásos rendellenességei 
Q6000 A vese egyoldali agenesise 
Q6030 Az egyik vese hypoplasiája 
Q6100 Veleszületett solitaer vesecysta 
Q6200 Veleszületett zsákvese (hydronephrosis) 
Q6210 A húgyvezeték atresiája és szűkülete 
Q6270 Veleszületett vesico-uretero-renalis reflux 
Q6310 Lebenyezett, összeolvadt és patkó vese 
Q6380 A vese egyéb meghatározott veleszületett rendellenességei 
Q6470 A hólyag és húgycső egyéb veleszületett rendellenességei 
Q6490 A húgyrendszer rendellenessége, k.m.n. 
R0400 Epistaxis 
R3000 Dysuria 
R3090 Fájdalmas vizelés, k.m.n. 
R31H0 Vérvizelés, k.m.n. 
R32H0 Vizelet incontinentia, k.m.n. 
R33H0 Vizeletrekedés 
R35H0 Polyuria 
R3910 A vizeletürítés egyéb nehézségei 
R3980 A húgyrendszerrel kapcsolatos egyéb k.m.n. panaszok és tünetek 
S0110 A szemhéj és szemkörüli terület nyílt sebe 
S0220 Az orrcsont törése 
S0280 A koponya és arc egyéb csontjainak törései 
S3710 A húgyvezeték sérülése 
S3730 A húgycső sérülése 
S5170 Az alkar többszörös nyílt sebe 
S6100 A kéz ujj(-ak) nyílt sebe a köröm sérülése nélkül 
S6110 A kéz ujj(-ak) nyílt sebe a köröm sérülésével 
S6190 A csukló és kéz k.m.n. részének nyílt sebe 
S6800 A hüvelykujj (teljes) (részleges) traumás csonkolása 
S6810 Egyéb kézujj (teljes) (részleges) traumás csonkolása 
S6820 Két vagy több kézujj kizárólagos traumás csonkolása 
S6830 Kézujj vagy részeinek, csukló, kéz egyéb részeinek együttes csonkolása 
S6880 A csukló és kéz egyéb részeinek traumás csonkolása 
S8810 A lábszár traumás csonkolása 
S9800 A láb traumás csonkolása a boka szintjében 
S9810 Egy lábujj traumás csonkolása 
S9820 Két vagy több lábujj traumás csonkolása 
T1900 Idegentest a húgycsőben 
T1910 Idegentest a hólyagban 
T8730 Az amputatiós csonk neuromája 
T8740 Az amputatiós csonk infectiója 
T8750 Az amputatiós csonk necrosisa 
 

ÉS BEAVATKOZÁSOK 
 

16550 Urethro-cystoscopia 
32550 Pyelographia retrográd 
50910 Resectio palpebrae 
50911 Excisio cutis palpebrae 
52160 Repositio fracturae nasi aperta 
55420 Excisio parietis abdominis 
58502 Csonk korrekció 
58810 Incisio sinus pilonidalis inflammatus 
58841 Bőrbeni és bőr alatti sipoly kimetszése 
58934 Z-plasztika 
59120 Cauterisatio condylomae perianalis 
 
**** 99 9634 Kissebészeti beavatkozások III. 
 

BETEGSÉGEK "A" 
 

C1550 A nyelőcső alsó harmadának rosszindulatú daganata 
C1590 Nyelőcső rosszindulatú daganata, k.m.n. 
C4320 A fül és külső hallójárat rosszindulatú melanomája 
C4330 Az arc egyéb és nem meghatározott részének rosszindulatú melanomája 
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C4390 A bőr rosszindulatú melanomája, k.m.n. 
C4410 A szemhéj bőrének rosszindulatú daganata, beleértve a szemzugot 
C4411 A szemhéj bőrének rosszindulatú daganata, spinalioma 
C4412 A szemhéj bőrének rosszindulatú daganata, egyéb sejttípus 
C4420 A fül és a külső hallójárat bőrének rosszindulatú daganata 
C4430 Az arc egyéb és k.m.n. része bőrének rosszindulatú daganata 
C4431 Az arc egyéb része bőrének rosszindulatú daganata, spinalioma 
C4432 Az arc egyéb része bőrének rosszindulatú daganata, egyéb sejttípus 
C4440 A hajas fejbőr és a nyak bőrének rosszindulatú daganata 
C4442 A hajas fejbőr - nyak bőrének rosszindulatú daganata, egyéb sejttípus 
C4450 A törzs bőrének rosszindulatú daganata 
C4460 A felső végtag bőrének rosszindulatú daganata, beleértve a vállat 
C4461 A felső végtag bőrének rosszindulatú daganata, spinalioma 
C4471 Az alsó végtag bőrének rosszindulatú daganata, spinalioma 
C4480 A bőr átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
C4490 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n. 
C4491 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n., spinalioma 
C4492 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n., egyéb sejttípus 
C4900 Fej, arc és nyak kötőszövete és lágyrészeinek rosszind. daganata 
C4920 Az alsó végtag, csípő kötőszövete és lágyrészeinek rosszind. daganata 
C4960 A törzs kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata, k.m.n. 
C4990 Kötőszövet és lágyrész rosszindulatú daganata, k.m.n. 
C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n. 
C7600 Fej, arc, nyak rosszindulatú daganata 
C7650 Alsó végtag rosszindulatú daganata 
C7700 A fej, az arc és a nyak nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata 
D0330 Az arc egyéb és meghatározatlan részének in situ melanomája 
D0410 A szemhéj és szemzug bőrének in situ rákja 
D0490 Bőr in situ rákja, k.m.n. 
D1060 Orrgarat jóindulatú daganata 
D1400 Középfül, orrüreg és melléküregek jóindulatú daganata 
D2100 A fej, arc, nyak kötőszövete és egyéb lágyszövete jóindulatú daganata 
D2110 A felső végtag és váll kötő- és egyéb lágyszövete jóindulatú daganata 
D2120 Az alsó végtag és csípő kötő- és egyéb lágyszövete jóindulatú daganata 
D2190 Kötőszövet és egyéb lágyszövet jóindulatú daganata, k.m.n. 
D2210 A szemhéj, szemzug festéksejtes naevusai 
D2230 Az arc egyéb és k.m.n. részének festéksejtes naevusai 
D2250 A törzs festéksejtes naevusai 
D2310 A szemhéj, szemzug bőrének jóindulatú daganata 
D3610 Perifériás idegek és az autonom idegrendszer jóindulatú daganata 
G5000 Trigeminus neuralgia 
G5600 Carpal tunnel (carpalis alagút) syndroma 
G5610 A n. medianus egyéb károsodásai 
G5620 A n. ulnaris károsodása 
G5630 A. n. radialis károsodása 
G5680 A felső végtag egyéb mononeuropathiái 
G5690 Felső végtagi mononeuropathia, k.m.n. 
G5700 A n. ischiadicus károsodása 
G5760 A n. plantaris károsodása 
G5890 Mononeuropathia, k.m.n. 
G7000 Myasthenia gravis 
H0110 A szemhéj nem fertőző dermatosisai 
H0200 Entropium és szemhéj trichiasis 
H0210 Szemhéj kifordulás 
H0220 Lagophthalmus 
H0230 Blepharochalasis 
H0240 Szemhéj ptosis 
H0250 A szemhéj működését befolyásoló egyéb rendellenességek 
H0260 Szemhéj xanthelasma 
H0270 A szemhéj és a szemkörüli tájék egyéb degeneratív rendellenességei 
H0280 A szemhéj egyéb megnevezett rendellenességei 
H0290 A szemhéj rendellenessége, k.m.n. 
J3300 Orrüreg-polypus 
J3310 Polypoid sinus degeneratio 
J3380 Egyéb melléküreg polypus 
J3390 Orrpolypus, k.m.n. 
K2200 Achalasia 
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K2220 Nyelőcső obstructio 
K6010 Krónikus végbélnyílás fissura 
K6030 Végbélnyílás-sipoly 
K6040 Végbélsipoly 
K6050 Anorectalis sipoly 
L0280 Egyéb elhelyezkedésű bőrtályog, kelés, carbunculus 
L5780 Egyéb bőrelváltozások tartós, nem ionizáló sugárzástól 
L89H0 Decubitus-fekély 
L9480 Egyéb, megnevezett lokalizált kötőszöveti rendellenességek 
L97H0 Az alsó végtag fekélye, m.n.o. 
M7030 A könyök egyéb bursitisei 
N10H0 Akut tubulo-interstitialis nephritis 
N2010 Ureterkő 
N2100 Hólyagkő 
N2110 Húgycsőkő 
N3280 A húgyhólyag egyéb meghatározott rendellenességei 
Q1000 Veleszületett ptosis 
Q1030 A szemhéj egyéb veleszületett rendellenességei 
Q1120 Kisszeműség 
Q3780 Szájpad-ajakhasadék, kétoldali, k.m.n. 
Q3930 Veleszületett nyelőcsőszűkület, strictura 
Q7000 Összenőtt ujjak 
R13H0 Dysphagia 
R31H0 Vérvizelés, k.m.n. 
R3980 A húgyrendszerrel kapcsolatos egyéb k.m.n. panaszok és tünetek 
R8990 Egyéb szervek és szövetek anyagainak k.m.n. kóros leletei 
S0010 A szemhéj és szemkörüli terület zúzódása 
S0110 A szemhéj és szemkörüli terület nyílt sebe 
S0120 Az orr nyílt sebe 
S0140 Az arc és rágóizület területének nyílt sebe 
S0192 A fej mély, koponyacsontig terjedő nyílt sebe 
S0510 A szemgolyó és szemgödör szöveteinek zúzódása 
S0710 A koponya zúzódása 
S0780 A fej egyéb részeinek zúzódása 
S0980 A fej egyéb meghatározott sérülései 
S4630 A triceps izmának és inának sérülése 
S5010 Az alkar egyéb és k.m.n. részeinek zúzódása 
S5100 A könyök nyílt sebe 
S5180 Az alkar egyéb részeinek nyílt sebe 
S5190 Az alkar k.m.n. részének nyílt sebe 
S5410 A N. medianus sérülése az alkar szintjében 
S5420 A N. radialis sérülése az alkar szintjében 
S6080 A csukló és kéz egyéb felületes sérülései 
S6100 A kéz ujj(-ak) nyílt sebe a köröm sérülése nélkül 
S6110 A kéz ujj(-ak) nyílt sebe a köröm sérülésével 
S6170 A csukló és kéz többszörös nyílt sebe 
S6180 A csukló és kéz más részeinek nyílt sebe 
S6190 A csukló és kéz k.m.n. részének nyílt sebe 
S7100 A csípő nyílt sebe 
S7110 A comb nyílt sebe 
S8100 A térd nyílt sebe 
S8170 A lábszár többszörös nyílt sebe 
S8180 A lábszár egyéb részeinek nyílt sebe 
S8190 A lábszár k.m.n. részének nyílt sebe 
S8410 A N. peroneus sérülése a lábszár szintjében 
S9100 A boka nyílt sebe 
T1910 Idegentest a hólyagban 
T7980 A trauma egyéb korai szövődményei 
T7990 A trauma korai szövődményei, k.m.n. 
T8730 Az amputatiós csonk neuromája 
 

