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1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről 

II. Fejezet 

A BETEGEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 

Az önrendelkezéshez való jog 

19. § (1) A beteg írásbeli beleegyezése szükséges bármely - a beavatkozással összefüggésben - életében 
eltávolított sejtjének, sejtalkotórészének, szövetének, szervének, testrészének - egészségügyi ellátásával 
össze nem függő - bármilyen célú felhasználásához. Nem kell a beteg beleegyezése ezen anyagok szokásos 
módon történő megsemmisítéséhez. 

(2) A betegnek - e törvény keretei között - joga van arra, hogy halála esetére rendelkezzen a holttestét 
érintő beavatkozásokról. A beteg e törvény rendelkezései szerint megtilthatja, hogy holttestéből szervet és 
szövetet átültetés, egyéb gyógyító célú felhasználás, kutatás vagy oktatás céljából eltávolítsanak. 

Az egészségügyi dokumentáció megismerésének joga 

24. § (1) A beteg jogosult megismerni a róla készült egészségügyi dokumentációban szereplő adatait, 
illetve joga van ahhoz, hogy - a 135. §-ban foglaltak figyelembevételével - egészségügyi adatairól 
tájékoztatást kérjen. 

(2) Az egészségügyi dokumentációval az egészségügyi szolgáltató, az abban szereplő adattal a beteg 
rendelkezik. 

(3) A beteg jogosult 
a) a gyógykezeléssel összefüggő adatainak kezeléséről tájékoztatást kapni, 
b) a rá vonatkozó egészségügyi adatokat megismerni, 
c) az egészségügyi dokumentációba betekinteni, valamint azokról saját költségére másolatot kapni, 
d) a fekvőbeteg-gyógyintézetből történő elbocsátásakor zárójelentést (137. §) kapni, 
e) egészségügyi adatairól indokolt célra - saját költségére - összefoglaló vagy kivonatos írásos véleményt 

kapni. 
(4) A beteg jogosult az általa pontatlannak vagy hiányosnak vélt - rá vonatkozó - egészségügyi 

dokumentáció kiegészítését, kijavítását kezdeményezni, amelyet a kezelőorvos, illetve más adatkezelő a 
dokumentációra saját szakmai véleményének feltüntetésével jegyez rá. A hibás egészségügyi adatot az 
adatfelvételt követően törölni nem lehet, azt úgy kell kijavítani, hogy az eredetileg felvett adat 
megállapítható legyen. 

(5) Amennyiben a betegről készült egészségügyi dokumentáció más személy magántitok-védelméhez való 
jogát érintő adatokat is tartalmaz, annak csak a betegre vonatkozó része tekintetében gyakorolható a 
betekintési, illetve a (3) bekezdésben említett egyéb jogosultság. 

(6) Cselekvőképtelen személy dokumentációjába való betekintési jog a 16. § (1)-(2) bekezdései szerinti 
személyt, korlátozottan cselekvőképes személy dokumentációjába való betekintési jog a beteget, illetve a 16. 
§ (1) bekezdés a) pontja szerint megnevezett személyt, ennek hiányában a törvényes képviselőt illeti meg. 

(7) A beteg jogosult az adott betegségével kapcsolatos egészségügyi ellátásának ideje alatt az általa 
meghatározott személyt írásban felhatalmazni a rá vonatkozó egészségügyi dokumentációba való 
betekintésre, illetve arra, hogy azokról másolatot készíttessen. 

(8) A beteg egészségügyi ellátásának befejezését követően csak a beteg által adott teljes bizonyító erővel 
rendelkező magánokiratban felhatalmazott személy jogosult az egészségügyi dokumentációba való 
betekintésre, és arról másolat készítésére. 

(9) A beteg életében, illetőleg halálát követően házastársa, egyeneságbeli rokona, testvére, valamint 
élettársa - írásos kérelme alapján - akkor is jogosult az egészségügyi adat megismerésére, ha 



a) az egészségügyi adatra 
aa) a házastárs, az egyeneságbeli rokon, a testvér, illetve az élettárs, valamint leszármazóik életét, 

egészségét befolyásoló ok feltárása, illetve 
ab) az aa) pont szerinti személyek egészségügyi ellátása céljából van szükség; és 
b) az egészségügyi adat más módon való megismerése, illetve az arra való következtetés nem lehetséges. 
(10) A (9) bekezdés szerinti esetben csak azoknak az egészségügyi adatoknak a megismerése lehetséges, 

amelyek a (9) bekezdés a) pontja szerinti okkal közvetlenül összefüggésbe hozhatók. Az egészségügyi 
adatokra vonatkozó tájékoztatást a beteg kezelőorvosa, illetve az egészségügyi szolgáltató orvosszakmai 
vezetője adja meg, az orvosi tájékoztatásra vonatkozó előírásoknak megfelelően, - szükség esetén - a 
kérelmező kezelőorvosával való szakmai konzultáció alapján. 

(11) A beteg halála esetén törvényes képviselője, közeli hozzátartozója, valamint örököse - írásos kérelme 
alapján - jogosult a halál okával összefüggő vagy összefüggésbe hozható, továbbá a halál bekövetkezését 
megelőző gyógykezeléssel kapcsolatos egészségügyi adatokat megismerni, az egészségügyi dokumentációba 
betekinteni, valamint azokról - saját költségére - másolatot kapni. 

(12) Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezelésének és védelmének részletes 
szabályait külön törvény állapítja meg. 

 



Mentés 

94. § (1) A mentés az azonnali egészségügyi ellátásra szoruló betegnek a feltalálási helyén, mentésre 
feljogosított szervezet által végzett sürgősségi ellátása, illetve az ehhez szükség szerint kapcsolódóan - az 
egészségi állapotának megfelelő ellátásra alkalmas - legközelebbi egészségügyi szolgáltatóhoz történő 
szállítása, valamint a szállítás közben végzett ellátása (a továbbiakban: mentés). 

(2) A beteg azonnali egészségügyi ellátásra szorul 
a) személyi sérüléssel járó baleset, tömeges baleset, katasztrófa esetén, 
b) ha életveszély vagy annak gyanúja áll fenn, 
c) heveny vagy riasztó tünetekkel járó esetekben, ha a sürgősségi ellátás elmaradása életveszélyhez, 

maradandó egészségkárosodáshoz vagy a gyógyulás elhúzódásához vezethet, 
d) szülészeti esemény során, 
e) ha az erős fájdalom vagy egyéb súlyos heveny tünet csillapítása sürgős orvosi beavatkozást igényel, 
f) heveny tudatzavar esetén, ideértve az ittasság miatti tudatzavart is, 
g) veszélyeztető állapot vagy annak gyanúja esetén. 
(3) A (2) bekezdésben foglalt esetekben bárki jogosult a mentés kezdeményezésére. 
(4) Az (1) és (2) bekezdésben foglaltakon túl mentésnek minősül - a sürgősség igényétől függetlenül - az 

orvos által rendelt 
a) olyan mentőfeladat, amely során a beteget legalább mentőápolói felügyelettel a feltalálási helyéről 

egészségügyi intézménybe szállítják (mentőszállítás), vagy 
b) a beteg legalább mentőápolói felügyeletét igénylő - gyógyintézetből gyógyintézetbe történő - őrzött 

szállítása annak érdekében, hogy a beteg szállítása közben szükség esetén azonnali egészségügyi ellátásban 
részesülhessen. 

(5) Mentésnek minősül továbbá 
a) a külön jogszabályban meghatározott életmentő tevékenységhez az azt végző orvos, illetve 

munkacsoport szállítása (pl. szervátültetés), 
b) életmentő orvosi eszköz és gyógyszer, valamint átültetésre kerülő szerv sürgős szállítása, 
c) mentési készenlét biztosítása balesetek helyszínén, továbbá tömeges balesetek és rendkívüli esetek 

kárhelyén a helyszín biztosításának, illetve a veszélyhelyzet elhárításának idejére (mozgóőrség), 
d) mentési készenlét biztosítása rendezvény helyszínén, térítés ellenében, meghatározott helyen és ideig 

(rendezvénybiztosítás). 
(6) A közterületen vagy nyilvános helyen tartózkodó, magatehetetlen ittas személyt a mentőszolgálat 

kijózanítás céljából egészségügyi megfigyelésre, illetve ellátásra az illetékes egészségügyi szolgáltatóhoz 
szállítja. A megfigyelés az érintett kijózanodásáig, de legfeljebb 24 óráig tarthat. A beszállított személyt 
kijózanodásáig, de legfeljebb 24 órai időtartamra lehet az egészségügyi intézményben visszatartani. 

 

5/2006. (II. 7.) EüM rendelet 

a mentésről 

 
3. § (1) A mentés a sürgősség igénye szerint lehet 
(2) A mentés az alkalmazott mentőegység típusa szerint lehet 
a) mentőgépkocsival, 
… 
o) transzplantációs mentő-gépkocsival, 
… 
végrehajtandó 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 – mentõjármûnek nem minõsülõ más légi jármû is igénybe vehetõ, ha a szerv 
szállításához szükséges megfelelõ tárolás, a sérülésmentesség és a meghatározott határidõn belüli szállítási 
idõtartam feltételei biztosítottak. 

(2) Az (1) bekezdésben foglaltak esetén az (1) bekezdés szerinti légi jármûnek az 1. mellékletben foglalt 
feltételeknek nem kell megfelelniük, és az (1) bekezdés szerinti tevékenység végzésének nem feltétele az 
ÁNTSZ OTH által kiadott 
mûködési engedély. 



VI. Fejezet 

AZ EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 

Tájékoztatási kötelezettség 

134. § (1) A kezelőorvos - a 14. § (1)-(2) bekezdéseiben foglalt esetek kivételével - a beteg állapota által 
indokolt rendszerességgel, a tőle elvárható ismereteknek megfelelően és legjobb tudása szerint, a 13. §-ban 
foglaltak figyelembevételével tájékoztatja a beteget annak egészségi állapotáról. 

(2) Amennyiben a beteg cselekvőképtelen, illetve korlátozottan cselekvőképes, a kezelőorvos a 16. §-ban 
foglalt személyeket is tájékoztatja. 

(3) A szóbeli tájékoztatás nem helyettesíthető az előre elkészített általános ismertető segédanyagok 
átadásával. 

(4) Indokolt esetben a tájékoztatásnak ki kell terjednie a 209. § (1) és (5) bekezdése, a 219. § (1) bekezdés 
e) pontja, valamint a 219. § (2) bekezdés e) pontja szerinti körülményekre is. 

135. § (1) A kezelőorvos a beteg tájékoztatását körültekintően, szükség szerint fokozatosan, a beteg 
állapotára és körülményeire tekintettel végzi. 

(2) A beteg tájékoztatása során kiemelt figyelmet kell fordítani a kezelés általánosan ismert, jelentős 
mellékhatásaira, az esetleges szövődményekre és a beavatkozások lehetséges következményeire, azok 
előfordulási gyakoriságára. Meg kell győződni arról, hogy a beteg a tájékoztatást megértette, továbbá 
szükség esetén gondoskodni kell a tájékoztatott lelki gondozásáról. 

 

V. Fejezet 

AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK SZAKMAI KÖVETELMÉNYEI 

3. Cím 

Személyi feltételrendszer 

110.  §  
(2) Egészségügyi tevékenységet önállóan – külön törvényben foglaltakra is figyelemmel – az adott 

tevékenység folytatására jogosító egészségügyi szakképesítéssel rendelkező és az adott szakképesítés 
tekintetében a kötelező továbbképzési kötelezettségét teljesített vagy a továbbképzési kötelezettség teljesítése 
alól e törvény szerint mentesült, a működési nyilvántartásba bejegyzett személy végezhet. Az önállóan 
végzett egészségügyi tevékenység – a (4), (10) és (10a) bekezdésben foglalt kivételekkel – az arra feljogosító 
szakképesítésnek a működési nyilvántartásba történő bejegyzésétől kezdhető meg. 

(4) A működési nyilvántartásban nem szereplő, Magyarországon elismerhető egészségügyi 
szakképesítéssel rendelkező személy részére – betegellátási érdekből vagy a kérelmező megfelelő szakmai 
ismeretének megszerzése érdekében, indokolt esetben – a kormányrendeletben meghatározott hatóság a 
szakképesítésnek megfelelő tevékenységre, meghatározott időtartamra és helyszínre (munkahelyre) szóló 
tevékenységre jogosító engedélyt adhat ki, a kormányrendeletben foglalt eljárási rend szerint. A 
tevékenységre jogosító engedély kiadásának feltétele, hogy a kérelmező hitelt érdemlő módon igazolja, hogy 
a korábbi, rendszeresen végzett egészségügyi tevékenységének helye szerinti utolsó, ennek hiányában az 
állampolgársága szerint illetékes állam jogszabályai alapján nem áll az egészségügyi tevékenység 
gyakorlását kizáró vagy korlátozó intézkedés, büntetés, illetőleg büntetőjogi intézkedés hatálya alatt, és 
megfelel a tevékenység végzéséhez külön jogszabály szerint előírt egészségügyi alkalmassági feltételeknek. 
Az engedélyezett egészségügyi tevékenység végzéséhez a szakképesítést igazoló bizonyítvány vagy oklevél 
tényleges elismerése nem szükséges. 

(10) A (4) bekezdésben foglaltaktól eltérően 
a) az a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy, aki Magyarországon elismerhető 

egészségügyi szakképesítéssel rendelkezik, továbbá 
b) az a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy, akinek egészségügyi szakképesítést 

igazoló okirata a Magyarország területén megszerezhető szakképesítéssel egyenértékűként nem ismerhető el, 
de hitelt érdemlő módon igazolja, hogy a bejelentést megelőző öt éven belül legalább három éven keresztül 



rendszeresen végezte a bejelentéssel érintett egészségügyi tevékenységet valamely EGT-állam területén, ha 
nem gazdasági célú letelepedés mellett kíván e törvény hatálya alá tartozó egészségügyi tevékenységet 
végezni, és valamely EGT-államban letelepedettként már szolgáltatást nyújt, ezt a szándékát a 
kormányrendeletben meghatározott eljárás keretében bejelenti a kormányrendeletben meghatározott hatóság 
részére. A bejelentési eljárás során a valamely nem EGT-állam területén végzett egészségügyi tevékenység 
figyelembevételének lehetőségét is meg kell vizsgálni. 

(10a) Az állami vérellátó szolgálat által megkötött egyezmény vagy megállapodás teljesítése körében 
felmerülõ egészségügyi tevékenységet a Magyarországon egészségügyi tevékenység végzésére a (2), (4) 
vagy a (10) bekezdés alapján nem jogosult személy abban az esetben végezhet, ha az adott egészségügyi 
tevékenység végzésére a letelepedése szerinti államban korlátozás nélkül jogosult, és az egészségügyi 
tevékenység végzését kormányrendeletben meghatározott eljárás keretében nyilvántartásba vétel céljából 
bejelenti az egészségügyi államigazgatási szervnek. A bejelentési eljárással összefüggésben és az e bekezdés 
alapján egészségügyi tevékenységet végzõ személyek nyilvántartása keretében az egészségügyi 
államigazgatási szerv és a nyilvántartást vezetõ szerv a bejelentéstõl számított 5 évig kezeli a bejelentõ 
természetes személyazonosító adatait, lakcímét, személyazonosításra alkalmas igazolványának számát, 
valamint annak a külföldi intézménynek, szolgáltatónak a nevére és címére vonatkozó adatát, amelynek 
nevében a bejelentõ egészségügyi tevékenység végzésére jogosult. 

VII. Fejezet 

AZ ÁLLAM FELELŐSSÉGE A LAKOSSÁG EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTÁÉRT,  
AZ EGÉSZSÉGÜGY SZERVEZÉSE ÉS IRÁNYÍTÁSA 

1. Cím 

Az állam felelőssége a lakosság egészségi állapotáért 

 
141. § (1) Az állam - az e törvényben meghatározott keretek között - felelős a lakosság egészségi 

állapotáért, különösen azért, hogy az ehhez szükséges feltételrendszer kialakításával lehetővé váljon a 
közösségek és az egyének számára egészségi állapotuk megőrzése, védelme és fejlesztése, valamint szükség 
esetén lehetséges mértékű helyreállítása. 

(2) Az állam felelősségének tartalma: 
a) az egyén egészségügyi ellátáshoz való joga gyakorlásához az egészségügyi ellátórendszer megfelelő 

mennyiségű, minőségű, eloszlású, összetételű és hatékonyságú működése általános (szervezési, intézményi, 
oktatási, kutatási) feltételeinek megteremtése, működtetésének biztosítása, 

b) az egyén egészségügyi ellátáshoz való joga gyakorlásához a kötelező egészségbiztosítási rendszer 
működtetésének biztosítása, 

c) az emberi méltóság és az önrendelkezési jog teljes körű védelme és biztosítása az egészségügyi 
intézményrendszer működése során, 

d) az egészségpolitikai cél-, feladat- és eszközrendszer meghatározása és érvényesítése. 
(3) Az állam felelőssége körében az állam kötelezettségét képezi különösen 
a) az egészségmegőrzés és egészségfejlesztés alapvető feltételeinek biztosítása, 
b) az egészségügyi ellátórendszer, az egészségügyi ellátási kötelezettség és felelősség meghatározása, 
c) az egészségpolitika céljait szolgáló finanszírozási, fejlesztési és információs rendszer kialakítása és 

fejlesztése, 
d) az egészségügyi szolgáltatások szakmai feltételrendszerének meghatározása, ideértve az egészségügyi 

szolgáltatások minőségének biztosítását és ellenőrzését is, 
e) az egészségügyi képzés, szakképzés és továbbképzés rendszerének szabályozása, feltételeinek 

biztosítása, 
f) az egészségügyi kutatási tevékenység támogatása, szervezése és koordinálása, 
g) az egészséges életmód választásához szükséges ismereteknek az oktatási rendszerbe történő integrálása, 
h) az e törvényben meghatározott esetekben a közérdek védelme az egyéni érdekekkel szemben, 
i) az egyéni és a társadalmi érdekek összehangolása a ritka, a kiemelkedő költségigényű, illetve az új 

módszerek és eljárások alkalmazásánál, 
j) a katasztrófa-egészségügyi ellátás, a nemzeti vérkészlettel való gazdálkodás, 
k) a népegészségügyi és az egészségügyi igazgatási tevékenység feltételeinek biztosítása. 



142. § (1) Az állam a (2)-(5) bekezdésben foglaltak figyelembevételével - az éves költségvetési 
törvényben meghatározott módon - a központi költségvetésben és az Egészségbiztosítási Alap 
költségvetésében biztosítja a megfelelő szintű és minőségű egészségügyi ellátások működésének fedezetét. 

(2) Az igénybevétel alapjául szolgáló jogviszony előzetes igazolása nélkül, az e törvényben és a külön 
jogszabályban foglaltak figyelembevételével - az alapcsomag részeként - kell biztosítani a Magyar 
Köztársaság területén tartózkodó személy részére 

a) a járványügyi ellátások közül 
aa) a kötelező védőoltást (kivéve a külföldre történő kiutazás miatt szükséges védőoltást), 
ab) a járványügyi érdekből végzett szűrővizsgálatot, 
ac) a kötelező orvosi vizsgálatot, 
ad) a járványügyi elkülönítést, 
ae) a fertőző betegek szállítását, 
b) a mentést, amennyiben az adott személy a 94. § (2) bekezdése szerint azonnali ellátásra szorul, 
c) sürgős szükség esetén a külön jogszabályban meghatározott ellátásokat. 
(3) Ha törvény kivételt nem tesz, az e törvényben foglalt ellátások és feladatok közül a központi 

költségvetésben kell biztosítani 
a) a (2) bekezdés a) pontjában meghatározott ellátások, 
b) a (2) bekezdés b) és c) pontjában meghatározott ellátások máshonnan meg nem térülő, 
c) a Magyarországon lakóhellyel rendelkező várandós és gyermekágyas anya részére a család- és 

nővédelmi gondozás keretében 
ca) az egészségi állapotának védelmét és magzata egészséges fejlődésének ellenőrzését szolgáló 

szűrővizsgálatok, 
cb) a magzat egészséges fejlődését biztosító életmódról való tájékoztatás, 
cc) a szülésre, szoptatásra és csecsemőgondozásra való felkészítés, 
d) az (5) bekezdésben meghatározott személy részére az állami érdekből végzett orvosbiológiai kutatások 

keretén belüli gyógyító célú eljárások alkalmazásával kapcsolatos ellátások, 
e) a Magyar Köztársaság területén tartózkodó személy elhalálozását követően a halottvizsgálat, illetve a 

halottakkal kapcsolatos orvosi eljárásokkal összefüggő ellátások, 
f) a vérellátás megszervezése, valamint a vér rendelkezésre állása, 
g) a 35-36. §-ban foglalt népegészségügyi feladatok, 
h) az elsődleges megelőzést szolgáló népegészségügyi feladatok közül a g) pontban foglaltakon túl az 

egészség fejlesztése, az egészségnevelés szervezése, a családtervezési tanácsadás, 
i) a katasztrófa-egészségügyi ellátás, 
j) a Magyarországon lakóhellyel rendelkező személy részére nyújtott, a 196. § b) és c) pontja szerinti 

sürgősségi és kötelező gyógykezelés máshonnan meg nem térülő, 
k) az egészségügyi ágazati szakmai képzések támogatásának, 
l) az e törvény alapján az államot terhelő kártalanítási kötelezettségek teljesítése, 
m) az e törvény alapján az államot terhelő megtérítési kötelezettségek teljesítése [70. §], valamint 
n) a külön törvényben vagy törvényi felhatalmazás alapján kormányrendeletben meghatározott feladatok 

költségének fedezetét. 
(4) Az Egészségbiztosítási Alap költségvetésén keresztül kerül biztosításra a kötelező egészségbiztosítás 

ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvényben (a továbbiakban: Ebtv.) meghatározott egészségbiztosítási 
ellátások fedezete. 

(5) A (3) bekezdés d) pontja szerinti ellátásra - a központi költségvetés terhére - a Magyarországon lakó-, 
illetve tartózkodási hellyel rendelkező magyar állampolgár és a vele biztosítási jogviszony tekintetében egy 
elbírálás alá eső, továbbá nemzetközi szerződés alapján az ellátásra jogosult nem magyar állampolgár 
jogosult. Ha jogszabály másként nem rendelkezik, az egészségügyi ellátás finanszírozása tekintetében e 
törvény rendelkezéseit kell alkalmazni magyar állampolgár külföldön végzett szervtranszplantációjára is. 

(6) Az az egészségügyi szolgáltatás, amely költségének fedezete e törvény és az Ebtv. alapján a központi 
költségvetésben és az Egészségbiztosítási Alapon keresztül sincs biztosítva, az egészségügyi szolgáltató által 
- külön jogszabályban foglaltak figyelembevételével - meghatározott térítési díj ellenében vehető igénybe. 

 

 

XI. Fejezet 

SZERV- ÉS SZÖVETÁTÜLTETÉS 



202. § E fejezet alkalmazásában 
a) sejt: különálló emberi sejt vagy kötõszövet által össze nem kapcsolt emberi sejtek egy csoportja; 
b) szövet: az emberi test sejtekbõl álló valamennyi alkotórésze, ide nem értve 
ba) az embriót és a magzatot, 
bb) a vért és a véralkotórészt; 
c) szerv: az emberi test olyan része, amely szövetek meghatározott szerkezetû egysége, és amely megtartja 

szerkezetét, erezettségét és azt a képességét, hogy jelentõs önállósággal élettani funkciókat tartson fenn, 
valamint a szerv egy része, amennyiben mûködése az emberi szervezetben ugyanazt a célt szolgálja, mint az 
egész szerv, ideértve a szerkezet és erezettség követelményét is; 

d) szerv- és szövetátültetés: szerv és szövet eltávolítása emberi testbõl, valamint annak más élõ személy 
testébe történõ beültetése az emberi test bizonyos funkcióinak helyreállítása céljából; 

e) donor: az a személy, aki szervet, szövetet adományoz más személybe való átültetés céljából, illetve 
akinek testébõl halála után szervet vagy szövetet távolítanak el más személy testébe történõ átültetés 
céljából; 

f) recipiens: az a személy, akinek testébe más személybõl eltávolított szervet, illetve szövetet ültetnek át 
gyógykezelés céljából; 

g) agyhalál: az agy – beleértve az agytörzset is – mûködésének teljes és visszafordíthatatlan megszûnése; 
h) halál: amikor a légzés, a keringés és az agymûködés teljes megszûnése miatt a szervezet 

visszafordíthatatlan felbomlása megindul. 
(2) E fejezetnek a szövetre vonatkozó rendelkezéseit – a spermium és a petesejt kivételével – a sejtre is 

alkalmazni kell. 
203. § (1) Átültetés céljára elsősorban halottból eltávolított szervet és szövetet kell felhasználni. 
(2) 
(3) Tartósan tárolható, átültetés céljára felhasználható, élőből vagy halottból eltávolított szerveket, 

szöveteket szerv- és szövetbankban kell tárolni. 
(4) 
(5) A szerv- és szövetátültetésre és -tárolásra vonatkozó részletes szabályokat a miniszter rendeletben 

határozza meg. 

Szerv, szövet eltávolítása élő személy testéből 

204. § (1) Minden élő személyből eltávolított szervet, szövetet - a (2) bekezdés szerinti kivételekkel - 
kórszövettani vizsgálatnak kell alávetni. 

(2) Nincs szükség a kórszövettani vizsgálatra, 
a) ha az eltávolítás más személy testébe való átültetés céljából történt, 
b) ha az eltávolítás célja speciális diagnosztikai vizsgálat elvégzése, valamint 
c) a miniszter rendeletében meghatározott egyes szervek, szövetek esetén. 
205. § (1) Élő személy testéből más személy testébe történő átültetés céljára csak a következő szerveket, 

szöveteket szabad eltávolítani: 
a) olyan páros szerv egyikét, amelynek eltávolítása nem okoz súlyos és maradandó fogyatékosságot, 
b) olyan szerv részletét (szervszegment), amelynek eltávolítása esetén a szerv jelentősebb funkciókiesés 

nélkül működik tovább; 
c) regenerálódó szövetet. 
(2) Az (1) bekezdés b) pont esetén is a szervátültetésre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. 
206. § (1) Szervet, illetve szövetet - az (5) bekezdés kivételével - csak cselekvőképes személy 

adományozhat. 
(2) Szervet cselekvőképes személy is csak abban az esetben adományozhat, ha a donor a recipiens 
a) egyeneságbeli rokona, 
b) egyeneságbeli rokonának testvére, 
c) testvére, 
d) testvérének egyeneságbeli rokona. 
(3) Kivételesen a (2) bekezdésben foglalt feltételek hiánya esetén is sor kerülhet szerv adományozására. 

Ebben az esetben a donor és a recipiens együttes kérelmét a kórházi etikai bizottság vizsgálja meg. A kórházi 
etikai bizottság akkor járul hozzá a szervkivételhez, ha meggyőződött róla, hogy a donor és a recipiens között 
szoros érzelmi kapcsolat áll fenn és az adományozás ellenérték nélkül, valamint kényszertől, fenyegetéstől és 
megtévesztéstől mentesen történt. 

(4) A fogva tartott csak a (2) bekezdés szerinti esetben lehet szervdonor. 
(5) Csontvelő, illetve haemopoetikus őssejt vagy más regenerálódó szövet eltávolítására kivételesen 

korlátozottan cselekvőképes, illetve cselekvőképtelen személy testéből is sor kerülhet, az alábbi feltételek 
együttes fennállása esetén: 



a) nem áll rendelkezésre megfelelő cselekvőképes donor; 
b) a recipiens a donor testvére; 
c) az adományozás valószínűsíthetően életmentő a recipiens számára; 
d) a törvényes képviselő beleegyezését a kórházi etikai bizottság jóváhagyta; 
e) a kórházi etikai bizottság a d) pont szerinti döntésének meghozatala előtt a korlátozottan cselekvőképes, 

illetve cselekvőképtelen személyt - amennyiben azt egészségi állapota vagy életkora nem zárja ki - 
meghallgatta és meggyőződött arról, hogy a beavatkozásnak kényszertől, fenyegetéstől, megtévesztéstől 
mentesen veti alá magát. 

