
III. RÉSZ
Egészségügyi és egyébminiszteri rendeletek

és utasítások

Az egészségügyi miniszter 8/2010. (III. 12.) EüM rendelete
a dimetil-fumarát biocidot tartalmazó termékek forgalmazásának megtiltásáról szóló
14/2009. (IV. 29.) EüM rendelet módosításáról

A fogyasztóvédelemrõl szóló 1997.évi CLV. törvény 56.§-ában kapott felhatalmazásalapján,azegészségügyi miniszter feladat- és

hatáskörérõl szóló 161/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket
rendelem el:

1. § A dimetil-fumarát biocidot tartalmazó termékek forgalmazásának megtiltásáról szóló 14/2009. (IV. 29.) EüM rendelet

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

„(2) Ez a rendelet 2011. március 15-én hatályát veszti.”

2. § Ez a rendelet 2010. március 14-én lép hatályba és az azt követõ napon hatályát veszti.

Dr. Székely Tamás s. k.,
egészségügyi miniszter

Az egészségügyi miniszter 9/2010. (III. 18.) EüM rendelete
a kézilõfegyverek, lõszerek, gáz- és riasztófegyverek megszerzésének és tartásának
egészségi alkalmassági feltételeirõl és vizsgálatáról szóló 22/1991. (XI. 15.) NM rendelet
módosításáról

A lõfegyverekrõl éslõszerekrõl szóló 2004.évi XXIV. törvény 22.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazásalapján,azegészségügyi

miniszter feladat-éshatáskörérõl szóló 161/2006.(VII.28.)Korm.rendelet 1.§a)pontjában meghatározott feladatkörömbeneljárva
– az igazságügyi és rendészeti miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 164/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § n) pontjában
meghatározott feladatkörében eljáró igazságügyi és rendészeti miniszterrel, az önkormányzati miniszter feladat- és hatáskörérõl

szóló132/2008.(V.14.)Korm.rendelet 1.§b)pontjában meghatározott feladatkörében eljáróönkormányzati miniszterrel,valamint
aszociálisésmunkaügyi miniszter feladat- éshatáskörérõl szóló 170/2006.(VII.28.)Korm.rendelet 1.§a)pontjában meghatározott
feladatkörében eljáró szociálisésmunkaügyi miniszterrel egyetértésben – akövetkezõket rendelem el:

1. § A kézilõfegyverek, lõszerek, gáz- és riasztófegyverek megszerzésének és tartásának egészségi alkalmassági

feltételeirõl és vizsgálatáról szóló 22/1991. (XI. 15.) NM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § (1) és (2) bekezdése helyébe

a következõ rendelkezések lépnek:

„(1) A lõfegyver, lõszer (a továbbiakban együtt: lõfegyver) megszerzéséhez és tartásához szükséges hatósági engedély

feltételeként elõírt egészségi alkalmasság vizsgálatának a célja annak a megállapítása, hogy a lõfegyvertartási

engedélyt kérelmezõ vagy lõfegyvertartási engedéllyel rendelkezõ személynek nincs-e olyan betegsége, testi vagy

szellemi, érzékszervi fogyatékossága, amely õt lõfegyver biztonságos használatára egészségi szempontból

alkalmatlanná teszi.

(2) A lõfegyvert tartani szándékozó személy – a lõfegyvertartási engedély kiadása iránti kérelmének benyújtása elõtt –

elõzetes egészségi alkalmassági vizsgálaton, a lõfegyvertartási engedéllyel már rendelkezõ személy pedig

az idõszakos vagy soron kívüli egészségi alkalmassági vizsgálaton köteles megjelenni az orvosi alkalmasság

megállapítására jogosult egészségügyi szervnél (a továbbiakban: orvosi alkalmasságot vizsgáló szerv), és köteles

magát a szükséges orvosi és pszichológiai vizsgálatoknak alávetni.”
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2. § Az R. 2. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„2. § (1) A lõfegyvertartási engedélyt kérelmezõ vagy az engedéllyel rendelkezõ személyt az elõzetes, az idõszakos és

a soron kívüli alkalmassági vizsgálat alkalmával az elvégzendõ vizsgálatok szempontjából az alábbi két alkalmassági

csoport valamelyikébe kell sorolni:

a) az I. alkalmassági csoportba kell sorolni a fegyverekrõl és lõszerekrõl szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet

