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323/2006. (XII. 23.) KORM. RENDELET  AZ ORSZÁGOS 
VÉRELLÁTÓ SZOLGÁLATRÓL 

AZ OVSZ FELADATAI 

5. §  

(2) Az OVSzK 

i) szervdonáció és szervdonációhoz kapcsolódó szövetdonáció szervezésével összefüggő 
koordinációs tevékenységet végez.  

(4) A területi vérellátó feladata  

bh) transzplantációs recipiensek immunológiai és immunhematológiai vizsgálata,  

 

5/2006. (II. 7.) EÜM RENDELET  A MENTÉSRŐL 

3. §  

(2) A mentés az alkalmazott mentőegység típusa szerint lehet 

o) transzplantációs mentő-gépkocsival, 

végrehajtandó mentési feladat.  

(3) A mentés a végzett tevékenység típusa szerint lehet 

g) szervátültetéssel kapcsolatos mentési feladat.  

3/A. § (1) Amennyiben a szervátültetéssel kapcsolatos mentési feladat az állami vérellátó 
szolgálat által megkötött egyezmény vagy megállapodás alapján történik, a mentés keretében 
ezekre a feladatokra - külön megállapodás alapján - mentőjárműnek nem minősülő más légi 
jármű is igénybe vehető, ha a szerv szállításához szükséges megfelelő tárolás, a 
sérülésmentesség és a meghatározott határidőn belüli szállítási időtartam feltételei 
biztosítottak.  

 

18/1998. (XII. 27.) EÜM RENDELET  AZ EGÉSZSÉGÜGYRŐL 
SZÓLÓ 1997. ÉVI CLIV. TÖRVÉNYNEK A SZERV- ÉS 

SZÖVETÁTÜLTETÉSRE, VALAMINT -TÁROLÁSRA ÉS EGYES 
KÓRSZÖVETTANI VIZSGÁLATOKRA VONATKOZÓ 

RENDELKEZÉSEI VÉGREHAJTÁSÁRÓL 
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1/B. § A szervátültetéssel összefüggésben illetékes hatóságként az e rendeletben és a 
szervátültetésre, mint egészségügyi szolgáltatásra vonatkozó jogszabályokban foglaltak 
végrehajtásáért az Országos Tisztifőorvosi Hivatal (a továbbiakban: OTH), az OVSZ és a 
Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet (a továbbiakban: 
GYEMSZI) a felelős.  

A SZERVKIVÉTELRE VONATKOZÓ MINŐSÉGI ÉS BIZTONSÁGI 
KÖVETELMÉNYEK 

16/B. § (1) A kivett szerv és a donor adatait az átültetés előtt a 9/a. számú melléklet szerint meg 
kell határozni. 

(2) A donoradatok meghatározásakor a donor jellemzőire vonatkozó, a donor 
szervadományozásra való alkalmasságának értékeléséhez szükséges adatokat kell összegyűjteni 
a megfelelő kockázatfelmérés elvégzése, a recipienst érintő kockázatok minimalizálása és a 
szervelosztás optimalizálása érdekében. 

(3) A szervadatok meghatározásakor a szerv jellemzőire vonatkozó, a szerv alkalmasságának 
értékeléséhez szükséges adatokat kell összegyűjteni a megfelelő kockázatfelmérés elvégzése, a 
recipienst érintő kockázatok minimalizálása és a szervelosztás optimalizálása érdekében. 

(4) A szerv- és donoradatok meghatározását erre képesítéssel és gyakorlattal rendelkező 
egészségügyi dolgozó az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai 
minimumfeltételekről szóló miniszteri rendeletben meghatározott feltételeknek megfelelő 
laboratóriumban végezheti. Az adatok közül azok felvételét, amelyekhez orvos által végzendő 
vizsgálat - ideértve a donorkiválasztást és -értékelést - szükséges, orvosnak kell elvégeznie. 

(5) A szervadományozáshoz kapcsolódó oktatási tevékenységet az OVSZ koordinálja. 

(6) A 9/a. számú melléklet tartalmazza azokat a minimális adatokat, amelyeket - a (8) 
bekezdésben foglaltakat is figyelembe véve - minden szervadományozás esetén össze kell 
gyűjteni. 

