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III. Kormányrendeletek

A Kormány 507/2021. (VIII. 31.) Korm. rendelete
a koronavírus elleni védőoltás kötelező igénybevételéről szóló 449/2021. (VII. 29.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az Alaptörvény 53.  cikk (2)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel 
a  katasztrófavédelemről és a  hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A.  §-ára, 
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A koronavírus elleni védőoltás kötelező igénybevételéről szóló 449/2021. (VII. 29.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdés 
a) pontjában a „szeptember 1.” szövegrész helyébe a „szeptember 15.” szöveg lép.

2. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

  Dr. Pintér Sándor s. k.,
  miniszterelnök-helyettes
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A Magyar Közlönyt az Igazságügyi Minisztérium szerkeszti.
A szerkesztésért felelős: dr. Salgó László Péter.
A szerkesztőség címe: 1051 Budapest, Nádor utca 22.
A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://www.magyarkozlony.hu
honlapon érhető el.

III. Kormányrendeletek

A Kormány 514/2021. (IX. 6.) Korm. rendelete
a Magyar Államnak a Róbert Károly Meddőségi Centrum Korlátolt Felelősségű Társaság feletti irányítás 
megszerzésével megvalósuló összefonódás közérdekből történő nemzetstratégiai jelentőségűnek 
minősítéséről

A Kormány a  tisztességtelen piaci magatartás és a  versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 97.  §-ában kapott 
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A Kormány a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 24/A. §-a 
alapján	a Róbert	Károly	Meddőségi	Centrum	Korlátolt	Felelősségű	Társaság	(székhely:	1135	Budapest,	Lehel	utca	59.	
C.	ép.;	cégjegyzékszám:	01-09-381773;	adószám:	29167258-1-41)	 feletti	 irányítás	Magyar Állam általi megszerzését  
– tekintettel a  népességfogyás hatékony megállításának és a  meddőségi kezelések széles körben elérhetővé 
tételének szükségességére – közérdekből nemzetstratégiai jelentőségű összefonódásnak minősíti.

2. §  Ez a rendelet a kihirdetése napján 8 órakor lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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4. §  Az R.
a) 1.  § (1)  bekezdésében a  „valamint az  érintett személy háziorvosa” szövegrész helyébe az  „a Magyar 

Államkincstár, valamint az érintett személy háziorvosa” szöveg,
b) 1.  § (2)  bekezdésében a  „valamint Társadalombiztosítási Azonosító Jelét” szövegrész helyébe 

a „Társadalombiztosítási Azonosító Jelét, valamint – annak rendelkezésre állása esetén – a  (13)  bekezdés 
szerinti elektronikus levelezési címet ” szöveg,

c) 1. § (3) bekezdésében az „orvostanhallgatónak” szövegrész helyébe a „hallgatónak” szöveg,
d) 1.  § (6)  bekezdésében a  „kirendelt hallgató” szövegrész helyébe a  „(4)  bekezdés alapján kirendelt 

orvostanhallgató” szöveg,
e) 1.  § (9)  bekezdésében a „kirendelt hallgató” szövegrész helyébe a „(4)  bekezdés alapján kirendelt hallgató  

(a továbbiakban: kirendelt hallgató)” szöveg,
f ) 2. § (5) bekezdés a) pontjában a „lakcímadatait” szövegrész helyébe a „lakcímadatait és – annak rendelkezésre 

állása esetén – telefonszámát” szöveg,
g) 2.  § (5)  bekezdés b)  pontjában a  „nevét és lakcímadatait” szövegrész helyébe a  „nevét, lakcímadatait és  

– annak rendelkezésre állása esetén – telefonszámát” szöveg
lép.

5. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 516/2021. (IX. 6.) Korm. rendelete
a koronavírus elleni védőoltás kötelező igénybevételéről szóló 449/2021. (VII. 29.) Korm. rendelet 
módosításáról

A Kormány az Alaptörvény 53.  cikk (2)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel 
a  katasztrófavédelemről és a  hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A.  §-ára, 
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A koronavírus elleni védőoltás kötelező igénybevételéről szóló 449/2021. (VII. 29.) Korm. rendelet a  következő 
1/A. §-sal egészül ki:
„1/A. § (1) A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) 
Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet (a továbbiakban: veszélyhelyzet) ideje alatt a  személyazonosító jel helyébe 
lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi XX. törvénynek, valamint az adózás 
rendjéről szóló 2017. évi CL. törvénynek az  adótitok, valamint a  Társadalombiztosítási Azonosító Jel kezelésére 
és továbbítására vonatkozó szabályait azzal az  eltéréssel kell alkalmazni, hogy az  1.  § (3)  bekezdése szerinti 
kötelezettség ellenőrzése céljából az állami adó- és vámhatóság megkeresésre átadja a Nemzeti Népegészségügyi 
Központnak (a továbbiakban: NNK)
a) a  TEÁOR vagy ÖVTJ kód szerinti főtevékenységet végző egészségügyi szolgáltató nevét, adószámát, 
főtevékenységét, székhelyét,
b) a  TEÁOR vagy ÖVTJ kód szerinti egészségügyi tevékenységet ténylegesen, de nem főtevékenységként végző 
szolgáltató nevét, adószámát, főtevékenységét, székhelyét,
c) az  a)  pont szerinti szolgáltató valamennyi foglalkoztatottjának – ideértve az  egyéni vállalkozót is – 
Társadalombiztosítási Azonosító Jelét, munkakörének FEOR számát,
d) a  b)  pont szerinti foglalkoztató azon foglalkoztatottjának – ideértve az  egyéni vállalkozót is – 
Társadalombiztosítási Azonosító Jelét, FEOR számát, akinek FEOR száma humán egészségügyi területre vonatkozik.
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A Magyar Közlönyt az Igazságügyi Minisztérium szerkeszti.
A szerkesztésért felelős: dr. Salgó László Péter.
A szerkesztőség címe: 1051 Budapest, Nádor utca 22.
A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://www.magyarkozlony.hu
honlapon érhető el.

III. Kormányrendeletek

A Kormány 514/2021. (IX. 6.) Korm. rendelete
a Magyar Államnak a Róbert Károly Meddőségi Centrum Korlátolt Felelősségű Társaság feletti irányítás 
megszerzésével megvalósuló összefonódás közérdekből történő nemzetstratégiai jelentőségűnek 
minősítéséről

A Kormány a  tisztességtelen piaci magatartás és a  versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 97.  §-ában kapott 
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A Kormány a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 24/A. §-a 
alapján	a Róbert	Károly	Meddőségi	Centrum	Korlátolt	Felelősségű	Társaság	(székhely:	1135	Budapest,	Lehel	utca	59.	
C.	ép.;	cégjegyzékszám:	01-09-381773;	adószám:	29167258-1-41)	 feletti	 irányítás	Magyar Állam általi megszerzését  
– tekintettel a  népességfogyás hatékony megállításának és a  meddőségi kezelések széles körben elérhetővé 
tételének szükségességére – közérdekből nemzetstratégiai jelentőségű összefonódásnak minősíti.

2. §  Ez a rendelet a kihirdetése napján 8 órakor lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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III. Kormányrendeletek

A Kormány 515/2021. (IX. 6.) Korm. rendelete
a járvány elleni védekezést elősegítő egyes intézkedésekről szóló 439/2021. (VII. 23.) Korm. rendelet 
módosításáról

A Kormány az Alaptörvény 53.  cikk (2)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel 
a  katasztrófavédelemről és a  hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A.  §-ára,  
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A járvány elleni védekezést elősegítő egyes intézkedésekről szóló 439/2021. (VII. 23.) Korm. rendelet  
(a továbbiakban: R.) 1. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A (4) bekezdés alapján kirendelt
a) hallgató az  érintett személynek a  védőoltás beadását megelőző, a  védőoltás igénybevételének lehetőségével 
kapcsolatos tájékoztatást nyújthat,
b) orvostanhallgató, ha az  orvostudományi képzés első tíz félévét eredményesen teljesítette, az  a)  pontban 
foglaltakon túl az  érintett személynek a  védőoltással történő beoltását is végezheti, a  (6)  bekezdésben foglaltak 
szerint.”

2. §  Az R. 1. §-a a következő (12) és (13) bekezdéssel egészül ki:
„(12) Ha az érintett személy a védőoltás beadása céljából történő regisztráció során elektronikus elérhetőséget nem 
adott meg vagy nem regisztrált, a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő az (1) és (2) bekezdés szerinti tájékoztatás 
céljából az  érintett személlyel történő elektronikus kapcsolatfelvétel elősegítése érdekében adatot igényelhet 
az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény szerinti 
Központi Ügyfél-regisztrációs Nyilvántartásban (a továbbiakban: KÜNY) tárhellyel rendelkező érintett személy 
elektronikus levelezési címére vonatkozóan a KÜNY adatkezelőjétől.
(13) A  Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő a  (12)  bekezdés szerinti adatigénylés teljesítése érdekében 
elektronikusan továbbítja a  KÜNY adatkezelője számára az  érintett személy azon természetes személyazonosító 
adatait, amelyek a  KÜNY-ben való azonosításhoz és a  tárhellyel való rendelkezés tényére vonatkozó adat 
ellenőrzéséhez elengedhetetlenül szükségesek. Ha az  azonosítás alapján az  állapítható meg, hogy az  érintett 
személy a KÜNY-höz tartozó tárhellyel rendelkezik, a KÜNY adatkezelője az érintett személy elektronikus levelezési 
címét a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő részére soron kívül átadja.”

3. §  Az R. 2. §-a a következő (11)–(14) bekezdéssel egészül ki:
„(11) A  Magyar Államkincstár az  általa nyilvántartott, a  társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi 
LXXXI. törvény 96.  § (2)  bekezdés c)  pontja szerinti lakcímadatot – ideértve a  polgár által a  Magyar Államkincstár 
felé bejelentett értesítési címét – az  érintett személyi körre vonatkozóan átadja a  Nemzeti Egészségbiztosítási 
Alapkezelő részére az érintett személlyel történő kapcsolatfelvétel elősegítése érdekében.
(12) A  Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő a  (11)  bekezdés szerinti adatot az  1.  § (1) és (2)  bekezdése szerinti 
tájékoztatás részeként megküldi a miniszter, valamint az érintett személy háziorvosa részére.
(13) Ha a  Magyar Államkincstár által megadott lakcímadat eltér a  Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő 
rendelkezésére álló lakcímadattól, a védőoltás beadása céljából a háziorvos vagy a nevében eljáró kirendelt hallgató, 
illetve az önkéntes orvos az érintett személlyel való kapcsolatfelvételt mindkét lakcímadat alapján megkísérli.
(14) A (11) és (12) bekezdés, valamint az 1. § (13) bekezdése szerinti adatot a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő 
a háziorvos és a miniszter részére történő adatátadásig, a háziorvos és a miniszter pedig legfeljebb a veszélyhelyzet 
megszűnésének napjáig kezeli az érintett személlyel történő kapcsolat fenntarthatósága érdekében.”
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4. §  Az R.
a) 1.  § (1)  bekezdésében a  „valamint az  érintett személy háziorvosa” szövegrész helyébe az  „a Magyar 

Államkincstár, valamint az érintett személy háziorvosa” szöveg,
b) 1.  § (2)  bekezdésében a  „valamint Társadalombiztosítási Azonosító Jelét” szövegrész helyébe 

a „Társadalombiztosítási Azonosító Jelét, valamint – annak rendelkezésre állása esetén – a  (13)  bekezdés 
szerinti elektronikus levelezési címet ” szöveg,

c) 1. § (3) bekezdésében az „orvostanhallgatónak” szövegrész helyébe a „hallgatónak” szöveg,
d) 1.  § (6)  bekezdésében a  „kirendelt hallgató” szövegrész helyébe a  „(4)  bekezdés alapján kirendelt 

orvostanhallgató” szöveg,
e) 1.  § (9)  bekezdésében a „kirendelt hallgató” szövegrész helyébe a „(4)  bekezdés alapján kirendelt hallgató  

(a továbbiakban: kirendelt hallgató)” szöveg,
f ) 2. § (5) bekezdés a) pontjában a „lakcímadatait” szövegrész helyébe a „lakcímadatait és – annak rendelkezésre 

állása esetén – telefonszámát” szöveg,
g) 2.  § (5)  bekezdés b)  pontjában a  „nevét és lakcímadatait” szövegrész helyébe a  „nevét, lakcímadatait és  

– annak rendelkezésre állása esetén – telefonszámát” szöveg
lép.

5. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 516/2021. (IX. 6.) Korm. rendelete
a koronavírus elleni védőoltás kötelező igénybevételéről szóló 449/2021. (VII. 29.) Korm. rendelet 
módosításáról

A Kormány az Alaptörvény 53.  cikk (2)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel 
a  katasztrófavédelemről és a  hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A.  §-ára, 
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A koronavírus elleni védőoltás kötelező igénybevételéről szóló 449/2021. (VII. 29.) Korm. rendelet a  következő 
1/A. §-sal egészül ki:
„1/A. § (1) A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) 
Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet (a továbbiakban: veszélyhelyzet) ideje alatt a  személyazonosító jel helyébe 
lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi XX. törvénynek, valamint az adózás 
rendjéről szóló 2017. évi CL. törvénynek az  adótitok, valamint a  Társadalombiztosítási Azonosító Jel kezelésére 
és továbbítására vonatkozó szabályait azzal az  eltéréssel kell alkalmazni, hogy az  1.  § (3)  bekezdése szerinti 
kötelezettség ellenőrzése céljából az állami adó- és vámhatóság megkeresésre átadja a Nemzeti Népegészségügyi 
Központnak (a továbbiakban: NNK)
a) a  TEÁOR vagy ÖVTJ kód szerinti főtevékenységet végző egészségügyi szolgáltató nevét, adószámát, 
főtevékenységét, székhelyét,
b) a  TEÁOR vagy ÖVTJ kód szerinti egészségügyi tevékenységet ténylegesen, de nem főtevékenységként végző 
szolgáltató nevét, adószámát, főtevékenységét, székhelyét,
c) az  a)  pont szerinti szolgáltató valamennyi foglalkoztatottjának – ideértve az  egyéni vállalkozót is – 
Társadalombiztosítási Azonosító Jelét, munkakörének FEOR számát,
d) a  b)  pont szerinti foglalkoztató azon foglalkoztatottjának – ideértve az  egyéni vállalkozót is – 
Társadalombiztosítási Azonosító Jelét, FEOR számát, akinek FEOR száma humán egészségügyi területre vonatkozik.
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4. §  Az R.
a) 1.  § (1)  bekezdésében a  „valamint az  érintett személy háziorvosa” szövegrész helyébe az  „a Magyar 

Államkincstár, valamint az érintett személy háziorvosa” szöveg,
b) 1.  § (2)  bekezdésében a  „valamint Társadalombiztosítási Azonosító Jelét” szövegrész helyébe 

a „Társadalombiztosítási Azonosító Jelét, valamint – annak rendelkezésre állása esetén – a  (13)  bekezdés 
szerinti elektronikus levelezési címet ” szöveg,

c) 1. § (3) bekezdésében az „orvostanhallgatónak” szövegrész helyébe a „hallgatónak” szöveg,
d) 1.  § (6)  bekezdésében a  „kirendelt hallgató” szövegrész helyébe a  „(4)  bekezdés alapján kirendelt 

orvostanhallgató” szöveg,
e) 1.  § (9)  bekezdésében a „kirendelt hallgató” szövegrész helyébe a „(4)  bekezdés alapján kirendelt hallgató  

(a továbbiakban: kirendelt hallgató)” szöveg,
f ) 2. § (5) bekezdés a) pontjában a „lakcímadatait” szövegrész helyébe a „lakcímadatait és – annak rendelkezésre 

állása esetén – telefonszámát” szöveg,
g) 2.  § (5)  bekezdés b)  pontjában a  „nevét és lakcímadatait” szövegrész helyébe a  „nevét, lakcímadatait és  

– annak rendelkezésre állása esetén – telefonszámát” szöveg
lép.

5. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 516/2021. (IX. 6.) Korm. rendelete
a koronavírus elleni védőoltás kötelező igénybevételéről szóló 449/2021. (VII. 29.) Korm. rendelet 
módosításáról

A Kormány az Alaptörvény 53.  cikk (2)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel 
a  katasztrófavédelemről és a  hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A.  §-ára, 
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A koronavírus elleni védőoltás kötelező igénybevételéről szóló 449/2021. (VII. 29.) Korm. rendelet a  következő 
1/A. §-sal egészül ki:
„1/A. § (1) A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) 
Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet (a továbbiakban: veszélyhelyzet) ideje alatt a  személyazonosító jel helyébe 
lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi XX. törvénynek, valamint az adózás 
rendjéről szóló 2017. évi CL. törvénynek az  adótitok, valamint a  Társadalombiztosítási Azonosító Jel kezelésére 
és továbbítására vonatkozó szabályait azzal az  eltéréssel kell alkalmazni, hogy az  1.  § (3)  bekezdése szerinti 
kötelezettség ellenőrzése céljából az állami adó- és vámhatóság megkeresésre átadja a Nemzeti Népegészségügyi 
Központnak (a továbbiakban: NNK)
a) a  TEÁOR vagy ÖVTJ kód szerinti főtevékenységet végző egészségügyi szolgáltató nevét, adószámát, 
főtevékenységét, székhelyét,
b) a  TEÁOR vagy ÖVTJ kód szerinti egészségügyi tevékenységet ténylegesen, de nem főtevékenységként végző 
szolgáltató nevét, adószámát, főtevékenységét, székhelyét,
c) az  a)  pont szerinti szolgáltató valamennyi foglalkoztatottjának – ideértve az  egyéni vállalkozót is – 
Társadalombiztosítási Azonosító Jelét, munkakörének FEOR számát,
d) a  b)  pont szerinti foglalkoztató azon foglalkoztatottjának – ideértve az  egyéni vállalkozót is – 
Társadalombiztosítási Azonosító Jelét, FEOR számát, akinek FEOR száma humán egészségügyi területre vonatkozik.
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4. §  Az R.
a) 1.  § (1)  bekezdésében a  „valamint az  érintett személy háziorvosa” szövegrész helyébe az  „a Magyar 

Államkincstár, valamint az érintett személy háziorvosa” szöveg,
b) 1.  § (2)  bekezdésében a  „valamint Társadalombiztosítási Azonosító Jelét” szövegrész helyébe 

a „Társadalombiztosítási Azonosító Jelét, valamint – annak rendelkezésre állása esetén – a  (13)  bekezdés 
szerinti elektronikus levelezési címet ” szöveg,

c) 1. § (3) bekezdésében az „orvostanhallgatónak” szövegrész helyébe a „hallgatónak” szöveg,
d) 1.  § (6)  bekezdésében a  „kirendelt hallgató” szövegrész helyébe a  „(4)  bekezdés alapján kirendelt 

orvostanhallgató” szöveg,
e) 1.  § (9)  bekezdésében a „kirendelt hallgató” szövegrész helyébe a „(4)  bekezdés alapján kirendelt hallgató  

(a továbbiakban: kirendelt hallgató)” szöveg,
f ) 2. § (5) bekezdés a) pontjában a „lakcímadatait” szövegrész helyébe a „lakcímadatait és – annak rendelkezésre 

állása esetén – telefonszámát” szöveg,
g) 2.  § (5)  bekezdés b)  pontjában a  „nevét és lakcímadatait” szövegrész helyébe a  „nevét, lakcímadatait és  

– annak rendelkezésre állása esetén – telefonszámát” szöveg
lép.

5. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 516/2021. (IX. 6.) Korm. rendelete
a koronavírus elleni védőoltás kötelező igénybevételéről szóló 449/2021. (VII. 29.) Korm. rendelet 
módosításáról

A Kormány az Alaptörvény 53.  cikk (2)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel 
a  katasztrófavédelemről és a  hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A.  §-ára, 
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A koronavírus elleni védőoltás kötelező igénybevételéről szóló 449/2021. (VII. 29.) Korm. rendelet a  következő 
1/A. §-sal egészül ki:
„1/A. § (1) A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) 
Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet (a továbbiakban: veszélyhelyzet) ideje alatt a  személyazonosító jel helyébe 
lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi XX. törvénynek, valamint az adózás 
rendjéről szóló 2017. évi CL. törvénynek az  adótitok, valamint a  Társadalombiztosítási Azonosító Jel kezelésére 
és továbbítására vonatkozó szabályait azzal az  eltéréssel kell alkalmazni, hogy az  1.  § (3)  bekezdése szerinti 
kötelezettség ellenőrzése céljából az állami adó- és vámhatóság megkeresésre átadja a Nemzeti Népegészségügyi 
Központnak (a továbbiakban: NNK)
a) a  TEÁOR vagy ÖVTJ kód szerinti főtevékenységet végző egészségügyi szolgáltató nevét, adószámát, 
főtevékenységét, székhelyét,
b) a  TEÁOR vagy ÖVTJ kód szerinti egészségügyi tevékenységet ténylegesen, de nem főtevékenységként végző 
szolgáltató nevét, adószámát, főtevékenységét, székhelyét,
c) az  a)  pont szerinti szolgáltató valamennyi foglalkoztatottjának – ideértve az  egyéni vállalkozót is – 
Társadalombiztosítási Azonosító Jelét, munkakörének FEOR számát,
d) a  b)  pont szerinti foglalkoztató azon foglalkoztatottjának – ideértve az  egyéni vállalkozót is – 
Társadalombiztosítási Azonosító Jelét, FEOR számát, akinek FEOR száma humán egészségügyi területre vonatkozik.
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4. §  Az R.
a) 1.  § (1)  bekezdésében a  „valamint az  érintett személy háziorvosa” szövegrész helyébe az  „a Magyar 

Államkincstár, valamint az érintett személy háziorvosa” szöveg,
b) 1.  § (2)  bekezdésében a  „valamint Társadalombiztosítási Azonosító Jelét” szövegrész helyébe 

a „Társadalombiztosítási Azonosító Jelét, valamint – annak rendelkezésre állása esetén – a  (13)  bekezdés 
szerinti elektronikus levelezési címet ” szöveg,

c) 1. § (3) bekezdésében az „orvostanhallgatónak” szövegrész helyébe a „hallgatónak” szöveg,
d) 1.  § (6)  bekezdésében a  „kirendelt hallgató” szövegrész helyébe a  „(4)  bekezdés alapján kirendelt 

orvostanhallgató” szöveg,
e) 1.  § (9)  bekezdésében a „kirendelt hallgató” szövegrész helyébe a „(4)  bekezdés alapján kirendelt hallgató  

(a továbbiakban: kirendelt hallgató)” szöveg,
f ) 2. § (5) bekezdés a) pontjában a „lakcímadatait” szövegrész helyébe a „lakcímadatait és – annak rendelkezésre 

állása esetén – telefonszámát” szöveg,
g) 2.  § (5)  bekezdés b)  pontjában a  „nevét és lakcímadatait” szövegrész helyébe a  „nevét, lakcímadatait és  

– annak rendelkezésre állása esetén – telefonszámát” szöveg
lép.

5. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 516/2021. (IX. 6.) Korm. rendelete
a koronavírus elleni védőoltás kötelező igénybevételéről szóló 449/2021. (VII. 29.) Korm. rendelet 
módosításáról

A Kormány az Alaptörvény 53.  cikk (2)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel 
a  katasztrófavédelemről és a  hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A.  §-ára, 
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A koronavírus elleni védőoltás kötelező igénybevételéről szóló 449/2021. (VII. 29.) Korm. rendelet a  következő 
1/A. §-sal egészül ki:
„1/A. § (1) A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) 
Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet (a továbbiakban: veszélyhelyzet) ideje alatt a  személyazonosító jel helyébe 
lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi XX. törvénynek, valamint az adózás 
rendjéről szóló 2017. évi CL. törvénynek az  adótitok, valamint a  Társadalombiztosítási Azonosító Jel kezelésére 
és továbbítására vonatkozó szabályait azzal az  eltéréssel kell alkalmazni, hogy az  1.  § (3)  bekezdése szerinti 
kötelezettség ellenőrzése céljából az állami adó- és vámhatóság megkeresésre átadja a Nemzeti Népegészségügyi 
Központnak (a továbbiakban: NNK)
a) a  TEÁOR vagy ÖVTJ kód szerinti főtevékenységet végző egészségügyi szolgáltató nevét, adószámát, 
főtevékenységét, székhelyét,
b) a  TEÁOR vagy ÖVTJ kód szerinti egészségügyi tevékenységet ténylegesen, de nem főtevékenységként végző 
szolgáltató nevét, adószámát, főtevékenységét, székhelyét,
c) az  a)  pont szerinti szolgáltató valamennyi foglalkoztatottjának – ideértve az  egyéni vállalkozót is – 
Társadalombiztosítási Azonosító Jelét, munkakörének FEOR számát,
d) a  b)  pont szerinti foglalkoztató azon foglalkoztatottjának – ideértve az  egyéni vállalkozót is – 
Társadalombiztosítási Azonosító Jelét, FEOR számát, akinek FEOR száma humán egészségügyi területre vonatkozik.
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(2) Az NNK az (1) bekezdés alapján megkapott adatokat összeveti a nyilvántartásában lévő oltottsági adatokkal, és 
az  ellenőrzés alá vont egészségügyi szolgáltató oltottsági adatait adategyeztetés céljából az  1.  § (14)  bekezdése 
szerint ellenőrzésre jogosult egészségügyi államigazgatási szerv megkeresése alapján e szerv részére továbbítja.
(3) Az NNK az (1) bekezdés szerinti adatokat a veszélyhelyzet megszűnéséig kezeli.”

2. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 517/2021. (IX. 6.) Korm. rendelete
a vállalkozások reorganizációjáról, valamint a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló  
1991. évi XLIX. törvény, továbbá a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló  
2006. évi V. törvény eltérő alkalmazásáról szóló 345/2021. (VI. 18.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az Alaptörvény 53.  cikk (2)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel 
a  katasztrófavédelemről és a  hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A.  §-ára,  
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A vállalkozások reorganizációjáról, valamint a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény, 
továbbá a  cégnyilvánosságról, a  bírósági cégeljárásról és a  végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény eltérő 
alkalmazásáról szóló 345/2021. (VI. 18.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 3.  § (1)  bekezdés g)  pontja helyébe 
a következő rendelkezés lép:
(Reorganizációt a fenyegető fizetésképtelenségben lévő vállalkozás kezdeményezhet, kivéve, ha)
„g) a  reorganizáció kezdő napját megelőző 3 üzleti évre vonatkozó, a  számvitelről szóló 2000. évi C. törvény  
(a továbbiakban: Számv. tv.) szerinti bármelyik beszámolója nem került közzétételre és letétbe helyezésre, vagy”

2. §  Az R. a következő 32/B. §-sal egészül ki:
„32/B.  § E  rendeletnek a  vállalkozások reorganizációjáról, valamint a  csődeljárásról és a  felszámolási eljárásról 
szóló 1991. évi XLIX. törvény, továbbá a  cégnyilvánosságról, a  bírósági cégeljárásról és a  végelszámolásról 
szóló 2006. évi V. törvény eltérő alkalmazásáról szóló 345/2021. (VI. 18.) Korm. rendelet módosításáról szóló  
517/2021. (IX. 6.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr2.) megállapított 3.  § (1)  bekezdés g)  pontját a  Módr2. 
hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”

3. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 518/2021. (IX. 6.) Korm. rendelete
az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól 
szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet, valamint az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben 
dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének 
részletes szabályairól szóló 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a  kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83.  § (2)  bekezdés a)  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 
43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 5. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

2. § (1) Az  egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint 
az  ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet 
[a továbbiakban: 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet] a következő 11/O. §-sal egészül ki:
„11/O.  § (1) A  2.  mellékletben foglalt táblázat A:277 mezőjében meghatározott egészségügyi szolgáltatónak 
2021. szeptember 6-án jogviszonyban álló foglalkoztatottja az illetmény- vagy bérnövelésre 2021. szeptember 6-ától, 
de legfeljebb a  munkáltatónál fennálló, az  egészségügyi ágazati előmeneteli rendszer hatálya alá tartozó 
munkakörben történő foglalkoztatásának kezdő időpontjától jogosult.
(2) Az  (1)  bekezdés szerinti munkáltató illetmény- vagy bérnövelésre jogosult foglalkoztatottja részére 
az  (1)  bekezdés szerinti emelt összegű illetményt (bért) első alkalommal a  2021. szeptember hónapra esedékes 
illetmény (bér) tekintetében kell megfizetni.
(3) Az (1) bekezdés szerinti munkáltató a bértámogatási igényének kérelmére a 4. § rendelkezéseit kell megfelelően 
alkalmazni.”

 (2) A 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

3. §  Ez a rendelet a kihirdetése napján 21 órakor lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet az 518/2021. (IX. 6.) Korm. rendelethez
 „5. számú melléklet a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelethez

 Millió forint

Megnevezés
2021. évi 

előirányzat

  Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás  

  Praxisfinanszírozás 119 912,0

Háziorvosi, szakdolgozói bértámogatás 71 558,9

Indikátorrendszer finanszírozása 7 300,0

  Eseti ellátás díjazása 649,3

 
Ügyeleti szolgálat 
Háziorvosi szolgáltató számára az egészségügyi államigazgatási szerv által  
szabad- vagy munkaszüneti napra elrendelt alapellátási tevékenység támogatása

13 106,2

6 400,0

1. Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás összesen 218 926,4

  Védőnői szolgáltatás, anya-, gyermek- és ifjúságvédelem

  Iskolaegészségügyi ellátás 2 317,1

Iskolaegészségügyi ellátás bértámogatás 145,5

  Védőnői ellátás 24 009,8
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A Kormány 518/2021. (IX. 6.) Korm. rendelete
az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól 
szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet, valamint az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben 
dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének 
részletes szabályairól szóló 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a  kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83.  § (2)  bekezdés a)  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 
43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 5. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

2. § (1) Az  egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint 
az  ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet 
[a továbbiakban: 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet] a következő 11/O. §-sal egészül ki:
„11/O.  § (1) A  2.  mellékletben foglalt táblázat A:277 mezőjében meghatározott egészségügyi szolgáltatónak 
2021. szeptember 6-án jogviszonyban álló foglalkoztatottja az illetmény- vagy bérnövelésre 2021. szeptember 6-ától, 
de legfeljebb a  munkáltatónál fennálló, az  egészségügyi ágazati előmeneteli rendszer hatálya alá tartozó 
munkakörben történő foglalkoztatásának kezdő időpontjától jogosult.
(2) Az  (1)  bekezdés szerinti munkáltató illetmény- vagy bérnövelésre jogosult foglalkoztatottja részére 
az  (1)  bekezdés szerinti emelt összegű illetményt (bért) első alkalommal a  2021. szeptember hónapra esedékes 
illetmény (bér) tekintetében kell megfizetni.
(3) Az (1) bekezdés szerinti munkáltató a bértámogatási igényének kérelmére a 4. § rendelkezéseit kell megfelelően 
alkalmazni.”

 (2) A 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

3. §  Ez a rendelet a kihirdetése napján 21 órakor lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet az 518/2021. (IX. 6.) Korm. rendelethez
 „5. számú melléklet a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelethez

 Millió forint

Megnevezés
2021. évi 

előirányzat

  Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás  

  Praxisfinanszírozás 119 912,0

Háziorvosi, szakdolgozói bértámogatás 71 558,9

Indikátorrendszer finanszírozása 7 300,0

  Eseti ellátás díjazása 649,3

 
Ügyeleti szolgálat 
Háziorvosi szolgáltató számára az egészségügyi államigazgatási szerv által  
szabad- vagy munkaszüneti napra elrendelt alapellátási tevékenység támogatása

13 106,2

6 400,0

1. Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás összesen 218 926,4

  Védőnői szolgáltatás, anya-, gyermek- és ifjúságvédelem

  Iskolaegészségügyi ellátás 2 317,1

Iskolaegészségügyi ellátás bértámogatás 145,5

  Védőnői ellátás 24 009,8
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  Anya-, gyermek- és csecsemővédelem 483,4

  MSZSZ: gyermekgyógyászat 121,6

  MSZSZ: nőgyógyászat 96,3

2. Védőnői szolgáltatás, anya-, gyermek- és ifjúságvédelem összesen  27 173,7

Fogászati ellátás

Praxisfinanszírozás 42 494,1

Fogorvosi, szakdolgozói bértámogatás 26 163,0

3. Fogászati ellátás összesen 68 657,1

4. Otthoni szakápolás 6 480,8

5. Betegszállítás és orvosi rendelvényű halottszállítás 9 796,9

6. Művesekezelés 27 771,1

  Célelőirányzatok

  Méltányossági alapon történő térítések 3 911,3

  Alapellátási vállalkozás támogatási átalánydíj 55,0

Tartósan betöltetlen háziorvosi és fogorvosi körzetek betöltésének, valamint  
háziorvosi tevékenység végzéséhez szükséges praxisjog vásárlásának támogatása

1 250,0

Tervezett külföldi ellátások orvosi felülvizsgálata 20,0

Egészségügyi dolgozók 2018–2021. évi béremelésének fedezete 365 441,1

  Egészségügyi dolgozók fix összegű bérkiegészítésének, béremelésének fedezete 3 830,1

  Az egészségügyi dolgozók pénzellátást helyettesítő jövedelem-kiegészítése 15 029,1

Fiatal szakorvosok támogatása 320,8

7. Célelőirányzatok összesen 389 857,4

8. Mentés 45 479,1

9. Laboratóriumi ellátás 24 266,1

  Összevont szakellátás

    Járóbeteg-szakellátás  193 382,8

Népegészségügy fejlesztése  853,5

Működési költségelőleg 2 000,0

Molekuláris diagnosztikai (PCR) ellátás  5 426,4

Koronavírus járvánnyal kapcsolatos diagnosztika és ellátás 4 800,0

    Fekvőbeteg-szakellátás  643 107,4

    aktív fekvőbeteg-szakellátás  548 606,7

    krónikus fekvőbeteg-szakellátás 87 573,1

    fogvatartottak egészségügyi ellátása 1 927,6

    várólista csökkentés 5 000,0

    Extrafinanszírozás 1 000,0

    Speciális finanszírozású szakellátás 51 211,9

10. Összevont szakellátás összesen 901 782,0 

12. Gyógyító-megelőző ellátás céltartalék 10 658,5    

13. Finanszírozási rendszer átalakítása  21 249,3

14. Nagyértékű gyógyszerfinanszírozás 119 659,8

ÖSSZESEN 1 871 758,2
”
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2. melléklet az 518/2021. (IX. 6.) Korm. rendelethez

A 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 277. sorral egészül ki:

(A B

1. Egészségügyi szolgáltató neve Település)

277. Róbert Károly Meddőségi Centrum Budapest

A Kormány 519/2021. (IX. 6.) Korm. rendelete
az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól 
szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a  kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83.  § (2)  bekezdés a)  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az  egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 
43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 14. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

 (2) A Kr. 28/B. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

2. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő hónap első napján lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet az 519/2021. (IX. 6.) Korm. rendelethez

   A  Kr. 14. számú melléklet „Kitöltési útmutató” megjelölésű rész 23.  pontja a  „C.” megjelölésű sort követően 
a következő sorokkal egészül ki:
„D. naparányos finanszírozás, részjelentés
E. naparányos finanszírozást megelőző ellátás lezárása”

2. melléklet az 519/2021. (IX. 6.) Korm. rendelethez

   A  Kr. 28/B. számú mellékletében foglalt táblázat a „06M 290E” megjelölésű sort követően a  következő sorokkal 
egészül ki:

(HBCs Feltétel)

* 06M 300A OPT súlyos alultápláltsággal járó kórképek iniciális szakában

* 06M 300B OPT súlyos alultápláltsággal járó kórképekben

* 06M 300C OPT mérsékelt alultápláltsággal járó kórképekben

* 06M 300D OPT enyhe alultápláltsággal járó kórképekben

* 06M 300E OPT alultápláltsággal járó kórképekben 8 éves kor alatt
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2. melléklet az 518/2021. (IX. 6.) Korm. rendelethez

A 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 277. sorral egészül ki:

(A B

1. Egészségügyi szolgáltató neve Település)

277. Róbert Károly Meddőségi Centrum Budapest

A Kormány 519/2021. (IX. 6.) Korm. rendelete
az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól 
szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a  kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83.  § (2)  bekezdés a)  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az  egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 
43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 14. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

 (2) A Kr. 28/B. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

2. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő hónap első napján lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet az 519/2021. (IX. 6.) Korm. rendelethez

   A  Kr. 14. számú melléklet „Kitöltési útmutató” megjelölésű rész 23.  pontja a  „C.” megjelölésű sort követően 
a következő sorokkal egészül ki:
„D. naparányos finanszírozás, részjelentés
E. naparányos finanszírozást megelőző ellátás lezárása”

2. melléklet az 519/2021. (IX. 6.) Korm. rendelethez

   A  Kr. 28/B. számú mellékletében foglalt táblázat a „06M 290E” megjelölésű sort követően a  következő sorokkal 
egészül ki:

(HBCs Feltétel)

* 06M 300A OPT súlyos alultápláltsággal járó kórképek iniciális szakában

* 06M 300B OPT súlyos alultápláltsággal járó kórképekben

* 06M 300C OPT mérsékelt alultápláltsággal járó kórképekben

* 06M 300D OPT enyhe alultápláltsággal járó kórképekben

* 06M 300E OPT alultápláltsággal járó kórképekben 8 éves kor alatt
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2. melléklet az 518/2021. (IX. 6.) Korm. rendelethez

A 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 277. sorral egészül ki:

(A B

1. Egészségügyi szolgáltató neve Település)

277. Róbert Károly Meddőségi Centrum Budapest

A Kormány 519/2021. (IX. 6.) Korm. rendelete
az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól 
szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a  kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83.  § (2)  bekezdés a)  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az  egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 
43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 14. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

 (2) A Kr. 28/B. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

2. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő hónap első napján lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet az 519/2021. (IX. 6.) Korm. rendelethez

   A  Kr. 14. számú melléklet „Kitöltési útmutató” megjelölésű rész 23.  pontja a  „C.” megjelölésű sort követően 
a következő sorokkal egészül ki:
„D. naparányos finanszírozás, részjelentés
E. naparányos finanszírozást megelőző ellátás lezárása”

2. melléklet az 519/2021. (IX. 6.) Korm. rendelethez

   A  Kr. 28/B. számú mellékletében foglalt táblázat a „06M 290E” megjelölésű sort követően a  következő sorokkal 
egészül ki:

(HBCs Feltétel)

* 06M 300A OPT súlyos alultápláltsággal járó kórképek iniciális szakában

* 06M 300B OPT súlyos alultápláltsággal járó kórképekben

* 06M 300C OPT mérsékelt alultápláltsággal járó kórképekben

* 06M 300D OPT enyhe alultápláltsággal járó kórképekben

* 06M 300E OPT alultápláltsággal járó kórképekben 8 éves kor alatt
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A Kormány 520/2021. (IX. 6.) Korm. rendelete
a felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 8. pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 423/2012. (XII. 29.)  
Korm. rendelet] 21. § (1) bekezdése a következő r) ponttal egészül ki:
[A jelentkező a következő jogcímeken, a 6. § (1) bekezdés b) pontja és a 6. § (2) bekezdés e) pontja szerint a felvételi eljárás 
során]
„r) amennyiben a  honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény (a  továbbiakban: Hjt.) 214.  § (1a)  bekezdése 
szerinti önkéntes tartalékos katonaként
ra) szakkiképzés nélkül legalább hat hónapos szolgálatot teljesített, 16 többletpontra,
rb) a hat hónapos szolgálati ideje alatt – az alapkiképzést követően – a Hjt. felhatalmazása alapján kiadott jogszabály 
szerinti szakkiképzést végrehajtotta, 32 többletpontra,
rc) az  rb)  alpontot folytatólagosan követő hat hónapos szolgálati ideje alatt a  Hjt. felhatalmazása alapján kiadott 
jogszabály szerinti szakkiképzést folytatta és végrehajtotta, további 32 többletpontra”
(jogosult.)

2. §  A 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet a következő 59. §-sal egészül ki:
„59. § E rendeletnek a felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról szóló 
520/2021. (IX. 6.) Korm. rendelettel megállapított 21.  § (1)  bekezdés r)  pontját a  2022. év februárjában induló 
képzésekre történő jelentkezés során, a keresztféléves felvételi eljárásban kell első alkalommal alkalmazni.”

3. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 521/2021. (IX. 6.) Korm. rendelete
az Egészséges Budapest Program megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek 
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló  
98/2017. (IV. 27.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány
a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 
2006. évi LIII. törvény 12. § (4) bekezdés a) pontjában, valamint 12. § (5) bekezdés a) pontjában,
a 2.  § tekintetében a  közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198.  § (1)  bekezdés 9.  pontjában, valamint 
a  nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 
2006. évi LIII. törvény 12. § (4) bekezdés b) és c) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a  következőket 
rendeli el:

1. §  Az Egészséges Budapest Program megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági 
szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 98/2017. (IV. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 
Rendelet) a következő 1/A. §-sal egészül ki:
„1/A.  § A  Kormány kiemelten közérdekű beruházássá nyilvánítja a  2.  mellékletben foglalt táblázat 34., 41., 42. és 
46. sorában meghatározott beruházásokat. A kiemelten közérdekű beruházások helyszíne a 2. mellékletben foglalt 
táblázat 34., 41., 42. és 46. sorában meghatározott ingatlanok területe.”
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2. §  A Rendelet a következő 4/A–4/C. §-sal egészül ki:
„4/A.  § (1) A  2.  mellékletben foglalt táblázat 34. sorában meghatározott ingatlanon megvalósuló beruházásra 
irányuló közbeszerzési eljárásoknál az  építtető – az  építési beruházások, valamint az  építési beruházásokhoz 
kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) 
Korm. rendelet [a továbbiakban: 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet] 14. § (2) bekezdés b) pontja alapján – indokolási 
kötelezettség nélkül dönthet a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárási forma 
alkalmazása mellett.
(2) A 2. melléklet 34. sora szerinti beruházás megvalósításának helyszíne és azok közvetlen környezete tekintetében 
a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 48. § (2) bekezdése 
szerinti, a  fás szárú növények védelmére vonatkozó önkormányzati előírások helyett a  fás szárú növények 
védelméről szóló 346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 6–8.  §-át kell megfelelően alkalmazni, 
azzal, hogy amennyiben a fás szárú növény pótlása az ingatlan adottsága miatt nem vagy csak részben teljesíthető, 
a  pótlást a  Budapest Főváros Kormányhivatala által kijelölt, a  kivágással érintett ingatlanok vagyonkezelője 
vagyonkezelésében álló, Budapest ugyanazon kerületében elhelyezkedő másik ingatlanon kell teljesíteni.
(3) A 2. mellékletben foglalt táblázat 34. sora szerinti építési beruházással érintett építmények, önálló rendeltetési 
egységek rendeltetésszerű használatához szükséges, az  országos településrendezési és építési követelményekről 
szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: OTÉK) 42.  §-a szerint elhelyezendő személygépkocsik, 
kerékpártárolók számát az alábbi eltérésekkel kell meghatározni:
a) egy személygépkocsi elhelyezését kell biztosítani igazgatási, nem fekvőbeteg-ellátó egészségügyi önálló 
rendeltetési egységek huzamos tartózkodásra szolgáló helyiségeinek minden megkezdett 200 m2 nettó alapterülete 
után,
b) egy személygépkocsi elhelyezését kell biztosítani fekvőbeteg-ellátó egészségügyi önálló rendeltetési egység 
minden megkezdett 20 betegágya után,
c) egy kerékpár elhelyezését kell biztosítani igazgatási, ellátó, szolgáltató, nem fekvőbeteg-ellátó egység esetén 
az iroda- vagy ellátóterület minden megkezdett 500 m2 alapterülete után.
(4) A  2.  mellékletben foglalt táblázat 34. sora szerinti építési beruházás során a  lapostetők esetében extenzív 
zöldtetőt nem kell kialakítani.
4/B.  § (1) A  2.  mellékletben foglalt táblázat 41. és 42. sorában megjelölt ingatlanokon megvalósuló beruházásra  
(e § alkalmazásában a  továbbiakban együtt: Beruházás) irányuló közbeszerzési eljárásoknál az  építtető  
– a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdés b) pontja alapján – indokolási kötelezettség nélkül dönthet 
a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárási forma alkalmazása mellett.
(2) A Beruházás során érintett Budapest, belterület 36868 helyrajzi számú ingatlanokra, illetve a Budapest, belterület 
36873 helyrajzi számú ingatlan tekintetében, a  36873/0/A/1, 36873/0/B/1, 36873/0/C/1, 36873/0/A/2 albetétek 
tekintetében meghatározott sajátos beépítési szabályok:
a) a telkek beépítési módja zártsorú,
b) a kialakítható telek legnagyobb területe 12 000 m2, a két telek összevonható,
c) a szintterületi mutató megengedett legnagyobb értéke 4 m2/m2,
d) a zöldfelület megengedett legkisebb mértéke 15%.
(3) A Beruházás során érintett telkek területe építési helynek minősül, kivéve a Budapest, belterület 36873 helyrajzi 
számú társasházi ingatlanon lévő, Budapest, Knézits utca 14. szám alatti épület belső udvara a  meglévő épületek 
homlokzati síkjától mért 2 méteres távolságon belül határolt részen.
(4) A Budapest, belterület 36868 és 36873 helyrajzi számú telkek egy övezetbe tartoznak és az (1) és a (2) bekezdés 
alapján építhetők be.
(5) A Beruházás területén az alábbi rendeltetésű épületek, építmények helyezhetőek el:
a) oktatási, kutatási és egészségipari, valamint ezekhez és a  meglévő, kialakult funkciókhoz kapcsolódó,  
azt kiszolgáló és kiegészítő egyéb funkciók,
b) iroda, szolgáltatás, kiskereskedelem, vendéglátás funkciók,
c) a fő rendeltetést kiszolgáló raktározási funkciók.
(6) A Beruházás megvalósításának helyszíne és azok közvetlen környezete tekintetében a Kvt. 48. § (2) bekezdése 
szerinti, a  fás szárú növények védelmére vonatkozó önkormányzati előírások helyett a  magántulajdonban álló 
ingatlanokon lévő fás szárú növények vonatkozásában is az  R. 6–8.  §-át kell megfelelően alkalmazni, azzal,  
hogy amennyiben a  fás szárú növény pótlása a  földrészlet adottsága miatt nem vagy csak részben teljesíthető, 
a  pótlást a  Budapest Főváros Kormányhivatala által kijelölt, kivágással érintett ingatlan vagyonkezelője 
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vagyonkezelésében álló, Budapest ugyanazon kerületében elhelyezkedő másik ingatlanon kell teljesíteni 
a használatbavételi engedély véglegessé válását követő két éven belül.
(7) A Beruházás során a Budapest, belterület 36868 helyrajzi számon megtartandó épület és a Budapest, belterület 
36870 helyrajzi számon meglévő épület között a  Budapest, Hőgyes Endre utca felől, azok műszaki állapotának 
megvédése érdekében maximum egy szint mélygarázs létesíthető.
(8) A  2.  mellékletben foglalt táblázat 41. sorában szereplő Budapest, belterület 36868 helyrajzi számú telken 
építési beruházással érintett építmények, önálló rendeltetési egységek rendeltetésszerű használatához szükséges,  
az  OTÉK 42.  §-a szerint elhelyezendő személygépkocsik, kerékpártárolók számát az  alábbi eltérésekkel kell 
meghatározni:
a) egy személygépkocsi elhelyezését kell biztosítani igazgatási, nem fekvőbeteg-ellátó egészségügyi önálló 
rendeltetési egységek huzamos tartózkodásra szolgáló helyiségeinek minden megkezdett 200 m2 nettó alapterülete 
után,
b) egy személygépkocsi elhelyezését kell biztosítani felsőfokú nevelési, oktatási és kutatási önálló rendeltetési 
egység oktatási és kutatási helyiségeinek minden megkezdett 300 m2 nettó alapterülete után,
c) egy személygépkocsi elhelyezését kell biztosítani iroda és egyéb önálló rendeltetési egységek huzamos 
tartózkodásra szolgáló helyiségeinek minden megkezdett 200 m2 nettó alapterülete után,
d) nem kell személygépkocsi elhelyezését biztosítani kereskedelmi, szolgáltató önálló rendeltetési egység 
árusítótere és vendéglátó önálló rendeltetési egység fogyasztótere után,
e) egy kerékpár elhelyezését kell biztosítani igazgatási, ellátó, szolgáltató, nem fekvőbeteg-ellátó egység esetén 
az iroda- vagy ellátóterület minden megkezdett 500 m2 alapterülete után,
f ) új épület vagy meglévő épület bővítésének építési helyén a  meglévő gépjárművárakozó-helyek 
megszüntethetők, azzal, hogy azok eltérő helyen történő biztosítása nem szükséges,
g) bővítés, átalakítás és rendeltetésmódosítás esetén a  parkolóférőhelyek számának meghatározásakor a  teljes 
ellátandó rendeltetésre vonatkozó parkolóférőhelyek száma képezi az  alapot, azzal, hogy a  keletkező többlet 
személygépjármű elhelyezési kötelezettséget az a)–f ) pontban meghatározott mértékben kell biztosítani.
(9) A  2.  mellékletben foglalt táblázat 42. sorában szereplő Budapest, belterület 36873 helyrajzi számú 
telken a  Beruházással érintett építmények, önálló rendeltetési egységek, valamint bővítés, átalakítás és 
rendeltetésmódosítás esetén nem kell új parkolóférőhelyet biztosítani.
(10) A Kormány a Beruházás során építési tevékenységgel érintett telek közvetlen környezetébe tartozó, az építési 
tevékenység költséghatékony elvégzéséhez szükséges közterület használatának feltétlenül szükséges időtartamát 
a 3. melléklet szerint határozza meg.
(11) A Beruházás során a szükséges közműellátás a telkek egyesítése után is biztosítható több betáplálási ponton.
4/C.  § (1) A  2.  mellékletben foglalt táblázat 46. sorában megjelölt ingatlanon megvalósuló beruházásra  
(e § alkalmazásában a továbbiakban: Beruházás) irányuló közbeszerzési eljárásoknál az építtető – a 322/2015. (X. 30.) 
Korm. rendelet 14. § (2) bekezdés b) pontja alapján – indokolási kötelezettség nélkül dönthet a 322/2015. (X. 30.) 
Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárási forma alkalmazása mellett.
(2) A  Beruházás során érintett Budapest, belterület 36771/14 helyrajzi számú ingatlanra meghatározott sajátos 
beépítési szabályok:
a) a beépítés maximális mértéke: 55%,
b) a zöldfelület megengedett legkisebb mértéke: 15%.
(3) A Beruházás során az érintett telek területén az alábbi rendeltetésű épületek, építmények is elhelyezhetők:
a) kutatási és egészségipari, valamint ezekhez és a  meglévő, kialakult funkciókhoz kapcsolódó, azt kiszolgáló és 
kiegészítő egyéb funkciók,
b) a fő rendeltetést kiszolgáló raktározási funkciók.
(4) A Beruházás során az érintett telek területén a tömbbelsőben elhelyezkedő épületegyüttes elbontható.
(5) A  Beruházás során az  érintett telek területén az  egyes gyógyászati-oktatási egységek épületei zárt, fedett 
folyosóval felszínen vagy felszín felett összeköthetőek.
(6) A  Beruházással érintett építmények, önálló rendeltetési egységek rendeltetésszerű használatához szükséges, 
az  OTÉK 42.  §-a szerint elhelyezendő személygépkocsik, kerékpártárolók számát az  alábbi eltérésekkel kell 
meghatározni:
a) egy személygépkocsi elhelyezését kell biztosítani igazgatási, nem fekvőbeteg-ellátó egészségügyi önálló 
rendeltetési egységek huzamos tartózkodásra szolgáló helyiségeinek minden megkezdett 200 m2 nettó alapterülete 
után,

1560 EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 16. szám 
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A Kormány 520/2021. (IX. 6.) Korm. rendelete
a felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 8. pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 423/2012. (XII. 29.)  
Korm. rendelet] 21. § (1) bekezdése a következő r) ponttal egészül ki:
[A jelentkező a következő jogcímeken, a 6. § (1) bekezdés b) pontja és a 6. § (2) bekezdés e) pontja szerint a felvételi eljárás 
során]
„r) amennyiben a  honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény (a  továbbiakban: Hjt.) 214.  § (1a)  bekezdése 
szerinti önkéntes tartalékos katonaként
ra) szakkiképzés nélkül legalább hat hónapos szolgálatot teljesített, 16 többletpontra,
rb) a hat hónapos szolgálati ideje alatt – az alapkiképzést követően – a Hjt. felhatalmazása alapján kiadott jogszabály 
szerinti szakkiképzést végrehajtotta, 32 többletpontra,
rc) az  rb)  alpontot folytatólagosan követő hat hónapos szolgálati ideje alatt a  Hjt. felhatalmazása alapján kiadott 
jogszabály szerinti szakkiképzést folytatta és végrehajtotta, további 32 többletpontra”
(jogosult.)

2. §  A 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet a következő 59. §-sal egészül ki:
„59. § E rendeletnek a felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról szóló 
520/2021. (IX. 6.) Korm. rendelettel megállapított 21.  § (1)  bekezdés r)  pontját a  2022. év februárjában induló 
képzésekre történő jelentkezés során, a keresztféléves felvételi eljárásban kell első alkalommal alkalmazni.”

3. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 521/2021. (IX. 6.) Korm. rendelete
az Egészséges Budapest Program megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek 
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló  
98/2017. (IV. 27.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány
a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 
2006. évi LIII. törvény 12. § (4) bekezdés a) pontjában, valamint 12. § (5) bekezdés a) pontjában,
a 2.  § tekintetében a  közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198.  § (1)  bekezdés 9.  pontjában, valamint 
a  nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 
2006. évi LIII. törvény 12. § (4) bekezdés b) és c) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a  következőket 
rendeli el:

1. §  Az Egészséges Budapest Program megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági 
szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 98/2017. (IV. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 
Rendelet) a következő 1/A. §-sal egészül ki:
„1/A.  § A  Kormány kiemelten közérdekű beruházássá nyilvánítja a  2.  mellékletben foglalt táblázat 34., 41., 42. és 
46. sorában meghatározott beruházásokat. A kiemelten közérdekű beruházások helyszíne a 2. mellékletben foglalt 
táblázat 34., 41., 42. és 46. sorában meghatározott ingatlanok területe.”
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2. §  A Rendelet a következő 4/A–4/C. §-sal egészül ki:
„4/A.  § (1) A  2.  mellékletben foglalt táblázat 34. sorában meghatározott ingatlanon megvalósuló beruházásra 
irányuló közbeszerzési eljárásoknál az  építtető – az  építési beruházások, valamint az  építési beruházásokhoz 
kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) 
Korm. rendelet [a továbbiakban: 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet] 14. § (2) bekezdés b) pontja alapján – indokolási 
kötelezettség nélkül dönthet a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárási forma 
alkalmazása mellett.
(2) A 2. melléklet 34. sora szerinti beruházás megvalósításának helyszíne és azok közvetlen környezete tekintetében 
a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 48. § (2) bekezdése 
szerinti, a  fás szárú növények védelmére vonatkozó önkormányzati előírások helyett a  fás szárú növények 
védelméről szóló 346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 6–8.  §-át kell megfelelően alkalmazni, 
azzal, hogy amennyiben a fás szárú növény pótlása az ingatlan adottsága miatt nem vagy csak részben teljesíthető, 
a  pótlást a  Budapest Főváros Kormányhivatala által kijelölt, a  kivágással érintett ingatlanok vagyonkezelője 
vagyonkezelésében álló, Budapest ugyanazon kerületében elhelyezkedő másik ingatlanon kell teljesíteni.
(3) A 2. mellékletben foglalt táblázat 34. sora szerinti építési beruházással érintett építmények, önálló rendeltetési 
egységek rendeltetésszerű használatához szükséges, az  országos településrendezési és építési követelményekről 
szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: OTÉK) 42.  §-a szerint elhelyezendő személygépkocsik, 
kerékpártárolók számát az alábbi eltérésekkel kell meghatározni:
a) egy személygépkocsi elhelyezését kell biztosítani igazgatási, nem fekvőbeteg-ellátó egészségügyi önálló 
rendeltetési egységek huzamos tartózkodásra szolgáló helyiségeinek minden megkezdett 200 m2 nettó alapterülete 
után,
b) egy személygépkocsi elhelyezését kell biztosítani fekvőbeteg-ellátó egészségügyi önálló rendeltetési egység 
minden megkezdett 20 betegágya után,
c) egy kerékpár elhelyezését kell biztosítani igazgatási, ellátó, szolgáltató, nem fekvőbeteg-ellátó egység esetén 
az iroda- vagy ellátóterület minden megkezdett 500 m2 alapterülete után.
(4) A  2.  mellékletben foglalt táblázat 34. sora szerinti építési beruházás során a  lapostetők esetében extenzív 
zöldtetőt nem kell kialakítani.
4/B.  § (1) A  2.  mellékletben foglalt táblázat 41. és 42. sorában megjelölt ingatlanokon megvalósuló beruházásra  
(e § alkalmazásában a  továbbiakban együtt: Beruházás) irányuló közbeszerzési eljárásoknál az  építtető  
– a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdés b) pontja alapján – indokolási kötelezettség nélkül dönthet 
a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárási forma alkalmazása mellett.
(2) A Beruházás során érintett Budapest, belterület 36868 helyrajzi számú ingatlanokra, illetve a Budapest, belterület 
36873 helyrajzi számú ingatlan tekintetében, a  36873/0/A/1, 36873/0/B/1, 36873/0/C/1, 36873/0/A/2 albetétek 
tekintetében meghatározott sajátos beépítési szabályok:
a) a telkek beépítési módja zártsorú,
b) a kialakítható telek legnagyobb területe 12 000 m2, a két telek összevonható,
c) a szintterületi mutató megengedett legnagyobb értéke 4 m2/m2,
d) a zöldfelület megengedett legkisebb mértéke 15%.
(3) A Beruházás során érintett telkek területe építési helynek minősül, kivéve a Budapest, belterület 36873 helyrajzi 
számú társasházi ingatlanon lévő, Budapest, Knézits utca 14. szám alatti épület belső udvara a  meglévő épületek 
homlokzati síkjától mért 2 méteres távolságon belül határolt részen.
(4) A Budapest, belterület 36868 és 36873 helyrajzi számú telkek egy övezetbe tartoznak és az (1) és a (2) bekezdés 
alapján építhetők be.
(5) A Beruházás területén az alábbi rendeltetésű épületek, építmények helyezhetőek el:
a) oktatási, kutatási és egészségipari, valamint ezekhez és a  meglévő, kialakult funkciókhoz kapcsolódó,  
azt kiszolgáló és kiegészítő egyéb funkciók,
b) iroda, szolgáltatás, kiskereskedelem, vendéglátás funkciók,
c) a fő rendeltetést kiszolgáló raktározási funkciók.
(6) A Beruházás megvalósításának helyszíne és azok közvetlen környezete tekintetében a Kvt. 48. § (2) bekezdése 
szerinti, a  fás szárú növények védelmére vonatkozó önkormányzati előírások helyett a  magántulajdonban álló 
ingatlanokon lévő fás szárú növények vonatkozásában is az  R. 6–8.  §-át kell megfelelően alkalmazni, azzal,  
hogy amennyiben a  fás szárú növény pótlása a  földrészlet adottsága miatt nem vagy csak részben teljesíthető, 
a  pótlást a  Budapest Főváros Kormányhivatala által kijelölt, kivágással érintett ingatlan vagyonkezelője 
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2. §  A Rendelet a következő 4/A–4/C. §-sal egészül ki:
„4/A.  § (1) A  2.  mellékletben foglalt táblázat 34. sorában meghatározott ingatlanon megvalósuló beruházásra 
irányuló közbeszerzési eljárásoknál az  építtető – az  építési beruházások, valamint az  építési beruházásokhoz 
kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) 
Korm. rendelet [a továbbiakban: 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet] 14. § (2) bekezdés b) pontja alapján – indokolási 
kötelezettség nélkül dönthet a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárási forma 
alkalmazása mellett.
(2) A 2. melléklet 34. sora szerinti beruházás megvalósításának helyszíne és azok közvetlen környezete tekintetében 
a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 48. § (2) bekezdése 
szerinti, a  fás szárú növények védelmére vonatkozó önkormányzati előírások helyett a  fás szárú növények 
védelméről szóló 346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 6–8.  §-át kell megfelelően alkalmazni, 
azzal, hogy amennyiben a fás szárú növény pótlása az ingatlan adottsága miatt nem vagy csak részben teljesíthető, 
a  pótlást a  Budapest Főváros Kormányhivatala által kijelölt, a  kivágással érintett ingatlanok vagyonkezelője 
vagyonkezelésében álló, Budapest ugyanazon kerületében elhelyezkedő másik ingatlanon kell teljesíteni.
(3) A 2. mellékletben foglalt táblázat 34. sora szerinti építési beruházással érintett építmények, önálló rendeltetési 
egységek rendeltetésszerű használatához szükséges, az  országos településrendezési és építési követelményekről 
szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: OTÉK) 42.  §-a szerint elhelyezendő személygépkocsik, 
kerékpártárolók számát az alábbi eltérésekkel kell meghatározni:
a) egy személygépkocsi elhelyezését kell biztosítani igazgatási, nem fekvőbeteg-ellátó egészségügyi önálló 
rendeltetési egységek huzamos tartózkodásra szolgáló helyiségeinek minden megkezdett 200 m2 nettó alapterülete 
után,
b) egy személygépkocsi elhelyezését kell biztosítani fekvőbeteg-ellátó egészségügyi önálló rendeltetési egység 
minden megkezdett 20 betegágya után,
c) egy kerékpár elhelyezését kell biztosítani igazgatási, ellátó, szolgáltató, nem fekvőbeteg-ellátó egység esetén 
az iroda- vagy ellátóterület minden megkezdett 500 m2 alapterülete után.
(4) A  2.  mellékletben foglalt táblázat 34. sora szerinti építési beruházás során a  lapostetők esetében extenzív 
zöldtetőt nem kell kialakítani.
4/B.  § (1) A  2.  mellékletben foglalt táblázat 41. és 42. sorában megjelölt ingatlanokon megvalósuló beruházásra  
(e § alkalmazásában a  továbbiakban együtt: Beruházás) irányuló közbeszerzési eljárásoknál az  építtető  
– a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdés b) pontja alapján – indokolási kötelezettség nélkül dönthet 
a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárási forma alkalmazása mellett.
(2) A Beruházás során érintett Budapest, belterület 36868 helyrajzi számú ingatlanokra, illetve a Budapest, belterület 
36873 helyrajzi számú ingatlan tekintetében, a  36873/0/A/1, 36873/0/B/1, 36873/0/C/1, 36873/0/A/2 albetétek 
tekintetében meghatározott sajátos beépítési szabályok:
a) a telkek beépítési módja zártsorú,
b) a kialakítható telek legnagyobb területe 12 000 m2, a két telek összevonható,
c) a szintterületi mutató megengedett legnagyobb értéke 4 m2/m2,
d) a zöldfelület megengedett legkisebb mértéke 15%.
(3) A Beruházás során érintett telkek területe építési helynek minősül, kivéve a Budapest, belterület 36873 helyrajzi 
számú társasházi ingatlanon lévő, Budapest, Knézits utca 14. szám alatti épület belső udvara a  meglévő épületek 
homlokzati síkjától mért 2 méteres távolságon belül határolt részen.
(4) A Budapest, belterület 36868 és 36873 helyrajzi számú telkek egy övezetbe tartoznak és az (1) és a (2) bekezdés 
alapján építhetők be.
(5) A Beruházás területén az alábbi rendeltetésű épületek, építmények helyezhetőek el:
a) oktatási, kutatási és egészségipari, valamint ezekhez és a  meglévő, kialakult funkciókhoz kapcsolódó,  
azt kiszolgáló és kiegészítő egyéb funkciók,
b) iroda, szolgáltatás, kiskereskedelem, vendéglátás funkciók,
c) a fő rendeltetést kiszolgáló raktározási funkciók.
(6) A Beruházás megvalósításának helyszíne és azok közvetlen környezete tekintetében a Kvt. 48. § (2) bekezdése 
szerinti, a  fás szárú növények védelmére vonatkozó önkormányzati előírások helyett a  magántulajdonban álló 
ingatlanokon lévő fás szárú növények vonatkozásában is az  R. 6–8.  §-át kell megfelelően alkalmazni, azzal,  
hogy amennyiben a  fás szárú növény pótlása a  földrészlet adottsága miatt nem vagy csak részben teljesíthető, 
a  pótlást a  Budapest Főváros Kormányhivatala által kijelölt, kivágással érintett ingatlan vagyonkezelője 
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vagyonkezelésében álló, Budapest ugyanazon kerületében elhelyezkedő másik ingatlanon kell teljesíteni 
a használatbavételi engedély véglegessé válását követő két éven belül.
(7) A Beruházás során a Budapest, belterület 36868 helyrajzi számon megtartandó épület és a Budapest, belterület 
36870 helyrajzi számon meglévő épület között a  Budapest, Hőgyes Endre utca felől, azok műszaki állapotának 
megvédése érdekében maximum egy szint mélygarázs létesíthető.
(8) A  2.  mellékletben foglalt táblázat 41. sorában szereplő Budapest, belterület 36868 helyrajzi számú telken 
építési beruházással érintett építmények, önálló rendeltetési egységek rendeltetésszerű használatához szükséges,  
az  OTÉK 42.  §-a szerint elhelyezendő személygépkocsik, kerékpártárolók számát az  alábbi eltérésekkel kell 
meghatározni:
a) egy személygépkocsi elhelyezését kell biztosítani igazgatási, nem fekvőbeteg-ellátó egészségügyi önálló 
rendeltetési egységek huzamos tartózkodásra szolgáló helyiségeinek minden megkezdett 200 m2 nettó alapterülete 
után,
b) egy személygépkocsi elhelyezését kell biztosítani felsőfokú nevelési, oktatási és kutatási önálló rendeltetési 
egység oktatási és kutatási helyiségeinek minden megkezdett 300 m2 nettó alapterülete után,
c) egy személygépkocsi elhelyezését kell biztosítani iroda és egyéb önálló rendeltetési egységek huzamos 
tartózkodásra szolgáló helyiségeinek minden megkezdett 200 m2 nettó alapterülete után,
d) nem kell személygépkocsi elhelyezését biztosítani kereskedelmi, szolgáltató önálló rendeltetési egység 
árusítótere és vendéglátó önálló rendeltetési egység fogyasztótere után,
e) egy kerékpár elhelyezését kell biztosítani igazgatási, ellátó, szolgáltató, nem fekvőbeteg-ellátó egység esetén 
az iroda- vagy ellátóterület minden megkezdett 500 m2 alapterülete után,
f ) új épület vagy meglévő épület bővítésének építési helyén a  meglévő gépjárművárakozó-helyek 
megszüntethetők, azzal, hogy azok eltérő helyen történő biztosítása nem szükséges,
g) bővítés, átalakítás és rendeltetésmódosítás esetén a  parkolóférőhelyek számának meghatározásakor a  teljes 
ellátandó rendeltetésre vonatkozó parkolóférőhelyek száma képezi az  alapot, azzal, hogy a  keletkező többlet 
személygépjármű elhelyezési kötelezettséget az a)–f ) pontban meghatározott mértékben kell biztosítani.
(9) A  2.  mellékletben foglalt táblázat 42. sorában szereplő Budapest, belterület 36873 helyrajzi számú 
telken a  Beruházással érintett építmények, önálló rendeltetési egységek, valamint bővítés, átalakítás és 
rendeltetésmódosítás esetén nem kell új parkolóférőhelyet biztosítani.
(10) A Kormány a Beruházás során építési tevékenységgel érintett telek közvetlen környezetébe tartozó, az építési 
tevékenység költséghatékony elvégzéséhez szükséges közterület használatának feltétlenül szükséges időtartamát 
a 3. melléklet szerint határozza meg.
(11) A Beruházás során a szükséges közműellátás a telkek egyesítése után is biztosítható több betáplálási ponton.
4/C.  § (1) A  2.  mellékletben foglalt táblázat 46. sorában megjelölt ingatlanon megvalósuló beruházásra  
(e § alkalmazásában a továbbiakban: Beruházás) irányuló közbeszerzési eljárásoknál az építtető – a 322/2015. (X. 30.) 
Korm. rendelet 14. § (2) bekezdés b) pontja alapján – indokolási kötelezettség nélkül dönthet a 322/2015. (X. 30.) 
Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárási forma alkalmazása mellett.
(2) A  Beruházás során érintett Budapest, belterület 36771/14 helyrajzi számú ingatlanra meghatározott sajátos 
beépítési szabályok:
a) a beépítés maximális mértéke: 55%,
b) a zöldfelület megengedett legkisebb mértéke: 15%.
(3) A Beruházás során az érintett telek területén az alábbi rendeltetésű épületek, építmények is elhelyezhetők:
a) kutatási és egészségipari, valamint ezekhez és a  meglévő, kialakult funkciókhoz kapcsolódó, azt kiszolgáló és 
kiegészítő egyéb funkciók,
b) a fő rendeltetést kiszolgáló raktározási funkciók.
(4) A Beruházás során az érintett telek területén a tömbbelsőben elhelyezkedő épületegyüttes elbontható.
(5) A  Beruházás során az  érintett telek területén az  egyes gyógyászati-oktatási egységek épületei zárt, fedett 
folyosóval felszínen vagy felszín felett összeköthetőek.
(6) A  Beruházással érintett építmények, önálló rendeltetési egységek rendeltetésszerű használatához szükséges, 
az  OTÉK 42.  §-a szerint elhelyezendő személygépkocsik, kerékpártárolók számát az  alábbi eltérésekkel kell 
meghatározni:
a) egy személygépkocsi elhelyezését kell biztosítani igazgatási, nem fekvőbeteg-ellátó egészségügyi önálló 
rendeltetési egységek huzamos tartózkodásra szolgáló helyiségeinek minden megkezdett 200 m2 nettó alapterülete 
után,
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vagyonkezelésében álló, Budapest ugyanazon kerületében elhelyezkedő másik ingatlanon kell teljesíteni 
a használatbavételi engedély véglegessé válását követő két éven belül.
(7) A Beruházás során a Budapest, belterület 36868 helyrajzi számon megtartandó épület és a Budapest, belterület 
36870 helyrajzi számon meglévő épület között a  Budapest, Hőgyes Endre utca felől, azok műszaki állapotának 
megvédése érdekében maximum egy szint mélygarázs létesíthető.
(8) A  2.  mellékletben foglalt táblázat 41. sorában szereplő Budapest, belterület 36868 helyrajzi számú telken 
építési beruházással érintett építmények, önálló rendeltetési egységek rendeltetésszerű használatához szükséges,  
az  OTÉK 42.  §-a szerint elhelyezendő személygépkocsik, kerékpártárolók számát az  alábbi eltérésekkel kell 
meghatározni:
a) egy személygépkocsi elhelyezését kell biztosítani igazgatási, nem fekvőbeteg-ellátó egészségügyi önálló 
rendeltetési egységek huzamos tartózkodásra szolgáló helyiségeinek minden megkezdett 200 m2 nettó alapterülete 
után,
b) egy személygépkocsi elhelyezését kell biztosítani felsőfokú nevelési, oktatási és kutatási önálló rendeltetési 
egység oktatási és kutatási helyiségeinek minden megkezdett 300 m2 nettó alapterülete után,
c) egy személygépkocsi elhelyezését kell biztosítani iroda és egyéb önálló rendeltetési egységek huzamos 
tartózkodásra szolgáló helyiségeinek minden megkezdett 200 m2 nettó alapterülete után,
d) nem kell személygépkocsi elhelyezését biztosítani kereskedelmi, szolgáltató önálló rendeltetési egység 
árusítótere és vendéglátó önálló rendeltetési egység fogyasztótere után,
e) egy kerékpár elhelyezését kell biztosítani igazgatási, ellátó, szolgáltató, nem fekvőbeteg-ellátó egység esetén 
az iroda- vagy ellátóterület minden megkezdett 500 m2 alapterülete után,
f ) új épület vagy meglévő épület bővítésének építési helyén a  meglévő gépjárművárakozó-helyek 
megszüntethetők, azzal, hogy azok eltérő helyen történő biztosítása nem szükséges,
g) bővítés, átalakítás és rendeltetésmódosítás esetén a  parkolóférőhelyek számának meghatározásakor a  teljes 
ellátandó rendeltetésre vonatkozó parkolóférőhelyek száma képezi az  alapot, azzal, hogy a  keletkező többlet 
személygépjármű elhelyezési kötelezettséget az a)–f ) pontban meghatározott mértékben kell biztosítani.
(9) A  2.  mellékletben foglalt táblázat 42. sorában szereplő Budapest, belterület 36873 helyrajzi számú 
telken a  Beruházással érintett építmények, önálló rendeltetési egységek, valamint bővítés, átalakítás és 
rendeltetésmódosítás esetén nem kell új parkolóférőhelyet biztosítani.
(10) A Kormány a Beruházás során építési tevékenységgel érintett telek közvetlen környezetébe tartozó, az építési 
tevékenység költséghatékony elvégzéséhez szükséges közterület használatának feltétlenül szükséges időtartamát 
a 3. melléklet szerint határozza meg.
(11) A Beruházás során a szükséges közműellátás a telkek egyesítése után is biztosítható több betáplálási ponton.
4/C.  § (1) A  2.  mellékletben foglalt táblázat 46. sorában megjelölt ingatlanon megvalósuló beruházásra  
(e § alkalmazásában a továbbiakban: Beruházás) irányuló közbeszerzési eljárásoknál az építtető – a 322/2015. (X. 30.) 
Korm. rendelet 14. § (2) bekezdés b) pontja alapján – indokolási kötelezettség nélkül dönthet a 322/2015. (X. 30.) 
Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárási forma alkalmazása mellett.
(2) A  Beruházás során érintett Budapest, belterület 36771/14 helyrajzi számú ingatlanra meghatározott sajátos 
beépítési szabályok:
a) a beépítés maximális mértéke: 55%,
b) a zöldfelület megengedett legkisebb mértéke: 15%.
(3) A Beruházás során az érintett telek területén az alábbi rendeltetésű épületek, építmények is elhelyezhetők:
a) kutatási és egészségipari, valamint ezekhez és a  meglévő, kialakult funkciókhoz kapcsolódó, azt kiszolgáló és 
kiegészítő egyéb funkciók,
b) a fő rendeltetést kiszolgáló raktározási funkciók.
(4) A Beruházás során az érintett telek területén a tömbbelsőben elhelyezkedő épületegyüttes elbontható.
(5) A  Beruházás során az  érintett telek területén az  egyes gyógyászati-oktatási egységek épületei zárt, fedett 
folyosóval felszínen vagy felszín felett összeköthetőek.
(6) A  Beruházással érintett építmények, önálló rendeltetési egységek rendeltetésszerű használatához szükséges, 
az  OTÉK 42.  §-a szerint elhelyezendő személygépkocsik, kerékpártárolók számát az  alábbi eltérésekkel kell 
meghatározni:
a) egy személygépkocsi elhelyezését kell biztosítani igazgatási, nem fekvőbeteg-ellátó egészségügyi önálló 
rendeltetési egységek huzamos tartózkodásra szolgáló helyiségeinek minden megkezdett 200 m2 nettó alapterülete 
után,
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b) egy személygépkocsi elhelyezését kell biztosítani fekvőbeteg-ellátó egészségügyi önálló rendeltetési egység 
minden megkezdett 20 betegágya után,
c) egy személygépkocsi elhelyezését kell biztosítani felsőfokú nevelési, oktatási és kutatási önálló rendeltetési 
egység oktatási és kutatási helyiségeinek minden megkezdett 200 m2 nettó alapterülete után,
d) nem kell személygépkocsi elhelyezését biztosítani kereskedelmi, szolgáltató önálló rendeltetési egység 
árusítótere és vendéglátó önálló rendeltetési egység fogyasztótere után,
e) egy kerékpár elhelyezését kell biztosítani igazgatási, ellátó, szolgáltató, nem fekvőbeteg-ellátó egység esetén 
az iroda- vagy ellátóterület minden megkezdett 500 m2 alapterülete után,
f ) új épület vagy meglévő épület bővítésének építési helyén a  meglévő gépjárművárakozó-helyek 
megszüntethetők, azzal, hogy azok eltérő helyen történő biztosítása nem szükséges.
(7) Bővítés, átalakítás és rendeltetésmódosítás esetén a  parkolóférőhelyek száma meghatározásának alapját 
a teljes ellátandó rendeltetés képezi, de csak a keletkező többlet személygépjármű elhelyezési kötelezettséget kell  
– a (6) bekezdésben meghatározott mértékben – biztosítani.”