BETEGSÉGEK "B" 
 

C64H0 A vese rosszindulatú daganata, kivéve a vesemedencét 
C6700 Húgyhólyag trigonumának rosszindulatú daganata 
C6750 Húgyhólyag nyakának rosszindulatú daganata 
C6780 A húgyhólyag átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
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C6790 Húgyhólyag rosszindulatú daganata, k.m.n. 
C7910 A húgyhólyag és egyéb húgyszervek másodlagos rosszindulatú daganata 
D2930 Mellékhere jóindulatú daganata 
D2940 Herezacskó jóindulatú daganata 
D3000 Vese jóindulatú daganata 
D3030 Húgyhólyag jóindulatú daganata 
D4000 Prostata bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata 
D4100 Vese bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata 
D4130 Húgycső (urethra) bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata 
D4140 Húgyhólyag bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata 
I8610 Herezacskó varicositas 
N0010 Akut nephritis syndroma, fokális-szegmentális glomerularis laesióval 
N0280 Egyéb ismétlődő és perzisztáló haematuria 
N0300 Krónikus nephritis syndroma, kisebb glomerularis eltéréssel 
N0380 Egyéb krónikus nephritis syndroma 
N0390 K.m.n. krónikus nephritis syndroma 
N0400 Nephrosis syndroma, kisebb glomerularis eltéréssel 
N0480 Egyéb nephrosis syndroma 
N0490 K.m.n. nephrosis syndroma 
N0590 K.m.n. nem meghatározott nephritis syndroma 
N1100 Refluxhoz társuló, non-obstructiv krónikus pyelonephritis 
N1330 Egyéb és k.m.n. hydronephrosis 
N1370 Vesico-ureteralis refluxhoz társult uropathia 
N1510 Vese- és vese körüli tályog 
N1790 Heveny veseelégtelenség, k.m.n. 
N1791 Heveny veseelégtelenség, k.m.n. KDIGO AKI I. stádium 
N1792 Heveny veseelégtelenség, k.m.n. KDIGO AKI II. stádium 
N1793 Heveny veseelégtelenség, k.m.n. KDIGO AKI III. stádium 
N1800 Végstádiumú veseelégtelenség 
N1880 Egyéb krónikus veseelégtelenség 
N1881 Egyéb krónikus veseelégtelenség KDIGO CKD I. stádium 
N1882 Egyéb krónikus veseelégtelenség KDIGO CKD II. stádium 
N1883 Egyéb krónikus veseelégtelenség KDIGO CKD III. stádium 
N1884 Egyéb krónikus veseelégtelenség KDIGO CKD IV. stádium 
N1885 Egyéb krónikus veseelégtelenség KDIGO CKD V. stádium 
N1890 Krónikus veseelégtelenség, k.m.n. 
N1891 Krónikus veseelégtelenség, k.m.n. KDIGO CKD I. stádium 
N1892 Krónikus veseelégtelenség, k.m.n. KDIGO CKD II. stádium 
N1893 Krónikus veseelégtelenség, k.m.n. KDIGO CKD III. stádium 
N1894 Krónikus veseelégtelenség, k.m.n. KDIGO CKD IV. stádium 
N1895 Krónikus veseelégtelenség, k.m.n. KDIGO CKD V. stádium 
N2000 Vesekő 
N2010 Ureterkő 
N2580 A tubularis vesefunkció károsodása okozta egyéb rendellenességek 
N2810 Vesecysta, szerzett 
N2880 A vese és ureter egyéb, meghatározott rendellenességei 
N3000 Cystitis acuta 
N3010 Interstitialis cystitis (idült) 
N3020 Egyéb idült cystitis 
N3040 Irradiatiós cystitis 
N3090 Urocystitis, k.m.n. 
N3590 Húgycsőszűkület, k.m.n. 
N3620 Húgycső carunculus 
N3910 Perzisztáló fehérjevizelés, k.m.n. 
N3940 Egyéb meghatározott vizelet-incontinentia 
N4110 Krónikus prostatitis 
N4300 Cystosus (zárt) hydrocele 
N4310 Fertőzött hydrocele 
N4320 Egyéb hydrocele 
N4330 Hydrocele, k.m.n. 
N4340 Spermatocele 
N44H0 Herecsavarodás 
N4500 Orchitis, epididymitis és epididymo-orchitis tályoggal 
N4590 Orchitis, epididymitis és epididymo-orchitis tályog nélkül 
N46H0 Férfi meddőség 
N4890 Hímvessző rendellenesség, k.m.n. 
N4900 Az ondóhólyag gyulladásos rendellenességei 
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N4920 A herezacskó gyulladásos rendellenességei 
N4980 A férfi nemi szervek egyéb meghatározott gyulladásos rendellenességei 
N4990 Gyulladásos rendellenesség nem meghatározott férfi nemi szerven 
N5010 A férfi nemi szervek vascularis rendellenességei 
N5080 A férfi nemi szervek egyéb, meghatározott rendellenességei 
N5090 A férfi nemi szervek rendellenessége, k.m.n. 
N9980 Az urogenitalis rendszer egyéb beavatkozást követő rendellenességei 
Q5490 Hypospadiasis, k.m.n. 
Q5510 A here és herezacskó hypoplasiája 
Q5520 A here és herezacskó egyéb veleszületett rendellenességei 
Q6100 Veleszületett solitaer vesecysta 
Q6110 Polycystás vese, gyermekkori típus 
Q6120 Polycystás vese, felnőttkori típus 
Q6130 Polycystás vese, k.m.n. 
Q6180 Egyéb cystás vesebetegségek 
Q6190 Cystás vesebetegség, k.m.n. 
Q6200 Veleszületett zsákvese (hydronephrosis) 
Q6230 A vesemedence és húgyvezeték egyéb, elzáródással járó rendellenességei 
Q6270 Veleszületett vesico-uretero-renalis reflux 
Q6420 Veleszületett hátsó húgycső billentyűk 
R3000 Dysuria 
R31H0 Vérvizelés, k.m.n. 
R33H0 Vizeletrekedés 
R3980 A húgyrendszerrel kapcsolatos egyéb k.m.n. panaszok és tünetek 
S3020 A külső nemiszervek zúzódása 
S3130 A herezacskó és herék nyílt sebe 
S3800 A külső nemiszervek zúzódása 
 

BETEGSÉGEK "E" 
R55H0 Syncope és collapsus 
 

BEAVATKOZÁSOK "C" 
 

50406 Periferiás neurotomia, idegexcisio 
50940 Plastica palpebrae 
52121 Polypectomia, ethmoidectomia nélkül az orrüregből 
54283 Dilatatio cardiae pneumaticus 
54872 Exstirpatio fistulae externae recti 
55700 Húgyhólyagkő endoszkópos eltávolítása 
58920 Teljes vastagságú bőrátültetés Wolf-Krause 
58921 Félvastag bőrátültetés 
58927 Bőrátültetés, szabad 
58930 Burow-féle háromszög lebenyplasztika 

 
BEAVATKOZÁSOK "D" 

 
14631 Biopsia prostatae per rectum seu percutanea, UH vezérléssel vagy anélkül 
18460 Punctio et/seu aspiratio renis diagnosticus 
18461 Punctio et/seu aspiratio renis diagnosticus, UH.vezérelt 
34475 Biopsia prostatae percutanea, CT vezérelt 
56130 Scrotum és tunica vaginalis reconstructio 
59210 Elektrocoagulatio cystoscopica 
59780 Sclerotisatio hydrokele 
81600 Vesecysta punkció és leszívás, Rtg.vezérelt 
81601 Vesecysta leszívás és sclerotisatio, UH vezérelt 
81631 Aspiratio et/seu drainage vesiculae seminalis 

 
BEAVATKOZÁSOK "F" 

 
53786 Beültethető szívmonitor behelyezése 

 
BEAVATKOZÁSOK "G" 

 
53787 Beültethető szívmonitor eltávolítása 
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ESZKÖZÖK "H" 
 

01600 Beültethető szívmonitor (ILR) 
 

("A"DIAGN . ÉS "C" BEAV.) VAGY ("B"DIAGN . ÉS "D" BEAV.) VAGY ("E" DIAGN. ÉS "F" BEAV. ÉS "H" 
ESZKÖZ) VAGY ("E" DIAGN. ÉS "G" BEAV.)” 