(7) A 9/a. számú melléklet tartalmazza azokat a kiegészítő adatokat, amelyeket a (6) bekezdés 
szerinti adatokon túl össze kell gyűjteni az orvoscsoport döntése alapján. Az orvoscsoport 
döntésekor figyelembe veszi az adatok elérhetőségét és az eset sajátos körülményeit. 

(8) A (6) bekezdéstől eltérve, amennyiben a kockázat-haszon elemzés szerint egy adott esetben - 
beleértve az életveszélyes helyzeteket is - a recipiens számára a várható előnyök meghaladják az 
adatok hiányos volta miatt felmerülő kockázatokat, egy adott szerv figyelembe vehető átültetés 
céljából még abban az esetben is, ha a 9/a. számú mellékletben meghatározott minimális adatok 
nem mindegyike áll rendelkezésre. 

(9) Az (1)-(8) bekezdés szerint összegyűjtött adatokról az OVSZ-t tájékoztatni kell. 

(10) A minőségi és biztonsági követelményeknek való megfelelés érdekében az orvoscsoport 
igyekszik megszerezni minden szükséges információt az élő donoroktól, és ebből a célból 
megadja számukra az adományozás következményeinek megértéséhez szükséges tájékoztatást. 
Elhunyt donortól származó szervadományozás esetén, amennyiben lehetséges és szükséges, az 
OVSZ és a donort jelentő egészségügyi szolgáltató kijelölt egészségügyi dolgozója igyekszik az 
ilyen információt az elhunyt donor rokonaitól vagy más személyektől megszerezni, valamint 
igyekszik valamennyi, tájékoztatás nyújtására felkért fél figyelmét felhívni az említett információ 
gyors átadásának fontosságára is. 
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(11) A szervkivétel során biztosítani kell, hogy 

a) az mind a donor, mind az eltávolítandó szervek jellegének vonatkozásában a szakmai 
szabályoknak megfelelően kerüljön elvégzésre, 

b) az a szervek minőségét ne veszélyeztesse, és a legkisebbre csökkenjen azok mikrobiológiai 
szennyeződésének kockázata, 

c) a jogszabály szerinti higiéniás feltételeket betartsák a szervek szennyeződési kockázatának 
legkisebb mértékűre csökkentése céljából. 

(12) A szervkivételt követően az eltávolított szerveket olyan módon kell becsomagolni, amely a 
legkisebbre csökkenti a szennyeződés kockázatát, és olyan hőmérsékleten kell tárolni, hogy az 
megőrizze a szervek szükséges jellemzőit és biológiai működését. A csomagolást oly módon kell 
elvégezni, hogy az biztosítsa a szervek és a szállítást végző személyek szennyeződésének 
megelőzését. 

(13) A csomagolt szerveket olyan tartályban kell szállítani, amely megőrzi az azokban lévő 
szervek biztonságát és minőségét. 

(14) Minden kísérő, vizsgálati célú szövetet és vérmintát pontosan fel kell címkézni a donorral 
való azonosíthatóságuk biztosítására, és csatolni kell a minta levételi idejét és helyét feltüntető 
feljegyzést is. 

(15) A szervadományozás folyamatát - ideértve a szervek szállítására használt tárolóeszközök 
címkézésének szabályait - részletesen a 9/a. számú melléklet tartalmazza. 

(16) Az illetékes hatóságok biztosítják az e rendeletben foglaltaknak megfelelően az 
adományozástól az átültetésig vagy ártalmatlanításig terjedő lánc minden szakaszára kiterjedő 
minőségi és biztonsági rendszer betartását. Ennek érdekében ajánlást dolgozhatnak ki az 
adományozástól az átültetésig vagy ártalmatlanításig terjedő lánc valamennyi szakaszában részt 
vevő egészségügyi szolgáltatók számára, amelybe beletartozhat az átültetést követő állapotra 
vonatkozó, az átültetett szervek minőségének és biztonságának értékelését szolgáló releváns 
információ összegyűjtéséhez nyújtott ajánlás is. Az ajánlás alapján a folyamatban részt vevő 
egészségügyi szolgáltatók műveleti előírásokat dolgozhatnak ki. 

16/C. § (1) A szervszállítást végző, illetve az abban közreműködő egészségügyi szolgáltató a 
szerv szállítás közbeni épségét és megfelelő szállítási időt biztosító műveleti előírást dolgoz ki. 