207. § (1) Szerv, illetve szövet adományozása kizárólag ellenérték nélkül történhet. 
(2) A donor jogosult az adományozással kapcsolatos jövedelemkiesésének, valamint az adományozásról 

szóló nyilatkozat megtételével, továbbá az utazással összefüggésben ténylegesen felmerült és igazolt - 
társadalombiztosítási jogviszonya alapján nem fedezett - költségeinek megtérítésére. Továbbá a donor 
szervkivételt elrendelő egészségügyi intézménybe történt átszállítása esetén az ebből keletkező 
többletszállítási költségeket is meg kell téríteni. E költségeket az Egészségbiztosítási Alap kezeléséért felelős 
szerv fizeti ki, melynek a költségvetés azt megtéríti. 

(3) Az átültetéssel összefüggésben végzett jogszerű orvosi vagy kapcsolódó technikai szolgáltatások 
igazolható díjának a donor részére történő kifizetése nem minősül az (1) bekezdés szerinti adományozás 
ellenértékének. 

208. § Szerv, szövet átültetésének elvégzése előtt a szerv, szövet kivételét, illetve átültetését végző 
orvosnak dokumentálnia kell, hogy a donornál a szerv, szövet eltávolításának feltételei fennállanak, az orvosi 
szempontból nem ellenjavallt, a recipiensnél az átültetés indokolt, annak feltételei fennállanak és a szerv 
átültetésre alkalmas. 

209. § (1) A szerv, illetve szövet eltávolítása előtt a donort az általános szabályokon (13. §) túlmenően 
szóban és írásban részletesen tájékoztatni kell a beavatkozással kapcsolatos minden lényeges körülményről, 
különös tekintettel a szerv, illetve szövet eltávolításának, a szerv hiányának várható hosszú és rövid távú 
következményeire, valamint arra, hogy a szervdonort halála esetén kötelező boncolásnak kell alávetni. A 
donor tájékoztatását az átültetésben közvetlenül részt nem vevő orvos végzi. 

(2) Szerv adományozása esetén a donor beleegyezését közokiratba kell foglalni. A közokiratnak a 
beleegyezés általános követelményein túlmenően a donor arra vonatkozó nyilatkozatát is tartalmaznia kell, 
hogy az adományozás minden kényszertől, fenyegetéstől és megtévesztéstől mentesen, ellenérték nélkül 
történt, valamint hogy hozzájárul halála utáni kórboncolásához. 

(3) Szövet adományozása esetén a donor beleegyezését teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. 
(4) A donor hozzájárulását a szerv, illetve szövet eltávolításáig bármikor, formai kötöttség nélkül 

visszavonhatja. Az orvos érvényes beleegyezés esetében sem folytathatja a szerv, illetve szövet 
eltávolításával kapcsolatos beavatkozást, ha eközben olyan helyzet állt elő, hogy ez a donor életét 
veszélyezteti, illetve egészségkárosodásához vezet. 

(5) A recipienst az általános szabályok (13. §) szerint kell tájékoztatni a beavatkozással kapcsolatos 
minden lényeges körülményről különösen arról, hogy 

a) a szerv adományozása milyen következményekkel járhat a donor egészségi állapotára nézve, valamint 
hogy 

b) halála esetén kórboncolásnak kell alávetni, 
c) szervezetébe milyen eredetű szervet vagy szövetet kívánnak beültetni. 
(6) A recipiensnek az átültetésre vonatkozó beleegyezését írásba kell foglalni. 
210. § Amennyiben a szerv, illetve szövet eltávolítása következtében a donor egészségében vagy testi 

épségében károsodott - ide nem értve az eltávolított szerv, szövet hiányából eredő károsodást -, megrokkant 
vagy meghalt és ez a beavatkozást végző egészségügyi dolgozónak fel nem róható, őt, illetve eltartott 
hozzátartozóit az állam kártalanítja mindazért a kárért, amely a társadalombiztosítás jogviszonya alapján nem 
térül meg. 

Szerv, szövet eltávolítása halottból 

211. § (1) Halottból szerv, illetve szövet eltávolítására átültetés céljából akkor kerülhet sor, ha az elhunyt 
életében ez ellen nem tett tiltakozó nyilatkozatot. Tiltakozó nyilatkozatot a cselekvőképes személy írásban 
(közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban) vagy - amennyiben írásbeli nyilatkozatot 
egyáltalán nem vagy csak jelentékeny nehézséggel tudna tenni - kezelőorvosánál szóban tehet. Korlátozottan 
cselekvőképes személy tiltakozó nyilatkozatot törvényes képviselőjének közreműködése nélkül is tehet. A 
cselekvőképtelen személy helyett tiltakozó nyilatkozatot törvényes képviselője tehet. 

(2) A kezelőorvos a szerv, illetve szövet eltávolítására rendelkezésre álló időn belül köteles meggyőződni 
arról, hogy az elhunytnál maradt-e tiltakozó nyilatkozat. 



(3) Amennyiben az írásbeli nyilatkozat az eltávolításra rendelkezésre álló időn belül nem kerül elő, illetve 
ilyet nem juttatnak el a kezelőorvoshoz, annak hiányát kell vélelmezni. 

(4) Amennyiben az elhunyt kiskorú volt és tiltakozó nyilatkozat nem lelhető fel, a szerv-, szöveteltávolítás 
csak akkor kezdhető meg, ha ahhoz törvényes képviselője írásban hozzájárult. 

212. § (1) A szerv, szövet eltávolítása akkor kezdhető meg, ha egy háromtagú orvosi bizottság (a 
továbbiakban: bizottság) tagjai - véleményüket egymástól függetlenül kialakítva - egybehangzóan, a 
miniszter rendeletében meghatározott módon megállapították az agyhalál beálltát. 

(2) A bizottság tagjai a gyógyintézet vezetője által erre a feladatra kijelölt, kellő gyakorlattal rendelkező 
és erre irányuló továbbképzésben részt vett szakorvosok. 

(3) A bizottságnak nem lehet tagja az az orvos, aki a szerv, szövet kivételében, átültetésében vagy a 
recipiens gyógykezelésében részt vesz. 

(4) A bizottság jegyzőkönyvben rögzíti a klinikai és eszközös vizsgálatok eredményét és a halál valószínű 
okát. 

(5) Az agyhalál megállapítása után a gépi lélegeztetés, valamint a szervezet egyéb funkcióinak 
mesterséges fenntartása csak abban az esetben indokolt, ha azt az átültetés céljából felhasználandó szervek, 
illetve szövetek működőképességének megtartása érdekében végzik. 

213. § A halottból transzplantáció céljára eltávolított, de fel nem használt szerveket, szöveteket 
kórszövettani vizsgálatnak kell alávetni. 

214. § Szerv- és szövetátültetés céljára - jogszabály eltérő rendelkezése hiányában, a 211. §-ban foglalt 
keretek között - bűncselekmény áldozatából is sor kerülhet szerv és szövet eltávolítására, amennyiben a 
nyomozó hatóság ahhoz előzetesen írásban hozzájárulását adta. Ebben az esetben a beavatkozás során 
okozott elváltozásokat részletesen dokumentálni kell. 

Szerv és szövet beültetése 

215. § (1) Azt a beteget, akinél szerv- vagy szövetátültetés orvosilag indokolt, és megfelel a külön 
jogszabályban foglalt feltételeknek, fel kell venni a szerv-, illetve szövettípusonként vezetett országos 
várólistára. A felvételt a szerv- vagy szövetátültetés indikációját felállító egészségügyi szolgáltató 
kezdeményezi. 

(2) A beteget tájékoztatni kell a várólistán való szerepeltetésével kapcsolatos minden lényeges 
körülményről. 

(3) A várólistáról a recipiensek kiválasztása kizárólag a szakmai szabályok szerint történik. 
(4) A várólistára kerülés, a listáról történő kiválasztás szakmai kontrollját és a betegek panaszainak 

kivizsgálását az egészségügyi államigazgatási szerv végzi. 

XII. Fejezet 

A HALOTTAKKAL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK 

216. § E fejezet alkalmazásában 
a) klinikai halál: a légzés, a keringés vagy az agy működésének átmeneti megszűnése, amely nem jelenti a 

halál vagy az agyhalál beálltát; 
b) agyhalál: az agy - beleértve az agytörzset is - működésének teljes és visszafordíthatatlan megszűnése; 
c) halál: amikor a légzés, a keringés és az agyműködés teljes megszűnése miatt a szervezet 

visszafordíthatatlan felbomlása megindul; 
d) perinatális halál: 
da) a halál a méhen belül a terhesség 24. hete után következett be, vagy ha a méhen belül elhalt magzat 

hossza a 30 cm-t vagy tömege az 500 g-ot eléri, 
db) amikor a halál az újszülött megszületését követő 168 órán belül következik be, függetlenül az 

újszülött hosszától vagy tömegétől. 
217. § (1) A halál bekövetkezését halottvizsgálattal kell megállapítani. A halottvizsgálat minden olyan 

körülményre kiterjed, amely a halál 
a) bekövetkezése tényének, 
b) bekövetkezése módjának (természetes módon bekövetkezett vagy rendkívüli halál), 
c) okának 

megítéléséhez szükséges. 



(2) Az (1) bekezdés a) pontjában foglaltak megállapítására a mentőtiszt vagy a külön jogszabály szerinti 
orvos jogosult. Az (1) bekezdés b)-c) pontjában foglaltak megállapítására kizárólag a külön jogszabály 
szerinti orvos jogosult. 

(3) A halottat, perinatális halál esetén a magzatot, valamint az újszülöttet csak a halál bekövetkezését 
megállapító orvosi halottvizsgálat után lehet kórbonctani vizsgálat, eltemetés, elhamvasztás vagy szerv-, 
szövetkivétel céljából a halál bekövetkezésének helyéről elszállítani. 

(4) 
218. § (1) Rendkívüli halál esetén - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - hatósági eljárást kell lefolytatni 

és az elhunyt hatósági boncolását kell elrendelni. 
(2) Ha a halál oka és körülményei vizsgálatánál bűncselekmény elkövetésének gyanúja merül fel, a 

büntetőeljárás szabályai szerint igazságügyi orvosi boncolást kell elrendelni. 
(3) A hatósági, illetve az igazságügyi orvosi boncolás célja a halál okának, bekövetkezése 

körülményeinek tisztázása. 
(4) Rendkívüli az a halál, amelynek természetes módon való bekövetkezését a körülmények kétségessé 

teszik, így 
a) bekövetkezésének körülményei bűncselekmény elkövetésére utalnak, 
b) közlekedési vagy foglalkozás körében bekövetkezett baleset okozta vagy annak gyanúja merül föl, 
c) egyéb baleset vagy mérgezés okozta, és a halál bekövetkezésével összefüggésben szükséges a 

felelősség vizsgálata, 
d) öngyilkosság okozta, vagy a körülmények arra utalnak, 
e) az egészségügyi ellátás során következett be, és az egészségügyi dolgozó foglalkozási 

szabályszegésének gyanúja merül föl, 
f) bekövetkezésének előzményei, körülményei ismeretlenek, vagy nem állnak rendelkezésre olyan adatok, 

amelyekből megalapozottan következtetni lehetne a halál bekövetkeztének körülményeire, 
g) fogvatartott elhalálozása esetén. 
(5) A személyazonosság megállapításáig a rendkívüli halál esetén követendő eljárást kell alkalmazni, ha 

az elhunyt személyazonossága ismeretlen. 
(6) 
219. § (1) Az elhunyt személyt - függetlenül attól, hogy fekvőbeteg-gyógyintézetben vagy azon kívül 

hunyt el - kórbonctani vizsgálat alá kell vonni, ha 
a) a halál oka klinikai vizsgálatokkal nem volt megállapítható, 
b) perinatális halál esetén, 
c) az elhunyt szervátültetés donora vagy recipiense volt, 
d) az elhunyt foglalkozási eredetű megbetegedésben szenvedett, és annak gyanúja merült föl, hogy a halál 

oka ezzel van összefüggésben, 
e) az elhunyt szervezetébe újra felhasználható, nagy értékű műszert vagy eszközt ültettek - amennyiben az 

nem képezi az elhunyt tulajdonát -, kivéve, ha a műszer vagy eszköz jellege nem kívánja meg az elhunyt 
kórbonctani vizsgálatát, 

f) az esetnek tudományos vagy oktatási jelentősége van, 
g) az elhunytat hamvasztani kívánják, kivéve a (3) bekezdés szerinti rendelkezéseket, 
h) a 16. § (1)-(2) bekezdése szerinti személy ezt kéri. 
(2) Az (1) bekezdés szerinti esetek kivételével az elhunyt személy kórbonctani vizsgálatától el lehet 

tekinteni az alábbi feltételek együttes fennállása esetén: 
a) a halál természetes eredetű, 
b) a halál oka egyértelműen megállapítható, 
c) a kórbonctani vizsgálattól további lényeges megállapítás nem várható, 
d) fekvőbeteg-gyógyintézetben elhunyt esetén a kezelőorvos és a patológus szakorvos, fekvőbeteg-

gyógyintézeten kívül elhunyt esetén a kezelőorvos a kórbonctani vizsgálatot nem tartja szükségesnek. 
(3) A kórbonctani vizsgálat elvégzésétől a (2) bekezdés szerinti feltételek fennállása esetén - külön 

jogszabályban foglaltaknak megfelelően - el lehet tekinteni az (1) bekezdés f)-g) pontjaiban meghatározott 
esetben is, ha az elhunyt még életében vagy hozzátartozója a halált követően írásban kérte a kórbonctani 
vizsgálat mellőzését. Nem mellőzhető a kórbonctani vizsgálat, ha az elhunyt még életében vagy a halált 
követően a hozzátartozó azt írásban kérte. 

(4) A kórbonctani vizsgálat mellőzéséről fekvőbeteg-gyógyintézetben elhunyt személy esetében a 
fekvőbeteg-gyógyintézet (egyetemi klinika) orvos igazgatója, egyéb esetekben az egészségügyi 
államigazgatási szerv írásban dönt. 

(5) A kórbonctani vizsgálat célja 
a) a halál bekövetkezését megelőzően kialakult valamennyi kóros állapot részletes vizsgálata és a 

betegség megállapítása, 
b) a népesség megbetegedési és halálozási okainak feltárása, 



c) az egészségügyi ellátás során alkalmazott diagnosztikai és gyógyító eljárások hatékonyságának 
ellenőrzése, 

d) az orvosi és gyógyszerészeti tudomány fejlődésének elősegítése. 
220. § (1) Kórbonctani vizsgálat, hatósági vagy igazságügyi orvosi boncolás során szerv, illetve szövet 
a) a halál alapjául szolgáló betegség, a halál közvetlen okának, továbbá a halál körülményeinek 

megállapítása, vagy 
b) amennyiben ellene az elhunyt életében nem tiltakozott, oktatás és kutatás, egyéb gyógyító célú 

felhasználás, valamint a 211. § (1) bekezdés szerinti eljárás 
érdekében távolítható el. 

(2) Fogva tartott személy holttestéből szerv vagy szövet nem távolítható el, kivéve, ha az a halál okának 
és körülményeinek megállapítása érdekében történik, illetőleg tudományos célt szolgál. 

(3) Az átültetés kivételével egyéb gyógyító célú felhasználás érdekében történő szerv vagy szövet 
kivételével járó költségek megtérítését a fekvőbeteg-gyógyintézet kérheti a szervet vagy szövetet 
felhasználótól. 

(4) A kórbonctani, illetve a hatósági vagy igazságügyi orvosi boncolás elvégzése után a holttestet a 
kegyeleti szempontok figyelembevételével helyre kell állítani. 

221. § (1) A 219. § (1) bekezdés h) pontja szerinti nyilatkozatot közokiratba vagy teljes bizonyító erejű 
magánokiratba kell foglalni. 

(2) A nyilatkozattételnek az (1) bekezdés szerinti formai követelményeitől el lehet tekinteni, ha a beteg 
fekvőbeteg-gyógyintézetben van és az írásbeli nyilatkozattétel jelentékeny nehézségekkel járna. Ebben az 
esetben két tanú együttes jelenlétében szóbeli nyilatkozatot lehet tenni, amelyet a fekvőbeteg-gyógyintézet 
írásba foglal. 

222. § (1) Orvostudományi egyetemi oktatási célból holttesten orvosi beavatkozást végrehajtani akkor 
szabad, ha az elhunyt ez ellen életében nem tiltakozott. Az elvégzett beavatkozás nem zavarhatja a halál 
okának megállapítását és a holttest kegyeleti szempontok figyelembevételével történő helyreállítását. 

(2) Orvostudományi egyetemi anatómiai oktatás céljára átadható azon személy holtteste, aki életében 
a) ehhez kifejezett beleegyezését adta, vagy 
b) ez ellen nem tiltakozott, továbbá temetésére kötelezett hozzátartozója - amennyiben van ilyen - a halált 

követően 30 napon belül írásban beleegyezett. 
(3) Az átadás csak ingyenes lehet. 
(4) Ha jogszabály másként nem rendelkezik az anatómiai oktatás céljára átadott holttestre a kórbonctani 

vizsgálat alá vont holttestekre vonatkozó szabályokat - beleértve a tevékenység szakmai felügyeletét is - kell 
alkalmazni. 

222/A. § (1) Egészségügyi intézményben végezhető, temetkezési szolgáltatásnak nem minősülő 
halottkezelési tevékenység a holttest: 

a) hűtése azt a naptári napot követő naptól, amely naptári napon a holttest eltemetésére a temetésre 
kötelezett engedélyt kapott, 

b) egészségügyi intézményen belüli szállítása, 
c) mosdatása, 
d) öltöztetése, 
e) borotválása, 
f) rekonstruálása. 
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott tevékenységeken kívül az egészségügyi intézmény a megfelelő 

egészségügyi szakma végzésére jogosító működési engedély birtokában halottkonzerválást végezhet. E 
tevékenység egészségügyi intézmény általi elvégzésére a temetkezési szolgáltató az egészségügyi 
intézménnyel megállapodást köthet. 

 

XVII. Fejezet 

NEMZETKÖZI RENDELKEZÉSEK 

243. § (1) A Magyar Köztársaság területén tartózkodó nem magyar állampolgár egészségügyi ellátása 
megkötött nemzetközi egyezmény vagy viszonosság alapján történik. Egyezmény, illetve viszonosság 
hiányában nem magyar állampolgár egészségügyi ellátást a Magyar Köztársaság területén jogszabályban 
meghatározott módon vehet igénybe. 

(2) E törvénynek a kártalanításra vonatkozó rendelkezéseit nem magyar állampolgárra nemzetközi 
egyezmény vagy viszonosság esetében lehet alkalmazni. 



(3) A Magyar Köztársaság területén sürgősségi ellátásra szoruló nem magyar állampolgárt haladéktalanul 
el kell látni. A Magyar Köztársaság területén orvosi beavatkozásra szoruló nem magyar állampolgáron a 
beavatkozást ugyanolyan feltételek mellett kell elvégezni, mint magyar állampolgáron. 

(4) Nem magyar állampolgár élő testéből vér, egyéb szövet vagy szerv eltávolítása, valamint magyar 
állampolgárból, vagy annak holttestéből kivett szervnek, illetőleg szövetnek nem magyar állampolgár testébe 
történő átültetése a magyar állampolgárokra vonatkozó rendelkezéseknek megfelelően történik. 

(5) Nem magyar állampolgárnak a Magyar Köztársaság területén bekövetkezett halála esetén 
a) kórbonctani vizsgálat az elhunyt közeli hozzátartozójának kérelmére, 
b) hatósági vagy igazságügyi boncolás rendkívüli halál esetén 

végezhető el. Ezek során szervet, szövetet csak a halál okának és körülményeinek megállapítása céljából 
szabad kivenni. 

(6) Szervet, szövetet kizárólag 
a) átültetés, 
b) saját célú gyógykezelés, 
c) kórisme megállapítása, továbbá 
d) kutatás 

céljából lehet külföldre, illetve külföldről a Magyar Köztársaság területére szállítani, ha nemzetközi 
egyezmény vagy megállapodás azt lehetővé teszi. Szervnek az a) pont szerinti célból történő külföldre 
szállításának további feltétele az, ha a Magyar Köztársaság területén nincs megfelelő recipiens. Ettől a 
feltételtől eltekinteni akkor lehet, ha szervet külföldről a Magyar Köztársaság területére behoztak és 
átültettek, és nemzetközi egyezmény vagy megállapodás szerint ezen szervadományozás viszonzása céljából 
kerül sor azonos típusú szerv külföldre vitelére. A viszonzási kötelezettség a szerv Magyar Köztársaság 
területén történő átültetésének időpontjában keletkezik, és a viszonzásként adományozott szerv külföldön 
történő beültetésének időpontjában ér véget. 

(7) Szerv, szövet - a vér és vérkészítmény kivételével - külföldre, illetve külföldről a Magyar Köztársaság 
területére történő szállításáról rendelkező nem államközi, illetve nem kormányközi egyezmény vagy 
megállapodás érvényességének feltétele – kivéve az állami vérellátó szolgálat által megkötött egyezményt 
vagy megállapodást – az egészségügyi államigazgatási szerv egyetértése. Az egészségügyi államigazgatási 
szerv az egyetértést megtagadja, ha megállapítható, hogy az egyezmény vagy megállapodás haszonszerzésre 
irányul. Az egészségügyi államigazgatási szerv határozata ellen fellebbezésnek helye nincs. A nem 
államközi, illetve nem kormányközi egyezményekről vagy megállapodásokról a magyar szerződő fél 
bejelentése alapján az egészségügyi államigazgatási szerv nyilvántartást vezet. 

(8) Nem magyar állampolgár halála esetén az állampolgársága szerinti állam konzulját haladéktalanul 
értesíteni kell. 

(9) Külföldön történt katasztrófa esetén az egészségügyi ellátásban való közreműködés illetve a 
nemzetközi járványügyi együttműködés nemzetközi egyezmény vagy viszonosság alapján történik. 

(10) A haemopoetikus őssejtet tartalmazó köldökvérnek a Magyar Köztársaság területéről külföldre 
történő szállításának feltétele, hogy a köldökvér külföldre szállítását és külföldön történő feldolgozását, 
tárolását végző szervezet, a külön jogszabály szerinti engedélyezési eljárás során a külföldi hatóság e 
tevékenységekre vonatkozó engedélyét bemutassa, illetve hitelt érdemlő módon igazolja, hogy e 
tevékenységek végzésére az annak helye szerinti államban jogosult. 

(11) Nem tekinthető a (7) bekezdés szerint haszonszerzésnek - az átültetéssel összefüggésben végzett - 
jogszerű orvosi vagy kapcsolódó technikai szolgáltatások igazolható díja. 

247. § (1) (Felhatalmazást kap a Kormány, hogy) 
c) a meghatározott idõtartamra és helyszínre szóló, egészségügyi tevékenységre jogosító engedély 

kérelmezésének és kiadásának szabályait, valamint a bejelentés alapján végezhetõ egészségügyi tevékenységekre 
vonatkozó bejelentés megtételére, valamint – személyes adatokat nem tartalmazó – kötelezõ adattartalmára, 
továbbá a bejelentett személyek nyilvántartásba vételére vonatkozó rendelkezéseket” 

„k) a betegjogi képviselõt foglalkoztató, az egészségügyi dokumentációt kezelõ és a betegjogok 
érvényesülését elõsegítõ szervet kijelölje, valamint jogállását, feladat- és hatáskörét… 

(rendeletben állapítsa meg.) 
(6) (Ez a törvény a következõ uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja) 
d) az Európai Parlament és a Tanács 2004/23/EK irányelve (2004. március 31.) az emberi szövetek és sejtek 

adományozására, gyûjtésére, vizsgálatára, feldolgozására, megõrzésére, tárolására és elosztására vonatkozó 
minõségi és biztonsági elõírások megállapításáról; 

e) az Európai Parlament és a Tanács 2010/53/EU irányelve (2010. július 7.) az átültetésre szánt emberi 
szervekre vonatkozó minõségi és biztonsági elõírások megállapításáról; 



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 

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) 203. § (5) bekezdésében, 204. 
§ (2) bekezdésének c) pontjában, valamint a 247. § (2) bekezdésének q) pontjában foglalt felhatalmazás 
alapján a következőket rendelem el: 

1. § E rendelet hatálya kiterjed 
a) az emberi felhasználásra szánt emberi szövetek [Eütv. 202. § a) pont] adományozására, eltávolítására, 

vizsgálatára, feldolgozására, megőrzésére, tárolására és elosztására; 
b) a szerv-, illetve szövetátültetéssel kapcsolatos egészségügyi szolgáltatásra, a szolgáltatást nyújtókra, 

illetve a szolgáltatást igénybe vevőkre, ideértve az Eütv. 211. §-ának (1) bekezdése szerinti tiltakozó 
nyilatkozat megtételét és nyilvántartását; 

c) a kórszövettani vizsgálatra [Eütv. 204. §]; 
d) az emberi felhasználásra szánt, emberi szövetekből és sejtekből előállított termékekre. 
1/A. § E rendelet alkalmazásában 
a) feldolgozás: minden olyan művelet, amely az emberi felhasználásra szánt szövetek és sejtek 

előkészítéséhez, kezeléséhez, megőrzéséhez és csomagolásához kapcsolódik; 
b) tárolás: a szövetek megfelelően ellenőrzött feltételek melletti tartása az elosztásig; 
c) elosztás: az emberi felhasználásra szánt szövetek és sejtek szállítása és átadása; 
d) emberi felhasználás: a szövetek és sejtek felhasználása a recipiens testén vagy testében, illetve a testen 

kívüli felhasználás; 
e) szövetbank: az az egészségügyi szolgáltató, amely a szövetdonorok szűrővizsgálatát, a szövetek 

feldolgozását, megőrzését, tárolását, valamint a szöveteknek az átültetést végző egészségügyi szolgáltató 
részére történő elosztását, átadását végzi; 

f) súlyos káros esemény: a szövetek vizsgálatához, feldolgozásához, tárolásához és elosztásához 
kapcsolódó bármely olyan kedvezőtlen esemény, amely valamely fertőző betegség átviteléhez, a recipiens 
halálához vezethet, vagy életveszélyt, maradandó károsodást, a munkaképesség elvesztését vagy 
cselekvőképtelen állapotot eredményezhet, illetve amely gyógyintézeti kezelést igényel, vagy ehhez vezethet, 
vagy ezeket meghosszabbítja, továbbá az emberi reprodukcióra irányuló különleges eljárások esetén az 
ivarsejtek vagy az embriók bármely téves azonosítása vagy felcserélése; 

g) súlyos szövődmény: a szövetek emberi felhasználásához kapcsolódó olyan nem kívánt reakció a donor 
vagy a recipiens szervezete részéről - beleértve valamely fertőző betegség átvitelét is -, amely halálhoz vezet, 
vagy életveszélyt, maradandó károsodást, a munkaképesség elvesztését vagy cselekvőképtelen állapotot 
eredményez, illetve amely gyógyintézeti kezelést igényel, vagy ehhez vezethet, vagy ezeket 
meghosszabbítja; 

h) minőségirányítási rendszer: a minőségirányítás végrehajtására szolgáló szervezeti felépítés, 
körülhatárolt felelősségi körök, eljárások, folyamatok és erőforrások összessége, amely magában foglalja a 
minőséghez közvetlenül vagy közvetve hozzájáruló tevékenységeket; 

i) szakmai eljárásrend: egy folyamat lépéseit - beleértve a felhasználandó anyagokat és módszereket is - 
és az elvárt eredményt bemutató írott utasítás; 

j) minősítés: annak az igazolása, hogy valamely folyamat, szakmai eljárásrend, berendezés vagy 
környezet folyamatosan megfelel a szabványokban meghatározott előírásoknak és minőségi 
követelményeknek; a minősítés egy adott rendszer hatékonyságának értékelése céljából történik; 

k) követhetőség: a szövet, illetve sejt helyének meghatározása és azonosítása a gyűjtéstől a feldolgozáson, 
a vizsgálaton és a tároláson keresztül a recipiens számára történő eljuttatásig, vagy a megsemmisítésig tartó 
folyamat valamennyi lépése során, amely magában foglalja a donor, a recipiens, a szövetbank, továbbá az 
átültetést végző egészségügyi szolgáltató azonosítását; továbbá kiterjed a szövetekkel, illetve sejtekkel 
érintkezésbe kerülő termékekkel és anyagokkal kapcsolatos minden lényeges adat meghatározásának és 
azonosításának a biztosítására is; 

l) gyűjtő szervezet: olyan egészségügyi szolgáltató, amely emberi szövetek és sejtek gyűjtését végzi azok 
feldolgozása és tárolása nélkül; 

m) kritikus: minden olyan lényeges tevékenység, körülmény és eszköz, mely a sejtek és szövetek gyűjtése, 
feldolgozása, konzerválása, tárolása, szállítása és elosztása során azokkal érintkezve a sejtek és szövetek 
minőségét és biztonságát befolyásolhatja. 