 
22. Az R4. 2. melléklet „**** 99 941V Műszívkezelés” megjelölésű része helyébe a következő rendelkezés 
lép: 
 
„**** 99 941V Műszívkezelés 
 

"1" TÍPUSKÉNT ELFOGADOTT BETEGSÉGKÓDOK 
 

I4080 Egyéb heveny szívizomgyulladás 
I4250 Egyéb restrictiv cardiomyopathia 
I4990 Szívritmuszavar, k.m.n. 
Q2000 Közös artériás törzs 
Q2010 Kettős kiszájadzású jobb kamra 
Q2020 Kettős kiszájadzású bal kamra 
Q2040 Egykamrájú szív 
Q2080 A szívüregek és összeköttetéseik egyéb veleszületett rendellenességei 
Q2090 A szívüregek és összeköttetéseik veleszületett rendellenessége, k.m.n. 
Q2130 Fallot-tetralogia 
Q2260 Hypoplasiás jobb szív-syndroma 
Q2320 A kéthegyű billentyű veleszületett szűkülete 
Q2340 Hypoplasiás bal szív-syndroma 
Q2420 Hárompitvarú szív 
Q2450 A koszorúerek rendellenessége 
T8620 Szív-transplantatum elégtelenség vagy kilökődés 
T8630 Szív-tüdő transplantatum elégtelenség vagy kilökődés 
 

ÉS "3" TÍPUSKÉNT ELFOGADOTT BETEGSÉGKÓDOK 
 
I5004 Cardialis decompensatio NYHA IV. stádium 
 

ÉS "V" TÍPUSKÉNT ELFOGADOTT BETEGSÉGKÓDOK 
 
Z9680 Egyéb meghatározott beültetett működő eszközt viselő személy 
 

ÉS BEAVATKOZÁSOK 
 
53753 Műszív beültetés 

ÉS ESZKÖZÖK 
  
01521 Hosszútávú keringéstámogató eszközök és tartozékai (műszív)” 
 
23. Az R4. 2. melléklete a „****99 9422 Kiegészítő HBCs transzplantátummal élő személy ellátására” 
megjelölésű részét követően a következő részekkel egészül ki: 
 
„**** 99M 9423 Kiegészítő HBCs sikeres újraélesztést követő testfelszíni hypothermiás kezelésre 
 

"5" TÍPUSÚ DIAGNÓZIS 
 
I4600 Szívmegállás sikeres újraélesztéssel 
 

ÉS BEAVATKOZÁSOK  
 

86141 Maghőmérséklet-kontrollált testfelszíni therápiás hypothermia újraélesztett betegek kezelésében 
 

ÉS INTENZÍV IGAZOLÓ ELJÁRÁSOK 
 

87120 Intermittáló pozitív nyomású gépi lélegeztetés, endotracheális intubációval (ellátási napban) 
87121 Intermittáló pozitív nyomású gépi lélegeztetés, JET technikával (ellátási napban) 
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ÉS ESZKÖZÖK 
 

01800 Komplex testfelszíni hűtő-melegítő készlet 
 

A KIEGÉSZÍTŐ HBCS ELSZÁMOLHATÓ VALAMENNYI HBCS MELLETT, AZ INTENZÍV IGAZOLÓ ELJÁRÁS 
LEGALÁBB 2 NAPIG 

 
 

**** 99M 9424 Kiegészítő HBCs sikeres újraélesztést követő endovasculáris hypothermiás kezelésre 
 

"5" TÍPUSÚ DIAGNÓZIS 
 
I4600 Szívmegállás sikeres újraélesztéssel 
 

ÉS BEAVATKOZÁSOK 
 

86142 Endovasculáris therápiás hypothermia újraélesztett betegek kezelésében 
 

ÉS INTENZÍV IGAZOLÓ ELJÁRÁSOK 
 

87120 Intermittáló pozitív nyomású gépi lélegeztetés, endotracheális intubációval (ellátási napban) 
87121 Intermittáló pozitív nyomású gépi lélegeztetés, JET technikával (ellátási napban) 
 

ÉS ESZKÖZÖK 
 

01801 Endovascularis thermofeedback hűtés eszközei 
 

A KIEGÉSZÍTŐ HBCS ELSZÁMOLHATÓ VALAMENNYI HBCS MELLETT, AZ INTENZÍV IGAZOLÓ ELJÁRÁS 
LEGALÁBB 2 NAPIG” 
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1. Az R4. 4. mellékletében foglalt táblázat a „00032” megjelölésű sort követően a következő sorokkal egészül ki: 
 

(KÓD  MEGNEVEZÉS 
 BESOROLÁSI  
SZEMPONT) 

 
„ 

00034  Gyermek hospice ellátás   

00035  Gyermek- és ifjúságpszichiátriai rehabilitációs ellátás I. progresszivitási 
szinten 

 

00036  Gyermek- és ifjúságpszichiátriai rehabilitációs ellátás II. és III. 
progresszivitási szinten 

 

00037  Gyermek- és ifjúságaddiktológiai rehabilitációs ellátás  

” 
 
2. Az R4. 4. mellékletében foglalt táblázat a „01204” megjelölésű sort követően a következő sorral egészül ki: 
 

(KÓD  MEGNEVEZÉS 
 BESOROLÁSI  
SZEMPONT) 

 
„ 

01205  Tórikus műlencse * 
” 

 
3. Az R4. 4. mellékletében foglalt táblázat a „0135K” megjelölésű sort követően a következő sorral egészül ki: 
 

(KÓD  MEGNEVEZÉS 
 BESOROLÁSI  
SZEMPONT) 

 
„ 

0135L  Video-thoracoscopos mellkasi (VATS) atípusos reszekció során felhasznált 
bizonyos egyszerhasználatos eszközök (ideértve: varrógépek és tárak) 

 

” 
 
4. Az R4. 4. mellékletében foglalt táblázat „01370” megjelölésű sora helyébe a következő sor lép: 

 

(KÓD  MEGNEVEZÉS 
 BESOROLÁSI  
SZEMPONT) 

 
„ 

01370  Végtagmegőrző endoprotézis (rosszindulatú alapbetegség kezelésében) * 

” 
 
5. Az R4. 4. mellékletéban foglalt táblázat a „01700” megjelölésű sort követően a következő sorokkal egészül ki: 
 

(KÓD  MEGNEVEZÉS 
 BESOROLÁSI  
SZEMPONT) 

 
„ 

01800  Komplex testfelszíni hűtő-melegítő készlet * 

01801  Endovascularis thermofeedback hűtés eszközei * 

” 
 

18. melléklet a 15/2018. (VI. 28.) EMMI rendelethez
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6. Az R4. 4. mellékletében foglalt táblázat a „14620” megjelölésű sort követően a következő sorral egészül ki: 
 

(KÓD  MEGNEVEZÉS 
 BESOROLÁSI  
SZEMPONT) 

 
„ 

14631  Biopsia prostatae per rectum seu percutanea, UH vezérléssel vagy anélkül * 

” 
 
7. Az R4. 4. mellékletében foglalt táblázat a „16981” megjelölésű sorát követően a következő sorral egészül ki: 
 

(KÓD  MEGNEVEZÉS 
 BESOROLÁSI  
SZEMPONT) 

 
„ 

17141  Pulmonális vazoreaktivitás mérése katéterezéssel és iNO adásával * 

” 
 
8. Az R4. 4. mellékletében foglalt táblázat az „51476” megjelölésű sort követően a következő sorral egészül ki: 

 

(KÓD  MEGNEVEZÉS 
 BESOROLÁSI  
SZEMPONT) 

 
„ 

51477  Szürkehályog műtét phacoemulsificatios módszerrel, tórikus műlencse- 
beültetéssel 

* 

” 
 
9. Az R4. 4. mellékletében foglalt táblázat a „86140” megjelölésű sort követően a következő sorokkal egészül ki: 
 

(KÓD  MEGNEVEZÉS 
 BESOROLÁSI  
SZEMPONT) 

 
„ 

86141  Maghőmérséklet-kontrollált testfelszíni therápiás hypothermia újraélesztett 
betegek kezelésében 

* 

86142  Endovasculáris therápiás hypothermia újraélesztett betegek kezelésében * 

” 
 
10. Az R4. 4. mellékletében foglalt táblázat a „87126” megjelölésű sort követően a következő sorokkal egészül ki: 
 

(KÓD  MEGNEVEZÉS 
 BESOROLÁSI  
SZEMPONT) 

 
„ 

87128  Inhalációs NO terápia respirátor alkalmazásával (ellátási napban) * 

87129  Inhalációs NO terápia arcmaszkon keresztü l (ellátási napban) * 

” 
 
11. Az R4. 4. mellékletében foglalt táblázat „88140” megjelölésű sora helyébe a következő sor lép: 

 

(KÓD  MEGNEVEZÉS 
 BESOROLÁSI  
SZEMPONT) 

 
„ 

88140  AHG (VIII. faktor készítmény) adása  

” 
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12. Az R4. 4. mellékletében foglalt táblázat a „89050” megjelölésű sort követően a következő sorral egészül ki: 

 

(KÓD  MEGNEVEZÉS 
 BESOROLÁSI  
SZEMPONT) 

 
„ 

89060  Szövettani eredménnyel igazolt nephrosis syndroma * 

” 
 
13. Hatályát veszti az R4. 4. mellékletében foglalt táblázat „14630” és „87123” megjelölésű sora. 
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1. Az R4. 5. mellékletében foglalt táblázat az „N1790” megjelölésű sort követően a következő sorokkal egészül ki: 
 
(BNO KÓD  JEL  BNO MEGNEVEZÉS) 

„ 
N1791  Heveny veseelégtelenség, k.m.n. KDIGO AKI I. stádium 
N1792  Heveny veseelégtelenség, k.m.n. KDIGO AKI II. stádium 
N1793  Heveny veseelégtelenség, k.m.n. KDIGO AKI III. stádium 

” 
 
2. Az R4. 5. mellékletében foglalt táblázat az „N1890” megjelölésű sort követően követően a következő sorokkal 
egészül ki: 
 
(BNO KÓD  JEL  BNO MEGNEVEZÉS) 

„ 
N1891  Krónikus veseelégtelenség, k.m.n. KDIGO CKD I. stádium 
N1892  Krónikus veseelégtelenség, k.m.n. KDIGO CKD II. stádium 
N1893  Krónikus veseelégtelenség, k.m.n. KDIGO CKD III. stádium 
N1894  Krónikus veseelégtelenség, k.m.n. KDIGO CKD IV. stádium 
N1895  Krónikus veseelégtelenség, k.m.n. KDIGO CKD V. stádium 

” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Az R4. 6. melléklet I. pontjában foglalt táblázat az „N1780” megjelölésű sort követően a következő sorokkal 
egészül ki: 
 
(BNO KÓD  JEL  BNO MEGNEVEZÉS) 

 
„ 

N1781  Egyéb heveny veseelégtelenség KDIGO AKI I. stádium 
N1782  Egyéb heveny veseelégtelenség KDIGO AKI II. stádium 
N1783  Egyéb heveny veseelégtelenség KDIGO AKI III. stádium 

” 
 
 
 
 

 

1. Az R4. 5. mellékletében foglalt táblázat az „N1790” megjelölésű sort követően a következő sorokkal egészül ki: 
 
(BNO KÓD  JEL  BNO MEGNEVEZÉS) 

„ 
N1791  Heveny veseelégtelenség, k.m.n. KDIGO AKI I. stádium 
N1792  Heveny veseelégtelenség, k.m.n. KDIGO AKI II. stádium 
N1793  Heveny veseelégtelenség, k.m.n. KDIGO AKI III. stádium 

” 
 
2. Az R4. 5. mellékletében foglalt táblázat az „N1890” megjelölésű sort követően követően a következő sorokkal 
egészül ki: 
 
(BNO KÓD  JEL  BNO MEGNEVEZÉS) 

„ 
N1891  Krónikus veseelégtelenség, k.m.n. KDIGO CKD I. stádium 
N1892  Krónikus veseelégtelenség, k.m.n. KDIGO CKD II. stádium 
N1893  Krónikus veseelégtelenség, k.m.n. KDIGO CKD III. stádium 
N1894  Krónikus veseelégtelenség, k.m.n. KDIGO CKD IV. stádium 
N1895  Krónikus veseelégtelenség, k.m.n. KDIGO CKD V. stádium 

” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Az R4. 6. melléklet I. pontjában foglalt táblázat az „N1780” megjelölésű sort követően a következő sorokkal 
egészül ki: 
 
(BNO KÓD  JEL  BNO MEGNEVEZÉS) 

 
„ 

N1781  Egyéb heveny veseelégtelenség KDIGO AKI I. stádium 
N1782  Egyéb heveny veseelégtelenség KDIGO AKI II. stádium 
N1783  Egyéb heveny veseelégtelenség KDIGO AKI III. stádium 

” 
 
 
 
 

19. melléklet a 15/2018. (VI. 28.) EMMI rendelethez

20. melléklet a 15/2018. (VI. 28.) EMMI rendelethez
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1. Az R4. 12. melléklet 24. és 25. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek: 
 
„24. Egynapos ellátások kódolása 
Az egynapos sebészeti ellátásra kiírt pályázaton nyertes szolgáltatók "E" feladatkódú osztályain csak az R. 9/a. 
számú melléklete szerinti szakmai kompetencia szerinti egynapos sebészeti ellátások fogadhatók el. 
 