(2) A szállított szervekhez mellékelni kell a szerv- és donoradatok meghatározásáról szóló 
jelentést. 

(3) Amennyiben a szállításra ugyanazon épületen belül kerül sor, a 9/a. számú melléklet 2. pont 
2.1.1., 2.1.2., 2.1.4., 2.1.7., 2.1.8. alpontjában foglalt követelményeket nem kell teljesíteni. 

(4) Az eltávolított szervek fogadó intézménybe történő megérkezésekor dokumentáltan igazolni 
kell, hogy a szerv - beleértve a szállítási feltételeket, csomagolást, címkézést, a kapcsolódó 
dokumentációt és mintákat - megfelel az e rendelet szerinti követelményeknek és a szakmai 
minimumfeltételekről, valamint a mentésről szóló jogszabályi rendelkezéseknek. 

… 

… 
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(7) A transzplantációs céllal eltávolított, de be nem ültetett és szövettani vizsgálatra küldött 
szervekkel kapcsolatos teendőkről a szervkivételt végző egészségügyi szolgáltatónak a szervek 
követhetőségét biztosító szakmai eljárásrenddel kell rendelkeznie. Az OVSZ nyilvántartást vezet 
a transzplantációs céllal eltávolított és be nem ültetett szervek szövettani vizsgálati 
eredményeiről. 

16/D. § (1) A donorok és recipiensek védelme érdekében az elosztott és átültetett valamennyi 
szerv nyomon követését az e rendeletben foglaltak szerint biztosítani kell. 

(2) Az OVSZ egyedi azonosító adásával biztosítja minden adományozás és azzal kapcsolatos 
szerv és recipiens egyedi azonosíthatóságát, a donor és a recipiens egészségügyi és 
személyazonosító adatainak védelmére vonatkozó törvényi előírásokkal összhangban. A 
rendszernek biztosítania kell, hogy ezen adatokhoz ne történhessen jogosulatlan hozzáférés, 
valamint ezen adatokkal kapcsolatban ne történhessen jogosulatlan adatfelhasználás. 

(3) Az OVSZ - az adatvédelemre vonatkozó jogszabályokkal összhangban - biztosítja az élő 
donorokat tartalmazó listának az arra jogosultak részére történő naprakész elérhetőségét. 

(4) Szerv esetében a nyomonkövethetőséghez szükséges adatokat az OVSZ az adományozást 
követő 30 évig őrzi meg. Az adatok megőrzése elektronikus formában is történhet. 

…  

16/F. § Az OVSZ 

a) részt vesz az illetékes hatóságok hálózatában, és nemzeti szinten koordinálja a hálózat 
tevékenységeihez való hozzájárulást, 

b) nyilvántartást vezet a transzplantációs központok tevékenységeiről, amely az élő és 
elhalálozott donorok összesített számát, valamint a kivett és átültetett vagy más módon 
ártalmatlanított szervek fajtáit és mennyiségét tartalmazza, 

c) a b) pont szerinti tevékenységekről évente jelentést készít, és azt honlapján közzéteszi, 

d) biztosítja, hogy Magyarország és az Európai Unió valamely tagállama közötti szervcsere 
esetén a 9/a. számú melléklet szerinti szerv- és donoradatok eljussanak a szervcserével érintett 
tagállamhoz. 

… 

AZ ÁTÜLTETÉSRE SZÁNT EMBERI SZERVEKNEK AZ EURÓPAI GAZDASÁGI 
TÉRSÉGRŐL SZÓLÓ MEGÁLLAPODÁSBAN RÉSZES VALAMELY 

TAGÁLLAMOK KÖZÖTTI CSERÉJÉRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ELJÁRÁSI 
SZABÁLYOK 

16/H. § (1) Az OVSZ a 16/I. § szerinti adattovábbítása során a (2) és a (3) bekezdésben 
foglaltaknak megfelelően jár el. 

(2) Az adatokat írásban, elektronikus úton vagy faxon, a rendeltetési tagállammal kötött 
megállapodás szerinti nyelven, ennek hiányában angol nyelven, az adatok rendelkezésre állását 
követően haladéktalanul kell megküldeni úgy, hogy az tartalmazza az adattovábbítás időpontját 
és az adattovábbításért felelős személy elérhetőségeit is. Az adattovábbítást követően 
gondoskodni kell arról, hogy a rendeltetési tagállam az adatok átvételét megerősítse. 
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(3) Az (1) bekezdés szerinti adattovábbítás során - az adatvédelemre vonatkozó jogszabályok 
betartásával - jelezni kell, hogy az személyes adatokat tartalmaz. 