Szerv, szövet eltávolítása élő személyből 

2. § (1) A szerv-, illetve szövetátültetésnek az Eütv. 206. § (3) bekezdésében meghatározott esetében 
annál az egészségügyi szolgáltatónál működő kórházi etikai bizottság (a továbbiakban: etikai bizottság) jár 
el, ahol a szerv-, szövetbeültetést végzik. 

(2) A szövetátültetésnek az Eütv. 206. § (5) bekezdésében meghatározott esetében annál az egészségügyi 
szolgáltatónál működő etikai bizottság jár el, ahol a szöveteltávolítást végzik. 

(3) Az etikai bizottságnak az (1)-(2) bekezdésben meghatározott ügy elbírálása során nem lehet tagja az az 
orvos, 

a) aki a szerv, szövet eltávolításában vagy beültetésében részt vesz, 
b) aki a recipiens gyógykezelését végzi, 
c) akire a szerv, szövet eltávolításában vagy beültetésében közvetlenül közreműködő orvos - közvetlenül 

vagy közvetve - meghatározó befolyást gyakorolhat. 
(4) Az (1)-(2) bekezdés szerinti esetekben etikai bizottság eljárása - a (5) bekezdésben foglalt kivétellel - a 

donor és a recipiens együttes kérelmére indul. A kérelmet az 1. számú mellékletben meghatározott 
nyomtatványon kell benyújtani. Kiskorú személy esetén a kérelmet a kiskorú törvényes képviselője nyújtja 
be az etikai bizottsághoz. 

(5) Együttes kérelemnek minősül az is, ha a donor és a recipiens a szerv-, szövetátültetésre vonatkozó 
kérelmet külön-külön íven szövegezi meg. 

(6) Amennyiben a recipiens egészségi állapotánál fogva a kérelem előterjesztésére nem képes az Eütv. 16. 
§-ának (1)-(2) bekezdéseit kell értelemszerűen alkalmazni azzal, hogy a donor és a recipiens nevében 
nyilatkozó nem lehet azonos személy kivéve, ha a recipiens kiskorú. 

(7) Az etikai bizottság a recipiens egészségi állapota által indokolt időn belül, de lehetőleg a kérelem 
kézhezvételét követő 15 munkanapon belül ülést tart. 

3. § (1) Az etikai bizottság a donort és a recipienst személyesen hallgatja meg. Amennyiben a donor, 
illetve a recipiens ítélőképessége birtokában levő kiskorú, nyilatkozatát a szakmailag lehetséges mértékben 
figyelembe kell venni. 

(2) Ha a recipiens meghallgatása egészségi állapotánál fogva nem lehetséges, a 2. § (6) bekezdésének 
rendelkezéseit kell értelemszerűen alkalmazni. 

(3) A donor és a recipiens az (1) bekezdés szerinti meghallgatása külön-külön történik. A donor és a 
recipiens együttesen is meghallgatható, ha az etikai bizottság arra a feltételezésre jut, hogy együttes 
meghallgatásuk a tények és körülmények alapos ismeretéhez elengedhetetlen. 

(4) A meghallgatáson az etikai bizottság meggyőződik különösen arról, hogy 
a) a donornak az Eütv. 209. §-ának (1) bekezdése szerinti tájékoztatása megtörtént-e, különös tekintettel 

arra, hogy a nyilatkozat formai kötöttség nélkül visszavonható, 
b) a donor hajlandó-e szervadományozás esetén beleegyezését közokiratba, szövetadományozás esetén 

teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltatni, 
c) a recipiensnek az Eütv. 209. §-ának (5) bekezdésében foglalt tájékoztatása megtörtént-e, valamint 

hajlandó-e a recipiens az átültetésre vonatkozó beleegyezését írásba foglalni, 
d) a szerv-, illetve szövetadományozásnak az Eütv. 206. § (3) és (5) bekezdése és a 207. § (1) bekezdése 

szerinti feltételei fennállnak-e. 
(5) Az etikai bizottság szükség szerint meghallgatja a szerv, szövet kivételét, illetve átültetését végző 

orvost az Eütv. 208. §-ában foglaltakról. 
4. § (1) Az etikai bizottság határozatát az ülésen meghozza. A határozatot az etikai bizottság elnöke közli 

a jelenlevőkkel. Amennyiben az etikai bizottság a kérelemnek nem ad helyt, az érintetteket tájékoztatni kell a 
jogorvoslati lehetőségekről. 

(2) Az etikai bizottság határozatát - annak meghozatalától számított három munkanapon belül - az 
eljárásról készült jegyzőkönyvbe foglalja. A határozatot és annak indokolását az érintetteknek megküldi. 

(3) Az eljárás során egyebekben a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 
szóló 2004. évi CXL. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. Az etikai bizottságnak az (1) bekezdés szerinti 
határozata ellen államigazgatási úton jogorvoslatnak helye nincs, a határozat bírói úton megtámadható. 

5. § A donor kivizsgálása keretében invazív vizsgálat csak a kórházi etikai bizottság döntése után 
végezhető. 

Szerv, szövet eltávolítása halottból 

6. § Halottból más személy testébe történő átültetés céljából szerv, szövet eltávolítása akkor kezdődhet 
meg, ha 



a) a donort jelentő intézmény vezetője által kijelölt egészségügyi dolgozó (a továbbiakban: kijelölt 
egészségügyi dolgozó) - a 8. §-ban foglalt rendelkezések szerint - meggyőződik arról, hogy az elhunyt 
személy életében nem tett tiltakozó nyilatkozatot, és 

b) a halál beálltát - a szakmai szabályoknak megfelelően - orvosi halottvizsgálattal megállapították, vagy 
az agyhalál beálltát a 2. számú mellékletben foglaltak alapján a három tagból álló orvosi bizottság (a 
továbbiakban: bizottság) megállapította, és 

c) a szerv, szövet eltávolítását végző orvos megállapítása szerint az eltávolítandó szerv, szövet az 
elvégzett vizsgálatok és az elhunyt rendelkezésre álló kórtörténete szerint szakmai szempontból átültetésre 
alkalmas. 

7. § (1) Az agyhalál megállapításáig a beteg ellátását - beleértve az újraélesztést is - a legnagyobb 
gondossággal, a szakmai szabályok szerint és az összes rendelkezésre álló lehetőség alkalmazásával kell 
végezni. 

(2) A bizottság tagjai az agyhalál megállapítása során kitöltik és aláírják a 3. számú mellékletben foglalt 
jegyzőkönyvet. A jegyzőkönyvet az elhunyt egészségügyi dokumentációjában kell megőrizni. 

8. § (1) A kijelölt egészségügyi dolgozó az elhunyt egészségügyi dokumentációjának, iratainak 
átvizsgálásával meggyőződik arról, hogy a beteg életében tett-e tiltakozó nyilatkozatot. Erről az 
egészségügyi dokumentációban feljegyzést készít. 

(2) Ha a szerv, szövet eltávolítására rendelkezésre álló idő alatt a kezelőorvoshoz tiltakozó nyilatkozatot 
juttattak el, azt köteles a kezelőorvos a kijelölt egészségügyi dolgozónak haladéktalanul átadni. 

(3) Amennyiben az (1)-(2) bekezdés szerinti eljárás során a tiltakozó nyilatkozat nem található, a kijelölt 
egészségügyi dolgozó a 10. § (5)-(6) bekezdésében meghatározott módon megkeresi az Országos 
Tisztifőorvosi Hivatal (a továbbiakban: OTH) országos tisztifőorvos által kijelölt intézete keretében 
működtetett Országos Transzplantációs Nyilvántartást (a továbbiakban: OTNY). Ha az OTNY nem 
tartalmazza az elhunyt tiltakozó nyilatkozatát, - figyelemmel az Eütv. 211. §-ának (4) bekezdésében foglalt 
rendelkezésre is - a szerv-, szöveteltávolítás megkezdődhet. 

(4) A (2) bekezdés szerinti rendelkezésre álló időt a leendő donor biológiai és vegetatív állapotától 
függően az az időtartam jelenti, amelyen belül a recipiens számára fokozott kockázat nélkül hajtható végre a 
szerv-, szövetkivétel. Az egyes szervek, szövetek átültethetőségének szabályait a mindenkori szakmai 
irányelvek határozzák meg. 

(5) Az elhunyt hozzátartozójával való kapcsolatfelvételkor tájékoztatni kell a hozzátartozót arról, hogy az 
elhunytnál nem találtak tiltakozó nyilatkozatot, illetve ilyet az OTNY nem tartalmazott, továbbá arról, hogy 
az elhunytból mely szervet, illetve szövetet távolítottak el. 

8/A. § A donor testét a kegyeleti szempontok figyelembevételével úgy kell helyreállítani, hogy az a lehető 
legnagyobb mértékben hasonlítson az eredeti megjelenésére. 

Tiltakozó nyilatkozat megtétele 

9. § (1) Ha a tiltakozó nyilatkozat megtétele az Eütv. 211. §-a (1) bekezdésében meghatározott 
közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban történik, azt a beteg 

a) személyesen, 
b) ajánlott postai küldeményként, 
c) háziorvosa közreműködésével 

juttathatja el az OTNY részére, az e rendelet 4. számú mellékletének a) pontja szerinti nyilatkozattal (a 
továbbiakban: hozzájáruló nyilatkozat) együtt. A beteg a hozzájáruló nyilatkozat kitöltésével egyezik bele az 
OTNY-be történő nyilvántartásba vételbe, valamint személyes adatainak kezelésébe. 

(2) A tiltakozó nyilatkozatnak az OTNY-be történő felvétele nem feltétele a tiltakozás érvényességének. 
(3) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti esetben a háziorvos a tiltakozó nyilatkozatot, valamint a hozzájáruló 

nyilatkozatot 3 munkanapon belül ajánlott postai küldeményként továbbítja az OTNY részére. Erről a beteg 
egészségügyi dokumentációjában feljegyzést készít. 

(4) A beteg a tiltakozó nyilatkozatot formai kötöttség nélkül visszavonhatja. Az OTNY-be felvett 
nyilatkozat visszavonása azonban a nyilatkozatnak az OTNY-ből való törlésével válik érvényessé. 

(5) Az OTNY-ből való törlést a beteg 
a) személyesen az OTNY-nél, vagy 
b) háziorvosánál 

kezdeményezheti. 
(6) Az (5) bekezdés a) pontja szerinti esetben a beteg személyi igazolványának bemutatásával igazolja 

személyazonosságát, és kitölti a 4. számú melléklet b) pontja szerinti nyomtatványt, amelyet az OTNY 
munkatársa átad a beteg részére. 



(7) Az (5) bekezdés b) pontja szerinti esetben a beteg háziorvosa tölti ki a 4. számú melléklet b) pontja 
szerinti nyomtatványt, amelyet 3 munkanapon belül ajánlott postai küldeményként továbbít az OTNY 
részére. Erről a beteg egészségügyi dokumentációjában feljegyzést készít. 

10. § (1) Az OTH országos tisztifőorvos által kijelölt intézete az ajánlott postai küldemény formájában a 
hozzájáruló nyilatkozattal együtt beérkezett tiltakozó nyilatkozatot - az érkezéstől számított három 
munkanapon belül - felveszi az OTNY-be. A tiltakozó nyilatkozatnak az OTNY-be történő felvétele, az 
OTNY-be történt bejegyzés időpontjától érvényes. 

(2) Az OTNY a hozzájáruló nyilatkozatot és a beérkezés időpontját tartalmazza, valamint gondoskodik az 
Eütv. 211. §-ában meghatározott teljes bizonyító erejű magánokirat, illetve közokirat megőrzéséről. 

(3) A tiltakozó nyilatkozat visszavonása esetén a tiltakozó nyilatkozatot az OTNY-ből haladéktalanul 
törölni kell. 

(4) Az OTNY a beérkezés időpontjától számított tíz munkanapon belül a tiltakozó nyilatkozat 
nyilvántartásba vételéről, illetőleg törléséről értesíti a beteget, illetve - a 9. § (1) bekezdés c) pontja és (7) 
bekezdése szerinti esetben - a háziorvost is. 

(5) Az OTNY adatait az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és 
védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény rendelkezései szerint kell kezelni. Az egyes betegekre vonatkozó 
adatok csak a kijelölt egészségügyi dolgozó számára hozzáférhetőek. 

(6) Az OTNY-ből az adott betegre vonatkozó adat telefonon és telefaxon is lekérhető. A kijelölt 
egészségügyi dolgozó azonosítására neve, nyilvántartási száma, valamint az egészségügyi szolgáltató 
azonosító száma szolgál. 

(7) Az OTNY adatkezeléssel megbízott munkatársa az adatot lekérő kijelölt egészségügyi dolgozót 
telefonon visszahívja, és tájékoztatja arról, hogy a nyilvántartásban megtalálható-e a beteg tiltakozó 
nyilatkozata. Az OTNY a beteg tiltakozó nyilatkozatának egy példányát telefaxon elküldi a kijelölt 
egészségügyi dolgozónak, amelyet a beteg egészségügyi dokumentációjához csatolni kell. 

(8) Az OTNY a lekérés időpontjáról, a kiadott tájékoztatásról és az (5) bekezdésben meghatározott 
adatokról nyilvántartást vezet. 

(9) Az OTNY adatszolgáltatása 24 órás. 
11. § (1) A kijelölt egészségügyi dolgozók személyét és számát az egészségügyi szolgáltató vezetője (a 

továbbiakban: intézményvezető) határozza meg. Az intézményvezető a 4. számú melléklet c) pontja szerinti 
adatlapot ajánlott postai küldeményként megküldi az OTNY-nek. A kijelölés visszavonásig érvényes. 

(2) Az egészségügyi szolgáltató a 4. számú melléklet c) pontja szerinti adatlap tartalmában bekövetkező 
változást haladéktalanul jelenti az OTNY-nek. 

Egészségügyi dokumentáció 

12. § (1) A donor egészségügyi dokumentációjához csatolni kell 
a) az Eütv. 209. §-ának (2)-(3)bekezdése szerinti dokumentumokat, 
b) az Eütv. 208. §-a szerinti dokumentációt, 
c) az etikai bizottság eljárása esetén a bizottsági ülésről készült jegyzőkönyv egy példányát, 
d) az adományozó nyilatkozat visszavonása esetén a donor erről szóló írásbeli nyilatkozatát, szóbeli 

visszavonás esetén az orvos által erről készített feljegyzést, 
e) a 9. számú melléklet 1.2. pontja szerinti donordokumentációt. 
(2) A recipiens egészségügyi dokumentációjához csatolni kell 
a) a recipiens írásba foglalt beleegyező nyilatkozatát azzal, hogy annak tartalmaznia kell az Eütv. 209. §-

ának (5) bekezdésében foglaltakra vonatkozóan a tudomásulvételt, illetve a beleegyezést, 
b) az (1) bekezdés b)-c) pontjában foglaltakat. 

Intézményi feltételek 

13. § (1) Az adott szerv tekintetében szerv beültetésére, valamint élő személyből átültetés céljából történő 
szervkivételre az 5. számú melléklet 1. pontjában meghatározott egészségügyi szolgáltatók jogosultak. 

 (2) Az adott szerv tekintetében szervnek halott személyből átültetés céljára történő kivételére az 5. számú 
melléklet 2. pontjában meghatározott egészségügyi szolgáltatók jogosultak. A szervkivétel annál az 
egészségügyi szolgáltatónál történik, amely rendelkezik általános sebészeti műtővel. 

(3) Az (1)-(2) bekezdés szerinti esetben az egészségügyi szolgáltatónak meg kell felelnie a külön 
jogszabályban meghatározott személyi és tárgyi feltételeknek. 

(4) A (2) bekezdésben foglaltakon túl az adott szerv tekintetében szervnek halottból átültetés céljára 
történõ kivételére jogosultak az állami vérellátó szolgálat által megkötött egyezmény vagy megállapodás 
alapján másik állam transzplantációs centrumából érkezõ azon személyek is, akik megfelelnek az Eütv. 110. 



§ (2), (4), (10) vagy (10a) bekezdésében foglalt feltételeknek. A szervkivétel a (2) bekezdésben foglaltak 
szerinti egészségügyi szolgáltatónál történik. 

14. § (1) Szövet beültetésére a 6. számú melléklet a) pontjában meghatározott egészségügyi szolgáltatók 
jogosultak. 

(2) Élő személyből átültetés céljából történő szövetkivételre a 6. számú melléklet b) pontjában 
meghatározott egészségügyi szolgáltatók jogosultak. 

(3) Halottból szövet eltávolítása, átültetés céljára és ezen szövetek feldolgozásig történő tárolása az 
egészségügyi szolgáltató patológiai osztályán, valamint szövetbankban történhet. 

(4) Halottból átültetés céljára eltávolított szövet feldolgozása és feldolgozás utáni tárolása kizárólag 
szövetbankban történhet. 

(5) Az (1)-(4) bekezdés szerinti esetben az egészségügyi szolgáltatónak meg kell felelnie a külön 
jogszabályban meghatározott személyi és tárgyi feltételeknek. 

15. § (1) A szervdonornál a külön jogszabály szerinti szerológiai vizsgálatokat kell elvégezni. 
Amennyiben az elvégzett szerológiai vizsgálatok közül bármelyik pozitív, a szervet nem lehet eltávolítani, 
illetve a már eltávolított szervet nem lehet felhasználni. 

(2) A szervdonornál a szervkivételt kizáró okokat a tudomány mindenkori állása szerinti orvosszakmai 
szabályok határozzák meg. 

(3) A szövet-, sejtdonor alkalmasságának feltétele - az emberi reprodukcióra irányuló különleges eljárások 
donorai kivételével -, hogy megfeleljen a 7. számú mellékletben foglalt feltételeknek. 

(4) A szövet-, sejtdonoron - az emberi reprodukcióra irányuló különleges eljárások donorai kivételével - a 
8. számú melléklet szerinti vizsgálatokat kell elvégezni. 

15/A. § (1) Az egészségügyi szolgáltató értesíti az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (a 
továbbiakban: ÁNTSZ) illetékes regionális intézetét a szövetek vizsgálatához, feldolgozásához, tárolásához 
és elosztásához kapcsolódó bármely olyan súlyos káros eseményről, amely befolyásolhatja az emberi 
felhasználásra szánt szövetek minőségét és biztonságát. Az ÁNTSZ illetékes regionális intézete ezekről 
értesíti a 14. §-ban meghatározott egészségügyi szolgáltatókat. 

(2) A 14. §-ban meghatározott egészségügyi szolgáltató értesíti az ÁNTSZ illetékes regionális intézetét 
bármely olyan súlyos szövődményről, amelyet a szövet beültetése, vagy kivétele során vagy azt követően 
észleltek, és amely az emberi felhasználásra szánt szövetek nem megfelelő minőségére vezethető vissza. 

(3) Az (1) és (2) bekezdés szerinti bejelentést követően az ÁNTSZ illetékes regionális intézete 
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. 

(4) Az (1) és (2) bekezdés szerinti bejelentést a 10. számú mellékletben meghatározott 
formanyomtatványon kell megtenni. 

(5) Az OTH a tárgyévet követő év június 30-ig éves jelentést nyújt be az Európai Unió Bizottságának a 
11. számú melléklet szerinti formanyomtatványokon. A regionális intézet a tárgyévet követő év április 30-ig 
tájékoztatja az OTH-t az éves jelentéshez szükséges adatokról. 

15/B. § Szövet és sejt csak olyan harmadik országból hozható be, ahol az e rendeletben foglaltakkal 
egyenértékű követelmények biztosítottak. Az ennek ellenőrzéséhez szükséges bizonylatokat - az Eütv. 243. 
§-ának (7) bekezdése szerinti jogkörében eljárva - az OTH szerzi be. 

15/C. § Vérsejtképző őssejt transzplantáció céljából a szövetbankból közvetlenül az átültetést végző 
egészségügyi szolgáltatóhoz akkor juttatható el, ha az egészségügyi szolgáltató az átültetésre vonatkozóan 
működési engedéllyel rendelkezik. 

Szövetek és sejtek tárolására vonatkozó rendelkezések 

16. § (1) Szövet, valamint sejt csak szövet-, illetve sejtbankban (a továbbiakban együtt: szövetbank) 
tárolható. A szöveteket, valamint sejteket tartalmazó csomagoláson a tárolás és a feldolgozás során 
jelzőcímkét kell alkalmazni. A szövet, valamint sejt - feldolgozásáig történő - tárolása során a jelzőcímke a 
következő adatokat tartalmazza: 

a) az eltávolítás időpontja, 
b) az eltávolítást és a tárolást végző egészségügyi szolgáltató neve és címe, 
c) a szövet vagy sejttípus neve, 
d) a donorazonosító szám, 
e) az esetleges egészségkárosító kockázatokra történő figyelmeztetés, 
f) saját célra történő adományozás esetén erre a tényre történő utalás. 
(2) A feldolgozást követő tárolás során a jelzőcímkén a következő adatoknak kell szerepelni: 
a) a szövet vagy sejttípus neve, 



b) a feldolgozást végző szövetbank neve és címe, 
c) a lejárat dátuma, 
d) az ajánlott tárolási mód, 
e) az alkalmazott sterilizálási módszer, 
f) a szövet mennyisége vagy méretei, lehetséges vegyszermaradékra történő utalás, és 
g) a donorazonosító szám. 
(3) A jelzőcímkén a donor neve nem szerepelhet. A donor azonosítására a donorazonosító szám szolgál. A 

szövet, illetve sejt eltávolítását végző egészségügyi szolgáltató a szövet-, illetve sejtdonorokról az 
egészségügyi adatok kezelésére vonatkozó jogszabályok, valamint a 9. számú mellékletben meghatározottak 
szerint nyilvántartást vezet. 

(4) A szövet, illetve sejt szállítása során a 9. számú melléklet 1.4. pontja szerinti szállítótartályra 
vonatkozó címkézési előírásokat kell betartani. 

Az emberi szövetek és sejtek gyűjtésére vonatkozó követelmények 

16/A. § (1) Az emberi szövetek és sejtek gyűjtését a (2)-(9) bekezdésben foglalt rendelkezések szerint kell 
végezni. A (2)-(9) bekezdésben foglalt rendelkezéseket nem kell alkalmazni az emberi reprodukcióra 
irányuló különleges eljárások donora és recipiense közötti adományozás esetén, ha az ivarsejtek 
felhasználására azok tárolása nélkül kerül sor (közvetlen felhasználás). 

(2) Emberi szövetek és sejtek gyűjtését az egészségügyi szolgáltatások szakmai minimumfeltételeiről 
szóló jogszabály személyi feltételeinek megfelelő szakorvosi szakképesítéssel és gyakorlattal rendelkező 
személy végezheti. 

(3) A szövetbank vagy a gyűjtő szervezet és a donor kiválasztását végző egészségügyi szolgáltató közötti 
írásbeli megállapodásban rögzíteni kell azt az eljárásrendet, amely a 7. számú melléklet szerinti kiválasztási 
kritériumok megfelelő alkalmazását biztosítja. 

(4) A szövetbank vagy a gyűjtő szervezet és a szövet, illetve sejt gyűjtését végző egészségügyi szolgáltató 
közötti írásbeli megállapodásban meg kell határozni a begyűjtendő szövetek, sejtek, illetve vizsgálati minták 
jellegét és a gyűjtés során követendő eljárásokat. 

(5) Az egészségügyi szolgáltató szakmai eljárásrendet alkot 
a) a donor személyazonosságának azonosítására, 
b) a donor vagy a donor családja hozzájárulására, 
c) a donor 7. számú melléklet szerinti kiválasztási kritériumainak értékelésére, valamint 
d) a donor 8. számú melléklet szerinti vizsgálatainak értékelésére 

vonatkozó szabályok betartásának ellenőrzésére. 
(6) A szövetek, illetve sejtek donációs és gyűjtési eljárásainak szakmai szabályait, valamint a 

szövetbankban történő fogadásra vonatkozó szakmai követelményeket a 9. számú melléklet 1.1. és 1.5. 
pontjai tartalmazzák. 

(7) Az egészségügyi szolgáltató szakmai eljárásrendet készít a 9. számú melléklet rendelkezéseire 
figyelemmel, amelyben rögzíti a szövetek, sejtek, továbbá a szövet-, illetve sejtminták gyűjtési, csomagolási, 
címkézési, valamint szállítási eljárását. Az eljárásrendet úgy kell elkészíteni, hogy az tartalmazza az 
eljárások folyamatainak lépéseit a szövetnek, sejtnek, illetve ezek mintáinak a szövetbankba, továbbá az 
átültetést, illetve a szűrővizsgálatot végző egészségügyi szolgáltatóhoz történő megérkezéséig. 

(8) A gyűjtést az e tevékenység végzésére is kiterjedő működési engedéllyel rendelkező - egészségügyi 
szolgáltató a 9. számú melléklet rendelkezéseire figyelemmel úgy végzi, hogy a lehető legkisebbre csökkenti 
a szövetek és sejtek bakteriális vagy egyéb szennyezésének lehetőségét. 

(9) A szövetek és sejtek gyűjtéséhez olyan, a 9. számú melléklet szerinti eszközöket, gyűjtőanyagokat és -
berendezéseket kell használni, amelyek megfelelnek az in vitro orvostechnikai eszközökről szóló jogszabály, 
továbbá a vonatkozó szakmai szabályok szerinti követelményeknek is. 

Kórszövettani vizsgálat 

17. § Élő személy testéből történő szerv,- szöveteltávolítás esetében az alábbi szervek, szövetek esetében 
nincs szükség kórszövettani vizsgálatra [Eüt. 204. § (2) bekezdés c) pont]: 

a) fog, 
b) üvegtest, 
c) köröm, 
d) élettani szülés esetén a placenta. 



Felelős személy 

17/A. § (1) A szövetbankon belül a szövetek védelméért, nyilvántartásáért, a nyilvántartás megőrzéséért a 
szövetbank vezetője és az általa kijelölt személy (a továbbiakban: felelős személy) a felelős. 