(a továbbiakban: KR1.) 22. §-ában és 29. §-ában meghatározott személyeket;

b) a II. alkalmassági csoportba kell sorolni a KR1. 23. § (1) bekezdésében, 24. §-ában és 25. § (1) bekezdésében

meghatározott személyeket.

(2) Az egészségi alkalmasságot arra az alkalmassági csoportra vonatkozóan kell megállapítani, amelyikre azt az orvosi

vizsgálaton megjelent személy kérte.”

3. § Az R. 4. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„4. § (1) Az I. alkalmassági csoportban az egészségi alkalmassági vizsgálat orvosi és pszichológiai alkalmassági

vizsgálatból áll.

(2) A KR1. 23. § (1) bekezdésében, 24. §-ában és 25. § (1) bekezdésében meghatározott személy esetén az idõszakos és

a soron kívüli egészségi alkalmassági vizsgálat – figyelemmel a (3)–(5) bekezdésben foglaltakra – orvosi alkalmassági

vizsgálatból, az elõzetes vizsgálat orvosi és pszichológiai alkalmassági vizsgálatból áll.

(3) Pszichológiai alkalmassági vizsgálatra utalható be az idõszakos és a soron kívüli egészségi alkalmassági vizsgálat

keretében az a KR1. 23. § (1) bekezdésében, 24. §-ában és 25. § (1) bekezdésében meghatározott személy, akinél ilyen

vizsgálat elvégzésének szükségessége orvosszakmailag valószínûsíthetõ.

(4) A KR1. 23. § (1) bekezdésében meghatározott személynek a saját tulajdonú lõfegyver tartásához szükséges

lõfegyvertartási engedély megadásához két, egymást követõ elõzetes pszichológiai vizsgálat során megállapított,

alkalmas minõsítéssel kell rendelkeznie, amely két vizsgálat idõpontja között legalább fél évnek kell eltelnie, és a két

vizsgálat idõpontja között legfeljebb 2 év telhet el. Amennyiben bármelyik vizsgálati eredmény felülvéleményezésére

kerül sor, a felülvéleményezési kérelem benyújtása és az annak alapján elvégzett vizsgálat között eltelt idõ a 2 éves

idõtartamba nem számít bele.

(5) A KR1. 23. § (1) bekezdésében, 24. §-ában és 25. § (1) bekezdésében meghatározott személyt az idõszakos és a soron

kívüli orvosi alkalmassági vizsgálat során pszichológiai alkalmassági vizsgálatra kell beutalni, amennyiben a vizsgált

személy

a) pszichiátriai kivizsgálás vagy kezelés alatt áll,

b) neurológiai kivizsgálás vagy kezelés alatt áll, vagy

c) központi idegrendszere sérült.”

4. § Az R. a következõ 4/A. §-sal egészül ki:

„4/A. § (1) Az orvosi alkalmassági vizsgálatot az 1. számú mellékletben foglaltak szerint a pszichológiai alkalmassági

vizsgálat elõtt kell elvégezni.

(2) Pszichológiai alkalmassági vizsgálatra a vizsgálatra jelentkezõt az orvosi alkalmasságot vizsgáló szerv utalja be.

A 4. § (3) és (5) bekezdése szerinti esetben a beutalón fel kell tüntetni a beutalás okát. A pszichológiai alkalmasságot

vizsgáló szerv a vizsgálat eredményérõl a beutaló szervet írásban értesíti.

(3) Az orvosi alkalmasságot vizsgáló szerv dokumentálja az orvosi és a pszichológiai alkalmassági vizsgálat eredményét

a 2. mellékletben foglalt egészségügyi vizsgálati lap kitöltésével.