(4) Sürgős esetben az adattovábbítás szóban is történhet, különösen a 16/K. § szerinti súlyos 
káros események és szövődmények bejelentése esetén. A szóbeli adattovábbítást követően a (2) 
és a (3) bekezdésben foglaltaknak megfelelően kell eljárni. 

(5) Az OVSZ 24 órás ügyeletet biztosít a sürgős esetek adatainak fogadására. 

16/I. § (1) Az OVSZ a szervcsere megtörténte előtt továbbítja a 9/a. számú melléklet szerinti 
szerv- és donoradatok közül a rendelkezésére állókat a rendeltetési tagállam illetékes hatóságai, 
illetve felhatalmazással rendelkező szervezetei részére. 

(2) Amennyiben az (1) bekezdés szerinti adattovábbítás során nem állt rendelkezésre 
valamennyi, a 9/a. számú melléklet szerinti szolgáltatandó adat, az OVSZ gondoskodik arról, 
hogy a szükséges adatok továbbítására azok rendelkezésre állását követően haladéktalanul sor 
kerüljön. 

(3) A 9/a. számú melléklet szerinti adatokat a 16/B. §-ban foglaltak szerint kell meghatározni és 
megküldeni az OVSZ-nek az (1) és a (2) bekezdés szerinti adattovábbításhoz. 

A SZERVEK NYOMONKÖVETHETŐSÉGÉT BIZTOSÍTÓ ADATOK 

16/J. § (1) Az OVSZ a szervek nyomonkövethetőségének biztosítására - a 9/a. számú 
mellékletben foglalt adatokon túlmenően - Magyarországról származó szerv esetén továbbítja a 
rendeltetési tagállam illetékes hatóságai, illetve felhatalmazással rendelkező szervezetei részére 
a szerv meghatározására vonatkozó adatokat és a nemzeti donorazonosító számot. 

(2) Az (1) bekezdésben foglalt, a szerv meghatározására vonatkozó adatként egy szerv 
anatómiai leírását (szerv megnevezését), a szerv testbeli elhelyezkedését, oldaliságát, valamint 
azt kell meghatározni, hogy teljes szervről, annak egy részéről, illetve a szerv melyik lebenyéről, 
szegmenséről van szó. 

(3) Magyarországra érkező szerv esetén az OVSZ továbbítja a származási tagállam illetékes 
hatóságai, illetve felhatalmazással rendelkező szervezetei részére a következő adatokat: 

a) nemzeti recipiens azonosító szám, illetve beültetés hiányában a szerv rendeltetése, 

b) az átültetés dátuma, 

c) transzplantációs központ neve és elérhetőségi adatai. 

16/K. § (1) Amennyiben az OVSZ olyan súlyos káros eseményről vagy szövődményről értesül, 
amely feltehetően egy másik, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes 
valamely tagállamtól kapott szervvel függ össze, - a 17/C. §-ban foglaltakkal összhangban - 
haladéktalanul tájékoztatja a származási tagállam illetékes hatóságát, illetve felhatalmazással 
rendelkező szervezetét és a 13. számú melléklet A) pontjában meghatározott, az azokból 
rendelkezésre álló adatokat tartalmazó előzetes jelentést küld a részükre. 

(2) Amennyiben az OVSZ olyan súlyos káros eseményről vagy szövődményről értesül, amely 
feltehetően olyan donorral függ össze, akinek a szerveit más, az Európai Gazdasági Térségről 
szóló megállapodásban részes valamely tagállamba is elküldték, haladéktalanul megküldi az (1) 
bekezdés szerinti adatokat tartalmazó előzetes jelentést a rendeltetési tagállam illetékes 
hatósága, illetve felhatalmazással rendelkező szervezete részére. 
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(3) Amennyiben az (1) és a (2) bekezdés szerinti előzetes jelentés megküldését követően a 
súlyos káros eseménnyel és szövődménnyel kapcsolatban további információ jut az OVSZ 
tudomására, ezeket haladéktalanul továbbítja az (1) és a (2) bekezdés szerinti szervek részére. 