(2) A felelős személynek legalább az alábbi képesítési feltételeknek kell megfelelnie: 
a) az orvostudomány vagy a biológiatudomány területén szerzett felsőfokú szakképesítés, továbbá 
b) legalább kétéves szakmai gyakorlat az a) pontban megjelölt területen. 
(3) A felelős személy 
a) érvényesíti az emberi felhasználásra szánt emberi szövetek gyűjtésére, tárolására, feldolgozására és 

elosztására vonatkozó jogszabályi előírásokat és intézményi szabályokat; 
b) rendszeresen tájékoztatja a szövetbank tevékenységéről a szövetbank vezetőjét; 
c) nem megfelelő működés esetén kezdeményezi a szövetbank vezetőjénél a jogszerű, illetve szakszerű 

működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedések megtételét; 
d) amennyiben megítélése szerint a tárolt szövetekkel végzett tevékenység felfüggesztése lenne indokolt, 

a szövetbank vezetőjének egyidejű tájékoztatása mellett közvetlenül értesíti az ÁNTSZ illetékes regionális 
intézetét a szükséges intézkedések megtétele céljából; 

e) a szövetbank működésének ellenőrzését végző hatóságokat azok felhívására tájékoztatja a működéssel 
összefüggő, az ellenőrzéshez nélkülözhetetlen adatokról, valamint a c) pont szerinti kezdeményezésről; 

f) gondoskodik a 3. §, a 6-8. §, a 12. §, a 15/A. §, valamint a 16. § szerinti követelményeknek a 
szövetbanknál történő betartásáról; 

g) jóváhagyja a 7. számú melléklet szerinti kizárási kritériumok alapján történő donorértékelést. 
(4) A szövetbank tájékoztatja az ÁNTSZ illetékes regionális intézetét az (1) bekezdésben említett felelős 

személy nevéről a felelősségi körébe tartozó konkrét intézményi feladatok megjelölésével. 

Átmeneti és záró rendelkezések 

18. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - 1999. január 1-jén lép hatályba, ezzel 
egyidejűleg hatályát veszti az egészségügyről szóló 1972. évi II. törvénynek a szerv, szövet kivételére és 
átültetésére vonatkozó rendelkezései végrehajtásáról szóló 18/1972. (XI. 4.) EüM rendelet, valamint az azt 
módosító 3/1988. (II. 17.) SZEM rendelet. 

(2) Az e rendelet 6. §-ának a) pontja, 8. §-ának (1)-(2) bekezdései, valamint (5) bekezdése és a 9-11. §-ok 
1999. április 1-jén lépnek hatályba. 

(3) 
(4) Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja: 
a) az Európai Parlament és a Tanács 2004/23/EK irányelve (2004. március 31.) az emberi szövetek és 

sejtek adományozására, gyűjtésére, vizsgálatára, feldolgozására, megőrzésére, tárolására és elosztására 
vonatkozó minőségi és biztonsági előírások megállapításáról; 

b) a Bizottság 2006/17/EK irányelve (2006. február 8.) a 2004/23/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelvnek az emberi szövetek és sejtek adományozására, gyűjtésére, vizsgálatára vonatkozó egyes 
technikai követelmények vonatkozásában történő végrehajtásáról; 

c) a Bizottság 2006/86/EK irányelve (2006. október 24.) a 2004/23/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelvnek a nyomonkövethetőségi követelmények, a súlyos szövődmények és káros események 
bejelentése, valamint az emberi szövetek és sejtek kódolására, feldolgozására, konzerválására, tárolására és 
elosztására vonatkozó egyes technikai követelmények tekintetében történő végrehajtásáról. 

1. számú melléklet a 18/1998. (XII. 27.) EüM rendelethez 

Kérelem a kórházi etikai bizottsághoz 

Intézmény neve: 

1. 
A donor neve: ............................................................................................................................ 
Születési helye, ideje: ................................................................................................................ 
Anyja neve: ............................................................................................................................... 
Állandó lakcíme: ....................................................................................................................... 
TAJ száma: ................................................................................................................................ 



2. 
A recipiens neve: ....................................................................................................................... 
Születési helye, ideje: ................................................................................................................ 
Anyja neve: ............................................................................................................................... 
Állandó lakcíme: ....................................................................................................................... 
TAJ száma: ................................................................................................................................ 

Alulírottak, azzal a kérelemmel fordulunk a kórházi etikai bizottsághoz, hogy az alábbi beavatkozásokhoz 
járuljon hozzá. 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 

Dátum: ...................................................................................... 
  
 

........................................................ ........................................................ 
 

donor (törvényes képviselő) aláírása recipiens (törvényes képviselő) aláírása 
 

  
 

........................................................ 
 

a beavatkozást végző orvos  
(orvoscsoport vezetőjének) aláírása 
 

 

2. számú melléklet a 18/1998. (XII. 27.) EüM rendelethez 

Az agyhalál megállapítása 

Az agyhalált előidézheti elsődleges agykárosodás (az agy közvetlen károsodása), vagy másodlagos 
agykárosodás (az agy közvetett ischaemiás, hypoxiás károsodása). 

Az agyhalált - amely az agy (beleértve az agytörzset is) működésének teljes és visszafordíthatatlan 
megszűnése - elsősorban klinikai vizsgálatok és a kórlefolyás alapján kell megállapítani. Az agyhalál klinikai 
diagnózisát kiegészítő műszeres vizsgálatokkal lehet alátámasztani. 

Az agyhalál megállapítása három lépésből áll. 

1. Kizáró körülmények tisztázása. Az agyhalál nem állapítható meg, ha az alábbiak közül bármelyik 
kimutatható: 

a) mérgezés, gyógyszerhatás, neuromuszkuláris blokád; 
b) shock-állapot; 
c) metabolikus vagy endokrin eredetű kóma; 
d) lehűlés (a vizsgálat időpontjában mért rectalis hőmérséklet 35 °C alatt van); 
e) egyes gyulladásos idegrendszeri betegségek (pl. agytörzsi encephalitis, polyneuritis cranialis). 

2. Az agyműködés teljes hiányának bizonyítása: az alább felsorolt klinikai tünetek együttes fennállásának 
megállapításával történik. 

a) Mély eszméletlenség [hiányoznak a spontán motoros jelenségek (epilepsziás roham, extrapyramidalis 
mozgászavarok), nincs rigor, spazmus, dekortikációs vagy decerebrációs tartás]. A spinális reflexek megléte 
nem zárja ki az agyhalál fennállását. 

b) Az alábbi agytörzsi reflexek egyik oldalon sem válthatók ki: 



I. pupillareflex, 
II. corneareflex, 
III. trigemino-faciális fájdalmi reakció, 
IV. vestibulo-ocularis reflex. Vizsgálata kalorikus ingerléssel vagy az ún. babaszem-tünet kiváltásával 

történik. A kalorikus ingerléshez 50 ml jeges vizet kell a külső hallójáratba 30 sec. alatt befecskendezni. 
Fiziológiásan egy perc elteltével az ingerléssel azonos irányú lassú komponenssel nystagmus-szerű 
szemmozgás jelentkezik. Hiányzik a reflex, ha a szemmozgás nem jelenik meg. A két hallójárat ingerlése 
között legalább 15 percnek kell eltelnie. A babaszem-tünet kiváltásához a vízszinteshez képest 30°-kal 
megemelt fejtartás mellett hirtelen mozdulattal a nyakat oldalirányba kell fordítani. Fiziológiásan a 
szemgolyók az orbitán belül elmozdulnak. Hiányzik a reflex, ha a bulbusok az orbitán belül mozdulatlanul, 
passzívan követik a fej mozgását. (Nyakcsigolyatörés, vagy craniospinalis átmeneti sérülés, vagy annak 
gyanúja esetén a babaszem-tünet vizsgálata nem végezhető el.), 

V. köhögési reflex a garat, trachea, bronchus ingerlésével. 
c) Hiányzik a spontán légzés és a légzőközpont bénulása igazolható apnoe-teszttel. Az apnoe-teszt 

kivitelezése: az artériás pCO2 szintet élettani, 38-42 mmHg-re kell beállítani. A pCO2 szint normalizálódása 
után tíz percen keresztül 100%-os oxigén belélegeztetésével szöveti oxigéntelítettséget kell biztosítani. Ezt 
követően a lélegeztetőgéptől elválasztott beteg intratracheális tubusába vezetett katéteren keresztül 6 
liter/perc mennyiségben tiszta oxigén áramoltatása mellett kell figyelni a spontán légzőmozgás jelentkezését. 
Eközben ismételt vizsgálattal nyomon kell követni az artériás vér pCO2 szintjét. Ha 60 mmHg fölötti artériás 
pCO2 érték mellett sem jelentkezik légzőmozgás, bizonyított a légzőközpont ingerelhetetlensége. 

3. A hiányzó agyműködés irreverzibilitásának bizonyítása. Ez vagy kizárólag a klinikai tünetek és a 
kórlefolyás megfigyelésével, vagy a klinikai tünetek mellett kiegészítő műszeres vizsgálatok révén történik. 

A hiányzó agyműködés irreverzibilitásának bizonyításáig mindent meg kell tenni a szakmai szabályoknak 
megfelelően a beteg gyógyítása és életben tartása érdekében. 

a) Az agyhalál megállapítása elsősorban klinikai tüneteken alapul. Ha csupán a klinikai tünetekre és a 
kórlefolyásra támaszkodunk, akkor az agyműködés hiányára utaló tünetek megjelenése után az alábbi 
megfigyelési időszak szükséges: 

I. felnőtteknél és gyermekeknél három éves kortól elsődleges agykárosodás esetén 12 óra, másodlagos 
agykárosodás esetén 72 óra; 

II. öthetes kortól három éves korig mindkét esetben 24 óra; 
III. újszülötteknél öthetes korig mindkét esetben 72 óra. 
A megfigyelési időszak alatt az agyműködés teljes hiányára utaló valamennyi tünetnek folyamatosan kell 

fennállnia. A tünetek észlelése négy óránként szükséges. 
b) A hiányzó agyműködés irreverzibilitását a klinikai tünetek mellett az alábbi műszeres vizsgálati 

eredmények is bizonyíthatják (a vizsgáló a felsorolt módszerek közül saját belátása szerint választhat): 
I. ismételt transzkraniális Doppler vizsgálat (két vizsgálat között legalább harminc percnek kell eltelnie): 

nincs kimutatható agyi keringés/ingaáramlás, a systoles csúcssebesség nem éri el az 50 cm/s értéket az art. 
cerebri mediában.; 

II. Tc 99m HMPAO-val készített perfúziós szcintigram: nincs intrakraniális izotóp aktivitás; 
III. négyér angiográfia: az angiogrammokon nincs cerebrális értelődés. 
Ha a fenti műszeres vizsgálatok közül egy vagy több bizonyítja a hiányzó agyműködés irreverzibilitását, 

az a) pontban megjelölt megfigyelési idő nem szükséges. 
A következő kiegészítő műszeres vizsgálatok önmagukban nem bizonyítják az agyműködés 

megszűnésének irreverzibilis voltát, de alátámaszthatják az agyműködés hiányát: 
IV. szomatoszenzoros kiváltott válasz (SEP): mindkét oldalon hiányzik a craniospinális átmenetben és 

afölött (a harántlaesio kizárandó); 
V. agytörzsi akusztikus kiváltott válasz (BAER): mindkét oldalon hiányzik, vagy legfeljebb az I. hullám 

jelentkezik (a halántékcsont törése kizárandó). 

3. számú melléklet a 18/1998. (XII. 27.) EüM rendelethez 

Jegyzőkönyv az agyhalál megállapításáról 

 Jegyzőkönyv sorszáma 
 

  
 



Intézmény: 
................................................. 

Osztály: ........................................................... 

 

Beteg neve: 
................................................ 

TAJ száma: ..................................................... 

 

születési helye: ....................................... születési éve: ................................................... 
Kórisme: .................................................................................................................................... 

Az eszméletlenség kezdetének időpontja: ....... év .................. hó ....... nap ....... óra ....... perc. 

A vizsgálat kezdetének időpontja: ....... év .................. hó ....... nap ....... óra ....... perc. 

A vizsgálat eredménye: 

A kérdésekre igen-nem feltüntetésével kell válaszolni: 

1. Kizáró tényezők: 
 
 

  Kizáró tényezők  1. vizsgáló 2. vizsgáló 3. vizsgáló 
 

1.1.  
Mérgezés, gyógyszerhatás, neuromusculáris blokád 
által okozott kóma kizárható 

    

 

1.2.  Shock-állapot kizárható     
 

1.3.  
Metabolikus vagy enkdokrin eredetű kóma 
kizárható 

    

 

1.4.  Lehülés kizárható     
 

1.5.  Gyulladásos idegrendszeri betegség kizárható     

2. Az agyműködés teljes hiányának bizonyítása: 
 
 

  Tünetek  1. vizsgáló 2. vizsgáló 3. vizsgáló 
 

2.1.  Az eszméletlenség (kóma) fennáll     
 

2.2.  
A pupillák közepesen tágak/tágak, a fényreakció 
mko. hiányzik 

    

 

2.3.  Cornea-reflex mko. hiányzik     
 

2.4.  
A nervus trigeminus területére alkalmazott 
fájdalomingerre a reakció hiányzik mko. 

    

 

2.5.  Vestibulo ocularis reflex hiányzik mko.     
 

2.6.  Köhögési reflex hiányzik     
 

2.7.  
A spontán légzés hiánya fennáll, a légzőközpont 
bénulása igazolható apnoe teszttel 

    



 

2.8.  Egyéb tünetek     

Vizsgáló orvosok: 
 
 

Vizsgáló orvos  1. vizsgáló 2. vizsgáló 3. vizsgáló 
 

 Név (nyomtatott betűkkel)     
 

 Aláírás     
 

 Pecsét      
 

      

3. Az agyműködés teljes hiánya irreverzibilitásának bizonyítéka: 
3.1. Műszeres vizsgálatok 

 
 

  A műszeres vizsgálat megnevezése  Időpontja Eredménye Végzője 
 

3.1.       
 

3.2.       
 

3.3.       
 

3.4.       

3.2. Megfigyelési idő: 
 
 

A megfigyelés A megfigyelésért 
 

kezdete  
(dátum, óra, perc) 

vége  
(dátum, óra, perc) 

időtartama  
(óra) 

felelős személy(ek) beosztása 

 

     
 

     
 

     
 

     
 

     
 

     
 

     
 



     

4. Az agyhalál megállapításának igazolása: 
A jelen jegyzőkönyvben dokumentált vizsgálatok alapján az agyhalált egyértelműen megállapítottuk: 
Év: .................. hó: ................................ nap: ................. óra: ................. perc: ................. 

Az agyhalált megállapító orvosok: 
 
 

  1. 2. 3. 
 

 Név (nyomtatott betűkkel)     
 

 Aláírás     
 

 Pecsét      
 

      

4. számú melléklet a 18/1998. (XII. 27.) EüM rendelethez 

a) Hozzájáruló nyilatkozat személyes adatok kezeléséhez és az OTNY-be történő 
nyilvántartásba vételéhez (szerv-, szövetátültetéssel kapcsolatosan) 

Nyilatkozattevő 
vezetékneve: ......................................................................................................................... 
utóneve: ................................................................................................................................ 
TAJ száma: ............................................................................................................................ 
születési dátuma: .................................................................................................................... 
születési helye: ...................................................................................................................... 
anyja leánykori vezetékneve: ................................................................................................. 
anyja leánykori utóneve: ........................................................................................................ 
lakóhelye: ............................................................................................................................. 
irányítószám: ............ helységnév: ......................................................................................... 
utca, házszám: ........................................................................................................................ 
értesítési címe: ....................................................................................................................... 
irányítószám: ............ helységnév: ......................................................................................... 
utca, házszám: ........................................................................................................................ 

Hozzájárulok teljes bizonyító erejű magánokiratba, illetve közokiratba foglalt tiltakozó nyilatkozatomnak az 
Országos Transzplantációs Nyilvántartásba vételéhez és személyes adataim kezeléséhez. 

Nyilatkozattétel dátuma: ......................................................... 
  
 

.................................................... .................................................... 
 

nyilatkozattevő aláírása nyilatkozatfelvevő aláírása 
 

 
 

A tiltakozó nyilatkozat érvényességének nem feltétele a tiltakozó nyilatkozatnak az 
Országos Transzplantációs Nyilvántartásba történő felvétele. Amennyiben a tiltakozó 
nyilatkozatot csak önmagánál tartja, előfordulhat, hogy tiltakozó nyilatkozata elveszik, 
megsemmisül stb. Amennyiben azonban a tiltakozó nyilatkozatot az Országos 
Transzplantációs Nyilvántartás tartja nyilván, az Ön elhunyta esetén feltétlenül az 



egészségügyi személyzet tudomására jut tiltakozása. A nyilvántartásba vételről Önt 
visszaigazolás tájékoztatja, ezért javasoljuk, hogy ezen értesítés kézhezvételéig a tiltakozó 
nyilatkozat egy példányát tartsa magánál. A nyilvántartás részeként az Ön adatait az 
adatvédelmi jogszabályok betartásával kezelik. Az Országos Transzplantációs Nyilvántartás 
további garanciát jelent ahhoz, hogy elhunyta esetén is rendelkezhessen szerveivel, 
szöveteivel. A tiltakozó nyilatkozat visszavonása személyesen, illetve háziorvosán keresztül 
az Országos Transzplantációs Nyilvántartásnál történik. A nyilatkozat visszavonása 
bármikor kezdeményezhető, ha Ön úgy gondolja, hogy szerveit, szöveteit felajánlja átültetés 
céljára. 

b) Tiltakozó nyilatkozat visszavonása (szerv-, szövetátültetéssel kapcsolatosan)  

Nyilatkozattevő 
vezetékneve: ......................................................................................................................... 
utóneve: ................................................................................................................................ 
TAJ száma: ............................................................................................................................ 
születési dátuma: .................................................................................................................... 
születési helye: ...................................................................................................................... 
anyja leánykori vezetékneve: ................................................................................................. 
anyja leánykori utóneve: ........................................................................................................ 
lakóhelye: ............................................................................................................................. 
irányítószám: ............ helységnév: ......................................................................................... 
utca, házszám: ........................................................................................................................ 
értesítési címe: ....................................................................................................................... 
irányítószám: ............ helységnév: ......................................................................................... 
utca, házszám: ........................................................................................................................ 

Kérem, hogy a ...........................-n (dátum) tett tiltakozó nyilatkozatomat az Országos Transzplantációs 
Nyilvántartásból töröljék. 

Nyilatkozattétel dátuma: ......................................................... 
  
 

.................................................... .................................................... 
 

nyilatkozattevő aláírása nyilatkozatfelvevő aláírása 
 

 

c) Adatlap a kijelölt egészségügyi dolgozóról 

Az adatközlés célja: ................................................................................................................ 
- bejelentés - módosítás - törlés 

Az adatközlő intézmény 
szolgáltatói azonosítója: ............................................................................................................. 
neve: ....................................................................................................................................... 
címe: ...................................................................................................................................... 
irányítószáma: ....................................................................................................................... 

Az intézmény orvosszakmai vezetőjének neve: ......................................................................... 
A kijelölt egészségügyi dolgozó 

vezetékneve: ........................................................................................................................... 
utóneve: .................................................................................................................................. 
nyilvántartási száma: ........................................................................................................... 
telefonszáma: ......................................................................................................................... 
telefaxszáma: ......................................................................................................................... 
A kijelölés kezdő dátuma: ...................................................................................................... 
Az adatközlés dátuma: ........................................................................................................... 



................................................ 
az adatközlő cégszerű aláírása 

5. számú melléklet a 18/1998. (XII. 27.) EüM rendelethez 

1. Az adott szerv tekintetében szerv beültetésére, valamint élő személyből történő 
szervkivételre jogosított egészségügyi szolgáltatók 

1.1. Debreceni Egyetem Egészségügyi Centrum I. Sz. Sebészeti Klinika (vese). 
1.2. Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Sebészeti Klinika (vese; vese és 

hasnyálmirigy együtt). 
1.3. Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar Transzplantációs és Sebészeti Klinika (vese; 

máj; vese és hasnyálmirigy együtt). 
1.4. Semmelweis Egyetem Ér- és Szívsebészeti Klinika (szív). 
1.5. Szegedi Tudományegyetem Egészségügyi Centrum Sebészeti Klinika (vese). 
1.6. Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet (gyermekszív). 

2. Az adott szerv tekintetében halott személyből történő szervkivételre jogosított 
egészségügyi szolgáltatók 

2.1. Debreceni Egyetem Egészségügyi Centrum I. Sz. Sebészeti Klinika (vese). 
2.2. Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Sebészeti Klinika (vese; vese és 

hasnyálmirigy együtt). 
2.3. Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar Transzplantációs és Sebészeti Klinika (tüdő; 

vese; máj; vese és hasnyálmirigy együtt). 
2.4. Semmelweis Egyetem Ér- és Szívsebészeti Klinika (szív). 
2.5. Szegedi Tudományegyetem Egészségügyi Centrum Sebészeti Klinika (vese). 
2.6. Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet (tüdő). 
2.7. Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet (gyermekszív). 

6. számú melléklet a 18/1998. (XII. 27.) EüM rendelethez 

A) Szövetbeültetésre jogosult egészségügyi szolgáltatók 

Csontvelő (ideértendő az összes haemopoetikus őssejtvételi forma) 

a) Fővárosi Önkormányzat Egyesített Szent István és Szent László Kórháza, 
b) BAZ Megyei Önkormányzat Gyermekegészségügyi Központ, 
c) Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar, 
d) Debreceni Egyetem Egészségügyi Centrum, 
e) Szegedi Tudományegyetem II. Belklinika. 

Szaruhártya 

a) Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar, 
b) Szegedi Tudományegyetem, 
c) Debreceni Egyetem, 
d) Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar, 
e) Fővárosi Önkormányzat Bajcsy-Zsilinszky Kórháza. 

Kötő- és támasztószövet 

Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 
20.) ESzCsM rendelet alapján általános sebészet, gyermeksebészet, ortopédia és traumatológia tevékenységre 
működési engedéllyel rendelkező egészségügyi szolgáltatók. 

B) Élő személyből átültetés céljából történő szövetkivételre jogosult egészségügyi 
szolgáltatók 



Csontvelő (ideértendő az összes haemopoetikus őssejtvételi forma) 

a) Fővárosi Önkormányzat Egyesített Szent István és Szent László Kórháza, 
b) BAZ Megyei Önkormányzat Gyermekegészségügyi Központ, 
c) Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar, 
d) Debreceni Egyetem Egészségügyi Centrum, 
e) Szegedi Tudományegyetem II. Belklinika. 

Kötő- és támasztószövet 

Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 
20.) ESzCsM rendelet alapján általános sebészet, gyermeksebészet, ortopédia és traumatológia tevékenységre 
működési engedéllyel rendelkező egészségügyi szolgáltatók. 

7. számú melléklet a 18/1998. (XII. 27.) EüM rendelethez 

A szövetek (sejtek) donoraira vonatkozó kiválasztási kritériumok (a reproduktív sejtek 
donorai kivételével) 

A donorok kiválasztási kritériumai az egyes sejtek/szövetek alkalmazásához kapcsolódó kockázatok 
elemzésén alapulnak. E kockázatok jeleit egészségügyi vizsgálattal, az orvosi kórtörténet áttekintésével, az 
életvezetés vizsgálatával, biológiai vizsgálattal, post mortem vizsgálattal (halottból történő szöveteltávolítás 
esetében) és bármely más alkalmas vizsgálattal kell azonosítani. A donorokat az adományozásból ki kell 
zárni, ha az alábbi kritériumok bármelyike fennáll: 

1. Halottból történő szöveteltávolítás 

1.1. Általános kizárási kritériumok 
1.1.1. A halál oka ismeretlen, kivéve, ha a szövet eltávolítását követő boncolás feltárja a halál okát, és az e 

pontban meghatározott általános kizárási kritériumok egyike sem áll fenn. 
1.1.2. Ismeretlen eredetű betegség a kórtörténetben. 
1.1.3. Rosszindulatú betegség, kivéve teljesen gyógyult in situ carcinoma. Cornea átültetés esetén nem 

kizáró ok a donor rosszindulatú daganatos betegsége, kivéve a hematológiai daganatos megbetegedéseket, a 
retinoblastomát és az elülső szemcsarnok rosszindulatú daganatát. 

1.1.4. Átvihető szivacsos encephalopathiák (TSE-k; például Creutzfeld-Jakob-kór, variáns Creutzfeld-
Jakob-kór): aki a családi anamnézis szerint veszélyeztetett a TSE kialakulása tekintetében; akinél szaruhártya 
vagy kemény agyhártya (dura mater) transzplantáció történt, és az, aki korábban emberi agyalapi mirigyből 
készült gyógyszereket kapott. A Creutzfeld-Jakob-kór új variációja esetében szükség szerint további 
óvintézkedéseket kell tenni. 

1.1.5. Az adományozás idején nem kezelt általános fertőzés, beleértve a bakteriális betegségeket, az 
általános vírusos, gombás vagy parazitás fertőzéseket, vagy az adományozandó szövetek és sejtek jelentős 
helyi fertőzését. A baktérium okozta vérmérgezésben megbetegedett donor esetében a kockázatokat 
értékelve, a szemgolyó eltávolítható átültetés céljára azzal a feltétellel, hogy a szaruhártyát 
szövettenyészetben kell tárolni annak érdekében, hogy a beültetés előtt lehetővé váljon a szövet bármiféle 
bakteriális szennyeződésének kimutatása. 

1.1.6. A HIV-fertőzés kórelőzménye, klinikai vagy laboratóriumi bizonyítéka, akut vagy krónikus 
hepatitis B (kivéve a bizonyított immunstátusú személyek esetében), hepatitis C és HTL VI/II átvitelének 
kockázata, vagy e fertőzések kockázati tényezőinek jelenléte. 

1.1.7. Olyan krónikus, általános autoimmun betegség a kórtörténetben, amely az eltávolítandó szövet 
minőségére káros hatással lehetett. 

1.1.8. Annak jelei, hogy a donor vérmintáinak vizsgálati eredményei nem lesznek megfelelőek az alábbiak 
miatt: 

a) vérhígulás előfordulása, a 8. számú melléklet 2.3. pontjában megadott leírás szerint, amennyiben 
transzfúzió előtti minta nem áll rendelkezésre, vagy 

b) immunszuppresszív anyagokkal végzett kezelés. 
1.1.9. A kockázatértékelés alapján az átvihető betegségekre vonatkozó bármely más kockázati tényező 

jelenléte, figyelembe véve a donor utazási és expozíciós előtörténetét, valamint a fertőző betegségek helyi 
előfordulási gyakoriságát. 

1.1.10. A donor testén olyan fizikai elváltozások észlelhetőek, amelyek megalapozzák a donor kizárását, 
különös tekintettel az átvihető betegségek kockázatára. 

1.1.11. Mérgezés (például cianid, ólom, higany, arany). 



1.1.12. A kórtörténetben hígított élő vírussal történt vakcináció. 
1.1.13. A kórelőzmény szerint az elhunyt szerv-, szövettranszplantáció recipiense volt. 
1.2. Kiskorú donorra vonatkozó további kizárási kritériumok 
HIV-pozitív anya gyermeke donorként nem szerepelhet. 

2. Élő személyből történő szöveteltávolítás 

2.1. Autológ felhasználás (sejtek vagy szövetek eltávolítása és felhasználása ugyanazon a személyen) 
Ha az eltávolított szöveteket és sejteket tárolni vagy tenyészteni kell, az allogén élő donorokra vonatkozó 

vizsgálatokkal megegyező biológiai minimumvizsgálatokat kell alkalmazni. A pozitív vizsgálati eredmény 
nem szükségszerűen akadályozza azt, hogy a szöveteket vagy sejteket, vagy azokból készült bármely 
terméket tárolják, feldolgozzák vagy újra beültessék, ha megfelelő elkülönített tárolási lehetőség áll 
rendelkezésre annak biztosítására, hogy ne álljon fenn a más szövetekkel való keresztszennyezés, járulékos 
anyagokkal történő szennyezés, illetve az elcserélés kockázata. 