(4) Az orvosi alkalmasságot vizsgáló szerv a vizsgált személy részére a 4. melléklet szerinti igazolást állít ki.

(5) A KR1. 23. § (1) bekezdése szerinti személy részére a 4. melléklet szerinti igazolást nem kell kiállítani, a vizsgált

személy részére a sportorvoslás szabályairól és a sportegészségügyi hálózatról szóló 215/2004. (VII. 13.) Korm.

rendelet (a továbbiakban: KR2.) Melléklete szerint kiállított sportorvosi engedély a lõfegyverek megszerzésére és

a tartására irányuló hatósági engedélyezési eljárás során a (4) bekezdésben meghatározott igazolással

egyenértékûnek minõsül.”

5. § Az R. 5. § (2)–(5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

„(2) Az orvosi alkalmassági vizsgálat során alkalmatlannak kell minõsíteni azt a személyt, aki az 1. számú melléklet

I. pontjában szereplõ megbetegedések bármelyikében szenved.

(3) A (2) bekezdésben foglaltakon túl alkalmatlannak kell minõsíteni a KR1. 23. § (1) bekezdése szerinti személyt, ha

a KR2. szerint az egyes sportágakban a sportegészségügyi ellátás keretében a sportorvos által elvégzett sportorvosi
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vizsgálat eredményeként a KR2. Mellékletének 2. b) pontja alapján „nem alkalmas”, illetve „nem versenyezhet”

minõsítést kap.

(4) Az 1. számú melléklet II. pontjában felsorolt megbetegedések esetén az orvosi alkalmasságot csak szemész

szakorvos véleménye alapján lehet megállapítani.

(5) Az 1. számú melléklet III. pont

a) 1–2. alpontjában felsorolt megbetegedések esetén csak neurológus és fül-orr-gégész szakorvos,

b) 3–4. és 6. alpontjában felsorolt megbetegedések esetén csak neurológus szakorvos,

c) 5. alpontjában felsorolt megbetegedések esetén csak kardiológus szakorvos

véleménye alapján lehet az orvosi alkalmasságot megállapítani.”

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

„(2) A lõfegyvertartási engedély hatályossági idején belül elvégzett idõszakos, illetve soron kívüli egészségi

alkalmassági vizsgálat alapján megállapított alkalmas vagy alkalmatlan – továbbá a KR1. 23. § (1) bekezdésében

meghatározott személynél versenyezhet vagy nem versenyezhet – minõsítés tényérõl az orvosi alkalmasságot

vizsgáló szerv a rendõrségnek a lõfegyvertartási engedély kiadására illetékes szervét haladéktalanul tájékoztatja.”

7. § Az R. 7. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„7. § (1) Az az I. alkalmassági csoportba tartozó, lõfegyvertartási engedéllyel rendelkezõ személy, aki

a) 40. életévét még nem töltötte be, 5 évenként orvosi és pszichológiai;

b) 40. életévét betöltötte, de 60. életévét még nem töltötte be, 2 évenként orvosi, 4 évenként pszichológiai;

c) 60. életévét betöltötte, évenként orvosi, 2 évenként pszichológiai

idõszakos alkalmassági vizsgálaton köteles részt venni.

(2) Az a II. alkalmassági csoportba tartozó, lõfegyvertartási engedéllyel rendelkezõ személy – a KR1. 23. §

(1) bekezdésében meghatározott személy kivételével –, aki

a) 60. életévet még nem töltötte be, 5 évenként,

b) 60. életévét betöltötte, évenként

idõszakos orvosi alkalmassági vizsgálaton köteles részt venni, a (3) bekezdésben foglaltakra is figyelemmel.

(3) A (2) bekezdés b) pontjában foglaltaktól eltérõen a KR1. 24. §-ában meghatározott azon személy, aki a 60. életévét

betöltötte, de a 70. életévét nem töltötte be, 2 évenként köteles idõszakos orvosi alkalmassági vizsgálaton részt venni.