(4) Amennyiben a súlyos káros esemény vagy szövődmény feltehetően olyan donorral függ 
össze, akinek szerveit más, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes 
valamely tagállamba is elküldték, az OVSZ mint a származási tagállam illetékes hatósága a (2) 
bekezdés szerinti előzetes jelentés megküldését követő három hónapon belül továbbítja 
valamennyi rendeltetési tagállam illetékes hatósága, illetve felhatalmazással rendelkező 
szervezete számára a 13. számú melléklet B) pontja szerinti végleges jelentést. A végleges 
jelentéshez a rendeltetési tagállamok illetékes hatósága, illetve felhatalmazással rendelkező 
szervezete által megküldött információkat fel kell használni. 

16/L. § Az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes tagállamok közötti 
összeköttetés biztosítására az OVSZ megküldi az Európai Bizottság részére elérhetőségi adatait 
(szervezet neve, telefonszáma, e-mail címe, faxszáma, postai címe). Az adatok változása esetén 
erről tájékoztatja az Európai Bizottságot. 

SÚLYOS KÁROS ESEMÉNYEK ÉS SÚLYOS SZÖVŐDMÉNYEK BEJELENTÉSE 

17/C. § (1) Szervre vonatkozó súlyos káros eseményről vagy súlyos szövődményről az erről 
tudomást szerző egészségügyi szolgáltató haladéktalanul értesíti az OVSZ-t, amely - a GYEMSZI, 
valamint a transzplantációs központok haladéktalan értesítése mellett - az azonnali 
bejelentésről és az eset kivizsgálásáról értesíti az OTH-t. Az OVSZ haladéktalanul megteszi a 
szükséges intézkedéseket, beleértve - amennyiben a súlyos káros esemény vagy súlyos 
szövődmény következményei más tagállamot érinthetnek - az Európai Bizottság, illetve az 
Európai Gazdasági Térségnek a súlyos káros eseménnyel vagy súlyos szövődménnyel 
valószínűsíthetően érintett tagállamai illetékes hatóságainak az értesítését. 

(2) A szervre vonatkozó súlyos káros események és szövődmények időben történő 
bejelentésének és kezelésének formai követelményeire az OVSZ műveleti előírást ad ki, amelyet 
a honlapján közzétesz. 

…  

17/F. § Az illetékes hatóságok az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes 
valamely tagállam vagy az Európai Bizottság kérésére információt nyújtanak az e rendelet 
követelményeivel kapcsolatban elvégzett vizsgálatok és ellenőrző intézkedések eredményeiről. 

 

287/2006. (XII. 23.) KORM. RENDELET  A VÁRÓLISTA ALAPJÁN 
NYÚJTHATÓ ELLÁTÁSOK RÉSZLETES SZABÁLYAIRÓL  

 

3. § (1) A központi várólistát az Országos Vérellátó Szolgálat Központja (a továbbiakban: OVSZK) 
működteti azzal, hogy a transzplantációs várólista működtetéséhez a (2) bekezdésben meghatározott 
egészségügyi ellátások szerinti Transzplantációs Bizottságok közreműködését veszi igénybe. A 
transzplantációs várólista - a csontvelő transzplantációra vonatkozó lista kivételével - az állami 
vérellátó szolgálat által megkötött megállapodásban részes szervcsere szervezet (a továbbiakban: 
szervcsere szervezet) által vezetett nemzetközi várólista részét képezi.  
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4. §  

… 

(4) A transzplantációra való alkalmasság megállapítása esetén a Transzplantációs Bizottság a beteget 
transzplantációs várólistára helyezi. Az OVSZK meghatározza a beteg Ebtv. 20/A. § (5) bekezdése 
szerinti azonosítóját (a továbbiakban: egyedi azonosító), és azt megküldi az illetékes Transzplantációs 
Bizottságnak. A Transzplantációs Bizottság zárt borítékban személyesen átadja vagy a kezelőorvos 
útján megküldi a betegnek az egyedi azonosítót. Az egyedi azonosítót az OVSZK a központi várólista 
keretében közzéteszi és a beteg állapotában bekövetkezett változást 24 órán belül aktualizálja. 

(5) Az illetékes Transzplantációs Bizottság a várólistára történő felvételről, törlésről és minden egyéb, a 
várólistával kapcsolatban a beteget érintő döntésről a beteget és kezelőorvosát, valamint az OVSZK-t 
írásban tájékoztatja.  