3. §  A Rendelet a következő 10. §-sal egészül ki:
„10. § E  rendeletnek az Egészséges Budapest Program megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek 
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 98/2017. (IV. 27.) Korm.  rendelet 
módosításáról szóló 521/2021. (IX. 6.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr4.) megállapított 1/A.  §-át, 
4/A–4/C. §-át, 2. mellékletében foglalt táblázat módosított 34., 35., 42. sorát és megállapított 72–84. sorát, valamint 
3. mellékletét a Módr4. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”

4. § (1) A Rendelet 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
 (2) A Rendelet a 2. melléklet szerinti 3. melléklettel egészül ki.

5. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet az 521/2021. (IX. 6.) Korm. rendelethez

 1.  A Rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 34. és 35. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

[A B

1. Beruházás megnevezése Beruházás azonosító adatai (ingatlan-nyilvántartás szerinti helyrajzi szám)]

34. Semmelweis Egyetem, Városmajori Szív- és 
Érgyógyászati Klinika:
a) új diagnosztikai központ kialakítása,
b) a perioperatív transzplantációs részleg és  
a műtői kapacitás bővítése  
a szívtranszplantáció fejlesztése érdekében.

Budapest
belterület 6844/0/A/1
belterület 6844/0/A/2
belterület 6844/0/A/3
belterület 6844/0/A/4
belterület 6844/0/A/5
belterület 6844/0/A/6
belterület 6844/0/A/7
belterület 6844/0/A/8
belterület 6844/0/A/9
belterület 6847
belterület 10119/2
belterület 6846/1
belterület 6844
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35. Semmelweis Egyetem Logisztikai telep:
egyetemi logisztikai központ kialakítása 
(raktárak, irattár, textilüzem, forenzikus 
pathológiai központ, egyéb kiszolgáló 
létesítmények és egészségipari 
létesítmények).

Budapest
belterület 38229/10

 2.  A Rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 42. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

[A B

1. Beruházás megnevezése Beruházás azonosító adatai (ingatlan-nyilvántartás szerinti helyrajzi szám)]

42. Egykori Schöpf-Merei Kórház
Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona:
a Semmelweis Egyetem 
Gyógyszerésztudományi Karának fejlesztési 
projektje, ennek részeként  
a Hőgyes-Schöpf-Merei gyógyszerkutatási 
centrum kialakítása.

Budapest
belterület 36873
belterület 36873/0/A/1
belterület 36873/0/B/1
belterület 36873/0/C/1
belterület 36873/0/A/2

 3.  A Rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 72–84. sorral egészül ki:

[A B

1. Beruházás megnevezése Beruházás azonosító adatai (ingatlan-nyilvántartás szerinti helyrajzi szám)]

72. Budapest VIII. kerület –  
I. sz. Gyermekgyógyászati Klinika fejlesztése

Budapest
belterület 36262
belterület 36209

73. Budapest VIII. kerület – Kálvária téri épület – 
szakrendelő kialakítása

Budapest
belterület 35880

74. Budapest VIII. kerület – Nagyvárad téri 
Elméleti Tömb felújítása

Budapest
belterület 38717/4

75. Budapest VIII. kerület – Oktatási épület 
kialakítása
(oktatási, kutatási és egészségipari, valamint 
ezekhez  azt kiszolgáló és kiegészítő egyéb 
funkciók, iroda, szolgáltatás, a fő rendeltetést 
kiszolgáló raktározási funkciók, parkolók)

Budapest
belterület 36774
belterület 36775

76. Budapest VIII. kerület – Markusovszky 
Lajos Kollégium (homlokzat energetikai 
korszerűsítés)

Budapest
belterület 38710

77. Budapest VIII. kerület – Balassa János 
Kollégium (homlokzat energetikai 
korszerűsítés)

Budapest
belterület 36173

78. Budapest IX. kerület –  
II. sz. Gyermekgyógyászati Klinika felújítása

Budapest
belterület 37508
belterület 37525/2

79. Budapest IX. kerület – Egyetemi Interaktív 
Szimulációs Oktatási Központ létrehozása

Budapest
belterület 37274

80. Budapest IX. kerület – Digitális 
Egészségtudományi Intézet fejlesztése

Budapest
belterület 37469
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vagyonkezelésében álló, Budapest ugyanazon kerületében elhelyezkedő másik ingatlanon kell teljesíteni 
a használatbavételi engedély véglegessé válását követő két éven belül.
(7) A Beruházás során a Budapest, belterület 36868 helyrajzi számon megtartandó épület és a Budapest, belterület 
36870 helyrajzi számon meglévő épület között a  Budapest, Hőgyes Endre utca felől, azok műszaki állapotának 
megvédése érdekében maximum egy szint mélygarázs létesíthető.
(8) A  2.  mellékletben foglalt táblázat 41. sorában szereplő Budapest, belterület 36868 helyrajzi számú telken 
építési beruházással érintett építmények, önálló rendeltetési egységek rendeltetésszerű használatához szükséges,  
az  OTÉK 42.  §-a szerint elhelyezendő személygépkocsik, kerékpártárolók számát az  alábbi eltérésekkel kell 
meghatározni:
a) egy személygépkocsi elhelyezését kell biztosítani igazgatási, nem fekvőbeteg-ellátó egészségügyi önálló 
rendeltetési egységek huzamos tartózkodásra szolgáló helyiségeinek minden megkezdett 200 m2 nettó alapterülete 
után,
b) egy személygépkocsi elhelyezését kell biztosítani felsőfokú nevelési, oktatási és kutatási önálló rendeltetési 
egység oktatási és kutatási helyiségeinek minden megkezdett 300 m2 nettó alapterülete után,
c) egy személygépkocsi elhelyezését kell biztosítani iroda és egyéb önálló rendeltetési egységek huzamos 
tartózkodásra szolgáló helyiségeinek minden megkezdett 200 m2 nettó alapterülete után,
d) nem kell személygépkocsi elhelyezését biztosítani kereskedelmi, szolgáltató önálló rendeltetési egység 
árusítótere és vendéglátó önálló rendeltetési egység fogyasztótere után,
e) egy kerékpár elhelyezését kell biztosítani igazgatási, ellátó, szolgáltató, nem fekvőbeteg-ellátó egység esetén 
az iroda- vagy ellátóterület minden megkezdett 500 m2 alapterülete után,
f ) új épület vagy meglévő épület bővítésének építési helyén a  meglévő gépjárművárakozó-helyek 
megszüntethetők, azzal, hogy azok eltérő helyen történő biztosítása nem szükséges,
g) bővítés, átalakítás és rendeltetésmódosítás esetén a  parkolóférőhelyek számának meghatározásakor a  teljes 
ellátandó rendeltetésre vonatkozó parkolóférőhelyek száma képezi az  alapot, azzal, hogy a  keletkező többlet 
személygépjármű elhelyezési kötelezettséget az a)–f ) pontban meghatározott mértékben kell biztosítani.
(9) A  2.  mellékletben foglalt táblázat 42. sorában szereplő Budapest, belterület 36873 helyrajzi számú 
telken a  Beruházással érintett építmények, önálló rendeltetési egységek, valamint bővítés, átalakítás és 
rendeltetésmódosítás esetén nem kell új parkolóférőhelyet biztosítani.
(10) A Kormány a Beruházás során építési tevékenységgel érintett telek közvetlen környezetébe tartozó, az építési 
tevékenység költséghatékony elvégzéséhez szükséges közterület használatának feltétlenül szükséges időtartamát 
a 3. melléklet szerint határozza meg.
(11) A Beruházás során a szükséges közműellátás a telkek egyesítése után is biztosítható több betáplálási ponton.
4/C.  § (1) A  2.  mellékletben foglalt táblázat 46. sorában megjelölt ingatlanon megvalósuló beruházásra  
(e § alkalmazásában a továbbiakban: Beruházás) irányuló közbeszerzési eljárásoknál az építtető – a 322/2015. (X. 30.) 
Korm. rendelet 14. § (2) bekezdés b) pontja alapján – indokolási kötelezettség nélkül dönthet a 322/2015. (X. 30.) 
Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárási forma alkalmazása mellett.
(2) A  Beruházás során érintett Budapest, belterület 36771/14 helyrajzi számú ingatlanra meghatározott sajátos 
beépítési szabályok:
a) a beépítés maximális mértéke: 55%,
b) a zöldfelület megengedett legkisebb mértéke: 15%.
(3) A Beruházás során az érintett telek területén az alábbi rendeltetésű épületek, építmények is elhelyezhetők:
a) kutatási és egészségipari, valamint ezekhez és a  meglévő, kialakult funkciókhoz kapcsolódó, azt kiszolgáló és 
kiegészítő egyéb funkciók,
b) a fő rendeltetést kiszolgáló raktározási funkciók.
(4) A Beruházás során az érintett telek területén a tömbbelsőben elhelyezkedő épületegyüttes elbontható.
(5) A  Beruházás során az  érintett telek területén az  egyes gyógyászati-oktatási egységek épületei zárt, fedett 
folyosóval felszínen vagy felszín felett összeköthetőek.
(6) A  Beruházással érintett építmények, önálló rendeltetési egységek rendeltetésszerű használatához szükséges, 
az  OTÉK 42.  §-a szerint elhelyezendő személygépkocsik, kerékpártárolók számát az  alábbi eltérésekkel kell 
meghatározni:
a) egy személygépkocsi elhelyezését kell biztosítani igazgatási, nem fekvőbeteg-ellátó egészségügyi önálló 
rendeltetési egységek huzamos tartózkodásra szolgáló helyiségeinek minden megkezdett 200 m2 nettó alapterülete 
után,
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b) egy személygépkocsi elhelyezését kell biztosítani fekvőbeteg-ellátó egészségügyi önálló rendeltetési egység 
minden megkezdett 20 betegágya után,
c) egy személygépkocsi elhelyezését kell biztosítani felsőfokú nevelési, oktatási és kutatási önálló rendeltetési 
egység oktatási és kutatási helyiségeinek minden megkezdett 200 m2 nettó alapterülete után,
d) nem kell személygépkocsi elhelyezését biztosítani kereskedelmi, szolgáltató önálló rendeltetési egység 
árusítótere és vendéglátó önálló rendeltetési egység fogyasztótere után,
e) egy kerékpár elhelyezését kell biztosítani igazgatási, ellátó, szolgáltató, nem fekvőbeteg-ellátó egység esetén 
az iroda- vagy ellátóterület minden megkezdett 500 m2 alapterülete után,
f ) új épület vagy meglévő épület bővítésének építési helyén a  meglévő gépjárművárakozó-helyek 
megszüntethetők, azzal, hogy azok eltérő helyen történő biztosítása nem szükséges.
(7) Bővítés, átalakítás és rendeltetésmódosítás esetén a  parkolóférőhelyek száma meghatározásának alapját 
a teljes ellátandó rendeltetés képezi, de csak a keletkező többlet személygépjármű elhelyezési kötelezettséget kell  
– a (6) bekezdésben meghatározott mértékben – biztosítani.”

3. §  A Rendelet a következő 10. §-sal egészül ki:
„10. § E  rendeletnek az Egészséges Budapest Program megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek 
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 98/2017. (IV. 27.) Korm.  rendelet 
módosításáról szóló 521/2021. (IX. 6.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr4.) megállapított 1/A.  §-át, 
4/A–4/C. §-át, 2. mellékletében foglalt táblázat módosított 34., 35., 42. sorát és megállapított 72–84. sorát, valamint 
3. mellékletét a Módr4. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”

4. § (1) A Rendelet 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
 (2) A Rendelet a 2. melléklet szerinti 3. melléklettel egészül ki.

5. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet az 521/2021. (IX. 6.) Korm. rendelethez

 1.  A Rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 34. és 35. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

[A B

1. Beruházás megnevezése Beruházás azonosító adatai (ingatlan-nyilvántartás szerinti helyrajzi szám)]

34. Semmelweis Egyetem, Városmajori Szív- és 
Érgyógyászati Klinika:
a) új diagnosztikai központ kialakítása,
b) a perioperatív transzplantációs részleg és  
a műtői kapacitás bővítése  
a szívtranszplantáció fejlesztése érdekében.

Budapest
belterület 6844/0/A/1
belterület 6844/0/A/2
belterület 6844/0/A/3
belterület 6844/0/A/4
belterület 6844/0/A/5
belterület 6844/0/A/6
belterület 6844/0/A/7
belterület 6844/0/A/8
belterület 6844/0/A/9
belterület 6847
belterület 10119/2
belterület 6846/1
belterület 6844
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b) egy személygépkocsi elhelyezését kell biztosítani fekvőbeteg-ellátó egészségügyi önálló rendeltetési egység 
minden megkezdett 20 betegágya után,
c) egy személygépkocsi elhelyezését kell biztosítani felsőfokú nevelési, oktatási és kutatási önálló rendeltetési 
egység oktatási és kutatási helyiségeinek minden megkezdett 200 m2 nettó alapterülete után,
d) nem kell személygépkocsi elhelyezését biztosítani kereskedelmi, szolgáltató önálló rendeltetési egység 
árusítótere és vendéglátó önálló rendeltetési egység fogyasztótere után,
e) egy kerékpár elhelyezését kell biztosítani igazgatási, ellátó, szolgáltató, nem fekvőbeteg-ellátó egység esetén 
az iroda- vagy ellátóterület minden megkezdett 500 m2 alapterülete után,
f ) új épület vagy meglévő épület bővítésének építési helyén a  meglévő gépjárművárakozó-helyek 
megszüntethetők, azzal, hogy azok eltérő helyen történő biztosítása nem szükséges.
(7) Bővítés, átalakítás és rendeltetésmódosítás esetén a  parkolóférőhelyek száma meghatározásának alapját 
a teljes ellátandó rendeltetés képezi, de csak a keletkező többlet személygépjármű elhelyezési kötelezettséget kell  
– a (6) bekezdésben meghatározott mértékben – biztosítani.”

3. §  A Rendelet a következő 10. §-sal egészül ki:
„10. § E  rendeletnek az Egészséges Budapest Program megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek 
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 98/2017. (IV. 27.) Korm.  rendelet 
módosításáról szóló 521/2021. (IX. 6.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr4.) megállapított 1/A.  §-át, 
4/A–4/C. §-át, 2. mellékletében foglalt táblázat módosított 34., 35., 42. sorát és megállapított 72–84. sorát, valamint 
3. mellékletét a Módr4. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”

4. § (1) A Rendelet 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
 (2) A Rendelet a 2. melléklet szerinti 3. melléklettel egészül ki.

5. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet az 521/2021. (IX. 6.) Korm. rendelethez

 1.  A Rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 34. és 35. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

[A B

1. Beruházás megnevezése Beruházás azonosító adatai (ingatlan-nyilvántartás szerinti helyrajzi szám)]

34. Semmelweis Egyetem, Városmajori Szív- és 
Érgyógyászati Klinika:
a) új diagnosztikai központ kialakítása,
b) a perioperatív transzplantációs részleg és  
a műtői kapacitás bővítése  
a szívtranszplantáció fejlesztése érdekében.

Budapest
belterület 6844/0/A/1
belterület 6844/0/A/2
belterület 6844/0/A/3
belterület 6844/0/A/4
belterület 6844/0/A/5
belterület 6844/0/A/6
belterület 6844/0/A/7
belterület 6844/0/A/8
belterület 6844/0/A/9
belterület 6847
belterület 10119/2
belterület 6846/1
belterület 6844
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35. Semmelweis Egyetem Logisztikai telep:
egyetemi logisztikai központ kialakítása 
(raktárak, irattár, textilüzem, forenzikus 
pathológiai központ, egyéb kiszolgáló 
létesítmények és egészségipari 
létesítmények).

Budapest
belterület 38229/10

 2.  A Rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 42. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

[A B

1. Beruházás megnevezése Beruházás azonosító adatai (ingatlan-nyilvántartás szerinti helyrajzi szám)]

42. Egykori Schöpf-Merei Kórház
Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona:
a Semmelweis Egyetem 
Gyógyszerésztudományi Karának fejlesztési 
projektje, ennek részeként  
a Hőgyes-Schöpf-Merei gyógyszerkutatási 
centrum kialakítása.

Budapest
belterület 36873
belterület 36873/0/A/1
belterület 36873/0/B/1
belterület 36873/0/C/1
belterület 36873/0/A/2

 3.  A Rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 72–84. sorral egészül ki:

[A B

1. Beruházás megnevezése Beruházás azonosító adatai (ingatlan-nyilvántartás szerinti helyrajzi szám)]

72. Budapest VIII. kerület –  
I. sz. Gyermekgyógyászati Klinika fejlesztése

Budapest
belterület 36262
belterület 36209

73. Budapest VIII. kerület – Kálvária téri épület – 
szakrendelő kialakítása

Budapest
belterület 35880

74. Budapest VIII. kerület – Nagyvárad téri 
Elméleti Tömb felújítása

Budapest
belterület 38717/4

75. Budapest VIII. kerület – Oktatási épület 
kialakítása
(oktatási, kutatási és egészségipari, valamint 
ezekhez  azt kiszolgáló és kiegészítő egyéb 
funkciók, iroda, szolgáltatás, a fő rendeltetést 
kiszolgáló raktározási funkciók, parkolók)

Budapest
belterület 36774
belterület 36775

76. Budapest VIII. kerület – Markusovszky 
Lajos Kollégium (homlokzat energetikai 
korszerűsítés)

Budapest
belterület 38710

77. Budapest VIII. kerület – Balassa János 
Kollégium (homlokzat energetikai 
korszerűsítés)

Budapest
belterület 36173

78. Budapest IX. kerület –  
II. sz. Gyermekgyógyászati Klinika felújítása

Budapest
belterület 37508
belterület 37525/2

79. Budapest IX. kerület – Egyetemi Interaktív 
Szimulációs Oktatási Központ létrehozása

Budapest
belterület 37274

80. Budapest IX. kerület – Digitális 
Egészségtudományi Intézet fejlesztése

Budapest
belterület 37469
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35. Semmelweis Egyetem Logisztikai telep:
egyetemi logisztikai központ kialakítása 
(raktárak, irattár, textilüzem, forenzikus 
pathológiai központ, egyéb kiszolgáló 
létesítmények és egészségipari 
létesítmények).

Budapest
belterület 38229/10

 2.  A Rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 42. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

[A B

1. Beruházás megnevezése Beruházás azonosító adatai (ingatlan-nyilvántartás szerinti helyrajzi szám)]

42. Egykori Schöpf-Merei Kórház
Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona:
a Semmelweis Egyetem 
Gyógyszerésztudományi Karának fejlesztési 
projektje, ennek részeként  
a Hőgyes-Schöpf-Merei gyógyszerkutatási 
centrum kialakítása.

Budapest
belterület 36873
belterület 36873/0/A/1
belterület 36873/0/B/1
belterület 36873/0/C/1
belterület 36873/0/A/2

 3.  A Rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 72–84. sorral egészül ki:

[A B

1. Beruházás megnevezése Beruházás azonosító adatai (ingatlan-nyilvántartás szerinti helyrajzi szám)]

72. Budapest VIII. kerület –  
I. sz. Gyermekgyógyászati Klinika fejlesztése

Budapest
belterület 36262
belterület 36209

73. Budapest VIII. kerület – Kálvária téri épület – 
szakrendelő kialakítása

Budapest
belterület 35880

74. Budapest VIII. kerület – Nagyvárad téri 
Elméleti Tömb felújítása

Budapest
belterület 38717/4

75. Budapest VIII. kerület – Oktatási épület 
kialakítása
(oktatási, kutatási és egészségipari, valamint 
ezekhez  azt kiszolgáló és kiegészítő egyéb 
funkciók, iroda, szolgáltatás, a fő rendeltetést 
kiszolgáló raktározási funkciók, parkolók)

Budapest
belterület 36774
belterület 36775

76. Budapest VIII. kerület – Markusovszky 
Lajos Kollégium (homlokzat energetikai 
korszerűsítés)

Budapest
belterület 38710

77. Budapest VIII. kerület – Balassa János 
Kollégium (homlokzat energetikai 
korszerűsítés)

Budapest
belterület 36173

78. Budapest IX. kerület –  
II. sz. Gyermekgyógyászati Klinika felújítása

Budapest
belterület 37508
belterület 37525/2

79. Budapest IX. kerület – Egyetemi Interaktív 
Szimulációs Oktatási Központ létrehozása

Budapest
belterület 37274

80. Budapest IX. kerület – Digitális 
Egészségtudományi Intézet fejlesztése

Budapest
belterület 37469
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35. Semmelweis Egyetem Logisztikai telep:
egyetemi logisztikai központ kialakítása 
(raktárak, irattár, textilüzem, forenzikus 
pathológiai központ, egyéb kiszolgáló 
létesítmények és egészségipari 
létesítmények).

Budapest
belterület 38229/10

 2.  A Rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 42. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

[A B

1. Beruházás megnevezése Beruházás azonosító adatai (ingatlan-nyilvántartás szerinti helyrajzi szám)]

42. Egykori Schöpf-Merei Kórház
Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona:
a Semmelweis Egyetem 
Gyógyszerésztudományi Karának fejlesztési 
projektje, ennek részeként  
a Hőgyes-Schöpf-Merei gyógyszerkutatási 
centrum kialakítása.

Budapest
belterület 36873
belterület 36873/0/A/1
belterület 36873/0/B/1
belterület 36873/0/C/1
belterület 36873/0/A/2

 3.  A Rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 72–84. sorral egészül ki:

[A B

1. Beruházás megnevezése Beruházás azonosító adatai (ingatlan-nyilvántartás szerinti helyrajzi szám)]

72. Budapest VIII. kerület –  
I. sz. Gyermekgyógyászati Klinika fejlesztése

Budapest
belterület 36262
belterület 36209

73. Budapest VIII. kerület – Kálvária téri épület – 
szakrendelő kialakítása

Budapest
belterület 35880

74. Budapest VIII. kerület – Nagyvárad téri 
Elméleti Tömb felújítása

Budapest
belterület 38717/4

75. Budapest VIII. kerület – Oktatási épület 
kialakítása
(oktatási, kutatási és egészségipari, valamint 
ezekhez  azt kiszolgáló és kiegészítő egyéb 
funkciók, iroda, szolgáltatás, a fő rendeltetést 
kiszolgáló raktározási funkciók, parkolók)

Budapest
belterület 36774
belterület 36775

76. Budapest VIII. kerület – Markusovszky 
Lajos Kollégium (homlokzat energetikai 
korszerűsítés)

Budapest
belterület 38710

77. Budapest VIII. kerület – Balassa János 
Kollégium (homlokzat energetikai 
korszerűsítés)

Budapest
belterület 36173

78. Budapest IX. kerület –  
II. sz. Gyermekgyógyászati Klinika felújítása

Budapest
belterület 37508
belterület 37525/2

79. Budapest IX. kerület – Egyetemi Interaktív 
Szimulációs Oktatási Központ létrehozása

Budapest
belterület 37274

80. Budapest IX. kerület – Digitális 
Egészségtudományi Intézet fejlesztése

Budapest
belterület 37469
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81. Budapest IV. kerület – id. Bókay János 
Kollégium, Egészségtudományi Kar Oktatási 
Épület kialakítása

Budapest
belterület 73512

82. Budapest XI. kerület – PAK – Gyakorló 
Általános Iskola (Kollégium) felújítása

Budapest
belterület 4914/1

83. Balatonvilágos
Oktatási Centrum kialakítása

Balatonvilágos
belterület 1226
belterület 1189

84. Herceghalom
kutatólabor kialakítása

Herceghalom
belterület 267/2
belterület 268

2. melléklet az 521/2021. (IX. 6.) Korm. rendelethez
„3. melléklet a 98/2017. (IV. 27.) Korm. rendelethez

A 4/B. § szerinti beruházások során az építési tevékenység költséghatékony elvégzéséhez szükséges 
közterület használatának szükséges időtartama

A B C D

1. A beruházás megnevezése
A beruházás megvalósításának 

helyszíne

A beruházás helyszínének 

közvetlen környezete

A beruházás 

megvalósításához 

szükséges közterület-

használat időtartama

2. A 2. mellékletben foglalt 
táblázat 41. és 42. sorában 

megjelölt ingatlanon 
megvalósuló beruházás

Budapest IX. kerület, 
belterület 36868, 36873, 

36873/0/A/1, 36873/0/B/1, 
36873/0/C/1, 36873/0/A/2
helyrajzi számú ingatlan

Budapest 36863, 36850/2, 
36930/2 helyrajzi számú 

ingatlan

2022. 01. 01. – 
2025. 12. 31.

”

A Kormány 522/2021. (IX. 6.) Korm. rendelete
a HUNGARORING Sport Zártkörűen Működő Részvénytársaság Stratégiai Fejlesztési Programjának 
keretében megvalósuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági 
szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 255/2017. (IX. 5.) Korm. rendelet 
módosításáról

A Kormány
a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 
2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a) és f ) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 3.  § tekintetében az  épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62.  § (1)  bekezdés 5., 6. és 
27.  pontjában, valamint a  kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 93.  § (1)  bekezdés 1.  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 4. § tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A HUNGARORING Sport Zártkörűen Működő Részvénytársaság Stratégiai Fejlesztési Programjának keretében 
megvalósuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt 
jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 255/2017. (IX. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet)  
1. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
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III. Kormányrendeletek

A Kormány 526/2021. (IX. 14.) Korm. rendelete
a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges gazdasági 
intézkedésről szóló 603/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az Alaptörvény 53.  cikk (2)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel 
a  katasztrófavédelemről és a  hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A.  §-ára,  
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges gazdasági 
intézkedésről szóló 603/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet 1. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A  (2)  bekezdést a  helyi önkormányzati tulajdonban vagy vagyonkezelésben álló temetőben költségvetési 
támogatásból létesített, 2020. december 18. napján vagy ezt követően első alkalommal megváltásra kínált  
új urnafülke megváltása után fizetett díj tekintetében nem kell alkalmazni.”

2. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 527/2021. (IX. 14.) Korm. rendelete
a kórházparancsnoki és intézményparancsnoki feladatok ellátásának szüneteléséről szóló  
367/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az  egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247.  § (1b)  bekezdés c)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A kórházparancsnoki és intézményparancsnoki feladatok ellátásának szüneteléséről szóló 367/2021. (VI. 30.)  
Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„1.  § (1) A  kórházparancsnokról és az  egészségügyi készlet védelméről szóló 72/2020. (III. 28.) Korm. rendelet, 
illetve az egészségügyi készlet állagának megóvása érdekében szükséges intézkedésekről szóló 287/2020. (VI. 17.) 
Korm. rendelet alapján megbízott és kirendelt országos kórház-főparancsnok és országos kórházfőparancsnok-
helyettes tevékenysége, valamint a kórházparancsnokok kórházparancsnoki és intézményparancsnoki tevékenysége 
a  járványügyi készültség során működő Operatív Törzs feladatairól szóló 286/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet 1.  §-a 
szerinti Operatív Törzs (a továbbiakban: Operatív Törzs) ellenkező rendelkezéséig szünetel.
(2) Ha az  Operatív Törzs rendelkezése szerint az  (1)  bekezdés szerinti tevékenységet folytatni kell, a  rendészetért 
felelős miniszter a döntésről a Kormány soron következő ülésén tájékoztatja a Kormányt.
(3) A  tevékenység folytatásának az  Operatív Törzs által meghatározott időpontját a  rendészetért felelős miniszter 
a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett egyedi határozatával állapítja meg.”

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

3. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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35. Semmelweis Egyetem Logisztikai telep:
egyetemi logisztikai központ kialakítása 
(raktárak, irattár, textilüzem, forenzikus 
pathológiai központ, egyéb kiszolgáló 
létesítmények és egészségipari 
létesítmények).

Budapest
belterület 38229/10

 2.  A Rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 42. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

[A B

1. Beruházás megnevezése Beruházás azonosító adatai (ingatlan-nyilvántartás szerinti helyrajzi szám)]

42. Egykori Schöpf-Merei Kórház
Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona:
a Semmelweis Egyetem 
Gyógyszerésztudományi Karának fejlesztési 
projektje, ennek részeként  
a Hőgyes-Schöpf-Merei gyógyszerkutatási 
centrum kialakítása.

Budapest
belterület 36873
belterület 36873/0/A/1
belterület 36873/0/B/1
belterület 36873/0/C/1
belterület 36873/0/A/2

 3.  A Rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 72–84. sorral egészül ki:

[A B

1. Beruházás megnevezése Beruházás azonosító adatai (ingatlan-nyilvántartás szerinti helyrajzi szám)]

72. Budapest VIII. kerület –  
I. sz. Gyermekgyógyászati Klinika fejlesztése

Budapest
belterület 36262
belterület 36209

73. Budapest VIII. kerület – Kálvária téri épület – 
szakrendelő kialakítása

Budapest
belterület 35880

74. Budapest VIII. kerület – Nagyvárad téri 
Elméleti Tömb felújítása

Budapest
belterület 38717/4

75. Budapest VIII. kerület – Oktatási épület 
kialakítása
(oktatási, kutatási és egészségipari, valamint 
ezekhez  azt kiszolgáló és kiegészítő egyéb 
funkciók, iroda, szolgáltatás, a fő rendeltetést 
kiszolgáló raktározási funkciók, parkolók)

Budapest
belterület 36774
belterület 36775

76. Budapest VIII. kerület – Markusovszky 
Lajos Kollégium (homlokzat energetikai 
korszerűsítés)

Budapest
belterület 38710

77. Budapest VIII. kerület – Balassa János 
Kollégium (homlokzat energetikai 
korszerűsítés)

Budapest
belterület 36173

78. Budapest IX. kerület –  
II. sz. Gyermekgyógyászati Klinika felújítása

Budapest
belterület 37508
belterület 37525/2

79. Budapest IX. kerület – Egyetemi Interaktív 
Szimulációs Oktatási Központ létrehozása

Budapest
belterület 37274

80. Budapest IX. kerület – Digitális 
Egészségtudományi Intézet fejlesztése

Budapest
belterület 37469
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81. Budapest IV. kerület – id. Bókay János 
Kollégium, Egészségtudományi Kar Oktatási 
Épület kialakítása

Budapest
belterület 73512

82. Budapest XI. kerület – PAK – Gyakorló 
Általános Iskola (Kollégium) felújítása

Budapest
belterület 4914/1

83. Balatonvilágos
Oktatási Centrum kialakítása

Balatonvilágos
belterület 1226
belterület 1189

84. Herceghalom
kutatólabor kialakítása

Herceghalom
belterület 267/2
belterület 268

2. melléklet az 521/2021. (IX. 6.) Korm. rendelethez
„3. melléklet a 98/2017. (IV. 27.) Korm. rendelethez

A 4/B. § szerinti beruházások során az építési tevékenység költséghatékony elvégzéséhez szükséges 
közterület használatának szükséges időtartama

A B C D

1. A beruházás megnevezése
A beruházás megvalósításának 

helyszíne

A beruházás helyszínének 

közvetlen környezete

A beruházás 

megvalósításához 

szükséges közterület-

használat időtartama

2. A 2. mellékletben foglalt 
táblázat 41. és 42. sorában 

megjelölt ingatlanon 
megvalósuló beruházás

Budapest IX. kerület, 
belterület 36868, 36873, 

36873/0/A/1, 36873/0/B/1, 
36873/0/C/1, 36873/0/A/2
helyrajzi számú ingatlan

Budapest 36863, 36850/2, 
36930/2 helyrajzi számú 

ingatlan

2022. 01. 01. – 
2025. 12. 31.

”

A Kormány 522/2021. (IX. 6.) Korm. rendelete
a HUNGARORING Sport Zártkörűen Működő Részvénytársaság Stratégiai Fejlesztési Programjának 
keretében megvalósuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági 
szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 255/2017. (IX. 5.) Korm. rendelet 
módosításáról

A Kormány
a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 
2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a) és f ) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 3.  § tekintetében az  épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62.  § (1)  bekezdés 5., 6. és 
27.  pontjában, valamint a  kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 93.  § (1)  bekezdés 1.  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 4. § tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A HUNGARORING Sport Zártkörűen Működő Részvénytársaság Stratégiai Fejlesztési Programjának keretében 
megvalósuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt 
jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 255/2017. (IX. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet)  
1. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
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III. Kormányrendeletek

A Kormány 526/2021. (IX. 14.) Korm. rendelete
a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges gazdasági 
intézkedésről szóló 603/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az Alaptörvény 53.  cikk (2)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel 
a  katasztrófavédelemről és a  hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A.  §-ára,  
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges gazdasági 
intézkedésről szóló 603/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet 1. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A  (2)  bekezdést a  helyi önkormányzati tulajdonban vagy vagyonkezelésben álló temetőben költségvetési 
támogatásból létesített, 2020. december 18. napján vagy ezt követően első alkalommal megváltásra kínált  
új urnafülke megváltása után fizetett díj tekintetében nem kell alkalmazni.”

2. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 527/2021. (IX. 14.) Korm. rendelete
a kórházparancsnoki és intézményparancsnoki feladatok ellátásának szüneteléséről szóló  
367/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az  egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247.  § (1b)  bekezdés c)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A kórházparancsnoki és intézményparancsnoki feladatok ellátásának szüneteléséről szóló 367/2021. (VI. 30.)  
Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„1.  § (1) A  kórházparancsnokról és az  egészségügyi készlet védelméről szóló 72/2020. (III. 28.) Korm. rendelet, 
illetve az egészségügyi készlet állagának megóvása érdekében szükséges intézkedésekről szóló 287/2020. (VI. 17.) 
Korm. rendelet alapján megbízott és kirendelt országos kórház-főparancsnok és országos kórházfőparancsnok-
helyettes tevékenysége, valamint a kórházparancsnokok kórházparancsnoki és intézményparancsnoki tevékenysége 
a  járványügyi készültség során működő Operatív Törzs feladatairól szóló 286/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet 1.  §-a 
szerinti Operatív Törzs (a továbbiakban: Operatív Törzs) ellenkező rendelkezéséig szünetel.
(2) Ha az  Operatív Törzs rendelkezése szerint az  (1)  bekezdés szerinti tevékenységet folytatni kell, a  rendészetért 
felelős miniszter a döntésről a Kormány soron következő ülésén tájékoztatja a Kormányt.
(3) A  tevékenység folytatásának az  Operatív Törzs által meghatározott időpontját a  rendészetért felelős miniszter 
a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett egyedi határozatával állapítja meg.”

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

3. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 532/2021. (IX. 14.) Korm. rendelete
egyes egészségügyi intézkedésekről

A Kormány
az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény 28.  § (3)  bekezdés a)  pont 
ab) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 2. alcím tekintetében az  egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247.  § (1)  bekezdés m)  pont ma)  alpontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 3. alcím tekintetében a  nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110.  § (1)  bekezdés 21.  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, 
valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló  
256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet módosítása

1. §  Az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint 
az  ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet 
[a továbbiakban: 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet] a következő 11/P. §-sal egészül ki:
„11/P. § (1) A 2. mellékletben foglalt táblázat A:47 és A:75 mezőjében meghatározott egészségügyi szolgáltatónak 
2021. július 1-jén jogviszonyban álló foglalkoztatottja az  illetmény- vagy bérnövelésre 2021. július 1-jétől, 
de  legfeljebb a  munkáltatónál fennálló, az  egészségügyi ágazati előmeneteli rendszer hatálya alá tartozó 
munkakörben történő foglalkoztatásának kezdő időpontjától jogosult.
(2) Az  (1)  bekezdés szerinti munkáltató illetmény- vagy bérnövelésre jogosult foglalkoztatottja részére 
az (1) bekezdés szerinti emelt összegű illetményt (bért) első alkalommal a 2021. július hónapra esedékes illetmény 
(bér) tekintetében kell megfizetni a legkésőbb 2021. szeptember havi munkabér kifizetésével egyidejűleg.
(3) Az (1) bekezdés szerinti munkáltató a bértámogatási igényének kérelmére a 4. § rendelkezéseit kell megfelelően 
alkalmazni.”

2. §  A 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. Az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről,  
a Rezidens Támogatási Program ösztöndíjairól, valamint a fiatal szakorvosok támogatásáról szóló  
162/2015. (VI. 30.) Korm. rendelet módosítása

3. §  Az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről, a  Rezidens Támogatási Program ösztöndíjairól, 
valamint a fiatal szakorvosok támogatásáról szóló 162/2015. (VI. 30.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdés b) pontjában 
a „d), f ), g) és k) pontja” szövegrész helyébe az „a) vagy c)–i) pontja” szöveg lép.

3. A Michalicza-ösztöndíjról szóló 160/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet módosítása

4. §  A Michalicza-ösztöndíjról szóló 160/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet
a) 1.  § (1)  bekezdésében az „ápoló” szövegrész helyébe az „ápoló, továbbá okleveles kiterjesztett hatáskörű 

ápoló” szöveg,
b) 3. § (1) bekezdés e) pontjában a „3. félévre” szövegrész helyébe a „3., valamint 4. félévre” szöveg,
c) 7.  § (3)  bekezdés a)  pontjában a  „mesterképzési” szövegrész helyébe a  „mesterképzési vagy kiterjesztett 

hatáskörű ápoló mesterképzési” szöveg,
d) 7. § (3) bekezdés b) pont ba) alpontjában az „ápoló” szövegrész helyébe az „ápoló vagy okleveles kiterjesztett 

hatáskörű ápoló” szöveg,
e) 8. § (6) bekezdésében a „három” szövegrész helyébe a „négy” szöveg
lép.
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A Kormány 532/2021. (IX. 14.) Korm. rendelete
egyes egészségügyi intézkedésekről

A Kormány
az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény 28.  § (3)  bekezdés a)  pont 
ab) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 2. alcím tekintetében az  egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247.  § (1)  bekezdés m)  pont ma)  alpontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 3. alcím tekintetében a  nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110.  § (1)  bekezdés 21.  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, 
valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló  
256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet módosítása

1. §  Az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint 
az  ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet 
[a továbbiakban: 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet] a következő 11/P. §-sal egészül ki:
„11/P. § (1) A 2. mellékletben foglalt táblázat A:47 és A:75 mezőjében meghatározott egészségügyi szolgáltatónak 
2021. július 1-jén jogviszonyban álló foglalkoztatottja az  illetmény- vagy bérnövelésre 2021. július 1-jétől, 
de  legfeljebb a  munkáltatónál fennálló, az  egészségügyi ágazati előmeneteli rendszer hatálya alá tartozó 
munkakörben történő foglalkoztatásának kezdő időpontjától jogosult.
(2) Az  (1)  bekezdés szerinti munkáltató illetmény- vagy bérnövelésre jogosult foglalkoztatottja részére 
az (1) bekezdés szerinti emelt összegű illetményt (bért) első alkalommal a 2021. július hónapra esedékes illetmény 
(bér) tekintetében kell megfizetni a legkésőbb 2021. szeptember havi munkabér kifizetésével egyidejűleg.
(3) Az (1) bekezdés szerinti munkáltató a bértámogatási igényének kérelmére a 4. § rendelkezéseit kell megfelelően 
alkalmazni.”

2. §  A 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. Az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről,  
a Rezidens Támogatási Program ösztöndíjairól, valamint a fiatal szakorvosok támogatásáról szóló  
162/2015. (VI. 30.) Korm. rendelet módosítása

3. §  Az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről, a  Rezidens Támogatási Program ösztöndíjairól, 
valamint a fiatal szakorvosok támogatásáról szóló 162/2015. (VI. 30.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdés b) pontjában 
a „d), f ), g) és k) pontja” szövegrész helyébe az „a) vagy c)–i) pontja” szöveg lép.

3. A Michalicza-ösztöndíjról szóló 160/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet módosítása

4. §  A Michalicza-ösztöndíjról szóló 160/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet
a) 1.  § (1)  bekezdésében az „ápoló” szövegrész helyébe az „ápoló, továbbá okleveles kiterjesztett hatáskörű 

ápoló” szöveg,
b) 3. § (1) bekezdés e) pontjában a „3. félévre” szövegrész helyébe a „3., valamint 4. félévre” szöveg,
c) 7.  § (3)  bekezdés a)  pontjában a  „mesterképzési” szövegrész helyébe a  „mesterképzési vagy kiterjesztett 

hatáskörű ápoló mesterképzési” szöveg,
d) 7. § (3) bekezdés b) pont ba) alpontjában az „ápoló” szövegrész helyébe az „ápoló vagy okleveles kiterjesztett 

hatáskörű ápoló” szöveg,
e) 8. § (6) bekezdésében a „három” szövegrész helyébe a „négy” szöveg
lép.
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4. Záró rendelkezések

5. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet az 532/2021. (IX. 14.) Korm. rendelethez

 1. A 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 40–42. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(1. Egészségügyi szolgáltató neve Település)

40. Csongrád-Csanád Megyei Dr. Bugyi István Kórház Szentes

41.
Csongrád-Csanád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ 
Hódmezővásárhely-Makó

Hódmezővásárhely

42. Csongrád-Csanád Megyei Mellkasi Betegségek Szakkórháza Deszk

 2. A 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 47. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(1. Egészségügyi szolgáltató neve Település)

47. Kazincbarcikai Kórház Kazincbarcika

 3. A 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 75. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(1. Egészségügyi szolgáltató neve Település)

75. Szent Damján Görögkatolikus Kórház Kisvárda

A Kormány 533/2021. (IX. 14.) Korm. rendelete
a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 
végrehajtásáról szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendeletnek az egyes harmadik országbeli állampolgárok és 
azok közeli hozzátartozói ideiglenes magyarországi ellátásával kapcsolatos módosításáról

A Kormány a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 111. § (1) bekezdés h), 
j) és l) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva  
a következőket rendeli el:

1. §  A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról 
szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet a következő 71/A. §-sal egészül ki:
„71/A.  § (1) A  beutazásra és tartózkodásra vonatkozó szabályokat azon harmadik országbeli állampolgár 
vonatkozásában, akinek a  beutazása és tartózkodása a  Tv. 13.  § (2)  bekezdése alapján került engedélyezésre 
arra figyelemmel, hogy biztonsága származási országában a  magyar szervezetekkel való együttműködése 
vagy hozzátartozójának együttműködése miatt került veszélybe, a  (2)–(6)  bekezdésben foglalt eltérésekkel kell 
alkalmazni.
(2) Az (1) bekezdés szerinti harmadik országbeli állampolgár három hónapig jogosult az idegenrendészeti hatóság 
által fenntartott valamely befogadó intézményben (a továbbiakban: befogadó intézmény) elhelyezésre és ellátásra.
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III. Kormányrendeletek

A Kormány 539/2021. (IX. 21.) Korm. rendelete
az orvos- és egészségtudományi képzésben részt vevő hallgatók járványügyi védekezésben történő 
részvételéről

A Kormány
az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről 
és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,
az 5.  § tekintetében az  Alaptörvény 53.  cikk (3)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a  koronavírus-
világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az  orvos-, egészségtudományi képzésben részt vevő hallgató (a továbbiakban: hallgató) – egészségügyi 
tevékenység végzésére való jogosultság nélkül – kirendelhető
a) fővárosi és megyei kormányhivatal (a továbbiakban: kormányhivatal) szervezésében SARS-CoV-2 koronavírus 

kimutatására alkalmas antigén gyorsteszttel a  járványügyi készültség során működő Operatív Törzs által 
meghatározott rendben és ütemezéssel végrehajtott vizsgálat (a továbbiakban: vizsgálat) elvégzésére,

b) egészségügyi szolgáltatóhoz vizsgálat elvégzésére,
c) egészségügyi szolgáltatóhoz egészségügyi válsághelyzeti feladatok ellátására.

 (2) A kormányhivatal általi kirendeléssel a hallgató és a felsőoktatási intézmény között a nemzeti felsőoktatásról szóló 
2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) 44.  § (1)  bekezdés b)  pontja szerinti hallgatói munkaszerződés jön 
létre. A hallgatói munkaszerződés során szerzett munkatapasztalat kreditértékét az Nftv. 49. § (6) bekezdése szerint 
a  kreditátviteli bizottság állapítja meg. A  kirendeléssel érintett hallgató tanulmányi kötelezettségeinek teljesítését 
a  felsőoktatási intézmény a  hallgatói munkaszerződésre tekintettel szervezi meg. A  hallgatói munkaszerződés 
a  személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 1. számú melléklet 4.13.  pontja szerinti jövedelemnek 
minősül.

 (3) A  veszélyhelyzet kihirdetéséről és a  veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) 
Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet (a továbbiakban: veszélyhelyzet) ideje alatt a társadalombiztosítás ellátásaira 
jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény 17.  § (2)  bekezdés b)  pontjától 
eltérően a biztosítási kötelezettség alóli mentesülést a (1) bekezdés szerinti hallgató vonatkozásában az Nftv. 44. § 
(1) bekezdés b) pontja szerinti hallgatói munkaszerződés alapján létrejött jogviszonyra is alkalmazni kell.

 (4) A  veszélyhelyzet ideje alatt a  szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény 5.  § (1)  bekezdés 
e)  pont eb)  alpontjától eltérően az  adófizetési kötelezettség alóli mentesülést a  (3)  bekezdés szerinti hallgató 
vonatkozásában az  Nftv. 44.  § (1)  bekezdés b)  pontja szerinti hallgatói munkaszerződés alapján létrejött 
jogviszonyra is alkalmazni kell.

 (5) A  2021/2022. tanévben az  orvos- és egészségtudományi képzési területen képzést folytató felsőoktatási 
intézmények az  orvos- és egészségtudományi képzésben részt vevő hallgatókra nézve az  Nftv. 108.  § 5. és 
40.  pontjában a  félév, illetve a  tanév hosszára meghatározott időtartamoktól, továbbá a  szorgalmi időszak és 
a vizsgaidőszak tanév rendjében meghatározott időtartamaitól a kirendelések idejét figyelembe véve eltérhetnek.

 (6) Az orvos- és egészségtudományi képzési területen képzést folytató felsőoktatási intézmények az  (1) bekezdésben 
meghatározott esetben kirendelt hallgatókra nézve a  2021/2022. tanévben a  szorgalmi időszakban teljesített 
feladatok, megírt zárthelyi dolgozatok, elkészített beszámolók alapján adott félévközi jegy, valamint félévközi 
követelmények és a  vizsga alapján együttesen vagy kizárólag a  vizsgán tanúsított tudás alapján adott vizsgajegy 
megszerzésének módjára nézve, továbbá a  sikertelen félévközi teljesítések pótlásának lehetőségeire, a  sikertelen 
vizsgák egy vizsgaidőszakon belüli vizsgalehetőségeinek számára, egy adott tantárgynak a  tanulmányok 
során való újabb felvételi lehetőségeire nézve az  Nftv. rendelkezéseinek figyelembevételével a  tanulmányi és 
vizsgaszabályzatukban foglaltaktól eltérően, a hallgató számára kedvezőbb feltételeket biztosítva rendelkezhetnek.
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 (7) A kormányhivatal kezeli
a) a kirendelés és a vizsgálatok megszervezése céljából a hallgató

aa) kirendeléséhez, hallgatói munkaszerződése megkötéséhez és teljesítéséhez szükséges 
személyazonosító adatait,

ab) elérhetőségi adatait,
b) a vizsgálat elvégzése céljából az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott vizsgált személyek

ba) nevét,
bb) Társadalombiztosítási Azonosító Jelét,
bc) foglalkoztatójának megnevezését,
bd) vizsgálatának eredményét.

 (8) A kormányhivatal
a) a (7) bekezdés a) pontja szerinti adatokat a kirendelés – illetve az azzal összefüggő kötelezettségekkel való 

elszámolás – időtartamában,
b) a  (7)  bekezdés b)  pontja szerinti adatokat a  vizsgálat eredményéről kitöltött adatlap egy példányának 

a  tesztelésben részt vett személynek történő átadásáig, másik példányának a  tesztvevők által a  megyei 
(fővárosi) tisztifőorvosnak történő átadásáig

kezeli.

2. §  A kirendelés időtartama alatt a hallgató számára szállás biztosítása, az étkeztetés megszervezése az egészségügyi 
szolgáltató feladata, amelyet szükség szerint a kirendelést végző kormányhivatal bevonásával lát el.

3. §  A járványügyi védekezésben igazoltan önkéntesen részt vevő hallgató (a továbbiakban: önkéntes hallgató) esetén 
az  önkéntes tevékenysége során szerzett munkatapasztalat kreditértékét az  Nftv. 49.  § (6)  bekezdése szerint 
a kreditátviteli bizottság állapítja meg. A tanulmányi és vizsgakötelezettségre vonatkozó, 1. § (5)–(6) bekezdésében 
foglalt rendelkezéseket az önkéntes hallgatókra is alkalmazni szükséges.

4. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) Az 5. § az e rendelet kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

5. § (1) A  Kormány e  rendelet hatályát a  koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény 
hatályvesztéséig meghosszabbítja.

 (2) Ez  a  rendelet a  koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztésekor hatályát 
veszti.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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 (7) A kormányhivatal kezeli
a) a kirendelés és a vizsgálatok megszervezése céljából a hallgató

aa) kirendeléséhez, hallgatói munkaszerződése megkötéséhez és teljesítéséhez szükséges 
személyazonosító adatait,

ab) elérhetőségi adatait,
b) a vizsgálat elvégzése céljából az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott vizsgált személyek

ba) nevét,
bb) Társadalombiztosítási Azonosító Jelét,
bc) foglalkoztatójának megnevezését,
bd) vizsgálatának eredményét.

 (8) A kormányhivatal
a) a (7) bekezdés a) pontja szerinti adatokat a kirendelés – illetve az azzal összefüggő kötelezettségekkel való 

elszámolás – időtartamában,
b) a  (7)  bekezdés b)  pontja szerinti adatokat a  vizsgálat eredményéről kitöltött adatlap egy példányának 

a  tesztelésben részt vett személynek történő átadásáig, másik példányának a  tesztvevők által a  megyei 
(fővárosi) tisztifőorvosnak történő átadásáig

kezeli.

2. §  A kirendelés időtartama alatt a hallgató számára szállás biztosítása, az étkeztetés megszervezése az egészségügyi 
szolgáltató feladata, amelyet szükség szerint a kirendelést végző kormányhivatal bevonásával lát el.

3. §  A járványügyi védekezésben igazoltan önkéntesen részt vevő hallgató (a továbbiakban: önkéntes hallgató) esetén 
az  önkéntes tevékenysége során szerzett munkatapasztalat kreditértékét az  Nftv. 49.  § (6)  bekezdése szerint 
a kreditátviteli bizottság állapítja meg. A tanulmányi és vizsgakötelezettségre vonatkozó, 1. § (5)–(6) bekezdésében 
foglalt rendelkezéseket az önkéntes hallgatókra is alkalmazni szükséges.

4. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) Az 5. § az e rendelet kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

5. § (1) A  Kormány e  rendelet hatályát a  koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény 
hatályvesztéséig meghosszabbítja.

 (2) Ez  a  rendelet a  koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztésekor hatályát 
veszti.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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III. Kormányrendeletek

A Kormány 539/2021. (IX. 21.) Korm. rendelete
az orvos- és egészségtudományi képzésben részt vevő hallgatók járványügyi védekezésben történő 
részvételéről

A Kormány
az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről 
és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,
az 5.  § tekintetében az  Alaptörvény 53.  cikk (3)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a  koronavírus-
világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az  orvos-, egészségtudományi képzésben részt vevő hallgató (a továbbiakban: hallgató) – egészségügyi 
tevékenység végzésére való jogosultság nélkül – kirendelhető
a) fővárosi és megyei kormányhivatal (a továbbiakban: kormányhivatal) szervezésében SARS-CoV-2 koronavírus 

kimutatására alkalmas antigén gyorsteszttel a  járványügyi készültség során működő Operatív Törzs által 
meghatározott rendben és ütemezéssel végrehajtott vizsgálat (a továbbiakban: vizsgálat) elvégzésére,

b) egészségügyi szolgáltatóhoz vizsgálat elvégzésére,
c) egészségügyi szolgáltatóhoz egészségügyi válsághelyzeti feladatok ellátására.

 (2) A kormányhivatal általi kirendeléssel a hallgató és a felsőoktatási intézmény között a nemzeti felsőoktatásról szóló 
2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) 44.  § (1)  bekezdés b)  pontja szerinti hallgatói munkaszerződés jön 
létre. A hallgatói munkaszerződés során szerzett munkatapasztalat kreditértékét az Nftv. 49. § (6) bekezdése szerint 
a  kreditátviteli bizottság állapítja meg. A  kirendeléssel érintett hallgató tanulmányi kötelezettségeinek teljesítését 
a  felsőoktatási intézmény a  hallgatói munkaszerződésre tekintettel szervezi meg. A  hallgatói munkaszerződés 
a  személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 1. számú melléklet 4.13.  pontja szerinti jövedelemnek 
minősül.

 (3) A  veszélyhelyzet kihirdetéséről és a  veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) 
Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet (a továbbiakban: veszélyhelyzet) ideje alatt a társadalombiztosítás ellátásaira 
jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény 17.  § (2)  bekezdés b)  pontjától 
eltérően a biztosítási kötelezettség alóli mentesülést a (1) bekezdés szerinti hallgató vonatkozásában az Nftv. 44. § 
(1) bekezdés b) pontja szerinti hallgatói munkaszerződés alapján létrejött jogviszonyra is alkalmazni kell.

 (4) A  veszélyhelyzet ideje alatt a  szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény 5.  § (1)  bekezdés 
e)  pont eb)  alpontjától eltérően az  adófizetési kötelezettség alóli mentesülést a  (3)  bekezdés szerinti hallgató 
vonatkozásában az  Nftv. 44.  § (1)  bekezdés b)  pontja szerinti hallgatói munkaszerződés alapján létrejött 
jogviszonyra is alkalmazni kell.

 (5) A  2021/2022. tanévben az  orvos- és egészségtudományi képzési területen képzést folytató felsőoktatási 
intézmények az  orvos- és egészségtudományi képzésben részt vevő hallgatókra nézve az  Nftv. 108.  § 5. és 
40.  pontjában a  félév, illetve a  tanév hosszára meghatározott időtartamoktól, továbbá a  szorgalmi időszak és 
a vizsgaidőszak tanév rendjében meghatározott időtartamaitól a kirendelések idejét figyelembe véve eltérhetnek.

 (6) Az orvos- és egészségtudományi képzési területen képzést folytató felsőoktatási intézmények az  (1) bekezdésben 
meghatározott esetben kirendelt hallgatókra nézve a  2021/2022. tanévben a  szorgalmi időszakban teljesített 
feladatok, megírt zárthelyi dolgozatok, elkészített beszámolók alapján adott félévközi jegy, valamint félévközi 
követelmények és a  vizsga alapján együttesen vagy kizárólag a  vizsgán tanúsított tudás alapján adott vizsgajegy 
megszerzésének módjára nézve, továbbá a  sikertelen félévközi teljesítések pótlásának lehetőségeire, a  sikertelen 
vizsgák egy vizsgaidőszakon belüli vizsgalehetőségeinek számára, egy adott tantárgynak a  tanulmányok 
során való újabb felvételi lehetőségeire nézve az  Nftv. rendelkezéseinek figyelembevételével a  tanulmányi és 
vizsgaszabályzatukban foglaltaktól eltérően, a hallgató számára kedvezőbb feltételeket biztosítva rendelkezhetnek.
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 (7) A kormányhivatal kezeli
a) a kirendelés és a vizsgálatok megszervezése céljából a hallgató

aa) kirendeléséhez, hallgatói munkaszerződése megkötéséhez és teljesítéséhez szükséges 
személyazonosító adatait,

ab) elérhetőségi adatait,
b) a vizsgálat elvégzése céljából az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott vizsgált személyek

ba) nevét,
bb) Társadalombiztosítási Azonosító Jelét,
bc) foglalkoztatójának megnevezését,
bd) vizsgálatának eredményét.

 (8) A kormányhivatal
a) a (7) bekezdés a) pontja szerinti adatokat a kirendelés – illetve az azzal összefüggő kötelezettségekkel való 

elszámolás – időtartamában,
b) a  (7)  bekezdés b)  pontja szerinti adatokat a  vizsgálat eredményéről kitöltött adatlap egy példányának 

a  tesztelésben részt vett személynek történő átadásáig, másik példányának a  tesztvevők által a  megyei 
(fővárosi) tisztifőorvosnak történő átadásáig

kezeli.

2. §  A kirendelés időtartama alatt a hallgató számára szállás biztosítása, az étkeztetés megszervezése az egészségügyi 
szolgáltató feladata, amelyet szükség szerint a kirendelést végző kormányhivatal bevonásával lát el.

3. §  A járványügyi védekezésben igazoltan önkéntesen részt vevő hallgató (a továbbiakban: önkéntes hallgató) esetén 
az  önkéntes tevékenysége során szerzett munkatapasztalat kreditértékét az  Nftv. 49.  § (6)  bekezdése szerint 
a kreditátviteli bizottság állapítja meg. A tanulmányi és vizsgakötelezettségre vonatkozó, 1. § (5)–(6) bekezdésében 
foglalt rendelkezéseket az önkéntes hallgatókra is alkalmazni szükséges.

4. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) Az 5. § az e rendelet kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

5. § (1) A  Kormány e  rendelet hatályát a  koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény 
hatályvesztéséig meghosszabbítja.