2.2. Allogén felhasználás (sejtek vagy szövetek eltávolítása az egyik személyből és azok felhasználása 
egy másik személyen) 

2.2.1. Az allogén donort egészségi állapota és kórtörténete alapján kell kiválasztani: a donor által kitöltött 
kérdőív, valamint az egészségügyi szolgáltatások szakmai minimumfeltételeiről szóló jogszabály személyi 
feltételeinek megfelelő szakorvosi szakképesítéssel és gyakorlattal rendelkező személy által felvett 
kórtörténet alapján, figyelemmel a 2.2.2. pont rendelkezéseire. Ennek az értékelésnek ki kell terjednie azon 
jelentős tényezőkre is, amelyek segíthetnek azon személyek azonosításában és kiszűrésében, akiknél az 
adományozás mások számára egészségi kockázatot jelenthet, például betegségek átvitelének lehetőségére 
tekintettel, illetve saját maguk számára egészségi kockázatot jelent. A gyűjtési folyamat az adományozás 
esetén nem veszélyeztetheti a donor egészségi állapotát. Köldökzsinórvér vagy amnionhártya 
adományozásakor ez a feltétel az anyára és a csecsemőre is vonatkozik. 

2.2.2. Az allogén donor kiválasztási kritériumait a szövetfeldolgozó és -tároló egység, továbbá - a 
közvetlen felhasználás esetében - az átültetést végző orvos állapítja meg és dokumentálja, az adományozásra 
kerülő speciális szövetek vagy sejtek, valamint a donor testi állapota, kórtörténete és viselkedéstörténete, 
valamint a donor egészségi állapotának igazolására szolgáló klinikai és laboratóriumi vizsgálatok 
eredményének együttes figyelembevétele alapján. 

2.2.3. A halottból történő szöveteltávolításra vonatkozó kizárási kritériumokat az élőből történő eltávolítás 
esetében is alkalmazni kell. Az adományozásra kerülő szövet vagy sejt jellegétől függően további speciális 
kizárási kritériumok is alkalmazhatóak, például: 

a) terhesség (köldökzsinór vérsejtek donorai és amnionhártya-donorok, valamint vérképző őssejtek 
testvérek közötti adományozása kivételével), 

b) szoptatás, 
c) vérképző őssejtek esetében az örökletes tényezők átvitelének lehetősége 

tényéré tekintettel. 

8. számú melléklet a 18/1998. (XII. 27.) EüM rendelethez 

A szövet-, sejtdonorok esetében elvégzendő laboratóriumi vizsgálatok (a reproduktív 
sejtek donorai kivételével) 

1. A donoron a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi 
intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 24. § (2) bekezdésében meghatározott vizsgálatokat kell 
elvégezni. 

1.2. Amennyiben a donor kórtörténete és az adományozásra kerülő szövet vagy sejtek jellemzői 
indokolják, további vizsgálatok is elvégzendőek. Szükség szerint elvégzendő vizsgálat például: RhD, HLA, 
malária, CMV, Toxoplasma, EBV, Trypanosoma cruzi. 

1.3. Autológ donorok esetében a 7. számú melléklet 2.1. pontja alkalmazandó. 

2. Biológiai tulajdonság (marker) meghatározásakor az alábbi általános követelményeket kell betartani 
2.1. A vizsgálatokat az egészségügyi szolgáltatások szakmai minimumfeltételeiről szóló jogszabályban 

meghatározott immungenetikai laborban kell végezni. 
2.2. A biológiai vizsgálatokat a donor vérszérumán vagy plazmáján kell elvégezni, azok nem végezhetők 

más testfolyadékokon vagy váladékokon - például vizes vagy üvegszerű testnedveken -, kivéve, ha az ilyen 
folyadékokra validált teszt használatával végzett vizsgálat klinikailag különösen indokolt. 



2.3. Amennyiben a potenciális donorok vért vesztettek és az adományozást közvetlenül megelőzően a 
vérveszteség pótlására vért, vérkomponenseket, kolloidokat vagy krisztalloidokat kaptak, a mintában 
fennálló vérhígulás következtében a vérvizsgálat eredménye értékelhetetlen lehet, ha 

a) ante mortem (a halál beálltát megelőzően végzett) vérmintalevétel esetén a vér, vérkomponensek 
és/vagy kolloidok a vérmintavételt megelőző 48 órában kerültek beadásra, vagy ha krisztalloidokat a 
vérminta levételét megelőző egy órán belül adtak be, vagy 

b) post mortem (a halál beálltát követően végzett) vérmintalevétel esetén, a vér, vérkomponensek és/vagy 
kolloidok a halál beálltát megelőző 48 órában kerültek beadásra, vagy ha krisztalloidokat a halál beálltát 
megelőző egy órán belül adtak be. 

A szövet- és sejtfeldolgozó és -tároló egységek az 50%-nál magasabb plazmadilúcióval rendelkező 
donoroktól akkor fogadhatnak szöveteket és sejteket, ha az alkalmazott vizsgálati eljárásokat validálták ilyen 
plazmára, vagy a transzfúziót megelőzően levett minta rendelkezésre áll. 

2.4. Halottból történő szöveteltávolítás esetében a levett vérmintáknak közvetlenül a halál beállta előtti 
időpontból kell származniuk; ilyen minta hiányában a vérmintákat a halál beálltát követő lehető legkorábbi 
időpontban, de legkésőbb a halál beálltát követő 24 órán belül kell levenni. 

2.5. Mintavétel 
2.5.1. Élőből történő szöveteltávolítás esetében (gyakorlati okokból az allogén csontvelőőssejt-donorok és 

a perifériás vér vérképző őssejtjeinek donorai kivételével) a vérmintákat az adományozás időpontjában, ha ez 
nem lehetséges, az adományozást követő 7 napon belül kell levenni (a továbbiakban: adományozáskori 
minta). 

2.5.2. Amennyiben az allogén élő donorok szövetei és sejtjei hosszabb időn keresztül is tárolhatók, 180 
nap elteltével ismételt mintavételt és vizsgálatot kell végezni. Ezen ismételt vizsgálat során az 
adományozáskori minta legfeljebb 30 nappal az adományozás előtt és legfeljebb 7 nappal az adományozás 
után vehető le. 

2.5.3. Amennyiben az allogén élő donorok szövetei és sejtjei nem tárolhatók hosszú időn át, és így az 
ismételt mintavétel nem lehetséges, a 2.5.1. alpont szerint kell eljárni. 

2.6. Ha élőből történő eltávolítás esetében a donor (csontvelőőssejtek és a perifériás vér vérképző őssejtjei 
donorai kivételével) 2.5.1. alpontban meghatározott adományozáskori mintáját kiegészítő nukleinsav 
sokszorozó eljárás (NAT) vizsgálatnak vetették alá HIV, HBV és HCV kimutatására, az ismételt 
vérmintavizsgálat nem szükséges. Az újbóli vizsgálat mellőzhető abban az esetben is, ha az eljárás az adott 
vírusokra validált inaktivációs lépést tartalmaz. 

2.7. Csontvelő és perifériás vér vérképző őssejtjeinek gyűjtése esetén a vérmintát az adományozást 
megelőző 30 napon belül kell levenni a vizsgálathoz. 

2.8. Újszülött donor esetében a biológiai vizsgálatokat a donor édesanyján is el lehet végezni, elkerülendő 
a csecsemőn végzendő orvosilag indokolatlan eljárásokat. 

 

9. számú melléklet a 18/1998. (XII. 27.) EüM rendelethez 

A szövetek (sejtek) donációs és gyűjtési eljárásai 

A szövetek (sejtek) fogadása a szövetfeldolgozó és -tároló egységben 

1. Donációs és gyűjtési eljárások 

1.1. Szövetek és sejtek gyűjtése 
1.1.1. A gyűjtést a donor, valamint az adományozott szövetek és sejtek jellegének megfelelően kell 

végezni. Az eltávolítást úgy kell elvégezni, hogy az megfeleljen az arra vonatkozó szakmai szabályoknak. 
1.1.2. A gyűjtés során biztosítani kell, hogy az a szövetek/sejtek végső klinikai felhasználáshoz szükséges 

tulajdonságait ne veszélyeztesse, és a legkisebbre kell csökkenteni azok mikrobiológiai szennyeződésének 
kockázatát, különösen ha ezt követően a szöveteket és sejteket nem lehet sterilizálni. 

1.1.3. Elhunyt személyből történő eltávolítás esetén a külön jogszabályban meghatározott 
minimumfeltételeknek megfelelő eszközöket, berendezéseket és helyiségeket kell használni. 

1.1.4. Halottból történő eltávolítás esetében a gyűjtés helyét, idejét, valamint a halál beállta és az 
eltávolítás közötti időt is rögzíteni kell a dokumentációban annak ellenőrzése érdekében, hogy a 
szövetek/sejtek alkalmasak-e az átültetésre. 



1.1.5. Élőből történő szövet eltávolítás esetében a donor egészségügyi dokumentációjában rögzíteni kell 
és meg kell vizsgálni a gyűjtés során bekövetkezett minden olyan kedvezőtlen eseményt, ami az élő donor 
egészségkárosodására vezethetett volna, továbbá az esemény okát is ki kell vizsgálni. 

1.1.6. Be kell tartani a külön jogszabály szerinti higiéniás feltételeket, a szövetek vagy sejtek 
szennyeződési kockázatának legkisebb mértékűre csökkentése céljából. 

1.2. Donordokumentáció 
1.2.1. A donorra vonatkozóan a következő adatokat kell rögzíteni: 
a) a donor azonosító adatai (keresztnév, vezetéknév, születési idő; ha az adományozásban egy anya és 

gyermeke érintett, mind az anya neve és születési ideje, mind pedig a gyermek születési ideje, és ha ismert, a 
neve); 

b) életkor, nem, kórtörténet és az életvezetésre vonatkozó, a kizárási okok megállapításához szükséges 
adatok; 

c) a test vizsgálatának eredménye, ahol alkalmazható; 
d) a vérhígulás képlete, ahol alkalmazható; 
e) klinikai adatok, laboratóriumi vizsgálati eredmények, egyéb elvégzett vizsgálatok eredményei; 
f) ha boncolást végeztek, annak eredményét a nyilvántartásban fel kell tüntetni (a hosszabb ideig nem 

tárolható szövetek és sejtek esetében a boncolás előzetes szóbeli jelentését kell rögzíteni); 
g) a perifériás vér vérképző őssejtjeinek donorai esetében dokumentálni kell a donor alkalmasságát a 

kiválasztott recipiens vonatkozásában. 
1.2.2. A gyűjtést végző szervezetnek gyűjtési jelentést kell készítenie, amelyet át kell adni a 

szövetbanknak. E jelentés legalább a következőket tartalmazza: 
a) a sejteket/szöveteket fogadó szövetfeldolgozó és -tároló egység azonosítója, megnevezése és címe; 
b) a donor azonosító adatai (beleértve a donor azonosításának módját és az azt végző személyt is); 
c) a kivett szövetek és sejtek leírása és azonosítója (beleértve a vizsgálati mintákat); 
d) a gyűjtési szakaszért felelős személy orvosi pecsétszáma és aláírása; 
e) a gyűjtés napja, ideje (ahol lényeges, annak kezdete és vége), valamint helye és a használt szakmai 

eljárásrend, beleértve az előfordult véletlen eseményeket; adott esetben a gyűjtőhely környezeti feltételei 
(azon helyiség leírása, ahol a gyűjtés történt); 

f) halottból történő eltávolítás esetében a holttest tárolásának körülményei: hűtése (vagy annak hiánya), a 
hűtés megkezdésének és befejezésének időpontja; 

g) a használt reagensek és szállítási oldatok azonosítója/tételszáma; 
h) az adományozás típusa (pl. egy vagy több sejttípusból álló szövet, autológ vagy allogén donor, élő 

donor vagy halottból történő eltávolítás); 
i) az emberi felhasználás azonosító adatai, ezen belül az elosztás vagy megsemmisítés időpontja, továbbá 

az egészségügyi szolgáltató azonosítója. 
Amennyiben lehetséges, a jelentésnek tartalmaznia kell a halál napját és időpontját is. 
Az otthon levett sperma esetében a gyűjtési jelentésnek ezt a tényt fel kell tüntetnie, és csak a 

következőket kell tartalmaznia: 
a) a sejteket/szöveteket fogadó szövetbank megnevezése és címe; 
b) a donor azonosítója. 
Amennyiben mód van rá, a jelentés tartalmazhatja a gyűjtés napját és időpontját. 
1.2.3. Az emberi felhasználásra szánt, emberi szövetekből és sejtekből előállított terméken az alábbi 

azonosító adatokat kell feltüntetni: 
a) a szövetfeldolgozó és -tároló egység azonosítója, 
b) a szövet és sejt/termék típusa, 
c) a tételcsoportok száma, 
d) az altételek száma, 
e) a lejárat napja, 
f) a szövet/sejt státusa (azaz karantén alá vont, felhasználásra alkalmas stb.), 
g) a termékek leírása és eredete, az alkalmazott feldolgozási lépések, a szövetekkel és sejtekkel 

érintkezésbe lépő és azok minőségét és/vagy biztonságát befolyásoló anyagok és adalékanyagok, 
h) a végleges címkét kiállító egészségügyi szolgáltató azonosítója. 
1.2.4. A felhasználó szervezet legalább a következő adatokat köteles nyilvántartani: 
a) a szállító szövetfeldolgozó és -tároló egység azonosítója, 
b) az orvos vagy a végfelhasználó egészségügyi szolgáltató azonosítója, 
c) a szövetek és sejtek típusa, 
d) a termék azonosítója, 
e) a recipiens személyazonossága, 
f) a felhasználás időpontja. 

1.3. Csomagolás 



1.3.1. A gyűjtést követően minden levett szövetet és sejtet olyan módon kell becsomagolni, amely a 
legkisebbre csökkenti a szennyezés kockázatát, és olyan hőmérsékleten kell tárolni, hogy az megőrizze a 
sejtek/szövetek szükséges jellemzőit és biológiai működését. A csomagolásnak meg kell előznie a szövetek 
és sejtek csomagolását és szállítását végző személyek szennyeződését. 

1.3.2. A csomagolt sejteket/szöveteket olyan tartályban kell szállítani, amely alkalmas biológiai anyagok 
szállítására és megőrzi az azokban lévő szövetek vagy sejtek biztonságát és minőségét. 

1.3.3. 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. 

1.4. A szállítótartály címkézése 
Amennyiben közvetítő útján történik a szövetek/sejtek szállítása, minden szállítótartályt legalább a 

következőket tartalmazó címkével kell ellátni: 
a) a „SZÖVETEK ÉS SEJTEK”, illetve a „VIGYÁZZ, TÖRÉKENY!” felirat; 
b) azon intézmény azonosítása (címmel és telefonszámmal), amelyből a csomagot szállítják és 

kontaktszemély megjelölése; 
c) a szövetbank azonosítása (címmel és telefonszámmal), valamint a tartály átvétele érdekében 

megkeresendő személy megjelölése; 
d) a szállítás megkezdésének napja és ideje; 
e) a szövetek és sejtek minősége és biztonsága szempontjából lényeges szállítási feltételekre vonatkozó 

előírások; 
f) sejtes termékek esetén a következő jelzést is fel kell tüntetni: „SUGÁRZÁSNAK KITENNI TILOS!”; 

és 
g) amennyiben a termék ismerten pozitív egy fontos fertőző betegség markerére nézve, fel kell tüntetni a 

„BIOLÓGIAI VESZÉLY” feliratot is; 
h) autológ donorok esetében fel kell tüntetni a „KIZÁRÓLAG AUTOLÓG FELHASZNÁLÁSRA” 

feliratot is; 
i) a tárolási feltételekre vonatkozó előírások (például „NEM FAGYASZTHATÓ”); 
j) ajánlott szállítási körülmények (pl. hűtendő, állított helyzetben szállítandó stb.); 
k) biztonsági előírások/(adott esetben) hűtési módszerek; 
l) a szövet- vagy sejttermék meghatározása és mérete, továbbá a morfológiai és a működésére vonatkozó 

adatok. 

1.5. A szövetek/sejtek átvétele a szövetfeldolgozó és -tároló létesítményben 
1.5.1. A levett szövetek/sejtek szövetbankba történő megérkezésekor dokumentáltan igazolni kell, hogy a 

szállítmány - beleértve a szállítási feltételeket, csomagolást, címkézést és a kapcsolódó dokumentációt és 
mintákat - megfelel az e mellékletben szereplő követelményeknek és a szövetbank szakmai 
minimumfeltételeinek. 

1.5.2. A szövetbanknak biztosítania kell, hogy a fogadott szöveteket és sejteket karanténban tartja 
mindaddig, amíg azok és a kapcsolódó dokumentáció ellenőrzése meg nem történik, vagy a 
követelményeknek való megfelelést egyéb módon nem igazolják. A felelős személyeknek kell végezniük a 
donorra/gyűjtésre vonatkozó lényeges információk ellenőrzését és az adományozás elfogadását. 

1.5.3. A szövetbanknak rendelkeznie kell szakmai eljárásrenddel, amelyek szerint a szövetek és sejtek 
minden egyes szállítmányát ellenőrzik. Ezeknek ki kell terjedniük a technikai követelmények, valamint a 
szövetbank által az elfogadható minőség fenntartásához elengedhetetlen más kritériumok ellenőrzésére is. A 
szövetbanknak szakmai eljárásrenddel kell rendelkeznie a nem megfelelő vagy hiányos vizsgálati 
eredményekkel rendelkező szállítmányok kezelésére és elkülönítésére, az egyéb feldolgozott, tartósított vagy 
tárolt szövetek és sejtek szennyezése kockázatának kizárására. 

1.5.4. A szövetbankban nyilvántartandó adatoknak (a házastárs vagy élettárs közötti adományozásra szánt 
reproduktív sejtek donorai kivételével) a következőket kell tartalmazniuk: 

a) a hozzájárulás, beleértve azon célok megjelölését, amelyekre a szöveteket és sejteket fel lehet 
használni, valamint a megadott hozzájárulás szerinti célra fel nem használt szövetek és sejtek 
megsemmisítésére vonatkozó külön utasításokat, 

b) a donor kórtörténetének felvételére és a gyűjtésre vonatkozó minden szükséges adat, 
c) a fizikális vizsgálat, a laboratóriumi és egyéb vizsgálatok eredményei, 
d) allogén donorok vonatkozásában a donor kiválasztásának ellenőrzése a felelős személy által, 
e) autológ felhasználásra szánt sejtkultúrák esetében a recipiens gyógyszerallergiájára vonatkozó 

dokumentáció. 
1.5.5. A szövetbanknak szakmai eljárásrenddel kell rendelkeznie a sejtek, illetve szövetek elosztására és 

visszahívására. A szakmai eljárásrend a visszahívás tekintetében tartalmazza a szükséges intézkedéseket, az 
intézkedések határidejét, az intézkedésekért való felelősség rendjét és az ÁNTSZ illetékes regionális 
intézetének értesítésére vonatkozó szabályokat. A szakmai eljárásrendben biztosítani kell a szövetek és sejtek 
követhetőségét. Minden olyan donort azonosítani kell, aki hozzájárulhatott szövődmény kiváltásához a 



recipiensben, vissza kell hívni az e donortól rendelkezésre álló szöveteket és sejteket, és értesíteni kell az 
ugyanazon donortól gyűjtött szövetek és sejtek címzettjeit és recipienseit abban az esetben, ha kockázatnak 
lehetnek kitéve. A szövetek és sejtek iránt egészségügyi szolgáltatóktól érkező igénylések alapján megteendő 
intézkedéseket, továbbá a szövetek és sejtek betegek, illetve egészségügyi szolgáltatók részére történő 
elosztását bárki számára hozzáférhető szakmai eljárásrendben kell szabályozni. A visszaküldött termékek 
kezelését, beleértve a termékek leltárba való visszavételére vonatkozó szabályokat, a szakmai eljárásrendben 
meg kell határozni. 

1.5.6. A kritikus feldolgozási eljárásokat validálni kell, és azok nyomán a szövetek vagy sejtek nem 
válhatnak klinikailag hatástalanná vagy a recipiensre nézve ártalmassá. A validálást az egészségügyi 
szolgáltató saját adatai vagy más egészségügyi szolgáltató adatai, illetve egyéb közzétett adatok alapján kell 
elvégezni, illetőleg a már bevezetett és alkalmazott eljárások esetében azok leírása és indikátorai alapján. 
Biztosítani kell, hogy a validált eljárást a szövetfeldolgozó és -tároló egység végre tudja hajtani. Az 
eljárásokat szakmai eljárásrendben kell rögzíteni, és minden esetben a szakmai eljárásrend alapján végezni, 
az e mellékletben irányadó szabályok szerint. Amennyiben a szövetekre vagy sejtekre mikrobák inaktiválását 
célzó eljárást alkalmaznak, azt pontosan meg kell határozni, illetve dokumentálni és validálni kell. A 
feldolgozás bármely jelentős változása előtt a módosított folyamatot validálni és dokumentálni kell. A 
feldolgozási eljárásokat rendszeres kritikai értékelésnek kell alávetni annak biztosítása érdekében, hogy azok 
folyamatosan a várt eredményeket hozzák. A szövet- és sejtmegsemmisítő eljárásokkal meg kell előzni az 
egyéb adományozások és termékek, a feldolgozási környezet szennyeződését vagy a személyzet 
megfertőződését. 

 

43/2003. (VII. 29.) ESzCsM rendelet 

a gyógyintézetek működési rendjéről, illetve szakmai vezető testületéről 

12. § (1) A szakmai vezető testület 
a) részt vesz a gyógyintézet szervezeti és működési szabályzatának, házirendjének, valamint az 5. § (3) 

bekezdése szerinti belső szabályzatainak előkészítésében, 
c) véleményezi, illetve rangsorolja a vezetőhelyettesi és a szakmai osztályok vezetői munkaköreinek 

betöltésére beérkezett pályázatokat, 
e) a fenntartó, illetőleg a főigazgató felé javaslattételi joga van, illetve 
f) a fenntartó, illetőleg a főigazgató felkérésére meghatározott szakmai kérdésben véleményt nyilvánít. 
(2) A főigazgató köteles kikérni a szakmai vezető testület állásfoglalását 
a) a 9. § (2) bekezdés a)-b) pontjaiban meghatározott döntések meghozatalát megelőzően, valamint 
b) a gyógyintézet szervezeti és működési szabályzatában előírt esetekben. 
(3) A szakmai vezető testület egyetértése szükséges 
a) a gyógyintézet szakmai tervéhez, 
b) a gyógyintézet fejlesztési prioritásainak meghatározásához, 
c) a vezetői, orvosvezető-helyettesi, ápolási igazgató kinevezéseknél a külön jogszabályban meghatározott 

feltételek alóli felmentéshez, 
d) a kórházi etikai bizottság vezetőjének és tagjainak, továbbá a halottból történő szerv-, szövetkivételhez 

a halál tényét megállapító bizottság kinevezéséhez, 
e) 
f) a minőségbiztosítási politika kialakításához és a belső minőségügyi rendszerről szóló szabályzat 

elfogadásához, 
g) más egészségügyi szolgáltatóval való szakmai együttműködési és konzílium-kérési rendhez, 
h) a gyógyintézet szervezeti és működési szabályzatában előírt egyéb döntésekhez. 

 

 

 

 

 

 



323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 

az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási 
feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről 

12/A. Az egészségügyi államigazgatási szervnek az egészségügyi tevékenységvégzés elõzetes engedélyezésével és 
bejelentésével kapcsolatos feladatai 

25/C. § (1) Az állami vérellátó szolgálat által megkötött nemzetközi magánjogi egyezmény vagy megállapodás 
keretében a Magyarország területére érkezõ, az egyezményben vagy megállapodásban részes államban 
egészségügyi tevékenység végzésére jogosult személy egészségügyi tevékenységvégzését az Eütv. 110. § (10a) 
bekezdésében foglaltak alapján legkésõbb 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 személyekrõl az Adatlap I. pontjában szereplõ 
adattartalommal nyilvántartást vezet. 
(3) A bejelentés kizárólag szervkivételre irányuló, valamint ezzel közvetlenül összefüggõ egészségügyi 
tevékenységvégzésre jogosít. 
(4) Az Adatlap kitöltéséért az egészségügyi tevékenységet végzõ személy, valamint a szervkivétel során 
közremûködõ, az állami vérellátó szolgálattal foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban álló, az állami vérellátó 
szolgálat nevében eljáró személy tartozik felelõsséggel. 
(5) Az Adatlap I. pontjában foglaltak tartalmáért az egészségügyi tevékenységet végzõ személy, az Adatlap II. 
pontjában foglaltak tartalmáért az állami vérellátó szolgálat tartozik felelõsséggel. 
25/D. § (1) A 25/C. § szerint megtett bejelentés alapján egészségügyi tevékenység egy alkalommal végezhetõ, 
azzal, hogy egy donorból történõ több szerv eltávolítása egy alkalomnak minõsül. 
(2) Az Adatlap kitöltése angol vagy magyar nyelven egyaránt történhet. 
(3) Ha az Adatlap I. pontjának 5. vagy 6. alpontját érintõen az Adatlap kitöltésekor valamely adat nem áll 
rendelkezésre, a hiányzó adatot a bejelentõ 8 napon belül elektronikus vagy postai úton megküldi az OTH 
részére, továbbá az Adatlap I. pontjának 7. vagy 8. alpontját érintõ, nem kötelezõen kitöltendõ adat ilyen módon 
megküldhetõ 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 bejelentõ 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 felelõs, amely a szervkivételre mûködési engedéllyel rendelkezik. 
 