5. § (1) Szervriadó esetén az adott szerv transzplantációjához megfelelő beteg kiválasztását a 
szervcsere szervezet végzi. Az OVSZK minden szervriadó esetén továbbítja a donor adatokat a 
szervcsere szervezet felé. A 3. § (1) bekezdése szerinti megállapodás alapján magyar betegnek érkező 
szervfelajánlást az OVSZK fogadja és továbbítja az illetékes Transzplantációs Központ felé. 

(2) A szervriadó kimeneteléről a beavatkozást végző egészségügyi szolgáltató a beavatkozást követő 
24 órán belül értesíti az OVSZK-t. Az OVSZK az értesítés alapján haladéktalanul tájékoztatja a 
szervcsere szervezetet. 

6. § (1) A Transzplantációs Bizottságok tagjait az OVSZK főigazgatója nevezi ki a Magyar 
Transzplantációs Társaság javaslata alapján, a 8-10. §-ban foglalt szabályokra is figyelemmel. 

… 

7. § (1) A Transzplantációs Bizottságok működési költségeit, valamint a központi várólista vezetésének 
költségeit az OVSZK a költségvetésében biztosítja. 

(2) A Transzplantációs Bizottságok működésükről éves szakmai és pénzügyi beszámolót készítenek, 
amelyet megküldenek az OVSZK részére. 

 

43/1999. (III. 3.) KORM. RENDELET  AZ EGÉSZSÉGÜGYI 
SZOLGÁLTATÁSOK EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAPBÓL TÖRTÉNŐ 

FINANSZÍROZÁSÁNAK RÉSZLETES SZABÁLYAIRÓL 

 

33/A. § 

...  

(3) A szervátültetést végző orvos vagy munkacsoport, a szerv és a vérminta szállításának 
díjazása havi 4 millió forint fix összegű díjjal történik az 5. számú melléklet szerinti Mentés 
előirányzat terhére. A szolgáltató az elvégzett szállítási feladatokról a 32. számú melléklet 
szerinti adattartalommal havonta, a tárgyhónapot követő hónap 5. munkanapjáig jelentést küld 
az OEP-nek. 
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46/2006. (XII. 27.) EÜM RENDELET  A VÁRÓLISTA ADATAINAK 
HONLAPON TÖRTÉNŐ KÖZZÉTÉTELÉRE VONATKOZÓ 

SZABÁLYAIRÓL  

 

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. §-a (4) 
bekezdésének g) pontja alapján a következőket rendelem el: 

1. § (1) A külön jogszabály szerinti várólistán szereplő adatok közül az Országos Vérellátó Szolgálat 
Központja (a továbbiakban: OVSZK), illetve az egészségügyi szolgáltató honlapján - a külön 
jogszabályban meghatározottak szerint közzétett - egyedi azonosítón, valamint az ellátás 
igénybevételének várható időpontján és helyén túl közzé kell tenni a várólistán elfoglalt aktuális 
helyet, és a várólistára történő felkerülés időpontját is. A várólistán szereplő betegek külön jogszabály 
szerinti személyazonosító adatai nem nyilvánosak. 

(3) A külön jogszabály szerinti központi várólistát az OVSZK várólista-kezelő számítógépes program 
felhasználásával teszi közzé. 

(4) A várólista személyes adatokat is tartalmazó változata nem helyezhető el olyan számítógépre, 
amely nincs ellátva operációs rendszer szintű jelszavas védelemmel, tűzfalas védelem nélkül az 
internetre csatlakozik, továbbá amelyen a várólista kezeléséhez tartozó állományok a várólista 
kezelésére fel nem jogosított személyek számára is hozzáférhetőek. A várólistát kezelő számítógép 
minden felhasználójának személyesen azonosítottnak kell lennie. 

4. § (1) Ez a rendelet 2007. január 1-jén lép hatályba azzal, hogy az egészségügyi intézmény 
adatvédelmi szabályzatát e rendelet hatálybalépésétől számított 30 napon belül kell a várólista 
kezelésére vonatkozó szabályokkal kiegészíteni. 