25. Vér és vérkészítmény felhasználás kódolása 
A Kr. 14. számú melléklete szerinti adatlapon fel kell tüntetni a kórházi ápolás során a beteg számára beadott 
valamennyi vér, vérkészítmény mennyiségét egységben (1 E = 450 + 10% ml teljes vér feldolgozásából származó 
mennyiség), beleértve azokat is, amelyeket a műtéti eljárás során használtak fel.  
Besugárzott vérkészítmény esetén a „98002 Kiegészítő pont besugárzott vér adásakor” kód jelenthető kiszerelési 
egységenként (vérzsákonként). 
Választott vér esetén a „98001 Kiegészítő pont választott vér adásakor” kód jelenthető kiszerelési egységenként 
(vérzsákonként). 
Külön kóddal kell megadni a beadott vérkészítmény kiszerelési egységével (vérzsákkal) azonos mennyiségben a 
„88135 Transzfúzió során végzett tevékenység” kódot.” 
 
2. Az R4. 12. melléklete a következő 30. ponttal egészül ki: 
 
„30. A 7333 Kiegészítő HBCs iNO kezelésre újszülöttkori pulmonális hypertónia esetén elszámolása 
30.1. Elszámolható a 15 főcsoport 7110, 7120, 7130, 7140, 715Z, 7180, 719Z, 7230, 734Z, 735Z és 736Z 
csoportjai esetén annyiszor, amennyi az ellátási napok száma. 
30.2. A kezelés megadására a „87128 Inhalációs NO terápia respirátor alkalmazásával (ellátási napban)” kód 
szolgál.” 
 
 
 
 

21. melléklet a 15/2018. (VI. 28.) EMMI rendelethez
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1. Az R4. 17. mellékletében foglalt táblázat az „U9900” megjelölésű sort követően a következő sorral egészül ki: 
 

(BNO- 
kód 

 BNO- 
jel  BNO-név  Főcsoport) 

„ 
U9901  Pulmonális hypertóniás krízis 05 

” 
 
2. Az R4. 17. mellékletében foglalt táblázat a „K5660” megjelölésű sort követően a következő sorokkal egészül ki: 
 

(BNO- 
kód 

 BNO- 
jel  BNO-név  Főcsoport) 

„ 
 K5661    Vékonybél-elzáródás 06 
K566
2    Vastagbél-elzáródás 06 

” 
 
3. Az R4. 17. mellékletében foglalt táblázat az „N1780” megjelölésű sort követően a következő sorokkal egészül 
ki: 
 

(BNO- 
kód 

 BNO- 
jel  BNO-név  Főcsoport) 

„ 
N1781  Egyéb heveny veseelégtelenség KDIGO AKI I. stádium 11 
N178
2  Egyéb heveny veseelégtelenség KDIGO AKI II. stádium 11 

N178
3  Egyéb heveny veseelégtelenség KDIGO AKI III. stádium 11 

” 
 
4. Az R4. 17. mellékletében foglalt táblázat az „N1790” megjelölésű sort követően a következő sorokkal egészül 
ki: 
 

(BNO- 
kód 

 BNO- 
jel  BNO-név  Főcsoport) 

„ 
N1791  Heveny veseelégtelenség, k.m.n. KDIGO AKI I. stádium 11 
N179
2  Heveny veseelégtelenség, k.m.n. KDIGO AKI II. stádium 11 

N179
3  Heveny veseelégtelenség, k.m.n. KDIGO AKI III. stádium 11 

” 
 

5. Az R4. 17. mellékletében foglalt táblázat az „N1880” megjelölésű sort követően a következő sorokkal egészül 
ki: 
 

(BNO- 
kód 

 BNO- 
jel  BNO-név  Főcsoport) 

„ 
N1881  Egyéb krónikus veseelégtelenség KDIGO CKD I. stádium 11 
N188
2  Egyéb krónikus veseelégtelenség KDIGO CKD II. stádium 11 

N188
3  Egyéb krónikus veseelégtelenség KDIGO CKD III. stádium 11 

N188
4  Egyéb krónikus veseelégtelenség KDIGO CKD IV. stádium 11 

N188
5  Egyéb krónikus veseelégtelenség KDIGO CKD V. stádium 11 

” 
 

22. melléklet a 15/2018. (VI. 28.) EMMI rendelethez
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6. Az R4. 17. mellékletében foglalt táblázat az „N1890” megjelölésű sort követően a következő sorokkal egészül 
ki: 
 

(BNO- 
kód 

 BNO- 
jel  BNO-név  Főcsoport) 

„ 
N1891  Krónikus veseelégtelenség, k.m.n. KDIGO CKD I. stádium 11 
N189
2  Krónikus veseelégtelenség, k.m.n. KDIGO CKD II. stádium 11 

N189
3  Krónikus veseelégtelenség, k.m.n. KDIGO CKD III. stádium 11 

N189
4  Krónikus veseelégtelenség, k.m.n. KDIGO CKD IV. stádium 11 

N189
5  Krónikus veseelégtelenség, k.m.n. KDIGO CKD V. stádium 11 

” 
 
 
 

 

Az R5. 4. mellékletében foglalt táblázat „C18”, „C19”, „C20”, „C77”, „C78”, „C79” megjelölésű részében a „7271” 
és „7272” megjelölésű sor helyébe a következő sorok lépnek: 
 

(Kód  Megnevezés    Melyik HBCS-be sorolódik) 

 
„ 

7271  Kemoterápia, Cetuximab+FOLFIRI (telítő) 
protokoll szerint 959E  Rosszindulatú daganat kemoterápiája „E” 

7272  Kemoterápia, Cetuximab+FOLFIRI 
(fenntartó) protokoll szerint 959E  Rosszindulatú daganat kemoterápiája „E” 

” 
 

23. melléklet a 15/2018. (VI. 28.) EMMI rendelethez
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Az igazságügyi miniszter 18/2018. (VI. 28.) IM rendelete
a pártfogó ügyvéd, az ügygondnok és a kirendelt védő részére megállapítható díjról szóló  
32/2017. (XII. 27.) IM rendelet módosításáról

Az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény 206. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak 
feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 109. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
az 1–4.  §, az  5.  § a)–c)  pontja és a  6.  § tekintetében a  büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény 866.  § (2)  bekezdés 7. és 
9.  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 
109. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) 
Korm. rendelet 64. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben –,
az 1.  §, az  5.  § a) és d)  pontja és a  6.  § tekintetében a  polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 628.  § 
(2)  bekezdésének b)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló  
94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 109.  § 1.  pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a  Kormány tagjainak feladat- 
és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64.  § (1)  bekezdés 2.  pontjában meghatározott feladatkörében eljáró 
pénzügyminiszterrel egyetértésben –
a következőket rendelem el:

1. §  A pártfogó ügyvéd, az  ügygondnok és a  kirendelt védő részére megállapítható díjról szóló 32/2017. (XII. 27.) 
IM rendelet [a továbbiakban 32/2017. (XII. 27.) IM rendelet] 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § (1) Az ügyvéd költségtérítés címén
a) az eljárási cselekményeken való megjelenésével kapcsolatos úti- és szállásköltség, illetve parkolási díj, valamint
b) a telefon, telefax, postai, leírási, másolási és egyéb indokolt és szükséges költségek
megtérítésére jogosult.
(2) Az ügyvéd úti- és szállásköltségének megtérítésére a tanúk költségtérítéséről szóló 14/2008. (VI. 27.) IRM rendelet 
2. és 4. §-ában foglalt rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni azzal, hogy útiköltség akkor illeti meg, ha olyan 
eljárási cselekményen vesz részt, amelyet nem az irodájának, alirodájának vagy fiókirodájának székhelyén tartanak.”

2. §  A 32/2017. (XII. 27.) IM rendelet 3. alcíme a következő 6/A. §-sal egészül ki:
„6/A.  § A  büntetőeljárásban kirendelt ügygondnok díjára, illetve díjának és költségének megállapítására és 
előlegezésére a  7.  § (2) és (3)  bekezdése kivételével a  kirendelt védőre vonatkozó szabályokat kell megfelelően 
alkalmazni.”