5. melléklet a 323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelethez 
 

ADATLAP 
EUROTRANSPLANT MEGÁLLAPODÁS KERETÉBEN VÉGZETT EGÉSZSÉGÜGYI 

TEVÉKENYSÉGRÕL 
I. A tevékenységet végzõ személy által kitöltendõ 
1. Tevékenységet végzõ személy neve: 
2. Születési hely, idõ: 
3. Anyja neve: 
4. Lakcím: 
5. Személyazonosításra alkalmas igazolványának száma, típusa*: 
6. Külföldi szerv, szolgáltató neve, címe, amelynek nevében és javára történik a tevékenység végzése*: 
7. Egészségügyi tevékenység végzésére jogosító nyilvántartási száma (amennyiben ilyen van, kitöltése 
opcionális)**: 
8. Szakorvosi bizonyítvány, oklevél kiállítója, száma (amennyiben ismert, kitöltése opcionális)**: 



* Ha nem áll rendelkezésre az adatlap kitöltésekor, kérjük az információt 8 napon belül „EUROTRANSPLANT” 
hivatkozással eljuttatni a következõ címre: Országos Tisztifõorvosi Hivatal, tisztifoorvos@oth.antsz.hu vagy 
levélben a 1437 Budapest, Pf. 839. HUNGARY címre. 
** Ha nem áll rendelkezésre az adatlap kitöltésekor, az információ 8 napon belül „EUROTRANSPLANT” 
hivatkozással megküldhetõ a fenti címre. 
9. Tevékenységet végzõ nyilatkozata: 
Ezennel nyilatkozom, hogy a tevékenység elvégzésére a szervátültetés helye szerinti küldõ államban jogosult 
vagyok, nem állok az egészségügyi tevékenység gyakorlását kizáró vagy korlátozó intézkedés, büntetés, 
büntetõjogi intézkedés vagy egyéb szankció hatálya alatt, és megfelelek a tevékenység végzéséhez a 
szervátültetés szerinti küldõ állam vonatkozó hatályos jogszabálya(i) szerint elõírt egészségügyi alkalmassági 
feltételeknek. A donorszerv(ek) eltávolítása kizárólag transzplantációs céllal történik az Eurotransplant 
International Foundation által megkötött megállapodás keretein belül. Tudomásul veszem, hogy a szervkivétel 
során az egészségügyi tevékenység végzésére Magyarországon irányadó jogszabályok, a szakmai szabályok és 
irányelvek, valamint az egészségügyi dolgozókra irányadó etikai szabályok hatálya alatt állok. 
Hozzájárulok személyes adataim kezeléséhez a donor egészségügyi dokumentációja keretében, valamint ahhoz, 
hogy személyes adataimat az általam elvégzett egészségügyi tevékenységrõl nyilvántartást vezetõ állami szervek 
kezeljék és nyilvántartsák. 
A szervkivétel során az alábbi szerv/szervek eltávolítására vagyok jogosult: 
Hely, dátum 
Az egészségügyi tevékenységet végzõ személy 
aláírása 
neve (nyomtatott betûvel) 
II. Az állami vérellátó szolgálattal jogviszonyban álló, nevében eljáró személy által kitöltendõ 
1. Riadó azonosító kód: 
2. Tevékenység végzésének pontos ideje: 
3. Egészségügyi szolgáltató neve, címe, ahol a tevékenység végzésére sor kerül: 
4. Más tagállamból érkezõ, transzplantációs célú szerveltávolítást végzõ orvos(csoport) által eltávolított 
szerv(ek): 
Hely, dátum 
Az állami vérellátó szolgálat nevében eljáró személy 
aláírása 
neve (nyomtatott betûvel) 

INFORMATION FORM 
ON THE HEALTH CARE ACTIVITY PERFORMED IN THE FRAME OF THE EUROTRANSPLANT 

AGREEMENT 
I. To be filled by the person performing the activity 
1. Name of the person performing the activity: 
2. Place and date of birth: 
3. Mother’s name: 
4. Address of residence: 
5. Number and type of certificate eligible for personal identification*: 
6. Name and address of the foreign organisation, provider, the activity is performed on behalf or for its benefit*: 
7. Registration number of the health care activity license certificate (if any, filling in is optional)**: 
8. Nameof the institution issuing the specialty qualification certificate, diploma (if it is recognised, filling in is 
optional)**: 
* If it is not available at the time of filling in the form, the information is required to be sent within 8 days to the 
following address with a reference to 
„EUROTRANSPLANT”: Office of Chief Medical Officer tisztifoorvos@oth.antsz.hu or by surface mail to: 
1437 Budapest, Pf. 839. HUNGARY. 
** If it is not available at the time of filling in the form, the information is requested to be sent within 8 days to 
the address mentioned above with a reference to „EUROTRANSPLANT”. 
9. Declaration made by the person performing the activity: 



I hereby declare that I am licensed/entitled to perform the activity in the sending state of the place of organ 
transplantation, and I am not subject to any measure, penalty, penalty law measure or other sanctions excluding 
or limiting my practice of health care activity, and I possess all necessary health aptitude required by legal 
regulations in force of the sending state of the place of transplantation to carry out such activity. The removal of 
donor organ(s) is(are) exclusively performed for transplantation purposes, in the frame of the Agreement with 
the Eurotransplant International Foundation. 
I acknowledge that in the course of the organ removal, Hungarian legislation in force, professional rules and 
guidelines as well as ethical rules for health professionals are applicable for my activity. I hereby concede to the 
handling of my personal data within the framework of the donor’s medical documentation, as well as to handle 
and register my personal data by state organisations responsible for the registration of health care activity carried 
out by myself. 
In the course of organ removal I am entitled to remove the following organ(s): 
Place, date 
Signature 
Name (in capital letters) 
of the person performing the health care activity 
II. To be filled in by the person being in a legal relationship with and acting on behalf of the Hungarian National 
Blood Transfusion Service 
1. Alert identification code: 
2. Exact time/date of the performed activity: 
3. Name and address of the health care provider where the activity is performed: 
4. Organ(s) removed by medical doctor(s groups) arriving from other Member State, performing the organ 
removal for transplantation. 
Place, date 
Signature 
Name (in capital letters) 
of the person acting on behalf of the Hungarian National Blood Transfusion Service 



287/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 

a várólista alapján nyújtható ellátások részletes szabályairól 

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. §-a (2) bekezdésének zs) 
pontja alapján a Kormány a következőket rendeli el: 

1. § A rendelet hatálya kiterjed 
a) a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény (a továbbiakban: Ebtv.) 

szerinti várólistára vagy betegfogadási listára való felvételre jogosultra; 
b) az Ebtv. 5/B. §-ának j) pontja szerinti központi várólista alapján, továbbá 5/B. §-ának k) pontja szerinti 

intézményi várólista alapján, valamint betegfogadási lista alapján egészségügyi szolgáltatást nyújtó 
egészségügyi szolgáltatóra. 

2. § E rendelet alkalmazásában 
a) központi várólista: az Ebtv. 5/B. §-a j) pontja szerinti transzplantációs várólista, továbbá az e rendelet 

1. számú mellékletében meghatározott nagy költségű ellátások tekintetében kialakított várólista, 
b) intézményi várólista: az Ebtv. 5/B. §-ának k) pontja szerinti várólista, 
c) szervriadó: az az eseménysorozat, amelynek időtartama a potenciális donor kijelölésétől az adott szerv 

beültetésének kezdetéig tart, 
d) vérsejtképző őssejt: csontvelő, 
e) betegfogadási lista: az Ebtv. 5/B. §-ának m) pontja szerinti lista, 
f) azonnali ellátást igénylő eset: az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 3. §-ának i) pontja 

szerinti sürgős szükség. 
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. 

(2) A Transzplantációs Bizottságokat az alábbi egészségügyi ellátások szerint kell kialakítani: 
a) szív transzplantáció: Szív Transzplantációs Bizottság, 
b) máj transzplantáció: Máj Transzplantációs Bizottság, 
c) tüdő transzplantáció: Tüdő Transzplantációs Bizottság, 
d) vese transzplantáció; kombinált vese és hasnyálmirigy transzplantáció: Országos Vese Transzplantációs 

Bizottság, Regionális Vese Transzplantációs Bizottság, Regionális Vese-hasnyálmirigy Transzplantációs 
Bizottság, 

e) csontvelő transzplantáció: Gyermek Csontvelő Transzplantációs Bizottság; Felnőtt Csontvelő 
Transzplantációs Bizottság. 

(3) Az egészségügyi szolgáltató a (2) bekezdés szerinti egészségügyi ellátásokat kizárólag 
transzplantációs várólista alapján nyújthatja. 

(4) A transzplantációs várólistára történő felkerüléssel, az átmeneti alkalmatlansággal és a törléssel 
kapcsolatos döntést, a transzplantáció típusa szerint illetékes Transzplantációs Bizottság hozza meg a külön 
jogszabályban meghatározott szakmai szabályok szerint. 

(5) A Transzplantációs Bizottságok szakterületükön figyelemmel kísérik a szervriadók eredményességét, 
továbbá elemzik a transzplantációk országos helyzetét. 

4. § (1) A kezelőorvosnak tájékoztatási kötelezettsége keretében fel kell világosítania a beteget az adott 
ellátás esetében létező transzplantációs várólistára való felkerülés lehetőségéről. 

(2) A transzplantációra való alkalmasság kivizsgálását - a beteg megfelelő, a várható adattovábbításra is 
kiterjedő tájékoztatáson alapuló beleegyezése után - a beteg kezelőorvosa kezdeményezi az illetékes 
Transzplantációs Bizottságnál. 

(3) A transzplantációra való alkalmasság kivizsgálásának indokoltságáról az illetékes Transzplantációs 
Bizottság a külön jogszabályban foglalt szakmai szabályok alapján dönt. 

(4) A transzplantációra való alkalmasság megállapítása esetén, a Transzplantációs Bizottság a külön 
jogszabályban foglalt szakmai szabályok szerint a beteget transzplantációs várólistára helyezi, és 
meghatározza az Ebtv. 20/A. §-a (5) bekezdése szerinti azonosítóját (a továbbiakban: egyedi azonosító). Az 
egyedi azonosítót zárt borítékban, személyesen vagy a kezelőorvos útján kell közölni a beteggel. Az egyedi 
azonosítót az OVSZK a központi várólista keretében teszi közzé. 

(5) Az illetékes Transzplantációs Bizottság a várólistára történő felvételről, törlésről és minden egyéb 
döntésről a beteget és kezelőorvosát írásban tájékoztatja. 

(6) A kezelőorvos soron kívül értesíti a 2. számú melléklet szerinti jelentőlapon a Transzplantációs 
Bizottságot, amennyiben a beteg állapotában olyan, a transzplantációt lényegesen befolyásoló változás 



következik be, amely legalább 15 napig nem teszi lehetségessé a beavatkozást (a továbbiakban: átmeneti 
alkalmatlanság). 

(7) Az átmeneti alkalmatlanság megállapítása esetén a beteg a várólistán marad, azonban az átmeneti 
alkalmatlanságot a várólistán jelezni kell. 

(8) Az átmeneti alkalmatlanság az érintett beteg adott várólistán elfoglalt helyét kedvezőtlenül nem 
módosíthatja, amennyiben azonban annak szakmai feltételei fennállnak, a transzplantáció más betegnél is 
elvégezhető. 

5. § (1) Szervriadó esetén az adott szerv transzplantációjához megfelelő beteg kiválasztása, ennek 
dokumentációja a külön jogszabályban meghatározott szakmai szabályok alapján történik. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti dokumentációt a beültetést végző orvos, a beavatkozást követő nyolc napon 
belül megküldi az illetékes Transzplantációs Bizottságnak. 

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. 

(2) A Transzplantációs Bizottság szükség szerint, de legalább havonta ülésezik. 
(3) A Transzplantációs Bizottságok tagjai maguk közül - két évre - elnököt választanak, és a 

Transzplantációs Bizottság létrehozásától számított 30 napon belül meghatározzák ügyrendjüket. A 
Transzplantációs Bizottság döntéseit nyílt szavazással, szótöbbséggel hozza, szavazategyenlőség esetén az 
elnök szavazata dönt. A Transzplantációs Bizottság határozatképes, ha az ülésen a tagjainak több mint a fele 
jelen van. 

(4) A Transzplantációs Bizottságnak nem lehet tagja, aki az adott transzplantációval érintett várólistán 
szerepel, illetve akinek erre a várólistára történő felvétele folyamatban van. A tagság a 4. § (2) bekezdése 
szerinti kezdeményezés időpontjával szűnik meg. 

(5) A Transzplantációs Bizottság tizenöt napot meghaladó határozatképtelensége esetén új bizottságot kell 
létrehozni. 

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. A szakmai beszámolóban a beültetett szervekre vonatkozó 
allokációs kritériumok érvényesülését is be kell mutatni. 

8. § (1) A Szív és a Máj Transzplantációs Bizottságok tagjai: 
a) a Magyar Transzplantációs Társaság tagjai közül delegált két személy, 
b) az adott ellátás nyújtására külön jogszabályban kijelölt egészségügyi szolgáltató transzplantációt végző 

szervezeti egységének szakmai vezetője, valamint 
c) az adott szerv transzplantációjában, a betegek transzplantációra történő kiválasztásában, illetve 

utókezelésében és gondozásában legalább ötéves gyakorlattal rendelkező két szakorvos. 
(2) A Tüdő Transzplantációs Bizottság tagjai: 
a) a Magyar Transzplantációs Társaság tagjai közül delegált egy személy, 
b) a betegek transzplantációra történő kiválasztásában, illetve utókezelésében és gondozásában legalább 

ötéves gyakorlattal rendelkező két szakorvos. 
9. § (1) Az Országos Vese Transzplantációs Bizottság feladatát a 3. számú melléklet A) pontja szerinti 

Regionális Vese Transzplantációs Bizottságon, illetve a 3. számú melléklet B) pontja szerinti Regionális 
Vese- és Hasnyálmirigy Transzplantációs Bizottságon (a továbbikban együtt: regionális bizottságok) 
keresztül látja el. 

(2) Az Országos Vese Transzplantációs Bizottság tagjai: 
a) a Magyar Transzplantációs Társaság tagjai közül delegált egy személy, 
b) a Regionális Vese Transzplantációs Bizottságok vezetői, 
c) a Magyar Nefrológiai Társaság Transzplantációs Bizottságának vezetője, 
d) az adott szerv átültetéséhez kapcsolódó immungenetikai vizsgálatokat végző laboratórium vezetője. 
(3) Az Országos Vese Transzplantációs Bizottság a külön jogszabályban foglalt szakmai szabályok 

alapján biztosítja a régiók közötti egyenletes szervelosztást és szakmai szempontból felügyeli a regionális 
bizottságokat. 

(4) A Regionális Vese Transzplantációs Bizottság tagjai: 
a) az adott szerv transzplantációjában legalább ötéves gyakorlattal rendelkező sebész szakorvos, 
b) az adott ellátás nyújtására külön jogszabályban kijelölt egészségügyi szolgáltató egy belgyógyász és 

egy nefrológus szakorvosa. 
(5) A Regionális Vese- és Hasnyálmirigy Transzplantációs Bizottság tagjai: 
a) az adott szerv transzplantációjában legalább ötéves gyakorlattal rendelkező sebész szakorvos, 
b) az adott ellátás nyújtására külön jogszabályban kijelölt egészségügyi szolgáltató egy belgyógyász-

diabetológus és egy nefrológus szakorvosa. 



10. § (1) A Felnőtt Csontvelő Transzplantációs Bizottság a 18. életévet betöltött, a Gyermek Csontvelő 
Transzplantációs Bizottság a 18. életévet be nem töltött betegek esetében közreműködik a várólista 
vezetésében. 

(2) A Felnőtt Csontvelő Transzplantációs Bizottság tagjai: 
a) a csontvelő transzplantáció végzésére külön jogszabályban kijelölt egészségügyi szolgáltató(k) adott 

ellátást nyújtó szervezeti egységének vezetője, 
b) a Transzfúziológiai és Hematológiai Szakmai Kollégium elnöke, 
c) az adott szövet átültetéséhez kapcsolódó immungenetikai vizsgálatokat végző laboratórium szakmai 

képviselője. 
(3) A Gyermek Csontvelő Transzplantációs Bizottság tagjai: 
a) a gyermek csontvelő transzplantáció végzésére külön jogszabályban kijelölt egészségügyi 

szolgáltató(k) adott ellátást nyújtó szervezeti egységének vezetője, 
b) a gyermek onko-hematológiai ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók által delegált két szakorvos, 
c) az adott szövet átültetéséhez kapcsolódó immungenetikai vizsgálatokat végző laboratórium szakmai 

képviselője. 
11. § (1) Az OVSZK az 1. számú melléklet szerinti Gamma Sugársebészet várólista vezetése érdekében a 

4. számú melléklet B) pontjában meghatározott egészségügyi szolgáltatónál működő Várólista Bizottság 
közreműködését veszi igénybe. A Várólista Bizottság feladata - a kezelőorvos javaslata alapján - a beteg 
gamma sugársebészeti várólistára történő felvétele, továbbá az egyedi azonosító meghatározása. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti Várólista Bizottság az egyedi azonosítót - személyesen vagy kezelőorvosa 
útján, zárt borítékban - adja át a beteg számára. 

(3) A Gamma Sugársebészet Várólista Bizottság tagjai a 4. számú melléklet B) pontjában megjelölt 
egészségügyi szolgáltató idegsebészeti osztályának vezetője és az egészségügyi szolgáltató egy-egy klinikai 
onkológus és sugárterápiás szakorvosa. 

(4) A Gamma Sugársebészet Várólista Bizottság tekintetében a 6. §-ban foglaltakat kell értelemszerűen 
alkalmazni azzal, hogy tagjait - az Idegsebészeti Szakmai Kollégium javaslata alapján - a 4. számú melléklet 
B) pontjában megjelölt egészségügyi szolgáltató elnöke nevezi ki. 

12. § (1) Az OVSZK az 1. számú melléklet szerinti PET/CT várólista vezetése érdekében a 4. számú 
melléklet A) pontjában meghatározott egészségügyi szolgáltatóknál működő Várólista Bizottságok 
közreműködését veszi igénybe. A Várólista Bizottságok feladata - a kezelőorvos javaslata alapján - a beteg 
PET/CT várólistára történő felvétele, továbbá az egyedi azonosító meghatározása. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti Várólista Bizottság az egyedi azonosítót - személyesen vagy kezelőorvosa 
útján, zárt borítékban - adja át a beteg számára. 

(3) Az OVSZK irányítja a PET/CT várólistán levő betegek ellátásának elosztását azzal, hogy az adott 
betegnek a megfelelő egészségügyi szolgáltatóhoz történő irányításáról a beteg várólistára történő felvételét 
követően haladéktalanul, de legkésőbb 48 órán belül dönt. Az OVSZK - a központi várólista keretében - az 
egyedi azonosítót és a beavatkozás várható időpontját, továbbá helyét honlapján közzéteszi. 

(4) A PET/CT Várólista Bizottságok tagjai a 4. számú melléklet A) pontjában meghatározott egészségügyi 
szolgáltató nukleáris medicina osztályának vagy izotóp diagnosztikai laboratóriumának vezetője, és az 
egészségügyi szolgáltató egy-egy klinikai onkológus, vagy neurológus, vagy kardiológus, továbbá nukleáris 
medicina szakorvosa. 

(5) A PET/CT Várólista Bizottságok tekintetében a 6. §-ban foglaltakat kell értelemszerűen alkalmazni 
azzal, hogy a kinevezésre a Nukleáris Medicina Szakmai Kollégium javaslata alapján kerül sor. 

13. § (1) Az intézményi várólistát vezető személyt az adott ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató 
szervezeti és működési szabályzatában kell meghatározni. 

(2) Az intézményi várólistára való felkerülést - a beteg megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezése 
után - a beteg kezelőorvosa kezdeményezi. 

(3) A várólistára való felkerülés időpontját a szolgáltató legalább naptári nap pontossággal állapítja meg. 
(4) Az egyedi azonosítót az intézményi várólistát vezető személy határozza meg és azt - személyesen 

vagy kezelőorvosa útján - zárt borítékban átadja a beteg számára. Az egyedi azonosítót és a beavatkozás 
várható időpontját az egészségügyi szolgáltató honlapján az intézményi várólista keretében kell közzétenni. 

(5) A beteg területi ellátására nem kötelezett szolgáltató az intézményi várólistára történő felvételt - az 
Ebtv. 18. §-ának (3) bekezdése alapján - megtagadhatja, ha a területi ellátási kötelezettségű feladatainak 
folyamatos ellátását - a várólista alapján nyújtható ellátások vonatkozásában - a területen kívüli beteg 
fogadása veszélyezteti. 

(6) Intézményi várólistát a fekvőbeteg ellátó intézményekben, az 5. számú mellékletben meghatározott 
ellátások, továbbá azon fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátások tekintetében kell vezetni, ahol a biztosított 
ellátására tartós kapacitáshiány miatt nincs lehetőség. 

(7) Amennyiben a beteg kezelőorvosa a beteg jelzése alapján, vagy a beteg vizsgálata során észleli, hogy 
az intézményi várólistán lévő beteg az ellátás igénybevételére a várólistán megadott időpontban - a beteg 



állapotában bekövetkezett változás miatt - nem alkalmas, akkor azt haladéktalanul jelzi a várólistát vezető 
személynek. Ez esetben a beteg az ellátást az igénybevételére történő alkalmasság orvosi vizsgálattal történő 
megállapítását követő - a várólistán elfoglalt helye szerinti - lehető legkorábbi időpontban kapja meg. A 
halasztás a beteg intézményi várólistán elfoglalt helyét kedvezőtlenül nem módosíthatja, amennyiben 
azonban annak szakmai feltételei fennállnak, az adott beavatkozás más - az intézményi várólistán lévő soron 
következő - betegnél is elvégezhető. A beteg alkalmasságát az ellátás igénybevételére a kezelőorvos jelzi a 
várólistát vezető személynek, aki az értesítést követően a kezelőorvossal egyeztetve megjelöli az új 
időpontot. 

13/A. § (1) Az Ebtv. 20. §-ának (1) bekezdése szerinti egészségügyi szolgáltató betegfogadási listát vezet 
a járóbeteg-szakellátás keretében végzett ellátásokra. 

(2) A betegfogadási listát szakrendelésenként kell vezetni. 
(3) A betegfogadási listát vezető személyt az egészségügyi szolgáltató szervezeti és működési 

szabályzatában kell kijelölni. 
(4) A betegfogadási listára történő felkerülést a beteg, a beteg beleegyezése esetén háziorvosa vagy 

kezelőorvosa kezdeményezheti személyesen, telefonon vagy elektronikus úton. Az előzetes időpont 
egyeztetés nem minősül gyógyító, illetve diagnosztikai célú találkozásnak. 

(5) A betegfogadási listára való felkerülés időpontját a szolgáltató legalább naptári nap pontossággal 
állapítja meg. 

(6) Amennyiben az egészségügyi szolgáltató a beavatkozást - a betegfogadási lista vezetésére vonatkozó 
szabályok betartásával, szabad kapacitása terhére - előzetes időpont egyeztetése nélkül, az ellátásra történő 
jelentkezéskor elvégzi, a betegfogadási listára történő felkerülés időpontjaként az ellátásra való jelentkezés 
időpontját kell feltüntetni. 

(7) A betegfogadási lista összeállításánál figyelembe kell venni a tárgyidőszakot megelőző három hónap 
betegforgalmi adatai alapján 

a) az azonnali ellátást, valamint a kontrollt igénylő esetek várható számát, 
b) azokat a gondozott betegeket, akik rendszeres ellátást igényelnek, 
c) a szakorvosi konzíliumot, továbbá a fekvőbeteg-ellátó intézményben ellátott beteg számára igényelt 

konzíliumot, valamint 
d) a külön jogszabály szerinti szakértői eljárás keretében elrendelt orvos-szakmai szakvélemény 

kiadásához szükséges szakvizsgálatot. 
13/B. § (1) Az egészségügyi szolgáltató az intézményi várólistáról és a betegfogadási listáról, valamint az 

azonnali ellátást igénylő esetekről - a (4) és a (9) bekezdésre is figyelemmel - elektronikus úton, 
személyazonosításra alkalmatlan módon, minden hónap 15. napjáig - a tárgyhónapot megelőző hónap 
vonatkozásában - a 6. számú melléklet szerinti adattartalommal jelentést küld az Országos 
Egészségbiztosítási Pénztár központi szerve részére. 

(2) A várólista tárgyhavi jelentés tartalmazza beavatkozás csoportonként az intézményi várólistára történő 
felkerülés időpontjával (év, hónap, nap) együtt a beteg sorszámát és az ellátás igénybevételének időpontját, 
valamint a 6. számú mellékletben meghatározott körülményeit. Amennyiben a beteg az ellátást a 
tárgyhónapban nem vette igénybe vagy még nem kapta meg, a jelentésben ezt a tényt, valamint ennek a 6. 
számú melléklet alapján meghatározott okát kell megjelölni. 

(3) A betegfogadási listáról szóló tárgyhavi jelentés szakrendelésenként tartalmazza az ellátásra történő 
jelentkezés időpontjával (év, hónap, nap) együtt a beteg sorszámát és az ellátás igénybevételének időpontját, 
valamint a 6. számú mellékletben meghatározott körülményeit. Amennyiben a beteg - a tárgyhónapban - az 
ellátást nem vette igénybe vagy még nem kapta meg, a jelentésben ezt a tényt, valamint ennek a 6. számú 
melléklet alapján meghatározott okát kell megjelölni. 

(4) Azt a beteget, aki a tárgyhónapot megelőző hónapban a (2) és (3) bekezdés szerinti jelentés tárgyát 
képező ellátást nem kapta meg vagy nem vette igénybe, az ellátás igénybevételének hónapjáig minden 
tárgyhavi jelentésben fel kell tüntetni, azzal, hogy a beteg sorszáma nem változhat. Azt a beteget, aki a 
betegfogadási listán, illetve az intézményi várólistán az ellátás igénybevételének időpontjaként 
meghatározott időponttól számított 2 hónap elteltével az ellátást nem vette igénybe és az ellátás 
igénybevételének elhalasztását sem a beteg, sem kezelőorvosa nem kezdeményezte, valamint azt a beteget, 
akinek az egészségi állapotában olyan változás áll be, amely az adott beavatkozás elvégzését véglegesen 
lehetetlenné vagy orvos-szakmai szempontból indokolatlanná teszi, a betegfogadási listáról, illetve az 
intézményi várólistáról törölni kell. 

(5) A (2)-(3) bekezdés szerinti jelentésben az azonnali ellátást igénylő eseteket „A” betűvel kell jelölni. 
(6) A jelentés elkészítéséhez az Országos Egészségbiztosítási Pénztár a honlapjáról ingyenesen letölthető 

számítógépes szoftvert biztosít. 
(7) Amennyiben az egészségügyi szolgáltató a betegfogadási listáról és a várólistáról szóló tárgyhavi 

jelentési kötelezettségét nem teljesítette, a tárgyhónapra vonatkozó - külön jogszabály szerinti - 
finanszírozási összeg 98%-ára jogosult az adott szakma vonatkozásában. 



 (8) 
(9) Az egészségügyi szolgáltatónak a diagnosztikai - ide nem értve a CT, MRI és PET vizsgálatokat - és 

művese-kezelés ellátásai tekintetében nincs jelentési kötelezettsége. 
 (10) Az egészségügyi szolgáltató - az (1) bekezdésben rögzített gyakorisággal - elektronikus úton 

jelentést küld az Országos Egészségbiztosítási Pénztár központi szerve részére arról, hogy az egyes várólistái 
és betegfogadási listái esetében az újonnan jelentkező, sürgős ellátást nem igénylő betegeket milyen várható 
várakozási időn belül tudja fogadni. 

13/C. § Az intézményi várólista, illetve a betegfogadási lista vezetése tekintetében az azonnali ellátás 
nyújtásának indokoltságáról a külön jogszabály szerinti szempontok figyelembevételével 

a) a fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátást végző egészségügyi szolgáltató esetében a beteg kezelőorvosa, 
b) járóbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató vonatkozásában 
ba) beutaló alapján nyújtott ellátás igénybevételekor a háziorvos javaslatára az adott szakrendelés orvosa 
bb) beutalót nem igénylő esetben az adott szakrendelés orvosa 

dönt. A döntést és annak indokát az adott beteg egészségügyi dokumentációjában rögzíteni kell. 
13/D. § (1) A 13. § (5) bekezdése szerinti intézményi várólista vezetés kötelezettsége nem érinti a 

fekvőbeteg-ellátó intézménynek azt a jogosultságát, hogy - a kötelezően vezetendő intézményi várólista 
vezetésével nem érintett - egészségügyi szolgáltatást az általa meghatározott módon, az ütemezett 
betegellátási rendszerben nyújtsa. Amennyiben a fekvőbeteg-ellátó intézmény ez esetben is intézményi 
várólistát vezet, akkor erre az intézményi várólistára vonatkozó szabályokat kell értelemszerűen alkalmazni. 

 (2) Az egészségügyi szolgáltató az (1) bekezdés szerinti intézményi várólista kialakításának jellemzőiről 
a 13/B. § (1) bekezdése szerinti jelentés részeként elektronikus formában tájékoztatja az Országos 
Egészségbiztosítási Pénztár központi szervét, továbbá annak megszüntetése esetén, a megszüntetés tényét az 
Országos Egészségbiztosítási Pénztár központi szerve részére - legalább a megszüntetés időpontját megelőző 
két hónappal - bejelenti. A megszüntetés időpontja nem lehet korábbi, mint az intézményi várólista alapján a 
bejelentés időpontja szerint a listán szereplő betegek közül utolsóként ellátott beteg ellátásának időpontja. 

13/E. § (1) Amennyiben az egészségügyi szolgáltató vagy szervezeti egysége egészségügyi szolgáltatást a 
kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 5/B. § k) pontja szerinti 
intézményi várólista alapján végez, és az intézményi várólistával érintett szakma megszűnik, a várólistára 
felvett beteget a beteg választása alapján annak az egészségügyi szolgáltatónak kell átadni, amelyik 

a) az átadó szolgáltató által ellátott feladatot a továbbiakban végzi, vagy 
b) az adott ellátás tekintetében a biztosított ellátására területileg kötelezett. 
(2) Ha az (1) bekezdés alapján átvételre kötelezett egészségügyi szolgáltató az adott ellátást intézményi 

várólista alapján végzi, akkor az átvett biztosítottat az átvevő egészségügyi szolgáltató intézményi 
várólistáján az átadó egészségügyi szolgáltató intézményi várólistájára történő felvétel időpontja szerint kell 
elhelyezni. 

