
50/1996. (XII. 27.) NM rendelet 

a népjóléti ágazatba tartozó egyes államigazgatási eljárásokért és igazgatási jellegő 
szolgáltatásokért fizetendı díjakról  

Az illetékekrıl szóló 1990. évi XCIII. törvény 67. §-ának (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - a 
pénzügyminiszterrel egyetértésben - a következıket rendelem el: 

1. § E rendelet hatálya kiterjed az egészségügyi miniszternél, az Egészségbiztosítási Felügyeletnél, az 
Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatalnál, illetve az Országos Egészségbiztosítási Pénztár 
központi és területi szerveinél (a továbbiakban együtt: intézmény) e rendelet 1. számú melléklete szerinti 
közigazgatási eljárást vagy igazgatási jellegő szolgáltatást (a továbbiakban együtt: igazgatási szolgáltatás) 
kezdeményezı magánszemélyekre, jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkezı szervezetekre (a 
továbbiakban együtt: díjfizetésre kötelezett). 

2. § (1) A díjfizetésre kötelezett az igazgatási szolgáltatásokért az 1. számú mellékletben meghatározott 
mértékő igazgatási szolgáltatási díjat köteles megfizetni. 

(2) Az 1. számú mellékletben megállapított laboratóriumi vizsgálati díjtételeket mintaelemenként kell 
felszámítani, és ezek magukban foglalják a szabványban vagy vizsgálati módszerben elıírt minta-elıkészítés, 
valamint párhuzamos vizsgálatok költségeit is. 

(3) A díjat az eljárást kezdeményezı fél az eljárás megindításakor köteles az intézmény 3. számú 
mellékletben feltüntetett számlájára átutalással, készpénzátutalási megbízással, belföldi postautalvány útján 
megfizetni vagy az intézmény házipénztárába befizetni. A díj megfizetését a kérelem benyújtásakor igazolni 
kell. 

(4) A díj az igazgatási szolgáltatást nyújtó intézmény bevétele. Az önálló gazdálkodási jogkörrel rendelkezı 
intézmény, a részben önálló gazdálkodási jogkörrel rendelkezı szervezeti egységeket megilletı bevételeket a 
nyilvántartásában elkülönítetten vezeti. 

(5) A jogorvoslati díjat - amelynek mértéke azonos az elsıfokú eljárás díjtételével - a jogorvoslati eljárást 
kezdeményezı fél az eljárás megindításakor köteles a másodfokon eljáró intézet részére a (3) bekezdésben 
meghatározottak szerint megfizetni. 

(6) Díjmentes az új eljárás, ha a jogorvoslati eljárásban a másodfokon eljáró intézmény az elsı fokon eljárt 
intézmény részben vagy egészben jogszabálysértı határozatát megsemmisíti és az elsı fokon eljáró intézményt 
új eljárás lefolytatására utasítja. 

(7) Az 1. számú melléklet II. 11. alpontja szerinti orvostechnikai eszköz klinikai vizsgálati engedélyének 
módosítása során minden egyes önálló, külön jogszabály szerinti, egymással össze nem függı lényeges 
módosítás iránti kérelem külön díj köteles, függetlenül attól, hogy a kérelmet egyedileg vagy több vizsgálatra 
vonatkozóan csoportosítva egyidejőleg nyújtják be. 

(8) Az intézmény a hozzá befizetett, az 1. számú melléklet II. 11. pontja szerinti díjból az orvostechnikai 
eszköz klinikai vizsgálatának engedélyezése, illetve az engedély lényeges módosítása esetén - a szakhatósági 
állásfoglalásért - a díjtétel ott meghatározott részét az Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet részére átutalja. 

(9) Az 1. számú melléklet II. 11. alpontja szerinti orvostechnikai eszköz klinikai vizsgálati engedélyének 
elızetes szakhatósági állásfoglalására irányuló kérelem esetén a kérelmezı a (8) bekezdés szerinti díjtétel részt 
az elızetes szakhatósági eljárás megindításakor köteles az Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet 10032000-
01491728 számú számlájára átutalással, készpénzátutalási megbízással, belföldi postautalvány útján 
megfizetni vagy a házipénztárba befizetni. 

3. § (1) Ez a rendelet 1997. január 1-jén lép hatályba. Rendelkezéseit a hatálybalépést követıen indult 
eljárásokban kell alkalmazni. 