3. §  A 32/2017. (XII. 27.) IM rendelet 7–9. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„7.  § (1) A  kirendelt védőt az  eljárási cselekményen való részvételért az  eljárási cselekmény – idézésben vagy 
értesítésben megjelölt – kezdő időpontja és a  kirendelt védő jelenlétének befejező időpontja között eltelt 
időtartamra, megkezdett óránként a kirendelt ügyvédi óradíj összege illeti meg.
(2) A  kirendelt védőt felkészülési díjként az  eljárási cselekményen való részvételért eljárási cselekményenként 
az (1) bekezdés alapján kiszámított díj húsz százalékának megfelelő összeg illeti meg.
(3) A felkészülési díj ügyenként legalább a kirendelt ügyvédi óradíj háromszorosának, legfeljebb a kirendelt ügyvédi 
óradíj harmincszorosának megfelelő összeg. Ha a büntetőeljárás során a terhelt érdekében több kirendelt védő járt 
el, az  egyes kirendelt védőket a  felkészülési díj e  bekezdésben meghatározott legkisebb összegeként a  kirendelt 
ügyvédi óradíjnak megfelelő összeg illeti meg. A  helyettes védőként kirendelt védőre e  bekezdést nem kell 
alkalmazni.
(4) Ha az eljárási cselekményt valamilyen okból nem lehetett megtartani, a kirendelt védőt az eljárási cselekmény 
–  idézésben vagy értesítésben megjelölt – kezdő időpontja és az  eljárási cselekmény megtartásának akadályát 
képező körülmény megállapításának időpontja között eltelt időtartamra, megkezdett óránként a kirendelt ügyvédi 
óradíj ötven százalékának megfelelő összeg illeti meg.
(5) A  kirendelt védőt a  fogva tartásban lévő terhelttel folytatott megbeszélésért a  fogva tartást végrehajtó 
intézetbe történő belépéstől a kilépésig eltelt időtartamra, megkezdett óránként a kirendelt ügyvédi óradíj hetven 
százalékának megfelelő összeg illeti meg. Több fogvatartottal folytatott megbeszélés esetén a  kirendelt védő egy 
fogvatartott vonatkozásában a  fogva tartást végrehajtó intézetben töltött időtartamra járó díj fogvatartottak 
számának megfelelő hányadára jogosult.
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(6) A  kirendelt védőt a  felülvizsgálati eljárásban a  felülvizsgálati indítvány elkészítéséért a  bíróság rendelkezése 
szerint legalább a  kirendelt ügyvédi óradíj összege, legfeljebb a  kirendelt ügyvédi óradíj tízszeresének megfelelő 
összeg illeti meg.
(7) Ha a kirendelt védő ugyanabban az ügyben több terhelt védelmét látja el, az  (1) bekezdés alapján a kirendelt 
védőnek járó díj a felével emelendő.
7/A.  § A  kirendelt védőt a  2.  § (2)  bekezdésének megfelelő mértékű útiköltség illeti meg a  fogva tartásban lévő 
terhelttel folytatott megbeszélésért, ha a  fogva tartást végrehajtó intézet nem az  irodájának, alirodájának vagy 
fiókirodájának székhelyén van. Több fogvatartottal folytatott megbeszélés esetén a kirendelt védő egy fogvatartott 
vonatkozásában az útiköltségnek a fogvatartottak számának megfelelő hányadára jogosult.
8.  § (1) A  kirendelt védőnek a  büntetőeljárásban felmerült költségét a  bíróság, az  ügyészség vagy a  nyomozó 
hatóság indítványra, a  kirendelt védő által benyújtott tételes kimutatás és igazolás alapján határozattal állapítja 
meg.
(2) Ha a  kirendelt védő a  költségét nem igazolja, a  bíróság, az  ügyészség vagy a  nyomozó hatóság a  költséget 
a rendelkezésre álló adatok alapján állapítja meg.
9. § (1) A kirendelt védő díját a bűnügyi költségek előlegezésére vonatkozó szabályok szerint annak felmerülésekor 
határozattal az  a  bíróság, ügyészség vagy nyomozó hatóság állapítja meg és előlegezi, amelynek eljárása során 
az felmerült.
(2) Az  ügyészség vagy a  nyomozó hatóság az  eljárás megszüntetésekor, illetve az  elsőfokú bíróság az  ügydöntő 
határozat meghozatalakor rendelkezik a  felkészülési díj 7.  § (3)  bekezdésében meghatározott legkisebb összegét 
el nem érő részének a  megfizetéséről. Ha ezt követően a  büntetőeljárás folytatódik, a  továbbiakban a  bíróság, 
az  ügyészség vagy a  nyomozó hatóság a  7.  § (2)  bekezdésében meghatározott felkészülési díjról mindaddig nem 
rendelkezik, amíg ezen felkészülési díjak összege nem éri el a  felkészülési díj 7. § (3) bekezdésben meghatározott 
legkisebb összegét.
(3) A 7. § (5) bekezdés szerinti időtartamot, illetve több fogvatartott esetén a megbeszéléssel érintett fogvatartottak 
számát a fogva tartást végrehajtó intézet igazolja.”

4. §  A 32/2017. (XII. 27.) IM rendelet 4. alcíme a következő 9/A. §-sal egészül ki:
„9/A. § Ha a kirendelt védő helyett helyettese járt el, a bíróság, az ügyészség vagy a nyomozó hatóság a kirendelt 
védő díját és költségét a helyettesként eljáró védő részére állapítja meg és előlegezi.”

5. §  A 32/2017. (XII. 27.) IM rendelet
a) 1. § (3) bekezdésében az „ügyésznek” szövegrész helyébe az „ügyészségnek” szöveg,
b) 3.  § (1)  bekezdés c)  pontjában és (2)  bekezdésében a  „büntetőügyben” szövegrész helyébe 

a „büntetőeljárásban” szöveg,
c) 4. § (1) és (2) bekezdésében a „készkiadásait” szövegrész helyébe a „költségét” szöveg,
d) 5.  § (1)  bekezdésében az „Az ügygondnokot” szövegrész helyébe az „A polgári és közigazgatási bírósági 

eljárásban kirendelt ügygondnokot (a továbbiakban az 5. és 6. § alkalmazásában: ügygondnok)” szöveg
lép.

6. §  A 32/2017. (XII. 27.) IM rendelet a következő 12. §-sal egészül ki:
„12.  § (1) E  rendeletnek a  költségekre vonatkozó, a  pártfogó ügyvéd, az  ügygondnok és a  kirendelt védő részére 
megállapítható díjról szóló 32/2017. (XII. 27.) IM rendelet módosításáról szóló 18/2018. (VI. 28.) IM  rendelettel 
megállapított rendelkezéseit a  folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell, ha az  ügyben a  költség 
megállapítására még nem került sor.
(2) E rendeletnek a díjakra vonatkozó, a pártfogó ügyvéd, az ügygondnok és a kirendelt védő részére megállapítható 
díjról szóló 32/2017. (XII. 27.) IM rendelet módosításáról szóló 18/2018. (VI. 28.) IM rendelettel megállapított 
rendelkezéseit a 2018. július 1-je után elvégzett eljárási cselekmények esetén kell alkalmazni.”

7. §  Ez a rendelet 2018. július 1-jén lép hatályba.

  Dr. Trócsányi László s. k., 
  igazságügyi miniszter
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Az igazságügyi miniszter 19/2018. (VI. 28.) IM rendelete
a terhelt és a meghatalmazott védő, valamint a büntetőeljárásban részt vevő egyéb személyek díjáról és 
költségéről

A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény 866. § (2) bekezdés 8. és 9. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány 
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 109.  § 1.  pontjában meghatározott feladatkörömben 
eljárva – a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64.  § (1)  bekezdés 2.  pontjában 
meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. A terhelt költsége

1. § (1) A  büntetőeljárásról szóló 2017.  évi XC.  törvény (a  továbbiakban: Be.) 576.  § (2)  bekezdésében, 782.  § 
(1) bekezdésében és 813. § (1) bekezdésében meghatározott esetben a terhelt
a) az eljárási cselekményeken való megjelenésével kapcsolatos úti- és szállásköltség, illetve parkolási díj,
b) – ha a  magánszakértői vélemény a  Be. 198.  § (1)  bekezdésében foglalt feltételek teljesülése folytán 

szakvéleménynek minősült – a  terhelt által magánszakértői vélemény elkészítésével megbízott szakértő 
díjának és költségének,

c) a  Be. 358.  § (4)  bekezdése alapján a  terhelt indítványára az  eljárási cselekményről folyamatos hangfelvétel 
vagy kép- és hangfelvétel készítése költségének, valamint

d) a telefon, telefax, postai és egyéb indokolt és szükséges költségek
megtérítésére jogosult.

 (2) A terhelt úti- és szállásköltségének megtérítésére a tanúk költségtérítéséről szóló 14/2008. (VI. 27.) IRM rendelet 2. és 
4. §-ában foglalt rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni.

 (3) A Be. 576. § (2) bekezdésében, 782. § (1) bekezdésében és 813. § (1) bekezdésében meghatározott esetben a terhelt 
a törvényes képviselőjének az (1) és (2) bekezdésben meghatározott költségeinek a megtérítésére jogosult.

2. A meghatalmazott védő díja és költsége

2. §  A Be. 576.  § (2)  bekezdésében, 782.  § (2)  bekezdésében és 813.  § (2)  bekezdésében meghatározott esetben 
a meghatalmazott védő az 1. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott költségek megtérítésére jogosult azzal, hogy 
útiköltség akkor illeti meg, ha olyan eljárási cselekményen vett részt, amelyet nem az irodájának, alirodájának vagy 
fiókirodájának székhelyén tartottak.

3. § (1) A  Be. 576.  § (2)  bekezdésében, 782.  § (2)  bekezdésében és 813.  § (2)  bekezdésében meghatározott esetben 
a meghatalmazott védő a pártfogó ügyvéd, az ügygondnok és a kirendelt védő részére megállapítható díjról szóló 
32/2017. (XII. 27.) IM rendelet (a továbbiakban: 32/2017. IM rendelet) 7. §-a szerint megállapított díj megtérítésére 
jogosult.

 (2) Ha a  bíróság a  terheltet csak egyes bűncselekmények miatt menti fel, vagy az  ügyészség vádejtése miatt csak 
egyes bűncselekmények miatt szünteti meg az eljárást, az (1) bekezdés alapján a meghatalmazott védőnek járó díj 
összegét a bíróság arányosan, az általa indokoltnak tartott mértékben csökkentheti.

4. § (1) Ha a terhelt érdekében egyidejűleg több meghatalmazott védő járt el, a terhelt részére egy meghatalmazott védő 
– a védők eltérő megállapodása hiányában a vezető védő – díját és költségét kell megtéríteni.

 (2) Ha az ügyben egymást követően több meghatalmazott védő járt el, a meghatalmazott védő díjának és költségének 
megállapítása során a  korábban eljárt meghatalmazott védő díját és költségét is figyelembe kell venni, ha a  8.  § 
(3) bekezdése alapján azt a terhelt számára kell megtéríteni.