 

340/2013. (IX. 25.) KORM. RENDELET  A KÜLFÖLDÖN 
TÖRTÉNŐ GYÓGYKEZELÉSEK RÉSZLETES SZABÁLYAIRÓL 

8. NEMZETKÖZI SZERVCSERE-MEGÁLLAPODÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ 
KÖLTSÉGEKKEL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK 

18. § (1) Nemzetközi megállapodásnak vagy a szolgáltatóval kötött eseti megállapodásnak 
megfelelően, 

a) az Országos Vérellátó Szolgálat (a továbbiakban: OVSZ), vagy 

b) csontvelő vagy őssejt transzplantációja esetén az illetékes transzplantációs centrum 

igazolása alapján az OEP megtéríti az 1. § (1) bekezdés b) pont szerint jogosult recipiensbe való 
átültetés céljából külföldi szolgáltató által külföldön végzett donor-kivizsgálás, továbbá a szerv- 
és szöveteltávolítás, valamint a szerv és szövet magyarországi egészségügyi szolgáltatóhoz 
történő szállításának költségeit. 

(2) Az OVSZ kezdeményezése alapján az OEP megtéríti az 1. § (1) bekezdés b) pontja szerint 
jogosult recipiens külföldi vagy nemzetközi várólistára helyezésének regisztrációs díját. 
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(3) Az OVSZ a 8. melléklet szerint igazolja az OEP felé a szervátültetéssel kapcsolatban külföldön 
végzett donorkivizsgálással, a szerv- és szöveteltávolítással, valamint a szerv és szövet külföldről 
történő szállításával kapcsolatban felmerült költségek indokoltságát. Az OEP a számlával igazolt 
költségeket a vizsgálatot és a szerv-, illetve szöveteltávolítást végző külföldi szolgáltatónak, 
illetve a szerv- vagy szövetszállítást végző szolgáltatónak utalja át. Az (1) és a (2) bekezdésben 
felsorolt és az OVSZ által a szolgáltatónak kifizetett költségeket és díjakat az OEP az OVSZ 
részére téríti meg utólagosan. 

(4) A nemzetközi szervcsere-megállapodással összefüggésben külföldi recipiens érdekében, 
magyar szolgáltató által végzett donorellátás költségeit az OEP a donorellátást végző 
egészségügyi szolgáltató részére az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból 
történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló kormányrendeletben meghatározottak 
szerint megtéríti. 

19. § (1) Az EUROTRANSPLANT International Foundation alapítvánnyal (a továbbiakban: 
Eurotransplant) kötött szervcsere-megállapodás keretében előkészített és végrehajtott 
transzplantációk esetében az OEP az OVSZ által igazolt regisztrációs díjat és szervszállítási 
költséget az Eurotransplant, illetve - a szervszállítás vonatkozásában, ha a szállítást a magyar fél 
rendeli meg - a szervet szállító szolgáltató részére az OEP és az OVSZ által kötött és az 
egészségügyért felelős miniszter által jóváhagyott megállapodásban rögzített éves keretösszeg 
terhére és erejéig fizeti ki. A keretösszeg felhasználásáról az OEP rendszeresen tájékoztatja az 
OVSZ-t. Az OVSZ a betegek várólistára helyezésével és a szervszállítás megrendelésével 
kapcsolatban a tárgyévben még rendelkezésre álló keretösszeg figyelembevételével jár el. Az 
OEP és az OVSZ által megállapított keretösszeget a felek a tárgyévet követő évben várható 
szervcsere-igénynek megfelelően évente felülvizsgálják. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti szervcsere-megállapodás által előírt szervkivételi díj-különbözet 
elszámolására évente kerül sor az OEP és az OVSZ között. Ha a tárgyévben az Eurotransplanttól 
kapott szervek száma meghaladja az Eurotransplant részére átadott szervek számát, a 
szervkivételi díj-különbözetet az OEP az Eurotransplant részére utalja át az (1) bekezdés szerint 
megállapított keret terhére. Az (1) bekezdés szerinti szervcsere-megállapodás keretében 
magyar biztosítottba beültetendő szerv külföldön történő eltávolításáért az OEP külföldi 
szolgáltató részére díjat nem fizet. Ha az Eurotransplant részére átadott szervek száma a 
tárgyévben meghaladja az Eurotransplanttól kapott szervek számát, a szervkivételi díj-
különbözet az Egészségbiztosítási Alapot illeti. 