(3) Amennyiben az átvevő egészségügyi szolgáltató intézményi várólistáján a (2) bekezdés alapján nem 
állapítható meg a sorrend, akkor a várólista-sorrend kialakításáról szóló külön jogszabályban foglalt 
rendelkezések alapján kell a biztosítottat besorolni az átvevő egészségügyi szolgáltató újonnan kialakított 
intézményi várólistáján. 

(4) Az intézményi várólistára felvett betegeket az átvevő egészségügyi szolgáltató értesíti az intézményi 
várólistára történő felvételről, valamint arról, hogy várhatóan milyen időpontban tudják számára nyújtani az 
adott ellátást. 

 (5) Az (1)-(4) bekezdés szerinti eljárással szemben az Országos Egészségbiztosítási Pénztár központi 
szervénél lehet panasszal élni. 

14. § (1) Az OVSZK a szerv-, illetve szövetátültetés szakmai szabályainak érvényesülése érdekében 
Monitoring Testületet működtet. 

(2) A Monitoring Testület 
a) szakmai szempontból felügyeli a szervadományozás és -átültetés szervezését, 
b) elemzi a transzplantációk országos helyzetének alakulását, ennek keretében évente értékelő beszámolót 

készít az egészségügyért felelős miniszter részére a transzplantációs aktivitásról, 
c) az OVSZK honlapján a központi várólista keretében közzéteszi a 4. § (4) bekezdése, 11. § (3) 

bekezdése és a 12. § (3) bekezdése szerinti adatokat, 
d) koordinálja a szerv-, szövetátültetéssel kapcsolatos nemzetközi adatszolgáltatást, és részt vesz a szerv-, 

szövetátültetéssel összefüggő nemzetközi együttműködésben, 
e) részt vesz a szerv-, szövetátültetéssel kapcsolatos jogi szabályozás kialakításában, 
f) szakmai szempontból ellenőrzi a külön jogszabály szerinti allokációs kritériumok érvényesülését a 

szerv-, szövetátültetés során. 
(3) A Monitoring Testület 5 tagját az egészségügyért felelős miniszter - a Magyar Transzplantációs 

Társaság javaslata alapján - nevezi ki. A tag az adott szerv transzplantációjában, a betegek transzplantációra 



történő kiválasztásában vagy utókezelésében, gondozásában legalább ötéves gyakorlattal rendelkező 
szakorvos lehet. 

(4) A Monitoring Testületnek nem lehet tagja olyan személy, aki tagja a Transzplantációs Bizottságnak. 
15. § A Transzplantációs Bizottság döntése ellen a beteg, továbbá a kezelőorvos a Monitoring Testülethez 

fordulhat jogorvoslati kérelemmel. 
16. § Az Ebtv. 20. §-a (2) bekezdésének b) pontja szerinti tartós kapacitáshiány akkor áll fenn, ha az 

egészségügyi szolgáltató a fekvőbeteg-szakellátást a beteg részére a jelentkezését követő 60 napon belül nem 
tudja biztosítani. 

17. § (1) Ez a rendelet 2007. január 1-jén lép hatályba azzal, hogy a Transzplantációs Bizottságok, a 
PET/CT Várólista Bizottságok, valamint a Monitoring Testület tagjait, továbbá a 13. § (1) bekezdése szerinti 
személyt a rendelet hatálybalépésétől számított 15 napon belül kell megbízni. 

(2) E rendelet hatálybalépését követően a beteget az 1. számú melléklet szerinti nagy költségű ellátás 
igénybevételének szükségessége esetén kizárólag az OVSZK által vezetett központi várólistára lehet felvenni 
és a központi várólistán elfoglalt helye szerint lehet számára az egészségügyi szolgáltatást nyújtani. E 
rendelet hatálybalépése előtt felkerült betegek ellátása a 2006. december 31. napján meglevő intézményi 
várólisták szerint történik. Azok az egészségügyi szolgáltatók, ahol az 1. számú melléklet szerinti nagy 
költségű ellátás nyújtása történik, az intézményi várólista adatait e rendelet hatálybalépésétől számított 5 
napon belül, e rendelet hatálybalépésének napja szerinti adattartalommal megküldik az OVSZK számára. 

(3) 

1. számú melléklet a 287/2006. (XII. 23.) Korm. rendelethez 

A nagy költségű ellátások jegyzéke 

1. PET/CT 
2. Gamma Sugársebészet 

2. számú melléklet a 287/2006. (XII. 23.) Korm. rendelethez 

Jelentőlap 

Jelentést tevő intézet  
 

Személyi adatok 
 

Beteg neve:  
 

Születési dátuma:  
 

Anyja neve:  
 

Lakcíme:  
 

TAJ száma:  
 

Betegséggel kapcsolatos adatok 
 

Diagnózis:  
 

Kezdeményezés időpontja:  
 

Várólistára kerülés időpontja:  
 

Alkalmassági vizsgálat ideje és helye:  



 

Állapotváltozás kezdete/vége:  
 

A beteg jelentkezésének ideje:  
 

Az átmeneti alkalmatlanságot indokoló betegség BNO kóddal jelezve 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

A beteg kezelőorvosának adatai 
 

Neve:  
 

Munkahely megnevezése:  
 

Telefonszám:  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  

Budapest, 200... ........... 

aláírás/orvosi pecsét 

3. számú melléklet a 287/2006. (XII. 23.) Korm. rendelethez 

A) A Regionális Vesetranszplantációs Bizottságok működésének központjai 

1. Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar Transzplantációs és Sebészeti Klinika (1082 
Budapest, Baross u. 23-25.) 

Illetékességi terület: 
Budapest, 
Fejér megye, 
Győr-Moson-Sopron megye, 
Heves megye, 
Komárom-Esztergom megye, 
Nógrád megye, 
Pest megye, 
Vas megye, 
Veszprém megye. 



2. Szegedi Tudományegyetem Orvos- és Gyógyszerésztudományi Centrum Sebészeti Klinika (6720 
Szeged, Pécsi u. 4.) 

Illetékességi terület: 
Bács-Kiskun megye, 
Békés megye, 
Csongrád megye, 
Jász-Nagykun-Szolnok megye. 

3. Pécsi Tudományegyetem Egészségügyi Centrum Sebészeti Klinika (7624 Pécs, Ifjúság út 13.) 
Illetékességi terület: 
Baranya megye, 
Somogy megye, 
Tolna megye, 
Zala megye. 

4. Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Sebészeti Klinika (4012 Debrecen, 
Nagyerdei körút 98.) 

Illetékességi terület: 
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 
Hajdú-Bihar megye, 
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye. 

B) A Regionális Vese- és Hasnyálmirigy-transzplantációs Bizottságok működésének 
központjai 

1. Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar Transzplantációs és Sebészeti Klinika (1082 
Budapest, Baross u. 23-25.) 

Illetékességi terület: 
Budapest, 
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 
Fejér megye, 
Győr-Moson-Sopron megye, 
Hajdú-Bihar megye, 
Heves megye, 
Komárom-Esztergom megye, 
Nógrád megye, 
Pest megye, 
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 
Vas megye, 
Veszprém megye. 

2. Pécsi Tudományegyetem Egészségügyi Centrum Sebészeti Klinika (7624 Pécs, Ifjúság út 13.) 
Illetékességi terület: 
Baranya megye, 
Bács-Kiskun megye, 
Békés megye, 
Csongrád megye, 
Jász-Nagykun-Szolnok megye, 
Somogy megye, 
Tolna megye, 
Zala megye. 

4. számú melléklet a 287/2006. (XII. 23.) Korm. rendelethez 

A) PET/CT Várólista Bizottságot működtető egészségügyi szolgáltatók 

1. Országos Onkológiai Intézet 

2. Semmelweis Orvostudományi Egyetem Nukleáris Medicina Osztálya 



3. Szegedi Tudományegyetem, Orvos- és Gyógyszerésztudományi Centrum, Nukleáris Medicina Intézet 

4. Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum, Nukleáris Medicina Intézet 

5. Pécsi Tudományegyetem, Egészségügyi Centrum, Központi Klinikai Radioizotóp Laboratórium 

6. Győri Petz Aladár Megyei Oktatókórház Izotópdiagnosztikai és Terápiás Osztálya 

B) Gamma Sugársebészet Várólista Bizottságot működtető egészségügyi szolgáltató 

Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum, Idegsebészeti Klinika 

5. számú melléklet a 287/2006. (XII. 23.) Korm. rendelethez 

Kötelezően vezetendő intézményi várólisták köre 

Szakma Beavatkozás típusa Beavatkozás OENO kódja 
 

Szemészet Szürkehályog műtétei 
51470-51471; 51474-51475; 
51574. 

 

Fül-orr-gégegyógyászat Mandula, orrmandula műtét 52810; 52820; 52850. 
 

 
Orrmelléküregek, proc. mastoideus 
műtétei 

52030; 52121. 

 

Ortopédia Térdprotézis műtét 5814E-S. 
 

 Csípőprotézis műtét 
58150-58159; 5815A-5815F; 
58163-58169. 

 

 
Gerincstabilizáló műtétek, 
gerincdeformitás műtétei 

5812B-E; 58037-39; 5810Q-Y. 

 

 Gerincsérv műtétek 58033-58036. 
 

Sebészet 
Epekövesség miatti beavatkozás 
feltárás 

55110; 55112; 55119; 55131. 

 

 
Epekövesség miatti beavatkozás 
laparaszkópia 

55118; 55137-55138. 

 

 Katéteres epekőoldás 59541-59542. 
 

 
Hasfali-, lágyék sérvműtét 
implantátum beültetésével 

55360. 

 

 
Sérvműtétek (hasfali, lágyék-, 
köldök-, combsérv) implantátum 
beültetése nélkül 

55350; 55390; 55300; 55310-
55311;  
55319-55320; 55330-55331; 
55340. 

 



Kardiológia 
Diagnosztikus szívkatéterezés, 
elektrofiziológiai vizsgálat (külön 
várólistán vezetendő) 

12660; 12730-12731; 12740; 
12750-12754; 12780; 33110; 
33114; 33149; 86455. 

 

 Radiofrekvenciás katéterabláció 86453. 
 

 PTCA; Coronaria stent beültetés 33970; 33974. 
 

Urológia 
Prosztata jóindulatú 
megnagyobbodásának műtétei I. 
(Prostatectomia) 

56020; 56030; 56060; 56070. 

 

 
Prosztata jóindulatú 
megnagyobbodásának műtétei II. 
(Transurethralis prostataműtét) 

56011-56015; 5601A; 86051. 

 

Nőgyógyászat 
Nőgyógyászati műtétek nem 
malignus folyamatokban 

56850; 56860; 56540; 56550; 
56560; 56511; 56710; 56721; 
56722. 

 

 

6. számú melléklet a 287/2006. (XII. 23.) Korm. rendelethez 

Várólista jelentés az Országos Egészségbiztosítási Pénztár központi szerve részére 

A jelentés adattartalma a következő: 

Intézmény 
kódja 

Intézmény 
telephelye 

Beavatkozás- 
típus 

Listára 
kerülés 
dátuma 
[éééé/hh/nn] 

Napi 
sorszám 

Azonnali 
(akut) 
beavatkozás 
(A) 
/Halasztható 
beavatkozás 
(H) 

Esemény* 
Esemény 
dátuma 
[ééééhhnn]** 

 

        
 

* Események: 
 

Az adott hónap során 
Ellátást a beteg megkapta a jelentő intézményben normál 
rend szerint 

NOR 

 

ellátott betegek 
Ellátást a beteg megkapta a jelentő intézményben, de 
valamilyen szakmai ok miatt a listához képest előrehozva 

ELO 

 

   
 

Az adott hónap során Halasztás szakmai okokból (ideiglenes alkalmatlanság) HSZ 
 

nem ellátott betegek Halasztás kapacitáshiány miatt HKH 



 

 Halasztás a beteg kérésére HBK 
 

 A beteg nem jelent meg NJM 
 

 Egyéb okból aktualitását vesztette EOA 
 

 Nincs esemény (várakozás) NES 
 

** Események dátuma: Csak igénybevett ellátás esetén kitöltendő.  

Betegfogadási listáról szóló jelentés az Országos Egészségbiztosítási Pénztár központi 
szerve részére 

(Járóbeteg-ellátás esetén szakrendelésenként) 

A jelentés adattartalma a következő: 

Intézmény 
kódja 

Intézmény 
telephelye 

Szakrendelés 
(járó) 

Listára 
kerülés 
dátuma 
[éééé/hh/nn] 

Napi 
sorszám 

Azonnali 
(akut) 
beavatkozás 
(A) 
/Halasztható 
beavatkozás 
(H) 

Esemény* 
Esemény 
dátuma 
[ééééhhnn]** 

 

        
 

* Események: 
 

Az adott hónap során 
Ellátást a beteg megkapta a jelentő intézményben normál 
rend szerint 

NOR 

 

ellátott betegek 
Ellátást a beteg megkapta a jelentő intézményben, de 
valamilyen szakmai ok miatt a listához képest előrehozva 

ELO 

 

   
 

Az adott hónap során Halasztás szakmai okokból (ideiglenes alkalmatlanság) HSZ 
 

nem ellátott betegek Halasztás kapacitáshiány miatt HKH 
 

 Halasztás a beteg kérésére HBK 
 

 A beteg nem jelent meg NJM 
 

 Egyéb okból aktualitását vesztette EOA 
 

 Nincs esemény (várakozás) NES 
 

** Esemény dátuma: Csak igénybevett ellátás estén kitöltendő.  
 



 
 

43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 

az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának 
részletes szabályairól 

33/A. § (1) A mentési feladatot végző szolgáltatók finanszírozása – ide nem értve a koraszülött mentést 
végző szolgáltatókat – az 5. mellékletben a mentési feladatra meghatározott előirányzat terhére a 
szolgáltatóval kötött szerződés szerinti fix összegű díjazással történik, melyet az OEP havonta a 
tárgyhónapot megelőző hónapban a 6. § (3) bekezdése szerint utalványoz. 

 (2) A szolgáltató az elvégzett mentési feladatokról a 23. számú melléklet szerinti adattartalommal 
havonta, a tárgyhónapot követő hónap 5. napjáig jelentést küld az OEP-nek. 

 (3) A szervátültetést végzõ orvos vagy munkacsoport, a szerv és a vérminta szállításának díjazása havi 4 
millió forint fix összegû díjjal történik az 5. számú melléklet szerinti Mentés elõirányzat terhére. A 
szolgáltató az elvégzett szállítási feladatokról a 32. számú melléklet szerinti adattartalommal havonta, a 
tárgyhónapot követõ hónap 5. napjáig jelentést küld az OEP-nek. 

42. § A finanszírozással kapcsolatos nem személyes adatok közérdekű adatoknak minősülnek. Az 
adatokhoz való hozzáférés és ellenőrizhetőségük érdekében 

a) az OEP a havi összesített teljesítményadatokról és a kifizetésekről az 5. melléklet szerinti bontásban, 
ellátástípusonként készített tájékoztatót - az utalványozással egyidejűleg - megküldi az Egészségügyi 
Minisztériumnak, amelyet az EüM és az OEP hivatalos tájékoztatóként közzétesz az Egészségügyi 
Közlönyben, 

b) az OEP a finanszírozási adatok közül a 22. számú melléklet A) pontja szerinti adatokat honlapján 
közzéteszi, továbbá a C) pont szerinti adatokat megküldi az EüM részére, 

c) a finanszírozási adatokról az OEP - a b) pontban foglaltak mellett - az EüM részére esetenként, igény 
szerinti csoportosításban összesítést és elemzést készít. 

43. § (1) Az R. 1. mellékletében szereplő - tételes elszámolás alá eső - egyszer használatos eszközök és 
implantátumok felhasználásáról olyan nyilvántartást kell vezetni, amely biztosítja a felhasznált eszköz(ök) 
beszerzését igazoló dokumentum(ok) és az ellátott esetek közötti megfeleltetést. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti felhasznált eszközökről és implantátumokról a szolgáltató a finanszírozáshoz 
a 17. számú melléklet szerinti adatokat a tárgyhónapot követő hónap 5. napjáig megküldi a finanszírozónak. 

(3) Az (1) bekezdés szerinti egyes eszközökre és implantátumokra eső éves országos keretszámot az OEP 
- az Egészségügyi Minisztérium egyetértésével - határozza meg. Az eszközök felhasználására az OEP 
szolgáltatónként keretösszeget állapít meg. A finanszírozó a megállapított keret mértékéig finanszírozza a 
felhasználást. 

(4) Az OEP az (1) bekezdés szerinti eszközöket és implantátumokat természetben is biztosíthatja, erről 
azonban az intézeteket legalább 3 hónappal előbb értesíti. Ellenkező esetben az intézetek maguk 
gondoskodnak a beszerzésről, az OEP az elszámolt eszközök térítésére felső korlátot állapíthat meg. 

43/A. § (1) Az R. 1/A. mellékletében szereplő tételes elszámolás alá eső gyógyszerek felhasználásáról 
olyan nyilvántartást kell vezetni, amely biztosítja a felhasznált gyógyszer beszerzését igazoló 
dokumentum(ok) és az ellátott esetek közötti megfeleltetést. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti gyógyszerek felhasználásáról a szolgáltató a 17/A. melléklet szerinti adatokat 
a tárgyhónapot követő hónap 5. napjáig megküldi a finanszírozónak. 

(3) Finanszírozó a szolgáltatótól az (1) bekezdés szerinti gyógyszerek finanszírozásához az R. 1/A. számú 
mellékletében meghatározott indikációkban a gyógyszeralkalmazás szakmai feltételeinek ellenőrzése 
céljából az adott gyógyszer alkalmazási előírásában és a vizsgálati és terápiás eljárási rendben meghatározott 
kiegészítő adatokat kérhet. 

(4) A szolgáltató a (3) bekezdés szerinti adatszolgáltatást a (2) bekezdésben meghatározottak szerint 
köteles elektronikus formában teljesíteni a finanszírozó felé. Hiányos vagy hibás adatszolgáltatás esetén a 
szolgáltatóra az 5. § (1) bekezdésében foglaltak az irányadóak. 

(5) Az (1) bekezdés szerinti gyógyszerekre eső éves országos keretszámot az OEP - az egészségügyi 
miniszter egyetértésével - határozza meg. Adott gyógyszer felhasználására az OEP szolgáltatónként keretet 
állapít meg, a finanszírozó a megállapított keret mértékéig finanszírozza a felhasználást. 

(6) Az OEP az (1) bekezdés szerinti gyógyszereket - közvetlenül vagy a gyártó/forgalmazó 
közreműködésével - természetben is biztosíthatja. Az OEP a természetben biztosított gyógyszerek 
felhasználása tekintetében is felső korlátot állapíthat meg. 



44. § (1) Az R. 8. számú mellékletében szereplő ellátások finanszírozása a költségigényesség 
függvényében egyedileg történik. 

(2) A még országosan nem elterjedt, az R. 8. számú mellékletében foglalt nagy értékű műtéti eljárások, 
beavatkozások éves országos keretszámát az OEP - az Egészségügyi Minisztérium egyetértésével - határozza 
meg. A műtétek, eljárások végzésére az OEP szolgáltatónként keretösszeget állapít meg. 

(3) Az (1) bekezdés szerinti ellátásokról a szolgáltató a finanszírozáshoz a 17. számú melléklet szerinti 
adatokat a tárgyhónapot követő hónap 5. napjáig megküldi a finanszírozónak. 

44/A. § Az OEP az 5. számú mellékletben az Összevont szakellátáson belül a rendkívüli kiadásokra 
rendelkezésre álló előirányzat mértékéig finanszírozza 

a) az A(H1N1)v vírus által okozott járvánnyal kapcsolatban felmerülő többletszolgáltatásokat, 
b) a nem befogadott életmentő, szervpótló kezeléseket (műszív-kezelés), 
c) a korai vetélést megelőző immunglobulin kezeléseket (IVIG kezelés), 
d) az olyan eljárást, amely esetében a befogadási eljárás nem indítható el (kis esetszámban előforduló, a 

finanszírozásba gazdaságosan be nem fogadható eljárás: speciális hallásjavító BAHA implantátum), 
e) a befogadási eljárás megindításától a finanszírozás jogi feltételeinek megteremtéséig terjedő időben az 

eljárás tárgyát képező eszközt (prostata brachyterápia), és 
f) a tételes elszámolású, egyszer-használatos eszközt befogadott indikáción kívüli indikációban 

(müszfinchter). 
45. § (1) Az előre nem tervezhető, rendkívüli, illetve egyedi eset az OEP főigazgatójának döntése alapján 

bármely, az ellátásra szakmailag alkalmas szolgáltatónak - az esetre vonatkozó külön szerződés nélkül - 
finanszírozható. Amennyiben a szolgáltató igazolt többletköltsége az 5 millió forintot meghaladja a nem 
tervezhető, rendkívüli, illetve az egyedi eset az egészségügyi miniszter egyetértése esetén finanszírozható. 

(2) A finanszírozás összegének (1) bekezdés szerinti kiegészítésére irányuló igényt - részletes 
költségkimutatással együtt - a szolgáltató az adott ellátás befejezését követő 60 napon belül nyújthatja be, 
abban az esetben, amennyiben a betegellátás költsége a finanszírozott HBCs díj ötszörösét meghaladja. 

45/A. § A fekvőbeteg-gyógyintézetben a napi élelmezési nyersanyagnorma általános forgalmi adó nélküli 
összege naponta és betegenként átlagosan legalább ötszázötven forint. 

Egyéb ellátások 

46. § (1) Az OEP a dialízis ellátások országosan egységes alapdíjára jutó forintértéket az éves 
költségvetési törvényben az e célra rendelkezésre álló keret és az országos teljesítmények alapján havonta 
állapítja meg a szerződés szerinti kezelőhelyek száma, valamint a működési idő szerinti mértékig. A dializáló 
eljárásokat és a dializáló eljáráson belüli arányokat az R. 11. számú melléklete tartalmazza. 

(2) Ha jogszabály lehetővé teszi a dializáló kezelések kúraszerű ellátásként kerülnek finanszírozásra. 
(3) A szolgáltató a 18. számú melléklete szerinti adatokat megküldi a tárgyhónapot követő hónap 5. 

napjáig a finanszírozónak. Az OEP a díjakat kiszámítja, és a tárgyhónapot követő hónapban az utalványt 
megküldi a Kincstárnak. 

47. § (1) A szervtranszplantációs riadó jelentéséért és a szerv kivételéig történő donorellátásáért, ideértve 
a műtéti rendelkezésre állást is, egy szerv sikeres kivétele esetén (páros szerv esetén a páros szervért 
együttesen) 456 000 forint, több szerv sikeres kivétele esetén 600 000 forint díjazás jár. A szolgáltató a 
díjazás 70%-át köteles a szervkivételben közreműködő személyek díjazására fordítani. 

(2) A szervet átültetésre előkészítő munkacsoport tevékenységéért - ha azt transzplantáció követi - az OEP 
szervenként (páros szerv esetén a páros szervért együttesen) 420 000 forint, máj esetén 900 000 forint és 
tüdő(k) esetén 135 000 forint díjazást folyósít. 

 

 

2. melléklet a 18/2002. (XII. 28.) ESzCsM rendelethez 

A HIV-vel való fertőzöttség megállapítása céljából térítésmentes szűrővizsgálat végzésére 
jogosult laboratóriumok 

I. A véradás során levett vérek, valamint az átültetés céljából történő szerv-, szövetadományozáshoz, 
illetve kivételhez kapcsolódó kötelező szűrővizsgálat elvégzésére jogosult laboratóriumok: 

a) Budai Regionális Vérellátó Központ, Budapest, 



b) Délpesti Területi Vérellátó, Budapest, 
c) Debreceni Regionális Vérellátó Központ, Debrecen, 
d) Győri Regionális Vérellátó Központ, Győr, 
e) Kecskeméti Területi Vérellátó, Kecskemét, 
f) Miskolci Területi Vérellátó, Miskolc, 
g) Pécsi Regionális Vérellátó Központ, Pécs, 
h) Soproni Területi Vérellátó, Sopron, 
i) Szegedi Regionális Vérellátó Központ, Szeged, 
j) Szekszárdi Területi Vérellátó, Szekszárd, 
k) Székesfehérvári Területi Vérellátó, Székesfehérvár, 
l) Szombathelyi Területi Vérellátó, Szombathely, 
m) Zalaegerszegi Területi Vérellátó, Zalaegerszeg, 
n) Váci Területi Vérellátó, Vác, 
o) Veszprémi Regionális Vérellátó Központ, Veszprém. 
II. Az I., illetve a III. pontban nem említett szűrővizsgálatok, valamint az anonim szűrővizsgálatok, 

továbbá az önkéntes, nem anonim módon elvégzett szűrővizsgálatok elvégzésére jogosult laboratóriumok: 
a) az OEK Virológiai Főosztály laboratóriuma, 
b) az OEK HIV nemzeti referencia-laboratóriuma, 
c) az ÁNTSZ regionális laboratóriumai, 
d) a HM Állami Egészségügyi Központ Transzfuziológiai Diagnosztikai Osztálya, 
e) a Fővárosi Önkormányzat Egyesített Szent István és Szent László Kórház-Rendelőintézet 

Víruslaboratóriuma. 
III. A mesterséges megtermékenyítés céljára levett sperma adományozása során a donortól levett vér 

szűrővizsgálatára és megerősítő vizsgálatára jogosult laboratórium: 
a) az OEK Virológiai Főosztály laboratóriuma (szűrés), 
b) az OEK HIV nemzeti referencia-laboratóriuma (szűrés, megerősítés). 
IV. Acornea donor vírusvizsgálatára, az intézetben ellátott betegek, illetve a levett vérek szűrővizsgálata 

tekintetében, a III. és VI. pontban meghatározott szűrővizsgálat kivételével: 
a) a HM Állami Egészségügyi Központ Vérellátó Osztálya. 
V. A Fővárosi Önkormányzat Péterfy Sándor utcai Kórház-Rendelőintézetben átültetés céljából végzett 

szerv-, szövet kivétel esetében: 
a) a Fővárosi Önkormányzat Péterfy Sándor utcai Kórház-Rendelőintézet Központi Laboratóriuma. 
VI. Megerősítő vizsgálatok elvégzésére jogosult laboratóriumok: 
1. Anonim szűrővizsgálat esetén: 
a) az OEK HIV nemzeti referencia-laboratóriuma, 
b) a Fővárosi Önkormányzat Egyesített Szent István és Szent László Kórház-Rendelőintézet 

Víruslaboratóriuma. 
2. Nem anonim módon elvégzett szűrővizsgálat esetén: 
a) az OEK HIV nemzeti referencia-laboratóriuma, 
b) az Országos Vérellátó Szolgálat Központi Laboratóriuma kizárólag a I. pontban felsorolt 

laboratóriumok által végzett szűrővizsgálatok tekintetében. 
 