(4) A KR1. 23. § (1) bekezdésben meghatározott személy orvosi alkalmassági vizsgálata a KR2. szerinti sportorvosi

vizsgálat keretében, az ott meghatározott gyakorisággal történik.

(5) A lõfegyvertartási engedéllyel rendelkezõ személy az (1)–(4) bekezdésben meghatározott idõnél korábban soron

kívüli pszichológiai vagy orvosi alkalmassági vizsgálatnak köteles magát alávetni az 1. § (4) bekezdésében foglaltakon

kívül akkor is, ha

a) az egészségi alkalmasságot vizsgáló szerv az orvosi vagy a pszichológiai alkalmassági vizsgálatra rövidebb

határidõt állapított meg,

b) a soron kívüli alkalmassági vizsgálatot a lõfegyvert munkakörébõl eredõen tartó személy munkáltatója

kezdeményezi, vagy

c) a soron kívüli alkalmassági vizsgálatot a KR1. 23. § (1) bekezdésében meghatározott személy edzõje (ide értve

a szövetségi kapitányt vagy az azzal azonos feladatot ellátó személyt is), a sportolóval jogviszonyban álló

sportszervezet vezetõje (ide értve a szakosztályvezetõt is), vagy a lõgyakorlat vezetõje kezdeményezi.

(6) Az I. alkalmassági csoportba tartozó személy munkáltatója köteles az egészségi alkalmasságot elsõ fokon

megállapító orvosi szervnél a soron kívüli alkalmassági vizsgálatot kezdeményezni, ha a lõfegyver tartására jogosultnál

a) olyan körülményt (betegséget, állapotromlást) észlel, amely a lõfegyver biztonságos tartására való további

alkalmasságát kétségessé teszi, vagy

b) legalább 6 hónapig tartó keresõképtelenség áll fenn.”

8. § Az R. 8. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„8. § (1) Az orvosi alkalmassági vizsgálatot elsõ fokon végzõ egészségügyi szerv:

a) a II. alkalmassági csoport esetében – a KR1. 23. § (1) bekezdésében meghatározott személy kivételével – a vizsgált

személy háziorvosa,

b) az I. alkalmassági csoport esetében az az egészségügyi szerv, amely az érintett személy foglalkozás-egészségügyi

ellátására a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásról szóló jogszabály szerint jogosult.
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(2) A KR1. 23. § (1) bekezdésében meghatározott személy esetében az orvosi alkalmassági vizsgálatot a KR2. 7. § (1) és

8. § (1) bekezdésében meghatározott egészségügyi szervek végzik.

(3) A pszichológiai alkalmassági vizsgálat elvégzésérõl az I. alkalmassági csoport tekintetében elsõ fokon az Országos

Munkahigiénés és Foglalkozás-egészségügyi Intézet (a továbbiakban: OMFI) gondoskodik.

(4) A II. alkalmassági csoport tekintetében a pszichológiai alkalmassági vizsgálatot elsõ fokon klinikai szakpszichológus

vagy sport szakpszichológus végezheti.”

9. § Az R. 8/A. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A pszichológiai alkalmasság elõzetes elsõ fokú vizsgálata a 3. számú mellékletben meghatározott vizsgálatok

elvégzésével történik.”

10. § (1) Az R. 9. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) Az orvosi alkalmassági véleménnyel szemben benyújtott felülvéleményezési kérelmet az orvosi alkalmasságot

elsõ fokon vizsgáló szerv a 2. melléklet szerinti egészségügyi vizsgálati lap egy példányának megküldésével

haladéktalanul továbbítja a másodfokon eljáró szervhez, és a vizsgált személy részére kiállítja az orvosi beutalót.”