 (2) Ez  a  rendelet a  koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztésekor hatályát 
veszti.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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 (7) A kormányhivatal kezeli
a) a kirendelés és a vizsgálatok megszervezése céljából a hallgató

aa) kirendeléséhez, hallgatói munkaszerződése megkötéséhez és teljesítéséhez szükséges 
személyazonosító adatait,

ab) elérhetőségi adatait,
b) a vizsgálat elvégzése céljából az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott vizsgált személyek

ba) nevét,
bb) Társadalombiztosítási Azonosító Jelét,
bc) foglalkoztatójának megnevezését,
bd) vizsgálatának eredményét.

 (8) A kormányhivatal
a) a (7) bekezdés a) pontja szerinti adatokat a kirendelés – illetve az azzal összefüggő kötelezettségekkel való 

elszámolás – időtartamában,
b) a  (7)  bekezdés b)  pontja szerinti adatokat a  vizsgálat eredményéről kitöltött adatlap egy példányának 

a  tesztelésben részt vett személynek történő átadásáig, másik példányának a  tesztvevők által a  megyei 
(fővárosi) tisztifőorvosnak történő átadásáig

kezeli.

2. §  A kirendelés időtartama alatt a hallgató számára szállás biztosítása, az étkeztetés megszervezése az egészségügyi 
szolgáltató feladata, amelyet szükség szerint a kirendelést végző kormányhivatal bevonásával lát el.

3. §  A járványügyi védekezésben igazoltan önkéntesen részt vevő hallgató (a továbbiakban: önkéntes hallgató) esetén 
az  önkéntes tevékenysége során szerzett munkatapasztalat kreditértékét az  Nftv. 49.  § (6)  bekezdése szerint 
a kreditátviteli bizottság állapítja meg. A tanulmányi és vizsgakötelezettségre vonatkozó, 1. § (5)–(6) bekezdésében 
foglalt rendelkezéseket az önkéntes hallgatókra is alkalmazni szükséges.

4. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) Az 5. § az e rendelet kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

5. § (1) A  Kormány e  rendelet hatályát a  koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény 
hatályvesztéséig meghosszabbítja.

 (2) Ez  a  rendelet a  koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztésekor hatályát 
veszti.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 542/2021. (IX. 24.) Korm. rendelete
az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól 
szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a  kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83.  § (2)  bekezdés a)  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 
43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: R.) IV. EGÉSZSÉGÜGYI SZAKELLÁTÁS fejezet Általános szabályok 
alcíme a következő 26/B. §-sal egészül ki:
„26/B.  § (1) A  veszélyhelyzet kihirdetéséről és a  veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló  
27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet] által kihirdetett veszélyhelyzet 
miatt elhalasztott ellátások pótlására szolgáló Kiemelt várólista csökkentési programhoz (a  továbbiakban: 
Kiemelt várólista csökkentési program) tartozó fekvőbeteg-szakellátások finanszírozását – ide nem értve 
a  4/D–4/E.  §-ban szabályozott várólista csökkentési programba tartozó eseteket – az  5. számú melléklet szerinti 
„várólista csökkentés” előirányzat (e § alkalmazásában a továbbiakban: előirányzat) felhasználásával kell elvégezni, 
a fekvőbeteg-szakellátásra vonatkozó adatszolgáltatási és elszámolási szabályok és a (2)–(7) bekezdésben foglaltak 
figyelembevételével.
(2) A  Kiemelt várólista csökkentési programba bevont szolgáltatók részére az  előirányzat terhére az  aktív 
fekvőbeteg-szakellátást végző szervezeti egységen végzett – a  14. számú mellékletben szereplő Térítési 
kategória mezőben megkülönböztető X térítési kategória jelzéssel jelentett – ellátásokra az  alapdíj 130%-ának és 
az elszámolható súlyszám szorzatának megfelelő finanszírozási díj számolható el, és az ellátás teljesítményét nem 
kell figyelembe venni a tervezett éves keret tárgyhavi teljesítésének számításában.
(3) Az egészségügyi szolgáltató az  (1) bekezdés szerinti várólista többletfinanszírozás keretében végzett ellátására 
vonatkozóan megállapított és visszaigazolt finanszírozási díj részét képező, (2) bekezdés szerinti díjemelési összeg 
80%-át a bankszámláján történő jóváírást követő 60 napon belül köteles az ellátást végző orvosok és szakdolgozók 
díjazására fordítani, amely a kifizetőt terhelő adó- és járulékterheket is tartalmazza. Erre a díjazásra az ellátást végző 
orvos és szakdolgozó az  egészségügyi szolgálati munkaszerződésben meghatározott illetményén felül jogosult. 
A többletfinanszírozás felhasználását az egészségbiztosító pénzügyi ellenőrzés keretében vizsgálja.
(4) Az (1)–(3) bekezdésben foglaltakat
a) a  Kiemelt várólista csökkentési programban a  várólista alapján nyújtható ellátások részletes szabályairól szóló 
287/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. számú melléklete szerint kötelezően, valamint
b) a kapacitáshiány miatt kötelezően
vezetett listákon nyilvántartott betegek részére végzett ellátás esetén a Kiemelt várólista csökkentési programban 
a NEAK által megállapított keretösszeg mértékéig kell alkalmazni.
(5) Az  (1)–(4)  bekezdésben foglaltak akkor alkalmazhatóak, ha az  előirányzaton biztosított forrás-fedezet 
rendelkezésre állását követően a szolgáltató a 2019. év azonos időszakában végzett – a Kiemelt várólista csökkentési 
programban érintett listákhoz tartozó ellátásainak – 1-es térítési kategóriával jelentett és elszámolt időarányos 
súlyszámát a  program indítását követően az  egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő 
finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról szóló 542/2021. (IX. 24.)
Korm. rendelet hatálybalépését követő 6. naptári hónap végéig az 1-es térítési kategóriában teljesíti.
(6) A  szolgáltató az  (1)–(4)  bekezdés szerinti elszámolásra a  Kiemelt várólista csökkentési program ellátási listák 
esetén az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól 
szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról szóló 542/2021. (IX. 24.) Korm. rendelet hatálybalépését követő  
6. naptári hónap végéig jogosult.
(7) Ha az  (5)  bekezdés szerinti feltétel nem teljesül, a  (2)  bekezdés szerinti finanszírozási kedvezmények összegét 
a NEAK utólagosan visszavonja.”

2. §  Az R. a következő 29/B. §-sal egészül ki:
„29/B. § (1) A Kiemelt várólista csökkentési programhoz tartozó járóbeteg-szakellátási szolgáltatások finanszírozását 
az  5. számú melléklet szerinti „várólista csökkentés” előirányzaton (e § alkalmazásában a  továbbiakban: 
előirányzat) biztosított forrás-fedezet rendelkezésre állását követően annak felhasználásával kell elvégezni, 
a  járóbeteg-szakellátásra vonatkozó adatszolgáltatási és elszámolási szabályok és a  (2)–(6)  bekezdésben foglaltak 
figyelembevételével.
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A Kormány 542/2021. (IX. 24.) Korm. rendelete
az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól 
szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a  kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83.  § (2)  bekezdés a)  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 
43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: R.) IV. EGÉSZSÉGÜGYI SZAKELLÁTÁS fejezet Általános szabályok 
alcíme a következő 26/B. §-sal egészül ki:
„26/B.  § (1) A  veszélyhelyzet kihirdetéséről és a  veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló  
27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet] által kihirdetett veszélyhelyzet 
miatt elhalasztott ellátások pótlására szolgáló Kiemelt várólista csökkentési programhoz (a  továbbiakban: 
Kiemelt várólista csökkentési program) tartozó fekvőbeteg-szakellátások finanszírozását – ide nem értve 
a  4/D–4/E.  §-ban szabályozott várólista csökkentési programba tartozó eseteket – az  5. számú melléklet szerinti 
„várólista csökkentés” előirányzat (e § alkalmazásában a továbbiakban: előirányzat) felhasználásával kell elvégezni, 
a fekvőbeteg-szakellátásra vonatkozó adatszolgáltatási és elszámolási szabályok és a (2)–(7) bekezdésben foglaltak 
figyelembevételével.
(2) A  Kiemelt várólista csökkentési programba bevont szolgáltatók részére az  előirányzat terhére az  aktív 
fekvőbeteg-szakellátást végző szervezeti egységen végzett – a  14. számú mellékletben szereplő Térítési 
kategória mezőben megkülönböztető X térítési kategória jelzéssel jelentett – ellátásokra az  alapdíj 130%-ának és 
az elszámolható súlyszám szorzatának megfelelő finanszírozási díj számolható el, és az ellátás teljesítményét nem 
kell figyelembe venni a tervezett éves keret tárgyhavi teljesítésének számításában.
(3) Az egészségügyi szolgáltató az  (1) bekezdés szerinti várólista többletfinanszírozás keretében végzett ellátására 
vonatkozóan megállapított és visszaigazolt finanszírozási díj részét képező, (2) bekezdés szerinti díjemelési összeg 
80%-át a bankszámláján történő jóváírást követő 60 napon belül köteles az ellátást végző orvosok és szakdolgozók 
díjazására fordítani, amely a kifizetőt terhelő adó- és járulékterheket is tartalmazza. Erre a díjazásra az ellátást végző 
orvos és szakdolgozó az  egészségügyi szolgálati munkaszerződésben meghatározott illetményén felül jogosult. 
A többletfinanszírozás felhasználását az egészségbiztosító pénzügyi ellenőrzés keretében vizsgálja.
(4) Az (1)–(3) bekezdésben foglaltakat
a) a  Kiemelt várólista csökkentési programban a  várólista alapján nyújtható ellátások részletes szabályairól szóló 
287/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. számú melléklete szerint kötelezően, valamint
b) a kapacitáshiány miatt kötelezően
vezetett listákon nyilvántartott betegek részére végzett ellátás esetén a Kiemelt várólista csökkentési programban 
a NEAK által megállapított keretösszeg mértékéig kell alkalmazni.
(5) Az  (1)–(4)  bekezdésben foglaltak akkor alkalmazhatóak, ha az  előirányzaton biztosított forrás-fedezet 
rendelkezésre állását követően a szolgáltató a 2019. év azonos időszakában végzett – a Kiemelt várólista csökkentési 
programban érintett listákhoz tartozó ellátásainak – 1-es térítési kategóriával jelentett és elszámolt időarányos 
súlyszámát a  program indítását követően az  egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő 
finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról szóló 542/2021. (IX. 24.)
Korm. rendelet hatálybalépését követő 6. naptári hónap végéig az 1-es térítési kategóriában teljesíti.
(6) A  szolgáltató az  (1)–(4)  bekezdés szerinti elszámolásra a  Kiemelt várólista csökkentési program ellátási listák 
esetén az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól 
szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról szóló 542/2021. (IX. 24.) Korm. rendelet hatálybalépését követő  
6. naptári hónap végéig jogosult.
(7) Ha az  (5)  bekezdés szerinti feltétel nem teljesül, a  (2)  bekezdés szerinti finanszírozási kedvezmények összegét 
a NEAK utólagosan visszavonja.”

2. §  Az R. a következő 29/B. §-sal egészül ki:
„29/B. § (1) A Kiemelt várólista csökkentési programhoz tartozó járóbeteg-szakellátási szolgáltatások finanszírozását 
az  5. számú melléklet szerinti „várólista csökkentés” előirányzaton (e § alkalmazásában a  továbbiakban: 
előirányzat) biztosított forrás-fedezet rendelkezésre állását követően annak felhasználásával kell elvégezni, 
a  járóbeteg-szakellátásra vonatkozó adatszolgáltatási és elszámolási szabályok és a  (2)–(6)  bekezdésben foglaltak 
figyelembevételével.
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(2) A Kiemelt várólista csökkentési programot a program indítását követő 6 hónapon belül kell teljesíteni.
(3) A Kiemelt várólista csökkentési programba bevont szolgáltatók az előirányzat terhére a 39. számú mellékletben 
felsorolt szakmákban nevesített beavatkozásokat, valamint a  26/B.  § (2)  bekezdése szerinti fekvőbeteg-ellátási 
eseményekhez kapcsolódóan az  azt megelőzően végzett beavatkozásokat jelentik a  NEAK által megállapított 
keretösszeg mértékéig.
(4) A  NEAK a  Kiemelt várólista csökkentési program időtartama alatt az  előirányzat terhére a  27/2021. (I. 29.) 
Korm. rendelet által kihirdetett veszélyhelyzet miatt megnövekedett Betegfogadási listák és várakozási idők 
csökkentése érdekében a (3) bekezdés szerinti szakmákon kívüli azon ellátási területek beavatkozásait is bevonhatja 
a rendelkezésre álló keret erejéig, ahol a Betegfogadási lista szerinti várakozási idő a 60 napot meghaladja. Ebben 
az esetben a szolgáltató a NEAK által megadott keretösszeg mértékéig jelenthet elszámolásra teljesített ellátásokat 
a (2) bekezdés szerinti határidő végéig.
(5) A  (3) és (4)  bekezdés szerinti beavatkozásokat a  6/A. számú melléklet szerinti jelentésben a Térítési kategória 
mezőben megkülönböztető X térítési kategória jelzéssel kell jelenteni.
(6) A  (3)–(5)  bekezdés szerint jelentett ellátásokra az  alapdíj 130%-ának és az  elszámolható pont szorzatának 
megfelelő finanszírozási díj számolható el, és az  ellátás teljesítményét nem kell figyelembe venni a  28.  § 
(1) bekezdése szerinti tervezett éves keret tárgyhavi teljesítésének számításában, valamint alkalmazni kell a 26/B. § 
(5) és (7) bekezdése szerinti kifizetési és ellenőrzési szabályokat.
(7) Az egészségügyi szolgáltató az  (1) bekezdés szerinti várólista többletfinanszírozás keretében végzett ellátására 
vonatkozóan megállapított és visszaigazolt finanszírozási díj részét képező, (6) bekezdés szerinti díjemelési összeg 
80%-át a bankszámláján történő jóváírást követő 60 napon belül köteles az ellátást végző orvosok és szakdolgozók 
díjazására fordítani, amely a kifizetőt terhelő adó- és járulékterheket is tartalmazza. Erre a díjazásra az ellátást végző 
orvos és szakdolgozó az  egészségügyi szolgálati munkaszerződésben meghatározott illetményén felül jogosult. 
A többletfinanszírozás felhasználását az egészségbiztosító pénzügyi ellenőrzés keretében vizsgálja.
(8) Az  emelt összegű finanszírozási díj kifizetésének feltétele, hogy az  ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató, 
az elvégzett diagnosztikai vizsgálat eredményét a diagnosztikai ellátás elvégzésétől számított 5 munkanapon belül 
feltölti az EESZT-be. Ennek hiányában a NEAK a finanszírozási díj utalványozását nem teljesíti.”

3. §  Az R. a következő 77/B. §-sal egészül ki:
„77/B.  § E  rendeletnek az  egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának 
részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról szóló 542/2021. (IX. 24.) Korm. rendelettel 
megállapított 26/B.  § (1)–(3)  bekezdésében és 29/B.  § (1)–(6)  bekezdésében foglaltakat a  2021. szeptember 1-jét 
követően a Kiemelt várólista csökkentési program keretében elvégzett ellátások tekintetében kell alkalmazni.”

4. §  Az R. 5. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

5. §  Az R. a 2. melléklet szerinti 39. számú melléklettel egészül ki.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 542/2021. (IX. 24.) Korm. rendelethez
„5. számú melléklet a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelethez

Millió forint

Megnevezés
2021. évi 

előirányzat

  Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás  

  Praxisfinanszírozás 119 912,0

Háziorvosi, szakdolgozói bértámogatás 71 558,9

Indikátorrendszer finanszírozása 7 300,0

  Eseti ellátás díjazása 649,3

 
Ügyeleti szolgálat
Háziorvosi szolgáltató számára az egészségügyi államigazgatási szerv által szabad- vagy 
munkaszüneti napra elrendelt alapellátási tevékenység támogatása

13 106,2

6 400,0

1. Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás összesen 218 926,4

  Védőnői szolgáltatás, anya-, gyermek- és ifjúságvédelem

  Iskolaegészségügyi ellátás 2 317,1

Iskolaegészségügyi ellátás bértámogatás 145,5

  Védőnői ellátás 24 009,8

  Anya-, gyermek- és csecsemővédelem 483,4

  MSZSZ: gyermekgyógyászat 121,6

  MSZSZ: nőgyógyászat 96,3

2. Védőnői szolgáltatás, anya-, gyermek- és ifjúságvédelem összesen  27 173,7

Fogászati ellátás

Praxisfinanszírozás 42 494,1

Fogorvosi, szakdolgozói bértámogatás 26 163,0

3. Fogászati ellátás összesen 68 657,1

4. Otthoni szakápolás 6 480,8

5. Betegszállítás és orvosi rendelvényű halottszállítás  9 866,2

6. Művesekezelés 27 771,1

  Célelőirányzatok

  Méltányossági alapon történő térítések 3 911,3

  Alapellátási vállalkozás támogatási átalánydíj 55,0

Tartósan betöltetlen háziorvosi és fogorvosi körzetek betöltésének, valamint háziorvosi 
tevékenység végzéséhez szükséges praxisjog vásárlásának támogatása 1 250,0

Tervezett külföldi ellátások orvosi felülvizsgálata 20,0

Egészségügyi dolgozók 2018–2021. évi béremelésének fedezete 365 441,1

  Egészségügyi dolgozók fix összegű bérkiegészítésének, béremelésének fedezete 3 830,1

  Az egészségügyi dolgozók pénzellátást helyettesítő jövedelem-kiegészítése 15 029,1

Fiatal szakorvosok támogatása 320,8

7. Célelőirányzatok összesen 389 857,4

8. Mentés 45 479,1

9. Laboratóriumi ellátás 24 266,1

  Összevont szakellátás

    Járóbeteg-szakellátás  193 382,8

Népegészségügy fejlesztése  853,5

Működési költségelőleg 2 000,0

Molekuláris diagnosztikai (PCR) ellátás  5 426,4

Koronavírus járvánnyal kapcsolatos diagnosztika és ellátás 4 800,0
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1. melléklet az 542/2021. (IX. 24.) Korm. rendelethez
„5. számú melléklet a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelethez

Millió forint

Megnevezés
2021. évi 

előirányzat

  Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás  

  Praxisfinanszírozás 119 912,0

Háziorvosi, szakdolgozói bértámogatás 71 558,9

Indikátorrendszer finanszírozása 7 300,0

  Eseti ellátás díjazása 649,3

 
Ügyeleti szolgálat
Háziorvosi szolgáltató számára az egészségügyi államigazgatási szerv által szabad- vagy 
munkaszüneti napra elrendelt alapellátási tevékenység támogatása

13 106,2

6 400,0

1. Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás összesen 218 926,4

  Védőnői szolgáltatás, anya-, gyermek- és ifjúságvédelem

  Iskolaegészségügyi ellátás 2 317,1

Iskolaegészségügyi ellátás bértámogatás 145,5

  Védőnői ellátás 24 009,8

  Anya-, gyermek- és csecsemővédelem 483,4

  MSZSZ: gyermekgyógyászat 121,6

  MSZSZ: nőgyógyászat 96,3

2. Védőnői szolgáltatás, anya-, gyermek- és ifjúságvédelem összesen  27 173,7

Fogászati ellátás

Praxisfinanszírozás 42 494,1

Fogorvosi, szakdolgozói bértámogatás 26 163,0

3. Fogászati ellátás összesen 68 657,1

4. Otthoni szakápolás 6 480,8

5. Betegszállítás és orvosi rendelvényű halottszállítás  9 866,2

6. Művesekezelés 27 771,1

  Célelőirányzatok

  Méltányossági alapon történő térítések 3 911,3

  Alapellátási vállalkozás támogatási átalánydíj 55,0

Tartósan betöltetlen háziorvosi és fogorvosi körzetek betöltésének, valamint háziorvosi 
tevékenység végzéséhez szükséges praxisjog vásárlásának támogatása 1 250,0

Tervezett külföldi ellátások orvosi felülvizsgálata 20,0

Egészségügyi dolgozók 2018–2021. évi béremelésének fedezete 365 441,1

  Egészségügyi dolgozók fix összegű bérkiegészítésének, béremelésének fedezete 3 830,1

  Az egészségügyi dolgozók pénzellátást helyettesítő jövedelem-kiegészítése 15 029,1

Fiatal szakorvosok támogatása 320,8

7. Célelőirányzatok összesen 389 857,4

8. Mentés 45 479,1

9. Laboratóriumi ellátás 24 266,1

  Összevont szakellátás

    Járóbeteg-szakellátás  193 382,8

Népegészségügy fejlesztése  853,5

Működési költségelőleg 2 000,0

Molekuláris diagnosztikai (PCR) ellátás  5 426,4

Koronavírus járvánnyal kapcsolatos diagnosztika és ellátás 4 800,0
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    Fekvőbeteg-szakellátás 646 546,5

         aktív fekvőbeteg-szakellátás  548 606,7

         krónikus fekvőbeteg-szakellátás 87 573,1

         fogvatartottak egészségügyi ellátása 1 927,6

         várólista csökkentés 8 439,1

    Extrafinanszírozás 1 000,0

    Speciális finanszírozású szakellátás 51 211,9

10. Összevont szakellátás összesen 905 221,1 

12. Gyógyító-megelőző ellátás céltartalék 10 658,5 

13. Finanszírozási rendszer átalakítása  21 249,3

14. Nagyértékű gyógyszerfinanszírozás 119 659,8

ÖSSZESEN 1 875 266,6
”

2. melléklet az 542/2021. (IX. 24.) Korm. rendelethez
„39. számú melléklet a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelethez

A „várólista csökkentés” előirányzat terhére jelenthető beavatkozások

Ultrahang diagnosztika (5301, 5303, 5304, 5305, 5306, 5307, 5308 szakmák)

OENO kód Megnevezés

16312 Nyelőcső endoszkópos UH vizsgálata

1631B Endoszkópos UH Nyelőcső biopsia

1632B Endoszkópos UH TruCut biopsia a tápcsatorna bármely területéről

1633B Mediastinum endoszkópos UH vizsgálata

1633C Hasnyálmirigy, máj, epeutak endoszkópos UH vizsgálata 

1633D Gyomor endoszkópos UH vizsgálata

1634B Endoszkópos UH Gyomorfal biopsia

1635B Endoszkópos UH Hasnyálmirigy biopsia

1636B Endoszkópos UH Mediastinum biopsia

1636D Duodenum endoszkópos UH vizsgálata

1637B Endoszkópos UH Máj biopsia

1638B Endoszkópos UH Perirectum biopsia

1639B Endoszkópos UH Nyirokcsomó finomtű (FNA) biopsia

1641D Colon endoszkópos UH vizsgálata

16431 Rectum és sigma endoscopos UH vizsgálata

1643D Rectum endoscopos UH vizsgálata

36100 Agy UH vizsgálata

36110 Nyaki lágyrészek UH vizsgálata

36111 Pajzsmirigy UH vizsgálata

36112 Nyaki erek UH vizsgálata

36113 Szemgolyó és szemüreg UH vizsgálata

36114 Szemgolyó UH-biometria

36116 UH-pachymetria (szaruhártya vastagság)

36117 Nyálmirigy UH vizsgálata

36118 Orrmelléküregek UH vizsgálata
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3611A Axilla UH vizsgálat

36120 Mellkasfal vagy hasfal UH vizsgálata

36121 Mellkasi nagyerek UH vizsgálata

36122 Emlők UH vizsgálata

36123 Pleuraűr UH vizsgálata

36130 Hasi (áttekintő, komplex) UH vizsgálat

36133 Pancreas UH vizsgálata

36134 Lép UH vizsgálata

36135 Vese UH vizsgálata

36138 Gyomor-bélrendszer UH vizsgálata

3613C Máj és epeutak UH vizsgálata

3613E Kontrasztanyaggal végzett máj UH (CEUS) vizsgálat

36140 Várandóssági transabdominalis UH vizsgálat

36141 Várandóssági transvaginalis UH vizsgálat

36150 Kismedence transabdominalis UH vizsgálat

36151 Perineum UH vizsgálata

36152 Prostata UH vizsgálata

36153 Transrectalis UH vizsgálat

36154 Herezacskó UH vizsgálata

36155 Húgyhólyag UH vizsgálata

36156 Kismedence transvaginalis UH vizsgálata

36157 Intrauterin UH intracavitalis

36158 Folliculometria UH módszerrel

36159 Transzplantált vese UH vizsgálata

36160 Vállízület UH vizsgálata

36161 Csípőízület UH vizsgálata

36162 Térdízület UH vizsgálata

36163 Ízület UH vizsgálata

36164 Végtagi lágyrész UH vizsgálata

3617A Duplex UH, nyaki erek

3617B Duplex UH, mellkasi erek, aorta

3617C Duplex UH, hasi erek

3617D Duplex UH, vese

3617E Duplex UH, magzat

3617F Duplex UH, átültetett szerv

3617J Duplex UH, orbita

3617L Duplex UH, végtagi erek

3617M Duplex UH, férfi nemi szervek

3617N Duplex UH, női nemi szervek

3617P Duplex UH, subclavia

36180 Vizeletürítés vizsgálata ultrahanggal

53959 Intravascularis UH (IVUS)

CT diagnosztika (5108 szakma)

OENO kód Megnevezés

34410 Agykoponya natív CT vizsgálata

34411 Agykoponya CT vizsgálat iv. kontrasztanyag adását követőleg
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3611A Axilla UH vizsgálat

36120 Mellkasfal vagy hasfal UH vizsgálata

36121 Mellkasi nagyerek UH vizsgálata

36122 Emlők UH vizsgálata

36123 Pleuraűr UH vizsgálata

36130 Hasi (áttekintő, komplex) UH vizsgálat

36133 Pancreas UH vizsgálata

36134 Lép UH vizsgálata

36135 Vese UH vizsgálata

36138 Gyomor-bélrendszer UH vizsgálata

3613C Máj és epeutak UH vizsgálata

3613E Kontrasztanyaggal végzett máj UH (CEUS) vizsgálat

36140 Várandóssági transabdominalis UH vizsgálat

36141 Várandóssági transvaginalis UH vizsgálat

36150 Kismedence transabdominalis UH vizsgálat

36151 Perineum UH vizsgálata

36152 Prostata UH vizsgálata

36153 Transrectalis UH vizsgálat

36154 Herezacskó UH vizsgálata

36155 Húgyhólyag UH vizsgálata

36156 Kismedence transvaginalis UH vizsgálata

36157 Intrauterin UH intracavitalis

36158 Folliculometria UH módszerrel

36159 Transzplantált vese UH vizsgálata

36160 Vállízület UH vizsgálata

36161 Csípőízület UH vizsgálata

36162 Térdízület UH vizsgálata

36163 Ízület UH vizsgálata

36164 Végtagi lágyrész UH vizsgálata

3617A Duplex UH, nyaki erek

3617B Duplex UH, mellkasi erek, aorta

3617C Duplex UH, hasi erek

3617D Duplex UH, vese

3617E Duplex UH, magzat

3617F Duplex UH, átültetett szerv

3617J Duplex UH, orbita

3617L Duplex UH, végtagi erek

3617M Duplex UH, férfi nemi szervek

3617N Duplex UH, női nemi szervek

3617P Duplex UH, subclavia

36180 Vizeletürítés vizsgálata ultrahanggal

53959 Intravascularis UH (IVUS)

CT diagnosztika (5108 szakma)

OENO kód Megnevezés

34410 Agykoponya natív CT vizsgálata

34411 Agykoponya CT vizsgálat iv. kontrasztanyag adását követőleg
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34412 Agykoponya CT vizsgálat natív plusz iv. kontrasztanyag adását követőleg

34413 Sella célzott natív CT vizsgálata (vékonyszeletes)

34414 Sella célzott CT vizsgálata natív plusz kontrasztanyagos

34415 Orbita célzott CT vizsgálata natív (vékonyszeletes)

34416 Orbita célzott CT vizsgálata natív plusz iv. kontrasztanyagos (vékonyszeletes)

34417 Belső fül célzott CT vizsgálata natív (vékonyszeletes)

34418 Belső fül célzott CT vizsgálata natív plusz iv. kontrasztanyag adását követőleg

34421 Arckoponya CT vizsgálata natív plusz kontrasztanyag adását követőleg

34422 Arckoponya CT vizsgálata natív

34424 Gerinc CT vizsgálata (min. 2 csigolya segmentum) natív

34425 Gerinc CT vizsgálata (min. 2 csigolya segmentum) iv. kontrasztanyag adását követőleg

34427 Gerinc CT vizsgálata (min. 2 csigolya segmentum) natív plusz iv. kontrasztanyag adását követőleg

34430 Nyaki lágyrész CT vizsgálata natív

34431 Nyaki lágyrész CT vizsgálata iv. kontrasztanyag adását követőleg

34432 Nyaki lágyrész CT vizsgálata natív plusz iv. kontrasztanyag adását követőleg

34440 Mellkas CT vizsgálata natív

34441 Mellkas CT vizsgálata iv. kontrasztanyag adását követőleg

34442 Mellkas CT vizsgálata natív plusz iv. kontrasztanyag adását követőleg

34450 Teljes has CT vizsgálata natív

34451 Teljes has CT vizsgálata iv. kontrasztanyag adását követőleg

34452 Teljes has CT vizsgálata natív plusz iv. kontrasztanyag adását követőleg

34453 Teljes has és medence CT vizsgálata natív

34454 Teljes has és medence CT vizsgálata natív és iv. kontrasztanyag adását követőleg

34460 Medence CT vizsgálata natív

34461 Medence CT vizsgálata iv. kontrasztanyag adását követőleg

34462 Medence CT vizsgálata natív és iv. kontrasztanyag adását követőleg

34470 Végtag CT vizsgálata natív

34471 Végtag CT vizsgálata iv. kontrasztanyag adását követőleg

34472 Végtag CT vizsgálata natív plusz iv. kontrasztanyag adását követőleg

34490 CT angiográfia koponya

34491 CT angiográfia nyak

34492 CT angiográfia mellkas

34493 CT angiográfia teljes has

34494 CT angiográfia medence

34500 Csont denzitometria CT vizsgálat

34620 CT vizsgálat alapú virtuális endoszkópia

34641 Szív és coronaria MSCT

MRI diagnosztika (5109 szakma)

OENO kód Megnevezés

34914 Agykoponya natív MR vizsgálat

34915 Agykoponya MR vizsgálat natív plusz iv. kontrasztanyag adását követőleg

34916 Sella célzott MR vizsgálata natív

34917 Sella célzott MR vizsgálata natív plusz kontrasztanyagos

34918 Orbita célzott MR vizsgálata natív

34919 Orbita célzott MR vizsgálata natív plusz iv. kontrasztanyagos

34920 Belső fül célzott MR vizsgálata natív
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34921 Belső fül célzott MR vizsgálata natív plusz iv. kontrasztanyag adását követőleg

34922 Arckoponya MR vizsgálata natív

34923 Arckoponya MR vizsgálata natív plusz kontrasztanyag adását követőleg

34924 Gerinc MR vizsgálata natív gerinc

34925 Gerinc MR vizsgálata iv. kontrasztanyag adását követőleg

34926 Gerinc MR vizsgálata natív plusz iv. kontrasztanyag adását követőleg

34927 Nyaki lágyrész MR vizsgálata natív

34928 Nyaki lágyrész MR vizsgálata iv. kontrasztanyag adását követőleg

34929 Nyaki lágyrész MR vizsgálata natív plusz iv. kontrasztanyag adását követőleg

34930 Mellkas MR vizsgálata natív

34931 Mellkas MR vizsgálata iv. kontrasztanyag adását követőleg

34932 Mellkas MR vizsgálata natív plusz iv. kontrasztanyag adását követőleg

34933 Teljes has MR vizsgálata natív

34934 Teljes has MR vizsgálata iv. kontrasztanyag adását követőleg

34935 Teljes has MR vizsgálata natív plusz iv. kontrasztanyag adását követőleg

34936 MR kolangiográfia

34937 Teljes has és medence MR vizsgálata natív

34938 Teljes has és medence MR vizsgálata natív plusz iv. kontrasztanyag adását követőleg

34939 Medence MR vizsgálata natív

34940 Medence MR vizsgálata iv. kontrasztanyag adását követőleg

34941 Medence MR vizsgálata natív plusz iv. kontrasztanyag adását követőleg

34942 Ízület, végtag MR vizsgálata natív

34943 Ízület, végtag MR vizsgálata iv. kontrasztanyag adását követőleg

34944 Ízület, végtag MR vizsgálata natív plusz iv. kontrasztanyag adását követőleg

34945 Emlő MR vizsgálata natív

34946 Emlő MR vizsgálata iv. kontrasztanyag adását követőleg

34947 Emlő MR vizsgálata natív plusz iv. kontrasztanyag adását követőleg

34948 MR angiográfia iv. kontrasztanyag adása nélkül

34949 MR angiográfia, iv. kontrasztanyag adásával

34951 MR vizsgálat alapú virtuális endoszkópia

34954 MR spektroszkópia vizsgálat in vivo

34958 Endokavitális MR vizsgálat
”
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34921 Belső fül célzott MR vizsgálata natív plusz iv. kontrasztanyag adását követőleg

34922 Arckoponya MR vizsgálata natív

34923 Arckoponya MR vizsgálata natív plusz kontrasztanyag adását követőleg

34924 Gerinc MR vizsgálata natív gerinc

34925 Gerinc MR vizsgálata iv. kontrasztanyag adását követőleg

34926 Gerinc MR vizsgálata natív plusz iv. kontrasztanyag adását követőleg

34927 Nyaki lágyrész MR vizsgálata natív

34928 Nyaki lágyrész MR vizsgálata iv. kontrasztanyag adását követőleg

34929 Nyaki lágyrész MR vizsgálata natív plusz iv. kontrasztanyag adását követőleg

34930 Mellkas MR vizsgálata natív

34931 Mellkas MR vizsgálata iv. kontrasztanyag adását követőleg

34932 Mellkas MR vizsgálata natív plusz iv. kontrasztanyag adását követőleg

34933 Teljes has MR vizsgálata natív

34934 Teljes has MR vizsgálata iv. kontrasztanyag adását követőleg

34935 Teljes has MR vizsgálata natív plusz iv. kontrasztanyag adását követőleg

34936 MR kolangiográfia

34937 Teljes has és medence MR vizsgálata natív

34938 Teljes has és medence MR vizsgálata natív plusz iv. kontrasztanyag adását követőleg

34939 Medence MR vizsgálata natív

34940 Medence MR vizsgálata iv. kontrasztanyag adását követőleg

34941 Medence MR vizsgálata natív plusz iv. kontrasztanyag adását követőleg

34942 Ízület, végtag MR vizsgálata natív

34943 Ízület, végtag MR vizsgálata iv. kontrasztanyag adását követőleg

34944 Ízület, végtag MR vizsgálata natív plusz iv. kontrasztanyag adását követőleg

34945 Emlő MR vizsgálata natív

34946 Emlő MR vizsgálata iv. kontrasztanyag adását követőleg

34947 Emlő MR vizsgálata natív plusz iv. kontrasztanyag adását követőleg

34948 MR angiográfia iv. kontrasztanyag adása nélkül

34949 MR angiográfia, iv. kontrasztanyag adásával

34951 MR vizsgálat alapú virtuális endoszkópia

34954 MR spektroszkópia vizsgálat in vivo

34958 Endokavitális MR vizsgálat
”
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1626/2021. (IX. 6.) Korm. határozata
a Róbert Károly Meddőségi Centrum közfinanszírozott működése érdekében szükséges források 
biztosításáról

A Kormány
 a) a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 12.  § 

(2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva elrendeli a Kvtv. 1. melléklet LXXII. Egészségbiztosítási és Járvány 
Elleni Védekezési Alap fejezet, 1. Egészségbiztosítási Alap cím, 2. Egészségbiztosítási ellátások kiadásai alcím,
aa) 7. Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoport, 10. Összevont szakellátás jogcím előirányzatának 

191 200 000 forinttal, valamint
ab) 10. Gyógyszertámogatás jogcímcsoport, 1. Gyógyszertámogatás kiadásai jogcím előirányzatának 

33 400 000 forinttal
történő megemelését, az 1. melléklet szerint;

 b) a Kvtv. 12.  § (3)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 191 200 000 forinttal megemeli a  Kvtv. 15.  § 
(2)  bekezdésében meghatározott többletkapacitás-befogadások teljesítményének finanszírozására meghatározott 
összeget.

Felelős: pénzügyminiszter 
emberi erőforrások minisztere

Határidő: az e határozat közzétételét követően azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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 7. felhívja a  pénzügyminisztert, hogy – a  miniszterelnök általános helyettese és az  emberi erőforrások minisztere 
bevonásával – gondoskodjon az 1. pont b) alpontjában meghatározott feladat megvalósulása érdekében
a) 734 687 560 forint többletforrás biztosításáról a  Kvtv2022. 1.  melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet,  

30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 30. Egyházi célú központi költségvetési 
hozzájárulások jogcímcsoport, 1. Egyházi közfeladatellátáshoz kapcsolódó céltámogatások és karitatív 
feladatok támogatása jogcím és

b) 4 268 021 146 forint többletforrás biztosításáról a  Kvtv2022. 1.  melléklet XX. Emberi Erőforrások 
Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 2. Normatív finanszírozás alcím, 4. Hit- és 
erkölcstanoktatás és tankönyvtámogatás jogcímcsoport

javára;
Felelős: pénzügyminiszter 

a miniszterelnök általános helyettese 
emberi erőforrások minisztere

Határidő: 2022. január 31.
 8. felhívja a  pénzügyminisztert, hogy – a  miniszterelnök általános helyettese és az  emberi erőforrások minisztere 

bevonásával – a  2023. évtől gondoskodjon az  1.  pont b)  alpontjában meghatározott feladat megvalósítása 
érdekében évi
a) 734 687 560 forint rendelkezésre állásáról az éves központi költségvetés XI. Miniszterelnökség fejezet és
b) 4 268 021 146 forint rendelkezésre állásáról az  éves központi költségvetés XX. Emberi Erőforrások 

Minisztériuma fejezet
javára;

Felelős: pénzügyminiszter 
a miniszterelnök általános helyettese 
emberi erőforrások minisztere

Határidő: az adott évi központi költségvetés tervezése során
 9. felhívja az érintett minisztereket, hogy az 1. pont szerinti feladat megvalósítása érdekében a szükséges jogszabályok 

módosításáról készítsenek előterjesztést a Kormány részére.
Felelős: érintett miniszterek
Határidő: 2021. november 30.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1628/2021. (IX. 6.) Korm. határozata
a Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház fejlesztésének előkészítéséről és megvalósításáról

A Magyarország Kormánya és Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás 
végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1383/2015. (VI. 12.) Korm. határozat 1. pontjának végrehajtása érdekében
 1. egyetért a  Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház fejlesztésének előkészítésével és megvalósításával 

(a továbbiakban: Beruházás) az  ingatlan-nyilvántartás szerinti Székesfehérvár belterület 8404 helyrajzi számú 
ingatlanon azzal, hogy a  Beruházás keretében létrejövő vagyonelemek a  Fejér Megyei Szent György Egyetemi 
Oktató Kórház vagyonkezelésébe kerüljenek;

 2. a Beruházás előkészítése és megvalósítása érdekében a  Beruházási Ügynökség által vállalható kötelezettségek 
felső korlátjáról szóló 1776/2018. (XII. 21.) Korm. határozat 1.  pontja szerinti kötelezettségvállalási keret terhére 
a Beruházási Ügynökség által vállalható kötelezettség összegét 11 498 879 149 forintban határozza meg;

 3. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33.  § (1)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, 
a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv1.) 1. melléklet 
XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezet, 3. Gazdaság-újraindítási Alap – Kiemelt Kormányzati Magasépítési 
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Beruházások cím, 1. Egyedi magasépítési beruházások alcímet az  56. Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató 
Kórház fejlesztésének előkészítése és megvalósítása jogcímcsoporttal egészíti ki;

Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: azonnal

 4. felhívja a  pénzügyminisztert, hogy a  nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter kezdeményezése 
alapján gondoskodjon a  2.  pont szerint összeg 2021. évi részének finanszírozása érdekében 1 355 870 504 forint 
rendelkezésre állásáról a 3. pont szerinti előirányzaton;

Felelős: pénzügyminiszter 
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter

Határidő: a felmerülés ütemében
 5. felhívja a  nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy a  pénzügyminiszter bevonásával 

gondoskodjon a 2. pont szerinti összeg 2022–2023. évi részeinek rendelkezésre állásáról, az alábbiak szerint:
a) a 2022. évben a  Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 

(a továbbiakban: Kvtv2.) 1. melléklet XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezet, 3. Gazdaság-újraindítási Alap – 
Kiemelt Kormányzati Magasépítési Beruházások címen belül,

b) a 2023. év tekintetében a 2023. évi központi költségvetés kiemelt kormányzati magasépítési beruházásokat 
finanszírozó fejezetében;
Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter 

pénzügyminiszter
Határidő: az a) alpont tekintetében a felmerülés ütemében 

a b) alpont tekintetében a 2023. évi központi költségvetés tervezése során
 6. egyetért a  Beruházáshoz kapcsolódó eszközbeszerzések és légtechnikai felújítások (a továbbiakban: Fejlesztés) 

Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház által történő előkészítésével és megvalósításával, mindösszesen 
1 628 519 926 forint összegben;

 7. felhívja a  pénzügyminisztert, hogy az  emberi erőforrások minisztere bevonásával gondoskodjon a  Fejlesztés 
finanszírozásához 2021. évben szükséges 25 207 511 forint forrás biztosításáról a  Kvtv1. 1.  melléklet XX. Emberi 
Erőforrások Minisztériuma fejezet, 10. Gyógyító-megelőző ellátás szakintézetei cím, 2. Gyógyító-megelőző ellátás 
intézetei alcím javára;

Felelős: pénzügyminiszter 
emberi erőforrások minisztere

Határidő: azonnal
 8. felhívja a  pénzügyminisztert, hogy az  emberi erőforrások minisztere kezdeményezése alapján gondoskodjon 

a Fejlesztés finanszírozásához 2022. évben szükséges 1 058 459 630 forint forrás biztosításáról a Kvtv2. 1. melléklet 
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 10. Gyógyító-megelőző ellátás szakintézetei cím, 2. Gyógyító-
megelőző ellátás intézetei alcím javára;

Felelős: pénzügyminiszter 
emberi erőforrások minisztere

Határidő: a 2022. évi központi költségvetés végrehajtása során, a felmerülés ütemében
 9. felhívja az  emberi erőforrások miniszterét, hogy a  pénzügyminiszter bevonásával gondoskodjon a  Fejlesztés 

finanszírozásához 2023. évben szükséges 544 852 785 forint forrás biztosításáról a központi költségvetés XX. Emberi 
Erőforrások Minisztériuma fejezetben.

Felelős: emberi erőforrások minisztere 
pénzügyminiszter

Határidő: a 2023. évi központi költségvetés tervezése során

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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Beruházások cím, 1. Egyedi magasépítési beruházások alcímet az  56. Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató 
Kórház fejlesztésének előkészítése és megvalósítása jogcímcsoporttal egészíti ki;

Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: azonnal

 4. felhívja a  pénzügyminisztert, hogy a  nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter kezdeményezése 
alapján gondoskodjon a  2.  pont szerint összeg 2021. évi részének finanszírozása érdekében 1 355 870 504 forint 
rendelkezésre állásáról a 3. pont szerinti előirányzaton;

Felelős: pénzügyminiszter 
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter

Határidő: a felmerülés ütemében
 5. felhívja a  nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy a  pénzügyminiszter bevonásával 

gondoskodjon a 2. pont szerinti összeg 2022–2023. évi részeinek rendelkezésre állásáról, az alábbiak szerint:
a) a 2022. évben a  Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 

(a továbbiakban: Kvtv2.) 1. melléklet XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezet, 3. Gazdaság-újraindítási Alap – 
Kiemelt Kormányzati Magasépítési Beruházások címen belül,

b) a 2023. év tekintetében a 2023. évi központi költségvetés kiemelt kormányzati magasépítési beruházásokat 
finanszírozó fejezetében;
Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter 

pénzügyminiszter
Határidő: az a) alpont tekintetében a felmerülés ütemében 

a b) alpont tekintetében a 2023. évi központi költségvetés tervezése során
 6. egyetért a  Beruházáshoz kapcsolódó eszközbeszerzések és légtechnikai felújítások (a továbbiakban: Fejlesztés) 

Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház által történő előkészítésével és megvalósításával, mindösszesen 
1 628 519 926 forint összegben;

 7. felhívja a  pénzügyminisztert, hogy az  emberi erőforrások minisztere bevonásával gondoskodjon a  Fejlesztés 
finanszírozásához 2021. évben szükséges 25 207 511 forint forrás biztosításáról a  Kvtv1. 1.  melléklet XX. Emberi 
Erőforrások Minisztériuma fejezet, 10. Gyógyító-megelőző ellátás szakintézetei cím, 2. Gyógyító-megelőző ellátás 
intézetei alcím javára;

Felelős: pénzügyminiszter 
emberi erőforrások minisztere

Határidő: azonnal
 8. felhívja a  pénzügyminisztert, hogy az  emberi erőforrások minisztere kezdeményezése alapján gondoskodjon 

a Fejlesztés finanszírozásához 2022. évben szükséges 1 058 459 630 forint forrás biztosításáról a Kvtv2. 1. melléklet 
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 10. Gyógyító-megelőző ellátás szakintézetei cím, 2. Gyógyító-
megelőző ellátás intézetei alcím javára;

Felelős: pénzügyminiszter 
emberi erőforrások minisztere

Határidő: a 2022. évi központi költségvetés végrehajtása során, a felmerülés ütemében
 9. felhívja az  emberi erőforrások miniszterét, hogy a  pénzügyminiszter bevonásával gondoskodjon a  Fejlesztés 

finanszírozásához 2023. évben szükséges 544 852 785 forint forrás biztosításáról a központi költségvetés XX. Emberi 
Erőforrások Minisztériuma fejezetben.

Felelős: emberi erőforrások minisztere 
pénzügyminiszter

Határidő: a 2023. évi központi költségvetés tervezése során

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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Beruházások cím, 1. Egyedi magasépítési beruházások alcímet az  56. Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató 
Kórház fejlesztésének előkészítése és megvalósítása jogcímcsoporttal egészíti ki;

Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: azonnal

 4. felhívja a  pénzügyminisztert, hogy a  nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter kezdeményezése 
alapján gondoskodjon a  2.  pont szerint összeg 2021. évi részének finanszírozása érdekében 1 355 870 504 forint 
rendelkezésre állásáról a 3. pont szerinti előirányzaton;

Felelős: pénzügyminiszter 
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter

Határidő: a felmerülés ütemében
 5. felhívja a  nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy a  pénzügyminiszter bevonásával 

gondoskodjon a 2. pont szerinti összeg 2022–2023. évi részeinek rendelkezésre állásáról, az alábbiak szerint:
a) a 2022. évben a  Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 

(a továbbiakban: Kvtv2.) 1. melléklet XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezet, 3. Gazdaság-újraindítási Alap – 
Kiemelt Kormányzati Magasépítési Beruházások címen belül,

b) a 2023. év tekintetében a 2023. évi központi költségvetés kiemelt kormányzati magasépítési beruházásokat 
finanszírozó fejezetében;
Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter 

pénzügyminiszter
Határidő: az a) alpont tekintetében a felmerülés ütemében 

a b) alpont tekintetében a 2023. évi központi költségvetés tervezése során
 6. egyetért a  Beruházáshoz kapcsolódó eszközbeszerzések és légtechnikai felújítások (a továbbiakban: Fejlesztés) 

Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház által történő előkészítésével és megvalósításával, mindösszesen 
1 628 519 926 forint összegben;

 7. felhívja a  pénzügyminisztert, hogy az  emberi erőforrások minisztere bevonásával gondoskodjon a  Fejlesztés 
finanszírozásához 2021. évben szükséges 25 207 511 forint forrás biztosításáról a  Kvtv1. 1.  melléklet XX. Emberi 
Erőforrások Minisztériuma fejezet, 10. Gyógyító-megelőző ellátás szakintézetei cím, 2. Gyógyító-megelőző ellátás 
intézetei alcím javára;

Felelős: pénzügyminiszter 
emberi erőforrások minisztere

Határidő: azonnal
 8. felhívja a  pénzügyminisztert, hogy az  emberi erőforrások minisztere kezdeményezése alapján gondoskodjon 

a Fejlesztés finanszírozásához 2022. évben szükséges 1 058 459 630 forint forrás biztosításáról a Kvtv2. 1. melléklet 
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 10. Gyógyító-megelőző ellátás szakintézetei cím, 2. Gyógyító-
megelőző ellátás intézetei alcím javára;

Felelős: pénzügyminiszter 
emberi erőforrások minisztere

Határidő: a 2022. évi központi költségvetés végrehajtása során, a felmerülés ütemében
 9. felhívja az  emberi erőforrások miniszterét, hogy a  pénzügyminiszter bevonásával gondoskodjon a  Fejlesztés 

finanszírozásához 2023. évben szükséges 544 852 785 forint forrás biztosításáról a központi költségvetés XX. Emberi 
Erőforrások Minisztériuma fejezetben.

Felelős: emberi erőforrások minisztere 
pénzügyminiszter

Határidő: a 2023. évi központi költségvetés tervezése során

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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NEGYEDIK FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

23. cikkely
A Kormány kijelenti, hogy a  jelen Megállapodás aláírására kellő felhatalmazással rendelkezik. A  Baptista Egyház 
kijelenti, hogy a  Magyarországi Baptista Egyház Országos Tanácsától kellő felhatalmazással rendelkezik a  jelen 
Megállapodás aláírására, és annak szövegét egyeztette a  Baptista Világszövetség (Baptist World Alliance) 
képviselőivel.

24. cikkely
A Kormány a  Baptista Egyházzal történő előzetes egyeztetés nélkül nem kezdeményezi és nem támogatja 
olyan jogszabály megalkotását vagy hatályos jogszabály olyan módosítását, amely a  Baptista Egyházat vagy 
a  jelen Megállapodást érinti, illetve amely a  Baptista Egyházat, a  belső egyházi jogi személyeket vagy az  egyházi 
tevékenységeket megillető jelenleg hatályos törvényekben foglalt kedvezményeket szűkítené. A  Baptista Egyház 
a jelen Megállapodással ellentétes jogalkotást nem kezdeményez és nem támogat.

25. cikkely
 (1) A  Megállapodás rendelkezései az  aláírást követően hatályosak és végrehajthatók. Ezzel egyidejűleg a  Magyar 

Köztársaság Kormánya és a  Magyarországi Baptista Egyház között 1998. december 10-én aláírt megállapodás 
közzétételéről szóló 1044/2001. (IV. 20.) Korm. határozattal közzétett megállapodást e  Megállapodás 
hatálybalépésének napjával a  Felek közös megegyezéssel megszüntetik. A  Megállapodásból eredő további 
költségvetési támogatásokat a  Kormány 2022. január 1. napját követően, a  17.  cikkely (4)  bekezdésében foglalt 
támogatást  2021. szeptember 1. napját követően biztosítja.

 (2) A  Kormány kötelezettséget vállal arra, hogy a  Megállapodást tartalmazó kormányhatározatot 2021. október 31. 
napjáig közzéteszi a  Magyar Közlönyben, valamint a  Magyar Köztársaság Kormánya és a  Magyarországi Baptista 
Egyház között 1998. december 10-én aláírt megállapodás közzétételéről szóló 1044/2001. (IV. 20.) Korm. határozat 
visszavonása iránt intézkedik.

26. cikkely
A felek rögzítik, hogy a Megállapodás módosítására vagy megszüntetésére csak írásba foglalt közös megegyezéssel 
kerülhet sor.

Budapest, 2021. szeptember 20.

 Dr. Semjén Zsolt s. k.,  Papp János s. k.,
 miniszterelnök-helyettes egyházelnök
 Magyarország Kormánya nevében  A Magyarországi Baptista Egyház nevében

A Kormány 1638/2021. (IX. 21.) Korm. határozata
az Afganisztánból kimenekített afgán állampolgárok és családtagjaik ellátására biztosítandó egészségügyi 
szakanyag átadásáról

A Kormány, figyelemmel a  koronavírus-világjárvány következtében előállt járványügyi helyzetre, valamint az  Afganisztánból 
kimenekített afgán állampolgárok és családtagjaik helyzetére,
 1. az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 36. § (2) bekezdés b) pontjában foglaltakra 

figyelemmel, a  Vtv. 36.  § (3)  bekezdésében foglalt jogkörében eljárva egyetért a  magyar állam tulajdonában 
álló, 10 000 darab sebészeti szájmaszknak és 10 000 darab antigén gyorstesztnek (a továbbiakban együtt: 
vagyonelemek) az  Észak-atlanti Szerződés Szervezete (a továbbiakban: NATO) részére, a  vele egyeztetett módon 
történő átadásával az  Afganisztánból az  Európában létrehozott menekültgyűjtő pontokra kimenekített afgán 
állampolgárok és családtagjaik ellátása érdekében;

 2. felhívja a  belügyminisztert, hogy – az  emberi erőforrások minisztere bevonásával – tegye meg a  szükséges 
intézkedéseket az Országos Kórházi Főigazgatóság felé a vagyonelemek átadásának végrehajtása érdekében;
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Felelős: belügyminiszter 
emberi erőforrások minisztere

Határidő: azonnal
 3. felhívja a  honvédelmi minisztert, hogy gondoskodjon a  vagyonelemeknek a  NATO által megadott helyszíneken 

létrehozott menekültgyűjtő pontokra történő kiszállításáról.
Felelős: honvédelmi miniszter
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1639/2021. (IX. 21.) Korm. határozata
a Fülöp-szigeteki Köztársaság részére történő kötött segélyhitel felajánlásáról

A Kormány
 1. egyetért az Eximbank által folyósítható kötött segélyhitelek feltételeiről és a segélyhitelnyújtás részletes szabályairól 

szóló 232/2003. (XII. 16.) Korm. rendelet alapján 33 000 000 amerikai dollár keretösszegű kötött segélyhitel 
felajánlásával a  Fülöp-szigeteki Köztársaság részére vízügyi projektek finanszírozásához, azzal, hogy annak 
folyósítására olyan ütemezéssel kerülhet sor, amely nem veszélyezteti a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 
2011. évi CXCIV. törvény 9. § (4) bekezdése szerinti keretszám betartását;

 2. felhatalmazza a  külgazdasági és külügyminisztert, hogy a  kötött segélyhitel felajánlásáról a  Fülöp-szigeteki 
Köztársaság Kormányát értesítse;

Felelős: külgazdasági és külügyminiszter
Határidő: azonnal

 3. felhívja a  külgazdasági és külügyminisztert, hogy folytasson tárgyalásokat a  Fülöp-szigeteki féllel arról, hogy 
a  Magyarország Kormánya és a  Fülöp-szigeteki Köztársaság Kormánya közötti pénzügyi együttműködési 
keretprogram kialakításáról szóló megállapodás mielőbb megkötésre kerüljön;

Felelős: külgazdasági és külügyminiszter
Határidő: folyamatos

 4. felhívja a külgazdasági és külügyminisztert, hogy a pénzügyminiszter bevonásával gondoskodjon az 1. pont szerinti 
kötött segélyhitel teljes futamideje alatt az  ahhoz kapcsolódó kamat- és díjtámogatás összegének rendelkezésre 
állásáról a  központi költségvetés kötött segélyhitelezéshez kapcsolódó állami támogatás fedezetét biztosító 
fejezetében.

Felelős: külgazdasági és külügyminiszter 
pénzügyminiszter

Határidő: a 2022. évben a  felmerülés ütemében, a  további években az  adott évi központi költségvetés 
tervezése során

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1649/2021. (IX. 21.) Korm. határozata
a GINOP-7.1.9-17-2017-00001 azonosító számú („Gyógyhelyfejlesztés Balatonfüred Városában” című) 
projekt támogatásának növeléséről

 1. A Kormány
a) a 2014–2020 programozási időszakban az  egyes európai uniós alapokból származó támogatások 

felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 4. § (1)  bekezdés f )  pontjában 
meghatározott jogkörében eljárva egyetért a  GINOP-7.1.9-17-2017-00001 azonosító számú, 
„Gyógyhelyfejlesztés Balatonfüred Városában” című projekt (a továbbiakban: projekt) támogatásának 
növelésével, az 1. melléklet szerint,

b) egyetért a  projekt 1.  melléklet szerinti többlettámogatásának a  Gazdaságfejlesztési és Innovációs 
Operatív Program 7. prioritásának maximális kötelezettségi szintjén belüli szabad forrás terhére történő 
finanszírozásával,

c) felhívja a  pénzügyminisztert, hogy gondoskodjon a  projekt támogatási szerződésének 1.  melléklet szerinti 
módosításáról.
Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: 2021. október 29.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet az 1649/2021. (IX. 21.) Korm. határozathoz

A B C D E F G

1.
Projekt azonosító 

száma

Projekt 

megnevezése
Kedvezményezett neve

Hatályos 

támogatás

(forint)

Többlettámogatás 

legfeljebb

(forint)

Megnövelt 

támogatás 

legfeljebb

(forint)

Projekt rövid bemutatása

2.
GINOP-7.1.9-

17-2017-00001

Gyógyhely- 
fejlesztés 

Balatonfüred 
Városában

Balatonfüred Város 
Önkormányzata 

(konzorciumvezető), 
Magyar Turisztikai 

Ügynökség 
Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság

983 128 389 200 000 000 1 183 128 389

A projekt 
keretében négy 
szolgáltatóépület 
épül színvonalas 
zöldterület-
fejlesztéssel, 
valamint megújul 
a balatonfüredi 
szabadidő- és 
rendezvényközpont 
szabadtéri színpada.
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A Kormány 1649/2021. (IX. 21.) Korm. határozata
a GINOP-7.1.9-17-2017-00001 azonosító számú („Gyógyhelyfejlesztés Balatonfüred Városában” című) 
projekt támogatásának növeléséről

 1. A Kormány
a) a 2014–2020 programozási időszakban az  egyes európai uniós alapokból származó támogatások 

felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 4. § (1)  bekezdés f )  pontjában 
meghatározott jogkörében eljárva egyetért a  GINOP-7.1.9-17-2017-00001 azonosító számú, 
„Gyógyhelyfejlesztés Balatonfüred Városában” című projekt (a továbbiakban: projekt) támogatásának 
növelésével, az 1. melléklet szerint,

b) egyetért a  projekt 1.  melléklet szerinti többlettámogatásának a  Gazdaságfejlesztési és Innovációs 
Operatív Program 7. prioritásának maximális kötelezettségi szintjén belüli szabad forrás terhére történő 
finanszírozásával,

c) felhívja a  pénzügyminisztert, hogy gondoskodjon a  projekt támogatási szerződésének 1.  melléklet szerinti 
módosításáról.
Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: 2021. október 29.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet az 1649/2021. (IX. 21.) Korm. határozathoz

A B C D E F G

1.
Projekt azonosító 

száma

Projekt 

megnevezése
Kedvezményezett neve

Hatályos 

támogatás

(forint)

Többlettámogatás 

legfeljebb

(forint)

Megnövelt 

támogatás 

legfeljebb

(forint)

Projekt rövid bemutatása

2.
GINOP-7.1.9-

17-2017-00001

Gyógyhely- 
fejlesztés 

Balatonfüred 
Városában

Balatonfüred Város 
Önkormányzata 

(konzorciumvezető), 
Magyar Turisztikai 

Ügynökség 
Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság

983 128 389 200 000 000 1 183 128 389

A projekt 
keretében négy 
szolgáltatóépület 
épül színvonalas 
zöldterület-
fejlesztéssel, 
valamint megújul 
a balatonfüredi 
szabadidő- és 
rendezvényközpont 
szabadtéri színpada.
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 2.  Klímabarát megye című 2. prioritás

A B C D E

1. Felhívás azonosító jele Felhívás címe

Felhívás 

keretösszege

(milliárd forint)

Projekt-

kiválasztási 

eljárásrend

Felhívás 

meghirdetésének 

tervezett ideje

2. TOP_Plusz-2.1.1-21
Önkormányzati épületek 

energetikai korszerűsítése
51,17 területi 2021. szeptember

3. TOP_Plusz-2.1.2-21 Fenntartható energiahatékonyság 25,05 területi 2021. szeptember

 3.  Gondoskodó megye című 3. prioritás

A B C D E

1. Felhívás azonosító jele Felhívás címe

Felhívás 

keretösszege

(milliárd forint)

Projekt-

kiválasztási 

eljárásrend

Felhívás 

meghirdetésének 

tervezett ideje

2. TOP_Plusz-3.1.1-21
Megyei foglalkoztatási-

gazdaságfejlesztési 
együttműködések

50,96 területi 2021. szeptember

3. TOP_Plusz-3.1.2-21
Szociális célú városrehabilitáció 

(ESZA+)
9,52 területi 2021. szeptember

4. TOP_Plusz-3.1.3-21 Helyi humán fejlesztések 46,13 területi 2021. szeptember

5. TOP_Plusz-3.2.1-21 Fenntartható humán fejlesztések 36,70 területi 2021. szeptember

6. TOP_Plusz-3.3.1-21
Gyermeknevelést támogató humán 

infrastruktúra fejlesztése
29,42 területi 2021. szeptember

7. TOP_Plusz-3.3.2-21
Helyi egészségügyi és szociális 

infrastruktúra fejlesztése
29,17 területi 2021. szeptember

8. TOP_Plusz-3.3.3-21 Fenntartható humán infrastruktúra 34,36 területi 2021. szeptember

A Kormány 1653/2021. (IX. 21.) Korm. határozata
COVID–19 vakcina Vietnámi Szocialista Köztársaság részére adásvétellel történő értékesítésről

A Kormány, figyelemmel a koronavírus-világjárvány következtében előállt európai járványügyi helyzetre,
 1. egyetért a magyar állam tulajdonában álló, 400 000 adag AstraZeneca COVID–19 Vaxzevria vakcina (a továbbiakban 

együtt: vagyonelemek) eladásával a Vietnámi Szocialista Köztársaság részére;
 2. felhívja az  emberi erőforrások miniszterét, hogy – a  Nemzeti Népegészségügyi Központ, valamint a  külgazdasági 

és külügyminiszter bevonásával – tegye meg a  szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy a  magyar állam 
képviseletében a vagyonelemekre vonatkozó adásvételi szerződés a Vietnámi Szocialista Köztársaság képviselőjével 
megkötésre kerüljön;

Felelős: emberi erőforrások minisztere 
külgazdasági és külügyminiszter

Határidő: azonnal
 3. felhívja az  emberi erőforrások miniszterét, hogy – a  Nemzeti Népegészségügyi Központ bevonásával – 

gondoskodjon a vagyonelemeknek az 1. pontban meghatározott célból történő rendelkezésre bocsátásáról.
Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A köztársasági elnök 496/2021. (IX. 24.) KE határozata
állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés i) pontja, valamint a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 9. §-a 
alapján – a Miniszterelnökséget vezető miniszter TKF-1/1543/3/2021. számú előterjesztésére – Moldovan Dan George 
(születési hely, idő: Szatmárnémeti [Románia], 1988. július 17.) magyar állampolgárságát visszavonom.

Budapest, 2021. augusztus 23.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2021. augusztus 27.

  Dr. Gulyás Gergely s. k.,
  Miniszterelnökséget vezető miniszter

KEH ügyszám: KEH/03681-3/2021.

A Kormány 1656/2021. (IX. 24.) Korm. határozata
az Egészségbiztosítási Alap Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoport Betegszállítás és orvosi rendelvényű 
halottszállítás jogcím és az Összevont szakellátás jogcím 2021. és 2022. évi előirányzatainak megemeléséről

A Kormány
 1. a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény (a továbbiakban: 2021. évi Kvtv.) 

12.  § (2)  bekezdésében biztosított jogkörében elrendeli a  2021. évi Kvtv. 1.  melléklet LXXII. Egészségbiztosítási és 
Járvány Elleni Védekezési Alap fejezet, 1. Egészségbiztosítási Alap cím, 2. Egészségbiztosítási ellátások kiadásai 
alcím, 7. Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoport, 5. Betegszállítás és orvosi rendelvényű halottszállítás jogcím  
69 300 000 forinttal, 10. Összevont szakellátás jogcím 3 439 100 000 forinttal történő megemelését, az 1. melléklet 
szerint;

Felelős: pénzügyminiszter
 emberi erőforrások minisztere
Határidő: azonnal

 2. a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény (a továbbiakban: 2022. évi Kvtv.) 
12.  § (2)  bekezdésében biztosított jogkörében elrendeli a  2022. évi Kvtv. 1.  melléklet LXXII. Egészségbiztosítási és 
Járvány Elleni Védekezési Alap fejezet, 1. Egészségbiztosítási Alap cím, 2. Egészségbiztosítási ellátások kiadásai 
alcím, 7. Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoport, 5. Betegszállítás és orvosi rendelvényű halottszállítás jogcím  
173 300 000 forinttal, 10. Összevont szakellátás jogcím 8 597 700 000 forinttal történő megemelését, a 2. melléklet 
szerint.

Felelős: pénzügyminiszter
 emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2022. január 1-jét követően azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A köztársasági elnök 496/2021. (IX. 24.) KE határozata
állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés i) pontja, valamint a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 9. §-a 
alapján – a Miniszterelnökséget vezető miniszter TKF-1/1543/3/2021. számú előterjesztésére – Moldovan Dan George 
(születési hely, idő: Szatmárnémeti [Románia], 1988. július 17.) magyar állampolgárságát visszavonom.

Budapest, 2021. augusztus 23.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2021. augusztus 27.

  Dr. Gulyás Gergely s. k.,
  Miniszterelnökséget vezető miniszter

KEH ügyszám: KEH/03681-3/2021.

A Kormány 1656/2021. (IX. 24.) Korm. határozata
az Egészségbiztosítási Alap Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoport Betegszállítás és orvosi rendelvényű 
halottszállítás jogcím és az Összevont szakellátás jogcím 2021. és 2022. évi előirányzatainak megemeléséről

A Kormány
 1. a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény (a továbbiakban: 2021. évi Kvtv.) 

12.  § (2)  bekezdésében biztosított jogkörében elrendeli a  2021. évi Kvtv. 1.  melléklet LXXII. Egészségbiztosítási és 
Járvány Elleni Védekezési Alap fejezet, 1. Egészségbiztosítási Alap cím, 2. Egészségbiztosítási ellátások kiadásai 
alcím, 7. Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoport, 5. Betegszállítás és orvosi rendelvényű halottszállítás jogcím  
69 300 000 forinttal, 10. Összevont szakellátás jogcím 3 439 100 000 forinttal történő megemelését, az 1. melléklet 
szerint;

Felelős: pénzügyminiszter
 emberi erőforrások minisztere
Határidő: azonnal

 2. a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény (a továbbiakban: 2022. évi Kvtv.) 
12.  § (2)  bekezdésében biztosított jogkörében elrendeli a  2022. évi Kvtv. 1.  melléklet LXXII. Egészségbiztosítási és 
Járvány Elleni Védekezési Alap fejezet, 1. Egészségbiztosítási Alap cím, 2. Egészségbiztosítási ellátások kiadásai 
alcím, 7. Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoport, 5. Betegszállítás és orvosi rendelvényű halottszállítás jogcím  
173 300 000 forinttal, 10. Összevont szakellátás jogcím 8 597 700 000 forinttal történő megemelését, a 2. melléklet 
szerint.