 

323/2010. (XII. 27.) KORM. RENDELET  AZ ÁLLAMI 
NÉPEGÉSZSÉGÜGYI ÉS TISZTIORVOSI SZOLGÁLATRÓL, A 

NÉPEGÉSZSÉGÜGYI SZAKIGAZGATÁSI FELADATOK 
ELLÁTÁSÁRÓL, VALAMINT A GYÓGYSZERÉSZETI 

ÁLLAMIGAZGATÁSI SZERV KIJELÖLÉSÉRŐL 

 

25/C. § (1) Az állami vérellátó szolgálat által megkötött nemzetközi magánjogi egyezmény vagy 
megállapodás keretében a Magyarország területére érkező, az egyezményben vagy 
megállapodásban részes államban egészségügyi tevékenység végzésére jogosult személy 
egészségügyi tevékenységvégzését az Eütv. 110. § (10a) bekezdésében foglaltak alapján 
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legkésőbb az egészségügyi tevékenység befejezésének napján, az 5. mellékletben foglalt tartalmú 
adatlap (a továbbiakban: Adatlap) kitöltésével kell bejelenteni az OTH-nak. 

(2) Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal (a továbbiakban: EEKH) az Eütv. 
110. § (10a) bekezdése alapján egészségügyi tevékenységet végzett személyekről az Adatlap I. 
pontjában szereplő adattartalommal nyilvántartást vezet. 

(3) A bejelentés kizárólag szervkivételre irányuló, valamint ezzel közvetlenül összefüggő 
egészségügyi tevékenységvégzésre jogosít. 

(4) Az Adatlap kitöltéséért az egészségügyi tevékenységet végző személy, valamint a 
szervkivétel során közreműködő, az állami vérellátó szolgálattal foglalkoztatásra irányuló 
jogviszonyban álló, az állami vérellátó szolgálat nevében eljáró személy tartozik felelősséggel. 

(5) Az Adatlap I. pontjában foglaltak tartalmáért az egészségügyi tevékenységet végző személy, 
az Adatlap II. pontjában foglaltak tartalmáért az állami vérellátó szolgálat tartozik felelősséggel. 

25/D. § (1) A 25/C. § szerint megtett bejelentés alapján egészségügyi tevékenység egy 
alkalommal végezhető, azzal, hogy egy donorból történő több szerv eltávolítása egy alkalomnak 
minősül. 

(2) Az Adatlap kitöltése angol vagy magyar nyelven egyaránt történhet. 

(3) Ha az Adatlap I. pontjának 5. vagy 6. alpontját érintően az Adatlap kitöltésekor valamely adat 
nem áll rendelkezésre, a hiányzó adatot a bejelentő 8 napon belül elektronikus vagy postai úton 
megküldi az OTH részére, továbbá az Adatlap I. pontjának 7. vagy 8. alpontját érintő, nem 
kötelezően kitöltendő adat ilyen módon megküldhető az OTH részére. Az utólagosan beérkezett 
adatokról az OTH tájékoztatja az EEKH-t és az állami vérellátó szolgálatot. 

(4) Az Adatlapot legalább négy eredeti példányban kell kitölteni. Az Adatlap egy példánya a 
donor egészségügyi dokumentációjának részét képezi, egy példány az állami vérellátó 
szolgálatot illeti. Az Adatlap további egy-egy példányát az állami vérellátó szolgálat egy 
munkanapon belül megküldi az OTH és az EEKH részére. További egy eredeti vagy másolati 
példány a bejelentő személyt illeti meg. 

(5) A bejelentés alapján az egészségügyi tevékenység végzése a jogszabályok, a szakmai 
szabályok és irányelvek, valamint az egészségügyi dolgozókra irányadó etikai szabályok 
megtartásával történik, amelyek betartatásáért az az egészségügyi szolgáltató felelős, amely a 
szervkivételre működési engedéllyel rendelkezik.  

 

217/1997. (XII. 1.) KORM. RENDELET  A KÖTELEZŐ 
EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁS ELLÁTÁSAIRÓL SZÓLÓ 1997. ÉVI 

LXXXIII. TÖRVÉNY VÉGREHAJTÁSÁRÓL 

 

21. § (1) … 

(3) Az OEP finanszírozási szerződést köt a szervátültetést végző orvos vagy munkacsoport, 
szerv, vérminta szállításának díjazására az Országos Vérellátó Szolgálattal a jogszabályban előírt 
feltételek fennállása esetén. 