3. A büntetőeljárásban részt vevő egyéb személyek díja és költsége

5. §  A sértett, a magánfél, a magánvádló, a pótmagánvádló, a vagyoni érdekelt, az egyéb érdekelt, valamint e személyek 
törvényes, illetve meghatalmazott képviselője – ide nem értve a  pártfogó ügyvédet és az  ügygondnokot  – 
költségének megállapítása során az  1.  § (1)  bekezdés a), c) és d)  pontjában, valamint (2)  bekezdésében foglalt 
rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni.
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6. § (1) A  sértett, a  magánfél, a  magánvádló, a  pótmagánvádló, a  vagyoni érdekelt és az  egyéb érdekelt 5.  §-ban 
meghatározott képviselője díjának megállapítása során a 3. § (2) bekezdésében és a 4. §-ban, valamint a 32/2017. 
IM rendelet 7. § (1), (4) és (7) bekezdésében foglaltakat kell megfelelően alkalmazni.

 (2) Ha a képviselő nem hivatásszerűen foglalkozik jogi képviselettel, díjra nem, csak az eljárási cselekmény – idézésben 
vagy értesítésben megjelölt – kezdő időpontja és a  képviselő jelenlétének befejező időpontja között eltelt 
időtartamra járó keresetkiesés összegének a megtérítésére tarthat igényt.

4. A díj és költség megállapítása, valamint kifizetése

7. § (1) Az e rendelet alapján megtérítendő díjat és költséget a bíróság a jogerős ügydöntő határozatában vagy – ha erről 
a  jogerős ügydöntő határozatban nem volt lehetősége rendelkezni – egyszerűsített felülvizsgálati eljárás során 
hozott határozatában állapítja meg.

 (2) A költség megállapítására a költséggel érintett személy által előterjesztett tételes kimutatás és igazolás alapján van 
lehetőség. Ennek hiányában a bíróság az eljárás ügyiratai alapján állapítja meg a költség összegét.

8. § (1) Ha a  terhelt költségének, illetve a  meghatalmazott védő díjának és költségének megtérítésére az  állam 
köteles, a  megtérítendő összeg kiutalását, illetve – ha a  terhelt vagy a  meghatalmazott védő átutalással kérte 
a megtérítendő összeg kifizetését – az összeg átutalását a bíróság székhelye szerint illetékes törvényszék gazdasági 
hivatala végzi.

 (2) A  meghatalmazott védő és az  5.  §-ban meghatározott képviselő díjának e  rendeletben meghatározott összege 
a  tevékenység ellenértékét terhelő általános forgalmi adó összegét nem tartalmazza, azt az  e  rendeletben 
meghatározott meghatalmazott védői és képviselői díj összegén mint adóalapon felül kell felszámítani. Ha 
a  meghatalmazott védő és a  képviselő az  általános forgalmi adóról szóló törvény szerint adólevonási joggal 
rendelkezik, a számlával igazolt költségnek csak a nettó összege növeli az adóalapot.

 (3) A  meghatalmazott védő díjának és költségének a  terhelt által már kifizetett és számlával vagy egyéb bizonylattal 
igazolt részét, illetve – ha a  terhelt érdekében egymást követően több meghatalmazott védő járt el – a korábban 
eljárt meghatalmazott védőnek már kifizetett és számlával vagy egyéb bizonylattal igazolt részét a  terhelt részére 
kell megtéríteni.

5. Záró rendelkezések

9. §  Ez a rendelet 2018. július 1-jén lép hatályba.

10. § (1) E  rendeletnek a  terhelt költségének pótmagánvádló vagy magánvádló általi, illetve a  meghatalmazott védő 
költségének és díjának pótmagánvádló vagy magánvádló általi megtérítésére vonatkozó rendelkezéseit 
a 2017. január 1-jét követően indult büntetőeljárások esetén kell alkalmazni.

 (2) E  rendelet rendelkezéseit a  folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell, ha az  ügyben a  díj és a  költség 
megállapítására még nem került sor.

11. §  Hatályát veszti a terhelt és a meghatalmazott védő készkiadása, illetve a meghatalmazott védő díja megtérítésének 
szabályairól, valamint a büntetőeljárásban részt vevő személyek és képviselőik költségéről és díjáról szóló 25/2016. 
(XII. 23.) IM rendelet.

  Dr. Trócsányi László s. k.,
  igazságügyi miniszter
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VII. A Kúria határozatai

A Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5010/2018/3. számú határozata
 

Az ügy száma: Köf.5010/2018/3.
A tanács tagja: Dr. Balogh Zsolt, a tanács elnöke, Dr. Horváth Tamás előadó bíró, Dr. Dobó Viola bíró
Az indítványozó: Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (6701 Szeged, Pf. 408.)
Az érintett önkormányzat:  Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 

(6741 Szeged, Széchenyi tér 10–11.)
Az ügy tárgya: önkormányzati rendelet törvényességének vizsgálata

Rendelkező rész

A Kúria Önkormányzati Tanácsa

– megállapítja, hogy a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Képviselő-testületének a  telekadóról szóló 
37/2015. (XI. 25.) számú önkormányzati rendelete 3.  § (1)  bekezdése „különleges intézményi terület (Ki)” 
szövegrésze törvénysértő, és ezért azt megsemmisíti;

– megállapítja, hogy a megsemmisített rendelkezés nem alkalmazható a Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi 
Bíróság előtt folyamatban lévő 7.K.27.891/2017. számú ügyben;

− elrendeli határozatának a Magyar Közlönyben való közzétételét;
− elrendeli, hogy a  határozat közzétételére – a  Magyar Közlönyben való közzétételt követő 8 napon belül – 

az önkormányzati rendelet kihirdetésével azonos módon kerüljön sor.

A határozat ellen jogorvoslatnak nincs helye.

Indokolás

Az indítvány alapjául szolgáló tényállás

 [1] Az alapügyben a felperes kizárólagos tulajdonában lévő Szeged, I. kerület belterület …/3. hrsz.-ú, az ingatlan-nyilvántartás 
szerint kivett parti sáv művelési ágú, 8999 m2 alapterületű ingatlan a  Tisza folyó nagyvízi medrében, hullámtérben, 
a  174,575 fkm szelvény térségében, a  bal parton található, a  11.06. árvízvédelmi szakasz Tisza folyó bal parti I. rendű 
árvízvédelmi töltés 10 + 0,50 tkm szelvények vonalában. A felperes az ingatlant 2014. július 2. napján szerezte meg.

 [2] A perbeli ingatlan teljes egészében kívül esik a  Tisza folyó bal parti sávján, a  perbeli hullámtéri ingatlan 
a  11  MNT.01.1. számú Szegedi Nagyvízi Mederkezelési Terv hatálya alá tartozik, amely annak területét fele-fele 
arányban a másodlagos levezetési sávra, és átmeneti (vízgazdálkodási) zónába sorolja a nagyvízi mederben történő 
elhelyezkedés, az árvíz, a jég és hordalék levezetésében betöltött szerepe miatt. A perbeli ingatlan helyi jelentőségű 
védett természeti területnek minősül, továbbá a  perbeli ingatlanon a  nemzeti ökológiai hálózat határa (ökológiai 
folyosó) található. A perbeli ingatlan a Tisza folyó nagyvízi medrében, hullámtérben helyezkedik el.

 [3] Az ingatlant a  Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a  Szeged Megyei Jogú Város Építésügyi 
Szabályzatáról szóló 19/2015. (V. 14.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: SZÉSZ) a  Ki–600666[23] jelű, 
Különleges intézményterület építési övezetbe sorolja. Az  ingatlan a  SZÉSZ szerint többcélú szabadidős terület, 
partfürdő és kemping építési övezetben található, emellett elsődlegesen vízgazdálkodási célokat szolgáló 
területekre vonatkozó előírásokat is be kell tartani.

 [4] Korábban a  Kúria Önkormányzati Tanácsa előtt született döntéshez (Köf.5.018/2017/3.) képest új tényállási elem, 
hogy a jelen ügyben a perbeli ingatlanon semmilyen építmény nem helyezhető el.

 [5] Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2016. január 1. napjával bevezette a településen a telekadót, 
melynek során a szegedi beépítetlen telkeken belül azokat adóztatja, amelyek 500 m2-nél nagyobbak és megjelölt 
építési övezetbe [többek között: Különleges intézményi terület (Ki)] tartoznak. A  telekadó mértéke a  teljes 
teleknagyság után a 2016. évben 100 Ft/m2, a 2017. évben 150 Ft/m2, a 2018. évtől 200 Ft/m2.
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 [6] Szintén további tényállási elem a Köf.5.018/2017/3. számú határozathoz képest, hogy a szegedi, hullámtérben lévő 
ingatlanok közül kizárólag a perbeli ingatlan után kell a megjelölt időszakban telekadót fizetni.

 [7] Az elsőfokú helyi adóhatóság a  2016. június 1. napján kelt 11/49540-2/2016. iktatószámú határozatával a  felperest 
a perbeli ingatlan teljes területe után a 2016. évben 899 900 Ft, a 2017. évben 1 349 850 Ft, a 2018. évtől 1 799 800 Ft 
telekadó megfizetésére kötelezte.

 [8] A felperes fellebbezése folytán eljárt alperes mint másodfokú helyi adóhatóság az  elsőfokú határozatot 
a  2016.  augusztus 15. napján kelt CSB/01/6524-2/2016. ügyiratszámú határozatával helybenhagyta a  helyi 
adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 17–18. §-ai, 52. § 16. pontja, a Szeged Megyei Jogú Város 
Önkormányzata Közgyűlésének a telekadóról szóló 37/2015. (XI. 25.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 
1–2.  §-ai, 3.  § (1)  bekezdése alapján. A  határozat indoklásában szerepelt, hogy az  ingatlan Különleges intézményi 
terület (Ki) építési övezetben található. A SZÉSZ szabályai alapján – az érintett önkormányzat álláspontja szerint – 
túlzás azt állítani, hogy a kérdéses telek nem hasznosítható. Építési tilalmat egyébként az  ingatlan-nyilvántartásba 
nem jegyeztek be. A  telekadó kötelezettség szempontjából nem lényeges, hogy egyéb okok miatt a  telken nem, 
vagy csak korlátozottan helyezhető el építmény.