Felelős: pénzügyminiszter
 emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2022. január 1-jét követően azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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V. A Kormány tagjainak rendeletei

A nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter 16/2021. (IX. 6.) NVTNM rendelete
a Róbert Károly Meddőségi Centrum Korlátolt Felelősségű Társaság tulajdonosi joggyakorlójának  
kijelölése érdekében az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető 
tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló  
1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet módosításáról

Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 71.  § (2)  bekezdés b)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány 
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 144.  § 1.  pontjában meghatározott feladatkörömben 
eljárva a következőket rendelem el:

1. §  Az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az  államot megillető tulajdonosi jogok és 
kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet 
(a továbbiakban: Rendelet) 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. §  Ez a rendelet a kihirdetése napján 21 órakor lép hatályba.

  Mager Andrea s. k.,
  nemzeti vagyon kezeléséért felelős
  tárca nélküli miniszter

1. melléklet a 16/2021. (IX. 6.) NVTNM rendelethez

A Rendelet 2. melléklet XX. pontjában foglalt táblázat a következő 7. sorral egészül ki:

 
(A  B  C

 Állami tulajdonban álló gazdasági társaság neve  Cégjegyzékszám Tulajdonosi joggyakorlás időtartamának vége)

7.
Róbert Károly Meddőségi Centrum  
Korlátolt Felelősségű Társaság

01-09-381773 2022. december 31.
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III. RÉSZ 
Miniszterelnöki, emberi erőforrás  

és egyéb miniszteri rendeletek és utasítások
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V. A Kormány tagjainak rendeletei

Az emberi erőforrások minisztere 38/2021. (IX. 1.) EMMI rendelete
a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról szóló  
37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet módosításáról

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247.  § (2)  bekezdés sz)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány 
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 92.  § (1)  bekezdés 3.  pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §  A közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról szóló 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet 
(a továbbiakban: R.) 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  Közétkeztető minden, általa biztosított étkezéshez étlapot készít, és azt az  Intézmény az  étkezők 
–  bölcsődékben, mini bölcsődékben, valamint nevelési-oktatási intézményekben a  szülők – által is jól látható 
helyen kifüggeszti, és elektronikus formában is elérhetővé teszi, ha az ehhez szükséges feltételek az  Intézménynél 
rendelkezésre állnak. Diétás étkeztetés esetén a diétás étrendet tartalmazó étlap kifüggesztésétől el lehet tekinteni, 
ha annak elektronikus formában történő közzététele biztosított. A diétás étrendet tartalmazó étlapon a közzétételt 
követően végrehajtott módosításokat minden esetben a  közzététellel megegyező formában elérhetővé kell tenni 
azzal, hogy nevelési-oktatási intézmény házirendje a  szülő, törvényes képviselő tájékoztatására további közvetlen 
értesítési formát is meghatározhat.”

2. § (1) Az R. 15. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  fekvőbeteg-ellátást nyújtó intézményben, személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátást, 
gyermekvédelmi szakellátást, illetve szociális szakosított ellátást nyújtó intézményben, valamint a  nevelési-
oktatási intézményben minden, szakorvos által igazolt diétás étkezést igénylő személy számára az  állapotának 
megfelelő diétás étrendet kell biztosítani a (2)–(5) bekezdésben, valamint a 16. § (5) és (6) bekezdésében foglaltak 
betartásával, figyelemmel az  étkezések szakorvos által meghatározottak szerinti időzítésére és az  étel dietetikus 
által meghatározott megfelelő adagolására, különös tekintettel a  szénhidrátanyagcsere-rendellenességgel élő 
személyekre.”

 (2) Az R. 15. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A  nevelési-oktatási intézményben, amennyiben a  közétkeztetés keretében nem biztosítható a  gyermek és 
a  tanuló diétás étkezése, – a  szülő, más törvényes képviselő írásbeli nyilatkozata alapján – a  gyermek és a  tanuló 
által az intézménybe bevitt, vagy a szülő, más törvényes képviselő által az intézménybe rendelt étel intézményben 
történő elfogyasztásának lehetővé tételével is biztosítható. Ennek érdekében a nevelési-oktatási intézmény vezetője 
köteles biztosítani a  hűtés, a  melegítés és a  fogyasztás megfelelő feltételeit a  hatályos jogszabályok és szakmai 
előírások betartásával.”

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

  Dr. Kásler Miklós s. k.,
  emberi erőforrások minisztere

1588 EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 16. szám 
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V. A Kormány tagjainak rendeletei

Az emberi erőforrások minisztere 38/2021. (IX. 1.) EMMI rendelete
a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról szóló  
37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet módosításáról

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247.  § (2)  bekezdés sz)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány 
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 92.  § (1)  bekezdés 3.  pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §  A közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról szóló 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet 
(a továbbiakban: R.) 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  Közétkeztető minden, általa biztosított étkezéshez étlapot készít, és azt az  Intézmény az  étkezők 
–  bölcsődékben, mini bölcsődékben, valamint nevelési-oktatási intézményekben a  szülők – által is jól látható 
helyen kifüggeszti, és elektronikus formában is elérhetővé teszi, ha az ehhez szükséges feltételek az  Intézménynél 
rendelkezésre állnak. Diétás étkeztetés esetén a diétás étrendet tartalmazó étlap kifüggesztésétől el lehet tekinteni, 
ha annak elektronikus formában történő közzététele biztosított. A diétás étrendet tartalmazó étlapon a közzétételt 
követően végrehajtott módosításokat minden esetben a  közzététellel megegyező formában elérhetővé kell tenni 
azzal, hogy nevelési-oktatási intézmény házirendje a  szülő, törvényes képviselő tájékoztatására további közvetlen 
értesítési formát is meghatározhat.”

2. § (1) Az R. 15. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  fekvőbeteg-ellátást nyújtó intézményben, személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátást, 
gyermekvédelmi szakellátást, illetve szociális szakosított ellátást nyújtó intézményben, valamint a  nevelési-
oktatási intézményben minden, szakorvos által igazolt diétás étkezést igénylő személy számára az  állapotának 
megfelelő diétás étrendet kell biztosítani a (2)–(5) bekezdésben, valamint a 16. § (5) és (6) bekezdésében foglaltak 
betartásával, figyelemmel az  étkezések szakorvos által meghatározottak szerinti időzítésére és az  étel dietetikus 
által meghatározott megfelelő adagolására, különös tekintettel a  szénhidrátanyagcsere-rendellenességgel élő 
személyekre.”

 (2) Az R. 15. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A  nevelési-oktatási intézményben, amennyiben a  közétkeztetés keretében nem biztosítható a  gyermek és 
a  tanuló diétás étkezése, – a  szülő, más törvényes képviselő írásbeli nyilatkozata alapján – a  gyermek és a  tanuló 
által az intézménybe bevitt, vagy a szülő, más törvényes képviselő által az intézménybe rendelt étel intézményben 
történő elfogyasztásának lehetővé tételével is biztosítható. Ennek érdekében a nevelési-oktatási intézmény vezetője 
köteles biztosítani a  hűtés, a  melegítés és a  fogyasztás megfelelő feltételeit a  hatályos jogszabályok és szakmai 
előírások betartásával.”

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

  Dr. Kásler Miklós s. k.,
  emberi erőforrások minisztere
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Az emberi erőforrások minisztere 39/2021. (IX. 6.) EMMI rendelete
egyes egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83.  § (4)  bekezdés k), l) és m)  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 92.  § (1)  bekezdés 
2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 2. § (6) bekezdése és a 6. melléklet tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § 
(3)  bekezdés d)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018.  (V.  22.) 
Korm. rendelet 92.  § (1)  bekezdés 2.  pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a  Kormány tagjainak feladat- és 
hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64.  § (1)  bekezdés 2.  pontjában meghatározott feladatkörében eljáró 
pénzügyminiszterrel egyetértésben –,
a 2. és 3. alcím, valamint a 11–18. melléklet tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 
83. § (6) bekezdés f ) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) 
Korm. rendelet 92. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva
a következőket rendelem el:

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

1. §  Az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) 
NM rendelet (a továbbiakban: R1.) 1. §-a a következő (21) bekezdéssel egészül ki:
„(21) A  gümőkor multidrog- és kiterjedten rezisztens eseteinek finanszírozása annak időtartama alatt napidíjjal 
történik a fekvőbeteg-szakellátásban, amelynek értéke a HBCs súlyszám aktuális forintértékének 0,09-szerese.”

2. § (1) Az R1. 1. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
 (2) Az R1. 1/A. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
 (3) Az R1. 2. számú melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
 (4) Az R1. 3. számú melléklete a 4. melléklet szerint módosul.
 (5) Az R1. 4. számú melléklete az 5. melléklet szerint módosul.
 (6) Az R1. 8. számú melléklete a 6. melléklet szerint módosul.
 (7) Az R1. 9. számú melléklete a 7. melléklet szerint módosul.
 (8) Az R1. 10. számú melléklete a 8. melléklet szerint módosul.
 (9) Az R1. 14. számú melléklete a 9. melléklet szerint módosul.
 (10) Az R1. 19. számú melléklete a 10. melléklet szerint módosul.

2. Az Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható járóbeteg-szakellátási tevékenységek 
meghatározásáról, az igénybevétel során alkalmazandó elszámolhatósági feltételekről és 
szabályokról, valamint a teljesítmények elszámolásáról szóló  
9/2012. (II. 28.) NEFMI rendelet módosítása

3. § (1) Az  Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható járóbeteg-szakellátási tevékenységek meghatározásáról, 
az  igénybevétel során alkalmazandó elszámolhatósági feltételekről és szabályokról, valamint a  teljesítmények 
elszámolásáról szóló 9/2012. (II. 28.) NEFMI rendelet (a  továbbiakban: R2.) 2.  melléklete a  11.  melléklet szerint 
módosul.

 (2) Az R2. 3. melléklete a 12. melléklet szerint módosul.
 (3) Az R2. 5. melléklete a 13. melléklet szerint módosul.

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

4. §  A gyógyító-megelőző ellátás jogcímén az  Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható homogén 
betegségcsoportok kódolási és besorolási szabályairól szóló 10/2012. (II. 28.) NEFMI rendelet (a továbbiakban: R3.) 
19. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
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„(6) Ha egy adott kórházi eset a  besorolási feltételeknek megfelelően a  multidrog- vagy kiterjedten rezisztens 
TBC csoportba tartozó, akkor – függetlenül az ellátó osztályok számától és jellegétől – aktív finanszírozási esetként 
kell elszámolni az „1360 MDR (multidrog-rezisztens) és XDR (kiterjedten rezisztens) gümőkor ellátása” csoportban. 
Az ellátás naparányos díjjal kerül finanszírozásra. Az összevonás során nem kell érvényesíteni a 30 napot meghaladó 
krónikus ellátás esetén új aktív finanszírozási eset elszámolására vonatkozó szabályt. A naparányosan finanszírozott 
„1360 MDR (multidrog-rezisztens) és XDR (kiterjedten rezisztens) gümőkor ellátása” csoportban elszámolt 
ellátásokat megelőző ellátás önálló finanszírozási tételként számolható el. Az  adatlapok kitöltésére az  általános 
fekvőbeteg jelentési szabályok érvényesek, azzal, hogy az „1360 MDR (multidrog-rezisztens) és XDR (kiterjedten 
rezisztens) gümőkor ellátása” csoportban elszámolt ápolás előtti ellátás lezárását az  adatlapon „További sorsa = 
„E” jelzéssel” kell rögzíteni. Az „1360 MDR (multidrog-rezisztens) és XDR (kiterjedten rezisztens) gümőkor ellátása” 
csoport eseteinek jelentése eltér az  általános fekvőbeteg jelentés szabályaitól. Az  ellátásokról minden hónapban 
részjelentést kell küldeni, amelyben rögzítendők az  ellátás paraméterei. Az  adatlapon a  További sorsa mezőben 
„D” jelzéssel kell jelölni, hogy a beküldött teljesítményjelentés részjelentés.”

5. § (1) Az R3. 1. melléklete a 14. melléklet szerint módosul.
 (2) Az R3. 2. melléklete a 15. melléklet szerint módosul.
 (3) Az R3. 4. melléklete a 16. melléklet szerint módosul.
 (4) Az R3. 12. melléklete a 17. melléklet szerint módosul.
 (5) Az R3. 17. melléklete a 18. melléklet szerint módosul.

4. Záró rendelkezések

6. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő hónap első napján lép hatályba.

  Dr. Kásler Miklós s. k.,
  emberi erőforrások minisztere
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„(6) Ha egy adott kórházi eset a  besorolási feltételeknek megfelelően a  multidrog- vagy kiterjedten rezisztens 
TBC csoportba tartozó, akkor – függetlenül az ellátó osztályok számától és jellegétől – aktív finanszírozási esetként 
kell elszámolni az „1360 MDR (multidrog-rezisztens) és XDR (kiterjedten rezisztens) gümőkor ellátása” csoportban. 
Az ellátás naparányos díjjal kerül finanszírozásra. Az összevonás során nem kell érvényesíteni a 30 napot meghaladó 
krónikus ellátás esetén új aktív finanszírozási eset elszámolására vonatkozó szabályt. A naparányosan finanszírozott 
„1360 MDR (multidrog-rezisztens) és XDR (kiterjedten rezisztens) gümőkor ellátása” csoportban elszámolt 
ellátásokat megelőző ellátás önálló finanszírozási tételként számolható el. Az  adatlapok kitöltésére az  általános 
fekvőbeteg jelentési szabályok érvényesek, azzal, hogy az „1360 MDR (multidrog-rezisztens) és XDR (kiterjedten 
rezisztens) gümőkor ellátása” csoportban elszámolt ápolás előtti ellátás lezárását az  adatlapon „További sorsa = 
„E” jelzéssel” kell rögzíteni. Az „1360 MDR (multidrog-rezisztens) és XDR (kiterjedten rezisztens) gümőkor ellátása” 
csoport eseteinek jelentése eltér az  általános fekvőbeteg jelentés szabályaitól. Az  ellátásokról minden hónapban 
részjelentést kell küldeni, amelyben rögzítendők az  ellátás paraméterei. Az  adatlapon a  További sorsa mezőben 
„D” jelzéssel kell jelölni, hogy a beküldött teljesítményjelentés részjelentés.”

5. § (1) Az R3. 1. melléklete a 14. melléklet szerint módosul.
 (2) Az R3. 2. melléklete a 15. melléklet szerint módosul.
 (3) Az R3. 4. melléklete a 16. melléklet szerint módosul.
 (4) Az R3. 12. melléklete a 17. melléklet szerint módosul.
 (5) Az R3. 17. melléklete a 18. melléklet szerint módosul.

4. Záró rendelkezések

6. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő hónap első napján lép hatályba.

  Dr. Kásler Miklós s. k.,
  emberi erőforrások minisztere
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1. melléklet a 39/2021. (IX. 6.) EMMI rendelethez 1. melléklet a …/2021. (…) EMMI rendelethez 
 
1. Az R1. 1. számú melléklet 1. pontja az „R730” megjelölésű sort követően a következő sorral egészül ki: 
 
„S827 Országos Mentális, Ideggyógyászati és Idegsebészeti Intézet” 
 
2. Az R1. 1. számú melléklet 2. pontja az „R730” megjelölésű sort követően a következő sorral egészül ki: 
 
„S827 Országos Mentális, Ideggyógyászati és Idegsebészeti Intézet” 
 
3. Az R1. 1. számú melléklet 7/e. pontja a „2896” megjelölésű sort követően a következő sorral egészül ki: 
 
„2897 Országos Korányi Pulmonológiai Intézet” 
 
4. Az R1. 1. számú melléklet 9. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„9. 01110 Szívbillentyűk (mű, biológiai, homograft, saját pericardiumból képzett) 
Elszámolásra jogosult intézetek: 
2734 Zala Megyei Kórház 
2894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ 
2896 Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet 
2912 Pécsi Tudományegyetem 
2915 Semmelweis Egyetem 
2917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ 
K403 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ” 
 
5. Az R1. 1. számú melléklet 11. pontja az „R730” megjelölésű sort követően a következő sorral egészül ki: 
 
„S827 Országos Mentális, Ideggyógyászati és Idegsebészeti Intézet” 
 
6. Az R1. 1. számú melléklet 12. pontja a „2877” megjelölésű sort követően a következő sorral egészül ki: 
 
„2894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ” 
 
7. Az R1. 1. számú melléklet 14. pontja az „R730” megjelölésű sort követően a következő sorral egészül ki: 
 
„S827 Országos Mentális, Ideggyógyászati és Idegsebészeti Intézet” 
 
8. Az R1. 1. számú melléklet 18/b. pontja a „K403” megjelölésű sort követően a következő sorral egészül ki: 
 
„S827 Országos Mentális, Ideggyógyászati és Idegsebészeti Intézet” 
 
9. Az R1. 1. számú melléklet 36. pontja a „2917” megjelölésű sort követően a következő sorral egészül ki: 
 
„S827 Országos Mentális, Ideggyógyászati és Idegsebészeti Intézet” 
 
10. Az R1. 1. számú melléklet 38/b. pontja a „2917” megjelölésű sort követően a következő sorral egészül ki: 
 
„S827 Országos Mentális, Ideggyógyászati és Idegsebészeti Intézet” 
 
11. Az R1. 1. számú melléklet 46. pontja helyébe a következő rendelkezés lép, és ezt követően a következő  
47-48. ponttal egészül ki: 
 
„46. Aorta érprotézisek 
46/a. 01111 Aortaív, nyaki nagyerek és leszálló aorta ereit kombináltan érintő dissectio, aneurysma, 
intramuralis haematoma műtéti ellátása során használt hibrid graft 
Elszámolásra jogosult intézetek: 
2915 Semmelweis Egyetem 
2896 Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet 
K403 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ 
 
46/b. 01112 Felszálló aorta dissectio, aneurysma, intramuralis haematoma műtéti ellátása során használt 
érprotézis 
Elszámolásra jogosult intézetek: 
2734 Zala Megyei Kórház 
2894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ 
2896 Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet 
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2912 Pécsi Tudományegyetem 
2915 Semmelweis Egyetem 
2917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ 
K403 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ 
 
46/c. 01113 Aortaív dissectio, aneurysma, intramuralis haematoma műtéti ellátása során használt 
érprotézis 
Elszámolásra jogosult intézetek: 
2734 Zala Megyei Kórház 
2894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ 
2896 Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet 
2912 Pécsi Tudományegyetem 
2915 Semmelweis Egyetem 
2917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ 
K403 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ 
 
47. 01114 Szívsebészeti ablációs eszköz 
Elszámolásra jogosult intézetek: 
2734 Zala Megyei Kórház 
2894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ 
2896 Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet 
2912 Pécsi Tudományegyetem 
2915 Semmelweis Egyetem 
2917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ 
K403 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ 
 
48. 01525 Műsphincter 
2894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ 
2912 Pécsi Tudományegyetem 
2915 Semmelweis Egyetem 
2917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ” 
 
12. Az R1. 1. számú melléklet 
a) 2., 5., 6., 7/a., 7/c., 8., 9., 10/a. 10/b. 18/a., 19., 20., 23., 27., 35., 42., 44. pontjában a „Zala Megyei Kórház” 
szövegrész helyébe a „Zala Megyei Szent Rafael Kórház” szöveg, 
b) 5., 6., 7/a., 7/b., 7/c., 7/d., 7/e., 8., 9., 10/a., 10/b., 19., 44., 46. pontjában a „Gottsegen György Országos 
Kardiológiai Intézet” szövegrész helyébe a „Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet” szöveg, 
c) 5. pontjában az „Érprotézisek gyűrűs vagy külső spirál erősítéssel (egyenes protézis, Y protézis)” szövegrész 
helyébe az „Egyenes érprotézis gyűrűs vagy spirál, külső vagy belső erősítéssel, valamint Dacron alaplanyagú  
Y protézis” szöveg 
lép. 
 
13. Hatályát veszti az R1. 1. számú melléklet  
a) 33. pontja, 
b) 1., 2., 11., 14., 18/b., 36. és a 38/b. pont „2903” szövegrésze, 
c) 1., 2., 12., 18/a., 21., 23., 27. pont „R787 Debreceni Egyetem Kenézy Gyula Egyetemi Kórház” szövegrésze. 
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2912 Pécsi Tudományegyetem 
2915 Semmelweis Egyetem 
2917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ 
K403 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ 
 
46/c. 01113 Aortaív dissectio, aneurysma, intramuralis haematoma műtéti ellátása során használt 
érprotézis 
Elszámolásra jogosult intézetek: 
2734 Zala Megyei Kórház 
2894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ 
2896 Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet 
2912 Pécsi Tudományegyetem 
2915 Semmelweis Egyetem 
2917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ 
K403 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ 
 
47. 01114 Szívsebészeti ablációs eszköz 
Elszámolásra jogosult intézetek: 
2734 Zala Megyei Kórház 
2894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ 
2896 Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet 
2912 Pécsi Tudományegyetem 
2915 Semmelweis Egyetem 
2917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ 
K403 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ 
 
48. 01525 Műsphincter 
2894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ 
2912 Pécsi Tudományegyetem 
2915 Semmelweis Egyetem 
2917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ” 
 
12. Az R1. 1. számú melléklet 
a) 2., 5., 6., 7/a., 7/c., 8., 9., 10/a. 10/b. 18/a., 19., 20., 23., 27., 35., 42., 44. pontjában a „Zala Megyei Kórház” 
szövegrész helyébe a „Zala Megyei Szent Rafael Kórház” szöveg, 
b) 5., 6., 7/a., 7/b., 7/c., 7/d., 7/e., 8., 9., 10/a., 10/b., 19., 44., 46. pontjában a „Gottsegen György Országos 
Kardiológiai Intézet” szövegrész helyébe a „Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet” szöveg, 
c) 5. pontjában az „Érprotézisek gyűrűs vagy külső spirál erősítéssel (egyenes protézis, Y protézis)” szövegrész 
helyébe az „Egyenes érprotézis gyűrűs vagy spirál, külső vagy belső erősítéssel, valamint Dacron alaplanyagú  
Y protézis” szöveg 
lép. 
 
13. Hatályát veszti az R1. 1. számú melléklet  
a) 33. pontja, 
b) 1., 2., 11., 14., 18/b., 36. és a 38/b. pont „2903” szövegrésze, 
c) 1., 2., 12., 18/a., 21., 23., 27. pont „R787 Debreceni Egyetem Kenézy Gyula Egyetemi Kórház” szövegrésze. 
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2. melléklet a …/2021. (…) EMMI rendelethez 
 

1. Az R1. 1/A. számú melléklet 3., 4., 6/a1., 6/a2., 6/b., 6/c., pontja az „R730” megjelölésű sort követően a következő 
sorral egészül ki: 
 
„S828 Országos Mozgásszervi Intézet” 
 
2. Az R1. 1/A. számú melléklet 5. pontja a „2917” megjelölésű sort követően a következő sorral egészül ki: 
 
„K403 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ” 
 
3. Az R1. 1/A. számú melléklet 6/d. pontja a „M915” megjelölésű sort követően a következő sorral egészül ki: 
 
„S828 Országos Mozgásszervi Intézet” 
 
4. Az R1. 1/A. számú melléklet 8/d3. pont „TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK” megjelölésű része a következő 
rendelkezéssel egészül ki: 

„Jól differenciált pajzsmirigyrák miatt near-total vagy total thyreoidectomián átesett betegeknél, akiknél nincs  
a pajzsmirigyrák távoli metasztázisára utaló bizonyíték, a reziduális pajzsmirigyszövet 30 mCi (1,1 GBq) – 100 mCi 
(3,7 GBq) tartományban radioaktív jóddal történő ablációját megelőző stimulálásra.” 

5. Az R1. 1/A. számú melléklet 
a) 1/a1., 1/a2., 1/b1., 1/b2, 2/a., 7/a., 7/b1., 7/b2., 7/b3., 7/b8., 7/b9., 7/b10., 7/b12., 7/b13., 8/a1, 8/a2., 8/a3., 8/a4., 
8/a5., 8/a6., 8/a7., 8/a8., 8/b., 8/c1., 8/c2., 8/c3., 8/c4., 8/d1., 8/d2.,  8/d3., 8/e2.1., 8/e2.2., 8/e2.3., 8/e3.1., 8/e3.2., 
8/e3.3., 8/f., 8/g., 12., 15/a., 15/c., 15/d. pontjában a „Zala Megyei Kórház” szövegrész helyébe a „Zala Megyei 
Szent Rafael Kórház” szöveg, 
b) 12. pontjában a „Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet” szövegrész helyébe a „Gottsegen György 
Országos Kardiovaszkuláris Intézet” szöveg 
lép. 
 
6. Hatályát veszti az R1. 1/A. számú melléklet 
a) 3., 4., 6/a1., 6/a2., 6/b., 6/c., 6/d. pontjában a „2907” megjelölésű sor, 
b) 3., 4., 6/a1., 6/a2., 6/b., 6/c., 8/c1., 8/c2., 8/c3., 8/c4., 8/d1., 8/d2., 8/d3., 8/e2.1., 8/e2.2., 8/e2.3., 8/e3.1., 8/e3.2., 
8/e3.3., 8/f., 15/a., 15/c.,15/d. pont „R787 Debreceni Egyetem Kenézy Gyula Egyetemi Kórház” szövegrésze. 
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16. szám EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 1593



7672	 M A G YA R 	 K Ö Z L Ö N Y 	 • 	 2021.	évi	164.	szám	

3. melléklet a …/2021. (…) EMMI rendelethez 
 
1. Az R1. 2. számú melléklet „A járóbeteg-szakellátás tevékenységi kódjai” megjelölésű rész a „2662H” megjelölésű 
sort követően a következő sorral egészül ki: 
 

(Kód Index  Tevékenység megnevezése  Pont) 
 
„2662I   Timidin-kináz enzimaktivitás meghatározása 2 202” 
 
2. Az R1. 2. számú melléklet „A járóbeteg-szakellátás tevékenységi kódjai” megjelölésű rész a „2662L” megjelölésű 
sort követően a következő sorral egészül ki: 
 

(Kód Index  Tevékenység megnevezése  Pont) 
 
„2662M   Humán epididymis protein (HE4) koncentráció meghatározása 1 955” 
 
3. Az R1. 2. számú melléklet „A járóbeteg-szakellátás tevékenységi kódjai” megjelölésű rész „30610” megjelölésű 
sora helyébe a következő sor lép: 
 

(Kód Index  Tevékenység megnevezése  Pont) 
 

„30610  Besugárzás tervezése, külső, kézi 948” 
 
4. Az R1. 2. számú melléklet „A járóbeteg-szakellátás tevékenységi kódjai” megjelölésű rész „30611” megjelölésű 
sora helyébe a következő sor lép: 
 

(Kód Index  Tevékenység megnevezése  Pont) 
 

„30611 
 Besugárzás tervezése, külső, számítógépes, egy mezőnél vagy opponáló 

mezőelrendezésnél 

1 017” 

 
5. Az R1. 2. számú melléklet „A járóbeteg-szakellátás tevékenységi kódjai” megjelölésű rész a „30701” megjelölésű 
sort követően a következő sorokkal egészül ki: 
 

(Kód Index  Tevékenység megnevezése  Pont) 
 

„30703  IGRT-s képalkotás és korrekciószámítás 528 

30704  Védendő szervek és céltérfogatok kontúrozása IMRT-s besugárzás esetén 5 283 

30705  IMRT-s besugárzás tervezése 6 113 

30706  Besugárzási terv dozimetriai ellenőrzése IMRT-s besugárzás esetén 1 528” 
 
6. Az R1. 2. számú melléklet „A járóbeteg-szakellátás tevékenységi kódjai” megjelölésű rész „35205” megjelölésű 
sora helyébe a következő sor lép: 
 

(Kód Index  Tevékenység megnevezése  Pont) 
 

„35205 57 Pajzsmirigy maradványszövet kimutatása rhTSH stimulációs 
kezelést követően 

24 584” 

 
7. Az R1. 2. számú melléklet „A járóbeteg-szakellátás tevékenységi kódjai” megjelölésű rész a „36164” megjelölésű 
sort követően a következő sorral egészül ki:  

 
(Kód Index  Tevékenység megnevezése  Pont) 

 
„36165 59  Perifériás neurosonographia 1849” 

 
  

3. melléklet a 39/2021. (IX. 6.) EMMI rendelethez
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3. melléklet a …/2021. (…) EMMI rendelethez 
 
1. Az R1. 2. számú melléklet „A járóbeteg-szakellátás tevékenységi kódjai” megjelölésű rész a „2662H” megjelölésű 
sort követően a következő sorral egészül ki: 
 

(Kód Index  Tevékenység megnevezése  Pont) 
 
„2662I   Timidin-kináz enzimaktivitás meghatározása 2 202” 
 
2. Az R1. 2. számú melléklet „A járóbeteg-szakellátás tevékenységi kódjai” megjelölésű rész a „2662L” megjelölésű 
sort követően a következő sorral egészül ki: 
 

(Kód Index  Tevékenység megnevezése  Pont) 
 
„2662M   Humán epididymis protein (HE4) koncentráció meghatározása 1 955” 
 
3. Az R1. 2. számú melléklet „A járóbeteg-szakellátás tevékenységi kódjai” megjelölésű rész „30610” megjelölésű 
sora helyébe a következő sor lép: 
 

(Kód Index  Tevékenység megnevezése  Pont) 
 

„30610  Besugárzás tervezése, külső, kézi 948” 
 
4. Az R1. 2. számú melléklet „A járóbeteg-szakellátás tevékenységi kódjai” megjelölésű rész „30611” megjelölésű 
sora helyébe a következő sor lép: 
 

(Kód Index  Tevékenység megnevezése  Pont) 
 

„30611 
 Besugárzás tervezése, külső, számítógépes, egy mezőnél vagy opponáló 

mezőelrendezésnél 

1 017” 

 
5. Az R1. 2. számú melléklet „A járóbeteg-szakellátás tevékenységi kódjai” megjelölésű rész a „30701” megjelölésű 
sort követően a következő sorokkal egészül ki: 
 

(Kód Index  Tevékenység megnevezése  Pont) 
 

„30703  IGRT-s képalkotás és korrekciószámítás 528 

30704  Védendő szervek és céltérfogatok kontúrozása IMRT-s besugárzás esetén 5 283 

30705  IMRT-s besugárzás tervezése 6 113 

30706  Besugárzási terv dozimetriai ellenőrzése IMRT-s besugárzás esetén 1 528” 
 
6. Az R1. 2. számú melléklet „A járóbeteg-szakellátás tevékenységi kódjai” megjelölésű rész „35205” megjelölésű 
sora helyébe a következő sor lép: 
 

(Kód Index  Tevékenység megnevezése  Pont) 
 

„35205 57 Pajzsmirigy maradványszövet kimutatása rhTSH stimulációs 
kezelést követően 

24 584” 

 
7. Az R1. 2. számú melléklet „A járóbeteg-szakellátás tevékenységi kódjai” megjelölésű rész a „36164” megjelölésű 
sort követően a következő sorral egészül ki:  

 
(Kód Index  Tevékenység megnevezése  Pont) 

 
„36165 59  Perifériás neurosonographia 1849” 

 
  

3. melléklet a 39/2021. (IX. 6.) EMMI rendelethez
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8. Az R1. 2. számú melléklet „A járóbeteg-szakellátás tevékenységi kódjai” megjelölésű rész a „37283” megjelölésű 
sort követően a következő sorokkal egészül ki: 
 

(Kód Index  Tevékenység megnevezése  Pont) 
 

„37289  Intenzitás modulált sugárterápia (IMRT) 0 

37290  Képvezérelt sugárterápia (IGRT) 0” 
 
9. Az R1. 2. számú melléklet „A járóbeteg-szakellátás tevékenységi kódjai” megjelölésű rész „37650” megjelölésű 
sora helyébe a következő sor lép: 
 

(Kód Index  Tevékenység megnevezése  Pont) 
 
„37650   HDR AL moulage kezelés 1354” 
 
10. Az R1. 2. számú melléklet „A járóbeteg-szakellátás tevékenységi kódjai” megjelölésű rész „38610” megjelölésű 
sora helyébe a következő sor lép: 
 

(Kód Index  Tevékenység megnevezése  Pont) 
 
„38610   HDR AL intraluminális kezelés, nyelőcső 1851” 
 
11. Az R1. 2. számú melléklet „A járóbeteg-szakellátás tevékenységi kódjai” megjelölésű rész „38621” és”38622” 
megjelölésű sorai helyébe a következő sorok lépnek: 
 

(Kód Index  Tevékenység megnevezése  Pont) 
 
„38621   HDR AL intraluminális kezelés, légcső (egyutas) 2444 
38622   HDR AL intraluminális kezelés, légcső (többutas) 3187” 
 
12. Az R1. 2. számú melléklet „A járóbeteg-szakellátás tevékenységi kódjai” megjelölésű rész „38631”, „38632” és 
„38633” megjelölésű sorai helyébe a következő sorok lépnek: 
 

(Kód Index  Tevékenység megnevezése  Pont) 
 
„38631   HDR AL intrakavitális kezelés, hüvely 2099 
38632  HDR AL intrakavitális kezelés, méhtest, RTG képalkotással 2099 
38633   HDR AL intrakavitális kezelés, méhtest+hüvely 3197” 
 
13. Az R1. 2. számú melléklet „A járóbeteg-szakellátás tevékenységi kódjai” megjelölésű rész „38652” megjelölésű 
sora helyébe a következő sor lép: 
 

(Kód Index  Tevékenység megnevezése  Pont) 
 
„38652   HDR AL intrakavitális kezelés, végbél 2709” 
 
14. Az R1. 2. számú melléklet „A járóbeteg-szakellátás tevékenységi kódjai” megjelölésű rész a „85840” 
megjelölésű sort követően a következő sorral egészül ki: 
 

(Kód Index  Tevékenység megnevezése  Pont) 
 

„85849  A pajzsmirigy maradványszövet stimulációja rhTSH kezeléssel 
(gyógyszerár térítése nélkül) endokrinológiai gondozás során 

2 118” 

 
15. Az R1. 2. számú melléklet „A járóbeteg-szakellátás tevékenységi kódjai” megjelölésű rész a „87032” 
megjelölésű sort követően a következő sorral egészül ki: 
 

(Kód Index  Tevékenység megnevezése  Pont) 
 

„87040   Port behelyezés tartós parenterális táplálás céljából 27 060” 
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16. Az R1. 2. számú melléklet „A járóbeteg-szakellátásban használt index/* jelzésű eljárások az alábbi intézetekben 
végezhetők, a szakmai feltételektől és igényektől függően a NEAK-kal kötött szerződésben meghatározott 
mennyiségi korlátozással” megjelölésű rész 1. pontja a „N595” megjelölésű sort követően a következő sorral 
egészül ki: 
 
„S827 Országos Mentális, Ideggyógyászati és Idegsebészeti Intézet” 
 
17. Az R1. 2. számú melléklet „A járóbeteg-szakellátásban használt index/* jelzésű eljárások az alábbi intézetekben 
végezhetők, a szakmai feltételektől és igényektől függően a NEAK-kal kötött szerződésben meghatározott mennyiségi 
korlátozással” megjelölésű rész 2/a. pontja a „K403” megjelölésű sort követően a következő sorral egészül ki: 
 
„S827 Országos Mentális, Ideggyógyászati és Idegsebészeti Intézet” 
 
18. Az R1. 2. számú melléklet „A járóbeteg-szakellátásban használt index/* jelzésű eljárások az alábbi intézetekben 
végezhetők, a szakmai feltételektől és igényektől függően a NEAK-kal kötött szerződésben meghatározott 
mennyiségi korlátozással” megjelölésű rész 3., 4., 5. pontja az „M915” megjelölésű sort követően a következő sorral 
egészül ki: 
 
„S828 Országos Mozgásszervi Intézet” 
 
19. Az R1. 2. számú melléklet „A járóbeteg-szakellátásban használt index/* jelzésű eljárások az alábbi intézetekben 
végezhetők, a szakmai feltételektől és igényektől függően a NEAK-kal kötött szerződésben meghatározott 
mennyiségi korlátozással” megjelölésű rész 6., 7. pontja az „N599” megjelölésű sort követően a következő sorral 
egészül ki: 
 
„S828 Országos Mozgásszervi Intézet” 
 
20. Az R1. 2. számú melléklet „A járóbeteg-szakellátásban használt index/* jelzésű eljárások az alábbi intézetekben 
végezhetők, a szakmai feltételektől és igényektől függően a NEAK-kal kötött szerződésben meghatározott 
mennyiségi korlátozással” megjelölésű rész 12., 15., 17., 19. pontja az „R730” megjelölésű sort követően  
a következő sorral egészül ki: 
 
„S828 Országos Mozgásszervi Intézet” 
 
21. Az R1. 2. számú melléklet „A járóbeteg-szakellátásban használt index/* jelzésű eljárások az alábbi intézetekben 
végezhetők, a szakmai feltételektől és igényektől függően a NEAK-kal kötött szerződésben meghatározott 
mennyiségi korlátozással” megjelölésű rész 14. pontja a „K403” megjelölésű sort követően a következő sorral 
egészül ki: 
 
„S828 Országos Mozgásszervi Intézet” 
 
22. Az R1. 2. számú melléklet „A járóbeteg-szakellátásban használt index/* jelzésű eljárások az alábbi intézetekben 
végezhetők, a szakmai feltételektől és igényektől függően a NEAK-kal kötött szerződésben meghatározott 
mennyiségi korlátozással” megjelölésű rész 20. pontja az „R730” megjelölésű sort követően a következő sorral 
egészül ki: 
 
„S827 Országos Mentális, Ideggyógyászati és Idegsebészeti Intézet” 
 
23. Az R1. 2. számú melléklet „A járóbeteg-szakellátásban használt index/* jelzésű eljárások az alábbi intézetekben 
végezhetők, a szakmai feltételektől és igényektől függően a NEAK-kal kötött szerződésben meghatározott 
mennyiségi korlátozással” megjelölésű rész 25. pontja a „K403” megjelölésű sort követően a következő sorral 
egészül ki: 
 
„S827 Országos Mentális, Ideggyógyászati és Idegsebészeti Intézet” 
 
24. Az R1. 2. számú melléklet „A járóbeteg-szakellátásban használt index/* jelzésű eljárások az alábbi intézetekben 
végezhetők, a szakmai feltételektől és igényektől függően a NEAK-kal kötött szerződésben meghatározott mennyiségi 
korlátozással” megjelölésű rész 30. pontja a „2891” megjelölésű sort követően a következő sorral egészül ki: 
 
„2894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ” 
 
25. Az R1. 2. számú melléklet „A járóbeteg-szakellátásban használt index/* jelzésű eljárások az alábbi intézetekben 
végezhetők, a szakmai feltételektől és igényektől függően a NEAK-kal kötött szerződésben meghatározott mennyiségi 
korlátozással” megjelölésű rész 30. pont az „R730” megjelölésű sort követően a következő sorral egészül ki: 
 
„S827 Országos Mentális, Ideggyógyászati és Idegsebészeti Intézet” 
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16. Az R1. 2. számú melléklet „A járóbeteg-szakellátásban használt index/* jelzésű eljárások az alábbi intézetekben 
végezhetők, a szakmai feltételektől és igényektől függően a NEAK-kal kötött szerződésben meghatározott 
mennyiségi korlátozással” megjelölésű rész 1. pontja a „N595” megjelölésű sort követően a következő sorral 
egészül ki: 
 
„S827 Országos Mentális, Ideggyógyászati és Idegsebészeti Intézet” 
 
17. Az R1. 2. számú melléklet „A járóbeteg-szakellátásban használt index/* jelzésű eljárások az alábbi intézetekben 
végezhetők, a szakmai feltételektől és igényektől függően a NEAK-kal kötött szerződésben meghatározott mennyiségi 
korlátozással” megjelölésű rész 2/a. pontja a „K403” megjelölésű sort követően a következő sorral egészül ki: 
 
„S827 Országos Mentális, Ideggyógyászati és Idegsebészeti Intézet” 
 
18. Az R1. 2. számú melléklet „A járóbeteg-szakellátásban használt index/* jelzésű eljárások az alábbi intézetekben 
végezhetők, a szakmai feltételektől és igényektől függően a NEAK-kal kötött szerződésben meghatározott 
mennyiségi korlátozással” megjelölésű rész 3., 4., 5. pontja az „M915” megjelölésű sort követően a következő sorral 
egészül ki: 
 
„S828 Országos Mozgásszervi Intézet” 
 
19. Az R1. 2. számú melléklet „A járóbeteg-szakellátásban használt index/* jelzésű eljárások az alábbi intézetekben 
végezhetők, a szakmai feltételektől és igényektől függően a NEAK-kal kötött szerződésben meghatározott 
mennyiségi korlátozással” megjelölésű rész 6., 7. pontja az „N599” megjelölésű sort követően a következő sorral 
egészül ki: 
 
„S828 Országos Mozgásszervi Intézet” 
 
20. Az R1. 2. számú melléklet „A járóbeteg-szakellátásban használt index/* jelzésű eljárások az alábbi intézetekben 
végezhetők, a szakmai feltételektől és igényektől függően a NEAK-kal kötött szerződésben meghatározott 
mennyiségi korlátozással” megjelölésű rész 12., 15., 17., 19. pontja az „R730” megjelölésű sort követően  
a következő sorral egészül ki: 
 
„S828 Országos Mozgásszervi Intézet” 
 
21. Az R1. 2. számú melléklet „A járóbeteg-szakellátásban használt index/* jelzésű eljárások az alábbi intézetekben 
végezhetők, a szakmai feltételektől és igényektől függően a NEAK-kal kötött szerződésben meghatározott 
mennyiségi korlátozással” megjelölésű rész 14. pontja a „K403” megjelölésű sort követően a következő sorral 
egészül ki: 
 
„S828 Országos Mozgásszervi Intézet” 
 
22. Az R1. 2. számú melléklet „A járóbeteg-szakellátásban használt index/* jelzésű eljárások az alábbi intézetekben 
végezhetők, a szakmai feltételektől és igényektől függően a NEAK-kal kötött szerződésben meghatározott 
mennyiségi korlátozással” megjelölésű rész 20. pontja az „R730” megjelölésű sort követően a következő sorral 
egészül ki: 
 
„S827 Országos Mentális, Ideggyógyászati és Idegsebészeti Intézet” 
 
23. Az R1. 2. számú melléklet „A járóbeteg-szakellátásban használt index/* jelzésű eljárások az alábbi intézetekben 
végezhetők, a szakmai feltételektől és igényektől függően a NEAK-kal kötött szerződésben meghatározott 
mennyiségi korlátozással” megjelölésű rész 25. pontja a „K403” megjelölésű sort követően a következő sorral 
egészül ki: 
 
„S827 Országos Mentális, Ideggyógyászati és Idegsebészeti Intézet” 
 
24. Az R1. 2. számú melléklet „A járóbeteg-szakellátásban használt index/* jelzésű eljárások az alábbi intézetekben 
végezhetők, a szakmai feltételektől és igényektől függően a NEAK-kal kötött szerződésben meghatározott mennyiségi 
korlátozással” megjelölésű rész 30. pontja a „2891” megjelölésű sort követően a következő sorral egészül ki: 
 
„2894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ” 
 
25. Az R1. 2. számú melléklet „A járóbeteg-szakellátásban használt index/* jelzésű eljárások az alábbi intézetekben 
végezhetők, a szakmai feltételektől és igényektől függően a NEAK-kal kötött szerződésben meghatározott mennyiségi 
korlátozással” megjelölésű rész 30. pont az „R730” megjelölésű sort követően a következő sorral egészül ki: 
 
„S827 Országos Mentális, Ideggyógyászati és Idegsebészeti Intézet” 
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26. Az R1. 2. számú melléklet „A járóbeteg-szakellátásban használt index/* jelzésű eljárások az alábbi intézetekben 
végezhetők, a szakmai feltételektől és igényektől függően a NEAK-kal kötött szerződésben meghatározott 
mennyiségi korlátozással” megjelölésű rész 39. pontja az „R730” megjelölésű sort követően a következő sorral 
egészül ki: 
 
„S827 Országos Mentális, Ideggyógyászati és Idegsebészeti Intézet” 
 
27. Az R1. 2. számú melléklet „A járóbeteg-szakellátásban használt index/* jelzésű eljárások az alábbi intézetekben 
végezhetők, a szakmai feltételektől és igényektől függően a NEAK-kal kötött szerződésben meghatározott 
mennyiségi korlátozással” megjelölésű rész 58. pontja a „2437” megjelölésű sort követően a következő sorral 
egészül ki: 
 
„2894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ” 
 
28. Az R1. 2. számú melléklet „A járóbeteg-szakellátásban használt index/* jelzésű eljárások az alábbi intézetekben 
végezhetők, a szakmai feltételektől és igényektől függően a NEAK-kal kötött szerződésben meghatározott 
mennyiségi korlátozással” megjelölésű rész a következő 59. ponttal egészül ki:  
 
„59 

1640 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr 
1663 Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet 
2734 Zala Megyei Szent Rafael Kórház 
2872 Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórháza 
2877 Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet 
2894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ 
2912 Pécsi Tudományegyetem 
2915 Semmelweis Egyetem 
2917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ 
M915 Betegápoló Irgalmas Rend 
N585 Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet, Eger 
N594 Csolnoky Ferenc Kórház, Veszprém 
R730 Borsod-Abaúj- Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház” 

 
29. Az R1. 2. számú melléklet „A járóbeteg-szakellátásban használt index/* jelzésű eljárások az alábbi intézetekben 
végezhetők, a szakmai feltételektől és igényektől függően a NEAK-kal kötött szerződésben meghatározott 
mennyiségi korlátozással” megjelölésű rész 
a) 1., 3., 5., 6., 7., 10.,11., 11/a, 12., 15., 17., 27., 28., 29., 30., 32., 39., 40., 41., 43., 44., 46., 57., 58. pontjában  
a „Zala Megyei Kórház” szövegrész helyébe a „Zala Megyei Szent Rafael Kórház” szöveg, 
b) 10., 21., 27., 28., 32. pontjában a „Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet” szövegrész helyébe  
a „Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet” szöveg 
lép. 
 
30. Hatályát veszti az R1. 2. számú melléklet „A járóbeteg-szakellátás tevékenységi kódjai” megjelölésű rész 
„30644”, „30645”, „30646”, „30647”, „30700”, „30750”, „3440U”, „3440V”, „37005”, „37100”, „37510”, „37640”, 
„38317”, „38321”, „38347”, „38357”, „38500”, „38515”, „38521”, „38540”, „38550”, „38562” „38599”, „38600”, 
„38601”, „38602”, „38603”, „38604”, „38605”, „38610”, „38634”, „38635”, „38636”, „38637”, „38638”, „38641”, 
„38642”, „38643”, „38644” és „38653” megjelölésű sora. 
 
31. Hatályát veszti az R1. 2. számú melléklet „A járóbeteg-szakellátásban használt index/* jelzésű eljárások  
az alábbi intézetekben végezhetők, a szakmai feltételektől és igényektől függően a NEAK-kal kötött szerződésben 
meghatározott mennyiségi korlátozással” megjelölésű rész 
a) 12., 14., 15., 17., 19. pontjában a „2907” megjelölésű sor, 
b) 3., 4., 5., 6., 7. pontjában a „2913” megjelölésű sor, 
c) 30. pontjában a „2887” megjelölésű sor, 
d) 1., 2/a., 20., 25., 39. pontjában a „2903” megjelölésű sor, 
e) 1., 4., 5., 24., 29., 30., 57., 58. pontjában a „R787 Debreceni Egyetem Kenézy Gyula Egyetemi Kórház” 
szövegrész. 
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4. melléklet a …/2021. (…) EMMI rendelethez 
 
1. Az R1. 3. számú melléklet „** Főcsoport: 01”, „01M”, „015F” megjelölésű sora helyébe a következő sor lép: 
 

(** Főcsoport: 01 Idegrendszeri megbetegedések 
Alsó 

határnap 
Felső 

határnap 
Normatív 

nap Súlyszám) 
„ 

 01M 015F 
Cerebrovascularis betegségek (kivéve: 
TIA), praecerebralis érelzáródással 
speciális kezelés nélkül 18 év felett 

3 32 7 0,73024 

” 
 
2. Az R1. 3. számú melléklete a „** Főcsoport: 01”, „01M”, „015F” megjelölésű sorát követően a következő sorral 
egészül ki: 
 

(** Főcsoport: 01 Idegrendszeri megbetegedések 
Alsó 

határnap 
Felső 

határnap 
Normatív 

nap Súlyszám) 
„ 

* 01M 015H 
Cerebrovascularis betegségek(kivéve TIA) 
praecerebralis elzáródással speciális 
diagnosztikával 

4 37 12 2,89647 

” 
 
3. Az R1. 3. számú melléklet „** Főcsoport: 04” „*04M” „1360” megjelölésű sora helyébe a következő sor lép: 
 

(** Főcsoport: 04 Légzőrendszeri betegségek 
Alsó 

határ-
nap 

Felső 
határ-
nap 

Norma-
tív nap Súlyszám) 

„ 

* 04M 1360 MDR (multidrog - rezisztens) és XDR 
(kiterjedten rezisztens) gümőkór ellátása 0 0 0 0,00000 

” 
 
4. Az R1. 3. számú melléklet „** Főcsoport: 05”, „*05P”, „176B” megjelölésű sorát követően a következő sorokkal 
egészül ki: 
 

(** Főcsoport: 05 Keringésrendszeri betegségek Alsó 
határnap 

Felső 
határnap 

Normatív 
nap Súlyszám) 

„ 

* 05P 176C Minimál invazív szívbillentyű műtétek, 
katéterezéssel 4 29 13 12,00091 

* 05P 176D Minimál invazív szívbillentyű műtétek, 
katéterezés nélkül 4 16 7 9,31544 

” 
 
5. Az R1. 3. számú melléklet „** Főcsoport: 05”, „05P”, „190D” megjelölésű sora helyébe a következő sor lép: 
 

(** Főcsoport: 05 Keringésrendszeri betegségek Alsó 
határnap 

Felső 
határnap 

Normatív 
nap Súlyszám) 

„ 

* 05P 190D Percutan és egyéb érműtét stent 
nélkül 3 40 12 3,08797 

” 
 
6. Az R1. 3. számú melléklet „** Főcsoport: 05”, „05P”, „190F” megjelölésű sora helyébe a következő sor lép: 
 

(** Főcsoport: 05 Keringésrendszeri betegségek Alsó 
határnap 

Felső 
határnap 

Normatív 
nap Súlyszám) 

„ 

* 05P 190F Percutan vascularis műtétek, 
továbbkezeléssel, stent nélkül 4 30 9 2,28129 

” 
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4. melléklet a …/2021. (…) EMMI rendelethez 
 
1. Az R1. 3. számú melléklet „** Főcsoport: 01”, „01M”, „015F” megjelölésű sora helyébe a következő sor lép: 
 

(** Főcsoport: 01 Idegrendszeri megbetegedések 
Alsó 

határnap 
Felső 

határnap 
Normatív 

nap Súlyszám) 
„ 

 01M 015F 
Cerebrovascularis betegségek (kivéve: 
TIA), praecerebralis érelzáródással 
speciális kezelés nélkül 18 év felett 

3 32 7 0,73024 

” 
 
2. Az R1. 3. számú melléklete a „** Főcsoport: 01”, „01M”, „015F” megjelölésű sorát követően a következő sorral 
egészül ki: 
 

(** Főcsoport: 01 Idegrendszeri megbetegedések 
Alsó 

határnap 
Felső 

határnap 
Normatív 

nap Súlyszám) 
„ 

* 01M 015H 
Cerebrovascularis betegségek(kivéve TIA) 
praecerebralis elzáródással speciális 
diagnosztikával 

4 37 12 2,89647 

” 
 
3. Az R1. 3. számú melléklet „** Főcsoport: 04” „*04M” „1360” megjelölésű sora helyébe a következő sor lép: 
 

(** Főcsoport: 04 Légzőrendszeri betegségek 
Alsó 

határ-
nap 

Felső 
határ-
nap 

Norma-
tív nap Súlyszám) 

„ 

* 04M 1360 MDR (multidrog - rezisztens) és XDR 
(kiterjedten rezisztens) gümőkór ellátása 0 0 0 0,00000 

” 
 
4. Az R1. 3. számú melléklet „** Főcsoport: 05”, „*05P”, „176B” megjelölésű sorát követően a következő sorokkal 
egészül ki: 
 

(** Főcsoport: 05 Keringésrendszeri betegségek Alsó 
határnap 

Felső 
határnap 

Normatív 
nap Súlyszám) 

„ 

* 05P 176C Minimál invazív szívbillentyű műtétek, 
katéterezéssel 4 29 13 12,00091 

* 05P 176D Minimál invazív szívbillentyű műtétek, 
katéterezés nélkül 4 16 7 9,31544 

” 
 
5. Az R1. 3. számú melléklet „** Főcsoport: 05”, „05P”, „190D” megjelölésű sora helyébe a következő sor lép: 
 

(** Főcsoport: 05 Keringésrendszeri betegségek Alsó 
határnap 

Felső 
határnap 

Normatív 
nap Súlyszám) 

„ 

* 05P 190D Percutan és egyéb érműtét stent 
nélkül 3 40 12 3,08797 

” 
 
6. Az R1. 3. számú melléklet „** Főcsoport: 05”, „05P”, „190F” megjelölésű sora helyébe a következő sor lép: 
 

(** Főcsoport: 05 Keringésrendszeri betegségek Alsó 
határnap 

Felső 
határnap 

Normatív 
nap Súlyszám) 

„ 

* 05P 190F Percutan vascularis műtétek, 
továbbkezeléssel, stent nélkül 4 30 9 2,28129 

” 
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7. Az R1. 3. számú melléklet „** Főcsoport: 05”, „05P”, „190H” megjelölésű sora helyébe a következő sor lép:  
 

(** Főcsoport: 05 Keringésrendszeri betegségek Alsó 
határnap 

Felső 
határnap 

Normatív 
nap Súlyszám) 

„ 

* 05P 190H Percutan vascularis műtétek, 
továbbkezelés nélkül, stent nélkül 1 3 2 1,90912 

” 
 
8. Az R1. 3. számú melléklete a „** Főcsoport: 05”, „*05M”, „181F” megjelölésű sorát követően a következő sorokkal 
egészül ki: 
 

(** Főcsoport: 05 Keringésrendszeri betegségek Alsó 
határnap 

Felső 
határnap 

Normatív 
nap Súlyszám) 

„ 

*^ 05P 181G Jelentős szív-érrendszeri műtétek 18 
éves kor felett 4 30 16 8,70981 

*^ 05P 181H Jelentős szív-érrendszeri műtétek 18 
éves kor alatt 4 30 17 15,16124 

” 
 
9. Az R1. 3. számú melléklete a „** Főcsoport: 05”, „*05P”, „1930” megjelölésű sorát követően a következő sorokkal 
egészül ki: 
 

(** Főcsoport: 05 Keringésrendszeri betegségek Alsó 
határnap 

Felső 
határnap 

Normatív 
nap Súlyszám) 

„ 

* 05P 1931 Többszörös, kiterjesztett szív-
érrendszeri műtétek 18 év alatt 4 30 17 18,17948 

* 05P 1932 
5 napot meghaladó gépi lélegeztetés 
többszörös, kiterjesztett szív-
érrendszeri műtétek esetén 18 év 
alatt 

10 56 32 26,70930 

” 
 
10. Az R1. 3. számú melléklete a „** Főcsoport: 05”, „05P”, „270Z” megjelölésű sorát követően a következő sorral 
egészül ki: 
 

(** Főcsoport: 05 Keringésrendszeri betegségek Alsó 
határnap 

Felső 
határnap 

Normatív 
nap Súlyszám) 

„ 

* 05P 9541 5 napot meghaladó gépi lélegeztetés 
nyitott szívműtétek esetén 10 56 30 16,65329 

” 
 
11. Az R1. 3. számú melléklet „**Főcsoport: 06”, „#*06M”, „300A”-„300E” megjelölésű sorai helyébe a következő 
sorok lépnek: 
 

(** Főcsoport: 06 Emésztőrendszeri megbetegedések Alsó 
határnap 

Felső 
határnap 

Normatív 
nap Súlyszám) 

„ 

#* 06M 300A OPT súlyos alultápláltsággal járó 
kórképek iniciális szakában 14 14 14 2,32703 

#* 06M 300B OPT súlyos alultápláltsággal járó 
kórképekben 28 28 28 3,13426 

#* 06M 300C OPT mérsékelt alultápláltsággal járó 
kórképekben 20 28 20 2,28966 

#* 06M 300D OPT enyhe alultápláltsággal járó 
kórképekben 12 28 12 1,38144 

#* 06M 300E OPT alultápláltsággal járó kórképekben  
8 éves kor alatt 28 28 28 3,01327 

” 
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12. Az R1. 3. számú melléklet „** Főcsoport: 08”, „08P”, „3762” megjelölésű sora helyébe a következő sor lép: 
 

(** Főcsoport: 08 Vázizomrendszeri és kötőszöveti 
betegségek 

Alsó 
határnap 

Felső 
határnap 

Normatív 
nap Súlyszám) 

„ 

* 08P 3762 
 4 csigolyát meghaladó gerinc-
stabilizáló műtétek, súlyos társult 
betegséggel 

6 40 10 10,96707 

 „ 
 

13. Az R1. 3. számú melléklet „** Főcsoport: 08”, „08P”, „3763” megjelölésű sora helyébe a következő sor lép: 
 

(** Főcsoport: 08 Vázizomrendszeri és kötőszöveti 
betegségek 

Alsó 
határnap 

Felső 
határnap 

Normatív 
nap Súlyszám) 

„ 

* 08P 3763  Kiterjesztett gerinc-stabilizáció 
műtétek, súlyos társult betegséggel 6 40 13 12,38242 

„ 
14. Az R1. 3. számú melléklet „** Főcsoport: 11”, „11P”, „573B” megjelölésű sora helyébe a következő sor lép: 
 

(** Főcsoport: 11 Vese- és húgyuti betegségek Alsó 
határnap 

Felső 
határnap 

Normatív 
nap Súlyszám) 

„ 
*ˆ 11P 573B  Vese, húgyutak egyéb műtétei 1 27 5 0,59911 

„ 
 
15. Az R1. 3. számú melléklete a „**Főcsoport: 99”, „*99M”, „9432” sorát követően a következő sorokkal egészül 
ki: 
 

(** Főcsoport: 99 Főcsoport nélküli homogén betegségcsoportok Alsó 
határnap 

Felső 
határnap 

Normatív 
nap Súlyszám) 

„ 
* 99M 9433 Képvezérelt Sugárterápia (IGRT) 5 14 10 2,11495 

* 99M 9434 Képvezérelt- intenzitás modulált sugárterápia 
(IMRT+IGRT) 5 14 10 2,26266 

” 
 
16. Az R1. 3. számú melléklete a „**Főcsoport: 99”, „99M”, „9720” megjelölésű sorát követően a következő sorokkal 
egészül ki: 
 

(** Főcsoport: 99 Főcsoport nélküli homogén betegségcsoportok Alsó 
határnap 

Felső 
határnap 

Normatív 
nap Súlyszám) 

„ 
 99M 9731 Brachyterápia – testfelszíni kezelés 1 28 14 3,30298 
 99M 9732 Brachyterápia – intraluminális kezelés 1 6 1 1,00960 
 99M 9733 Brachyterápia – intrakavitális kezelés 1 3 1 0,53479 

* 99M 9734 Brachyterápia - intersticiális kezelés, fém tű 
alkalmazásával 1 10 5 3,38544 

* 99M 9735 Brachyterápia – intersticiális kezelés, műanyag 
katéter alkalmazásával 1 28 4 3,55878 

* 99M 9736 Brachyterápia – intersticiális kezelés, speciális 
nagyértékű műanyag katéter alkalmazásával 1 28 4 7,69496 

” 
 
17. Hatályát veszti az R1. 3. melléklet „** Főcsoport: 05”, „*^05P”, „181A”, „** Főcsoport: 05”, „*05P”, „181B”,  
„** Főcsoport: 99”, „*99P”, „9541” és „** Főcsoport: 99”, „99M”, „9730” megjelölésű sora. 
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12. Az R1. 3. számú melléklet „** Főcsoport: 08”, „08P”, „3762” megjelölésű sora helyébe a következő sor lép: 
 

(** Főcsoport: 08 Vázizomrendszeri és kötőszöveti 
betegségek 

Alsó 
határnap 

Felső 
határnap 

Normatív 
nap Súlyszám) 

„ 

* 08P 3762 
 4 csigolyát meghaladó gerinc-
stabilizáló műtétek, súlyos társult 
betegséggel 

6 40 10 10,96707 

 „ 
 

13. Az R1. 3. számú melléklet „** Főcsoport: 08”, „08P”, „3763” megjelölésű sora helyébe a következő sor lép: 
 

(** Főcsoport: 08 Vázizomrendszeri és kötőszöveti 
betegségek 

Alsó 
határnap 

Felső 
határnap 

Normatív 
nap Súlyszám) 

„ 

* 08P 3763  Kiterjesztett gerinc-stabilizáció 
műtétek, súlyos társult betegséggel 6 40 13 12,38242 

„ 
14. Az R1. 3. számú melléklet „** Főcsoport: 11”, „11P”, „573B” megjelölésű sora helyébe a következő sor lép: 
 

(** Főcsoport: 11 Vese- és húgyuti betegségek Alsó 
határnap 

Felső 
határnap 

Normatív 
nap Súlyszám) 

„ 
*ˆ 11P 573B  Vese, húgyutak egyéb műtétei 1 27 5 0,59911 

„ 
 
15. Az R1. 3. számú melléklete a „**Főcsoport: 99”, „*99M”, „9432” sorát követően a következő sorokkal egészül 
ki: 
 

(** Főcsoport: 99 Főcsoport nélküli homogén betegségcsoportok Alsó 
határnap 

Felső 
határnap 

Normatív 
nap Súlyszám) 

„ 
* 99M 9433 Képvezérelt Sugárterápia (IGRT) 5 14 10 2,11495 

* 99M 9434 Képvezérelt- intenzitás modulált sugárterápia 
(IMRT+IGRT) 5 14 10 2,26266 

” 
 
16. Az R1. 3. számú melléklete a „**Főcsoport: 99”, „99M”, „9720” megjelölésű sorát követően a következő sorokkal 
egészül ki: 
 

(** Főcsoport: 99 Főcsoport nélküli homogén betegségcsoportok Alsó 
határnap 

Felső 
határnap 

Normatív 
nap Súlyszám) 

„ 
 99M 9731 Brachyterápia – testfelszíni kezelés 1 28 14 3,30298 
 99M 9732 Brachyterápia – intraluminális kezelés 1 6 1 1,00960 
 99M 9733 Brachyterápia – intrakavitális kezelés 1 3 1 0,53479 

* 99M 9734 Brachyterápia - intersticiális kezelés, fém tű 
alkalmazásával 1 10 5 3,38544 

* 99M 9735 Brachyterápia – intersticiális kezelés, műanyag 
katéter alkalmazásával 1 28 4 3,55878 

* 99M 9736 Brachyterápia – intersticiális kezelés, speciális 
nagyértékű műanyag katéter alkalmazásával 1 28 4 7,69496 

” 
 
17. Hatályát veszti az R1. 3. melléklet „** Főcsoport: 05”, „*^05P”, „181A”, „** Főcsoport: 05”, „*05P”, „181B”,  
„** Főcsoport: 99”, „*99P”, „9541” és „** Főcsoport: 99”, „99M”, „9730” megjelölésű sora. 
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5. melléklet a …/2021. (…) EMMI rendelethez 
 
1. Az R1. 4. számú melléklete a következő 7/a. ponttal egészül ki: 
 
„7/a.  *01M 015H  Cerebrovascularis betegségek(kivéve TIA) praecerebralis elzáródással speciális 

diagnosztikával 
 Az alábbi egyetemek/kórházak Neurológiai klinikái/osztályai: 
1084   Bajai Szent Rókus Kórház 
1122   Bács-Kiskun Megyei Kórház, Kecskemét 
1487   Dr. Bugyi István Kórház, Szentes 
1568   Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház, Székesfehérvár 
1640   Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr 
1663   Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet 
1876   Szent Borbála Kórház, Tatabánya 
1903   Dr. Kenessey Albert Kórház-Rendelőintézet, Balassagyarmat 
1928   Szent Lázár Megyei Kórház, Salgótarján 
2010   Pest Megyei Flór Ferenc Kórház, Kistarcsa 
2095   Jávorszky Ödön Kórház, Vác 
2137   Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház 
2230  Felső-Szabolcsi Kórház, Kisvárda 
2324  Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet 
2425  Tolna Megyei Balassa János Kórház 
2734  Zala Megyei Kórház 
2747  Kanizsai Dorottya Kórház, Nagykanizsa 
2873  Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet 
2878  Dél-pesti Centrumkórház-Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet 
2879  Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház 
2880  Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházak 
2886  Péterfy Kórház-Rendelőintézet Országos Traumatológiai Intézet 
2889  Szent Imre Kórház 
2891  Uzsoki utcai Kórház 
2894  Debreceni Egyetem Klinikai Központ 
S827  Országos Mentális, Ideggyógyászati és Idegsebészeti Intézet 
2912  Pécsi Tudományegyetem 
2915  Semmelweis Egyetem 
2917  Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ 
K403  Magyar Honvédség Egészségügyi Központ 
N585  Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet, Eger 
N590  Kiskunhalasi Semmelweis Kórház 
N594  Csolnoky Ferenc Kórház, Veszprém 
N595  Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely 
N599  Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház 
R464  Békés Megyei Központi Kórház, Gyula 
R730  Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház” 
 
2. Az R1. 4. számú melléklet 24. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„24. *04M 1360 MDR (multidrog - rezisztens) és XDR (kiterjedten rezisztens) gümőkór ellátása 
1301  Koch Róbert Kórház és Rendelőintézet, Edelény  
2897  Országos Korányi Pulmonológiai Intézet 
2894  Debreceni Egyetem Klinikai Központ 
N599  Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház 
R730  Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház” 
 
3. Az R1. 4. számú melléklete a következő 27/a. és 27/b. ponttal egészül ki: 
 
„27/a. *05P 176C Minimál invazív szívbillentyű műtétek, katéterezéssel 
2734  Zala Megyei Kórház 
2894  Debreceni Egyetem Klinikai Központ 
2896  Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet 
2912  Pécsi Tudományegyetem 
2915  Semmelweis Egyetem 
2917  Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ 
K403  Magyar Honvédség Egészségügyi Központ 
 
27/b. *05P 176D Minimál invazív szívbillentyű műtétek, katéterezés nélkül 
2734  Zala Megyei Kórház 

5. melléklet a 39/2021. (IX. 6.) EMMI rendelethez
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2894  Debreceni Egyetem Klinikai Központ 
2896  Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet 
2912  Pécsi Tudományegyetem 
2915  Semmelweis Egyetem 
2917  Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ 
K403  Magyar Honvédség Egészségügyi Központ” 
 