(2) E rendelet alkalmazása során 
a) a díjfizetés tárgya tekintetében az illetékekrıl szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 28. § 

(2)-(3) bekezdésében foglaltakat, 
b) a díjfizetésre kötelezettek körének megállapítására az Itv. 31. § (1) bekezdés elsı mondatában, 

valamint 31. § (2), (4)-(6), valamint (8) bekezdésében foglaltakat, 
c) a jogorvoslati eljárásra, valamint - a jogszabálysértı határozat új eljárásra utasítás nélküli megsemmisítése 

esetén - a jogszabálysértı határozatot eredményezı elsıfokú eljárásra az Itv. 32. § (1) bekezdésében 
foglaltakat, 

d) az elmulasztott díjfizetés pótlására vonatkozó felhívásra az Itv. 73/A. §-ában foglaltakat, 
e) a mulasztási bírságra az Itv. 82. §-ában foglaltakat 

kell megfelelıen alkalmazni azzal, hogy ahol az Itv. illetéket említ, azon díjat kell érteni. 
(3) 



(4) A díjak nyilvántartására és elszámolására az államháztartás alrendszerébe tartozó, költségvetés alapján 
gazdálkodó szervek beszámolási és könyvvezetési kötelezettségérıl szóló hatályos jogszabályi elıírásokat kell 
alkalmazni. 

(5) 
(6) 
(7) 
(8) 
(9) 
(10) 
4. § Az egészségügyi szolgáltatás általános feltételeirıl, valamint a mőködési engedélyezési eljárásról szóló 

96/2003. (VII. 15.) Korm. rendeletet módosító 25/2004. (II. 26.) Korm. rendelet 13. §-ában szabályozott 
mőködési engedélymódosítási kérelmek elbírálásáért az egészségügyi szolgáltató e rendelet 1. számú 
mellékletében a mőködési engedélyek cseréjére meghatározott igazgatási szolgáltatási díj 40%-át köteles 
megfizetni. 

1. számú melléklet az 50/1996. (XII. 27.) NM rendelethez 

I.  
Kábítószerekkel, illetve pszichotróp anyagokkal kapcsolatos igazgatási 
szolgáltatások   

I.1.  Tevékenységi engedély elsı kiadása, felújítása  
 

I.1.1.  Kábítószerekre  300 000  
I.1.2.  Pszichotróp anyagokra  300 000  
I.1.3.  Kábítószerekre és pszichotróp anyagokra  450 000  
I.2.  Tevékenységi engedély módosítása  60 000  
I.3.  Ipari mák éves termesztési engedély kiadása  100 000  
I.4.  Eseti tudományos kutatási engedély kiadása  10 000  
I.5.  Eseti export-import engedély kiadása szállítmányonként  60 000  

I.6.  
Ipari vagy étkezési mákszalma és díszítımák, valamint mák- és 
kannabisznövény minden részére eseti export-import engedély kiadása 
szállítmányonként  

10 000  

I.7.  Becslésmódosítási kérelem, tételenként  50 000  

I.8.  
Mákmag tisztító, mák- vagy kannabisznövényt exportáló vagy importáló 
gazdálkodó szervezetek nyilvántartásba vétele  

10 000  

I.9.  Megsemmisítési engedély kiadása  10 000  

II.  

Az orvostechnikai eszközök nyilvántartásba vételével és megfelelıségértékelési 
eljárásaival, azokkal kapcsolatos szakvélemények kialakításával, az egyszer 
használatos orvostechnikai eszközök újrafelhasználásának jóváhagyási 
eljárásával kapcsolatos igazgatási szolgáltatások  

 

II.1.  
Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal által történı 
nyilvántartásba vétel (kivéve IVD reagensek, -származékok, egyéb 
anyagok)  

71 900 Ft/regisztráció  

II.2.  
Rendelésre készített gyógyászati segédeszközök gyártóinak nyilvántartásba 
vétele a II. 4. pont alapján  

6 000 Ft/regisztráció  

II.3.  Vizsgáló, ellenırzı és tanúsító szervezetek kijelölése és ellenırzése  124 000 Ft/eset  

II.4.  

A gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történı 
befogadásáról, támogatással történı rendelésérıl, forgalmazásáról, javításáról 
és kölcsönzésérıl szóló 14/2007. (III. 14.) EüM rendelet 16. számú 
mellékletében és az orvostechnikai eszközökrıl szóló 16/2006. (III. 27.) EüM 
rendelet 8. számú mellékletében meghatározott követelmények teljesítésének 
vizsgálata  

 

 
1-5 fıs telephely esetén  140 000 Ft  

 
6-10 fıs telephely esetén  205 000 Ft  

 
10 fı feletti telephely esetén  377 000 Ft  

II.5.  
A II.1-II.4. és II.6. pontok szerinti dokumentumokban adatváltozások (név, 
cím, termék megnevezése stb.) átvezetése adatfajtánként  

5 500 Ft  

II.6.  
Az in vitro diagnosztikai reagensek, -származékok stb. EEKH által történı 
nyilvántartásba vétele eszközcsoportonként  

5 900 Ft  

II.7.  
Határozat kiállítása hazai gyártású orvostechnikai eszköz EU-n kívül történı 
forgalmazásához (angol nyelven)  

5 200 Ft  

II.8.  
Szakvélemény kiállítása az orvostechnikai eszközökrıl szóló 16/2006. (III. 27.) 
EüM rendelet követelményeinek való megfelelés tekintetében  

40 000 Ft  



II.9.  
Egyszer használatos eszközök újrafelhasználhatóvá tételével kapcsolatos 
jóváhagyás és regisztráció  

245 000 Ft 
eszközcsoportonként  

II.10.  Eseti használatba vételi engedély kiállítása  60 600 Ft  

 

II.11. 
Orvostechnikai eszköz klinikai vizsgálatának engedélyezése, az engedély 
módosítása 

374 000 Ft 
(ebbıl 
a szakhatósági eljárás 
díja: 320 000 Ft) 

III.  
Európai Egészségbiztosítási Kártya, illetve TAJ-számot igazoló okmány 
kiadással kapcsolatos igazgatási szolgáltatás   

III.1.  
Európai Egészségbiztosítási Kártya kiadása a kötelezı egészségbiztosítás 
ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 27. §-ának (12) bekezdése 
szerinti esetben  

díj azonos az 
általános tételő 
eljárási illeték 
összegével  

III.2.  
TAJ-számot igazoló okmány kiadása a személyazonosító jel helyébe lépı 
azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi 
XX. törvény 10. §-a szerinti esetben 

díj azonos az 
általános tételő 
eljárási illeték 
összegével  

IV.  

A keresıképtelenség és a keresıképesség orvosi elbírálásáról és annak 
ellenırzésérıl szóló 102/1995. (VIII. 25.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése 
alapján a munkavállaló keresıképtelensége felülvizsgálatának munkáltató 
általi kezdeményezése  

15 800 Ft  

V.  Gyógyszerrendeléshez szükséges számítógépes program minısítése  252 100 Ft  

2. számú melléklet az 50/1996. (XII. 27.) NM rendelethez 

3. számú melléklet az 50/1996. (XII. 27.) NM rendelethez 

Intézmény Bankszámlaszám 
Egészségügyi Minisztérium  10032000-01491838-00000000 
Egészségbiztosítási Felügyelet  10032000-00290249-00000000 
Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal  10032000-00285788-00000000 
Országos Egészségbiztosítási Pénztár  10032000-01301005-00000000 
Dél-Alföldi Regionális Egészségbiztosítási Pénztár, Szeged  10028007-01743795-00000000 
Dél-Dunántúli Regionális Egészségbiztosítási Pénztár, Pécs  10024003-01743757-00000000 
Észak-Alföldi Regionális Egészségbiztosítási Pénztár, Szolnok  10045002-01743881-00000000 
Észak-Magyarországi Regionális Egészségbiztosítási Pénztár, Miskolc  10027006-01743788-00000000 
Közép-Dunántúli Regionális Egészségbiztosítási Pénztár, Veszprém  10048005-01743915-00000000 
Közép-Magyarországi Regionális Egészségbiztosítási Pénztár, Budapest  10032000-01743939-00000000 
Nyugat-Dunántúli Regionális Egészségbiztosítási Pénztár, Szombathely  10047004-01743908-00000000 

4. számú melléklet az 50/1996. (XII. 27.) NM rendelethez 

5. számú melléklet az 50/1996. (XII. 27.) NM rendelethez 

 
 