(2) Az R. 9. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(5) Az orvosi alkalmassági véleménnyel szemben benyújtott felülvéleményezési kérelem esetén az orvosi

alkalmasságot másodfokon vizsgáló szervnek az 5. § (4) és (5) bekezdésében foglalt szakorvosi véleményeket nem kell

újra beszereznie, amennyiben azok alapján az elsõ fokon eljáró szerv az érintett személyt a szakorvosi véleményekkel

érintett megbetegedések tekintetében alkalmasnak minõsítette.”

11. § Az R. 10. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„10. § (1) Az orvosi alkalmassági vizsgálatot másodfokon – a KR1. 23. § (1) bekezdésében meghatározott személy

kivételével – a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásról szóló jogszabály szerint foglalkozás-egészségügyi szakellátási

szolgáltatást nyújtó egészségügyi szerv végzi.

(2) A KR1. 23. § (1) bekezdésében meghatározott személy tekintetében felülvéleményezési kérelem esetén az orvosi

alkalmassági vizsgálatot a KR2. 11. §-ában meghatározott egészségügyi szervek végzik.

(3) A másodfokú pszichológiai alkalmassági vizsgálat elvégzésérõl az OMFI gondoskodik.

(4) A pszichológiai alkalmassági vizsgálatban részt vevõ intézmények körét az OMFI a honlapján közzéteszi.”

12. § Az R. a következõ 13. §-sal egészül ki:

„13. § (1) A kézilõfegyverek, lõszerek, gáz- és riasztófegyverek megszerzésének és tartásának egészségi alkalmassági

feltételeirõl és vizsgálatáról szóló 22/1991. (XI. 15.) NM rendelet módosításáról szóló 9/2010. (III. 18.) EüM rendelettel

(a továbbiakban: Módr.) megállapított, illetve módosított 1. § (1), (2) és (4) bekezdését, 2. §-t, 4. §-t, 4/A. §-t, 5. § (2)–(5)

és (7) bekezdését, 6. § (2) bekezdését, 7. §-t, 8. §-t, 8/A. § (1) bekezdését, 9. § (3) és (5) bekezdését, 10. §-t, 1. számú

melléklet II. és III. pontját, 2. mellékletet, 3. számú mellékletet és 4. mellékletet, valamint a Módr. 16. §-át a Módr.

hatálybalépését követõen indult, az egészségi alkalmasság megállapítására irányuló vizsgálatok esetében kell

alkalmazni.

(2) A Módr. hatálybalépésekor lõfegyvertartási engedéllyel rendelkezõ személy tekintetében a Módr.-rel megállapított

7. § (1) bekezdés a) pontjában és (2) bekezdés a) pontjában foglalt rendelkezéseket a Módr. hatálybalépését követõen

elvégzett egészségi alkalmassági vizsgálat során kell elõször alkalmazni azzal, hogy akinek a Módr. hatálybalépését

megelõzõen vagy azt követõen elvégzett egészségi alkalmassági vizsgálatát követõ idõszakos egészségi alkalmassági

vizsgálatának esedékessége nem egyezik meg a lõfegyvertartási engedély soron következõ meghosszabbításának

esedékességével, az a lõfegyvertartási engedély meghosszabbításával egyidejûleg soron kívüli egészségi

alkalmassági vizsgálaton vehet részt.

(3) Az a KR1. 23. § (1) bekezdésében meghatározott személy, aki a Módr. hatálybalépésekor lõfegyvertartási

engedéllyel rendelkezik és a Módr. hatálybalépésekor nem rendelkezik legalább 3 éves igazolt sportegyesületi

tagsággal, az a Módr. hatálybalépését követõ elsõ idõszakos orvosi alkalmassági vizsgálattal egyidejûleg pszichológiai

alkalmassági vizsgálaton köteles részt venni a 8. § (4) bekezdésben foglaltaknak megfelelõen.