4. Az R1. 4. számú melléklete a következő 32/b–g. ponttal egészül ki: 
 
„32/b. *05P 181G Jelentős szív-érrendszeri műtétek 18 éves kor felett 
2734  Zala Megyei Kórház 
2877  Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet 
2894  Debreceni Egyetem Klinikai Központ 
2896  Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet 
2912  Pécsi Tudományegyetem 
2915  Semmelweis Egyetem 
2917  Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ 
K403  Magyar Honvédség Egészségügyi Központ 
R730  Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház 
 
32/c. *^05P 181G Jelentős szív-érrendszeri műtétek 18 éves kor felett 

  
Alkalmazandó az „5382I Aortaív, nyaki nagyerek és leszálló aorta ereit kombináltan érintő 
dissectio, aneurysma, intramuralis haematoma műtéte hibrid graft implantációjával” eljárás 
esetén 

2896  Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet 
2915  Semmelweis Egyetem 
K403  Magyar Honvédség Egészségügyi Központ 
 
32/d. *^05P 181G Jelentős szív-érrendszeri műtétek 18 éves kor felett 
  Alkalmazandó az „5382Y Felszálló aorta és/vagy aortaív dissectio, aneurysma, intramuralis 

haematoma műtéte érprotézis implantációjával” eljárás esetén 
2734  Zala Megyei Kórház 
2894  Debreceni Egyetem Klinikai Központ 
2896  Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet 
2912  Pécsi Tudományegyetem 
2915  Semmelweis Egyetem 
2917  Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ 
K403  Magyar Honvédség Egészségügyi Központ 
 
32/e. *05P 181H Jelentős szív-érrendszeri műtétek 18 éves kor alatt 
2896  Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet 
2917  Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ 
 
32/f. *^05P 181H Jelentős szív-érrendszeri műtétek 18 éves kor alatt 

  
Alkalmazandó az „5382I Aortaív, nyaki nagyerek és leszálló aorta ereit kombináltan érintő 
dissectio, aneurysma, intramuralis haematoma műtéte hibrid graft implantációjával” eljárás 
esetén 

2896  Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet 
 
32/g. *^05P 181H Jelentős szív-érrendszeri műtétek 18 éves kor alatt 

  Alkalmazandó az „5382Y Felszálló aorta és/vagy aortaív dissectio, aneurysma, intramuralis 
haematoma műtéte érprotézis implantációjával” eljárás esetén 

2896  Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet 
2917  Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ” 
 
5. Az R1. 4. számú melléklete a következő 54/a. ponttal egészül ki: 
 
„54/a. *05P 190D Percutan és egyéb érműtét stent nélkül 
1122  Bács-Kiskun Megyei Kórház, Kecskemét 
1487  Dr. Bugyi István Kórház, Szentes 
1568  Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház, Székesfehérvár 
1640  Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr 
1663  Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet 
1876  Szent Borbála Kórház, Tatabánya 
1928  Szent Lázár Megyei Kórház, Salgótarján 
2010  Pest Megyei Flór Ferenc Kórház, Kistarcsa 
2095  Jávorszky Ödön Kórház, Vác 
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2894  Debreceni Egyetem Klinikai Központ 
2896  Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet 
2912  Pécsi Tudományegyetem 
2915  Semmelweis Egyetem 
2917  Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ 
K403  Magyar Honvédség Egészségügyi Központ” 
 
4. Az R1. 4. számú melléklete a következő 32/b–g. ponttal egészül ki: 
 
„32/b. *05P 181G Jelentős szív-érrendszeri műtétek 18 éves kor felett 
2734  Zala Megyei Kórház 
2877  Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet 
2894  Debreceni Egyetem Klinikai Központ 
2896  Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet 
2912  Pécsi Tudományegyetem 
2915  Semmelweis Egyetem 
2917  Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ 
K403  Magyar Honvédség Egészségügyi Központ 
R730  Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház 
 
32/c. *^05P 181G Jelentős szív-érrendszeri műtétek 18 éves kor felett 

  
Alkalmazandó az „5382I Aortaív, nyaki nagyerek és leszálló aorta ereit kombináltan érintő 
dissectio, aneurysma, intramuralis haematoma műtéte hibrid graft implantációjával” eljárás 
esetén 

2896  Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet 
2915  Semmelweis Egyetem 
K403  Magyar Honvédség Egészségügyi Központ 
 
32/d. *^05P 181G Jelentős szív-érrendszeri műtétek 18 éves kor felett 
  Alkalmazandó az „5382Y Felszálló aorta és/vagy aortaív dissectio, aneurysma, intramuralis 

haematoma műtéte érprotézis implantációjával” eljárás esetén 
2734  Zala Megyei Kórház 
2894  Debreceni Egyetem Klinikai Központ 
2896  Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet 
2912  Pécsi Tudományegyetem 
2915  Semmelweis Egyetem 
2917  Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ 
K403  Magyar Honvédség Egészségügyi Központ 
 
32/e. *05P 181H Jelentős szív-érrendszeri műtétek 18 éves kor alatt 
2896  Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet 
2917  Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ 
 
32/f. *^05P 181H Jelentős szív-érrendszeri műtétek 18 éves kor alatt 

  
Alkalmazandó az „5382I Aortaív, nyaki nagyerek és leszálló aorta ereit kombináltan érintő 
dissectio, aneurysma, intramuralis haematoma műtéte hibrid graft implantációjával” eljárás 
esetén 

2896  Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet 
 
32/g. *^05P 181H Jelentős szív-érrendszeri műtétek 18 éves kor alatt 

  Alkalmazandó az „5382Y Felszálló aorta és/vagy aortaív dissectio, aneurysma, intramuralis 
haematoma műtéte érprotézis implantációjával” eljárás esetén 

2896  Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet 
2917  Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ” 
 
5. Az R1. 4. számú melléklete a következő 54/a. ponttal egészül ki: 
 
„54/a. *05P 190D Percutan és egyéb érműtét stent nélkül 
1122  Bács-Kiskun Megyei Kórház, Kecskemét 
1487  Dr. Bugyi István Kórház, Szentes 
1568  Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház, Székesfehérvár 
1640  Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr 
1663  Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet 
1876  Szent Borbála Kórház, Tatabánya 
1928  Szent Lázár Megyei Kórház, Salgótarján 
2010  Pest Megyei Flór Ferenc Kórház, Kistarcsa 
2095  Jávorszky Ödön Kórház, Vác 
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2137  Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház 
2324  Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet 
2425  Tolna Megyei Balassa János Kórház 
2734  Zala Megyei Kórház 
2873  Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet 
2879  Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház 
2880  Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházak 
2886  Péterfy Kórház-Rendelőintézet Országos Traumatológiai Intézet 
2889  Szent Imre Kórház 
2890  Károlyi Sándor Kórház 
2891  Uzsoki utcai Kórház 
2893  Állami Szívkórház, Balatonfüred 
2894  Debreceni Egyetem Klinikai Központ 
2896  Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet 
2912  Pécsi Tudományegyetem 
2915  Semmelweis Egyetem 
2917  Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ 
K403  Magyar Honvédség Egészségügyi Központ 
M915  Betegápoló Irgalmas Rend 
M934  Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet Dunaújváros 
N581  Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet, Hatvan 
N585  Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet, Eger 
N593  Toldy Ferenc Kórház és Rendelőintézet, Cegléd 
N594  Csolnoky Ferenc Kórház, Veszprém 
N595  Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely 
N599  Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház 
R464  Békés Megyei Központi Kórház, Gyula 
R730  Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház” 
 
6. Az R1. 4. számú melléklete a következő 55/a. ponttal egészül ki: 
 
„55/a. *05P 190F Percutan vascularis műtétek, továbbkezeléssel, stent nélkül 
1122  Bács-Kiskun Megyei Kórház, Kecskemét 
1487  Dr. Bugyi István Kórház, Szentes 
1568  Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház, Székesfehérvár 
1640  Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr 
1663  Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet 
1876  Szent Borbála Kórház, Tatabánya 
1928  Szent Lázár Megyei Kórház, Salgótarján 
2010  Pest Megyei Flór Ferenc Kórház, Kistarcsa 
2095  Jávorszky Ödön Kórház, Vác 
2137  Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház 
2324  Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet 
2425  Tolna Megyei Balassa János Kórház 
2734  Zala Megyei Kórház 
2873  Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet 
2879  Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház 
2880  Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházak 
2886  Péterfy Kórház-Rendelőintézet Országos Traumatológiai Intézet 
2889  Szent Imre Kórház 
2890  Károlyi Sándor Kórház 
2891  Uzsoki utcai Kórház 
2893  Állami Szívkórház, Balatonfüred 
2894  Debreceni Egyetem Klinikai Központ 
2896  Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet 
2912  Pécsi Tudományegyetem 
2915  Semmelweis Egyetem 
2917  Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ 
K403  Magyar Honvédség Egészségügyi Központ 
M915  Betegápoló Irgalmas Rend 
M934  Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet Dunaújváros 
N581  Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet, Hatvan 
N585  Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet, Eger 
N593  Toldy Ferenc Kórház és Rendelőintézet, Cegléd 
N594  Csolnoky Ferenc Kórház, Veszprém 
N595  Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely 
N599  Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház 

16. szám EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 1603



7682	 M A G YA R 	 K Ö Z L Ö N Y 	 • 	 2021.	évi	164.	szám	

R464  Békés Megyei Központi Kórház, Gyula 
R730  Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház” 
 
7. Az R1. 4. számú melléklete a következő 56/a. ponttal egészül ki: 
 
„56/a. *05P 190H Percutan vascularis műtétek, továbbkezelés nélkül, stent nélkül 
1122  Bács-Kiskun Megyei Kórház, Kecskemét 
1487  Dr. Bugyi István Kórház, Szentes 
1568  Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház, Székesfehérvár 
1640  Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr 
1663  Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet 
1876  Szent Borbála Kórház, Tatabánya 
1928  Szent Lázár Megyei Kórház, Salgótarján 
2010  Pest Megyei Flór Ferenc Kórház, Kistarcsa 
2095  Jávorszky Ödön Kórház, Vác 
2137  Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház 
2324  Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet 
2425  Tolna Megyei Balassa János Kórház 
2734  Zala Megyei Kórház 
2873  Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet 
2879  Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház 
2880  Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházak 
2886  Péterfy Kórház-Rendelőintézet Országos Traumatológiai Intézet 
2889  Szent Imre Kórház 
2890  Károlyi Sándor Kórház 
2891  Uzsoki utcai Kórház 
2893  Állami Szívkórház, Balatonfüred 
2894  Debreceni Egyetem Klinikai Központ 
2896  Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet 
2912  Pécsi Tudományegyetem 
2915  Semmelweis Egyetem 
2917  Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ 
K403  Magyar Honvédség Egészségügyi Központ 
M915  Betegápoló Irgalmas Rend 
M934  Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet Dunaújváros 
N581  Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet, Hatvan 
N585  Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet, Eger 
N593  Toldy Ferenc Kórház és Rendelőintézet, Cegléd 
N594  Csolnoky Ferenc Kórház, Veszprém 
N595  Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely 
N599  Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház 
R464  Békés Megyei Központi Kórház, Gyula 
R730  Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház” 
 
8. Az R1. 4. számú melléklete a következő 60/a és 60/b. ponttal egészül ki: 
 
„60/a. *05P 1931 Többszörös, kiterjesztett szív-érrendszeri műtétek 18 év alatt 
2896  Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet 
2917  Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ 
 

60/b. *05P 1932 5 napot meghaladó gépi lélegeztetés többszörös, kiterjesztett szív-érrendszeri műtétek 
esetén 18 év alatt 

2896  Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet 
2917  Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ” 
 
9. Az R1. 4. számú melléklete a következő 65/e. ponttal egészül ki: 
 
„65/e. *05P 9541 5 napot meghaladó gépi lélegeztetés nyitott szívműtétek esetén 
2734  Zala Megyei Kórház 
2894  Debreceni Egyetem Klinikai Központ 
2896  Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet 
2912  Pécsi Tudományegyetem 
2915  Semmelweis Egyetem 
2917  Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ 
K403  Magyar Honvédség Egészségügyi Központ” 
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R464  Békés Megyei Központi Kórház, Gyula 
R730  Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház” 
 
7. Az R1. 4. számú melléklete a következő 56/a. ponttal egészül ki: 
 
„56/a. *05P 190H Percutan vascularis műtétek, továbbkezelés nélkül, stent nélkül 
1122  Bács-Kiskun Megyei Kórház, Kecskemét 
1487  Dr. Bugyi István Kórház, Szentes 
1568  Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház, Székesfehérvár 
1640  Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr 
1663  Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet 
1876  Szent Borbála Kórház, Tatabánya 
1928  Szent Lázár Megyei Kórház, Salgótarján 
2010  Pest Megyei Flór Ferenc Kórház, Kistarcsa 
2095  Jávorszky Ödön Kórház, Vác 
2137  Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház 
2324  Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet 
2425  Tolna Megyei Balassa János Kórház 
2734  Zala Megyei Kórház 
2873  Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet 
2879  Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház 
2880  Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházak 
2886  Péterfy Kórház-Rendelőintézet Országos Traumatológiai Intézet 
2889  Szent Imre Kórház 
2890  Károlyi Sándor Kórház 
2891  Uzsoki utcai Kórház 
2893  Állami Szívkórház, Balatonfüred 
2894  Debreceni Egyetem Klinikai Központ 
2896  Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet 
2912  Pécsi Tudományegyetem 
2915  Semmelweis Egyetem 
2917  Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ 
K403  Magyar Honvédség Egészségügyi Központ 
M915  Betegápoló Irgalmas Rend 
M934  Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet Dunaújváros 
N581  Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet, Hatvan 
N585  Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet, Eger 
N593  Toldy Ferenc Kórház és Rendelőintézet, Cegléd 
N594  Csolnoky Ferenc Kórház, Veszprém 
N595  Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely 
N599  Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház 
R464  Békés Megyei Központi Kórház, Gyula 
R730  Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház” 
 
8. Az R1. 4. számú melléklete a következő 60/a és 60/b. ponttal egészül ki: 
 
„60/a. *05P 1931 Többszörös, kiterjesztett szív-érrendszeri műtétek 18 év alatt 
2896  Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet 
2917  Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ 
 

60/b. *05P 1932 5 napot meghaladó gépi lélegeztetés többszörös, kiterjesztett szív-érrendszeri műtétek 
esetén 18 év alatt 

2896  Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet 
2917  Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ” 
 
9. Az R1. 4. számú melléklete a következő 65/e. ponttal egészül ki: 
 
„65/e. *05P 9541 5 napot meghaladó gépi lélegeztetés nyitott szívműtétek esetén 
2734  Zala Megyei Kórház 
2894  Debreceni Egyetem Klinikai Központ 
2896  Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet 
2912  Pécsi Tudományegyetem 
2915  Semmelweis Egyetem 
2917  Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ 
K403  Magyar Honvédség Egészségügyi Központ” 
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10. Az R1. 4. számú melléklet 66/f. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„66/f. #*06M 300E  OPT alultápláltsággal járó kórképekben 8 éves kor alatt 
2872  Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórháza 
2877  Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet 
2878  Dél-pesti Centrumkórház-Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet 
2894  Debreceni Egyetem Klinikai Központ 
2912  Pécsi Tudományegyetem 
2915  Semmelweis Egyetem 
2917  Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ 
R730  Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház” 
 
11. Az R1. 4. számú melléklet 94/ba–bc. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek, és ezt követően  
a következő 94/bd. ponttal egészül ki: 
 
„94/ba. *ˆ11P 573B Vese, húgyutak egyéb műtétei 

Alkalmazandó az „55970 Műsphincter beültetés” eljárásnál 
 

2894  Debreceni Egyetem Klinikai Központ 
2912  Pécsi Tudományegyetem 
2915  Semmelweis Egyetem 
2917  Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ 
   
94/bb. *11M 576C  Veseműködés súlyos zavara 18 év felett 

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

94/bc. *11M 583G  Nephrozisok 18 év felett 
Az eljárás a külön jogszabály szerinti II. és III. progresszivitás eljárási szintű nefrológia 
(0105 szakmakód) osztályról jelenthető.  

94/bd. *11M 5821  Vese-, húgyutak egyéb belgyógyászati betegségei 18 év felett, cytostaticus vagy 
cyclosporin kezeléssel 
Az eljárás a külön jogszabály szerinti II. és III. progresszivitás eljárási szintű nefrológia 
(0105 szakmakód) osztályról jelenthető.” 

 
12. Az R1. 4. számú melléklet 122/a. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:  
 
„122/a. *99M 9430 Sugárterápia 
 *99M 9433 Képvezérelt Sugárterápia (IGRT) 
 *99M 9434 Képvezérelt- intenzitás modulált sugárterápia (IMRT+IGRT) 
1122  Bács-Kiskun Megyei Kórház, Kecskemét 
1640  Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr 
2137  Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház 
2891  Uzsoki utcai Kórház 
2894  Debreceni Egyetem Klinikai Központ 
2906  Országos Onkológiai Intézet 
2912  Pécsi Tudományegyetem 
2917  Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ 
N594  Csolnoky Ferenc Kórház, Veszprém 
N595  Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely 
N599  Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház 
R464  Békés Megyei Központi Kórház, Gyula 
R730  Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház” 
 
13. Az R1. 4. számú melléklete a következő 122/h. ponttal egészül ki: 
 
„122/h. *99M 9734 Brachyterápia - intersticiális kezelés, fém tű alkalmazásával 
 *99M 9735 Brachyterápia – intersticiális kezelés, műanyag katéter alkalmazásával 
 *99M 9736 Brachyterápia – intersticiális kezelés, speciális nagyértékű műanyag katéter alkalmazásával 
2137   Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház 
2891   Uzsoki utcai Kórház 
2894   Debreceni Egyetem Klinikai Központ 
2906   Országos Onkológiai Intézet 
2912   Pécsi Tudományegyetem 
2917   Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ” 
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14. Az R1. 4. számú melléklet 1. pontja az „R730” megjelölésű sort követően a következő sorral egészül ki: 
 
„S827 Országos Mentális, Ideggyógyászati és Idegsebészeti Intézet” 
 
15. Az R1. 4. számú melléklet 2. pontja az „R730” megjelölésű sort követően a következő sorral egészül ki: 
 
„S827 Országos Mentális, Ideggyógyászati és Idegsebészeti Intézet” 
 
16. Az R1. 4. számú melléklet 3. pontja az „R730” megjelölésű sort követően a következő sorral egészül ki: 
 
„S827 Országos Mentális, Ideggyógyászati és Idegsebészeti Intézet” 
 
17. Az R1. 4. számú melléklet 4. pontja az „R730” megjelölésű sort követően a következő sorral egészül ki: 
 
„S827 Országos Mentális, Ideggyógyászati és Idegsebészeti Intézet” 
 
18. Az R1. 4. számú melléklet 4/a. pontja az „R730” megjelölésű sort követően a következő sorral egészül ki: 
 
„S827 Országos Mentális, Ideggyógyászati és Idegsebészeti Intézet” 
 
19. Az R1. 4. számú melléklet 4/b. pontja az „R730” megjelölésű sort követően a következő sorral egészül ki: 
 
„S827 Országos Mentális, Ideggyógyászati és Idegsebészeti Intézet” 
 
20. Az R1. 4. számú melléklet 5. pontja az „R464” megjelölésű sort követően a következő sorral egészül ki: 
 
„S827 Országos Mentális, Ideggyógyászati és Idegsebészeti Intézet” 
 
21. Az R1. 4. számú melléklet 6. pontja az „R730” megjelölésű sort követően a következő sorral egészül ki: 
 
„S827 Országos Mentális, Ideggyógyászati és Idegsebészeti Intézet” 
 
22. Az R1. 4. számú melléklet 7. pontja az „R730” megjelölésű sort követően a következő sorral egészül ki: 
 
„S827 Országos Mentális, Ideggyógyászati és Idegsebészeti Intézet” 
 
23. Az R1. 4. számú melléklet 8. pontja a „K403” megjelölésű sort követően a következő sorral egészül ki: 
 
„S827 Országos Mentális, Ideggyógyászati és Idegsebészeti Intézet” 
 
24. Az R1. 4. számú melléklet 11. pontja a „K403” megjelölésű sort követően a következő sorral egészül ki: 
 
„S827 Országos Mentális, Ideggyógyászati és Idegsebészeti Intézet” 
 
25. Az R1. 4. számú melléklet 13. pontja az „R730” megjelölésű sort követően a következő sorral egészül ki: 
 
„S827 Országos Mentális, Ideggyógyászati és Idegsebészeti Intézet” 
 
26. Az R1. 4. számú melléklet 14. pontja az „R730” megjelölésű sort követően a következő sorral egészül ki: 
 
„S827 Országos Mentális, Ideggyógyászati és Idegsebészeti Intézet” 
 
27. Az R1. 4. számú melléklet 14/a. pontja az „R730” megjelölésű sort követően a következő sorral egészül ki: 
 
„S827 Országos Mentális, Ideggyógyászati és Idegsebészeti Intézet” 
 
28. Az R1. 4. számú melléklet 14/b. pontja az „R730” megjelölésű sort követően a következő sorral egészül ki: 
 
„S827 Országos Mentális, Ideggyógyászati és Idegsebészeti Intézet” 
 
29. Az R1. 4. számú melléklet 14/c. pontja az „R730” megjelölésű sort követően a következő sorral egészül ki: 
 
„S827 Országos Mentális, Ideggyógyászati és Idegsebészeti Intézet” 
 
30. Az R1. 4. számú melléklet 55. pontja az „R730” megjelölésű sort követően a következő sorral egészül ki: 
 
„S827 Országos Mentális, Ideggyógyászati és Idegsebészeti Intézet” 
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14. Az R1. 4. számú melléklet 1. pontja az „R730” megjelölésű sort követően a következő sorral egészül ki: 
 
„S827 Országos Mentális, Ideggyógyászati és Idegsebészeti Intézet” 
 
15. Az R1. 4. számú melléklet 2. pontja az „R730” megjelölésű sort követően a következő sorral egészül ki: 
 
„S827 Országos Mentális, Ideggyógyászati és Idegsebészeti Intézet” 
 
16. Az R1. 4. számú melléklet 3. pontja az „R730” megjelölésű sort követően a következő sorral egészül ki: 
 
„S827 Országos Mentális, Ideggyógyászati és Idegsebészeti Intézet” 
 
17. Az R1. 4. számú melléklet 4. pontja az „R730” megjelölésű sort követően a következő sorral egészül ki: 
 
„S827 Országos Mentális, Ideggyógyászati és Idegsebészeti Intézet” 
 
18. Az R1. 4. számú melléklet 4/a. pontja az „R730” megjelölésű sort követően a következő sorral egészül ki: 
 
„S827 Országos Mentális, Ideggyógyászati és Idegsebészeti Intézet” 
 
19. Az R1. 4. számú melléklet 4/b. pontja az „R730” megjelölésű sort követően a következő sorral egészül ki: 
 
„S827 Országos Mentális, Ideggyógyászati és Idegsebészeti Intézet” 
 
20. Az R1. 4. számú melléklet 5. pontja az „R464” megjelölésű sort követően a következő sorral egészül ki: 
 
„S827 Országos Mentális, Ideggyógyászati és Idegsebészeti Intézet” 
 
21. Az R1. 4. számú melléklet 6. pontja az „R730” megjelölésű sort követően a következő sorral egészül ki: 
 
„S827 Országos Mentális, Ideggyógyászati és Idegsebészeti Intézet” 
 
22. Az R1. 4. számú melléklet 7. pontja az „R730” megjelölésű sort követően a következő sorral egészül ki: 
 
„S827 Országos Mentális, Ideggyógyászati és Idegsebészeti Intézet” 
 
23. Az R1. 4. számú melléklet 8. pontja a „K403” megjelölésű sort követően a következő sorral egészül ki: 
 
„S827 Országos Mentális, Ideggyógyászati és Idegsebészeti Intézet” 
 
24. Az R1. 4. számú melléklet 11. pontja a „K403” megjelölésű sort követően a következő sorral egészül ki: 
 
„S827 Országos Mentális, Ideggyógyászati és Idegsebészeti Intézet” 
 
25. Az R1. 4. számú melléklet 13. pontja az „R730” megjelölésű sort követően a következő sorral egészül ki: 
 
„S827 Országos Mentális, Ideggyógyászati és Idegsebészeti Intézet” 
 
26. Az R1. 4. számú melléklet 14. pontja az „R730” megjelölésű sort követően a következő sorral egészül ki: 
 
„S827 Országos Mentális, Ideggyógyászati és Idegsebészeti Intézet” 
 
27. Az R1. 4. számú melléklet 14/a. pontja az „R730” megjelölésű sort követően a következő sorral egészül ki: 
 
„S827 Országos Mentális, Ideggyógyászati és Idegsebészeti Intézet” 
 
28. Az R1. 4. számú melléklet 14/b. pontja az „R730” megjelölésű sort követően a következő sorral egészül ki: 
 
„S827 Országos Mentális, Ideggyógyászati és Idegsebészeti Intézet” 
 
29. Az R1. 4. számú melléklet 14/c. pontja az „R730” megjelölésű sort követően a következő sorral egészül ki: 
 
„S827 Országos Mentális, Ideggyógyászati és Idegsebészeti Intézet” 
 
30. Az R1. 4. számú melléklet 55. pontja az „R730” megjelölésű sort követően a következő sorral egészül ki: 
 
„S827 Országos Mentális, Ideggyógyászati és Idegsebészeti Intézet” 
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31. Az R1. 4. számú melléklet 67., 67/a., 67/b., 68., 69., 70., 71., 72., 73., 74., 75., 78., 79., 80., 82., 83., 84. pontja 
az „R730” megjelölésű sort követően a következő sorral egészül ki: 
 
„S828 Országos Mozgásszervi Intézet” 
 
32. Az R1. 4. számú melléklet 88. pontja az „R730” megjelölésű sort követően a következő sorral egészül ki: 
 
„S827 Országos Mentális, Ideggyógyászati és Idegsebészeti Intézet” 
 
33. Az R1. 4. számú melléklet 88/a. pontja az „R730” megjelölésű sort követően a következő sorral egészül ki: 
 
„S827 Országos Mentális, Ideggyógyászati és Idegsebészeti Intézet” 
 
34. Az R1. 4. számú melléklet 88/b. pontja az „R730” megjelölésű sort követően a következő sorral egészül ki: 
 
„S827 Országos Mentális, Ideggyógyászati és Idegsebészeti Intézet” 
 
35. Az R1. 4. számú melléklet 90/a. pontja az „M915” megjelölésű sort követően a következő sorral egészül ki: 
 
„S828 Országos Mozgásszervi Intézet” 
 
36. Az R1. 4. számú melléklet 93/a. pontja az „M915” megjelölésű sort követően a következő sorral egészül ki: 
 
„S828 Országos Mozgásszervi Intézet” 
 
37. Az R1. 4. számú melléklet 93/b., 93/c. pontja az „R730” megjelölésű sort követően a következő sorral egészül 
ki: 
 
„S828 Országos Mozgásszervi Intézet” 
 
38. Az R1. 4. számú melléklet 94. pontja az „R730” megjelölésű sort követően a következő sorral egészül ki: 
 
„S827 Országos Mentális, Ideggyógyászati és Idegsebészeti Intézet” 
 
39. Az R1. 4. számú melléklet 98. pontja az „R730” megjelölésű sort követően a következő sorral egészül ki: 
 
„S827 Országos Mentális, Ideggyógyászati és Idegsebészeti Intézet” 
 
40. Az R1. 4. számú melléklet 100. pontja az „R730” megjelölésű sort követően a következő sorral egészül ki: 
 
„S827 Országos Mentális, Ideggyógyászati és Idegsebészeti Intézet” 
 
41. Az R1. 4. számú melléklet 114. pontja az „R730” megjelölésű sort követően a következő sorral egészül ki: 
 
„S827 Országos Mentális, Ideggyógyászati és Idegsebészeti Intézet” 
 
42. Az R1. 4. számú melléklet 122/f. pontja a „2917” megjelölésű sort követően a következő sorral egészül ki: 
 
„S827 Országos Mentális, Ideggyógyászati és Idegsebészeti Intézet” 
 
43. Az R1. 4. számú melléklet 122/g. pontja a „2917” megjelölésű sort követően a következő sorral egészül ki: 
 
„S827 Országos Mentális, Ideggyógyászati és Idegsebészeti Intézet” 
 
44. Az R1. 4. számú melléklet 3/a. pontja a „2886” megjelölésű sort követően a következő sorral egészül ki: 
 
„2894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ” 
 
45. Az R1. 4. számú melléklet 3/b. pontja a „2886” megjelölésű sort követően a következő sorral egészül ki: 
 
„2894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ” 
 
46. Az R1. 4. számú melléklet 8. pontja a „2880” megjelölésű sort követően a következő sorral egészül ki: 
 
„2894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ” 
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47. Az R1. 4. számú melléklet 24. pontja a „2601” megjelölésű sort követően a következő sorral egészül ki: 
 
„2894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ” 
 
48. Az R1. 4. számú melléklet 110/k. pontja a „2877” megjelölésű sort követően a következő sorral egészül ki: 
 
„2894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ” 
 
49. Az R1. 4. számú melléklet 123/a. pontja a „2891” megjelölésű sort követően a következő sorral egészül ki: 
 
„2894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ” 
 
50. Az R1. 4. számú melléklet 
a) 3/b., 4., 4/a., 4/b., 5., 6., 7., 18., 19., 26., 27., 28., 29., 30., 31., 31/a., 31/b., 32., 33., 35., 35/a., 36., 37., 38., 43., 
47/a., 47/b., 48., 49., 50., 51., 53., 54., 55., 56., 57., 58., 59., 60., 61., 62., 62/a., 64., 65., 65/c., 65/d., 66/a., 66/m., 
67., 67/a., 67/b., 68., 69., 70., 71., 72., 73., 74., 75., 76., 77., 78., 79., 80., 82., 83., 84., 87., 87/a., 87/b., 88., 89., 
93/d., 93/e., 93/f., 93/g., 94/b., 95., 96., 97., 98., 100., 111., 112., 114., 118/b., 118/e., 120/a., 122/h., 123/a., 125/a., 
125/b., 125/c., 125/d., 125/e., 125/f., 125/g., 125/h., 125/j., 126/b., 127., 128., 129., 130., 131., 132. pontjában  
a „Zala Megyei Kórház” szövegrész helyébe a „Zala Megyei Szent Rafael Kórház” szöveg, 
b) 26., 27., 28., 29., 30., 31., 31/a., 31/b., 31/c., 32., 32/a., 33., 34., 34/a., 34/b., 34/c., 34/d.,35., 35/a., 36., 37., 38., 
43., 47/a., 47/b., 48., 49., 50.,51., 53., 54., 55., 56., 57., 58., 59., 60., 61., 62., 62/a., 64., 65., 65/c., 10., 101/a., 
101/b.,117/a. „18 év felett”, 117/a. „18 év alatt”, 118/a., 118/b., 118/c., 118/e., 120/a. pontjában a „Gottsegen György 
Országos Kardiológiai Intézet” szövegrész helyébe a „Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet” 
szöveg 
lép. 
 
51. Hatályát veszti az R1. 4. számú melléklet 
a) 32., 32/a., 34. és 120/a. pontja, 
b) 93/a., 93/b., 93/c. pontjában a „2907” megjelölésű sor, 
c) 67., 67/a., 67/b., 68., 69., 70., 71., 72., 73., 74., 75., 78., 79., 80., 82., 83., 84., 90/a. pontjában a „2913” 
megjelölésű sor, 
d) 1., 2., 3., 4., 4/a., 4/b., 5., 6., 7., 8., 11., 13., 14., 14/a., 14/b., 14/c.,55., 88., 88/a., 88/b., 94., 98., 100. 114., 122/f., 
122/g. pontjában a „2903” megjelölésű sor, 
e) 3/a., 3/b., 4/a., 4/b., 5., 6., 8., 18., 24., 54., 55., 56., 66/a., 66/h.,66/i., 66/m., 67., 67/a., 67/b., 68., 69., 70., 71., 
72., 73., 74., 75., 76., 77., 78., 79., 80., 82., 83., 84., 85., 87., 87/a., 87/b., 88., 89., 93/b., 93/c., 93/d., 93/e., 93/f., 
93/g., 110/k., 111., 112., 114., 122/h., 123/a., 125/a., 125/b., 125/c., 125/d., 125/e., 125/f., 125/g., 125/h., 125/j., 
126/b. pontjában az „R787 Debreceni Egyetem Kenézy Gyula Egyetemi Kórház” szövegrész. 
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47. Az R1. 4. számú melléklet 24. pontja a „2601” megjelölésű sort követően a következő sorral egészül ki: 
 
„2894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ” 
 
48. Az R1. 4. számú melléklet 110/k. pontja a „2877” megjelölésű sort követően a következő sorral egészül ki: 
 
„2894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ” 
 
49. Az R1. 4. számú melléklet 123/a. pontja a „2891” megjelölésű sort követően a következő sorral egészül ki: 
 
„2894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ” 
 
50. Az R1. 4. számú melléklet 
a) 3/b., 4., 4/a., 4/b., 5., 6., 7., 18., 19., 26., 27., 28., 29., 30., 31., 31/a., 31/b., 32., 33., 35., 35/a., 36., 37., 38., 43., 
47/a., 47/b., 48., 49., 50., 51., 53., 54., 55., 56., 57., 58., 59., 60., 61., 62., 62/a., 64., 65., 65/c., 65/d., 66/a., 66/m., 
67., 67/a., 67/b., 68., 69., 70., 71., 72., 73., 74., 75., 76., 77., 78., 79., 80., 82., 83., 84., 87., 87/a., 87/b., 88., 89., 
93/d., 93/e., 93/f., 93/g., 94/b., 95., 96., 97., 98., 100., 111., 112., 114., 118/b., 118/e., 120/a., 122/h., 123/a., 125/a., 
125/b., 125/c., 125/d., 125/e., 125/f., 125/g., 125/h., 125/j., 126/b., 127., 128., 129., 130., 131., 132. pontjában  
a „Zala Megyei Kórház” szövegrész helyébe a „Zala Megyei Szent Rafael Kórház” szöveg, 
b) 26., 27., 28., 29., 30., 31., 31/a., 31/b., 31/c., 32., 32/a., 33., 34., 34/a., 34/b., 34/c., 34/d.,35., 35/a., 36., 37., 38., 
43., 47/a., 47/b., 48., 49., 50.,51., 53., 54., 55., 56., 57., 58., 59., 60., 61., 62., 62/a., 64., 65., 65/c., 10., 101/a., 
101/b.,117/a. „18 év felett”, 117/a. „18 év alatt”, 118/a., 118/b., 118/c., 118/e., 120/a. pontjában a „Gottsegen György 
Országos Kardiológiai Intézet” szövegrész helyébe a „Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet” 
szöveg 
lép. 
 
51. Hatályát veszti az R1. 4. számú melléklet 
a) 32., 32/a., 34. és 120/a. pontja, 
b) 93/a., 93/b., 93/c. pontjában a „2907” megjelölésű sor, 
c) 67., 67/a., 67/b., 68., 69., 70., 71., 72., 73., 74., 75., 78., 79., 80., 82., 83., 84., 90/a. pontjában a „2913” 
megjelölésű sor, 
d) 1., 2., 3., 4., 4/a., 4/b., 5., 6., 7., 8., 11., 13., 14., 14/a., 14/b., 14/c.,55., 88., 88/a., 88/b., 94., 98., 100. 114., 122/f., 
122/g. pontjában a „2903” megjelölésű sor, 
e) 3/a., 3/b., 4/a., 4/b., 5., 6., 8., 18., 24., 54., 55., 56., 66/a., 66/h.,66/i., 66/m., 67., 67/a., 67/b., 68., 69., 70., 71., 
72., 73., 74., 75., 76., 77., 78., 79., 80., 82., 83., 84., 85., 87., 87/a., 87/b., 88., 89., 93/b., 93/c., 93/d., 93/e., 93/f., 
93/g., 110/k., 111., 112., 114., 122/h., 123/a., 125/a., 125/b., 125/c., 125/d., 125/e., 125/f., 125/g., 125/h., 125/j., 
126/b. pontjában az „R787 Debreceni Egyetem Kenézy Gyula Egyetemi Kórház” szövegrész. 
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6. melléklet a …/2021. (…) EMMI rendelethez 
 
 
1. Az R1. 8. számú melléklet 15. és 16. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek: 
„ 

15.  OENO  Megnevezés  Díjtétel (E Ft) 
   5812J  Speciális gerincműtét  3 000 

Elszámolásra jogosult intézetek: 
2894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ 
2912 Pécsi Tudományegyetem 
2917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ 
H915 Budai Egészségközpont Kft. 

Speciális gerincműtétért járó finanszírozási díj az alábbi indikációkban számolható el: 
Progresszív súlyos (65 fokot meghaladó), keringési és légzési elégtelenséghez vezető, mellkasi deformitással járó 
gerincgörbületek műtéti kezelése, intenzív ellátása. 
Malignus gerincdaganat kiterjesztett műtétei, csigolyatest eltávolítással és pótlással, mely magában foglalja a teljes 
intenzív ellátást is. 
Keresztcsonti daganatok eltávolítása, mely magában foglalja a teljes intenzív ellátást is.  
A nyaki gerinc és a cervicothoracalis átmenet komplex, elölről-hátulról történő rögzítése, mely magában foglalja  
a teljes intenzív ellátást is. 
A nyaki gerinc elülső, 3 szegmentumot meghaladó rögzítése (törés, tumor vagy degeneratív megbetegedések 
miatt).  
Spinális infekció miatt végzett stabilizáló műtét, mely magában foglalja a teljes intenzív ellátást és a szükséges 
antibiotikus kezelést is.  

 
 16.  OENO  Megnevezés  Díjtétel (E Ft) 

   5812K  Kombinált gerincműtét  5 600 

Elszámolásra jogosult intézetek: 
2894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ 
2912 Pécsi Tudományegyetem 
2917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ 
H915 Budai Egészségközpont Kft. 

Kombinált gerincműtétért járó finanszírozási díj az alábbi indikációkban számolható el: 
Progresszív súlyos (65 fokot meghaladó), keringési és légzési elégtelenséghez vezető, mellkasi deformitással 
járó gerincgörbületek kombinált, több ülésben elvégzett műtéti definitív korrekciója és stabilizációja, amely 
magában foglalja a HALO extenziót és a teljes intenzív ellátást is. 

Primer malignus gerincdaganat miatt több ülésben elvégzett kombinált műtét, csigolyatest eltávolítással  
„en block” rezekcióval és tumorprotézis beültetésével, mely magában foglalja a teljes intenzív ellátást is. 

Spinális infekció miatt több ülésben elvégzett speciális műtét, mely magában foglalja a teljes intenzív ellátást is.” 

2. Az R1. 8. számú melléklet 
a) 14. pontjában foglalt táblázatban az „5500” szövegrész helyébe a „6200” szöveg, 
b) 17. pontjában foglalt táblázatban a „2500” szövegrész helyébe a „3000” szöveg, 
c) 18. pontjában foglalt táblázatban az „5000” szövegrész helyébe az „5600” szöveg 
lép. 
 
3. Az R1. 8. számú melléklet 5., 6., 7., pontjában a „Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet” szövegrész 
helyébe a „Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet” szöveg lép. 
 
4. Az R1. 8. számú melléklet 17. pontja a „2917” megjelölésű sort követően a következő sorral egészül ki: 
 
„S827 Országos Mentális, Ideggyógyászati és Idegsebészeti Intézet” 
 
5. Az R1. 8. számú melléklet 18. pontja a „2917” megjelölésű sort követően a következő sorral egészül ki: 
 
„S827 Országos Mentális, Ideggyógyászati és Idegsebészeti Intézet” 
 
6. Hatályát veszti az R1. 8. számú melléklet 17. és 18. pontjában a „2903 Országos Klinikai Idegtudományi Intézet” 
szövegrész. 
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7. melléklet a …/2021. (…) EMMI rendelethez 
 
1. Az R1. 9. melléklet I. pontjában foglalt táblázat a „12780” megjelölésű sorát követően a következő sorokkal 
egészül ki: 
 

(OENO Megnevezés 

Csak  
a II. fejezetben 

felsorolt 
aneszteziológiai 

eljárások 
alkalmazásával 

végezhető 
egynapos 
ellátásként 

Csak 
fekvőbeteg-
szakellátó 
szervezeti 
egységben 
végezhető 
egynapos 
ellátásként 

Sürgősségi 
indikáció esetén 

csak 
fekvőbeteg-
szakellátó 
szervezeti 
egységben 
végezhető 
egynapos 
ellátásként 

Minimum 
20 óra ellátási 
időt követően  
– beleértve  

a beteg-
megfigyelés 
időtartamát – 
számolható el 

egynapos 
ellátásként 

Sürgősségi 
indikáció esetén 

az egynapos 
ellátás 

kritériuma) 

„ 
14240 Biopsia myo/endocardii 

transvenosa ventr.dextri 
 x    

14241 Biopsia myo/endocardii 
transseptalis ventr.sin. 

 x    

” 
2. Az R1. 9. melléklet I. pontjában foglalt táblázat az „58091” megjelölésű sorát követően a következő sorokkal 
egészül ki: 
 

(OENO Megnevezés 

Csak  
a II. fejezetben 

felsorolt 
aneszteziológiai 

eljárások 
alkalmazásával 

végezhető 
egynapos 
ellátásként 

Csak 
fekvőbeteg-
szakellátó 
szervezeti 
egységben 
végezhető 
egynapos 
ellátásként 

Sürgősségi 
indikáció esetén 

csak 
fekvőbeteg-
szakellátó 
szervezeti 
egységben 
végezhető 
egynapos 
ellátásként 

Minimum  
20 óra ellátási 
időt követően  
– beleértve  

a beteg-
megfigyelés 
időtartamát – 
számolható el 

egynapos 
ellátásként 

Sürgősségi 
indikáció esetén 

az egynapos 
ellátás 

kritériuma) 

„ 
5810K Percutan transpediculáris 

vertebroplastica 
 x    

” 
3. Az R1. 9. melléklet III. pontjában foglalt táblázat a „12780” megjelölésű sorát követően a következő sorokkal 
egészül ki 
 

(OENO kód OENO megnevezés HBCs kód HBCs megnevezés) 
„ 

14240 Biopsia myo/endocardii transvenosa 
ventr.dextri 

 *05P 1800  Diagnosztikus katéterezés 

14241 Biopsia myo/endocardii transseptalis 
ventr.sin. 

 *05P 1800  Diagnosztikus katéterezés 

” 
 
4. Az R1. 9. melléklet III. pontja az alábbi sorral egészül ki:  
 

(OENO kód OENO megnevezés HBCs kód HBCs megnevezés) 
„ 

5810K Percutan transpediculáris vertebroplastica 08P 3780 Rutin hát-, nyakműtétek 
” 
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7. melléklet a …/2021. (…) EMMI rendelethez 
 
1. Az R1. 9. melléklet I. pontjában foglalt táblázat a „12780” megjelölésű sorát követően a következő sorokkal 
egészül ki: 
 

(OENO Megnevezés 

Csak  
a II. fejezetben 

felsorolt 
aneszteziológiai 

eljárások 
alkalmazásával 

végezhető 
egynapos 
ellátásként 

Csak 
fekvőbeteg-
szakellátó 
szervezeti 
egységben 
végezhető 
egynapos 
ellátásként 

Sürgősségi 
indikáció esetén 

csak 
fekvőbeteg-
szakellátó 
szervezeti 
egységben 
végezhető 
egynapos 
ellátásként 

Minimum 
20 óra ellátási 
időt követően  
– beleértve  

a beteg-
megfigyelés 
időtartamát – 
számolható el 

egynapos 
ellátásként 

Sürgősségi 
indikáció esetén 

az egynapos 
ellátás 

kritériuma) 

„ 
14240 Biopsia myo/endocardii 

transvenosa ventr.dextri 
 x    

14241 Biopsia myo/endocardii 
transseptalis ventr.sin. 

 x    

” 
2. Az R1. 9. melléklet I. pontjában foglalt táblázat az „58091” megjelölésű sorát követően a következő sorokkal 
egészül ki: 
 

(OENO Megnevezés 

Csak  
a II. fejezetben 

felsorolt 
aneszteziológiai 

eljárások 
alkalmazásával 

végezhető 
egynapos 
ellátásként 

Csak 
fekvőbeteg-
szakellátó 
szervezeti 
egységben 
végezhető 
egynapos 
ellátásként 

Sürgősségi 
indikáció esetén 

csak 
fekvőbeteg-
szakellátó 
szervezeti 
egységben 
végezhető 
egynapos 
ellátásként 

Minimum  
20 óra ellátási 
időt követően  
– beleértve  

a beteg-
megfigyelés 
időtartamát – 
számolható el 

egynapos 
ellátásként 

Sürgősségi 
indikáció esetén 

az egynapos 
ellátás 

kritériuma) 

„ 
5810K Percutan transpediculáris 

vertebroplastica 
 x    

” 
3. Az R1. 9. melléklet III. pontjában foglalt táblázat a „12780” megjelölésű sorát követően a következő sorokkal 
egészül ki 
 

(OENO kód OENO megnevezés HBCs kód HBCs megnevezés) 
„ 

14240 Biopsia myo/endocardii transvenosa 
ventr.dextri 

 *05P 1800  Diagnosztikus katéterezés 

14241 Biopsia myo/endocardii transseptalis 
ventr.sin. 

 *05P 1800  Diagnosztikus katéterezés 

” 
 
4. Az R1. 9. melléklet III. pontja az alábbi sorral egészül ki:  
 

(OENO kód OENO megnevezés HBCs kód HBCs megnevezés) 
„ 

5810K Percutan transpediculáris vertebroplastica 08P 3780 Rutin hát-, nyakműtétek 
” 
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8. melléklet a …/2021. (…) EMMI rendelethez 
 
1. Az R1. 10. számú melléklete a következő címmel egészül ki:  
 

„Az aktív fekvőbeteg-ellátási háttér mellett ambuláns formában is nyújtható kúraszerű kezelések” 
 
2. Az R1. 10. számú mellékletében foglalt táblázat 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:  
 
  (Elszámolható  

HBCs csoportok:  ha BNO:  és az OENO:) 

„ 
1. Daganatos 
betegségek 

 782B, 945A, 945B, 
950F, 950H 

 Felsorolt HBCs-k 
betegségei 

 Kombinált kemoterápiás 
szerekkel végzett 
daganatgátló kezelések, 
kivéve az 59691 
Cytostaticus szer i.v. 
monotherápia 

  9430, 9433, 9434, 9710, 
9711, 9713 

 Felsorolt HBCs-k 
betegségei 

 Sugárterápiás kezelések 

 9731 A HBCs összes 
betegsége 

37630, 37650, 38661 

9732 A HBCs összes 
betegsége 

38610, 38621, 38622, 
38662, 38663, 38664 

9733 A HBCs összes 
betegsége 

38631, 38632, 38633, 
38652, 38665, 38666, 
38667, 38683, 38684 

   959A-L, 9511-9515  Felsorolt HBCs-k 
betegségei 

 Kemoterápiás szerekkel 
vagy kemoterápiás 
szerekkel és 
radioterápiával végzett 
daganatgátló kezelések 

” 
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9. melléklet a …/2021. (…) EMMI rendelethez 
 
1. Az R1. 14. számú melléklet I. A) pontjában foglalt táblázat a „99M 9430” sort követően a következő sorokkal 
egészül ki: 
 
„ 

*99M 9433 Képvezérelt Sugárterápia (IGRT) 
*99M 9434 Képvezérelt- intenzitás modulált sugárterápia (IMRT+IGRT) 

” 
 
2. Az R1. 14. számú melléklet I. A) pontjában foglalt táblázat a „99M 9720” megjelölésű sort követően a következő 
sorokkal egészül ki: 
 
„ 

99M 9731 Brachyterápia – testfelszíni kezelés 
99M 9732 Brachyterápia – intraluminális kezelés 
99M 9733 Brachyterápia – intrakavitális kezelés 
*99M 9734 Brachyterápia - intersticiális kezelés, fém tű alkalmazásával 

*99M 9735 Brachyterápia – intersticiális kezelés, műanyag katéter 
alkalmazásával 

*99M 9736 Brachyterápia – intersticiális kezelés, speciális nagyértékű műanyag 
katéter alkalmazásával 

” 
 

3. Az R1. 14. számú melléklet I. pontja a következő G) résszel egészül ki: 
 

„G) 
 

*99M 9430 Sugárterápia 
*99M 9433 Képvezérelt Sugárterápia (IGRT) 
*99M 9434 Képvezérelt- intenzitás modulált sugárterápia (IMRT+IGRT) 

 
ha a megelőző ellátás a fentiek szerinti HBCs ellátása volt, és az azt követő visszavétel nem a fentiek szerinti HBCs 
ellátás volt.” 
 
4. Az R1. 14. számú melléklet I. B) pontjában a „# * 06M 300E OPT alultápláltsággal járó kórképekben 2 éves kor 
alatt” szövegrész helyébe a „# * 06M 300E OPT alultápláltsággal járó kórképekben 8 éves kor alatt” szöveg lép. 
 
5. Hatályát veszti az R1. 14. számú melléklet 
a) I. A) pontjában foglalt táblázat „99M 9730” megjelölésű sora, 
b) I. AA) pontjában foglalt táblázat „99M 9430” megjelölésű sora, 
c) I. C) pontjában foglalt táblázat „*04M 1360” megjelölésű sora. 
 
  

10. melléklet a …/2021. (…) EMMI rendelethez 
 
Az R1. 19. számú mellékletében foglalt táblázat a következő 244/a. és 244/b. sorral egészül ki: 
 
  (A  B  C D) 
„ 

244/a.  024  Coronária intervenciók  14240  Biopsia myo/endocardii transvenosa 
ventr.dextri 

244/b.  024  Coronária intervenciók  14241  Biopsia myo/endocardii transseptalis 
ventr.sin. 

” 
 
 
 

11. melléklet a …/2021. (…) EMMI rendelethez 
 
1. Az R2. 2. melléklet I. pontjában foglalt táblázat a „2662H” megjelölésű sort követően a következő sorral egészül 
ki: 
 

(OENO kód Cs Egészségügyi eljárás 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 

„2662I  Timidin-kináz enzimaktivitás meghatározása              
 

14 16 18 19 22 24 26 28 29 31 32 33 34 38 39 40 46 48 50 51 54 55 56 59 601 604 65 A2 7308 7600 OENO kód2) 

                  X        O    2662I” 
 
2. Az R2. 2. melléklet I. pontjában foglalt táblázat a „2662L” megjelölésű sort követően a következő sorral egészül 
ki: 
 

(OENO kód Cs Egészségügyi eljárás 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 

„2662M  Humán epididymis protein (HE4) koncentráció 
meghatározása 

             

 
14 16 18 19 22 24 26 28 29 31 32 33 34 38 39 40 46 48 50 51 54 55 56 59 601 604 65 A2 7308 7600 OENO kód2) 

                  X        O    2662M” 
 
3. Az R2. 2. melléklet I. pontjában foglalt táblázat „30610” megjelölésű sora helyébe a következő sor lép: 
 

(OENO kód Cs Egészségügyi eljárás 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 

„30610  Besugárzás tervezése, külső, kézi            O  
 

14 16 18 19 22 24 26 28 29 31 32 33 34 38 39 40 46 48 50 51 54 55 56 59 601 604 65 A2 7308 7600 OENO kód2) 

     X              O           30610” 
 
4. Az R2. 2. melléklet I. pontjában foglalt táblázat „30611” megjelölésű sora helyébe a következő sor lép: 
 

(OENO kód Cs Egészségügyi eljárás 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 

„30611  Besugárzás tervezése, külső, számítógépes, egy mezőnél 
vagy opponáló mezőelrendezésnél 

           O  

 
14 16 18 19 22 24 26 28 29 31 32 33 34 38 39 40 46 48 50 51 54 55 56 59 601 604 65 A2 7308 7600 OENO kód2) 

     X              O           30611” 
 
  

10. melléklet a …/2021. (…) EMMI rendelethez 
 
Az R1. 19. számú mellékletében foglalt táblázat a következő 244/a. és 244/b. sorral egészül ki: 
 
  (A  B  C D) 
„ 

244/a.  024  Coronária intervenciók  14240  Biopsia myo/endocardii transvenosa 
ventr.dextri 

244/b.  024  Coronária intervenciók  14241  Biopsia myo/endocardii transseptalis 
ventr.sin. 

” 
 
 
 

11. melléklet a …/2021. (…) EMMI rendelethez 
 
1. Az R2. 2. melléklet I. pontjában foglalt táblázat a „2662H” megjelölésű sort követően a következő sorral egészül 
ki: 
 

(OENO kód Cs Egészségügyi eljárás 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 

„2662I  Timidin-kináz enzimaktivitás meghatározása              
 

14 16 18 19 22 24 26 28 29 31 32 33 34 38 39 40 46 48 50 51 54 55 56 59 601 604 65 A2 7308 7600 OENO kód2) 

                  X        O    2662I” 
 
2. Az R2. 2. melléklet I. pontjában foglalt táblázat a „2662L” megjelölésű sort követően a következő sorral egészül 
ki: 
 

(OENO kód Cs Egészségügyi eljárás 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 

„2662M  Humán epididymis protein (HE4) koncentráció 
meghatározása 

             

 
14 16 18 19 22 24 26 28 29 31 32 33 34 38 39 40 46 48 50 51 54 55 56 59 601 604 65 A2 7308 7600 OENO kód2) 

                  X        O    2662M” 
 
3. Az R2. 2. melléklet I. pontjában foglalt táblázat „30610” megjelölésű sora helyébe a következő sor lép: 
 

(OENO kód Cs Egészségügyi eljárás 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 

„30610  Besugárzás tervezése, külső, kézi            O  
 

14 16 18 19 22 24 26 28 29 31 32 33 34 38 39 40 46 48 50 51 54 55 56 59 601 604 65 A2 7308 7600 OENO kód2) 

     X              O           30610” 
 
4. Az R2. 2. melléklet I. pontjában foglalt táblázat „30611” megjelölésű sora helyébe a következő sor lép: 
 

(OENO kód Cs Egészségügyi eljárás 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 

„30611  Besugárzás tervezése, külső, számítógépes, egy mezőnél 
vagy opponáló mezőelrendezésnél 

           O  

 
14 16 18 19 22 24 26 28 29 31 32 33 34 38 39 40 46 48 50 51 54 55 56 59 601 604 65 A2 7308 7600 OENO kód2) 

     X              O           30611” 
 
  

9. melléklet a 39/2021. (IX. 6.) EMMI rendelethez

1612 EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 16. szám 
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9. melléklet a …/2021. (…) EMMI rendelethez 
 
1. Az R1. 14. számú melléklet I. A) pontjában foglalt táblázat a „99M 9430” sort követően a következő sorokkal 
egészül ki: 
 
„ 

*99M 9433 Képvezérelt Sugárterápia (IGRT) 
*99M 9434 Képvezérelt- intenzitás modulált sugárterápia (IMRT+IGRT) 

” 
 
2. Az R1. 14. számú melléklet I. A) pontjában foglalt táblázat a „99M 9720” megjelölésű sort követően a következő 
sorokkal egészül ki: 
 
„ 

99M 9731 Brachyterápia – testfelszíni kezelés 
99M 9732 Brachyterápia – intraluminális kezelés 
99M 9733 Brachyterápia – intrakavitális kezelés 
*99M 9734 Brachyterápia - intersticiális kezelés, fém tű alkalmazásával 

*99M 9735 Brachyterápia – intersticiális kezelés, műanyag katéter 
alkalmazásával 

*99M 9736 Brachyterápia – intersticiális kezelés, speciális nagyértékű műanyag 
katéter alkalmazásával 

” 
 

3. Az R1. 14. számú melléklet I. pontja a következő G) résszel egészül ki: 
 

„G) 
 

*99M 9430 Sugárterápia 
*99M 9433 Képvezérelt Sugárterápia (IGRT) 
*99M 9434 Képvezérelt- intenzitás modulált sugárterápia (IMRT+IGRT) 

 
ha a megelőző ellátás a fentiek szerinti HBCs ellátása volt, és az azt követő visszavétel nem a fentiek szerinti HBCs 
ellátás volt.” 
 
4. Az R1. 14. számú melléklet I. B) pontjában a „# * 06M 300E OPT alultápláltsággal járó kórképekben 2 éves kor 
alatt” szövegrész helyébe a „# * 06M 300E OPT alultápláltsággal járó kórképekben 8 éves kor alatt” szöveg lép. 
 
5. Hatályát veszti az R1. 14. számú melléklet 
a) I. A) pontjában foglalt táblázat „99M 9730” megjelölésű sora, 
b) I. AA) pontjában foglalt táblázat „99M 9430” megjelölésű sora, 
c) I. C) pontjában foglalt táblázat „*04M 1360” megjelölésű sora. 
 
  

10. melléklet a …/2021. (…) EMMI rendelethez 
 
Az R1. 19. számú mellékletében foglalt táblázat a következő 244/a. és 244/b. sorral egészül ki: 
 
  (A  B  C D) 
„ 

244/a.  024  Coronária intervenciók  14240  Biopsia myo/endocardii transvenosa 
ventr.dextri 

244/b.  024  Coronária intervenciók  14241  Biopsia myo/endocardii transseptalis 
ventr.sin. 

” 
 
 
 

11. melléklet a …/2021. (…) EMMI rendelethez 
 
1. Az R2. 2. melléklet I. pontjában foglalt táblázat a „2662H” megjelölésű sort követően a következő sorral egészül 
ki: 
 

(OENO kód Cs Egészségügyi eljárás 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 

„2662I  Timidin-kináz enzimaktivitás meghatározása              
 

14 16 18 19 22 24 26 28 29 31 32 33 34 38 39 40 46 48 50 51 54 55 56 59 601 604 65 A2 7308 7600 OENO kód2) 

                  X        O    2662I” 
 
2. Az R2. 2. melléklet I. pontjában foglalt táblázat a „2662L” megjelölésű sort követően a következő sorral egészül 
ki: 
 

(OENO kód Cs Egészségügyi eljárás 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 

„2662M  Humán epididymis protein (HE4) koncentráció 
meghatározása 

             

 
14 16 18 19 22 24 26 28 29 31 32 33 34 38 39 40 46 48 50 51 54 55 56 59 601 604 65 A2 7308 7600 OENO kód2) 

                  X        O    2662M” 
 
3. Az R2. 2. melléklet I. pontjában foglalt táblázat „30610” megjelölésű sora helyébe a következő sor lép: 
 

(OENO kód Cs Egészségügyi eljárás 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 

„30610  Besugárzás tervezése, külső, kézi            O  
 

14 16 18 19 22 24 26 28 29 31 32 33 34 38 39 40 46 48 50 51 54 55 56 59 601 604 65 A2 7308 7600 OENO kód2) 

     X              O           30610” 
 
4. Az R2. 2. melléklet I. pontjában foglalt táblázat „30611” megjelölésű sora helyébe a következő sor lép: 
 

(OENO kód Cs Egészségügyi eljárás 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 

„30611  Besugárzás tervezése, külső, számítógépes, egy mezőnél 
vagy opponáló mezőelrendezésnél 

           O  

 
14 16 18 19 22 24 26 28 29 31 32 33 34 38 39 40 46 48 50 51 54 55 56 59 601 604 65 A2 7308 7600 OENO kód2) 

     X              O           30611” 
 
  

10. melléklet a …/2021. (…) EMMI rendelethez 
 
Az R1. 19. számú mellékletében foglalt táblázat a következő 244/a. és 244/b. sorral egészül ki: 
 
  (A  B  C D) 
„ 

244/a.  024  Coronária intervenciók  14240  Biopsia myo/endocardii transvenosa 
ventr.dextri 

244/b.  024  Coronária intervenciók  14241  Biopsia myo/endocardii transseptalis 
ventr.sin. 

” 
 
 
 

11. melléklet a …/2021. (…) EMMI rendelethez 
 
1. Az R2. 2. melléklet I. pontjában foglalt táblázat a „2662H” megjelölésű sort követően a következő sorral egészül 
ki: 
 

(OENO kód Cs Egészségügyi eljárás 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 

„2662I  Timidin-kináz enzimaktivitás meghatározása              
 

14 16 18 19 22 24 26 28 29 31 32 33 34 38 39 40 46 48 50 51 54 55 56 59 601 604 65 A2 7308 7600 OENO kód2) 

                  X        O    2662I” 
 
2. Az R2. 2. melléklet I. pontjában foglalt táblázat a „2662L” megjelölésű sort követően a következő sorral egészül 
ki: 
 

(OENO kód Cs Egészségügyi eljárás 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 

„2662M  Humán epididymis protein (HE4) koncentráció 
meghatározása 

             

 
14 16 18 19 22 24 26 28 29 31 32 33 34 38 39 40 46 48 50 51 54 55 56 59 601 604 65 A2 7308 7600 OENO kód2) 

                  X        O    2662M” 
 
3. Az R2. 2. melléklet I. pontjában foglalt táblázat „30610” megjelölésű sora helyébe a következő sor lép: 
 

(OENO kód Cs Egészségügyi eljárás 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 

„30610  Besugárzás tervezése, külső, kézi            O  
 

14 16 18 19 22 24 26 28 29 31 32 33 34 38 39 40 46 48 50 51 54 55 56 59 601 604 65 A2 7308 7600 OENO kód2) 

     X              O           30610” 
 
4. Az R2. 2. melléklet I. pontjában foglalt táblázat „30611” megjelölésű sora helyébe a következő sor lép: 
 

(OENO kód Cs Egészségügyi eljárás 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 

„30611  Besugárzás tervezése, külső, számítógépes, egy mezőnél 
vagy opponáló mezőelrendezésnél 

           O  

 
14 16 18 19 22 24 26 28 29 31 32 33 34 38 39 40 46 48 50 51 54 55 56 59 601 604 65 A2 7308 7600 OENO kód2) 

     X              O           30611” 
 
  

9. melléklet a 39/2021. (IX. 6.) EMMI rendelethez
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10. melléklet a …/2021. (…) EMMI rendelethez 
 
Az R1. 19. számú mellékletében foglalt táblázat a következő 244/a. és 244/b. sorral egészül ki: 
 
  (A  B  C D) 
„ 

244/a.  024  Coronária intervenciók  14240  Biopsia myo/endocardii transvenosa 
ventr.dextri 

244/b.  024  Coronária intervenciók  14241  Biopsia myo/endocardii transseptalis 
ventr.sin. 

” 
 
 
 

11. melléklet a …/2021. (…) EMMI rendelethez 
 
1. Az R2. 2. melléklet I. pontjában foglalt táblázat a „2662H” megjelölésű sort követően a következő sorral egészül 
ki: 
 

(OENO kód Cs Egészségügyi eljárás 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 

„2662I  Timidin-kináz enzimaktivitás meghatározása              
 

14 16 18 19 22 24 26 28 29 31 32 33 34 38 39 40 46 48 50 51 54 55 56 59 601 604 65 A2 7308 7600 OENO kód2) 

                  X        O    2662I” 
 
2. Az R2. 2. melléklet I. pontjában foglalt táblázat a „2662L” megjelölésű sort követően a következő sorral egészül 
ki: 
 

(OENO kód Cs Egészségügyi eljárás 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 

„2662M  Humán epididymis protein (HE4) koncentráció 
meghatározása 

             

 
14 16 18 19 22 24 26 28 29 31 32 33 34 38 39 40 46 48 50 51 54 55 56 59 601 604 65 A2 7308 7600 OENO kód2) 

                  X        O    2662M” 
 
3. Az R2. 2. melléklet I. pontjában foglalt táblázat „30610” megjelölésű sora helyébe a következő sor lép: 
 

(OENO kód Cs Egészségügyi eljárás 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 

„30610  Besugárzás tervezése, külső, kézi            O  
 

14 16 18 19 22 24 26 28 29 31 32 33 34 38 39 40 46 48 50 51 54 55 56 59 601 604 65 A2 7308 7600 OENO kód2) 

     X              O           30610” 
 
4. Az R2. 2. melléklet I. pontjában foglalt táblázat „30611” megjelölésű sora helyébe a következő sor lép: 
 

(OENO kód Cs Egészségügyi eljárás 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 

„30611  Besugárzás tervezése, külső, számítógépes, egy mezőnél 
vagy opponáló mezőelrendezésnél 

           O  

 
14 16 18 19 22 24 26 28 29 31 32 33 34 38 39 40 46 48 50 51 54 55 56 59 601 604 65 A2 7308 7600 OENO kód2) 

     X              O           30611” 
 
  

10. melléklet a …/2021. (…) EMMI rendelethez 
 
Az R1. 19. számú mellékletében foglalt táblázat a következő 244/a. és 244/b. sorral egészül ki: 
 
  (A  B  C D) 
„ 

244/a.  024  Coronária intervenciók  14240  Biopsia myo/endocardii transvenosa 
ventr.dextri 

244/b.  024  Coronária intervenciók  14241  Biopsia myo/endocardii transseptalis 
ventr.sin. 