32. számú melléklet a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelethez 
 
A szervátültetést végzõ orvos vagy munkacsoport, szerv, vérminta szállítási tevékenység 
teljesítményjelentés adattartama 
I. Mentõ gépjármûvek összesítõ adatai 
1. Jelentési idõszak 
2. Mentõállomás kódja 
3. Mentõjármû forgalmi rendszáma/légi mentõjármû azonosítója 
4. Aktuális napi dátum 
5. Km-óra állása a szolgálat megkezdésekor 
6. Km-óra állása a szolgálat leadásakor 
7. Napi összes repülési idõ 
II. Esetre vonatkozó mentési jelentés 
1. Jelentési idõszak 
2. Mentõállomás azonosító kódja 
3. Mentési adatlap sorszáma 



4. Mentõjármû típusa 
5. A recipiens beteg születési dátuma 
6. A recipiens beteg társadalombiztosítási azonosító jele 
7. Térítési kategória 
8. A recipiens beteg állampolgársága 
9. Mentõjármû forgalmi rendszáma/légi mentõjármû azonosítója 
10. Mentési esemény dátuma 
11. Orvos vagy munkacsoport/szerv/vérminta felvétel ideje 
12. Orvos vagy munkacsoport/szerv/vérminta átadás ideje 
13. Km-óra állása az orvos vagy munkacsoport/szerv/vérminta felvételekor 
14. Km-óra állása az orvos vagy munkacsoport/szerv/vérminta átadásakor 
15. Hasznos km száma 
16. Hasznos légi órák száma 
17. Mentés típusa 
III. Szállított orvosi munkacsoportra/szervre/vérmintára vonatkozó adatok jelentése 
1. Jelentési idõszak 
2. Mentõállomás azonosító kódja 
3. Mentési adatlap száma 
4. Mentésirányító kódja 
5. Mentést végzõ kísérõ(k) azonosítója 
6. A mentés indokául szolgáló diagnózis 
7. A szervet átadó egészségügyi intézmény kódja 
8. A szervet átvevõ egészségügyi intézmény kódja 
9. A szerv átadás helye (a település közigazgatási kódja) 
10. A szerv felvétel helye (a település közigazgatási kódja) 
 
Dátum: ........... év ............................... hó ........ nap 

 
............................................. 

szolgáltató 

 

1997. évi LXXXIII. törvény  

a kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól  

28. § (1) A Magyarországon nem hozzáférhetõ gyógyító eljárások más országban való igénybevételéhez 
a biztosítottaknak – ide nem értve a megállapodás alapján egészségügyi ellátásra jogosultakat – az E. Alap 
terhére támogatás nyújtható. 
(2) Az egészségbiztosító megtéríti 
a) a biztosított recipiensbe való átültetés céljából külföldön történõ szerv- és szöveteltávolításnak, 
b) az a) pont szerinti szerv és szövet magyarországi egészségügyi szolgáltatóhoz történõ szállításának, 
ideértve a külföldi donor külföldön történõ kivizsgálásának, valamint 
c) a biztosított recipiens külföldi vagy nemzetközi várólistára helyezésének igazgatási költségeit, amelyek 
máshonnan nem térülnek meg. 
(3) A külföldi donor külföldi ellátásával kapcsolatban az Eütv. 207. § (2) bekezdése nem alkalmazható. 
(4) A támogatás és a megtérítés rendjét a Kormány rendeletben szabályozza.  
83. § (4) (Felhatalmazást kap az egészségbiztosításért felelõs miniszter, hogy rendeletben határozza meg) 
g) a központi várólista, a transzplantációs várólista, a térségi várólista, az intézményi elõjegyzés, valamint 
a betegfogadási lista tekintetében a sorrend kialakításának és az eltérés lehetõségének feltételeit és szabályait, 
továbbá a várólista, illetve az intézményi elõjegyzés adatainak honlapon történõ közzétételére vonatkozó 
szabályokat… 



 

18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 

a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi 
intézkedésekről 

Járványügyi érdekből végzett szűrővizsgálatok 

24. § (1) A véregységek (donációk) szűrővizsgálata kötelező lues, HIV1, HIV2, HBsAg, anti-HBc és 
HCV fertőzöttség ellenőrzésének céljából, illetve külön jogszabályban foglalt esetben CMV fertőzöttség 
ellenőrzése céljából. 

(2) Szerv-, szövet- vagy sejtátültetés esetén a donorok szűrővizsgálata az (1) bekezdésben felsorolt 
fertőzöttség kizárása céljából kötelezően elvégzendő. 

(3) Mesterséges megtermékenyítés céljára sperma csak akkor használható fel, ha a donor nem szenved 
luesben és a spermavétel idején, valamint 6 hónap múlva is HIV, HBV és HCV negatívnak bizonyul. 

 
 

227/2003. (XII. 13.) Korm. rendelet 
 

a külföldi gyógykezelésekkel kapcsolatos egyes kérdésekrõl 
 

1. § (1) A rendelet alkalmazási köre a külföldi gyógykezelések feltételeire és elszámolási rendjére terjed 
ki. 
(2) E rendelet alkalmazása szempontjából külföldi gyógykezelésre jogosult az a személy, aki 
a) a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások 

fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Tbj.) 5. §-a alapján biztosított, 
b) a Tbj. 16. §-ának (1) bekezdése alapján egészségügyi szolgáltatásra jogosult, ide nem értve a Tbj. 16. §-

a (1) bekezdésének p) pontja szerinti jogosultat. 
(3) E rendelet szabályai alkalmazandók a (2) bekezdés b) pontja szerint jogosult recipiens 
a) érdekében külföldi donoron külföldi egészségügyi szolgáltató által végrehajtott vizsgálat, szerv-, illetve 

szöveteltávolítás, továbbá a szerv- és szövet magyarországi egészségügyi szolgáltatóhoz történõ 
szállításának, valamint 

b) külföldi, illetve nemzetközi várólistára helyezésének finanszírozására. 
10/A. § (1) Nemzetközi megállapodásnak vagy a szolgáltatóval kötött eseti megállapodásnak 

megfelelõen, 
a) az Országos Vérellátó Szolgálat (a továbbiakban: OVSZ), vagy 
b) csontvelõ vagy õssejt transzplantációja esetén az illetékes transzplantációs centrum igazolása alapján az 

OEP megtéríti az 1. § (2) 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 történõ szállításának költségeit. 

(2) Az OVSZ kezdeményezése alapján az egészségbiztosító megtéríti az 1. § (2) bekezdés b) pontja 
szerint jogosult recipiens külföldi vagy nemzetközi várólistára helyezésének regisztrációs díját. 

(3) Az OVSZ a 2. melléklet szerint igazolja az OEP felé a szervátültetéssel kapcsolatban külföldön 
végzett donorkivizsgálással, a szerv- és szöveteltávolítással, valamint a szerv- és szövet külföldrõl történõ 
szállításával kapcsolatban felmerült költségek indokoltságát. Az OEP a számlával igazolt költségeket a 
vizsgálatot és a szerv-, illetve szöveteltávolítást végzõ külföldi szolgáltatónak, illetve a szerv- vagy 
szövetszállítást végzõ szolgáltatónak utalja át. Az (1) és (2) bekezdésben felsorolt és az OVSZ által a 
szolgáltatónak kifizetett költségeket és díjakat az OEP az OVSZ részére téríti meg utólagosan. 

10/B. § (1) Az EUROTRANSPLANT International Foundation alapítvánnyal (a továbbiakban: 
Eurotransplant) kötött szervcsere-megállapodás keretében elõkészített 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 felelõs 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 követõ évben várható szervcsere-
igénynek megfelelõen évente felülvizsgálják. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti szervcsere-megállapodás által elõírt szervkivételi díj-különbözet évente kerül 
elszámolásra az OEP és az OVSZ között. Amennyiben 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 beültetendõ szerv külföldön történõ 
eltávolításáért az OEP külföldi szolgáltató részére díjat nem fizet. Amennyiben az Eurotransplant részére 
átadott szervek száma a tárgyévben meghaladja az Eurotransplanttól kapott szervek számát, a szervkivételi 
díj-különbözet az Egészségbiztosítási Alapot illeti.  

 

2. melléklet a 227/2003. (XII. 13.) Korm. rendelethez 
 
Az Országos Vérellátó Szolgálat igazolja, hogy a mellékelt számlák az alábbi személyen végrehajtandó 

vagy elvégzett transzplantációval kapcsolatban felmerült jogszerû és célhoz kötött költségeket takarnak 
 
Név:.................................................................................................................................................................. 
 
TAJ...................................................................................................................................................................  
 
az alábbi jogcímen: 
 
Regisztrációs költség 
 
Szervkivétel költsége 
 
Donorvizsgálat költsége 
 
Szerv- és szövet szállítás költsége 
 
Az Országos Vérellátó Szolgálat kéri a mellékelt számlán/számlákon szereplõ összeg átutalását a számlát 

kiállító szolgáltató részére. 
 
Az Országos Vérellátó Szolgálat a mellékelt számlával/számlákkal igazolt költségeket a számlát kiállító 

szolgáltatónak kifizette és kéri a költségek megtérítését. 
 
A fenti költségek az Eurotransplant International Foundation alapítvánnyal kötött megállapodás alapján 

merültek fel. 
 
Budapest, ............................................................................................. 
 
A Országos Vérellátó Szolgálat nevében, 

 
aláírás 

 
 

P. H. 



1997. évi XLVII. törvény 

az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről 

I. Fejezet 

Általános és értelmező rendelkezések 

1. § E törvény célja, hogy meghatározza az egészségi állapotra vonatkozó különleges személyes adatok és 
az azokhoz kapcsolódó személyes adatok kezelésének feltételeit és céljait. Személyes adatot csak törvényes 
cél eléréséhez szükséges esetekben és mértékben lehet kezelni. 

2. § E törvény hatálya kiterjed 
a) minden egészségügyi ellátást nyújtó, valamint annak szakmai felügyeletét, ellenőrzését végző 

szervezetre és természetes személyre, továbbá az irányított betegellátás szervezését végző szervezetre (a 
továbbiakban: egészségügyi ellátóhálózat), valamint minden olyan jogi személyre, jogi személyiséggel nem 
rendelkező szervezetre és természetes személyre, amely vagy aki egészségügyi és személyazonosító adatot 
kezel (a továbbiakban: egyéb adatkezelő szerv), 

b) minden, az egészségügyi ellátóhálózattal, valamint az egyéb adatkezelő szervvel kapcsolatba került 
vagy kerülő, illetve annak szolgáltatásait igénybe vevő természetes személyre, függetlenül attól, hogy beteg-
e vagy egészséges (a továbbiakban: érintett), valamint 

c) az e törvény előírásai szerint kezelt, az érintettre vonatkozó egészségügyi és személyazonosító adatra. 
3. § E törvény alkalmazásában 
a) egészségügyi adat: az érintett testi, értelmi és lelki állapotára, kóros szenvedélyére, valamint a 

megbetegedés, illetve az elhalálozás körülményeire, a halál okára vonatkozó, általa vagy róla más személy 
által közölt, illetve az egészségügyi ellátóhálózat által észlelt, vizsgált, mért, leképzett vagy származtatott 
adat; továbbá az előzőekkel kapcsolatba hozható, az azokat befolyásoló mindennemű adat (pl. magatartás, 
környezet, foglalkozás); 

b) személyazonosító adat: a családi és utónév, leánykori név, a nem, a születési hely és idő, az anya 
leánykori családi és utóneve, a lakóhely, a tartózkodási hely, a társadalombiztosítási azonosító jel (a 
továbbiakban: TAJ szám) együttesen vagy ezek közül bármelyik, amennyiben alkalmas vagy alkalmas lehet 
az érintett azonosítására; 

c) gyógykezelés: minden olyan tevékenység, amely az egészség megőrzésére, továbbá a megbetegedések 
megelőzése, korai felismerése, megállapítása, gyógyítása, a megbetegedés következtében kialakult 
állapotromlás szinten tartása vagy javítása céljából az érintett közvetlen vizsgálatára, kezelésére, ápolására, 
orvosi rehabilitációjára, illetve mindezek érdekében az érintett vizsgálati anyagainak feldolgozására irányul, 
ideértve a gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök, gyógyászati ellátások kiszolgálását, a mentést és 
betegszállítást, valamint a szülészeti ellátást is; 

d) orvosi titok: a gyógykezelés során az adatkezelő tudomására jutott egészségügyi és személyazonosító 
adat, továbbá a szükséges vagy folyamatban lévő, illetve befejezett gyógykezelésre vonatkozó, valamint a 
gyógykezeléssel kapcsolatban megismert egyéb adat; 

e) egészségügyi dokumentáció: a gyógykezelés során a betegellátó tudomására jutott egészségügyi és 
személyazonosító adatokat tartalmazó feljegyzés, nyilvántartás vagy bármilyen más módon rögzített adat, 
függetlenül annak hordozójától vagy formájától; 

f) kezelést végző orvos: az érintett gyógykezelését végző vagy abban közreműködő orvos; 
g) betegellátó: a kezelést végző orvos, az egészségügyi szakdolgozó, az érintett gyógykezelésével 

kapcsolatos tevékenységet végző egyéb személy, a gyógyszerész; 
h) 
i) adatkezelő: a betegellátó; az intézményvezető; az adatvédelmi felelős; továbbá közegészségügyi-

járványügyi közérdekből az 5. § (3) bekezdésében meghatározott szervek és személyek; továbbá a 22. § 
szerinti esetekben az ott meghatározottak szerint az egészségbiztosítási szerv; a 22/E. §-ban meghatározottak 
szerint az orvosszakértői, rehabilitációs, illetve szociális szakértői szerv; a Nyugdíj-biztosítási Alap 
kezeléséért felelős nyugdíj-biztosítási szerv és a nyugdíj-biztosítási igazgatási szerv; továbbá a 16/A. §-ban 
meghatározottak szerint, valamint a lakossági célzott szűrővizsgálatok szervezése érdekében a 3. § b) pont 
szerinti személyazonosító adat tekintetében az egészségügyi államigazgatási szerv; a 14/A. §-ban 
meghatározott adatok tekintetében a gyógyszer, gyógyászati segédeszköz, gyógyászati ellátás kiszolgáltatója, 
illetve nyújtója; a 15/A. §-ban meghatározattak szerint a munkavédelmi hatóság és a tevékenységének 
ellátását segítő munkahigiénés és foglalkozás-egészségügyi szerv; 



j) közeli hozzátartozó: a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbe fogadott, a mostoha- és nevelt 
gyermek, az örökbe fogadó, a mostoha- és nevelőszülő, valamint a testvér és az élettárs; 

k) sürgős szükség: az egészségi állapotban hirtelen bekövetkezett olyan változás, amelynek következtében 
azonnali egészségügyi ellátás hiányában az érintett közvetlen életveszélybe kerülne, illetve súlyos vagy 
maradandó egészségkárosodást szenvedne; 

l) 
m) EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban 

részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Közösség és tagállamai, valamint 
az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi 
szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával 
azonos jogállást élvez; 

n) harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam; 
o) ellátásszervező: az irányított betegellátás szervezésére vállalkozó egészségügyi szolgáltató. 

II. Fejezet 

Az adatkezelés célja 

4. § (1) Az egészségügyi és személyazonosító adat kezelésének célja: 
a) az egészség megőrzésének, javításának, fenntartásának előmozdítása, 
b) a betegellátó eredményes gyógykezelési tevékenységének elősegítése, ideértve a szakfelügyeleti 

tevékenységet is, 
c) az érintett egészségi állapotának nyomon követése, 
d) a népegészségügyi [16. §], közegészségügyi és járványügyi érdekből szükségessé váló intézkedések 

megtétele, 
e) a betegjogok érvényesítése. 
(2) Egészségügyi és személyazonosító adatot az (1) bekezdésben meghatározottakon túl - törvényben 

meghatározott esetekben - az alábbi célból lehet kezelni: 
a) egészségügyi szakember-képzés, 
b) orvos-szakmai és epidemiológiai vizsgálat, elemzés, az egészségügyi ellátás tervezése, szervezése, 

költségek tervezése, 
c) statisztikai vizsgálat, 
d) hatásvizsgálati célú anonimizálás és tudományos kutatás, 
e) az egészségügyi adatot kezelő szerv vagy személy hatósági vagy törvényességi ellenőrzését, szakmai 

vagy törvényességi felügyeletét végző szervezetek munkájának elősegítése, ha az ellenőrzés célja más 
módon nem érhető el, valamint az egészségügyi ellátásokat finanszírozó szervezetek feladatainak ellátása, 

f) a társadalombiztosítási, illetve szociális ellátások megállapítása, amennyiben az az egészségi állapot 
alapján történik, 

g) az egészségügyi ellátásokra jogosultak részére a kötelező egészségbiztosítás terhére igénybe vehető 
szolgáltatások rendelésének és nyújtásának, valamint a gazdaságos gyógyszer-, gyógyászati segédeszköz- és 
gyógyászati ellátás rendelési szabályai betartásának a vizsgálata, továbbá a külön jogszabály szerinti 
szerződés alapján a jogosultak részére nyújtott ellátások finanszírozása, illetve az ártámogatás elszámolása, 

h) bűnüldözés, továbbá a rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvényben meghatározott feladatok 
ellátására kapott felhatalmazás körében bűnmegelőzés, 

i) a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvényben meghatározott feladatok ellátása, 
az abban kapott felhatalmazás körében, 

j) közigazgatási hatósági eljárás, 
k) szabálysértési eljárás, 
l) ügyészségi eljárás, 
m) bírósági eljárás, 
n) az érintettnek nem egészségügyi intézményben történő elhelyezése, gondozása, 
o) a munkavégzésre való alkalmasság megállapítása függetlenül attól, hogy ezen tevékenység 

munkaviszony, közalkalmazotti és közszolgálati jogviszony, hivatásos szolgálati viszony vagy egyéb 
jogviszony keretében történik, 

p) közoktatás, felsőoktatás és szakképzés céljából az oktatásra, illetve képzésre való alkalmasság 
megállapítása, 

q) a katonai szolgálatra, illetve a személyes honvédelmi kötelezettség teljesítésére való alkalmasság 
megállapítása, 

r) munkanélküli ellátás, foglalkoztatás elősegítése, valamint az ezzel összefüggő ellenőrzés, 



s) az egészségügyi ellátásokra jogosultak részére vényen rendelt gyógyszer, gyógyászati segédeszköz és 
gyógyászati ellátás folyamatos és biztonságos kiszolgáltatása, illetve nyújtása érdekében, 

t) a munkabalesetek, foglalkozási megbetegedések - ideértve a fokozott expozíciós eseteket is - 
kivizsgálása, nyilvántartása és a szükséges munkavédelmi intézkedések megtétele. 

(3) Az (1)-(2) bekezdésekben meghatározott céloktól eltérő célra is lehet az érintett, illetve törvényes vagy 
meghatalmazott képviselője (a továbbiakban együtt: törvényes képviselő) - megfelelő tájékoztatáson alapuló 
- írásbeli hozzájárulásával egészségügyi és személyazonosító adatot kezelni. 

(4) Az (1)-(2) bekezdések szerinti adatkezelési célokra csak annyi és olyan egészségügyi, illetve 
személyazonosító adat kezelhető, amely az adatkezelési cél megvalósításához elengedhetetlenül szükséges. 

Statisztikai célú adatkezelés 

20. § (1) Az érintett egészségügyi adatai statisztikai célra - a (2)-(3) bekezdésekben foglaltak kivételével - 
személyazonosításra alkalmatlan módon kezelhetők. 

(2) Az érintett egészségügyi és személyazonosító adata statisztikai célú felhasználásra 
személyazonosításra alkalmas módon az érintett írásbeli hozzájárulásával adható át. 

(3) Élveszületés és halálozás esetén a születés, illetve halálozás helye szerint illetékes anyakönyvvezető 
útján a Központi Statisztikai Hivatal részére az egészségügyi és személyazonosító adatokat át kell adni. A 
születéssel, illetve halálozással kapcsolatos események anyakönyvezése céljából teljesítendő bejelentési 
kötelezettsége során a betegellátó megismerheti és továbbíthatja élveszületés esetén a gyermek szülei, 
halálozás esetén az életben lévő házastárs, bejegyzett élettárs személyi azonosító adatait. 

(4) A nemzetközi adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséhez, az egészségpolitikai döntésekhez, az 
egészségügyi ellátás tervezéséhez, szervezéséhez, a népegészségügyi mutatók monitorozásához, illetve a 
minőségi és biztonsági követelmények érvényesülésének ellenőrzéséhez szükséges, az egészségügyi 
ellátóhálózat által, továbbá az egészségbiztosítási szerv által finanszírozási célból gyűjtött és kezelt, 
személyazonosításra alkalmatlan ágazati, szakmai adatok körét, az adatkezelés és az adattovábbítás rendjét a 
miniszter határozza meg. 

(5) Az egészségbiztosítási szerv által finanszírozási célból gyűjtött adatok személyazonosításra 
alkalmatlan módon a (4) bekezdés szerinti célból is kezelhetők és az ott meghatározott módon továbbíthatók. 

 

Adattovábbítás az egészségügyi ellátóhálózaton kívüli szerv megkeresésére 

27. § A személyazonosításra alkalmatlan egészségügyi adat időbeli és területi korlát nélkül 
továbbítható. 

III. Fejezet 

33. § (1) Az egészségügyi ellátóhálózaton kívüli intézmény, illetve szerv vagy személy (a továbbiakban: 
nem egészségügyi intézmény) a feladatai ellátásához szükséges mértékben a 4. § szerinti célból kezelhet 
egészségügyi és személyazonosító adatot. 

(2) Az érintett elhelyezésére vagy gondozására szolgáló nem egészségügyi intézmény kezelheti az 
érintettnek minden olyan egészségügyi és személyazonosító adatát, amely az intézményi elhelyezés, 
gondozás szempontjából szükséges. 

(3) A nem egészségügyi intézmény adatkezelésére - a 34-35. §-ban foglalt eltérésekkel - a II. fejezet 
rendelkezései értelemszerűen irányadók. 

34. § (1) Nem egészségügyi intézmény esetén - a betegellátón kívül - adatkezelő az intézményvezető által 
adatkezeléssel megbízott, továbbá a külön jogszabály szerint hatósági jogkört gyakorló személy lehet. 

(2) Egészségügyi adatot felvehet az 5. § (1) bekezdésében meghatározott személyeken túl 
a) az óvodai nevelés, iskolai oktatás területén az óvodai neveléssel, iskolaérettséggel, képzési 

kötelezettséggel, iskolai pályaalkalmassággal kapcsolatos vizsgálatok (2. számú melléklet) elvégzése esetén 
a közoktatás pedagógiai szakszolgálati intézményének tagja, 

b) hadköteles személy esetén a katonai egészségügyi alkalmasság (2. számú melléklet) megállapítását 
végző bizottság tagja, illetve a hadkiegészítő parancsnokság sorozó szakfőorvosa. 

35. § A nem egészségügyi intézményben az adatkezelő a működése során tudomására jutott orvosi titkot 
köteles megtartani. Az adatkezelő mentesül a titoktartási kötelezettség alól a 7. § (2) bekezdése szerinti 
esetekben. 

35/A. § 



IV. Fejezet 

Vegyes és záró rendelkezések 

36. § 
37. § (1) Az e törvény által nem szabályozott kérdésekben az Avtv., továbbá a TAJ szám kezelésére 

vonatkozóan a személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és azonosítási kódokról szóló 1996. 
évi XX. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. 

(2) Harmadik országba történő adattovábbítás esetén e törvény, valamint az Avtv. vonatkozó 
rendelkezéseit kell alkalmazni. 

(3) E törvény előírásait alkalmazni kell a meghalt személyre vonatkozó egészségügyi adatok esetén is. 
 



9/1993. (IV. 2.) NM rendelet 

az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről 

8. számú melléklet a 9/1993. (IV. 2.) NM rendelethez 

Nagy értékű, országosan nem elterjedt műtéti eljárások, beavatkozások díjtételei 

   Megnevezés Díjtétel 
 

    (E Ft) 
 

1.   Veseátültetés  
 

  55551 Veseátültetés halottból 4 200 
 

  55553 Veseátültetés élőből  
 

2. *  Csontvelő transzplantáció  
 

  54101 Felnőtt autológ csontvelő transzplantáció 12 560 
 

  54100 Felnőtt allogén csontvelő transzplantáció 24 045 
 

  54103 Gyermek autológ csontvelő transzplantáció 15 480 
 

  54102 Gyermek allogén csontvelő transzplantáció 24 948 
 

  54104 
Unrelated, azaz idegen donortól származó csontvelő 
transzplantáció kiegészítő díja 

2 453 

 

  54105 Őssejt szelekció 2 453 
 

3. *  Terápiás aferezis, haemaferezis  
 

  88571 Plazmaferesis, kézi  
 

  88573 Erythrocytaferesis, gépi  
 

  88574 Erythrocytaferesis, kézi, 2 E  
 

  88575 Leukaferesis I.(10-15 liter vérvolumen)  
 

  88576 Leukaferesis II. (15-20 liter vérvolumen)  
 

  88577 Lymphocytaferesis 215 
 

  88578 PBSC aferesis  
 

  88579 Thrombocytaferesis, gépi  



 

  88580 Plazmacsere I. (40 ml/kg, subst. FFP + Albumin)  
 

  88581 Plazmacsere II. (60 ml/kg, subst. Albumin + HES  
 

  88582 Plazmacsere III. (40 ml/kg, subst. Albumin + HES  
 

  88583 Kryoferesis (subst. autológ kryo felülúszó)  
 

  88587 Szelektív plazmaferezis 215 
 

4.  88584 Fotoferezis 310 
 

5.  26450 Cadaver donor immunológiai (HLA) vizsgálatai 120 
 

6.  25510 Cadaver donor vércsoport és virológiai vizsgálatai 55 
 

7.   PET/CT (pozitron emissziós tomográfia) vizsgálat  
 

  35950 Agy PET/CT vizsgálata 218 
 

  35960 Egésztest PET/CT vizsgálata 218 
 

  35970 Egy testtájék PET/CT vizsgálata 109 
 

8.  53750 Szívátültetés 9 000 
 

9.  55040 Májátültetés 16 000 
 

10.   Tüdőátültetés  
 

  53350 Egyoldali tüdőátültetés  
 

  53351 Kétoldali tüdőátültetés  
 

11.  55285 Kombinált hasnyálmirigy- és veseátültetés 9 200 
 

12.  53753 Műszív beültetése transzplantációra váró betegnél 425 

A PET/CT vizsgálatért járó finanszírozási díj az alábbi indikációkban számolható el: 

Indikáció megnevezése BNO csoport 
 

Fej és nyaki neopláziák C00-C14, C30-C32 
 

Az agy és gerincvelő rosszindulatú és ismeretlen viselkedésű 
daganatai 

C70-72, D42-D43 

 

Pajzsmirigyrák C73H0 
 

Szoliter pulmonális nodulus differenciál-diagnosztika R91H0 
 



Nem-kissejtes tüdőrák (NSCPC) C34 
 

Nyelőcsőrák C15 
 

Colorectalis carcinoma C18-C21 
 

Lymphoma C81-C83, C8510-C8590 
 

Melanoma malignum C43 
 

Emlőrák C50 
 

Méhnyakrák C53 
 

Epilepszia műtét előtti kivizsgálása 18 év alatt G4000, G4030 
 

323/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 

az Országos Vérellátó Szolgálatról 

Az OVSZ feladatai 

5. § (1) Az állami vérellátó szolgálat feladatainak ellátására a Kormány az OVSZ-t jelöli ki. 
(2) Az OVSzK 
a) irányítja és ellenőrzi a preparatív és klinikai transzfuziológiai tevékenységet, országos intézeti 

feladatokat lát el, továbbá ellenőrzi a minőségügyi előírások betartását, 
b) ellátja a vérellátással kapcsolatos stratégiai tervezést, 
c) transzfuziológiai kutatás-fejlesztést végez, 
d) országos logisztikai és információs hálózatot, országos vérkészlet nyilvántartást és 

diszpécserszolgálatot működtet, 
e) az érintett szakmai kollégiumok véleményének figyelembevételével módszertani levelet, szakmai 

standardokat, protokollokat ad ki, 
f) folyamatos adatgyűjtést, elemzéseket és értékeléseket végez a vérellátással és a transzfuziológiai 

szolgáltatásokkal összefüggésben, 
g) a transzfuziológiai képzésben és továbbképzésben együttműködik az orvostudományi egyetemekkel, 
h) működteti a külön jogszabály szerinti Monitoring Bizottságot, 
i) szervdonáció szervezésével összefüggő koordinációs tevékenységet végez. 

 