(4) Az egészségi alkalmasság soron kívüli vizsgálata során meghozott eltérõ alkalmassági vélemény hiányában

a) a b) pontban meghatározott kivétellel a Módr. hatálybalépésekor lõfegyvertartási engedéllyel rendelkezõ személy

a Módr. hatálybalépésekor hatályos idõszakos egészségi alkalmassági vizsgálat eredményét egészségi alkalmassága

igazolására annak hatályossági idejéig,
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b) a KR1. 23. § (1) bekezdésében meghatározott személy, akinek egészségi alkalmasságát a 7. §-nak a Módr.

hatálybalépését megelõzõen hatályos (1) bekezdése szerinti egészségi alkalmassági vizsgálat során állapították

meg, ennek eredményét egészségi alkalmasságának igazolására a KR2. szerinti idõszakos sportorvosi vizsgálat

elvégzéséig

használhatja fel.”

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

(2) Az R. 2. számú melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

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

(4) Az R. a 4. melléklet szerinti 4. melléklettel egészül ki.

14. § Ez a rendelet a kihirdetését követõ 15. napon lép hatályba, és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.

15. § Az R.

a) 1. § (4) bekezdésében a „8. § (1) bekezdése szerint” szövegrész helyébe a „8. § (1)–(2) bekezdése szerinti”,

b) 5. § (7) bekezdésében a „véglegesen alkalmatlanná” szövegrész helyébe az „alkalmatlanná”

szöveg lép.

16. § Hatályát veszti az R.

a) 3. § (1) bekezdése,

b) 5. § (6) bekezdése,

c) 6. § (1) bekezdése,

d) 15. §-a,

e) 15/A. §-a.

Dr. Székely Tamás s. k.,

egészségügyi miniszter

1. melléklet a 9/2010. (III. 18.) EüM rendelethez

1. Az R. 1. számú melléklet II. pontjában az „elsõ fokon kizáró oknak tekintendõ egészségi állapotok, melyek az 5. §

(3) bekezdésében meghatározott szakértõi vizsgálat elvégzését teszik szükségessé” szövegrész helyébe a „szakorvosi

véleményezést igénylõ megbetegedések” szöveg lép.

2. Az R. 1. számú melléklet III. pontjában a „szakmai mérlegelést szükségessé tevõ egészségi okok” szövegrész helyébe

a „szakorvosi véleményezést igénylõ egyéb megbetegedések” szöveg lép.

3. Az R. 1. számú melléklet III. pont 7. alpontja hatályát veszti.

2. melléklet a 9/2010. (III. 18.) EüM rendelethez

„2. melléklet a22/1991. (XI. 15.) NM rendelethez

EGÉSZSÉGÜGYI VIZSGÁLATI LAP

Elõzetes orvosi vizsgálat:*

Név:

Szül. év, hó, nap:

Anyja neve:

Lakcím:

Foglalkozása (csak az I. alkalmassági csoportba tartozó vizsgált személy esetében kell kitölteni):
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Vizsgálat idõpontja:

Vizsgálatot végzõ orvos neve:

Intézmény neve:

Kórelõzmény (krónikus betegség, gyógyszerszedés stb.):

Bõr, látható nyálkahártyák:

Csontok és ízületek:

Mirigyek (pajzsmirigy):

Tüdõ:

Szív: EKG:

Vérnyomás: Pulzus:

Érrendszer, varicositas:

Hasi szervek tapintása:

Máj: Sérv:

Idegrendszer, Romberg:

Halló- és egyensúlyszerv:

Szem (visus):

Egyéb vizsgálati eredmények:

Laboratóriumi vizsgálati eredmények:

Pszichológiai vizsgálat eredménye:

Az elvégzett elõzetes orvosi és pszichológiai alkalmassági vizsgálat alapján lõfegyver tartására

– alkalmas

– alkalmatlan

Egyéb megjegyzések:

A másodfokú egészségügyi alkalmassági vizsgálatot végzõ szerv megállapításai:**

Idõszakos és soron kívüli orvosi vizsgálat:*

Ideje:

Vizsgálatot végzõ orvos neve:

Statusában beállott változások:

Az elvégzett idõszakos/soron kívüli orvosi és pszichológiai alkalmassági vizsgálat alapján lõfegyver tartására

– alkalmas

– alkalmatlan

Egyéb megjegyzések:

A másodfokú egészségügyi vizsgálatot végzõ szerv megállapításai:**

Dátum

P. H.

Aláírás

* Azelsõ fokú orvosi alkalmasságot vizsgáló szerv tölti ki!