” 
 
 
 

11. melléklet a …/2021. (…) EMMI rendelethez 
 
1. Az R2. 2. melléklet I. pontjában foglalt táblázat a „2662H” megjelölésű sort követően a következő sorral egészül 
ki: 
 

(OENO kód Cs Egészségügyi eljárás 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 

„2662I  Timidin-kináz enzimaktivitás meghatározása              
 

14 16 18 19 22 24 26 28 29 31 32 33 34 38 39 40 46 48 50 51 54 55 56 59 601 604 65 A2 7308 7600 OENO kód2) 

                  X        O    2662I” 
 
2. Az R2. 2. melléklet I. pontjában foglalt táblázat a „2662L” megjelölésű sort követően a következő sorral egészül 
ki: 
 

(OENO kód Cs Egészségügyi eljárás 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 

„2662M  Humán epididymis protein (HE4) koncentráció 
meghatározása 

             

 
14 16 18 19 22 24 26 28 29 31 32 33 34 38 39 40 46 48 50 51 54 55 56 59 601 604 65 A2 7308 7600 OENO kód2) 

                  X        O    2662M” 
 
3. Az R2. 2. melléklet I. pontjában foglalt táblázat „30610” megjelölésű sora helyébe a következő sor lép: 
 

(OENO kód Cs Egészségügyi eljárás 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 

„30610  Besugárzás tervezése, külső, kézi            O  
 

14 16 18 19 22 24 26 28 29 31 32 33 34 38 39 40 46 48 50 51 54 55 56 59 601 604 65 A2 7308 7600 OENO kód2) 

     X              O           30610” 
 
4. Az R2. 2. melléklet I. pontjában foglalt táblázat „30611” megjelölésű sora helyébe a következő sor lép: 
 

(OENO kód Cs Egészségügyi eljárás 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 

„30611  Besugárzás tervezése, külső, számítógépes, egy mezőnél 
vagy opponáló mezőelrendezésnél 

           O  

 
14 16 18 19 22 24 26 28 29 31 32 33 34 38 39 40 46 48 50 51 54 55 56 59 601 604 65 A2 7308 7600 OENO kód2) 

     X              O           30611” 
 
  

10. melléklet a 39/2021. (IX. 6.) EMMI rendelethez

11. melléklet a 39/2021. (IX. 6.) EMMI rendelethez

16. szám EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 1613
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5. Az R2. 2. melléklet I. pontjában foglalt táblázat a „30701” megjelölésű sort követően a következő sorokkal egészül 
ki: 
 

(OENO kód Cs Egészségügyi eljárás 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 

„30703  IGRT-s képalkotás és korrekciószámítás            O  
30704  Védendő szervek és céltérfogatok kontúrozása IMRT-s 

besugárzás esetén 
           O  

30705  IMRT-s besugárzás tervezése            O  
30706  Besugárzási terv dozimetriai ellenőrzése IMRT-s besugárzás 

esetén 
           O  

 
14 16 18 19 22 24 26 28 29 31 32 33 34 38 39 40 46 48 50 51 54 55 56 59 601 604 65 A2 7308 7600 OENO kód2) 

     X                         30703 
     X                         30704 
     X                         30705 
     X                         30706” 

 
6. Az R2. 2. melléklet I. pontjában foglalt táblázat „35205” megjelölésű sora helyébe a következő sor lép: 
 

(OENO kód Cs Egészségügyi eljárás 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 

„35205 * Pajzsmirigy maradványszövet kimutatása rhTSH stimulációs 
kezelést követően              

 
14 16 18 19 22 24 26 28 29 31 32 33 34 38 39 40 46 48 50 51 54 55 56 59 601 604 65 A2 7308 7600 OENO kód2) 

                          X    35205” 
 
7. Az R2. 2. számú mellékletbe foglalt I. pontjában foglalt táblázat a „36164” megjelölésű sort követően a következő 
sorral egészül ki: 

 
(OENO kód Cs Egészségügyi eljárás 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 

„36165 * Perifériás neurosonographia     O    O     
 
14 16 18 19 22 24 26 28 29 31 32 33 34 38 39 40 46 48 50 51 54 55 56 59 601 604 65 A2 7308 7600 OENO 

kód2 

                   X           3616
5” 

 
8. Az R2. 2. melléklet I. pontjában foglalt táblázat a „37283” megjelölésű sort követően a következő sorokkal egészül 
ki: 
 

(OENO kód Cs Egészségügyi eljárás 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 

„37289  Intenzitás modulált sugárterápia (IMRT)            O  
37290  Képvezérelt sugárterápia (IGRT)            O  

 
14 16 18 19 22 24 26 28 29 31 32 33 34 38 39 40 46 48 50 51 54 55 56 59 601 604 65 A2 7308 7600 OENO kód2) 

     X                         37289 
     X                         37290” 

 
9. Az R2. 2. melléklet I. pontjában foglalt táblázat „37650” megjelölésű sora helyébe a következő sor lép: 
 

(OENO kód Cs Egészségügyi eljárás 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 

„37650  HDR AL moulage kezelés            O  
 

14 16 18 19 22 24 26 28 29 31 32 33 34 38 39 40 46 48 50 51 54 55 56 59 601 604 65 A2 7308 7600 OENO kód2) 

     X                     O    37650” 
 
10. Az R2. 2. melléklet I. pontjában foglalt táblázat „37610”–„38633” megjelölésű sorai helyébe a következő sorok 
lépnek: 
 

(OENO kód Cs Egészségügyi eljárás 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 

„38610  HDR AL intraluminális kezelés, nyelőcső            O  
38621  HDR AL intraluminális kezelés, légcső (egyutas)            O  
38622  HDR AL intraluminális kezelés, légcső (többutas)            O  
38631  HDR AL intrakavitális kezelés, hüvely            O  
38632  HDR AL intrakavitális kezelés, méhtest            O  
38633  HDR AL intrakavitális kezelés, méhtest + hüvely            O  

 
 
 

14 16 18 19 22 24 26 28 29 31 32 33 34 38 39 40 46 48 50 51 54 55 56 59 601 604 65 A2 7308 7600 OENO kód2) 

     X                         38610 
     X                         38621 
     X                         38622 
     X                         38631 
     X                         38632 
     X                         38633” 

 
11. Az R2. 2. melléklet I. pontjában foglalt táblázat „38652” megjelölésű sora helyébe a következő sor lép: 
 

(OENO kód Cs Egészségügyi eljárás 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 

„38652  HDR AL intrakavitális kezelés, végbél            O  
 

14 16 18 19 22 24 26 28 29 31 32 33 34 38 39 40 46 48 50 51 54 55 56 59 601 604 65 A2 7308 7600 OENO kód2) 

     X                         38652” 
 
12. Az R2. 2. melléklet I. pontjában foglalt táblázat a „85840” megjelölésű sort követően a következő sorral egészül 
ki: 
 

(OENO kód Cs Egészségügyi eljárás 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 

„85849  A pajzsmirigy maradványszövet stimulációja rhTSH 
kezeléssel (gyógyszerár térítése nélkül) endokrinológiai 
gondozás során 

X            
 

 
14 16 18 19 22 24 26 28 29 31 32 33 34 38 39 40 46 48 50 51 54 55 56 59 601 604 65 A2 7308 7600 OENO kód2) 

                              85849” 
 
13. Az R2. 2. melléklet I. pontjában foglalt táblázat a „87032” megjelölésű sort követően a következő sorral egészül 
ki: 
 

(OENO kód Cs Egészségügyi eljárás 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 

„87040   Port behelyezés tartós parenterális táplálás céljából   X                    
 

14 16 18 19 22 24 26 28 29 31 32 33 34 38 39 40 46 48 50 51 54 55 56 59 601 604 65 A2 7308 7600 OENO kód2) 

                              87040” 
 

 
14. Hatályát veszti az R2. 2. melléklet I. pontjában foglalt táblázat „30644”, „30645”, „30646”, „30647”, „30700”, 
„30750”, „3440U”, „3440V”, „37005”, „37100”, „37510”, „37640”, „38317”, „38321”, „38347”, „38357”, „38500”, 
„38515”, „38521”, „38540”, „38550”, „38562”, „38599”, „38600”, „38601”, „38602”, „38603”, „38604”, „38605”, 
„38610”, „38634”, 38635”, „38636”, „38637”, „38638”, „38641”, „38642”, „38643”, „38644” és „38653” megjelölésű 
sora. 
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5. Az R2. 2. melléklet I. pontjában foglalt táblázat a „30701” megjelölésű sort követően a következő sorokkal egészül 
ki: 
 

(OENO kód Cs Egészségügyi eljárás 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 

„30703  IGRT-s képalkotás és korrekciószámítás            O  
30704  Védendő szervek és céltérfogatok kontúrozása IMRT-s 

besugárzás esetén 
           O  

30705  IMRT-s besugárzás tervezése            O  
30706  Besugárzási terv dozimetriai ellenőrzése IMRT-s besugárzás 

esetén 
           O  

 
14 16 18 19 22 24 26 28 29 31 32 33 34 38 39 40 46 48 50 51 54 55 56 59 601 604 65 A2 7308 7600 OENO kód2) 

     X                         30703 
     X                         30704 
     X                         30705 
     X                         30706” 

 
6. Az R2. 2. melléklet I. pontjában foglalt táblázat „35205” megjelölésű sora helyébe a következő sor lép: 
 

(OENO kód Cs Egészségügyi eljárás 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 

„35205 * Pajzsmirigy maradványszövet kimutatása rhTSH stimulációs 
kezelést követően              

 
14 16 18 19 22 24 26 28 29 31 32 33 34 38 39 40 46 48 50 51 54 55 56 59 601 604 65 A2 7308 7600 OENO kód2) 

                          X    35205” 
 
7. Az R2. 2. számú mellékletbe foglalt I. pontjában foglalt táblázat a „36164” megjelölésű sort követően a következő 
sorral egészül ki: 

 
(OENO kód Cs Egészségügyi eljárás 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 

„36165 * Perifériás neurosonographia     O    O     
 
14 16 18 19 22 24 26 28 29 31 32 33 34 38 39 40 46 48 50 51 54 55 56 59 601 604 65 A2 7308 7600 OENO 

kód2 

                   X           3616
5” 

 
8. Az R2. 2. melléklet I. pontjában foglalt táblázat a „37283” megjelölésű sort követően a következő sorokkal egészül 
ki: 
 

(OENO kód Cs Egészségügyi eljárás 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 

„37289  Intenzitás modulált sugárterápia (IMRT)            O  
37290  Képvezérelt sugárterápia (IGRT)            O  

 
14 16 18 19 22 24 26 28 29 31 32 33 34 38 39 40 46 48 50 51 54 55 56 59 601 604 65 A2 7308 7600 OENO kód2) 

     X                         37289 
     X                         37290” 

 
9. Az R2. 2. melléklet I. pontjában foglalt táblázat „37650” megjelölésű sora helyébe a következő sor lép: 
 

(OENO kód Cs Egészségügyi eljárás 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 

„37650  HDR AL moulage kezelés            O  
 

14 16 18 19 22 24 26 28 29 31 32 33 34 38 39 40 46 48 50 51 54 55 56 59 601 604 65 A2 7308 7600 OENO kód2) 

     X                     O    37650” 
 
10. Az R2. 2. melléklet I. pontjában foglalt táblázat „37610”–„38633” megjelölésű sorai helyébe a következő sorok 
lépnek: 
 

(OENO kód Cs Egészségügyi eljárás 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 

„38610  HDR AL intraluminális kezelés, nyelőcső            O  
38621  HDR AL intraluminális kezelés, légcső (egyutas)            O  
38622  HDR AL intraluminális kezelés, légcső (többutas)            O  
38631  HDR AL intrakavitális kezelés, hüvely            O  
38632  HDR AL intrakavitális kezelés, méhtest            O  
38633  HDR AL intrakavitális kezelés, méhtest + hüvely            O  

 
 
 

14 16 18 19 22 24 26 28 29 31 32 33 34 38 39 40 46 48 50 51 54 55 56 59 601 604 65 A2 7308 7600 OENO kód2) 

     X                         38610 
     X                         38621 
     X                         38622 
     X                         38631 
     X                         38632 
     X                         38633” 

 
11. Az R2. 2. melléklet I. pontjában foglalt táblázat „38652” megjelölésű sora helyébe a következő sor lép: 
 

(OENO kód Cs Egészségügyi eljárás 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 

„38652  HDR AL intrakavitális kezelés, végbél            O  
 

14 16 18 19 22 24 26 28 29 31 32 33 34 38 39 40 46 48 50 51 54 55 56 59 601 604 65 A2 7308 7600 OENO kód2) 

     X                         38652” 
 
12. Az R2. 2. melléklet I. pontjában foglalt táblázat a „85840” megjelölésű sort követően a következő sorral egészül 
ki: 
 

(OENO kód Cs Egészségügyi eljárás 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 

„85849  A pajzsmirigy maradványszövet stimulációja rhTSH 
kezeléssel (gyógyszerár térítése nélkül) endokrinológiai 
gondozás során 

X            
 

 
14 16 18 19 22 24 26 28 29 31 32 33 34 38 39 40 46 48 50 51 54 55 56 59 601 604 65 A2 7308 7600 OENO kód2) 

                              85849” 
 
13. Az R2. 2. melléklet I. pontjában foglalt táblázat a „87032” megjelölésű sort követően a következő sorral egészül 
ki: 
 

(OENO kód Cs Egészségügyi eljárás 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 

„87040   Port behelyezés tartós parenterális táplálás céljából   X                    
 

14 16 18 19 22 24 26 28 29 31 32 33 34 38 39 40 46 48 50 51 54 55 56 59 601 604 65 A2 7308 7600 OENO kód2) 

                              87040” 
 

 
14. Hatályát veszti az R2. 2. melléklet I. pontjában foglalt táblázat „30644”, „30645”, „30646”, „30647”, „30700”, 
„30750”, „3440U”, „3440V”, „37005”, „37100”, „37510”, „37640”, „38317”, „38321”, „38347”, „38357”, „38500”, 
„38515”, „38521”, „38540”, „38550”, „38562”, „38599”, „38600”, „38601”, „38602”, „38603”, „38604”, „38605”, 
„38610”, „38634”, 38635”, „38636”, „38637”, „38638”, „38641”, „38642”, „38643”, „38644” és „38653” megjelölésű 
sora. 
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14 16 18 19 22 24 26 28 29 31 32 33 34 38 39 40 46 48 50 51 54 55 56 59 601 604 65 A2 7308 7600 OENO kód2) 

     X                         38610 
     X                         38621 
     X                         38622 
     X                         38631 
     X                         38632 
     X                         38633” 

 
11. Az R2. 2. melléklet I. pontjában foglalt táblázat „38652” megjelölésű sora helyébe a következő sor lép: 
 

(OENO kód Cs Egészségügyi eljárás 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 

„38652  HDR AL intrakavitális kezelés, végbél            O  
 

14 16 18 19 22 24 26 28 29 31 32 33 34 38 39 40 46 48 50 51 54 55 56 59 601 604 65 A2 7308 7600 OENO kód2) 

     X                         38652” 
 
12. Az R2. 2. melléklet I. pontjában foglalt táblázat a „85840” megjelölésű sort követően a következő sorral egészül 
ki: 
 

(OENO kód Cs Egészségügyi eljárás 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 

„85849  A pajzsmirigy maradványszövet stimulációja rhTSH 
kezeléssel (gyógyszerár térítése nélkül) endokrinológiai 
gondozás során 

X            
 

 
14 16 18 19 22 24 26 28 29 31 32 33 34 38 39 40 46 48 50 51 54 55 56 59 601 604 65 A2 7308 7600 OENO kód2) 

                              85849” 
 
13. Az R2. 2. melléklet I. pontjában foglalt táblázat a „87032” megjelölésű sort követően a következő sorral egészül 
ki: 
 

(OENO kód Cs Egészségügyi eljárás 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 

„87040   Port behelyezés tartós parenterális táplálás céljából   X                    
 

14 16 18 19 22 24 26 28 29 31 32 33 34 38 39 40 46 48 50 51 54 55 56 59 601 604 65 A2 7308 7600 OENO kód2) 

                              87040” 
 

 
14. Hatályát veszti az R2. 2. melléklet I. pontjában foglalt táblázat „30644”, „30645”, „30646”, „30647”, „30700”, 
„30750”, „3440U”, „3440V”, „37005”, „37100”, „37510”, „37640”, „38317”, „38321”, „38347”, „38357”, „38500”, 
„38515”, „38521”, „38540”, „38550”, „38562”, „38599”, „38600”, „38601”, „38602”, „38603”, „38604”, „38605”, 
„38610”, „38634”, 38635”, „38636”, „38637”, „38638”, „38641”, „38642”, „38643”, „38644” és „38653” megjelölésű 
sora. 
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12. melléklet a …/2021. (…) EMMI rendelethez 
 
1. Az R2. 3. melléklete a „2662H” megjelölésű részt követően a következő rendelkezéssel egészül ki: 
 
„2662I  Timidin-kináz enzimaktivitás meghatározása 
Timidin-kináz enzimaktivitás meghatározása kemilumineszcens immunesszé módszerrel 
Elszámolási lehetőség (maximum): mintánként 1; 1 hónapon belül nem ismétlődhet 
A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében 
rendelheti.” 
 
2. Az R2. 3. melléklete a „2662L” megjelölésű részt követően a következő rendelkezéssel egészül ki: 
 
„2662M Humán epididymis protein (HE4) koncentráció meghatározása 
HE4 szint meghatározása kemilumineszcens mikropartikuláris immunoassay módszerrel 
Elszámolási lehetőség (maximum): mintánként 1; 1 hónapon belül nem ismétlődhet 
A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében 
rendelheti.” 
 
3. Az R2. 3. melléklet „30610” megjelölésű része helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„30610 Besugárzás tervezése, külső, kézi 
Az adott besugárzó-készülékre előzetes mérések alapján készített dózistáblázatok alapján monitoregység 
meghatározása. Besugárzott régiónként számolható el. 
Elszámolási lehetőség: testtájékonként 1 
Kizárva: 30611; 30642; 30700; 30701; 30751; 30762” 
 
4. Az R2. 3. melléklet „30611” megjelölésű része helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„30611 Besugárzás tervezése, külső, számítógépes, egy mezőnél vagy opponáló 

mezőelrendezésnél 
CT-felvétel alapján, számítógépes besugárzás-tervező rendszerrel készített besugárzási terv egyszerű 
mezőelrendezéseknél (egy mező, opponáló mező) védendő szervek berajzolása nélkül. 
Kizárva: 30610; 30642; 30700; 30701; 30751; 30762” 
 
5. Az R2. 3. melléklete a „30701” megjelölésű részt követően a következő rendelkezésekkel egészül ki: 
 
„30703 IGRT-s képalkotás és korrekciószámítás 
A kezelőasztalon fekvő betegről készített kúpsugaras (cone beam) CT vagy kétirányú MV-os és/vagy kV-os 
röntgenfelvétel elkészítése, majd a tervezési CT képekkel vagy a tervezés során digitálisan létrehozott 
röntgenképekkel (DRR) történő képfúzió elvégzése, és ezt követően a beteg beállítási hiba meghatározása és 
szükség esetén a korrekció végrehajtása. 
 
30704 Védendő szervek és céltérfogatok kontúrozása IMRT-s besugárzás esetén 
A betegről készített tervezési CT képeken az adott régióra jellemző védendő szervek és céltérfogatok szeletenkénti 
körberajzolása. 
 
30705 IMRT-s besugárzás tervezése 
Inverz dózisszámolási algoritmussal az előre meghatározott dózis-térfogat feltételeknek megfelelően a 3D-s 
besugárzási terv elkészítése és ellenőrzése. 
 
30706 Besugárzási terv dozimetriai ellenőrzése IMRT-s besugárzás esetén 
A kezelés megkezdése (első frakció) előtt a beteg egyedi besugárzási tervének méréssel történő dozimetriai 
ellenőrzése a lineáris gyorsítón fantommal vagy „portal” dozimetriával (mérés és kiértékelés).” 
 
6. Az R2. 3. melléklet „35205” megjelölésű része helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„35205* Pajzsmirigy maradványszövet kimutatása rhTSH stimulációs kezelést követően 
Jól differenciált pajzsmirigy carcinoma miatt thyreoidectomián és radiojód ablációs kezelésen átesett, 
hormonsubstituciós terápiában részesülő betegnél járóbeteg-ellátás keretében diagnosztikus célból maradvány 
pajzsmirigy, vagy tumor maradvány kimutatása rhTSH stimulációt követően. 
Együtt: 35203, 3526A” 
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12. melléklet a …/2021. (…) EMMI rendelethez 
 
1. Az R2. 3. melléklete a „2662H” megjelölésű részt követően a következő rendelkezéssel egészül ki: 
 
„2662I  Timidin-kináz enzimaktivitás meghatározása 
Timidin-kináz enzimaktivitás meghatározása kemilumineszcens immunesszé módszerrel 
Elszámolási lehetőség (maximum): mintánként 1; 1 hónapon belül nem ismétlődhet 
A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében 
rendelheti.” 
 
2. Az R2. 3. melléklete a „2662L” megjelölésű részt követően a következő rendelkezéssel egészül ki: 
 
„2662M Humán epididymis protein (HE4) koncentráció meghatározása 
HE4 szint meghatározása kemilumineszcens mikropartikuláris immunoassay módszerrel 
Elszámolási lehetőség (maximum): mintánként 1; 1 hónapon belül nem ismétlődhet 
A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében 
rendelheti.” 
 
3. Az R2. 3. melléklet „30610” megjelölésű része helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„30610 Besugárzás tervezése, külső, kézi 
Az adott besugárzó-készülékre előzetes mérések alapján készített dózistáblázatok alapján monitoregység 
meghatározása. Besugárzott régiónként számolható el. 
Elszámolási lehetőség: testtájékonként 1 
Kizárva: 30611; 30642; 30700; 30701; 30751; 30762” 
 
4. Az R2. 3. melléklet „30611” megjelölésű része helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„30611 Besugárzás tervezése, külső, számítógépes, egy mezőnél vagy opponáló 

mezőelrendezésnél 
CT-felvétel alapján, számítógépes besugárzás-tervező rendszerrel készített besugárzási terv egyszerű 
mezőelrendezéseknél (egy mező, opponáló mező) védendő szervek berajzolása nélkül. 
Kizárva: 30610; 30642; 30700; 30701; 30751; 30762” 
 
5. Az R2. 3. melléklete a „30701” megjelölésű részt követően a következő rendelkezésekkel egészül ki: 
 
„30703 IGRT-s képalkotás és korrekciószámítás 
A kezelőasztalon fekvő betegről készített kúpsugaras (cone beam) CT vagy kétirányú MV-os és/vagy kV-os 
röntgenfelvétel elkészítése, majd a tervezési CT képekkel vagy a tervezés során digitálisan létrehozott 
röntgenképekkel (DRR) történő képfúzió elvégzése, és ezt követően a beteg beállítási hiba meghatározása és 
szükség esetén a korrekció végrehajtása. 
 
30704 Védendő szervek és céltérfogatok kontúrozása IMRT-s besugárzás esetén 
A betegről készített tervezési CT képeken az adott régióra jellemző védendő szervek és céltérfogatok szeletenkénti 
körberajzolása. 
 
30705 IMRT-s besugárzás tervezése 
Inverz dózisszámolási algoritmussal az előre meghatározott dózis-térfogat feltételeknek megfelelően a 3D-s 
besugárzási terv elkészítése és ellenőrzése. 
 
30706 Besugárzási terv dozimetriai ellenőrzése IMRT-s besugárzás esetén 
A kezelés megkezdése (első frakció) előtt a beteg egyedi besugárzási tervének méréssel történő dozimetriai 
ellenőrzése a lineáris gyorsítón fantommal vagy „portal” dozimetriával (mérés és kiértékelés).” 
 
6. Az R2. 3. melléklet „35205” megjelölésű része helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„35205* Pajzsmirigy maradványszövet kimutatása rhTSH stimulációs kezelést követően 
Jól differenciált pajzsmirigy carcinoma miatt thyreoidectomián és radiojód ablációs kezelésen átesett, 
hormonsubstituciós terápiában részesülő betegnél járóbeteg-ellátás keretében diagnosztikus célból maradvány 
pajzsmirigy, vagy tumor maradvány kimutatása rhTSH stimulációt követően. 
Együtt: 35203, 3526A” 
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7. Az R2. 3. melléklete a „36164” megjelölésű részét követően a következő rendelkezéssel egészül ki: 
 
„36165* Perifériás neurosonographia 
A perifériás idegek nagy felbontású ultrahang készülékkel és magas frekvenciájú, speciális transducerrel végzett 
ultrahang vizsgálata, mely alkalmazható felső és alsó végtagi idegek vizsgálatára. 
Elszámolási lehetőség: idegenként 1; max. 4 perifériás ideg; megjelenésenként” 
 
8. Az R2. 3. melléklete a „37283” megjelölésű részét követően a következő rendelkezéssel egészül ki: 
 
„37289 Intenzitás modulált sugárterápia (IMRT) 
Több mezőből történő a besugárzás, a mezők intenzitása a kezelés során optimalizáló eljárásokkal meghatározott 
módon kétdimenzióban modulált. 
 
37290  Képvezérelt sugárterápia (IGRT) 
Képvezérelt sugárterápia során gyakori képalkotással történő daganat térbeli helyzetmeghatározása alapján 
pontosított sugárkezelés. A teljes kezelési ciklus alatt, protokollban rögzített módon, többször történik képvezérelt 
ellenőrzés.” 
 
9. Az R2. 3. melléklet „37650” megjelölésű része helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„37650 HDR AL moulage kezelés 
Brachyterápia, melyet a célterület felületének megfelelően kiképzett, annak alakját követő, anyagba behelyezett, 
sugárzó radioaktív izotópot tartalmazó segédeszközzel (moulage), helyi érzéstelenítésben vagy a nélkül végeznek.” 
 
10. Az R2. 3. melléklet „38610”-„38633” megjelölésű része helyébe a következő rendelkezések lépnek: 
 
„38610 HDR AL intraluminális kezelés, nyelőcső 
Nyelőcsőbe előzetesen levezetett, alkalmas átmérőjű, rögzített szondán keresztül, helyi érzéstelenítésben,  
HDR AL készülékkel végzett nyelőcső brachyterápia. 
 
38621 HDR AL intraluminális kezelés, légcső (egyutas) 
Helyi érzéstelenítésben, a légcsőbe előzetesen levezetett, alkalmas átmérőjű, rögzített szondán keresztül,  
HDR AL-készülékkel végzett brchyterápia. 
 
38622 HDR AL intraluminális kezelés, légcső (többutas) 
Helyi érzéstelenítésben, a légcsőbe előzetesen levezetett, alkalmas átmérőjű, rögzített szondán keresztül,  
HDR AL-készülékkel végzett brchyterápia. 
 
38631 HDR AL intrakavitális kezelés, hüvely 
A hüvely megfelelő applikátor behelyezését követő, HDR AL-készülékkel történő brachyterápiája. 
 
38632 HDR AL intrakavitális kezelés, méhtest, RTG képalkotással 
A nyakcsatorna feltágítását és méhtestbe történő applikátor behelyezését követő, HDR AL-készülékkel végzett 
brachyterápia, a kezelés ellenőrzéséhez végezett RTG képalkotással. 
 
38633 HDR AL intrakavitális kezelés, méhtest + hüvely 
A nyakcsatorna feltágítását, a méhtestbe és a hüvelybe történő applikátor behelyezését követő,  
HDR AL-készülékkel végzett brachyterápia, melyet érzéstelenítésben végeznek.” 
 
11. Az R2. 3. melléklet „38652” megjelölésű része helyébe következő rendelkezés lép: 
 
38652 HDR AL kezelés, végbél 
Az anus-gyűrű, illetve a rectum helyi sugárkezelése, a végbélbe felhelyezett applikátoron át, HDR AL-készülékkel.” 
 
12. Az R2. 3. melléklete a „85840” megjelölésű részt követően a következő rendelkezéssel egészül ki: 
 
„85849  A pajzsmirigy maradványszövet stimulációja rhTSH kezeléssel (gyógyszerár térítése 

nélkül) endokrinológiai gondozás során 
Jól differenciált pajzsmirigy carcinoma miatt thyroidectomián és radiojód ablációs kezelésen átesett, 
hormonsubstituciós terápiában részesülő betegnél maradvány pajzsmirigy, vagy tumor maradvány kimutatásának 
céljából  rhTSH stimuláció (gyógyszerár térítése nélkül).   
Elszámolási lehetőség (maximum): - évente legfeljebb 2 
Kizárva: 11041, 85850, 88460” 
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13. Az R2. 3. melléklete a „87032” megjelölésű részt követően a következő rendelkezéssel egészül ki: 
 
„87040 Port behelyezés tartós parenterális táplálás céljából 
Tartós parenterális táplálásra szoruló betegnél a parenterális táplálás elvégzéséhez vénába port behelyezése.” 
 
14. Hatályát veszti az R2. 3. melléklet „30644”, „30645”, „30646”, „30647”, „30700”, „30750”, „3440U”, „3440V”,  
„37005”, „37100”, „37510”, „37640”, „38317”, „38321”, „38347”, „38357”, „38500”, „38515”, „38521”, „38540”, 
„38550”, „38562” „38599”, „38600”, „38601”, „38602”, „38603”, „38604”, „38605”, „38610” „38634”, „38635”, „38636”, 
„38637”, „38638”, „38641”, „38642”, „38643”, „38644”, és „38653” megjelölésű része. 
 

 
 
 

13. melléklet a …/2021. (…) EMMI rendelethez 
 
Az R2. 5. mellékletében foglalt táblázat a következő 435. sorral egészül ki: 
 
  (A  B 

 1.  OENO kód  Egészségügyi eljárás) 
„ 

435. 87040 Port behelyezés tartós parenterális táplálás céljából 
” 
 

  

13. Az R2. 3. melléklete a „87032” megjelölésű részt követően a következő rendelkezéssel egészül ki: 
 
„87040 Port behelyezés tartós parenterális táplálás céljából 
Tartós parenterális táplálásra szoruló betegnél a parenterális táplálás elvégzéséhez vénába port behelyezése.” 
 
14. Hatályát veszti az R2. 3. melléklet „30644”, „30645”, „30646”, „30647”, „30700”, „30750”, „3440U”, „3440V”,  
„37005”, „37100”, „37510”, „37640”, „38317”, „38321”, „38347”, „38357”, „38500”, „38515”, „38521”, „38540”, 
„38550”, „38562” „38599”, „38600”, „38601”, „38602”, „38603”, „38604”, „38605”, „38610” „38634”, „38635”, „38636”, 
„38637”, „38638”, „38641”, „38642”, „38643”, „38644”, és „38653” megjelölésű része. 
 

 
 
 

13. melléklet a …/2021. (…) EMMI rendelethez 
 
Az R2. 5. mellékletében foglalt táblázat a következő 435. sorral egészül ki: 
 
  (A  B 

 1.  OENO kód  Egészségügyi eljárás) 
„ 

435. 87040 Port behelyezés tartós parenterális táplálás céljából 
” 
 

  

13. melléklet a 39/2021. (IX. 6.) EMMI rendelethez
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13. Az R2. 3. melléklete a „87032” megjelölésű részt követően a következő rendelkezéssel egészül ki: 
 
„87040 Port behelyezés tartós parenterális táplálás céljából 
Tartós parenterális táplálásra szoruló betegnél a parenterális táplálás elvégzéséhez vénába port behelyezése.” 
 
14. Hatályát veszti az R2. 3. melléklet „30644”, „30645”, „30646”, „30647”, „30700”, „30750”, „3440U”, „3440V”,  
„37005”, „37100”, „37510”, „37640”, „38317”, „38321”, „38347”, „38357”, „38500”, „38515”, „38521”, „38540”, 
„38550”, „38562” „38599”, „38600”, „38601”, „38602”, „38603”, „38604”, „38605”, „38610” „38634”, „38635”, „38636”, 
„38637”, „38638”, „38641”, „38642”, „38643”, „38644”, és „38653” megjelölésű része. 
 

 
 
 

13. melléklet a …/2021. (…) EMMI rendelethez 
 
Az R2. 5. mellékletében foglalt táblázat a következő 435. sorral egészül ki: 
 
  (A  B 

 1.  OENO kód  Egészségügyi eljárás) 
„ 

435. 87040 Port behelyezés tartós parenterális táplálás céljából 
” 
 

  

13. Az R2. 3. melléklete a „87032” megjelölésű részt követően a következő rendelkezéssel egészül ki: 
 
„87040 Port behelyezés tartós parenterális táplálás céljából 
Tartós parenterális táplálásra szoruló betegnél a parenterális táplálás elvégzéséhez vénába port behelyezése.” 
 
14. Hatályát veszti az R2. 3. melléklet „30644”, „30645”, „30646”, „30647”, „30700”, „30750”, „3440U”, „3440V”,  
„37005”, „37100”, „37510”, „37640”, „38317”, „38321”, „38347”, „38357”, „38500”, „38515”, „38521”, „38540”, 
„38550”, „38562” „38599”, „38600”, „38601”, „38602”, „38603”, „38604”, „38605”, „38610” „38634”, „38635”, „38636”, 
„38637”, „38638”, „38641”, „38642”, „38643”, „38644”, és „38653” megjelölésű része. 
 

 
 
 

13. melléklet a …/2021. (…) EMMI rendelethez 
 
Az R2. 5. mellékletében foglalt táblázat a következő 435. sorral egészül ki: 
 
  (A  B 

 1.  OENO kód  Egészségügyi eljárás) 
„ 

435. 87040 Port behelyezés tartós parenterális táplálás céljából 
” 
 

  

13. melléklet a 39/2021. (IX. 6.) EMMI rendelethez

MA G YA R 	 K Ö Z L Ö N Y 	 • 	 2021.	évi	164.	szám 7697

14. melléklet a …/2020. (…) EMMI rendelethez 
 
1. Az R3. 1. melléklet I. rész 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„2. Főcsoport nélküli homogén betegségcsoportok 

14. melléklet a 39/2021. (IX. 6.) EMMI rendelethez

 
  

1

9690

HBCs 5.0

Ellátás 14 éves kor alatti 
gyermek gyógyulásának 

segítése miatt

Kísérő személy 
ellátása

Ellátás szoptatás 
miatt

Újszülött, áthelyezve 5 napos kor 
előtt és HBCS=7110 v. 7120 v. 7130 

v. 7140 v. 715Z v. 7160 v. 7170 v. 
7180 v. 719Z v. 7230 v. 734Z v. 

735Z

Kemoterápiás 
beavatkozás

Sürgősségi osztály és 
6 óra <= ellátás ideje

< 24 óra

Kor < 29 nap v. 
koraszülött és
 kor < 84 nap

Fődiagnózis: 15. 
főcsoportbeli

Diagn. (1, 3, 4, 5): 
HIV fertőzés

Fázishossz 
megfelelő-e?

Helyben 
született

9691

9692

Kemoterápia

7300

Sürgősségi ellátás

15. főcsoport

7310

9980

15. főcsoport

24. főcsoport

i

i

i

i i

i

i

i i

i

i

Boncolás 9970i
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2

941D

Tüdőátültetés

Kombinált vese-, 
hasnyálmirigy-átültetés

Veseátültetés

Allogén csontvelő-
transzplantáció

Autológ csontvelő-
transzplantáció

Szívátültetés

941E

941G

941A

Májátültetés

1

941C

941H

941K

i

i

i

i

i

i

i

Műszívkezelés 941Vi

1360

MDR (multidrog - 
rezisztens) és XDR 

(kiterjedten rezisztens) 
gümőkór ellátása

i

9952

9953

Kiterjesztett 
idegsebészeti 

műtétek

 Kombinált
idegsebészeti 

műtétek

i

i

 Kombinált gerincműtét

 Speciális 
gerincműtét 9950

9951

i

i
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2

941D

Tüdőátültetés

Kombinált vese-, 
hasnyálmirigy-átültetés

Veseátültetés

Allogén csontvelő-
transzplantáció

Autológ csontvelő-
transzplantáció

Szívátültetés

941E

941G

941A

Májátültetés

1

941C

941H

941K

i

i

i

i

i

i

i

Műszívkezelés 941Vi

1360

MDR (multidrog - 
rezisztens) és XDR 

(kiterjedten rezisztens) 
gümőkór ellátása

i

9952

9953

Kiterjesztett 
idegsebészeti 

műtétek

 Kombinált
idegsebészeti 

műtétek

i

i

 Kombinált gerincműtét

 Speciális 
gerincműtét 9950

9951

i

i
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Többszörös trauma

2

Nincs nyitott 
szívműtét 9540

25. főcsoporti

Komplex arckoponya 
sérülések 9653i

5 napot meghaladó 
gépi lélegeztetés 9520Craniotómia, gerincműtétek 

esetén

Arc, száj, nyaki 
betegségek miatt 9530

i i

i

3

Prosztata brachyterápia permanens 
implantációs módszerrel 9740i

Arcfejlődési 
rendellenességek 

műtétei

Orbitasérülések és kiterjedt 
lágyrész sérülések

Kisebb szájüregi 
daganat műtétek

Fej-nyak régió 
gyulladásainak kezelése

9654

9652

9650

9655

i

i

i

i

Brachyterápia – intersticiális kezelés, 
speciális nagyértékű műanyag katéter 

alkalmazásával
9736i

Állcsont resectio és/vagy 
szövetátültetéssel történő 

rekonstrukció
9651i

Brachyterápia – intersticiális kezelés, 
műanyag katéter alkalmazásával 9735i
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A-V fistula, Cimino 
képzése, megszüntetése 9580

3

i

4

Brachyterápia - intersticiális kezelés, 
fém tű alkalmazásával 9734i

9610Sterilizáció

Kissebészeti 
beavatkozások II.

9634

9633

9632

i

Férfi

Kissebészeti 
beavatkozások III.

Kissebészeti 
beavatkozások I.

i

i

i i

Nő 9620

Bőr, bőr alatti szövet, 
emlő kisebb plasztikai és 

egyéb műtétei
9631i

Transzplantátum-
elégtelenség 9420i

Brachyterápia – testfelszíni kezelés 9731i

Brachyterápia – intraluminális kezelés 9732i

Brachyterápia – intrakavitális kezelés 9733i
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A-V fistula, Cimino 
képzése, megszüntetése 9580

3

i

4

Brachyterápia - intersticiális kezelés, 
fém tű alkalmazásával 9734i

9610Sterilizáció

Kissebészeti 
beavatkozások II.

9634

9633

9632

i

Férfi

Kissebészeti 
beavatkozások III.

Kissebészeti 
beavatkozások I.

i

i

i i

Nő 9620

Bőr, bőr alatti szövet, 
emlő kisebb plasztikai és 

egyéb műtétei
9631i

Transzplantátum-
elégtelenség 9420i

Brachyterápia – testfelszíni kezelés 9731i

Brachyterápia – intraluminális kezelés 9732i

Brachyterápia – intrakavitális kezelés 9733i
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9430Sugárterápia

4

i

Valós idejű 
tumorkövetéssel végzett, 

lineáris gyorsító alapú 
sztereotaxiás 
sugárterápia

9713i

5

950H

Hodgkin-kór, non-Hodgkin 
lymphoma, nem akut leukémia 

kemoterápiája legalább 14E szűrt v. 
besugárzott vérkészítmény adásával, 

kor >= 18

i

944A

Akut leukémia 
kemoterápiája

Hodgkin-kór, non-Hodgkin 
lymphoma, nem akut leukémia 

kemoterápiája legalább  14E szűrt és 
besugárzott vérkészítmény adásával, 

kor >= 18

17. főcsoporti

i

278DGyomor kisebb 
műtétei

Csak kemoter.,
sugárter., radiojód, 

radioizotóp, stereotax. 
sugárter.

Jelek, tünetek egyéb sine 
morbo állapotokhoz társuló 

egyéb kórházi ellátások

Daganatos 
megbetegedések i n i

i

Lineáris gyorsító alapú 
sztereotaxiás 
sugárterápia

9711i

6

9700

Belső fémrögzítés 
eltávolítása tűződrót 

kivételével 
(kivéve: csípő, femur, 

gerinc)

9575i

Jelek és tünetek

9576

23. főcsoport

Belső fémrögzítés 
(tűződrót) eltávolítása 
(kivéve: csípő, femur, 

gerinc)

i

i

16. szám EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 1623



7702	 M A G YA R 	 K Ö Z L Ö N Y 	 • 	 2021.	évi	164.	szám	

 

5

Daganatos megbet. 
(kivéve: pajzsmirigy 

daganat) kezelése nyílt 
radioizotóppal

i 980B

Pajzsmirigy daganatok 
kezelése nyílt radiojóddal 

rhTSH stimulálás után 
(gyógyszerár térítése nélkül)

980Di

7

6

ESWL kezelés

Térdízület 
radiosynoviorthesis 

kezelése

i

i 980F

9600

Pajzsmirigy-daganatok 
kezelése nyílt radiojóddal

Sugárterápia i

i 980A

9430

Hodgkin-kór kemoterápiája,
kor  >= 18

Non-Hodgkin lymphoma, nem akut 
leukémia kemoterápiája, kor >= 18

i 950F

i 945A

9434Képvezérelt- intenzitás modulált 
sugárterápia (IMRT+IGRT) i

9433Képvezérelt- intenzitás modulált 
sugárterápia (IMRT+IGRT) i

944C

Hodgkin-kór, non-Hodgkin 
lymphoma, nem akut leukémia 

kemoterápiája legalább 7E szűrt v. 
besugárzott vérkészítmény adásával

i

Non-Hodgkin lymphoma, nem akut 
leukémia kemoterápiája, kor < 18 945Bi
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5

Daganatos megbet. 
(kivéve: pajzsmirigy 

daganat) kezelése nyílt 
radioizotóppal

i 980B

Pajzsmirigy daganatok 
kezelése nyílt radiojóddal 

rhTSH stimulálás után 
(gyógyszerár térítése nélkül)

980Di

7

6

ESWL kezelés

Térdízület 
radiosynoviorthesis 

kezelése

i

i 980F

9600

Pajzsmirigy-daganatok 
kezelése nyílt radiojóddal

Sugárterápia i

i 980A

9430

Hodgkin-kór kemoterápiája,
kor  >= 18

Non-Hodgkin lymphoma, nem akut 
leukémia kemoterápiája, kor >= 18

i 950F

i 945A

9434Képvezérelt- intenzitás modulált 
sugárterápia (IMRT+IGRT) i

9433Képvezérelt- intenzitás modulált 
sugárterápia (IMRT+IGRT) i

944C

Hodgkin-kór, non-Hodgkin 
lymphoma, nem akut leukémia 

kemoterápiája legalább 7E szűrt v. 
besugárzott vérkészítmény adásával

i

Non-Hodgkin lymphoma, nem akut 
leukémia kemoterápiája, kor < 18 945Bi
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” 

 
2. Az R3. 1. melléklet I. rész 3/1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 
„3/1. Idegrendszeri megbetegedések 

7

Donor ellátása

Főcsoport meghat. 

9680i

Egésztest besugárzás transzplant. 
előtt

Alarmírozó jelek és tünetek 
sürgősségi ellátása

9720

9702

i

i

9700
Jelek, tünetek és egyéb sine 

morbo állapothoz társuló egyéb 
kórházi ellátások

980E
Pajzsmirigy nem daganatos 

megbetegedések kezelése nyílt 
radioizotópokkal

i

i
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029A

029D

029G

001A

1 2

029C

001B

057Z

002B

001C

008B

029F

029E

Van műtét

1. főcsoport

Intracranialis erek 
szűkületeinek és 
elzáródásának 

neurointervenciós kezelése

Nyaki PTA

Endovascularis aneurysma 
műtétek a központi idegrendszer 

erein

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

intracranialis műtéttel

Endovascularis aneurysma műtétek 
áramlásmódosítással a központi 

idegrendszer erein

Fej, nyak, központi idegrendszer 
érmalformációinak, tumorainak 

endovascularis műtétei

Speciális intracranialis műtétek 
trauma miatt, kor >= 18

Nagy, rutin intracranialis műtétek 
és gerincműtétek

súlyos társult betegséggel

Speciális intracranialis műtétek 
nem trauma miatt, kor >= 18

Nagy intracranialis műtétek 
trauma miatt, kor >= 18

Speciális intracranialis 
műtétek, kor < 18

Plexus brachialis 
komplikált műtétei

i i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

 

 
” 

 
2. Az R3. 1. melléklet I. rész 3/1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 
„3/1. Idegrendszeri megbetegedések 

7

Donor ellátása

Főcsoport meghat. 

9680i

Egésztest besugárzás transzplant. 
előtt

Alarmírozó jelek és tünetek 
sürgősségi ellátása

9720

9702

i

i

9700
Jelek, tünetek és egyéb sine 

morbo állapothoz társuló egyéb 
kórházi ellátások

980E
Pajzsmirigy nem daganatos 

megbetegedések kezelése nyílt 
radioizotópokkal

i

i
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029A

029D

029G

001A

1 2

029C

001B

057Z

002B

001C

008B

029F

029E

Van műtét

1. főcsoport

Intracranialis erek 
szűkületeinek és 
elzáródásának 

neurointervenciós kezelése

Nyaki PTA

Endovascularis aneurysma 
műtétek a központi idegrendszer 

erein

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

intracranialis műtéttel

Endovascularis aneurysma műtétek 
áramlásmódosítással a központi 

idegrendszer erein

Fej, nyak, központi idegrendszer 
érmalformációinak, tumorainak 

endovascularis műtétei

Speciális intracranialis műtétek 
trauma miatt, kor >= 18

Nagy, rutin intracranialis műtétek 
és gerincműtétek

súlyos társult betegséggel

Speciális intracranialis műtétek 
nem trauma miatt, kor >= 18

Nagy intracranialis műtétek 
trauma miatt, kor >= 18

Speciális intracranialis 
műtétek, kor < 18

Plexus brachialis 
komplikált műtétei

i i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

 

 
” 

 
2. Az R3. 1. melléklet I. rész 3/1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 
„3/1. Idegrendszeri megbetegedések 

7

Donor ellátása

Főcsoport meghat. 

9680i

Egésztest besugárzás transzplant. 
előtt

Alarmírozó jelek és tünetek 
sürgősségi ellátása

9720

9702

i

i

9700
Jelek, tünetek és egyéb sine 

morbo állapothoz társuló egyéb 
kórházi ellátások

980E
Pajzsmirigy nem daganatos 

megbetegedések kezelése nyílt 
radioizotópokkal

i

i
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0040

0050

002A

001F

1 2

003E

010B

008A

009C

0060

007B

058Z

002C

Idegrendszeri műtétek 
(kivéve: intracranialis 

műtétek, gerincműtétek) 
súlyos társult betegséggel

Nagy intracranialis 
műtétek nem  trauma 

miatt, kor >= 18

Speciális  gerinc-, gerincvelő-
műtétek

Nagy gerinc-, gerincvelőműtétek

Nagy intracranialis műtétek 
kor < 18

Rutin intracranialis műtétek

Perifériás idegrevíziós műtétek

Plexus brachialis  műtétei

Agykamrai shunt revízió

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

Rutin gerinc-, 
gerincvelőműtétek

Extracranialis 
érműtétek

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

3

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

060Z

013D

3

025A

059Z

013C

015D

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

Neuroimmunológiai 
betegség humán 

immunglobulin terápiája 
relapsus esetén,

kor >= 18

Epilepsia műtét előtti 
specáilis kivizsgálása

Idegrendszer egyéb betegségei 
súlyos társult betegséggel

Cerebrovascularis 
betegségek (kivéve: TIA), 

praecerebralis 
érelzáródással, rtPA 

kezeléssel

Traumás stupor, kóma

 TIA, praecerebralis 
érelzáródások, epilepsiás 

roham, fejfájás súlyos 
társult betegséggel

i

i

i

i

i

i

i

4

013E

Neuroimmunológiai 
betegség kezelése humán 

immunglobulin terápiával,
10 <= kor < 18

i

013F

Neuroimmunológiai 
betegség kezelése humán 

immunglobulin terápiával, 
kor < 10

i

015H

 Cerebrovascularis 
betegségek (kivéve: TIA), 

praecerebralis 
érelzáródással, speciális 

diagnosztikával

i
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022A

060Z

013D

3

025A

059Z

013C

015D

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

Neuroimmunológiai 
betegség humán 

immunglobulin terápiája 
relapsus esetén,

kor >= 18

Epilepsia műtét előtti 
specáilis kivizsgálása

Idegrendszer egyéb betegségei 
súlyos társult betegséggel

Cerebrovascularis 
betegségek (kivéve: TIA), 

praecerebralis 
érelzáródással, rtPA 

kezeléssel

Traumás stupor, kóma

 TIA, praecerebralis 
érelzáródások, epilepsiás 

roham, fejfájás súlyos 
társult betegséggel

i

i

i

i

i

i

i

4

013E

Neuroimmunológiai 
betegség kezelése humán 

immunglobulin terápiával,
10 <= kor < 18

i

013F

Neuroimmunológiai 
betegség kezelése humán 

immunglobulin terápiával, 
kor < 10

i

015H

 Cerebrovascularis 
betegségek (kivéve: TIA), 

praecerebralis 
érelzáródással, speciális 

diagnosztikával

i
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019B

014A

025D

022E

4

014B

0171

015E

012E

Cerebrovascularis 
betegségek (kivéve: TIA), 

praecerebralis 
érelzáródással, speciális 
kezelés nélkül, kor < 18

 Központi idegrendszer 
tudatzavarral járó traumái, 

kóma nélkül

 Idegrendszeri fertőzések, 
vírusmeningitis kivételével, 

kor >= 18

Sclerosis multiplex komplex 
vizsgálattal

Idegrendszeri daganatok

Sclerosis multiplex speciális 
kivizsgálással

Központi idegrendszer 
közepes rendellenességei és 

sérülései, kor < 18

Status epilepticus és bizonyos 
általánosult epilepsiák, epilepsia 

syndromák, kor < 18

i

i

i

i

i

i

i

i

5

0282

013A

Infantilis központi 
idegrendszeri laesio

Degeneratív idegrendszeri 
betegségek komplex 

átvizsgálással

i

i

019A

0110

 Idegrendszeri fertőzések, 
vírusmeningitis 

kivételével, kor < 18

Gerincvelő, ideggyők, 
cauda equina betegségek, 

sérülések

i

i
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0160

0210

022H

5

018A

022D

023E

018B

023D

Agyideg, perifériás 
idegbetegségek,

kor < 18

Egyéb epilepsiás rohamok,
kor >= 18

Átmeneti
ischemiás agyi 

keringészavar (TIA)

Hypertensiv 
encephalopathia

Cerebrovascularis 
rendellenességek, kor 

< 18

Agyideg, perifériás 
idegbetegségek,

kor >= 18

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

kor < 18

Idegrendszer egyéb 
betegségei, 

kor < 18

i

i

i

i

i

i

i

6

i

0200Vírusmeningitis i

015F

023A

Cerebrovascularis 
betegségek (kivéve: 
TIA), praecerebralis 

érelzáródással speciális 
kezelés nélkül, kor >= 18

Kisebb agyi sérülések, 
rendellenességek, 

kor < 18

i

i

1630 EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 16. szám 



7708	 M A G YA R 	 K Ö Z L Ö N Y 	 • 	 2021.	évi	164.	szám	

  

0160

0210

022H

5

018A

022D

023E

018B

023D

Agyideg, perifériás 
idegbetegségek,

kor < 18

Egyéb epilepsiás rohamok,
kor >= 18

Átmeneti
ischemiás agyi 

keringészavar (TIA)

Hypertensiv 
encephalopathia

Cerebrovascularis 
rendellenességek, kor 

< 18

Agyideg, perifériás 
idegbetegségek,

kor >= 18

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

kor < 18

Idegrendszer egyéb 
betegségei, 

kor < 18

i

i

i

i

i

i

i

6

i

0200Vírusmeningitis i

015F

023A

Cerebrovascularis 
betegségek (kivéve: 
TIA), praecerebralis 

érelzáródással speciális 
kezelés nélkül, kor >= 18

Kisebb agyi sérülések, 
rendellenességek, 

kor < 18

i

i
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3. Az R3. 1. melléklet I. rész 3/4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„3/4. Légzőrendszeri betegségek 

 

026C

6

022GEpilepsia sürgősségi 
ellátása

Intoxikált beteg izolált 
fejsérülésének 

sürgősségi ellátása

i

i

Migrén
sürgősségi ellátása 0231

026D

023B

Agyrázkódás, 
intracranialis sérülés 

kóma nélkül

Egyéb idegrendszeri és 
cerebrovascularis 

betegségek

i

i

0181Idegrendszeri betegségek 
sürgősségi ellátása i
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172Z

 Légzőrendszer kisebb, 
nyitott műtétei súlyos 

társult betegséggel

 Légzőrendszer nagyobb 
video-thoracoscopos 
műtétei súlyos társult 

betegséggel

1330

1

4. főcsoport

Van műtét

 Légzőrendszer 
nagyobb, nyitott 

műtétei súlyos társult 
betegséggel

 Légzőrendszer 
nagyobb, nyitott 

műtétei

Légzőrendszer nagyobb 
video-thoracoscopos 

műtétei

 Légzőrendszer kisebb 
video-thoracoscopos 
műtétei súlyos társult 

betegséggel

 Légzőrendszer kisebb, 
nyitott műtétei

Mellűri drainage, 
bordaresectióval

173Z

171Z

1331

170Z

134D

134C

134E

174Z

i

i

i

i

i

i

i

Légzőrendszer kisebb 
video-thoracoscopos 

műtétei

Légzőrendszeri 
fertőzések, 

gyulladások, súlyos 
társult betegséggel

i

i

i

 
” 

3. Az R3. 1. melléklet I. rész 3/4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„3/4. Légzőrendszeri betegségek 

 

026C

6

022GEpilepsia sürgősségi 
ellátása

Intoxikált beteg izolált 
fejsérülésének 

sürgősségi ellátása

i

i

Migrén
sürgősségi ellátása 0231

026D

023B

Agyrázkódás, 
intracranialis sérülés 

kóma nélkül

Egyéb idegrendszeri és 
cerebrovascularis 

betegségek

i

i

0181Idegrendszeri betegségek 
sürgősségi ellátása i
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172Z

 Légzőrendszer kisebb, 
nyitott műtétei súlyos 

társult betegséggel

 Légzőrendszer nagyobb 
video-thoracoscopos 
műtétei súlyos társult 

betegséggel

1330

1

4. főcsoport

Van műtét

 Légzőrendszer 
nagyobb, nyitott 

műtétei súlyos társult 
betegséggel

 Légzőrendszer 
nagyobb, nyitott 

műtétei

Légzőrendszer nagyobb 
video-thoracoscopos 

műtétei

 Légzőrendszer kisebb 
video-thoracoscopos 
műtétei súlyos társult 

betegséggel

 Légzőrendszer kisebb, 
nyitott műtétei

Mellűri drainage, 
bordaresectióval

173Z

171Z

1331

170Z

134D

134C

134E

174Z

i

i

i

i

i

i

i

Légzőrendszer kisebb 
video-thoracoscopos 

műtétei

Légzőrendszeri 
fertőzések, 

gyulladások, súlyos 
társult betegséggel

i

i

i

 
” 

3. Az R3. 1. melléklet I. rész 3/4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„3/4. Légzőrendszeri betegségek 

 

026C

6

022GEpilepsia sürgősségi 
ellátása

Intoxikált beteg izolált 
fejsérülésének 

sürgősségi ellátása

i

i

Migrén
sürgősségi ellátása 0231

026D

023B

Agyrázkódás, 
intracranialis sérülés 

kóma nélkül

Egyéb idegrendszeri és 
cerebrovascularis 

betegségek

i

i

0181Idegrendszeri betegségek 
sürgősségi ellátása i
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1320

Pneumocystosis, 
pneumoconiosisok (aktív 

tüdőgümőkórral vagy 
anélkül)

Más kórházból átvett 
szövődményes 

tüdőgyulladások

175Z

1

Légzőrendszeri
betegségek 

légzéstámogatással

Légzőrendszeri 
betegségek, egyéb 
fertőzések (kivéve: 

gümőkór polirezisztens 
kórokozóval) súlyos 
társult betegséggel

Légzőszervi 
fertőzések, 
gyulladások

Cysticus fibrosis (tüdő)

Microszkóposan Koch 
pozitív gümőkór

Haemodinamikai 
instabilitással járó akut, 

masszív tüdőembolia 
kezelése rtPA kezeléssel

1380

141C

140D

1450

137C

1391

1392

137D

i

i

i

i

i

i

Tüdőembolia, 
thrombolysis nélkül

Gümőkór

i

i

i

i

2

Tüdőgyulladás 
kor < 18 142Ci
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4. Az R3. 1. melléklet I. rész 3/5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„3/5. Keringésrendszeri betegségek 

1461

2

Légzőrendszeri 
daganatok speciális 

vizsgálatokkal

Interstitialis 
tüdőbetegség

Tüdőgyulladás, 
speciális kezelés nélkül,

18 <= kor < 60

1480

141E

150B

1510

i

i

Pneumothorax

Légzőrendszer egyéb 
betegségei

i

i

i

Mellkas, légzőszervek 
sérülései 147Bi

Status asthmaticus és 
egyéb légúti betegségek 

sürgősségi ellátása

Légúti idegentest 
sürgősségi ellátása

144C

1511

i

Asthma, bronchitis, egyéb 
krónikus obstruktív betegségek 

speciális kezeléssel,
kor >= 18

1430i

Asthma, bronchitis, egyéb 
krónikus obstruktív 

betegségek, kor < 18
144Bi
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 ” 

 
4. Az R3. 1. melléklet I. rész 3/5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„3/5. Keringésrendszeri betegségek 

1461

2

Légzőrendszeri 
daganatok speciális 

vizsgálatokkal

Interstitialis 
tüdőbetegség

Tüdőgyulladás, 
speciális kezelés nélkül,

18 <= kor < 60

1480

141E

150B

1510

i

i

Pneumothorax

Légzőrendszer egyéb 
betegségei

i

i

i

Mellkas, légzőszervek 
sérülései 147Bi

Status asthmaticus és 
egyéb légúti betegségek 

sürgősségi ellátása

Légúti idegentest 
sürgősségi ellátása

144C

1511

i

Asthma, bronchitis, egyéb 
krónikus obstruktív betegségek 

speciális kezeléssel,
kor >= 18

1430i

Asthma, bronchitis, egyéb 
krónikus obstruktív 

betegségek, kor < 18
144Bi
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 ” 

 
4. Az R3. 1. melléklet I. rész 3/5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„3/5. Keringésrendszeri betegségek 

1461

2

Légzőrendszeri 
daganatok speciális 

vizsgálatokkal

Interstitialis 
tüdőbetegség

Tüdőgyulladás, 
speciális kezelés nélkül,

18 <= kor < 60

1480

141E

150B

1510

i

i

Pneumothorax

Légzőrendszer egyéb 
betegségei

i

i

i

Mellkas, légzőszervek 
sérülései 147Bi

Status asthmaticus és 
egyéb légúti betegségek 

sürgősségi ellátása

Légúti idegentest 
sürgősségi ellátása

144C

1511

i

Asthma, bronchitis, egyéb 
krónikus obstruktív betegségek 

speciális kezeléssel,
kor >= 18

1430i

Asthma, bronchitis, egyéb 
krónikus obstruktív 

betegségek, kor < 18
144Bi

 

192A

Veleszületett és szerzett 
intra- és extracardialis 
kommunikációk zárása 

szívkatéterrel

Diagnosztikus katéterezés, 
percutan cardiovasc. műtét 
és coronaria bypass műtét 

stent nélkül

1

5. főcsoport

Van műtét

Diagnosztikus 
katéterezés, percutan 
cardiovasc. műtét és 

coronaria bypass műtét 
(egy v. több stenttel)

Coronaria bypass 
katéterezéssel

185C

192B

177C

177A

i

i

i

négy vagy 
többi i

5 napot meghaladó gépi 
lélegeztetés többszörös, 

kiterjesztett szív-érrendszeri 
műtétek esetén, kor < 18

1932ii

5 napot meghaladó gépi 
lélegeztetés nyitott szívműtétek 

esetén iNO kezeléssel
181Ci

1931Többszörös, kiterjesztett szív-
érrendszeri műtétek, kor < 18 i

9541
5 napot meghaladó gépi 

lélegeztetés nyitott 
szívműtétek esetén

i

181H
Jelentős szív-

érrendszeri műtétek,  
kor < 18

i

176C
Minimál invazív 

szívbillentyű műtétek, 
katéterezéssel

i

2
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177B

Szívbillentyű műtétek, 
katéterezés nélkül

2081

3

Coronaria bypass, 
katéterezés nélkül

AMI PCI-vel (egy v. 
több stenttel)

176Bi

i

i

4

1 2

Szívbillentyű műtétek, 
katéterezéssel

Többszörös, 
kiterjesztett, jelentős 
szív- és érműtétek

Percutan cardiovasc. műtét 
és  bypass műtét

176A

1930

190A

1910

177D

i

i

i

Diagnosztikus katéterezés, 
katéteres szívbillentyű 

műtét és nyílt szívbillentyű 
műtét

Coronaria bypass 
(négy v. több), 

katéterezés nélkül

i

i

Jelentős szív-érrendszeri 
műtétek kor >= 18 181Gi

Minimál invazív 
szívbillentyű műtétek, 

katéterezés nélkül
176Di

Egyéb szív-érrendszeri 
műtétek

AMI PCI-vel, stent 
nélkül

1820

2082

i

i
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177B

Szívbillentyű műtétek, 
katéterezés nélkül

2081

3

Coronaria bypass, 
katéterezés nélkül

AMI PCI-vel (egy v. 
több stenttel)

176Bi

i

i

4

1 2

Szívbillentyű műtétek, 
katéterezéssel

Többszörös, 
kiterjesztett, jelentős 
szív- és érműtétek

Percutan cardiovasc. műtét 
és  bypass műtét

176A

1930

190A

1910

177D

i

i

i

Diagnosztikus katéterezés, 
katéteres szívbillentyű 

műtét és nyílt szívbillentyű 
műtét

Coronaria bypass 
(négy v. több), 

katéterezés nélkül

i

i

Jelentős szív-érrendszeri 
műtétek kor >= 18 181Gi

Minimál invazív 
szívbillentyű műtétek, 

katéterezés nélkül
176Di

Egyéb szív-érrendszeri 
műtétek

AMI PCI-vel, stent 
nélkül

1820

2082

i

i
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Percutan cardiovasc. 
műtétek egy ágon egy 

vagy több stenttel 

Percutan és egyéb érműtét 
(egy vagy több stenttel vagy 

homografttal)

Diagnosztikus katéterezés 
transzszeptális katéteres 

szívbillentyű műtét 
továbbkezeléssel

183H

190C

187A

183G

270Z

i

i

Áthelyezés 
nélkül

Keringési betegségek 
műtétei súlyos társult 

betegséggel

i i

i

Diagnosztikus katéterezés, egyéb 
katéteres szívbillentyűműtét 

továbbkezeléssel
188AI

3 4

Percutan vascularis műtétek, 
továbbkezelés nélkül (egy vagy 

több stenttel)
190G

Percutan cardiovascularis 
műtétek, stent nélkül, 

áthelyezés nélkül
183L

i

i

190E
Percutan vascularis műtétek, 
továbbkezeléssel (egy vagy 

több stenttel)
i

5 6

187B

Diagnosztikus katéterezés, 
transzszeptális katéteres 

szívbillentyű műtét továbbkezelés 
nélkül

Percutan cardiovascularis 
műtétek stent nélkül, 

áthelyezéssel

Nagy cardiovascularis 
műtétek

183M

178C

i

i

i
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7

5 6

Percutan és egyéb 
érműtét stent nélkül

Diagnosztikus katéterezés, egyéb 
katéteres szívbillentyűműtét 

továbbkezelés nélkül

A szív diagnosztikus 
elektrofiziológiai vizsgálata

 Amputáció keringési zavarok 
miatt, kivéve a kéz-, lábujjakat

8

190D

188B

1801

2010

i

i

i

i

199CAlsó végtag revascularisatio 
(kivéve: sympathectomia)

i

Percutan vascularis 
műtétek, továbbkezelés 

nélkül, stent nélkül
190Hi

Percutan vascularis műtétek, 
továbbkezelésel, stent nélkül

Egyéb cardiovascularis 
műtétek

Egyéb érműtétek

190F

1790

198E

i

i

i

195A
Állandó pacemaker-

beültetés, AICD, 
katéterezéssel

i

Keringési betegségek AMI 
kivételével, katéterezéssel 

igazolva

Keringési rendszer egyéb 
műtétei

2110

2040

i

i

1802
Pulmonális vazoreaktivitás 

mérése katéterezéssel és 
iNO adásával

i
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7

5 6

Percutan és egyéb 
érműtét stent nélkül

Diagnosztikus katéterezés, egyéb 
katéteres szívbillentyűműtét 

továbbkezelés nélkül

A szív diagnosztikus 
elektrofiziológiai vizsgálata

 Amputáció keringési zavarok 
miatt, kivéve a kéz-, lábujjakat

8

190D

188B

1801

2010

i

i

i

i

199CAlsó végtag revascularisatio 
(kivéve: sympathectomia)

i

Percutan vascularis 
műtétek, továbbkezelés 

nélkül, stent nélkül
190Hi

Percutan vascularis műtétek, 
továbbkezelésel, stent nélkül

Egyéb cardiovascularis 
műtétek

Egyéb érműtétek

190F

1790

198E

i

i

i

195A
Állandó pacemaker-

beültetés, AICD, 
katéterezéssel

i

Keringési betegségek AMI 
kivételével, katéterezéssel 

igazolva

Keringési rendszer egyéb 
műtétei

2110

2040

i

i

1802
Pulmonális vazoreaktivitás 

mérése katéterezéssel és 
iNO adásával

i
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9

Kéz-, lábujjamputáció 
keringési zavarok miatt

Embolectomia

2020

2000

1800

195B

i

Diagnosztikus katéterezés

Állandó pacemaker-beültetés, 
AICD, katéterezés nélkül i

7 8

i

Sympathectomia 199Di

i

Aritmiák kezelése radiofrekvenciás 
katéteres ablációval, tételes elszámolás 

alá eső elektroanatómiai 
térképezőrendszer és katéter 

segítségével

Aritmiák kezelése 
radiofrekvenciás katéter 

ablációval, tételes elszámolás alá 
eső katéterrel

186G

186H

i

i

Pacemaker-
 revízió és -csere 1961i

Varix lekötés, eltávolítás 2030

269ZSúlyos szívelégtelenség i

Acut, subacut 
endocarditis 2120i

Keringési rendellenességek, 
(kivéve: AMI thrombolysissel, 

endocarditis,
 krónikus szívelégtelenség)
súlyos társult betegséggel

268Zi
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Thrombolysis AMI esetén szöveti 
plazminogen aktivátorral, 

áthelyezés nélkül

10

AMI  ideiglenes pacemaker 
beültetéssel

Kritikus végtagi ischaemia 
prostanoid kezelése

    Instabil angina,
Q hullám nélküli infarctus spec. 

intravénás thrombocyta 
aggregáció gátló kezeléssel

AMI speciális 
kezelés nélkül

2092

2060

2221

2070

216E

2231

218D

i

i

i

Szívizomgyulladás

A szív veleszületett nagyobb 
rendellenességei, kor < 18

i

i

9

i

Keringési betegségek 
speciális kezeléssel 2210i

i

Mélyvénás thrombophlebitis

2220Angina pectoris, komplex non-
invazív vizsgálattal

2140i

i

Thrombolysis AMI esetén 
szöveti plazminogen 

aktivátorral, áthelyezéssel 
2091i

217D
Perifériás érelzáródások 

(thrombosis, 
embolia) fibrinolytikus kezelése

i

Szívritmus-, vezetési zavarok  
ideiglenes pacemaker-beültetéssel 219Ci
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Thrombolysis AMI esetén szöveti 
plazminogen aktivátorral, 

áthelyezés nélkül

10

AMI  ideiglenes pacemaker 
beültetéssel

Kritikus végtagi ischaemia 
prostanoid kezelése

    Instabil angina,
Q hullám nélküli infarctus spec. 

intravénás thrombocyta 
aggregáció gátló kezeléssel

AMI speciális 
kezelés nélkül

2092

2060

2221

2070

216E

2231

218D

i

i

i

Szívizomgyulladás

A szív veleszületett nagyobb 
rendellenességei, kor < 18

i

i

9

i

Keringési betegségek 
speciális kezeléssel 2210i

i

Mélyvénás thrombophlebitis

2220Angina pectoris, komplex non-
invazív vizsgálattal

2140i

i

Thrombolysis AMI esetén 
szöveti plazminogen 

aktivátorral, áthelyezéssel 
2091i

217D
Perifériás érelzáródások 

(thrombosis, 
embolia) fibrinolytikus kezelése

i

Szívritmus-, vezetési zavarok  
ideiglenes pacemaker-beültetéssel 219Ci

MA G YA R 	 K Ö Z L Ö N Y 	 • 	 2021.	évi	164.	szám 7719

 
 

” 
 