 [9] Az alapügyben a  felperes a  közigazgatási határozat felülvizsgálatát kérve keresetet terjesztett elő a  bíróság előtt, 
és kérte a  közigazgatási határozatnak az  elsőfokú határozatra is kiterjedő hatályon kívül helyezését. Álláspontja 
szerint a  perbeli ingatlan az  országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.  20.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban: OTÉK) 30.  § (1)  bekezdés 6.  pontja alapján vízgazdálkodással összefüggő 
területnek, hullámtérnek minősül, a perbeli terület nem beépíthető, beépítésre nem szánt övezetbe kell besorolni. 
Az  utóbbi miatt a  SZÉSZ-re vonatkozó övezeti besorolási rendelkezése ellentétes az  OTÉK szabályaival. Erre 
tekintettel korábban indítványozta a  SZÉSZ felülvizsgálatát, amelyre irányuló bírói kezdeményezést azonban 
a Kúria Önkormányzati Tanácsa a 2017. november 7. napján kelt Köf.5.018/2017/3. számú határozatával elutasított. 
Állította még, hogy kizárólag a  perbeli ingatlan után kell a  kérdéses időszakban telekadót fizetni a  hullámtérben 
lévő ingatlanok körében. A  fentiekre tekintettel kezdeményezte, hogy az  Ör. 3.  § (1)  bekezdésének „Különleges 
intézményi terület (Ki)” szövegrésze és a)–c) pontjai felülvizsgálatra kerüljenek.

 [10] Az alperes ellenkérelmében nyilatkozta, hogy a perbeli ingatlan építménnyel nem építhető be, továbbá a szegedi, 
hullámtérben lévő ingatlanok közül kizárólag a perbeli ingatlanok után kell a perbeli időszakban telekadót fizetni.

A bírói indítvány és az érintett önkormányzat álláspontja

 [11] A Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 2018. április 3-án kelt 7.K.27.891/2017/24. számú végzésével 
kezdeményezte az  Ör. 3.  § (1)  bekezdése „Különleges intézményi terület (Ki)” szövegrésze és a)–c)  pontja 
jogszabályba ütközésének vizsgálatát és a  jogszabály-ellenesség megállapítását. A  bíróság elsődlegesen 
indítványozta, hogy e  pontokat a  Kúria semmisítse meg, és rendelje el azok általános, valamint e  bíróság 
előtt a  7.K.27.891/2017. ügyszám alatt folyamatban lévő ügyben (alapügy) az  alkalmazás tilalmát. A  bíróság 
másodlagosan indítványozta, hogy a  Kúria állapítsa meg a  fenti szövegrész jogszabályba ütközését, és rendelje el 
az alapügyben az alkalmazás tilalmát. A Kp. 140. § (1) bekezdése szerint a bíróság indítványával egyidejűleg az előtte 
folyó felülvizsgálati eljárást felfüggesztette.

 [12] A bíróság utalt arra, hogy az előtti folyó perrel érintett telek speciális jellemzőkkel rendelkezik. A sajátosság egyrészt 
az a földrajzi elhelyezkedés, amely szerint a felperesi adózó telke a Tisza árterében, hullámterében terül el, másrészt 
e  mellett a  használatot, hasznosíthatóságot alapvetően befolyásolja az  a  tény, hogy bár a  telek nem áll építési 
tilalom hatálya alatt, beépíthetősége 0%.

 [13] A bíróság külön kiemelte, hogy a szegedi, hullámtérben lévő ingatlanok közül kizárólag a perbeli ingatlan után kell 
a perbeli időszakban adót fizetni.

 [14] Megállapítást nyert a  bíróság részéről, hogy az  érintett önkormányzat a  Htv. 6.  § c)  pontját megsértette, ugyanis 
a perbeli ingatlan esetében nem vette figyelembe a helyi sajátosságokat. Helyi sajátosságként kell értékelni először 
a perbeli ingatlan földrajzi elhelyezkedését (a Tisza árterében, hullámterében helyezkedik el), másodszor a be nem 
építhetőségét (a perbeli ingatlanon semmilyen építmény nem helyezhető el), harmadszor azt, hogy a  szegedi 
hullámtérben lévő ingatlanok közül kizárólag a perbeli ingatlan után kell a perbeli időszakban telekadót fizetni.

 [15] A bíróság ezért indítványozta, hogy a Kúria az Ör. vitatott rendelkezéseit elsődlegesen semmisítse meg, és rendelje 
el alkalmazásuk tilalmát, másodlagosan csak állapítsa meg azok jogszabályba ütközését, valamint az elsődleges és 
másodlagos indítványnak megfelelően kezdeményezte az előtte folyó ügyben alkalmazási tilalom elrendelését.

 [16] Az ügyben az érintett önkormányzat védiratot nem terjesztett elő.
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A Kúria Önkormányzati Tanácsa döntésének indokolása

 [17] Az indítvány megalapozott a következők szerint.
 [18] A Kúria Önkormányzati Tanácsa az  indítványt a  közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 

(a  továbbiakban: Kp.) 141.  § (2)  bekezdése szerint érdemben bírálta el. A  Kp. 140.  § (1)  bekezdése alapján, 
az  indítvány és a  védirat keretei határozzák meg az  elbírálás kereteit, figyelemmel ugyanakkor a  Kp. 143.  § 
(3) bekezdésére is.

I.

 [19] Az indítvánnyal érintett Ör. 3. § (1) bekezdésének jogszabályszövege a következő.
 [20] 2018. január 1-től:

„Az adó mértéke
3. § (1) Az adó évi mértéke a Szeged Megyei Jogú Város Építési Szabályzata szerinti
– településközponti terület (Vt)
– intézmény terület (V)
– kereskedelmi, szolgáltató terület (Gksz)
– környezetre jelentős hatást gyakorló ipari terület (Gipj)
– egyéb ipari terület (Gipe)
– különleges intézmény terület (Ki)
építési övezetekben található 500 m2-t meghaladó telkek esetében
a) 2016. évben 100 Ft/m2

b) 2017. évben 150 Ft/m2

c) 2018. évtől 200 Ft/m2”
 [21] 2016. január 1. – 2017. december 31. között:

„Az adó mértéke
3. § (1) Az adó évi mértéke a Szeged Megyei Jogú Város Építési Szabályzata szerinti
– településközponti terület (Vt)
– intézmény terület (Vi)
– kereskedelmi, szolgáltató terület (Gksz)
– környezetre jelentős hatást gyakorló ipari terület (Gip)
– egyéb ipari terület (Ge)
– különleges intézmény terület (Ki)
építési övezetekben található 500 m2-t meghaladó beépítetlen telkek esetében a teljes teleknagyság után
a) 2016. évben 100 Ft/m2

b) 2017. évben 150 Ft/m2

c) 2018. évtől 200 Ft/m2”

II.

 [22] Az ügyben az  Ör. törvényességét 2016–2018. adóévekre vonatkozóan kell vizsgálni. Az  alkalmazandó releváns 
központi joganyag a következő.

 [23] A Htv. 6. § c) pontja szerint az önkormányzat adómegállapítási joga 2016. december 31-ig arra terjedt ki, hogy
„c) az  adó mértékét a  helyi sajátosságokhoz, az  önkormányzat gazdálkodási követelményeihez és az  adóalanyok 
teherviselő képességéhez igazodóan – az e törvényben meghatározott felső határokra, illetőleg a 16. § a) pontjában, 
a 22. § a) pontjában, a 26. §-ában, a 33. §-ának a) pontjában meghatározott felső határoknak 2005. évre a KSH által 
2003. évre vonatkozóan közzétett fogyasztói árszínvonal-változással, 2006. évtől pedig a 2003. évre és az adóévet 
megelőző második évig eltelt évek fogyasztói árszínvonal változásai szorzatával növelt összegére (a felső határ és 
a felső határ növelt összege együtt: adómaximum) figyelemmel – megállapítsa”.

 [24] 2017. január 1-től ehhez képest a 6. § c) pontja a következőre változott:
„az adó mértékét – az  e  törvényben meghatározott felső határokra, illetőleg a  16.  § a)  pontjában, 
a 22. § a) pontjában, a 26. §-ában, a 33. §-ának a) pontjában meghatározott felső határoknak 2005. évre a KSH által 
2003. évre vonatkozóan közzétett fogyasztói árszínvonal-változással, 2006. évtől pedig a 2003. évre és az adóévet 
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megelőző második évig eltelt évek fogyasztói árszínvonal változásai szorzatával növelt összegére (a felső határ és 
a felső határ növelt összege együtt: adómaximum) figyelemmel – megállapítsa”.

 [25] Az önkormányzat adómegállapítási jogát ugyanekkortól egy az addigihoz képest újonnan átfogalmazott körülmény 
korlátozza a Htv. 7. § g) pontja által:
„az adóalap fajtáját, az  adó mértékét, a  rendeleti adómentességet és adókedvezményt úgy állapíthatja meg, 
hogy azok összességükben egyaránt megfeleljenek a  helyi sajátosságoknak, az  önkormányzat gazdálkodási 
követelményeinek és az adóalanyok széles körét érintően az adóalanyok teherviselő képességének”.

 [26] Megállapítható tehát, hogy az  indítvánnyal érintett három adóévben különböző magasabb szintű jogforrási 
jogszabályszöveghez kell mérni az Ör. vonatkozó rendelkezéseinek törvényességét.

III.

 [27] Az Önkormányzati Tanács ezt követően a  jogi helyzet alakulásának hatását vizsgálta saját, az  ügyben hivatkozott 
gyakorlatának alkalmazhatóságára nézve.

 [28] Az indítványban hivatkozott Köf.5.017/2012/8. számú határozat és más hasonló ügyekben hozott döntések 
(pl. Köf.5.081/2012/4., Köf. 5.018/2016/4.) értelmezési tartományát a Htv. hatályos szabályozása határolja.

 [29] A Köf.5.017/2012/8. számú határozat megfogalmazása szerint a  Htv. akkor hatályos 6.  § c)  pontja értelmében 
az  önkormányzat adómegállapítási joga arra terjedt ki, hogy „az adó mértékét a  helyi sajátosságokhoz, 
az  önkormányzat gazdálkodási követelményeihez és az  adóalanyok teherviselő képességéhez igazodóan […] 
megállapítsa”. A  vagyoni típusú adók célja eszerint az  arányos közteherviselés elvének megvalósítása: az  adó 
alapja minden adóalany vonatkozásában ugyanaz, az  ingatlantulajdon. A Hatv. 6.  § c)  pontjának „az  adóalanyok 
teherviselői képességéhez igazodó” fordulata a  Hatv. jogegyenlőségi szabálya is egyben. Arra utal, hogy 
az  önkormányzati jogalkotó – a  6.  § d)  pontjában foglalt mentességeken túl – minden adóalany esetében 
a teherbíró képességhez igazítottan köteles az adófizetés mértékét megállapítani.