** A másodfokú orvosi alkalmasságot vizsgáló szerv tölti ki!”

3. melléklet a 9/2010. (III. 18.) EüM rendelethez

Az R. 3. számú mellékletében az „alkalmasság vizsgálatának tartalma elsõ fokon” szövegrész helyébe az „alkalmassági

vizsgálat tartalma” szöveg lép.
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4. melléklet a 9/2010. (III. 18.) EüM rendelethez

„4. melléklet a22/1991. (XI. 15.) NM rendelethez

ORVOSI VÉLEMÉNY

Lõfegyverek megszerzésére vagy tartására irányuló hatósági engedély kiadásához szükségesegészségi
alkalmasságról

1. Név:...............................................................................................................................................................................................................................

2. Születési hely:............................................................................................................................................................................................................

3. Születési idõ: ............................. év ................................................................... hó ................... nap

4. Lakcím: ................................................................................. helység ............................................................. utca ................... házszám

5. Személyazonosításra alkalmas okirat száma, típusa: ................................................................................................................................

Minõsítés:

Alkalmas: .................................. év ................................................................ hó ..................... napjáig

Alkalmatlan

Dátum

P. H.

Aláírás”

Az egészségügyi miniszter 10/2010. (III. 19.) EüM rendelete
a fertõzõ betegségek és a járványok megelõzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekrõl
szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet módosításáról

Az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés d) pont df) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,
az egészségügyi miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 161/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva akövetkezõket rendelem el:

1. § A fertõzõ betegségek és a járványok megelõzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekrõl szóló 18/1998.

(VI. 3.) NM rendelet (a továbbiakban: R.) a következõ 15/A. §-sal egészül ki:

„15/A. § (1) Az iskola-egészségügyi szolgálat az ÁNTSZ adatszolgáltatása alapján oltásonként 200 forintra jogosult az új

influenzavírus elleni védõoltással történõ immunizálásért, melyet az egészségügyért felelõs miniszter és az Országos

Egészségbiztosítási Pénztár fõigazgatója között létrejött megállapodásban foglaltaknak megfelelõen az Országos

Egészségbiztosítási Pénztár utal.

(2) Az (1) bekezdés szerinti adatokat az ÁNTSZ rendszeresen továbbítja az Országos Egészségbiztosítási Pénztár felé.”

2. § Az R. a következõ 43. §-sal és az azt megelõzõ alcímmel egészül ki:

„Átmeneti rendelkezések
43. § (1) A fertõzõ betegségek és a járványok megelõzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekrõl szóló

18/1998. (VI. 3.) NM rendelet módosításáról szóló 10/2010. (III. 19.) EüM rendelet 1. §-ával beiktatott 15/A. §-t a 2009.

október 14-ét követõ immunizálás esetén kell alkalmazni.

(2) Az ÁNTSZ a 15/A. § (2) bekezdése szerinti adatszolgáltatást elsõ alkalommal 2010. április 28-áig teljesíti.”

3. § Hatályát veszti az R. 43. § (2) bekezdése.

4. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követõ napon lép hatályba. Ez a rendelet 2010. május

2-án hatályát veszti.

(2) A 3. § 2010. május 1-jén lép hatályba.