5. Az R3. 1. melléklet I. rész 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„6. Kúraszerű ellátás 

A szív veleszületett és szerzett 
kisebb rendellenességei,

kor < 18

A szív veleszületett és szerzett 
billentyű rendellenességei,

kor >= 18

Érbetegségek

Atherosclerosis, angina 
pectoris, egyéb keringési 

betegségek

218C

216D

2230

218A

2240

2250

i

i

Hypertonia

Collapsus

i

i

10

i

Hypertoniás krízis sürgősségi 
ellátása 2241i

i

Szívritmus-, vezetési zavarok 
sürgősségi ellátása

220D

220C

Szívritmus-, vezetési zavarok  
ideiglenes pacemaker-beültetés 

nélkül
i

2130Szívelégtelenség i
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950H

Non-Hodgkin lymphoma, 
nem akut leukémia 

kemoterápiája,
kor < 18

Kúra 5.0

Hodgkin-kór, non-Hodgkin 
lymphoma, nem akut leukémia 

kemoterápiája legalább 14E 
szűrt v. besugárzott 

vérkészítmény adásával, kor >= 
18

945B

Akut leukémia alacsony-
közepes malignitással, 
társult betegség nélkül,

kor < 18 

782B

i

Hodgkin-kór 
kemoterápiája,

kor >= 18
950F

i

i

Sugárterápia

Non-Hodgkin lymphoma, 
nem akut leukémia 

kemoterápiája,
kor >= 18

9430

945A

i

i

i

1

Lineáris gyorsító alapú 
sztereotaxiás 
sugárterápia

9711

Valós idejű 
tumorkövetéssel végzett, 

lineáris gyorsító alapú 
sztereotaxiás 
sugárterápia

9713i

i

Képvezérelt 
Sugárterápia (IGRT) 9433i

Képvezérelt- intenzitás 
modulált sugárterápia 

(IMRT+IGRT)
9434i

 
 

” 
 
5. Az R3. 1. melléklet I. rész 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„6. Kúraszerű ellátás 

A szív veleszületett és szerzett 
kisebb rendellenességei,

kor < 18

A szív veleszületett és szerzett 
billentyű rendellenességei,

kor >= 18

Érbetegségek

Atherosclerosis, angina 
pectoris, egyéb keringési 

betegségek

218C

216D

2230

218A

2240

2250

i

i

Hypertonia

Collapsus

i

i

10

i

Hypertoniás krízis sürgősségi 
ellátása 2241i

i

Szívritmus-, vezetési zavarok 
sürgősségi ellátása

220D

220C

Szívritmus-, vezetési zavarok  
ideiglenes pacemaker-beültetés 

nélkül
i

2130Szívelégtelenség i
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950H

Non-Hodgkin lymphoma, 
nem akut leukémia 

kemoterápiája,
kor < 18

Kúra 5.0

Hodgkin-kór, non-Hodgkin 
lymphoma, nem akut leukémia 

kemoterápiája legalább 14E 
szűrt v. besugárzott 

vérkészítmény adásával, kor >= 
18

945B

Akut leukémia alacsony-
közepes malignitással, 
társult betegség nélkül,

kor < 18 

782B

i

Hodgkin-kór 
kemoterápiája,

kor >= 18
950F

i

i

Sugárterápia

Non-Hodgkin lymphoma, 
nem akut leukémia 

kemoterápiája,
kor >= 18

9430

945A

i

i

i

1

Lineáris gyorsító alapú 
sztereotaxiás 
sugárterápia

9711

Valós idejű 
tumorkövetéssel végzett, 

lineáris gyorsító alapú 
sztereotaxiás 
sugárterápia

9713i

i

Képvezérelt 
Sugárterápia (IGRT) 9433i

Képvezérelt- intenzitás 
modulált sugárterápia 

(IMRT+IGRT)
9434i

 
 

” 
 
5. Az R3. 1. melléklet I. rész 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„6. Kúraszerű ellátás 

A szív veleszületett és szerzett 
kisebb rendellenességei,

kor < 18

A szív veleszületett és szerzett 
billentyű rendellenességei,

kor >= 18

Érbetegségek

Atherosclerosis, angina 
pectoris, egyéb keringési 

betegségek

218C

216D

2230

218A

2240

2250

i

i

Hypertonia

Collapsus

i

i

10

i

Hypertoniás krízis sürgősségi 
ellátása 2241i

i

Szívritmus-, vezetési zavarok 
sürgősségi ellátása

220D

220C

Szívritmus-, vezetési zavarok  
ideiglenes pacemaker-beültetés 

nélkül
i

2130Szívelégtelenség i
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2

IVF eljárás 6550i Megtapadást elősegítő 
módszerrel i

6530

Cysticus fibrosisos betegek 
széles spektrumú kombinált 

intravénás antibiotikum 
kezelése "C"

145Ci

6540ICS eljárás

300B
OPT súlyos 

alultápláltsággal járó 
kórképekben

300A

300C

OPT súlyos 
alultápláltsággal járó 

kórképek iniciális szakában

OPT mérsékelt 
alultápláltsággal járó 

kórképekben

1

i

i

i

i

300E
OPT alultápláltsággal 

járó kórképekben 8 éves 
kor alatt

i

Eljárás hímivarsejt 
petesejt plazmájába 

adására a megtapadást 
elősegítő módszerrel

6560i

Brachyterápia – testfelszíni 
kezelés 9731i

Brachyterápia – 
intraluminális kezelés 9732i

Brachyterápia – 
intrakavitális kezelés 9733i
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Érbetegségek 216D

Atherosclerosis, angina 
pectoris, egyéb keringési 

betegségek
2230

i

i

Egyéb táplálkozási, 
anyagcsere-betegségek 

18 év alatt
541A

Szem egyéb 
betegségei 074Ci

541G

Egyéb idegrendszeri és 
cerebrovascularis 

betegségek
023B

Transzplantátum 
elégtelenség 9420

i

2

Egyéb táplálkozási, 
anyagcsere-betegségek 

18 év felett

i

i

Átmeneti ischemiás agyi 
keringészavar (TIA) 0160i

Inszemináció 6570i

015E

Cerebrovascularis betegségek (kivéve: 
TIA), praecerebralis érelzáródással, 

speciális kezelés nélkül,
kor < 18

i

Diabeteses neuropathia 
Thiogamma kezelése 537Fi

Cerebrovascularis betegségek (kivéve: 
TIA), praecerebralis érelzáródással 

speciális kezelés nélkül,
kor >= 18

015Fi

300DOPT enyhe alultápláltsággal 
járó kórképekben i

”
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Érbetegségek 216D

Atherosclerosis, angina 
pectoris, egyéb keringési 

betegségek
2230

i

i

Egyéb táplálkozási, 
anyagcsere-betegségek 

18 év alatt
541A

Szem egyéb 
betegségei 074Ci

541G

Egyéb idegrendszeri és 
cerebrovascularis 

betegségek
023B

Transzplantátum 
elégtelenség 9420

i

2

Egyéb táplálkozási, 
anyagcsere-betegségek 

18 év felett

i

i

Átmeneti ischemiás agyi 
keringészavar (TIA) 0160i

Inszemináció 6570i

015E

Cerebrovascularis betegségek (kivéve: 
TIA), praecerebralis érelzáródással, 

speciális kezelés nélkül,
kor < 18

i

Diabeteses neuropathia 
Thiogamma kezelése 537Fi

Cerebrovascularis betegségek (kivéve: 
TIA), praecerebralis érelzáródással 

speciális kezelés nélkül,
kor >= 18

015Fi

300DOPT enyhe alultápláltsággal 
járó kórképekben i

”
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15. melléklet a …/2021. (…) EMMI rendelethez 
 
1. Az R3. 2. melléklet „**** 01 015D Cerebrovascularis betegségek (kivéve: TIA), praecerebralis érelzáródással, 
rtPA kezeléssel” megjelölésű része helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„**** 01 015D Cerebrovascularis betegségek (kivéve: TIA), praecerebralis érelzáródással, rtPA kezeléssel 

BETEGSÉGEK "A" 
I6300 Agyi infarctus a praecerebralis ütőerek rögösödése miatt 
I6310 Agyi infarctus a praecerebralis ütőerek emboliája miatt 
I6320 Agyi infarctus a praecerebralis art. k.m.n. elzáródása-szűkülete miatt 
I6330 Agyi infarctus a cerebralis ütőerek rögösödése miatt 
I6340 Agyi infarctus a cerebralis ütőerek emboliája miatt 
I6350 Agyi infarctus a cerebralis art. k.m.n. elzáródása-szűkülete miatt 
I6360 Agyi infarctus az agyi visszerek nem suppurativ rögösödése miatt 
I6500 Az arteria vertebralis elzáródása vagy szűkülete 
I6510 Az arteria basilaris elzáródása vagy szűkülete 
I6520 Az arteria carotis elzáródása vagy szűkülete 
I6530 A praecerebralis art. többszörös vagy kétoldali elzáródása-szűkülete 
I6580 Egyéb praecerebralis ütőerek elzáródása vagy szűkülete 
I6590 Egyéb, k.m.n. praecerebralis ütőerek elzáródása és szűkülete 
I6600 Az arteria cerebri media elzáródása és szűkülete 
I6610 Az arteria cerebri anterior elzáródása és szűkülete 
I6620 Az arteria cerebri posterior elzáródása és szűkülete 
I6630 Az arteriae cerebellares elzáródása és szűkülete 
I6640 Több, ill. bilaterális agyi arteria elzáródása és szűkülete 
I6680 Egyéb agyi artériák elzáródása és szűkülete 
I6690 Nem-meghatározott agyi arteria elzáródása és szűkülete 
I6760 A koponyaűri vénás rendszer nem suppurativ rögösödése 

BEAVATKOZÁSOK "B" 
88162 Recombinans szöveti plazminogén aktivátor (rtPA) kezelés (mg-ban) 

BEAVATKOZÁSOK "C" 
06042 Alteplase 

BEAVATKOZÁSOK "D" 
34410 Agykoponya natív CT vizsgálata 
34411 Agykoponya CT vizsgálat iv. kontrasztanyag adását követőleg 
34412 Agykoponya CT vizsgálat natív plusz iv. kontrasztanyag adását követőleg 
34914 Agykoponya natív MR vizsgálat 
34915 Agykoponya MR vizsgálat natív plusz iv. kontrasztanyag adását követőleg 
 

BEAVATKOZÁSOK "E" 
34490 CT angiográfia koponya 
34948 MR angiográfia iv. kontrasztanyag adása nélkül 
34949 MR angiográfia, iv. kontrasztanyag adásával 
3616C Transcraniális Doppler vizsgálat 

BEAVATKOZÁSOK "F" 
3617A Duplex UH, nyaki erek 

BEAVATKOZÁSOK "G" 
28610 Thrombin idő meghatározása 
28621 Aktivált parciális thromboplasztin idő 
28620 Prothrombin meghatározása 
 

"A" DIAGN. ÉS "B" BEAV. ÉS "F" TÍPUSKÉNT "C" BEAV.ÉS (BEAVATKOZÁS „D” ÉS BEAVATKOZÁS „E” ÉS 
BEAVATKOZÁS „F” ÉS BEAVATKOZÁS „G” CSOPORTOK MINDEGYIKÉBŐL LEGALÁBB EGY-EGY 

VIZSGÁLAT A FELVÉTELTŐL SZÁMÍTOTT 4,5 ÓRÁN BELÜL ÉS A NEUROLÓGIAI SZAKMASPECIFIKUS 
ŐRZŐN VALÓ ELLÁTÁS AZ ELSŐ 24 ÓRÁBAN)” 

 
  

15. melléklet a 39/2021. (IX. 6.) EMMI rendelethez

16. szám EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 1645



7724	 M A G YA R 	 K Ö Z L Ö N Y 	 • 	 2021.	évi	164.	szám	

2. Az R3. 2. melléklete a „**** 01 015F Cerebrovascularis betegségek (kivéve: TIA), praecerebralis érelzáródással 
speciális kezelés nélkül 18 év felett” részt követően a következő rendelkezéssel egészül ki: 
 
„**** 01 015H Cerebrovascularis betegségek (kivéve: TIA) praecerebralis elzáródással, speciális 
diagnosztikával 
 

BETEGSÉGEK "A" 

 
I6000 Subarachnoidealis vérzés a carotis szifonból és bifurcatióból 
I6010 Subarachnoidealis vérzés az arteria cerebri mediából 
I6020 Subarachnoidealis vérzés az arteria communicans anteriorból 
I6030 Subarachnoidealis vérzés az arteria communicans posteriorból 
I6040 Subarachnoidealis vérzés az arteria basilarisból 
I6050 Subarachnoidealis vérzés az arteria vertebralisból 
I6060 Subarachnoidealis vérzés egyéb koponyaűri artériákból 
I6070 Subarachnoidealis vérzés k.m.n. koponyaűri artériából 
I6080 Egyéb subarachnoidealis vérzés 
I6081 Agyi erek vérzett arteriovenosus rendellenessége - hemispheriális 
I6082 Agyi erek vérzett arteriovenosus rendellenessége - axiális supratentoriális 
I6083 Agyi erek vérzett arteriovenosus rendellenessége - infratentoriális 
I6084 A gerinc ereinek vérzett arteriovenosus rendellenessége - cervicalis 
I6085 A gerinc ereinek vérzett arteriovenosus rendellenessége - thoracalis 
I6086 A gerinc ereinek vérzett arteriovenosus rendellenessége - lumbosacralis 
I6090 Subarachnoidealis vérzés, k.m.n. 
I6100 Agyállományi vérzés féltekében, subcorticalis 
I6110 Agyállományi vérzés féltekében, corticalis 
I6120 Agyállományi vérzés féltekében, k.m.n. 
I6130 Agyállományi vérzés agytörzsben 
I6140 Agyállományi vérzés kisagyban 
I6150 Agyállományi vérzés agykamrában 
I6160 Agyállományi vérzés több lokalizációban 
I6180 Agyállományi vérzés, egyéb 
I6190 Agyállományi vérzés, k.m.n. 
I6200 Keményburok alatti (subduralis) vérzés (heveny) (nem-traumás) 
I6210 Extraduralis vérzés 
I6290 Koponyaűri vérzés (nem-traumás), k.m.n. 
I6300 Agyi infarctus a praecerebralis ütőerek rögösödése miatt 
I6310 Agyi infarctus a praecerebralis ütőerek emboliája miatt 
I6320 Agyi infarctus a praecerebralis art. k.m.n. elzáródása-szűkülete miatt 
I6330 Agyi infarctus a cerebralis ütőerek rögösödése miatt 
I6340 Agyi infarctus a cerebralis ütőerek emboliája miatt 
I6350 Agyi infarctus a cerebralis art. k.m.n .elzáródása-szűkülete miatt 
I6360 Agyi infarctus az agyi visszerek nem suppurativ rögösödése miatt 
I6380 Agyi infarctus, egyéb 
I6500 Az arteria vertebralis elzáródása vagy szűkülete 
I6510 Az arteria basilaris elzáródása vagy szűkülete 
I6520 Az arteria carotis elzáródása vagy szűkülete 
I6530 A praecerebralis art. többszörös vagy kétoldali elzáródása-szűkülete 
I6580 Egyéb praecerebralis ütőerek elzáródása vagy szűkülete 
I6590 Egyéb, k.m.n. praecerebralis ütőerek elzáródása és szűkülete 
I6600 Az arteria cerebri media elzáródása és szűkülete 
I6610 Az arteria cerebri anterior elzáródása és szűkülete 
I6620 Az arteria cerebri posterior elzáródása és szűkülete 
I6630 Az arteriae cerebellares elzáródása és szűkülete 
I6640 Több, ill. bilaterális agyi arteria elzáródása és szűkülete 
I6680 Egyéb agyi artériák elzáródása és szűkülete 
I6690 Nem-meghatározott agyi arteria elzáródása és szűkülete 
I6700 Agyi ütőerek nem-rupturált dissectiója 
I6710 Agyi aneurysma, nem-rupturált 
I6711 Artéria carotis interna nem rupturált aneurysmája 
I6712 Artéria communicans anterior nem rupturált aneurismája 
I6713 Artéria cerebri anterior nem rupturált aneurysmája 
I6714 Artéria cerebri media nem rupturált aneurysmája 
I6715 Artéria vertebráis és ágai nem rupturált aneurysmája 
I6716 Arteréria beasiláris nem rupturált aneurismája 
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2. Az R3. 2. melléklete a „**** 01 015F Cerebrovascularis betegségek (kivéve: TIA), praecerebralis érelzáródással 
speciális kezelés nélkül 18 év felett” részt követően a következő rendelkezéssel egészül ki: 
 
„**** 01 015H Cerebrovascularis betegségek (kivéve: TIA) praecerebralis elzáródással, speciális 
diagnosztikával 
 

BETEGSÉGEK "A" 

 
I6000 Subarachnoidealis vérzés a carotis szifonból és bifurcatióból 
I6010 Subarachnoidealis vérzés az arteria cerebri mediából 
I6020 Subarachnoidealis vérzés az arteria communicans anteriorból 
I6030 Subarachnoidealis vérzés az arteria communicans posteriorból 
I6040 Subarachnoidealis vérzés az arteria basilarisból 
I6050 Subarachnoidealis vérzés az arteria vertebralisból 
I6060 Subarachnoidealis vérzés egyéb koponyaűri artériákból 
I6070 Subarachnoidealis vérzés k.m.n. koponyaűri artériából 
I6080 Egyéb subarachnoidealis vérzés 
I6081 Agyi erek vérzett arteriovenosus rendellenessége - hemispheriális 
I6082 Agyi erek vérzett arteriovenosus rendellenessége - axiális supratentoriális 
I6083 Agyi erek vérzett arteriovenosus rendellenessége - infratentoriális 
I6084 A gerinc ereinek vérzett arteriovenosus rendellenessége - cervicalis 
I6085 A gerinc ereinek vérzett arteriovenosus rendellenessége - thoracalis 
I6086 A gerinc ereinek vérzett arteriovenosus rendellenessége - lumbosacralis 
I6090 Subarachnoidealis vérzés, k.m.n. 
I6100 Agyállományi vérzés féltekében, subcorticalis 
I6110 Agyállományi vérzés féltekében, corticalis 
I6120 Agyállományi vérzés féltekében, k.m.n. 
I6130 Agyállományi vérzés agytörzsben 
I6140 Agyállományi vérzés kisagyban 
I6150 Agyállományi vérzés agykamrában 
I6160 Agyállományi vérzés több lokalizációban 
I6180 Agyállományi vérzés, egyéb 
I6190 Agyállományi vérzés, k.m.n. 
I6200 Keményburok alatti (subduralis) vérzés (heveny) (nem-traumás) 
I6210 Extraduralis vérzés 
I6290 Koponyaűri vérzés (nem-traumás), k.m.n. 
I6300 Agyi infarctus a praecerebralis ütőerek rögösödése miatt 
I6310 Agyi infarctus a praecerebralis ütőerek emboliája miatt 
I6320 Agyi infarctus a praecerebralis art. k.m.n. elzáródása-szűkülete miatt 
I6330 Agyi infarctus a cerebralis ütőerek rögösödése miatt 
I6340 Agyi infarctus a cerebralis ütőerek emboliája miatt 
I6350 Agyi infarctus a cerebralis art. k.m.n .elzáródása-szűkülete miatt 
I6360 Agyi infarctus az agyi visszerek nem suppurativ rögösödése miatt 
I6380 Agyi infarctus, egyéb 
I6500 Az arteria vertebralis elzáródása vagy szűkülete 
I6510 Az arteria basilaris elzáródása vagy szűkülete 
I6520 Az arteria carotis elzáródása vagy szűkülete 
I6530 A praecerebralis art. többszörös vagy kétoldali elzáródása-szűkülete 
I6580 Egyéb praecerebralis ütőerek elzáródása vagy szűkülete 
I6590 Egyéb, k.m.n. praecerebralis ütőerek elzáródása és szűkülete 
I6600 Az arteria cerebri media elzáródása és szűkülete 
I6610 Az arteria cerebri anterior elzáródása és szűkülete 
I6620 Az arteria cerebri posterior elzáródása és szűkülete 
I6630 Az arteriae cerebellares elzáródása és szűkülete 
I6640 Több, ill. bilaterális agyi arteria elzáródása és szűkülete 
I6680 Egyéb agyi artériák elzáródása és szűkülete 
I6690 Nem-meghatározott agyi arteria elzáródása és szűkülete 
I6700 Agyi ütőerek nem-rupturált dissectiója 
I6710 Agyi aneurysma, nem-rupturált 
I6711 Artéria carotis interna nem rupturált aneurysmája 
I6712 Artéria communicans anterior nem rupturált aneurismája 
I6713 Artéria cerebri anterior nem rupturált aneurysmája 
I6714 Artéria cerebri media nem rupturált aneurysmája 
I6715 Artéria vertebráis és ágai nem rupturált aneurysmája 
I6716 Arteréria beasiláris nem rupturált aneurismája 
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I6760 A koponyaűri vénás rendszer nem suppurativ rögösödése 
Q2881 A közp. idegrendsz. ereinek veleszületett aneurysmája 
 

BEAVATKOZÁSOK "B" 
34410 Agykoponya natív CT vizsgálata 
34411 Agykoponya CT vizsgálat iv. kontrasztanyag adását követőleg 
34412 Agykoponya CT vizsgálat natív plusz iv. kontrasztanyag adását követőleg 
34914 Agykoponya natív MR vizsgálat 
34915 Agykoponya MR vizsgálat natív plusz iv. kontrasztanyag adását követőleg 
 

BEAVATKOZÁSOK "C" 
34490 CT angiográfia koponya 
34948 MR angiográfia iv. kontrasztanyag adása nélkül 
34949 MR angiográfia iv. kontrasztanyag adásával 
3616C Transcraniális Doppler vizsgálat 

BEAVATKOZÁSOK "D" 
3617A Duplex UH, nyaki erek 

BEAVATKOZÁSOK "E" 
28610 Thrombin idő meghatározása 
28621 Aktivált parciális thromboplasztin idő 
28620 Prothrombin meghatározása 
 
MINDEGYIK BEAVATKOZÁS KÖRBŐL LEGALÁBB EGY-EGY VIZSGÁLAT A FELVÉTELTŐL SZÁMÍTOTT 4,5 
ÓRÁN BELÜL ÉS A NEUROLÓGIAI SZAKMASPECIFIKUS ŐRZŐN VALÓ ELLÁTÁS AZ ELSŐ 24 ÓRÁBAN” 

 
3. Az R3. 2. melléklet „**** 02 0620 Szem speciális műtétei” megjelölésű része helyébe a következő rendelkezés 
lép: 

„**** 02 0620 Szem speciális műtétei 
BETEGSÉGEK 

A főcsoportba tartozó bármely betegség 
 

ÉS BEAVATKOZÁS 
 

51650 Szemgödri implant. behelyezés 
ÉS ESZKÖZ 

01202 Szemgödri implantátum” 
 
4. Az R3. 2. melléklet „**** 04 1360 Gümőkor polirezisztens kórokozóval” megjelölésű része helyébe a következő 
rendelkezés lép: 
 
„**** 04 1360 MDR (multidrog - rezisztens) és XDR (kiterjedten rezisztens) gümőkór ellátása 
 

BETEGSÉGEK 
A150B Tüdőgümőkór, mikroszkópos vizsgálattal és PCR vizsgálattal együttesen, vagy tenyésztéssel igazolt 

MDR, vagy XDR rezisztens 
A154B Nyirokcsomók gümőkórja k.m.n., mikroszkópos vizsgálattal és PCR vizsgálattal együttesen, vagy 

tenyésztéssel igazolt MDR, vagy XDR rezisztens 
A155B A gége,légcső és hörgők gümókórja, mikroszkópos vizsgálattal és PCR vizsgálattal együttesen, vagy 

tenyésztéssel igazolt MDR, vagy XDR rezisztens 
A156B Gümőkóros mellhártyagyull., mikroszkópos vizsgálattal és PCR vizsgálattal együttesen, vagy 

tenyésztéssel igazolt MDR, vagy XDR rezisztens. 
A181B Urogenitális szervek gümőkórja mikroszkópos vizsgálattal és PCR vizsgálattal együttesen, vagy 

tenyésztéssel igazolt MDR, vagy XDR rezisztens 
A183B Gasztrointesztinális szervek gümőkórja mikroszkópos vizsgálattal és PCR vizsgálattal együttesen, vagy 

tenyésztéssel igazolt MDR, vagy XDR rezisztens 
A184B Bőr gümőkórja mikroszkópos vizsgálattal és PCR vizsgálattal együttesen, vagy tenyésztéssel igazolt 

MDR, vagy XDR rezisztens 
A199B Miliáris gümőkór k.m.n. mikroszkópos vizsgálattal és PCR vizsgálattal együttesen, vagy tenyésztéssel 

igazolt MDR, vagy XDR rezisztens 
ÉS BEAVATKOZÁSOK 

92264 Bakteriológiai, vagy genetikai vizsgálattal igazolt MDR (multidrog) vagy XDR (kiterjedt)-rezisztencia 

ÉS BEAVATKOZÁSOK 

92265 MDR (multidrog) vagy XDR (kiterjedten) rezisztens tuberkulózis (gyógyszeres) kezelése” 
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5. Az R3. 2. melléklet „**** 04 137C Mikroszkóposan Koch pozitív gümőkór” megjelölésű része helyébe a következő 
rendelkezés lép: 

„**** 04 137C Mikroszkóposan Koch pozitív gümőkór 

BETEGSÉGEK 
A1500 Tüdőgümőkór, a köpet mikroszkópos vizsgálatával, tenyésztéssel vagy anélkül igazolt 
A1501 Tüdőgümőkór, mikroszkópos pozitiv, caverna nincs, egyoldali 
A1502 Tüdőgümőkór, mikroszkópos pozitiv, caverna nincs, kétoldali 
A1503 Tüdőgümőkór, mikroszkópos pozitiv, cavarnás, egyoldali 
A1504 Tüdőgümőkór, mikroszkópos pozitiv, cavarnás, kétoldali 
A1505 Tüdőgümőkór, mikroszkópos pozitiv, recidiva, caverna nincs 
A1506 Tüdőgümőkór, mikroszkópos pozitiv, recidiva, cavernával 
A150A Tüdőgümőkór, köpet mikr. vizsg. teny.-el, vagy anélk. ig. polirezist. 
A150C Tüdőgümőkór, mikroszkópos vizsgálattal és PCR vizsgálattal együttesen, vagy tenyésztéssel igazolt 

XXDR rezisztens.” 

 

6. Az R3. 2. melléklet „**** 04 137D Gümőkór” megjelölésű része helyébe a következő rendelkezés lép: 

„**** 04 137D Gümőkór 

BETEGSÉGEK 
A1510 Tüdőgümőkór, csak tenyésztéssel igazolt 
A1511 Tüdőgümőkór, csak tenyésztéssel pozitiv, caverna nincs, egyoldali 
A1512 Tüdőgümőkór, csak tenyésztéssel pozitiv, caverna nincs, kétoldali 
A1513 Tüdőgümőkór, csak tenyésztéssel pozitiv, cavernás, egyoldali 
A1514 Tüdőgümőkór, csak tenyésztéssel pozitiv, cavernás, kétoldali 
A1515 Tüdőgümőkór, csak tenyésztéssel pozitiv, recidiva, egyoldali 
A1516 Tüdőgümőkór, csak tenyésztéssel pozitiv, recidiva, kétoldali 
A151A Tüdőgümőkór, csak tenyésztéssel igazolt - polirezisztens kórokozóval 
A1520 Tüdőgümőkór, szövettani vizsgálattal kimutatott 
A1521 Tüdőgümőkór, szövettani vizsg.-al igazolt, caverna nincs, egyoldali 
A1522 Tüdőgümőkór, szövettani vizsg.-al igazolt, caverna nincs, kétoldali 
A1523 Tüdőgümőkór, szövettani vizsg.-al igazolt, cavernás, egyoldali 
A1524 Tüdőgümőkór, szövettani vizsg.-al igazolt, cavernás, kétoldali 
A1525 Tüdőgümőkór, szövettani vizsg.-al igazolt, recidiva, egyoldali 
A1526 Tüdőgümőkór, szövettani vizsg.-al igazolt, recidiva, kétoldali 
A1530 Tüdőgümőkór, k.m.n. módon igazolt 
A1531 Tüdőgümőkór. k.m.n. módon igazolt, caverna nincs, egyoldali 
A1532 Tüdőgümőkór. k.m.n. módon igazolt, caverna nincs, kétoldali 
A1533 Tüdőgümőkór. k.m.n. módon igazolt, cavernával, egyoldali 
A1534 Tüdőgümőkór. k.m.n. módon igazolt, cavernával kétoldali 
A1535 Tüdőgümőkór. k.m.n. módon igazolt, recidiva, egyoldali 
A1536 Tüdőgümőkór. k.m.n. módon igazolt, recidiva, kétoldali 
A1540 Mellkasi nyirokcsomó gümőkór, bakter. és szövettannal igazolt 
A1541 Hilusi nyirokcsomó gümőkór, bakt. és/vagy szövett. vizsg. igazolt 
A1542 Mediastinalis nyirokcsomó gümőkór, bakt. és/vagy szöv.vizsg. igazolt 
A1543 Tracheobronchiális nyirokcsomó gümőkór, bakt. és/vagy szöv.vizsg.igaz 
A154C Nyirokcsomók gümőkórja k.m.n., mikroszkópos vizsgálattal és PCR vizsgálattal együttesen vagy 

tenyésztéssel igazolt XXDR rezisztens 
A1550 Gége, légcső, hörgő gümőkór, bakter. és szövettannal igazolt 
A1551 Gége gümőkór, bakt. és/vagy szövett. vizsg. igazolt 
A1552 Hangszalag gümőkór, bakt. és/vagy szövett. vizsg. igazolt 
A1553 Trachea gümőkór, bakt. és/vagy szövett. vizsg. igazolt 
A1554 Bronchus gümőkór, bakt. és/vagy szövett. vizsg. igazolt 
A155A A gége, légcső és hörgők gümókórja, bakt. és szöv. vizsg. ig. polirezist 
A155C A gége, légcső és hörgők gümókórja, mikroszkópos vizsgálattal és PCR vizsgálattal együttesen vagy 

tenyésztéssel igazolt XXDR rezisztens 
A1560 Gümőkóros mellhártyagyulladás, bakter. és szövettannal igazolt 
A1561 Pleuritis - gümőkóros, bakt. és/vagy szövett. vizsg. igazolt 
A1562 Empyema - gümőkóros, bakt. és/vagy szövett. vizsg. igazolt 
A156A Gümőkóros mellhártyagyull., bakt. és szöv. vizsg.-tal ig. polirezist. 
A156C Gümőkóros mellhártyagyull., mikroszkópos vizsgálattal és PCR vizsgálattal együttesen vagy 

tenyésztéssel igazolt XXDR rezisztens 
A1570 Elsődleges légzőszervi gümőkór, bakter. és szövettannal igazolt 
A1571 Tüdő primaer complexus, bakt. és/vagy szövett. vizsg. igazolt 
A1572 Nyirokcsomó gümőkór (elsődleges), bakt. és/vagy szöv.vizsg. igazolt 
A1573 Pleuritis - gümőkóros (elsődleges), bakt. és/vagy szöv.vizsg. igazolt 
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5. Az R3. 2. melléklet „**** 04 137C Mikroszkóposan Koch pozitív gümőkór” megjelölésű része helyébe a következő 
rendelkezés lép: 

„**** 04 137C Mikroszkóposan Koch pozitív gümőkór 

BETEGSÉGEK 
A1500 Tüdőgümőkór, a köpet mikroszkópos vizsgálatával, tenyésztéssel vagy anélkül igazolt 
A1501 Tüdőgümőkór, mikroszkópos pozitiv, caverna nincs, egyoldali 
A1502 Tüdőgümőkór, mikroszkópos pozitiv, caverna nincs, kétoldali 
A1503 Tüdőgümőkór, mikroszkópos pozitiv, cavarnás, egyoldali 
A1504 Tüdőgümőkór, mikroszkópos pozitiv, cavarnás, kétoldali 
A1505 Tüdőgümőkór, mikroszkópos pozitiv, recidiva, caverna nincs 
A1506 Tüdőgümőkór, mikroszkópos pozitiv, recidiva, cavernával 
A150A Tüdőgümőkór, köpet mikr. vizsg. teny.-el, vagy anélk. ig. polirezist. 
A150C Tüdőgümőkór, mikroszkópos vizsgálattal és PCR vizsgálattal együttesen, vagy tenyésztéssel igazolt 

XXDR rezisztens.” 

 

6. Az R3. 2. melléklet „**** 04 137D Gümőkór” megjelölésű része helyébe a következő rendelkezés lép: 

„**** 04 137D Gümőkór 

BETEGSÉGEK 
A1510 Tüdőgümőkór, csak tenyésztéssel igazolt 
A1511 Tüdőgümőkór, csak tenyésztéssel pozitiv, caverna nincs, egyoldali 
A1512 Tüdőgümőkór, csak tenyésztéssel pozitiv, caverna nincs, kétoldali 
A1513 Tüdőgümőkór, csak tenyésztéssel pozitiv, cavernás, egyoldali 
A1514 Tüdőgümőkór, csak tenyésztéssel pozitiv, cavernás, kétoldali 
A1515 Tüdőgümőkór, csak tenyésztéssel pozitiv, recidiva, egyoldali 
A1516 Tüdőgümőkór, csak tenyésztéssel pozitiv, recidiva, kétoldali 
A151A Tüdőgümőkór, csak tenyésztéssel igazolt - polirezisztens kórokozóval 
A1520 Tüdőgümőkór, szövettani vizsgálattal kimutatott 
A1521 Tüdőgümőkór, szövettani vizsg.-al igazolt, caverna nincs, egyoldali 
A1522 Tüdőgümőkór, szövettani vizsg.-al igazolt, caverna nincs, kétoldali 
A1523 Tüdőgümőkór, szövettani vizsg.-al igazolt, cavernás, egyoldali 
A1524 Tüdőgümőkór, szövettani vizsg.-al igazolt, cavernás, kétoldali 
A1525 Tüdőgümőkór, szövettani vizsg.-al igazolt, recidiva, egyoldali 
A1526 Tüdőgümőkór, szövettani vizsg.-al igazolt, recidiva, kétoldali 
A1530 Tüdőgümőkór, k.m.n. módon igazolt 
A1531 Tüdőgümőkór. k.m.n. módon igazolt, caverna nincs, egyoldali 
A1532 Tüdőgümőkór. k.m.n. módon igazolt, caverna nincs, kétoldali 
A1533 Tüdőgümőkór. k.m.n. módon igazolt, cavernával, egyoldali 
A1534 Tüdőgümőkór. k.m.n. módon igazolt, cavernával kétoldali 
A1535 Tüdőgümőkór. k.m.n. módon igazolt, recidiva, egyoldali 
A1536 Tüdőgümőkór. k.m.n. módon igazolt, recidiva, kétoldali 
A1540 Mellkasi nyirokcsomó gümőkór, bakter. és szövettannal igazolt 
A1541 Hilusi nyirokcsomó gümőkór, bakt. és/vagy szövett. vizsg. igazolt 
A1542 Mediastinalis nyirokcsomó gümőkór, bakt. és/vagy szöv.vizsg. igazolt 
A1543 Tracheobronchiális nyirokcsomó gümőkór, bakt. és/vagy szöv.vizsg.igaz 
A154C Nyirokcsomók gümőkórja k.m.n., mikroszkópos vizsgálattal és PCR vizsgálattal együttesen vagy 

tenyésztéssel igazolt XXDR rezisztens 
A1550 Gége, légcső, hörgő gümőkór, bakter. és szövettannal igazolt 
A1551 Gége gümőkór, bakt. és/vagy szövett. vizsg. igazolt 
A1552 Hangszalag gümőkór, bakt. és/vagy szövett. vizsg. igazolt 
A1553 Trachea gümőkór, bakt. és/vagy szövett. vizsg. igazolt 
A1554 Bronchus gümőkór, bakt. és/vagy szövett. vizsg. igazolt 
A155A A gége, légcső és hörgők gümókórja, bakt. és szöv. vizsg. ig. polirezist 
A155C A gége, légcső és hörgők gümókórja, mikroszkópos vizsgálattal és PCR vizsgálattal együttesen vagy 

tenyésztéssel igazolt XXDR rezisztens 
A1560 Gümőkóros mellhártyagyulladás, bakter. és szövettannal igazolt 
A1561 Pleuritis - gümőkóros, bakt. és/vagy szövett. vizsg. igazolt 
A1562 Empyema - gümőkóros, bakt. és/vagy szövett. vizsg. igazolt 
A156A Gümőkóros mellhártyagyull., bakt. és szöv. vizsg.-tal ig. polirezist. 
A156C Gümőkóros mellhártyagyull., mikroszkópos vizsgálattal és PCR vizsgálattal együttesen vagy 

tenyésztéssel igazolt XXDR rezisztens 
A1570 Elsődleges légzőszervi gümőkór, bakter. és szövettannal igazolt 
A1571 Tüdő primaer complexus, bakt. és/vagy szövett. vizsg. igazolt 
A1572 Nyirokcsomó gümőkór (elsődleges), bakt. és/vagy szöv.vizsg. igazolt 
A1573 Pleuritis - gümőkóros (elsődleges), bakt. és/vagy szöv.vizsg. igazolt 
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A1574 Empyema - gümőkóros (elsődleges), bakt. és/vagy szöv. vizsg. igazolt 
A1580 Egyéb légzőszervi gümőkór, bakter. és szövettannal igazolt 
A1581 Mediastinalis gümőkór, bakt. és/vagy szövett. vizsg. igazolt 
A1582 Orrgarati gümőkór, bakt. és/vagy szövett. vizsg. igazolt 
A1583 Orrmelléküregi gümőkór, bakt. és/vagy szövett. vizsg. igazolt 
A1590 K.m.n. légzőszervi gümőkór, bakter. és szövettannal igazolt 
A1600 Tüdőgümőkór, negatív bakter. és szövettani vizsgálati eredménnyel 
A1601 Tüdőgümőkór, neg. bakt. és szövettani eredm. caverna nélk., egyoldali 
A1602 Tüdőgümőkór, neg. bakt. és szövettani eredm. caverna nélk., kétoldali 
A1603 Tüdőgümőkór, neg. bakt. és szövettani eredm. cavernával, egyoldali 
A1604 Tüdőgümőkór, neg. bakt. és szövettani eredm. cavernával, kétoldali 
A1605 Tüdőgümőkór, neg. bakt. és szövettani eredm. recidiva, egyoldali 
A1606 Tüdőgümőkór, neg. bakt. és szövettani eredm. recidiva, kétoldali 
A1610 Tüdőgümőkór, bakteriológiai és szövettani vizsgálat nélkül 
A1611 Tüdőgümőkór, bakt. és szövettani vizsg. nélk. caverna nélk., egyoldali 
A1612 Tüdőgümőkór, bakt. és szövettani vizsg. nélk. caverna nélk., kétoldali 
A1613 Tüdőgümőkór, bakt. és szövettani vizsg. nélk. cavernával, egyoldali 
A1614 Tüdőgümőkór, bakt. és szövettani vizsg. nélk. cavernával, kétoldali 
A1615 Tüdőgümőkór, bakt. és szövettani vizsg. nélk. recidiva, egyoldali 
A1616 Tüdőgümőkór, bakt. és szövettani vizsg. nélk. recidiva, kétoldali 
A1620 Tüdőgümőkór, bakteriológiai vagy szövettani vizsgálat említése nélkül 
A1621 Tüdőgümőkór, bakt. és/vagy szövet.vizsg.eml.nélk. caverna nélk., egyold 
A1622 Tüdőgümőkór, bakt. és/vagy szövet.vizsg.eml.nélk. caverna nélk., kétold 
A1623 Tüdőgümőkór, bakt. és/vagy szövet.vizsg.eml.nélk. cavernával, egyold 
A1624 Tüdőgümőkór, bakt. és/vagy szövet.vizsg.eml.nélk. cavernával kétoldali 
A1625 Tüdőgümőkór, bakt. és/vagy szövet.vizsg.eml.nélk. recidiva, egyoldali 
A1626 Tüdőgümőkór, bakt. és/vagy szövet.vizsg.eml.nélk. recidiva, kétoldali 
A1630 Mellkasi nyirokcsomó gümőkór, bakter. vagy szövettan említése nélkül 
A1631 Hilusi nyirokcsomó gükőkór, bakt. vagy szöv.vizsgálat emlitése nélkül 
A1632 Mediastinalis nyirokcsomó gümőkór, bakt. vagy szöv.vizsg. eml. nélkül 
A1633 Tracheobronchialis nyirokcsomó gümőkór, bakt. vagy szöv.vizsg.eml.nélkül 
A1640 Gége, légcső és hörgő gümőkór, bakter. vagy szövettan említése nélkül 
A1641 Gége gümőkór, bakt. vagy szövettani vizsg. említése nélkül 
A1642 Hangszalag gümőkór, bakt. vagy szövettani vizsg. említése nélkül 
A1643 Trachea gümőkór, bakt. vagy szövett. vizsg. említése nélkül 
A1644 Bronchus gümőkór, bakt. vagy szövett. vizsg. említése nélkül 
A1650 Gümőkóros mellhártyagyulladás, bakter. vagy szövettan említése nélkül 
A1651 Pleuritis - gümőkóros, bakt. vagy szövett. vizsg. említése nélkül 
A1652 Empyema - gümőkóros, bakt. vagy szövett. vizsg. említése nélkül 
A1670 Primaer légzőszervi gümőkór, bakter. vagy szövettan említése nélkül 
A1671 Tüdő primer-comlexus, bakt. vagy szövett. vizsg. emlitése nélkül 
A1672 Mellkasi nyirokcsomó primer gümőkór bakt. vagy szöv.vizsg. eml.nélkül 
A1673 Elsődleges, gümőkóros pleuritis, bakt. vagy szöv.vizsgálat említése 
A1674 Elsődleges, gümőkóros empyema, bakt. vagy szöv.vizsg. említése nélkül 
A1680 Egyéb légzőszervi gümőkor, bakter. vagy szövettan említése nélkül 
A1681 Mediastinalis gümőkór, bakt. vagy szövett. vizsg. említése nélkül 
A1682 Orrgarati gümőkór, bakt. vagy szövett. vizsg. említése nélkül 
A1683 Orrmelléküregi gümőkór, bakt. vagy szövett. vizsg. említése nélkül 
A1690 Légzőszervi gümőkór k.m.n., bakter. vagy szövettan említése nélkül 
A1700 Gümőkóros agyhártyagyulladás (G01*) 
A1710 Az agyhártyák tuberculomája (G07*) 
A1780 Az idegrendszer egyéb gümőkórja 
A1781 Agyvelő gümőkór (Meningoencephalitis tub.) 
A1782 Agyvelő tuberculoma 
A1783 Gerincvelő gümőkór 
A1784 Polyneuropathia, gümőkóros 
A1790 Az idegrendszer gümőkórja k.m.n. (99.8*) 
A1801 Csigolya gümőkór (spondylitis tuberculosa) 
A1802 Csípő gümőkór (coxitis) 
A1803 Térd gümőkór (gonitis) 
A1804 Borda gümőkór (caries costae) 
A1805 Lábtő csontok gümőkórja 
A1806 Könyök, kéztő izület gümőkórja 
A1807 Csecsnyúlvány gümőkór 
A1808 Csont, csontvelő gümőkór - egyéb helyen 
A1809 Izületek, inak savós burkai gümőkórja 
A1811 Vesekéreg gümőkór 
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A1812 Vese ulcerocavernosus gümőkór 
A1813 Vese massziv tuberculosisos degeneratio 
A1814 Ureter gümőkór 
A1815 Húgyhólyag gümőkór 
A1816 Urethra gümőkór 
A1817 Méhtest, adnexum, vulva gümőkór 
A1818 Prostata (vesicula seminalis) gümőkór 
A1819 Here, mellékhere, ondóvezeték gümőkór 
A181C Urogenitális szervek gümőkórja mikroszkópos vizsgálattal és PCR vizsgálattal együttesen vagy 

tenyésztéssel igazolt XXDR rezisztens 
A1820 Gümőkóros perifériás nyirokcsomó betegség 
A1821 Nyaki nyirokcsomó gümőkór 
A1828 Periferiás nyirokcsomó (egyéb regio) gümőkór 
A1831 Ileocoecum gümőkór 
A1832 Ileum gümőkór 
A1833 Anus (végbél) gümőkór 
A1834 Peritonitis tuberculosa 
A1835 Mesenterialis nyirokcsomó gümőkór 
A1836 Retroperitonealis nyirokcsomó gümőkór 
A1837 Ilecoecum primaer gümőkór 
A1838 Ileum primaer gümőkór 
A183C Gasztrointesztinális szervek gümőkórja mikroszkópos vizsgálattal és PCR vizsgálattal együttesen vagy 

tenyésztéssel igazolt XXDR rezisztens 
A1841 Cutis primer complexus (gümős) 
A1842 Tuberculosis ulcerosa cutis et mucosae 
A1843 Tuberculosis cutis luposa 
A1844 Tuberculosis cutis verrucosa 
A1845 Tuberculosis cutis colliquativa 
A1846 Tuberculosis indurativa Bazin 
A1847 Erythema nodosum tuberculoticum 
A1848 Szemhéj tuberculosis 
A184C Bőr gümőkórja mikroszkópos vizsgálattal és PCR vizsgálattal együttesen vagy tenyésztéssel igazolt 

XXDR rezisztens 
A1851 Iridocyclitis tuberculosa 
A1852 Chorioretinitis tuberculosa 
A1853 Keratitis intersticialis tuberculosa 
A1854 Keratoconjunctivitis interstic. phlyctaenularis tuberculosa 
A1855 Episcleritis tuberculosa 
A1861 Otitis media tuberculosa 
A1862 Szájnyálkahártya tuberculosis 
A1863 Szájnyálkahártya primaer tuberculosis 
A1869 Fül gümőkór - egyéb (rész) 
A1881 Nyelőcső gümőkór 
A1882 Máj gümőkór (tuberculoma) 
A1883 Lép gümőkór 
A1884 Pajzsmirigy gümőkór 
A1885 Emlő gümőkór 
A1886 Szívburok gümőkór 
A1887 Szívizom gümőkór 
A1888 Szívbelhártya gümőkór 
A1901 Heveny miliaris tüdő gümőkór 
A199A Miliáris gümőkór k.m.n. ..-polirezisztens kórokozóval. 
A199C Miliáris gümőkór k.m.n. mikroszkópos vizsgálattal és PCR vizsgálattal együttesen vagy tenyésztéssel 

igazolt XXDR rezisztens 
A3100 Tüdő mycobacterium fertőzés” 
 
7. Az R3. 2. melléklet „**** Főcsoport: 05 Keringésrendszeri betegségek” megjelölésű rész „*** NYITOTT 
SZÍVMŰTÉT BEAVATKOZÁSOK "A"” megjelölésű része helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„*** NYITOTT SZÍVMŰTÉT BEAVATKOZÁSOK "A" 
 
53505 Transventricularis mitralis billentyű tágítás 
53510 Nyitott valvulotomia aorta billentyűn 
53511 Nyitott valvulotomia mitralis billentyűn 
53512 Nyitott valvulotomia tricuspidalis billentyűn 
53513 Nyitott valvulotomia pulmonalis billentyűn 
53521 Mechanikus műbillentyű aorta pozícióba 
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A1812 Vese ulcerocavernosus gümőkór 
A1813 Vese massziv tuberculosisos degeneratio 
A1814 Ureter gümőkór 
A1815 Húgyhólyag gümőkór 
A1816 Urethra gümőkór 
A1817 Méhtest, adnexum, vulva gümőkór 
A1818 Prostata (vesicula seminalis) gümőkór 
A1819 Here, mellékhere, ondóvezeték gümőkór 
A181C Urogenitális szervek gümőkórja mikroszkópos vizsgálattal és PCR vizsgálattal együttesen vagy 

tenyésztéssel igazolt XXDR rezisztens 
A1820 Gümőkóros perifériás nyirokcsomó betegség 
A1821 Nyaki nyirokcsomó gümőkór 
A1828 Periferiás nyirokcsomó (egyéb regio) gümőkór 
A1831 Ileocoecum gümőkór 
A1832 Ileum gümőkór 
A1833 Anus (végbél) gümőkór 
A1834 Peritonitis tuberculosa 
A1835 Mesenterialis nyirokcsomó gümőkór 
A1836 Retroperitonealis nyirokcsomó gümőkór 
A1837 Ilecoecum primaer gümőkór 
A1838 Ileum primaer gümőkór 
A183C Gasztrointesztinális szervek gümőkórja mikroszkópos vizsgálattal és PCR vizsgálattal együttesen vagy 

tenyésztéssel igazolt XXDR rezisztens 
A1841 Cutis primer complexus (gümős) 
A1842 Tuberculosis ulcerosa cutis et mucosae 
A1843 Tuberculosis cutis luposa 
A1844 Tuberculosis cutis verrucosa 
A1845 Tuberculosis cutis colliquativa 
A1846 Tuberculosis indurativa Bazin 
A1847 Erythema nodosum tuberculoticum 
A1848 Szemhéj tuberculosis 
A184C Bőr gümőkórja mikroszkópos vizsgálattal és PCR vizsgálattal együttesen vagy tenyésztéssel igazolt 

XXDR rezisztens 
A1851 Iridocyclitis tuberculosa 
A1852 Chorioretinitis tuberculosa 
A1853 Keratitis intersticialis tuberculosa 
A1854 Keratoconjunctivitis interstic. phlyctaenularis tuberculosa 
A1855 Episcleritis tuberculosa 
A1861 Otitis media tuberculosa 
A1862 Szájnyálkahártya tuberculosis 
A1863 Szájnyálkahártya primaer tuberculosis 
A1869 Fül gümőkór - egyéb (rész) 
A1881 Nyelőcső gümőkór 
A1882 Máj gümőkór (tuberculoma) 
A1883 Lép gümőkór 
A1884 Pajzsmirigy gümőkór 
A1885 Emlő gümőkór 
A1886 Szívburok gümőkór 
A1887 Szívizom gümőkór 
A1888 Szívbelhártya gümőkór 
A1901 Heveny miliaris tüdő gümőkór 
A199A Miliáris gümőkór k.m.n. ..-polirezisztens kórokozóval. 
A199C Miliáris gümőkór k.m.n. mikroszkópos vizsgálattal és PCR vizsgálattal együttesen vagy tenyésztéssel 

igazolt XXDR rezisztens 
A3100 Tüdő mycobacterium fertőzés” 
 
7. Az R3. 2. melléklet „**** Főcsoport: 05 Keringésrendszeri betegségek” megjelölésű rész „*** NYITOTT 
SZÍVMŰTÉT BEAVATKOZÁSOK "A"” megjelölésű része helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„*** NYITOTT SZÍVMŰTÉT BEAVATKOZÁSOK "A" 
 
53505 Transventricularis mitralis billentyű tágítás 
53510 Nyitott valvulotomia aorta billentyűn 
53511 Nyitott valvulotomia mitralis billentyűn 
53512 Nyitott valvulotomia tricuspidalis billentyűn 
53513 Nyitott valvulotomia pulmonalis billentyűn 
53521 Mechanikus műbillentyű aorta pozícióba 
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53522 Mechanikus műbillentyű mitralis pozícióba 
53523 Mechanikus műbillentyű tricuspidalis pozícióba 
53524 Mechanikus műbillentyű pulmonalis pozícióba 
53525 Biológiai műbillentyű aorta pozícióba 
53526 Biológiai műbillentyű mitralis pozícióba 
53527 Biológiai műbillentyű tricuspidalis pozícióba 
53528 Biológiai műbillentyű pulmonalis pozícióba 
53529 Ross műtét / pulm.autograft aorta pozícióba/ 
5352A Aorta honograft / nem gyári biológiai billentyű / beültetése 
5352B Saját pericardiumból képzett billentyű aorta pozícióba 
5353C Saját pericardiumból képzett billentyű mitralis pozícióba 
5352D Saját pericardiumból képzett billentyű tricuspidalis pozícióba 
5352E Saját pericardiumból képzett billentyű pulmonalis pozícióba 
53530 Billentyű plasztika aorta billentyűn 
53531 Billentyű plasztika mitralis billentyűn 
53532 Billentyű plasztika tricuspidalis billentyűn 
53533 Billentyű plasztika pulmonalis billentyűn 
53540 Papillaris izom visszavarrás 
53541 Valsalva aneurysma korrekció 
53542 Supravalvularis ring excisio aortán 
53543 Infravalvularis ring excisio aortán 
53545 Annuloplastica cordis 
53546 Excisio trabeculae /trabecularum carneae cordis 
53551 Defectus artef.septi interauric.cordis operatíva 
53552 Defectus artef.septi interauric.cordis transvasalis 
53561 Pitvari septum korrekció, folttal 
53562 Kamrai septum korrekció, folttal 
53563 Correctio septi aorticopulmonalis cum plasticam 
53564 Kiáramlási folt aortán 
53565 Kiáramlási folt art. pulmonalison 
53566 Kiáramlási folt jobb kamrán 
53567 Aorta conduit 
53568 Pulmonalis conduit 
53569 Pulmonalis band 
53571 Pitvari sövény korrekciója, öltéssel 
53572 Kamrai septum korrekció, öltéssel 
53573 Aorticopulmonalis septum korrekció, öltéssel 
53575 Pitvari switch műtét 
53576 Aorticopulmonalis switch műtét 
5357C Aorta pulmonalis homograft beültetés 
53591 Thrombus eltávolítása pitvarból 
53592 Thrombus eltávolítása kamrából 
53593 Resectio myocardii infundibularis 
5359Z Operatio sine classificatione septi cordis 
53601 TEA jobb coronarian 
53602  TEA LAD coronarian 
53603  TEA CX coronarian 
53611 Bypass a jobb coronarian és/vagy ágain 
53612 Bypass a LAD coronarian és/vagy ágain 
53613 Bypass a CX coronarian és/vagy ágain 
53621 Mammaria impl. jobb coronariara 
53622 Mammaria impl. LAD coronariara 
53623 Mammaria impl. CX coronariara 
53624 Revascularisatio myocardii cum implant. arteriae 
53625 Coronaria szűkület műtéti tágítása 
53626 Jobb coronaria incisio (TEA nélkül, folttal is) 
53627 LAD coronaria incisio (TEA nélkül, folttal is) 
53628 CX coronaria incisio (TEA nélkül, folttal is) 
53629 Bal főtörzs plasztika, v.saphena vagy a.pulm.folttal 
5362A Coronaria endoprothesis bevezetése nyílt műtéttel 
53691 Jobb coronaria szájadék át- vagy visszaültetése 
53692 Bal coronaria szájadék át- vagy visszaültetése 
53693 Jobb coronaria A-V fistula ligatura 
53694 LAD coronaria A-V fistula ligatura 
53695 CX coronaria A-V fistula ligatura 
5369A Excisio aneurysmae arteriae coronariae 
53730 Exstirpatio myxomae cordis 
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53731 Myotomia seu myectomia ventriculi sinistri cordis 
53732 Myotomia seu myectomia ventriculi dextri cordis 
53733 Tumor excisio pitvarból 
53734 Tumor excisio kamrából 
53735 Szívaneurysma plicacioja 
53736 Szívaneurysma resectioja 
53737 Szívaneurysma resectioja és pótlás folttal 
53738 Restitutio endocardii cum transplantatum 
53739 Implantatio prothesis endocardii 
53815 TEA aorta 
5382A Resectio aneurysmae aortae thoracoabdominalis 
5382E Supraaorticus aneurysma resectio 
5382I Aortaív, nyaki nagyerek és leszálló aorta ereit kombináltan érintő dissectio, aneurysma, intramuralis 
haematoma műtéte hibrid graft implantációjával 
5382J Resectio aneurysmae aortae thoracalis 
5382K Iv csere/resectio 
5382M Reconstructio dissectionis aortae 
5382Y Felszálló aorta és/vagy aortaív dissectio, aneurysma, intramuralis haematoma műtéte érprotézis 
implantációjával 
53830 Interpositio aorto-supraaorticus 
53833 Interpositio aorto-aorticus 
53926 Cavopulmonalis shunt-ök /Glenn, Fontan/” 
 
8. Az R3. 2. melléklet „**** Főcsoport: 05 Keringésrendszeri betegségek” megjelölésű rész „*** NYITOTT 
SZÍVBILLENTYŰ MŰTÉT BEAVATKOZÁSOK "H"” megjelölésű része helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„*** NYITOTT SZÍVBILLENTYŰ MŰTÉT BEAVATKOZÁSOK "H" 
 
53505 Transventricularis mitralis billentyű tágítás 
53510 Nyitott valvulotomia aorta billentyűn 
53511 Nyitott valvulotomia mitralis billentyűn 
53512 Nyitott valvulotomia tricuspidalis billentyűn 
53513 Nyitott valvulotomia pulmonalis billentyűn 
53521 Mechanikus műbillentyű aorta pozícióba 
53522 Mechanikus műbillentyű mitralis pozícióba 
53523 Mechanikus műbillentyű tricuspidalis pozícióba 
53524 Mechanikus műbillentyű pulmonalis pozícióba 
53525 Biológiai műbillentyű aorta pozícióba 
53526 Biológiai műbillentyű mitralis pozícióba 
53527 Biológiai műbillentyű tricuspidalis pozícióba 
53528 Biológiai műbillentyű pulmonalis pozícióba 
53529 Ross műtét / pulm.autograft aorta pozícióba/ 
5352A Aorta honograft / nem gyári biológiai billentyű / beültetése 
5352B Saját pericardiumból képzett billentyű aorta pozícióba 
5353C Saját pericardiumból képzett billentyű mitralis pozícióba 
5352D Saját pericardiumból képzett billentyű tricuspidalis pozícióba 
5352E Saját pericardiumból képzett billentyű pulmonalis pozícióba 
53530 Billentyű plasztika aorta billentyűn 
53531 Billentyű plasztika mitralis billentyűn 
53532 Billentyű plasztika tricuspidalis billentyűn 
53533 Billentyű plasztika pulmonalis billentyűn 
5357C Aorta pulmonalis homograft beültetés 
53738 Restitutio endocardii cum transplantatum 
53739 Implantatio prothesis endocardii” 
 
9. Az R3. 2. melléklete a „**** 05 176B Szívbillentyű műtétek, katéterezés nélkül” megjelölésű részt követően a 
következő rendelkezésekkel egészül ki: 
 
„**** 05 176C Minimál invazív szívbillentyű műtétek, katéterezéssel 
 

BETEGSÉGEK 
A főcsoportba tartozó bármely betegség 

 
ÉS NYITOTT SZÍVBILLENTYŰ MŰTÉT BEAVATKOZÁSOK "H" 

A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 
 

ÉS SZÍVKATÉTEREZÉS BEAVATKOZÁSAI "B" 
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53731 Myotomia seu myectomia ventriculi sinistri cordis 
53732 Myotomia seu myectomia ventriculi dextri cordis 
53733 Tumor excisio pitvarból 
53734 Tumor excisio kamrából 
53735 Szívaneurysma plicacioja 
53736 Szívaneurysma resectioja 
53737 Szívaneurysma resectioja és pótlás folttal 
53738 Restitutio endocardii cum transplantatum 
53739 Implantatio prothesis endocardii 
53815 TEA aorta 
5382A Resectio aneurysmae aortae thoracoabdominalis 
5382E Supraaorticus aneurysma resectio 
5382I Aortaív, nyaki nagyerek és leszálló aorta ereit kombináltan érintő dissectio, aneurysma, intramuralis 
haematoma műtéte hibrid graft implantációjával 
5382J Resectio aneurysmae aortae thoracalis 
5382K Iv csere/resectio 
5382M Reconstructio dissectionis aortae 
5382Y Felszálló aorta és/vagy aortaív dissectio, aneurysma, intramuralis haematoma műtéte érprotézis 
implantációjával 
53830 Interpositio aorto-supraaorticus 
53833 Interpositio aorto-aorticus 
53926 Cavopulmonalis shunt-ök /Glenn, Fontan/” 
 
8. Az R3. 2. melléklet „**** Főcsoport: 05 Keringésrendszeri betegségek” megjelölésű rész „*** NYITOTT 
SZÍVBILLENTYŰ MŰTÉT BEAVATKOZÁSOK "H"” megjelölésű része helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„*** NYITOTT SZÍVBILLENTYŰ MŰTÉT BEAVATKOZÁSOK "H" 
 
53505 Transventricularis mitralis billentyű tágítás 
53510 Nyitott valvulotomia aorta billentyűn 
53511 Nyitott valvulotomia mitralis billentyűn 
53512 Nyitott valvulotomia tricuspidalis billentyűn 
53513 Nyitott valvulotomia pulmonalis billentyűn 
53521 Mechanikus műbillentyű aorta pozícióba 
53522 Mechanikus műbillentyű mitralis pozícióba 
53523 Mechanikus műbillentyű tricuspidalis pozícióba 
53524 Mechanikus műbillentyű pulmonalis pozícióba 
53525 Biológiai műbillentyű aorta pozícióba 
53526 Biológiai műbillentyű mitralis pozícióba 
53527 Biológiai műbillentyű tricuspidalis pozícióba 
53528 Biológiai műbillentyű pulmonalis pozícióba 
53529 Ross műtét / pulm.autograft aorta pozícióba/ 
5352A Aorta honograft / nem gyári biológiai billentyű / beültetése 
5352B Saját pericardiumból képzett billentyű aorta pozícióba 
5353C Saját pericardiumból képzett billentyű mitralis pozícióba 
5352D Saját pericardiumból képzett billentyű tricuspidalis pozícióba 
5352E Saját pericardiumból képzett billentyű pulmonalis pozícióba 
53530 Billentyű plasztika aorta billentyűn 
53531 Billentyű plasztika mitralis billentyűn 
53532 Billentyű plasztika tricuspidalis billentyűn 
53533 Billentyű plasztika pulmonalis billentyűn 
5357C Aorta pulmonalis homograft beültetés 
53738 Restitutio endocardii cum transplantatum 
53739 Implantatio prothesis endocardii” 
 
9. Az R3. 2. melléklete a „**** 05 176B Szívbillentyű műtétek, katéterezés nélkül” megjelölésű részt követően a 
következő rendelkezésekkel egészül ki: 
 
„**** 05 176C Minimál invazív szívbillentyű műtétek, katéterezéssel 
 

BETEGSÉGEK 
A főcsoportba tartozó bármely betegség 

 
ÉS NYITOTT SZÍVBILLENTYŰ MŰTÉT BEAVATKOZÁSOK "H" 

A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 
 

ÉS SZÍVKATÉTEREZÉS BEAVATKOZÁSAI "B" 
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A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 
 

ÉS BEAVATKOZÁSOK "A" 
53404 Minimál invazív behatolás szívbillentyű műtét során 
 
**** 05 176D Minimál invazív szívbillentyű műtétek, katéterezés nélkül 
 

BETEGSÉGEK 
A főcsoportba tartozó bármely betegség 

 
ÉS NYITOTT SZÍVBILLENTYŰ MŰTÉT BEAVATKOZÁSOK "H" 

A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 
 

ÉS BEAVATKOZÁSOK "A" 
53404 Minimál invazív behatolás szívbillentyű műtét során” 
 
10. Az R3. 2. melléklet „**** 05 1800 Diagnosztikus katéterezés” megjelölésű része helyébe a következő 
rendelkezés lép: 
 

„**** 05 1800 Diagnosztikus katéterezés 

BETEGSÉGEK 
 

A főcsoportba tartozó bármely betegség 
 

ÉS SZÍVKATÉTEREZÉS BEAVATKOZÁSAI "B" 
    

12660 Szívkatéterezés alapvizsgálat 
12730 Szívkatéterezés, vénás percután behatolással 
12731 Szívkatéterezés, vénás feltárásos behatolással 
12740 Szívkatéterezés, vénás transseptális behatolással 
12750 Szívkatéterezés, egyéb artériás percután behatolással 
12751 Szívkatéterezés, artéria femorális behatolással 
12752 Szívkatéterezés, artéria brachiális behatolással 
12754 Szívkatéterezés, artériás feltárásos behatolással 
12780 Szívkatéterezés-transthoracalis behatolással 
14240 Biopsia myo/endocardii transvenosa ventr.dextri 
14241 Biopsia myo/endocardii transseptalis ventr.sin. 
33030 Szívüregek és coronáriák DSA-ja 
33110 Coronarographia 
33114 Coronarographia selectiva 
33149 Haemodinamika (diagnosztikus katéterezés” 
 
11. Az R3. 2. melléklet „**** 05 190C Percutan és egyéb érműtét (egy vagy több stenttel vagy homografttal)” 
megjelölésű része helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„**** 05 190C Percutan és egyéb érműtét (egy vagy több stenttel vagy homografttal) 
 

BETEGSÉGEK 
A főcsoportba tartozó bármely betegség 

 
BEAVATKOZÁSOK "A" 

53830 Interpositio aorto-supraaorticus 
53831 Interpositio intra rami supraaortici 
53832 Interpositio aorto-visceralis 
53833 Interpositio aorto-aorticus 
53834  Interpositio aorto-bifemoralis 
53835 Interpositio aorto-femoralis 
53836 Interpositio ilio-femoralis 
53837 Interpositio femoro-poplitealis 
53838 Interpositio femoro-femoralis crossover 
53839 Interpositio intra venorum 
5383A Interpositio aorto-iliacalis 
5383B Interpositio bi-iliacalis 
5383C Interpositio aorto-renalis 
5383D Interpositio axillo-femoralis 
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5383E Interpositio axillo-bifemoralis 
5383F Műanyag bypass obturator 
5383G Műanyag bypass, egyéb 
5383H Interpositio profundo-femoralis 
5383I Interpositio implantato profundalis 
5383K Interpositio subclavia-caroticus 
5383L Interpositio axillo-caroticus 
5383M Interpositio subclavia-subclavianus 
5383N Interpositio carotico-subclavianus 
5383P Interpositio carotico-caroticus 
5383R Interpositio aorto-anonymalis 
5383S Interpositio aorto-anonymo-caroticus sin. 
5383T Interpositio aorto-subclavianus 
5383U Interpositio femoro-cruralis 
5383V Interpos. aorto-aorticus et reimpl. ram.supraaort. 
5383W Resectio et reconstr. c. implant. venae intrathoracalis 
5383X Resectio et reconstr. c. implant. arteriae intrathoracalis 
5383Y Resectio et reconstr. c. implant arteriae intraabdominalis 
5383Z Resectio et reconstr. c. implant. venae intraabdominalis 
53849 Vénák áthidalása Palma vagy May szerint 
53850 Vénás bypassok, supraaorticus 
53851 Axillo-brachialis vénás bypass 
53852 V.brachialis bypass 
53853 V.visceralis bypass 
53854 Vénás femoro-poplitealis bypass 
53855 V. poplitea bypass 
53856 V. femoro-cruralis bypass 
5385C Vénás bypassok extraanatomicus, alsó végtag erein 
5385D Vénás bypassok extraanatomicus (kivéve alsó végtag erei) 
53933 Áthidalás vénával 
53934 Áthidalás műanyaggal 
53935 Extraanatomicus áthidalás vénával 
53936 Extraanatomicus áthidalás műanyaggal 
53944 Desobliteratio, késői graftocclusio miatt 
53945 Graftcsere, késői graftocclusio miatt 
5395D Érgraft eltávolítás 
 
 
 