 [30] A helyi szabályozás körében az újraértelmezett korlátot – az adóalanyok terhelése tekintetében – a Htv. különösen 
a  7.  § g)  pontjában foglaltak határozzák meg, aminek révén 2017. január 1-jei hatállyal az  adóalap fajtája, az  adó 
mértéke, a  rendeleti adómentesség és adókedvezmény úgy állapítható meg, hogy azok összességükben egyaránt 
megfeleljenek a  helyi sajátosságoknak, az  önkormányzat gazdálkodási követelményeinek és az  adóalanyok széles 
körét érintően az adóalanyok teherviselő képességének.

 [31] Megállapítható tehát, hogy 2016. december 31-ig teszi lehetővé esetlegesen a  törvényi szabályozás az  adóalany 
egyéni teherviselő képességének mérlegelését a vonatkozó szabályozás vizsgálata összefüggésében. Azt követően 
viszont ez  a  mérce az  adóalanyok szélesebb köréhez igazodik már, aminek terjedelmét az  adóterhelés alapja 
oldaláról vett azonosság, az alkotmányosan védhető indok, továbbá ezen ok és az érintett kör lehatárolása közötti 
okszerű, nem önkényesen meghatározott kapcsolat által jellemezhető helyzet határolhatja be. Az adott adóalanyra 
szóló kötelezés a továbbiakban ily módon csak a normativitás szempontját sértheti.

 [32] Jelen ügyre nézve ebből az  következik, hogy a  jogi helyzet eltérése miatt az  adóterhelés teherviselő képesség 
alapján túlzott volta szempontjából külön kell vizsgálni a 2016. és a 2017–2018. adóéveket.

 [33] Közösnek tekinthető viszont az  a  kérdés, hogy az  indítvánnyal érintett rendelkezés normatív-e, azaz nem 
kifejezetten meghatározott adóalanyt céloz.

IV.

 [34] A Kúria először a  mindhárom adóévre egyaránt föltehető normativitás-kérdést vizsgálta. Az  indítvány az  Ör. által 
való érintettséget illetően ugyanis kiemelte, hogy a szegedi, hullámtérben lévő ingatlanok közül kizárólag a perbeli 
ingatlan után kell a kérdéses időszakban adót fizetni.

 [35] Az ügyiratokban 23. alszámon fellelhető tárgyalási jegyzőkönyv tanúsága szerint ezt a  tényt az  alperesi képviselő 
megerősítette, és erre tekintettel nem ellenezte az alperesi indítvány (azt, hogy az eljáró bíróság forduljon a Kúria 
Önkormányzati Tanácsához) teljesítését sem, fenntartva előzőleg az alapeljárásban részéről a kereset elutasításának 
igényét.

 [36] A Köf.5.021/2015/7. számú ügyben megállapítást nyert, hogy az  „arányos mértékű, a  hasonló helyzetben lévő 
– homogén csoportba tartozó – adózókat egyenlően terhelő adó nem minősíthető az  adózó tevékenységét 
közvetetten és nem adóztatási jelleggel befolyásoló gazdasági szabályozó eszköznek”.

 [37] A Kúria rögzíti, hogy jelen esetben a  HÉSZ alapján meghatározott Ki. (különleges intézményi) terület építési 
övezeten található 500 m2-t meghaladó telkekre nézve a  szabályozás formálisan egységes, normatív. Az  Ör. és 
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a Htv. mentességi szabályai által mégis olyan jogi helyzet keletkezik, ami alapján adófizetési kötelezettség az Ör. által 
képzett homogén csoportot (azaz a  Ki. övezet beépítetlen telkeinek tulajdonosait) közteherviselési szempontból 
indokolhatatlanul és egy alanyra kiterjedően megkülönböztetően differenciálja. Ez  a  körülmény az  adott adózó 
tevékenységét nem adóztatásra jellemző módon befolyásoló szabályozó eszközként hat.

 [38] Jogszabályi hivatkozásként erre a  2016. év tekintetében a  Köf.5.021/2015/7. számú határozat alapján 
az  Alaptörvény XV. és XXX.  cikkein kívül az  akkor hatályos Htv. 6.  § c) és d)  pontja hívható fel. Ezen túlmenően 
és a  2016. év után a  2017–18. évre vonatkozóan az  Alaptörvény cikkein kívül az  egyenlő bánásmódról és 
az  esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Etv.) 9.  §-a szerinti „közvetett 
hátrányos megkülönböztetés” valósul meg. A  törvényhely szerint ilyennek minősül „az a  közvetlen hátrányos 
megkülönböztetésnek nem minősülő, látszólag az  egyenlő bánásmód követelményének megfelelő rendelkezés, 
amely […] meghatározott tulajdonságokkal rendelkező egyes személyeket […] lényegesen nagyobb arányban 
hátrányosabb helyzetbe hoz, mint amelyben más, összehasonlítható helyzetben lévő személy vagy csoport volt, van 
vagy lenne”.

 [39] Az a  szabályozás, amelyik adott építési övezet telektulajdonosai közül, a  megszabott mentességi okoknak nem 
megfelelő helyzete folytán egyetlen jogalany, meghatározott adótárgy alapján való egyedüli kötelezésére épül, 
sérti az Etv. 9. §-át. Kivételt az képezhetne, ha az ilyen szabályozás alkotmányos értéken alapul. Jelen esetben ilyen 
azonban nem mutatható ki. A Kúria ezért a Kp. 146. § (1) bekezdés a) pontja szerint az Ör. rendelkezése jogszabályba 
ütközését megállapította.

V.

 [40] Az indítvány további jogszabályi hivatkozásainak vizsgálata alapján, a  Kúria ugyanakkor nem állapított meg 
törvényellenességet.

 [41] Egyrészt azért, mert a Htv. 6. § c) pontja a 2017–2018. év tekintetében az ügyre nézve már nem bír releváns hatással.
 [42] Másrészt a  2016. év tekintetében pedig, az  akkor hatályos Htv. 6.  § c)  pontjával összefüggésben figyelembe kell 

venni a következőket is.
 [43] A HÉSZ 108. § (3) bek. szerint lehatárolt területek sajátos előírásai között a Ki építési övezet beépítési szabályait:

„Ki–600666[23] építési övezet/Többcélú szabadidő terület, Partfürdő és Kemping/
1. A területen új üdülő rendeltetésű épületek nem létesíthetők, a meglévők a rendelet előírásai alapján újíthatók fel. 
Padlómagasságuk a maximális árvízszint +0,30 m-rel engedélyezhető.
2. Terepszinten csak ideiglenes, szezonális jellegű, közösségi célokat szolgáló építmények helyezhetők el az illetékes 
vízügyi szakhatósági hozzájárulás alapján.
3. A  Partfürdő és a  Kemping közötti partszakaszon kishajó kikötő létesíthető, amelyet a  maximális árvízszint fölé 
emelt gyalogos híd köthet össze a mentett oldali gyógy- és látványfürdő komplexummal.”
Az indítvány hangsúlyaitól eltérően megállapítható, hogy a  fentiek szerint a  beépíthetőség nincs teljesen kizárva, 
csak az állandó épülettel való beépítés kizárt.

 [44] Az adóterhelés mértékét illetően továbbá a  megállapított terhelés a  Kúria gyakorlata szerint nem eltúlzott. 
Az alapügyben 21. alszámon felvett ingatlanforgalmi szakértői vélemény kb. 20 000 000 forintra értékelte a kérdéses 
ingatlant, ami az adóterhelés tekintetében évi 8,5–17% közötti terhelést jelent.

 [45] A Kúria a Köf. 5024/2016/5. számú határozatában a  telek értékének 64%-át kitevő éves adómértéket minősítette 
konfiskálónak arra tekintettel, hogy a  következő adóévekben az  adóteher összege meghaladta a  telek értékét. 
A Köf.5081/2013. számú ügyben pedig az adótárgy értékének 70%-át kitevő adóteher minősült túlzónak azzal, hogy 
az eloldódott a vagyontömeg értékétől.

 [46] A terhelés mértéke tehát még a  2016. évre irányadó szabályok szerint alkalmazott joggyakorlat alapján sem 
minősült túlzónak. Figyelemmel arra, hogy az alapügyben a felperes vitatta a szakvélemény értékbecslését a telken 
lévő korlátozások miatt, megállapítható, hogy a fentiek szerint, érdemi értékcsökkenést feltételezve sem minősülne 
az adóteher mértéke önmagában túl nagynak.

 [47] A Kúria az Indokolás IV. pontja alapján a Kp. 146. § (1) bekezdés a) pontja szerint az Ör. rendelkezése jogszabályba 
ütközését megállapította, ezért az  Ör. 3.  § (1)  bekezdése „különleges intézményi terület (Ki)” szövegrészét 
megsemmisítette. Elrendelte továbbá e  rendelkezés alkalmazásának tilalmát az  indítványozó bíróság előtt folyó 
egyedi ügyben.
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A döntés elvi tartalma

 [48] Közvetett hátrányos megkülönböztetés valósul meg akkor, ha a  telekadó fizetésére szóló helyiadó-fizetési teher 
legitim adópolitikai cél nélkül – formálisan normatívan meghatározott tárgya ellenére – ténylegesen csak célzottan, 
egyedileg kötelezett adóalanyt érint.

Záró rész

 [49] A Kúria az indítványt a Kp. 141. § (2) bekezdése szerint tárgyaláson kívül bírálta el.
 [50] A Kúria a törvényellenesség jogkövetkezményeit a Kp. 146. § (1) bekezdés a) pontja alapján állapította meg.
 [51] A Magyar Közlönyben történő közzététel a  Kp. 146.  § (2)  bekezdésén, a  helyben történő közzététel a  Kp. 142.  § 

(3) bekezdésén alapul.
 [52] A megsemmisített rendelkezésnek a  folyamatban lévő ügyben és általános alkalmazási tilalmát a  Kp. 147.  § 

(1)  bekezdése mondja ki. Az  általános alkalmazási tilalom mellőzését a  Kp. 147.  § (2)  bekezdése alapján 
a jogbiztonság védelme indokolja.

 [53] Jelen eljárásban a  Kp. 141.  § (4)  bekezdése alapján az  önkormányzati rendelet törvényességének vizsgálatára 
irányuló eljárásban a feleket teljes költségmentesség illeti meg, és saját költségeiket maguk viselik.

 [54] A határozat elleni jogorvoslatot a Kp. 116. § d) pontja és 146. § (5) bekezdése zárja ki.

Budapest, 2018. június 19.

Dr. Balogh Zsolt s. k., a tanács elnöke, Dr. Horváth Tamás s. k. előadó bíró, Dr. Dobó Viola s. k. bíró
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Felelős kiadó: Köves Béla ügyvezető.
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