Dr. Székely Tamás s. k.,
egészségügyi miniszter
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Az egészségügyi miniszter 11/2010. (III. 19.) EüM rendelete
az egészségügyi szolgáltatók és mûködési engedélyük nyilvántartásáról, valamint az egészségügyi
szakmai jegyzékrõl szóló 2/2004. (XI. 17.) EüM rendelet módosításáról

Az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés g) pont gc) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,
az egészségügyi miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 161/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva akövetkezõket rendelem el:

1. § Az egészségügyi szolgáltatók és mûködési engedélyük nyilvántartásáról, valamint az egészségügyi szakmai jegyzékrõl

szóló 2/2004. (XI. 17.) EüM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) E rendelet alkalmazása során az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvényben és az egészségügyi szolgáltatás

gyakorlásának általános feltételeirõl, valamint a mûködési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm.

rendeletben foglalt fogalommeghatározásokat kell figyelembe venni.”

2. § (1) Az R. 2. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A szolgáltatókról, a szolgáltatók szakmai szervezeti egységeirõl, az általuk végezhetõ, engedélyezett szakmákról és

szaktevékenységekrõl, valamint az egy szakmán vagy szaktevékenységen belül végezhetõ egyes szolgáltatásokról,

továbbá az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító mûködési engedélyekrõl nyilvántartást kell vezetni.”

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

„(3) Az ÁNTSZ-nek a szolgáltató telephelye, amennyiben telephellyel nem rendelkezik, székhelye szerinti kistérségi,

illetve regionális intézete a szolgáltatóra vonatkozó, a 4. §-ban meghatározott adatokat, valamint az azokban

bekövetkezett változásokat rögzíti az általa közvetlenül elérhetõ nyilvántartásban.”

3. § (1) Az R. 4. § (1) bekezdés ad)–ae) alpontja helyébe a következõ rendelkezések lépnek, és a bekezdés a következõ af) és

ag) alponttal egészül ki:

[A nyilvántartás a 3. § szerinti célok megvalósítása érdekében – a (2) bekezdésben foglaltakra tekintettel – az alábbi

adatokat tartalmazza:

a szolgáltató:]

„ad) adószáma elsõ nyolc számjegyét (KSH törzsszám),

ae) egyedi azonosító számát,

af) felelõsségbiztosítási szerzõdésének a kötvényszámát,

ag) közszolgáltatásban való részvételének tényét;”

(2) Az R. 4. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[A nyilvántartás a 3. § szerinti célok megvalósítása érdekében – a (2) bekezdésben foglaltakra tekintettel – az alábbi

adatokat tartalmazza:]

„c) a szolgáltató, és amennyiben az rendelkezik önálló szakmai szervezeti egységgel, akkor valamennyi

szakmai-szervezeti egységére vonatkozóan külön-külön:

ca) a 2. melléklet szerinti, engedélyezett egészségügyi szakmákat, szaktevékenységeket a hozzájuk tartozó kóddal,

szakképesítéssel, szakvizsga-típussal együtt,

cb) a ca) alpont szerinti szakmákhoz, illetve szaktevékenységekhez tartozó szolgáltatási típusok és ellátási formák

megnevezését, továbbá az ellátások progresszivitási szintjét,

cc) az engedélyezett szolgáltatások körét, amennyiben a mûködési engedély a szakmán, illetve szaktevékenységen

belül csak egyes szolgáltatások nyújtására szól,

cd) az engedélyezõ egészségügyi államigazgatási szerv által kiadott egyedi szolgáltatói azonosítót, továbbá

a szakmai szervezeti egység egyedi azonosítóját, valamint ha egy vagy több szakmai szervezeti egység osztály

szervezeti egység forma keretében mûködik, az osztály (mátrix osztály) megnevezését,

ce) a területi ellátási kötelezettséget szakmánként vagy szaktevékenységenként, amennyiben a szolgáltató területi

ellátási kötelezettséggel mûködik,

cf) a mûködési engedély iránti kérelemben megjelölt mûködési területet, amennyiben a szolgáltató területi ellátási

kötelezettség nélkül mûködik,

cg) az engedélyezõ egészségügyi államigazgatási szerv megnevezését, azonosítóját,

gh) a mûködési engedély keltét, számát,

ci) a mûködés bármely korlátozásával kapcsolatos adatot,
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