BEAVATKOZÁSOK "B" 
53811 TEA subclavia 
53812 TEA profunda fem. 
53813 TEA renalis 
53814 TEA visceralis 
53815 TEA aorta 
53816 TEA iliaca 
53817 TEA ilio-femoralis 
53818 TEA a.fem.superficialis 
53819 TEA poplitea 
5381A TEA vertebralis 
5381B TEA anonyma 
5381C TEA aorto-biiliaca 
5381D TEA femoralis (communis) 
5381E EEA carotis 
5381F TEA carotis 
53820 Érresectiók, reimplantatiók carotis 
53821 Érresectiók, reimplantatiók subclavia 
53822 Érresectiók, reimplantatiók vertebralis 
53823 Érresectiók, reimplantatiók renalis 
53824 Érresectio, reimplantatio, visceralis 
53825 Érresectiók, reimplantatiók ilio-femoralis 
53826 Érresectiók, reimplantatiók profunda fem. 
53827 Érresectiók, reimplantatiók a. fem. superificalis 
53828 Érresectiók, reimplantatiók, transpositiók 
5382A Resectio aneurysmae aortae thoracoabdominalis 
5382B  Iliaca aneurysma resectio 
5382C Femoralis aneurysma resectio 
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5383E Interpositio axillo-bifemoralis 
5383F Műanyag bypass obturator 
5383G Műanyag bypass, egyéb 
5383H Interpositio profundo-femoralis 
5383I Interpositio implantato profundalis 
5383K Interpositio subclavia-caroticus 
5383L Interpositio axillo-caroticus 
5383M Interpositio subclavia-subclavianus 
5383N Interpositio carotico-subclavianus 
5383P Interpositio carotico-caroticus 
5383R Interpositio aorto-anonymalis 
5383S Interpositio aorto-anonymo-caroticus sin. 
5383T Interpositio aorto-subclavianus 
5383U Interpositio femoro-cruralis 
5383V Interpos. aorto-aorticus et reimpl. ram.supraaort. 
5383W Resectio et reconstr. c. implant. venae intrathoracalis 
5383X Resectio et reconstr. c. implant. arteriae intrathoracalis 
5383Y Resectio et reconstr. c. implant arteriae intraabdominalis 
5383Z Resectio et reconstr. c. implant. venae intraabdominalis 
53849 Vénák áthidalása Palma vagy May szerint 
53850 Vénás bypassok, supraaorticus 
53851 Axillo-brachialis vénás bypass 
53852 V.brachialis bypass 
53853 V.visceralis bypass 
53854 Vénás femoro-poplitealis bypass 
53855 V. poplitea bypass 
53856 V. femoro-cruralis bypass 
5385C Vénás bypassok extraanatomicus, alsó végtag erein 
5385D Vénás bypassok extraanatomicus (kivéve alsó végtag erei) 
53933 Áthidalás vénával 
53934 Áthidalás műanyaggal 
53935 Extraanatomicus áthidalás vénával 
53936 Extraanatomicus áthidalás műanyaggal 
53944 Desobliteratio, késői graftocclusio miatt 
53945 Graftcsere, késői graftocclusio miatt 
5395D Érgraft eltávolítás 
 
 
 

BEAVATKOZÁSOK "B" 
53811 TEA subclavia 
53812 TEA profunda fem. 
53813 TEA renalis 
53814 TEA visceralis 
53815 TEA aorta 
53816 TEA iliaca 
53817 TEA ilio-femoralis 
53818 TEA a.fem.superficialis 
53819 TEA poplitea 
5381A TEA vertebralis 
5381B TEA anonyma 
5381C TEA aorto-biiliaca 
5381D TEA femoralis (communis) 
5381E EEA carotis 
5381F TEA carotis 
53820 Érresectiók, reimplantatiók carotis 
53821 Érresectiók, reimplantatiók subclavia 
53822 Érresectiók, reimplantatiók vertebralis 
53823 Érresectiók, reimplantatiók renalis 
53824 Érresectio, reimplantatio, visceralis 
53825 Érresectiók, reimplantatiók ilio-femoralis 
53826 Érresectiók, reimplantatiók profunda fem. 
53827 Érresectiók, reimplantatiók a. fem. superificalis 
53828 Érresectiók, reimplantatiók, transpositiók 
5382A Resectio aneurysmae aortae thoracoabdominalis 
5382B  Iliaca aneurysma resectio 
5382C Femoralis aneurysma resectio 
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5382D Poplitealis aneurysma resectio 
5382E Supraaorticus aneurysma resectio 
5382F Subclavia-carotis transpositio 
5382G Carotis-subclavia transpositio 
5382H Vertebralis-carotis transpositio 
5382J Resectio aneurysmae aortae thoracalis 
5382L Resectio aneurysmae aortae abdominalis 
5382M Reconstructio dissectionis aortae 
5382N Resectio et restitutio aortae abdominalis 
5382S Excisio ex aortae 
5382T Resectio et reconstr. arteriae intrathoracalis 
5382U Excisio vasae intrathoracalis 
5382V Resectio et reconstr. arteriae intraabdominalis 
5382W Excisio venae intraabdominalis 
5382X Resectio et reconstr. venae intraabdominalis 
53840 Thrombectomia venae 
53841 Crossectomia fem. 
53842 Stripping v.saphenae magnae 
53843 Ligatura vv. perforantes extr.inf. 
53844 Varicectomia 
53845 Crossectomia+stripping+perf.ligatura+tágult vénák eltávolítása 
53846 Crossectomia+stripping+tágult vénák eltávolítása 
53847 Crossectomia+stripping 
53848 Perforans ligatura + tágult vénák eltávolítása 
53858 Ér resectiója a fej-nyak területén 
53861 V. cava plicatio 
53862 V. cava ligatura 
53863 V. cava resectio 
53864 V. cava superior pótlás 
53865 V. cava inf. pótlás 
5387B Intraspin. érmalform. superselectív endovasc. embolisatioja 
53900 Shunt, bal-jobb 
53901 Shunt, bal-jobb, a.pulmonalis-a.anonyma 
53902 Shunt, bal-jobb, a.pulmonalis-a.subclavia 
53910 Anastomosis porto-cavalis termino-lateralis 
53911 Anastomosis porto-cavalis termino-terminalis 
53912 Anastomosis mesenterico-cavalis cum implant. ’H’ 
53913 Anastomosis spleno-renalis distalis 
53914 Anastomosis spleno-renalis proximalis 
53919 Porto-systemás shunt műtétek, n.o.m. 
53925 Anastomosis cavo-pulmonalis 
5393A Érvarrat a fej-nyak területén 
53952 Foltplastica, thrombendarteriectomia nélkül 
5395A TEA + foltplasztika 
5395B Endoaneurysmorraphia 
5395C Aterektomia 
53964 Plastica coarctationis aortae, percutan 
53991 Muffplasztika ereken 
 

PTA BEAVATKOZÁSOK "F" 
A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

 
BEAVATKOZÁSOK "D" 

33975 Percutan stent beültetés perifériás erekbe 
 

ESZKÖZÖK "E" 
01040 Perifériás erek vascularis stentje 
 

BEAVATKOZÁSOK "G" 
53915 Homograft beültetés 
 

ESZKÖZÖK "H" 
01406 Ér homograft 
 

A FŐCSOPORTBA TARTOZÓ BÁRMELY BETEGSÉG ÉS ("A" VAGY "B" BEAVATKOZÁSOK KÖZÜL EGY 
ELEM) ÉS "F" BEAVATKOZÁSOK KÖZÜL EGY ELEM ÉS (["D" BEAVATKOZÁS ÉS  

"E" ESZKÖZ] VAGY ["G" BEAVATKOZÁS ÉS "H" ESZKÖZ])” 
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12. Az R3. 2. melléklet „**** 05 190F Percutan vascularis műtétek, továbbkezeléssel, stent nélkül” megjelölésű 
része helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„**** 05 190F Percutan vascularis műtétek, továbbkezeléssel, stent nélkül 
 

BETEGSÉGEK 
A főcsoportba tartozó bármely betegség 

 
ÉS PTA BEAVATKOZÁSOK "F" 

A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 
 

ÉS AZ ÁPOLÁSI IDŐ 3 ÁPOLÁSI NAPNÁL HOSSZABB” 
 
13. Az R3. 2. melléklet „**** 05 181D Kiegészítő HBCs iNO kezelésre nyitott szívműtétek esetén” megjelölésű része 
helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„**** 05 181D Kiegészítő HBCs iNO kezelésre nyitott szívműtétek esetén 
 

BETEGSÉGEK 
A főcsoportba tartozó bármely betegség 

 
NYITOTT SZÍVMŰTÉT BEAVATKOZÁSOK "A" 
A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

 
INTENZÍV IGAZOLÓ ELJÁRÁSOK "B" 

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

BEAVATKOZÁSOK "C" 
87128 Inhalációs NO terápia respirátor alkalmazásával (ellátási napban) 
87129 Inhalációs NO terápia arcmaszkon keresztül (ellátási napban) 
 
ELSZÁMOLHATÓ A 176A, 176B, 177A, 177B, 177C, 177D, 178C, 181G, 181H, 1820, 190A, 1910, 192A, 192B, 

1930, 1931, 1932 ÉS 9541 HBCS MELLETT, HA A FŐCSOPORTBA TARTOZÓ BÁRMELY BETEGSÉG ÉS  
"A" BEAV. ÉS ("B" BEAV. LEGALÁBB 2 NAPIG) ÉS ("C" BEAV. LEGALÁBB  

2 NAPIG)” 
 
14. Az R3. 2. melléklete a „**** 05 181F Kiegészítő HBCs iNO kezelésre pulmonális hypertóniás krízis esetén” 
megjelölésű részt követően a következő rendelkezésekkel egészül ki: 
 
„**** 05 181G Jelentős szív-érrendszeri műtétek 18 éves kor felett 
 

BETEGSÉGEK 
A főcsoportba tartozó bármely betegség 

 
BEAVATKOZÁSOK "A" 

53505 Transventricularis mitralis billentyű tágítás 
53540 Papillaris izom visszavarrás 
53541 Valsalva aneurysma korrekció 
53542 Supravalvularis ring excisio aortán 
53543 Infravalvularis ring excisio aortán 
53545 Annuloplastica cordis 
53546 Excisio trabeculae /trabecularum carneae cordis 
53551 Defectus artef.septi interauric.cordis operatíva 
53552 Defectus artef.septi interauric.cordis transvasalis 
53561 Pitvari septum korrekció, folttal 
53562 Kamrai septum korrekció, folttal 
53563 Correctio septi aorticopulmonalis cum plasticam 
53564 Kiáramlási folt aortán 
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12. Az R3. 2. melléklet „**** 05 190F Percutan vascularis műtétek, továbbkezeléssel, stent nélkül” megjelölésű 
része helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„**** 05 190F Percutan vascularis műtétek, továbbkezeléssel, stent nélkül 
 

BETEGSÉGEK 
A főcsoportba tartozó bármely betegség 

 
ÉS PTA BEAVATKOZÁSOK "F" 

A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 
 

ÉS AZ ÁPOLÁSI IDŐ 3 ÁPOLÁSI NAPNÁL HOSSZABB” 
 
13. Az R3. 2. melléklet „**** 05 181D Kiegészítő HBCs iNO kezelésre nyitott szívműtétek esetén” megjelölésű része 
helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„**** 05 181D Kiegészítő HBCs iNO kezelésre nyitott szívműtétek esetén 
 

BETEGSÉGEK 
A főcsoportba tartozó bármely betegség 

 
NYITOTT SZÍVMŰTÉT BEAVATKOZÁSOK "A" 
A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

 
INTENZÍV IGAZOLÓ ELJÁRÁSOK "B" 

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

BEAVATKOZÁSOK "C" 
87128 Inhalációs NO terápia respirátor alkalmazásával (ellátási napban) 
87129 Inhalációs NO terápia arcmaszkon keresztül (ellátási napban) 
 
ELSZÁMOLHATÓ A 176A, 176B, 177A, 177B, 177C, 177D, 178C, 181G, 181H, 1820, 190A, 1910, 192A, 192B, 

1930, 1931, 1932 ÉS 9541 HBCS MELLETT, HA A FŐCSOPORTBA TARTOZÓ BÁRMELY BETEGSÉG ÉS  
"A" BEAV. ÉS ("B" BEAV. LEGALÁBB 2 NAPIG) ÉS ("C" BEAV. LEGALÁBB  

2 NAPIG)” 
 
14. Az R3. 2. melléklete a „**** 05 181F Kiegészítő HBCs iNO kezelésre pulmonális hypertóniás krízis esetén” 
megjelölésű részt követően a következő rendelkezésekkel egészül ki: 
 
„**** 05 181G Jelentős szív-érrendszeri műtétek 18 éves kor felett 
 

BETEGSÉGEK 
A főcsoportba tartozó bármely betegség 

 
BEAVATKOZÁSOK "A" 

53505 Transventricularis mitralis billentyű tágítás 
53540 Papillaris izom visszavarrás 
53541 Valsalva aneurysma korrekció 
53542 Supravalvularis ring excisio aortán 
53543 Infravalvularis ring excisio aortán 
53545 Annuloplastica cordis 
53546 Excisio trabeculae /trabecularum carneae cordis 
53551 Defectus artef.septi interauric.cordis operatíva 
53552 Defectus artef.septi interauric.cordis transvasalis 
53561 Pitvari septum korrekció, folttal 
53562 Kamrai septum korrekció, folttal 
53563 Correctio septi aorticopulmonalis cum plasticam 
53564 Kiáramlási folt aortán 
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53565 Kiáramlási folt art. pulmonalison 
53566 Kiáramlási folt jobb kamrán 
53567 Aorta conduit 
53568 Pulmonalis conduit 
53569 Pulmonalis band 
53571 Pitvari sövény korrekciója, öltéssel 
53572 Kamrai septum korrekció, öltéssel 
53573 Aorticopulmonalis septum korrekció, öltéssel 
53575 Pitvari switch műtét 
53576 Aorticopulmonalis switch műtét 
53592 Thrombus eltávolítása kamrából 
53593 Resectio myocardii infundibularis 
5359Z Operatio sine classificatione septi cordis 
53601 TEA jobb coronarian 
53602 TEA LAD coronarian 
53603 TEA CX coronarian 
53624 Revascularisatio myocardii cum implant. arteriae 
53625 Coronaria szűkület műtéti tágítása 
53626 Jobb coronaria incisio (TEA nélkül, folttal is) 
53627 LAD coronaria incisio (TEA nélkül, folttal is) 
53628 CX coronaria incisio (TEA nélkül, folttal is) 
53629 Bal főtörzs plasztika, v.saphena vagy a.pulm.folttal 
53691 Jobb coronaria szájadék át- vagy visszaültetése 
53692 Bal coronaria szájadék át- vagy visszaültetése 
53693 Jobb coronaria A-V fistula ligatura 
53694 LAD coronaria A-V fistula ligatura 
53695 CX coronaria A-V fistula ligatura 
5369A Excisio aneurysmae arteriae coronariae 
53730 Exstirpatio myxomae cordis 
53731 Myotomia seu myectomia ventriculi sinistri cordis 
53732 Myotomia seu myectomia ventriculi dextri cordis 
53733 Tumor excisio pitvarból 
53734 Tumor excisio kamrából 
53735 Szívaneurysma plicacioja 
53736 Szívaneurysma resectioja 
53737 Szívaneurysma resectioja és pótlás folttal 
53926 Cavopulmonalis shunt-ök /Glenn, Fontan/ 
 

BEAVATKOZÁSOK "B" 
5382I Aortaív, nyaki nagyerek és leszálló aorta ereit kombináltan érintő dissectio, aneurysma, intramuralis 
haematoma műtéte hibrid graft implantációjával 
 

"6", "8" TÍPUSKÉNT ELFOGADOTT ESZKÖZÖK "C" 
01111 Aortaív, nyaki nagyerek és leszálló aorta ereit kombináltan érintő dissectio, aneurysma, intramuralis 
haematoma műtéti ellátása során használt hibrid graft 
 

BEAVATKOZÁSOK "D" 
5382Y Felszálló aorta és/vagy aortaív dissectio, aneurysma, intramuralis haematoma műtéte érprotézis 
implantációjával 
 

"6", "8" TÍPUSKÉNT ELFOGADOTT ESZKÖZÖK "E" 
01112 Felszálló aorta dissectio, aneurysma, intramuralis haematoma műtéti ellátása során használt érprotézis 
01113 Aortaív dissectio, aneurysma, intramuralis haematoma műtéti ellátása során használt érprotézis 
 
 
(DIAGN. ÉS "A" BEAV.) VAGY (DIAGN. ÉS "B" BEAV. ÉS "C" ESZKÖZ "6", "8" TÍPUSKÉNT) VAGY (DIAGN. ÉS 

"D" BEAV. ÉS "E" ESZKÖZ "6", "8" TÍPUSKÉNT) 
 

**** 05 181H Jelentős szív-érrendszeri műtétek 18 éves kor alatt 
 

BETEGSÉGEK 
A főcsoportba tartozó bármely betegség 
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BEAVATKOZÁSOK "A" 
A kódlistát ld. a főcsoport 181G csoportjában! 

 
BEAVATKOZÁSOK "B" 

5382I Aortaív, nyaki nagyerek és leszálló aorta ereit kombináltan érintő dissectio, aneurysma, intramuralis 
haematoma műtéte hibrid graft implantációjával 
 

"6", "8" TÍPUSKÉNT ELFOGADOTT ESZKÖZÖK "C" 
01111 Aortaív, nyaki nagyerek és leszálló aorta ereit kombináltan érintő dissectio, aneurysma, intramuralis 
haematoma műtéti ellátása során használt hibrid graft 
 

BEAVATKOZÁSOK "D" 
5382Y Felszálló aorta és/vagy aortaív dissectio, aneurysma, intramuralis haematoma műtéte érprotézis 
implantációjával 
 

"6", "8" TÍPUSKÉNT ELFOGADOTT ESZKÖZÖK "E" 
01112 Felszálló aorta dissectio, aneurysma, intramuralis haematoma műtéti ellátása során használt érprotézis 
01113 Aortaív dissectio, aneurysma, intramuralis haematoma műtéti ellátása során használt érprotézis 
 
(DIAGN. ÉS "A" BEAV.) VAGY (DIAGN. ÉS "B" BEAV. ÉS "C" ESZKÖZ "6", "8" TÍPUSKÉNT) VAGY (DIAGN. ÉS 

"D" BEAV. ÉS "E" ESZKÖZ "6", "8" TÍPUSKÉNT)” 
 

15. Az R3. 2. melléklet „**** 05 1930 Többszörös, kiterjesztett, jelentős szív- és érműtétek” megjelölésű része 
helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„**** 05 1930 Többszörös, kiterjesztett, jelentős szív- és érműtétek 
 

BETEGSÉGEK 
A főcsoportba tartozó bármely betegség 

 
CORONARIA BYPASS ÉS ENDOPROTÉZIS BEAVATKOZÁSOK "C" 

A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 
 

ÉS BEAVATKOZÁSOK "B" 
5382A Resectio aneurysmae aortae thoracoabdominalis 
5382E Supraaorticus aneurysma resectio 
5382J Resectio aneurysmae aortae thoracalis 
5382L Resectio aneurysmae aortae abdominalis 
 

ÉS BEAVATKOZÁSOK "A" 
53529 Ross műtét / pulm.autograft aorta pozícióba/ 
5352A Aorta honograft / nem gyári biológiai billentyű / beültetése 
53551 Defectus artef.septi interauric.cordis operatíva 
53552 Defectus artef.septi interauric.cordis transvasalis 
53561 Pitvari septum korrekció, folttal 
53562 Kamrai septum korrekció, folttal 
53563 Correctio septi aorticopulmonalis cum plasticam 
53571 Pitvari sövény korrekciója, öltéssel 
53572 Kamrai septum korrekció, öltéssel 
53573 Aorticopulmonalis septum korrekció, öltéssel 
 

ÉS BEAVATKOZÁSOK "D" 
50770 Thymectomia c. sternotomiam 
50771 Thymectomia c. thoracotomiam 
50772 Resectio laesionis thymi /thymectomia partialis/ 
50773 Thymectomia radicalis 
50780 Transplantatio thymi 
53140 Resectio tracheae, anastomosis 
53200 Excisio laesionis bronchi 
53210 Resectio laesionis et anastomosis bronchi 
53220 Excisio laesionis pulmonis 
53221 Enucleatio laesionis pulmonis 
53230 Resectio atypica laesionis pulmonis 
53231 Resectio apicis pulmonis 
53232 Bullectomia pulmonis 
53233 Csonkalebeny resectio (tüdő) 
53234 Cystectomia pulmonis 
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BEAVATKOZÁSOK "A" 
A kódlistát ld. a főcsoport 181G csoportjában! 

 
BEAVATKOZÁSOK "B" 

5382I Aortaív, nyaki nagyerek és leszálló aorta ereit kombináltan érintő dissectio, aneurysma, intramuralis 
haematoma műtéte hibrid graft implantációjával 
 

"6", "8" TÍPUSKÉNT ELFOGADOTT ESZKÖZÖK "C" 
01111 Aortaív, nyaki nagyerek és leszálló aorta ereit kombináltan érintő dissectio, aneurysma, intramuralis 
haematoma műtéti ellátása során használt hibrid graft 
 

BEAVATKOZÁSOK "D" 
5382Y Felszálló aorta és/vagy aortaív dissectio, aneurysma, intramuralis haematoma műtéte érprotézis 
implantációjával 
 

"6", "8" TÍPUSKÉNT ELFOGADOTT ESZKÖZÖK "E" 
01112 Felszálló aorta dissectio, aneurysma, intramuralis haematoma műtéti ellátása során használt érprotézis 
01113 Aortaív dissectio, aneurysma, intramuralis haematoma műtéti ellátása során használt érprotézis 
 
(DIAGN. ÉS "A" BEAV.) VAGY (DIAGN. ÉS "B" BEAV. ÉS "C" ESZKÖZ "6", "8" TÍPUSKÉNT) VAGY (DIAGN. ÉS 

"D" BEAV. ÉS "E" ESZKÖZ "6", "8" TÍPUSKÉNT)” 
 

15. Az R3. 2. melléklet „**** 05 1930 Többszörös, kiterjesztett, jelentős szív- és érműtétek” megjelölésű része 
helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„**** 05 1930 Többszörös, kiterjesztett, jelentős szív- és érműtétek 
 

BETEGSÉGEK 
A főcsoportba tartozó bármely betegség 

 
CORONARIA BYPASS ÉS ENDOPROTÉZIS BEAVATKOZÁSOK "C" 

A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 
 

ÉS BEAVATKOZÁSOK "B" 
5382A Resectio aneurysmae aortae thoracoabdominalis 
5382E Supraaorticus aneurysma resectio 
5382J Resectio aneurysmae aortae thoracalis 
5382L Resectio aneurysmae aortae abdominalis 
 

ÉS BEAVATKOZÁSOK "A" 
53529 Ross műtét / pulm.autograft aorta pozícióba/ 
5352A Aorta honograft / nem gyári biológiai billentyű / beültetése 
53551 Defectus artef.septi interauric.cordis operatíva 
53552 Defectus artef.septi interauric.cordis transvasalis 
53561 Pitvari septum korrekció, folttal 
53562 Kamrai septum korrekció, folttal 
53563 Correctio septi aorticopulmonalis cum plasticam 
53571 Pitvari sövény korrekciója, öltéssel 
53572 Kamrai septum korrekció, öltéssel 
53573 Aorticopulmonalis septum korrekció, öltéssel 
 

ÉS BEAVATKOZÁSOK "D" 
50770 Thymectomia c. sternotomiam 
50771 Thymectomia c. thoracotomiam 
50772 Resectio laesionis thymi /thymectomia partialis/ 
50773 Thymectomia radicalis 
50780 Transplantatio thymi 
53140 Resectio tracheae, anastomosis 
53200 Excisio laesionis bronchi 
53210 Resectio laesionis et anastomosis bronchi 
53220 Excisio laesionis pulmonis 
53221 Enucleatio laesionis pulmonis 
53230 Resectio atypica laesionis pulmonis 
53231 Resectio apicis pulmonis 
53232 Bullectomia pulmonis 
53233 Csonkalebeny resectio (tüdő) 
53234 Cystectomia pulmonis 

MA G YA R 	 K Ö Z L Ö N Y 	 • 	 2021.	évi	164.	szám 7737

53235 Lingulectomia 
53236 Ligatio et cauterisatio bullae pulmonis 
53237 Segmentectomia pulmonis 
53238 Capitonnage 
53240 Lobectomia superior 
53241 Lobectomia media 
53242 Lobectomia inferior 
53243 Bilobectomia superior 
53244 Bilobectomia inferior 
53245 Lobectomia superior et sleeve resectio 
53246 Bilobectomia superior et anastomosis bronchi 
53247 Bilobectomia inferior et anastomosis bronchi 
53248 Lobectomia media et sleeve resectio 
53249 Lobectomia superior et plastica bronchi 
53250 Pneumonectomia sec. Allison 
53251 Pneumonectomia radicalis 
53252 Pneumonectomia supra aorticus 
53253 Pneumonectomia (1 irányban kiterjesztett) 
53254 Pneumonectomia et resectio carinae trachealis 
53255 Pleuropneumonectomia 
53256 Pneumonectomia (több irányú kiterjesztés) 
53290 Reresectio post resectionem atypicam 
53291 Reresectio post lobectomiam 
53300 Exploratio bronchi incisionalis 
53301 Excochleatio seu extractio corporis alieni bronchi 
53311 Excochleatio s. extractio corporis alieni pulmonis 
53312 Caverna drainage 
53321 Thoracoplastica sec. Alexander 
53322 Thoracoplastica sec. Heller 
53323 Thoracoplastica sec. Björk 
53324 Thoracoplastica sec. Schede 
53325 Plombage műtét 
53326 Pneumolysis extrapleuralis 
53329 Thoracoplastica 
53330 Pneumolysis 
53332 Adhaesiolysis pulmonis partialis 
53340 Sutura bronchi 
53341 Sutura pulmonis 
53342 Reconstructio bronchi 
53343 Reconstructio fistulae bronchialis 
53344 Hörgőfistula zárása izomlebeny plasztikával 
53345 Hörgőfistula zárása omentum plasztikával 
53390 Ligatio bronchi 
53391 Op. sec Abruzzini 
53392 Op. sec Perelman 
53420 Excisio laesionis mediastinalis transsternalis 
53421 Exstirpatio laesionis mediastinalis transsternalis 
53422 Excisio laesionis mediastinalis per thoracotomiam 
53423 Exstirpatio laesionis mediastinalis per thoracotomi 
53433 Resectio sterni totalis 
53440 Excisio laesionis pleurae 
53441 Pleurectomia partialis 
53442 Pleurectomia totalis 
53443 Decorticatio pulmonum /korai/ 
53450 Pleurodesis 
53451 Pleurodesis szövetragasztóval 
53461 Thoracoplastica sec. Aberdeen 
53462 Thoracoplastica sec. Ravitch 
53465 Reconstructio parietis thoracis + fém implantátum 
53466 Reconstructio parietis thoracis + műanyag implantatum 
53467 Cavernostomia zárása 
53472 Reconstructio diaphragmae 
53473 Reconstructio diaphragmae, műanyag implantatummal 
53474 Reconstructio diaphragmae, alloplasticaval 
53475 Duplicatio diaphragmae 
53477 Excisio laesionis diaphragmae 
53721 Pericardiectomia totalis 
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53722 Pericardiectomia partialis, fenestratio 
5381B TEA anonyma 
54050 Drainage ductus thoracici 
54051 Occlusio fistulae ductus thoracici 
54052 Ligatio ductus thoracici 
54053 Anastomosis ducto-venosus 
54230 Oesophagectomia sec. Thorec 
54231 Oesophagectomia sec. Orringer 
54232 Oesophagogastrectomia 
54240 Resectio totalis oesophagei (pótlás gyomorral) 
54241 Exstirpatio oesophagei c.interpositionem colontos 
54242 Resectio partialis oesophagei c.oesophago-gastrost. 
54243 Resectio partialis oesophagei c.oesophago-jejunost. 
54244 Resectio partialis oesophagei c.interpos. colontos 
54245 Resectio partialis oesophagei c.interpositio.jejuni 
54294 Oesophagus transsectio és ligatio, instrumentalis 
54295 Oesophagus transsectio 
55374 Reconstr.hiatus oesoph. sec. Lortat-Jakob 
55380 Reconstr.herniae diaphr.transthor. sec. Belsey 
55381 Reconstr.herniae diaphr. sec. Collis 
55382 Reconstr.herniae diaphr. sec. Collis-Nissen 
55383 Reconstr.herniae diaphr. sec. Allison 
55384 Reconstr.diaphragmae transthoracalis 
55385 Reconstr.diaphragmae transthoracalis cum implant. 
55386 Reconstr.diaphragmae thoraco-abdominalis 
 

ÉS BEAVATKOZÁSOK "E" 
53505 Transventricularis mitralis billentyű tágítás 
53510 Nyitott valvulotomia aorta billentyűn 
53511 Nyitott valvulotomia mitralis billentyűn 
53512 Nyitott valvulotomia tricuspidalis billentyűn 
53513 Nyitott valvulotomia pulmonalis billentyűn 
53521 Mechanikus műbillentyű aorta pozícióba 
53522 Mechanikus műbillentyű mitralis pozícióba 
53523 Mechanikus műbillentyű tricuspidalis pozícióba 
53524 Mechanikus műbillentyű pulmonalis pozícióba 
53525 Biológiai műbillentyű aorta pozícióba 
53526 Biológiai műbillentyű mitralis pozícióba 
53527 Biológiai műbillentyű tricuspidalis pozícióba 
53528 Biológiai műbillentyű pulmonalis pozícióba 
5352B Saját pericardiumból képzett billentyű aorta pozícióba 
5353C Saját pericardiumból képzett billentyű mitralis pozícióba 
5352D Saját pericardiumból képzett billentyű tricuspidalis pozícióba 
5352E Saját pericardiumból képzett billentyű pulmonalis pozícióba 
53530 Billentyű plasztika aorta billentyűn 
53531 Billentyű plasztika mitralis billentyűn 
53532 Billentyű plasztika tricuspidalis billentyűn 
53533 Billentyű plasztika pulmonalis billentyűn 
53738 Restitutio endocardii cum transplantatum 
53739 Implantatio prothesis endocardii 
 

3 KÜLÖNBÖZŐ BEAVATKOZÁS CSOPORTBÓL ("C","B","A","D","E" BEAVATKOZÁSOK) LEGALÁBB  
1-1 BEAVATKOZÁS” 

 
16. Az R3. 2. melléklete a „**** 05 1930 Többszörös, kiterjesztett, jelentős szív- és érműtétek” megjelölésű részt 
követően a következő rendelkezésekkel egészül ki: 
 
„**** 05 1931 Többszörös, kiterjesztett szív-érrendszeri műtétek 18 év alatt 
 

BETEGSÉGEK 
A főcsoportba tartozó bármely betegség 

 
BEAVATKOZÁSOK "A" 

5356E Norwood műtét 
5356F Tüdővénák supra- és infracardialis teljes transpositiójának műtéte 
53575 Pitvari switch műtét 
53576 Aorticopulmonalis switch műtét 
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53722 Pericardiectomia partialis, fenestratio 
5381B TEA anonyma 
54050 Drainage ductus thoracici 
54051 Occlusio fistulae ductus thoracici 
54052 Ligatio ductus thoracici 
54053 Anastomosis ducto-venosus 
54230 Oesophagectomia sec. Thorec 
54231 Oesophagectomia sec. Orringer 
54232 Oesophagogastrectomia 
54240 Resectio totalis oesophagei (pótlás gyomorral) 
54241 Exstirpatio oesophagei c.interpositionem colontos 
54242 Resectio partialis oesophagei c.oesophago-gastrost. 
54243 Resectio partialis oesophagei c.oesophago-jejunost. 
54244 Resectio partialis oesophagei c.interpos. colontos 
54245 Resectio partialis oesophagei c.interpositio.jejuni 
54294 Oesophagus transsectio és ligatio, instrumentalis 
54295 Oesophagus transsectio 
55374 Reconstr.hiatus oesoph. sec. Lortat-Jakob 
55380 Reconstr.herniae diaphr.transthor. sec. Belsey 
55381 Reconstr.herniae diaphr. sec. Collis 
55382 Reconstr.herniae diaphr. sec. Collis-Nissen 
55383 Reconstr.herniae diaphr. sec. Allison 
55384 Reconstr.diaphragmae transthoracalis 
55385 Reconstr.diaphragmae transthoracalis cum implant. 
55386 Reconstr.diaphragmae thoraco-abdominalis 
 

ÉS BEAVATKOZÁSOK "E" 
53505 Transventricularis mitralis billentyű tágítás 
53510 Nyitott valvulotomia aorta billentyűn 
53511 Nyitott valvulotomia mitralis billentyűn 
53512 Nyitott valvulotomia tricuspidalis billentyűn 
53513 Nyitott valvulotomia pulmonalis billentyűn 
53521 Mechanikus műbillentyű aorta pozícióba 
53522 Mechanikus műbillentyű mitralis pozícióba 
53523 Mechanikus műbillentyű tricuspidalis pozícióba 
53524 Mechanikus műbillentyű pulmonalis pozícióba 
53525 Biológiai műbillentyű aorta pozícióba 
53526 Biológiai műbillentyű mitralis pozícióba 
53527 Biológiai műbillentyű tricuspidalis pozícióba 
53528 Biológiai műbillentyű pulmonalis pozícióba 
5352B Saját pericardiumból képzett billentyű aorta pozícióba 
5353C Saját pericardiumból képzett billentyű mitralis pozícióba 
5352D Saját pericardiumból képzett billentyű tricuspidalis pozícióba 
5352E Saját pericardiumból képzett billentyű pulmonalis pozícióba 
53530 Billentyű plasztika aorta billentyűn 
53531 Billentyű plasztika mitralis billentyűn 
53532 Billentyű plasztika tricuspidalis billentyűn 
53533 Billentyű plasztika pulmonalis billentyűn 
53738 Restitutio endocardii cum transplantatum 
53739 Implantatio prothesis endocardii 
 

3 KÜLÖNBÖZŐ BEAVATKOZÁS CSOPORTBÓL ("C","B","A","D","E" BEAVATKOZÁSOK) LEGALÁBB  
1-1 BEAVATKOZÁS” 

 
16. Az R3. 2. melléklete a „**** 05 1930 Többszörös, kiterjesztett, jelentős szív- és érműtétek” megjelölésű részt 
követően a következő rendelkezésekkel egészül ki: 
 
„**** 05 1931 Többszörös, kiterjesztett szív-érrendszeri műtétek 18 év alatt 
 

BETEGSÉGEK 
A főcsoportba tartozó bármely betegség 

 
BEAVATKOZÁSOK "A" 

5356E Norwood műtét 
5356F Tüdővénák supra- és infracardialis teljes transpositiójának műtéte 
53575 Pitvari switch műtét 
53576 Aorticopulmonalis switch műtét 
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BEAVATKOZÁSOK "B" 

53505 Transventricularis mitralis billentyű tágítás 
53510 Nyitott valvulotomia aorta billentyűn 
53511 Nyitott valvulotomia mitralis billentyűn 
53512 Nyitott valvulotomia tricuspidalis billentyűn 
53513 Nyitott valvulotomia pulmonalis billentyűn 
53521 Mechanikus műbillentyű aorta pozícióba 
53522 Mechanikus műbillentyű mitralis pozícióba 
53523 Mechanikus műbillentyű tricuspidalis pozícióba 
53524 Mechanikus műbillentyű pulmonalis pozícióba 
53525 Biológiai műbillentyű aorta pozícióba 
53526 Biológiai műbillentyű mitralis pozícióba 
53527 Biológiai műbillentyű tricuspidalis pozícióba 
53528 Biológiai műbillentyű pulmonalis pozícióba 
5352B Saját pericardiumból képzett billentyű aorta pozícióba 
5353C Saját pericardiumból képzett billentyű mitralis pozícióba 
5352D Saját pericardiumból képzett billentyű tricuspidalis pozícióba 
5352E Saját pericardiumból képzett billentyű pulmonalis pozícióba 
53530 Billentyű plasztika aorta billentyűn 
53531 Billentyű plasztika mitralis billentyűn 
53532 Billentyű plasztika tricuspidalis billentyűn 
53533 Billentyű plasztika pulmonalis billentyűn 
53540 Papillaris izom visszavarrás 
53541 Valsalva aneurysma korrekció 
53542 Supravalvularis ring excisio aortán 
53543 Infravalvularis ring excisio aortán 
53545 Annuloplastica cordis 
53546 Excisio trabeculae /trabecularum carneae cordis 
53551 Defectus artef.septi interauric.cordis operatíva 
53552 Defectus artef.septi interauric.cordis transvasalis 
53561 Pitvari septum korrekció, folttal 
53562 Kamrai septum korrekció, folttal 
53563 Correctio septi aorticopulmonalis cum plasticam 
53564 Kiáramlási folt aortán 
53565 Kiáramlási folt art. pulmonalison 
53566 Kiáramlási folt jobb kamrán 
53567 Aorta conduit 
53568 Pulmonalis conduit 
53569 Pulmonalis band 
53571 Pitvari sövény korrekciója, öltéssel 
53572 Kamrai septum korrekció, öltéssel 
53573 Aorticopulmonalis septum korrekció, öltéssel 
53591 Thrombus eltávolítása pitvarból 
53592 Thrombus eltávolítása kamrából 
53593 Resectio myocardii infundibularis 
5359Z Operatio sine classificatione septi cordis 
53601 TEA jobb coronarian 
53602 TEA LAD coronarian 
53603 TEA CX coronarian 
53624 Revascularisatio myocardii cum implant. arteriae 
53625 Coronaria szűkület műtéti tágítása 
53626 Jobb coronaria incisio (TEA nélkül, folttal is) 
53627 LAD coronaria incisio (TEA nélkül, folttal is) 
53628 CX coronaria incisio (TEA nélkül, folttal is) 
53629 Bal főtörzs plasztika, v.saphena vagy a.pulm.folttal 
53691 Jobb coronaria szájadék át- vagy visszaültetése 
53692 Bal coronaria szájadék át- vagy visszaültetése 
53693 Jobb coronaria A-V fistula ligatura 
53694 LAD coronaria A-V fistula ligatura 
53695 CX coronaria A-V fistula ligatura 
5369A Excisio aneurysmae arteriae coronariae 
53730 Exstirpatio myxomae cordis 
53731 Myotomia seu myectomia ventriculi sinistri cordis 
53732 Myotomia seu myectomia ventriculi dextri cordis 
53733 Tumor excisio pitvarból 
53734 Tumor excisio kamrából 
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53735 Szívaneurysma plicacioja 
53736 Szívaneurysma resectioja 
53737 Szívaneurysma resectioja és pótlás folttal 
53738 Restitutio endocardii cum transplantatum 
53739 Implantatio prothesis endocardii 
53742 Pitvari sérülés ellátása 
53743 Kamrai sérülés ellátása 
5382J Resectio aneurysmae aortae thoracalis 
53901 Shunt, bal-jobb, a.pulmonalis-a.anonyma 
53902 Shunt, bal-jobb, a.pulmonalis-a.subclavia 
53926 Cavopulmonalis shunt-ök /Glenn, Fontan/ 
 
DIAGN. ÉS ("A" ÉS "B" BEAVATKOZÁSOK KÖZÜL 1-1 ELEM) VAGY ("B" BEAVATKOZÁSOK KÖZÜL 3 ELEM) 
 
**** 05 1932 5 napot meghaladó gépi lélegeztetés többszörös, kiterjesztett szív-érrendszeri műtétek esetén 
18 év alatt 
 

BETEGSÉGEK 
A főcsoportba tartozó bármely betegség 

 
BEAVATKOZÁSOK "A" 

5356E Norwood műtét 
5356F Tüdővénák supra- és infracardialis teljes transpositiójának műtéte 
53575 Pitvari switch műtét 
53576 Aorticopulmonalis switch műtét 
 

BEAVATKOZÁSOK "B" 
53505 Transventricularis mitralis billentyű tágítás 
53510 Nyitott valvulotomia aorta billentyűn 
53511 Nyitott valvulotomia mitralis billentyűn 
53512 Nyitott valvulotomia tricuspidalis billentyűn 
53513 Nyitott valvulotomia pulmonalis billentyűn 
53521 Mechanikus műbillentyű aorta pozícióba 
53522 Mechanikus műbillentyű mitralis pozícióba 
53523 Mechanikus műbillentyű tricuspidalis pozícióba 
53524 Mechanikus műbillentyű pulmonalis pozícióba 
53525 Biológiai műbillentyű aorta pozícióba 
53526 Biológiai műbillentyű mitralis pozícióba 
53527 Biológiai műbillentyű tricuspidalis pozícióba 
53528 Biológiai műbillentyű pulmonalis pozícióba 
5352B Saját pericardiumból képzett billentyű aorta pozícióba 
5353C Saját pericardiumból képzett billentyű mitralis pozícióba 
5352D Saját pericardiumból képzett billentyű tricuspidalis pozícióba 
5352E Saját pericardiumból képzett billentyű pulmonalis pozícióba 
53530 Billentyű plasztika aorta billentyűn 
53531 Billentyű plasztika mitralis billentyűn 
53532 Billentyű plasztika tricuspidalis billentyűn 
53533 Billentyű plasztika pulmonalis billentyűn 
53540 Papillaris izom visszavarrás 
53541 Valsalva aneurysma korrekció 
53542 Supravalvularis ring excisio aortán 
53543 Infravalvularis ring excisio aortán 
53545 Annuloplastica cordis 
53546 Excisio trabeculae /trabecularum carneae cordis 
53551 Defectus artef.septi interauric.cordis operatíva 
53552 Defectus artef.septi interauric.cordis transvasalis 
53561 Pitvari septum korrekció, folttal 
53562 Kamrai septum korrekció, folttal 
53563 Correctio septi aorticopulmonalis cum plasticam 
53564 Kiáramlási folt aortán 
53565 Kiáramlási folt art. pulmonalison 
53566 Kiáramlási folt jobb kamrán 
53567 Aorta conduit 
53568 Pulmonalis conduit 
53569 Pulmonalis band 
53571 Pitvari sövény korrekciója, öltéssel 
53572 Kamrai septum korrekció, öltéssel 
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53735 Szívaneurysma plicacioja 
53736 Szívaneurysma resectioja 
53737 Szívaneurysma resectioja és pótlás folttal 
53738 Restitutio endocardii cum transplantatum 
53739 Implantatio prothesis endocardii 
53742 Pitvari sérülés ellátása 
53743 Kamrai sérülés ellátása 
5382J Resectio aneurysmae aortae thoracalis 
53901 Shunt, bal-jobb, a.pulmonalis-a.anonyma 
53902 Shunt, bal-jobb, a.pulmonalis-a.subclavia 
53926 Cavopulmonalis shunt-ök /Glenn, Fontan/ 
 
DIAGN. ÉS ("A" ÉS "B" BEAVATKOZÁSOK KÖZÜL 1-1 ELEM) VAGY ("B" BEAVATKOZÁSOK KÖZÜL 3 ELEM) 
 
**** 05 1932 5 napot meghaladó gépi lélegeztetés többszörös, kiterjesztett szív-érrendszeri műtétek esetén 
18 év alatt 
 

BETEGSÉGEK 
A főcsoportba tartozó bármely betegség 

 
BEAVATKOZÁSOK "A" 

5356E Norwood műtét 
5356F Tüdővénák supra- és infracardialis teljes transpositiójának műtéte 
53575 Pitvari switch műtét 
53576 Aorticopulmonalis switch műtét 
 

BEAVATKOZÁSOK "B" 
53505 Transventricularis mitralis billentyű tágítás 
53510 Nyitott valvulotomia aorta billentyűn 
53511 Nyitott valvulotomia mitralis billentyűn 
53512 Nyitott valvulotomia tricuspidalis billentyűn 
53513 Nyitott valvulotomia pulmonalis billentyűn 
53521 Mechanikus műbillentyű aorta pozícióba 
53522 Mechanikus műbillentyű mitralis pozícióba 
53523 Mechanikus műbillentyű tricuspidalis pozícióba 
53524 Mechanikus műbillentyű pulmonalis pozícióba 
53525 Biológiai műbillentyű aorta pozícióba 
53526 Biológiai műbillentyű mitralis pozícióba 
53527 Biológiai műbillentyű tricuspidalis pozícióba 
53528 Biológiai műbillentyű pulmonalis pozícióba 
5352B Saját pericardiumból képzett billentyű aorta pozícióba 
5353C Saját pericardiumból képzett billentyű mitralis pozícióba 
5352D Saját pericardiumból képzett billentyű tricuspidalis pozícióba 
5352E Saját pericardiumból képzett billentyű pulmonalis pozícióba 
53530 Billentyű plasztika aorta billentyűn 
53531 Billentyű plasztika mitralis billentyűn 
53532 Billentyű plasztika tricuspidalis billentyűn 
53533 Billentyű plasztika pulmonalis billentyűn 
53540 Papillaris izom visszavarrás 
53541 Valsalva aneurysma korrekció 
53542 Supravalvularis ring excisio aortán 
53543 Infravalvularis ring excisio aortán 
53545 Annuloplastica cordis 
53546 Excisio trabeculae /trabecularum carneae cordis 
53551 Defectus artef.septi interauric.cordis operatíva 
53552 Defectus artef.septi interauric.cordis transvasalis 
53561 Pitvari septum korrekció, folttal 
53562 Kamrai septum korrekció, folttal 
53563 Correctio septi aorticopulmonalis cum plasticam 
53564 Kiáramlási folt aortán 
53565 Kiáramlási folt art. pulmonalison 
53566 Kiáramlási folt jobb kamrán 
53567 Aorta conduit 
53568 Pulmonalis conduit 
53569 Pulmonalis band 
53571 Pitvari sövény korrekciója, öltéssel 
53572 Kamrai septum korrekció, öltéssel 
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53573 Aorticopulmonalis septum korrekció, öltéssel 
53591 Thrombus eltávolítása pitvarból 
53592 Thrombus eltávolítása kamrából 
53593 Resectio myocardii infundibularis 
5359Z Operatio sine classificatione septi cordis 
53601 TEA jobb coronarian 
53602 TEA LAD coronarian 
53603 TEA CX coronarian 
53624 Revascularisatio myocardii cum implant. arteriae 
53625 Coronaria szűkület műtéti tágítása 
53626 Jobb coronaria incisio (TEA nélkül, folttal is) 
53627 LAD coronaria incisio (TEA nélkül, folttal is) 
53628 CX coronaria incisio (TEA nélkül, folttal is) 
53629 Bal főtörzs plasztika, v.saphena vagy a.pulm.folttal 
53691 Jobb coronaria szájadék át- vagy visszaültetése 
53692 Bal coronaria szájadék át- vagy visszaültetése 
53693 Jobb coronaria A-V fistula ligatura 
53694 LAD coronaria A-V fistula ligatura 
53695 CX coronaria A-V fistula ligatura 
5369A Excisio aneurysmae arteriae coronariae 
53730 Exstirpatio myxomae cordis 
53731 Myotomia seu myectomia ventriculi sinistri cordis 
53732 Myotomia seu myectomia ventriculi dextri cordis 
53733 Tumor excisio pitvarból 
53734 Tumor excisio kamrából 
53735 Szívaneurysma plicacioja 
53736 Szívaneurysma resectioja 
53737 Szívaneurysma resectioja és pótlás folttal 
53738 Restitutio endocardii cum transplantatum 
53739 Implantatio prothesis endocardii 
53742 Pitvari sérülés ellátása 
53743 Kamrai sérülés ellátása 
5382J Resectio aneurysmae aortae thoracalis 
53901 Shunt, bal-jobb, a.pulmonalis-a.anonyma 
53902 Shunt, bal-jobb, a.pulmonalis-a.subclavia 
53926 Cavopulmonalis shunt-ök /Glenn, Fontan/ 
 

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

DIAGN. ÉS (("A" ÉS "B" BEAVATKOZÁSOK KÖZÜL 1-1 ELEM) VAGY ("B" BEAVATKOZÁSOK KÖZÜL  
3 ELEM)) ÉS ("C" BEAV. 5 NAPOT MEGHALADÓAN)” 

 
17. Az R3. 2. melléklete a „**** 05 270Z Keringési betegségek műtétei súlyos társult betegséggel” megjelölésű részt 
követően a következő rendelkezéssel egészül ki: 
 
„**** 05 9541 5 napot meghaladó gépi lélegeztetés nyitott szívműtétek esetén 
 

BETEGSÉGEK 
A főcsoportba tartozó bármely betegség 

 
NYITOTT SZÍVMŰTÉT BEAVATKOZÁSOK "A" 
A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

 
INTENZÍV IGAZOLÓ ELJÁRÁSOK "B" 

87120 Intermittáló pozitív nyomású gépi lélegeztetés, endotracheális intubációval (ellátási napban) 
87121 Intermittáló pozitív nyomású gépi lélegeztetés, JET technikával (ellátási napban) 
87122 Nasalis CPAP (folyamatos poz. légúti nyomással végzett) lélegeztetés gyerekeknél (ellátási napban) 
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DIAGN. ÉS "A" BEAV. ÉS ("B" BEAV. 5 NAPOT MEGHALADÓAN)” 
 
18. Az R3. 2. számú melléklet „**** 06 300A OPT súlyos alultápláltsággal járó kórképek iniciális szakában” 
megjelölésű része helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„**** 06 300A OPT súlyos alultápláltsággal járó kórképek iniciális szakában 

BETEGSÉGEK "A" 
K9081 Felszívódási zavar kongenitális bélelégtelenség miatt 
K9082 Felszívódási zavar immunrendszeri betegség következtében kialakult bélelégtelenség miatt 
K9121 1-es típusú rövidbél szindróma okozta bélelégtelenség (vékonybél<150 cm, ileo-, vagy jejunosztomával) 
K9122 2-es típusú rövidbél szindróma okozta bélelégtelenség (vékonybél<60 cm, részleges vastagbélhiány) 
K9123 3-as típusú rövidbél szindróma okozta bélelégtelenség (vékonybél<30 cm, intakt vastagbél) 
K9124 Műtét utáni bélelégtelenség, a vékonybél hossza nem ismert 

TÁRSULT BETEGSÉGEK "B" 
E4301 Súlyos fokú fehérje-energia hiányos alultápláltság iniciális szaka 

BEAVATKOZÁSOK "C" 
88744 Otthoni parenterális táplálás napban (OPT) 

"A" DIAGN. ÉS TÁRSULT BETEGSÉGKÉNT "B" DIAGN. ÉS "C" BEAV.” 
 

19. Az R3. 2. melléklet „**** 06 300B OPT súlyos alultápláltsággal járó kórképekben” megjelölésű része helyébe a 
következő rendelkezés lép: 

 

„**** 06 300B OPT súlyos alultápláltsággal járó kórképekben 

BETEGSÉGEK "A" 
K9081 Felszívódási zavar kongenitális bélelégtelenség miatt 
K9082 Felszívódási zavar immunrendszeri betegség következtében kialakult bélelégtelenség miatt 
K9121 1-es típusú rövidbél szindróma okozta bélelégtelenség (vékonybél<150 cm, ileo-, vagy jejunosztomával) 
K9122 2-es típusú rövidbél szindróma okozta bélelégtelenség (vékonybél<60 cm, részleges vastagbélhiány) 
K9123 3-as típusú rövidbél szindróma okozta bélelégtelenség (vékonybél<30 cm, intakt vastagbél) 
K9124 Műtét utáni bélelégtelenség, a vékonybél hossza nem ismert 

TÁRSULT BETEGSÉGEK "B" 
E4302 Súlyos fokú fehérje-energia hiányos alultápláltság krónikus szaka 

BEAVATKOZÁSOK "C" 
88744 Otthoni parenterális táplálás napban (OPT) 

"A" DIAGN. ÉS TÁRSULT BETEGSÉGKÉNT "B" DIAGN. ÉS "C" BEAV.” 
 
20. Az R3. 2. melléklet „**** 06 300C OPT mérsékelt alultápláltsággal járó kórképekben” megjelölésű része helyébe 
a következő rendelkezés lép: 

 

„**** 06 300C OPT mérsékelt alultápláltsággal járó kórképekben 

BETEGSÉGEK "A" 
K9081 Felszívódási zavar kongenitális bélelégtelenség miatt 
K9082 Felszívódási zavar immunrendszeri betegség következtében kialakult bélelégtelenség miatt 
K9121 1-es típusú rövidbél szindróma okozta bélelégtelenség (vékonybél<150 cm, ileo-, vagy jejunosztomával) 
K9122 2-es típusú rövidbél szindróma okozta bélelégtelenség (vékonybél<60 cm, részleges vastagbélhiány) 
K9123 3-as típusú rövidbél szindróma okozta bélelégtelenség (vékonybél<30 cm, intakt vastagbél) 
K9124 Műtét utáni bélelégtelenség, a vékonybél hossza nem ismert 

TÁRSULT BETEGSÉGEK "B" 
E4400 Mérsékelt fokú fehérje-energia hiányos alultápláltság 
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DIAGN. ÉS "A" BEAV. ÉS ("B" BEAV. 5 NAPOT MEGHALADÓAN)” 
 
18. Az R3. 2. számú melléklet „**** 06 300A OPT súlyos alultápláltsággal járó kórképek iniciális szakában” 
megjelölésű része helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„**** 06 300A OPT súlyos alultápláltsággal járó kórképek iniciális szakában 

BETEGSÉGEK "A" 
K9081 Felszívódási zavar kongenitális bélelégtelenség miatt 
K9082 Felszívódási zavar immunrendszeri betegség következtében kialakult bélelégtelenség miatt 
K9121 1-es típusú rövidbél szindróma okozta bélelégtelenség (vékonybél<150 cm, ileo-, vagy jejunosztomával) 
K9122 2-es típusú rövidbél szindróma okozta bélelégtelenség (vékonybél<60 cm, részleges vastagbélhiány) 
K9123 3-as típusú rövidbél szindróma okozta bélelégtelenség (vékonybél<30 cm, intakt vastagbél) 
K9124 Műtét utáni bélelégtelenség, a vékonybél hossza nem ismert 

TÁRSULT BETEGSÉGEK "B" 
E4301 Súlyos fokú fehérje-energia hiányos alultápláltság iniciális szaka 

BEAVATKOZÁSOK "C" 
88744 Otthoni parenterális táplálás napban (OPT) 

"A" DIAGN. ÉS TÁRSULT BETEGSÉGKÉNT "B" DIAGN. ÉS "C" BEAV.” 
 

19. Az R3. 2. melléklet „**** 06 300B OPT súlyos alultápláltsággal járó kórképekben” megjelölésű része helyébe a 
következő rendelkezés lép: 

 

„**** 06 300B OPT súlyos alultápláltsággal járó kórképekben 

BETEGSÉGEK "A" 
K9081 Felszívódási zavar kongenitális bélelégtelenség miatt 
K9082 Felszívódási zavar immunrendszeri betegség következtében kialakult bélelégtelenség miatt 
K9121 1-es típusú rövidbél szindróma okozta bélelégtelenség (vékonybél<150 cm, ileo-, vagy jejunosztomával) 
K9122 2-es típusú rövidbél szindróma okozta bélelégtelenség (vékonybél<60 cm, részleges vastagbélhiány) 
K9123 3-as típusú rövidbél szindróma okozta bélelégtelenség (vékonybél<30 cm, intakt vastagbél) 
K9124 Műtét utáni bélelégtelenség, a vékonybél hossza nem ismert 

TÁRSULT BETEGSÉGEK "B" 
E4302 Súlyos fokú fehérje-energia hiányos alultápláltság krónikus szaka 

BEAVATKOZÁSOK "C" 
88744 Otthoni parenterális táplálás napban (OPT) 

"A" DIAGN. ÉS TÁRSULT BETEGSÉGKÉNT "B" DIAGN. ÉS "C" BEAV.” 
 
20. Az R3. 2. melléklet „**** 06 300C OPT mérsékelt alultápláltsággal járó kórképekben” megjelölésű része helyébe 
a következő rendelkezés lép: 

 

„**** 06 300C OPT mérsékelt alultápláltsággal járó kórképekben 

BETEGSÉGEK "A" 
K9081 Felszívódási zavar kongenitális bélelégtelenség miatt 
K9082 Felszívódási zavar immunrendszeri betegség következtében kialakult bélelégtelenség miatt 
K9121 1-es típusú rövidbél szindróma okozta bélelégtelenség (vékonybél<150 cm, ileo-, vagy jejunosztomával) 
K9122 2-es típusú rövidbél szindróma okozta bélelégtelenség (vékonybél<60 cm, részleges vastagbélhiány) 
K9123 3-as típusú rövidbél szindróma okozta bélelégtelenség (vékonybél<30 cm, intakt vastagbél) 
K9124 Műtét utáni bélelégtelenség, a vékonybél hossza nem ismert 

TÁRSULT BETEGSÉGEK "B" 
E4400 Mérsékelt fokú fehérje-energia hiányos alultápláltság 
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BEAVATKOZÁSOK "C" 
88744 Otthoni parenterális táplálás napban (OPT) 

"A" DIAGN. ÉS TÁRSULT BETEGSÉGKÉNT "B" DIAGN. ÉS "C" BEAV.” 
 

21. Az R3. 2. melléklet „**** 06 300D OPT enyhe alultápláltsággal járó kórképekben” megjelölésű része helyébe a 
következő rendelkezés lép: 

 

„**** 06 300D OPT enyhe alultápláltsággal járó kórképekben 

BETEGSÉGEK "A" 
K9081 Felszívódási zavar kongenitális bélelégtelenség miatt 
K9082 Felszívódási zavar immunrendszeri betegség következtében kialakult bélelégtelenség miatt 
K9121 1-es típusú rövidbél szindróma okozta bélelégtelenség (vékonybél<150 cm, ileo-, vagy jejunosztomával) 
K9122 2-es típusú rövidbél szindróma okozta bélelégtelenség (vékonybél<60 cm, részleges vastagbélhiány) 
K9123 3-as típusú rövidbél szindróma okozta bélelégtelenség (vékonybél<30 cm, intakt vastagbél) 
K9124 Műtét utáni bélelégtelenség, a vékonybél hossza nem ismert 

TÁRSULT BETEGSÉGEK "B" 
E4410 Enyhe fokú fehérje-energia hiányos alultápláltság 

BEAVATKOZÁSOK "C" 
88744 Otthoni parenterális táplálás napban (OPT) 

"A" DIAGN. ÉS TÁRSULT BETEGSÉGKÉNT "B" DIAGN. ÉS "C" BEAV.” 
 
22. Az R3. 2. melléklet „**** 06 300E OPT alultápláltsággal járó kórképekben” része helyébe a következő 
rendelkezés lép: 
 
„**** 06 300E OPT alultápláltsággal járó kórképekben 8 éves kor alatt 

BETEGSÉGEK "A" 
K9081 Felszívódási zavar kongenitális bélelégtelenség miatt 
K9082 Felszívódási zavar immunrendszeri betegség következtében kialakult bélelégtelenség miatt 
K9121 1-es típusú rövidbél szindróma okozta bélelégtelenség (vékonybél<150 cm, ileo-, vagy jejunosztomával) 
K9122 2-es típusú rövidbél szindróma okozta bélelégtelenség (vékonybél<60 cm, részleges vastagbélhiány) 
K9123 3-as típusú rövidbél szindróma okozta bélelégtelenség (vékonybél<30 cm, intakt vastagbél) 
K9124 Műtét utáni bélelégtelenség, a vékonybél hossza nem ismert 

TÁRSULT BETEGSÉGEK "B" 
E4302 Súlyos fokú fehérje-energia hiányos alultápláltság krónikus szaka 
E4400 Mérsékelt fokú fehérje-energia hiányos alultápláltság 
E4410 Enyhe fokú fehérje-energia hiányos alultápláltság 

BEAVATKOZÁSOK "C" 
88744 Otthoni parenterális táplálás napban (OPT) 

"A" DIAGN. ÉS TÁRSULT BETEGSÉGKÉNT "B" DIAGN. ÉS "C" BEAV.” 
 
23. Az R3. 2. melléklet „**** 11 573B Vese, húgyutak egyéb műtétei” része helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„**** 11 573B Vese, húgyutak egyéb műtétei 

BETEGSÉGEK 
A főcsoportba tartozó bármely betegség 

ÉS BEAVATKOZÁSOK 
16940 Laparoscopia 
18462 Punctio et/seu aspiratio renis diagnosticus, CT.vez 
32531 Urographia anterograd 
55520 Károsodott veseszövet enucleatioja 
55560 Nephropexia 
55690 Ureter lekötés 
55908 Periureteralis tér műtétei 
55920 Kelly-Stoeckel műtét 
55930 M.levator műtét Ingleman-Sundberg szerint 
55940 Suprapub. hurok műtét, fascia lataval 
55941 Suprapub. hurok műtét, dura materrel 
55942 Suprapub. hurok műtét, egyéb anyaggal 
55950 Retropubicus urethra felfüggesztés (Marshall-M-K) 
55960 Pereyra műtét 
55961 Stamey műtét 
55962 Burch műtét 
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55963 Martius műtét 
55964 Kaufmann műtét 
5597Z Anti-incontinentia műtét n.o.m. 
57040 Plastica vaginae anterior posteriorque 
57041 Plastica vaginae anterior 
5704A Colposuspensio pubovaginalis sec. Gittes 
85800 Injectio in ren 
 

BEAVATKOZÁSOK „B” 
55970 Műsphincter beültetés 

 
"6", "8" TÍPUSKÉNT ELFOGADOTT ESZKÖZÖK „C” 

01525 Műsphincter 
 

(DIAGN. ÉS "A" BEAV) VAGY (DIAGN. ÉS "B" BEAV ÉS „C” ESZKÖZ "6", "8" TÍPUSKÉNT)” 
 
24. Az R3. 2. melléklet „**** 11 608Z Vese-, húgyutak műtétei (kivéve: jelentős műtétek) súlyos társult betegséggel” 
megjelölésű része helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„**** 11 608Z Vese-, húgyutak műtétei (kivéve: jelentős műtétek) súlyos társult betegséggel 

BETEGSÉGEK 
A főcsoportba tartozó bármely betegség 

ÉS BEAVATKOZÁSOK 
16510 Pyeloscopia merev eszközzel 
16511 Pyeloscopia flexibilis eszközzel 
16940 Laparoscopia 
18460 Punctio et/seu aspiratio renis diagnosticus 
18461 Punctio et/seu aspiratio renis diagnosticus, UH.vez 
18462 Punctio et/seu aspiratio renis diagnosticus, CT.vez 
32531 Urographia anterograd 
34631 CT vezérelt intervenció, citológiai mintavétel vagy folyadék aspiráció 
34640 CT vezérelt intervenció, tartós drenázs 
34956 MR vezérelt intervenció citológiai mintavétel vagy folyadék aspiráció 
34957 MR vezérelt intervenció tartós drenázs 
39151 Percut. nephroscopos laser roncsolás veseelv.miatt 
53866 Thrombektomia (s/c res.) v. cavae inferioris 
54020 Lymphadenectomia regionalis 
55411 Exploratio retroperitonei 
55500 Nephrotomia partialis (radiaer) 
55501 Nephrotomia marginalis 
55505 Nephrostomia percutanea 
55507 Nephrostomia aperta 
55509 Nephrostomia circularis 
55510 Cavernotomia 
55511 Pyelotomia 
55512 Pyelo-calicotomia 
55513 Gil-Vernet pyelotomia 
55514 Pyelostomia 
5551A Endocalycotomia renis percutanea 
55520 Károsodott veseszövet enucleatioja 
55530 Vesecystafal resectio 
55531 Vese ékresectio 
55532 Vese pólusresectio 
55533 Heminephrectomia 
55540 Nephrectomia 
55542 Nephrectomia bilateralis 
55543 Nephro-ureterectomia 
55544 Graftectomia (vese) 
5554A Resectio cystae renis endoscopica 
55560 Nephropexia 
5556A Nephropexia percutanea endoscopica 
55570 Pyelon plast.et res.pyeloureteralis Andersen-Hynes 
55571 Pyelon plastica pyelouret. határresectio nélkül 
55572 Patkóvese szétválasztás 
55573 Vese sutura 
55574 Reconstructio renis 
5557A Pyelon plast. et res. pyeloureteralis 
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55963 Martius műtét 
55964 Kaufmann műtét 
5597Z Anti-incontinentia műtét n.o.m. 
57040 Plastica vaginae anterior posteriorque 
57041 Plastica vaginae anterior 
5704A Colposuspensio pubovaginalis sec. Gittes 
85800 Injectio in ren 
 

BEAVATKOZÁSOK „B” 
55970 Műsphincter beültetés 

 
"6", "8" TÍPUSKÉNT ELFOGADOTT ESZKÖZÖK „C” 

01525 Műsphincter 
 

(DIAGN. ÉS "A" BEAV) VAGY (DIAGN. ÉS "B" BEAV ÉS „C” ESZKÖZ "6", "8" TÍPUSKÉNT)” 
 
24. Az R3. 2. melléklet „**** 11 608Z Vese-, húgyutak műtétei (kivéve: jelentős műtétek) súlyos társult betegséggel” 
megjelölésű része helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„**** 11 608Z Vese-, húgyutak műtétei (kivéve: jelentős műtétek) súlyos társult betegséggel 

BETEGSÉGEK 
A főcsoportba tartozó bármely betegség 

ÉS BEAVATKOZÁSOK 
16510 Pyeloscopia merev eszközzel 
16511 Pyeloscopia flexibilis eszközzel 
16940 Laparoscopia 
18460 Punctio et/seu aspiratio renis diagnosticus 
18461 Punctio et/seu aspiratio renis diagnosticus, UH.vez 
18462 Punctio et/seu aspiratio renis diagnosticus, CT.vez 
32531 Urographia anterograd 
34631 CT vezérelt intervenció, citológiai mintavétel vagy folyadék aspiráció 
34640 CT vezérelt intervenció, tartós drenázs 
34956 MR vezérelt intervenció citológiai mintavétel vagy folyadék aspiráció 
34957 MR vezérelt intervenció tartós drenázs 
39151 Percut. nephroscopos laser roncsolás veseelv.miatt 
53866 Thrombektomia (s/c res.) v. cavae inferioris 
54020 Lymphadenectomia regionalis 
55411 Exploratio retroperitonei 
55500 Nephrotomia partialis (radiaer) 
55501 Nephrotomia marginalis 
55505 Nephrostomia percutanea 
55507 Nephrostomia aperta 
55509 Nephrostomia circularis 
55510 Cavernotomia 
55511 Pyelotomia 
55512 Pyelo-calicotomia 
55513 Gil-Vernet pyelotomia 
55514 Pyelostomia 
5551A Endocalycotomia renis percutanea 
55520 Károsodott veseszövet enucleatioja 
55530 Vesecystafal resectio 
55531 Vese ékresectio 
55532 Vese pólusresectio 
55533 Heminephrectomia 
55540 Nephrectomia 
55542 Nephrectomia bilateralis 
55543 Nephro-ureterectomia 
55544 Graftectomia (vese) 
5554A Resectio cystae renis endoscopica 
55560 Nephropexia 
5556A Nephropexia percutanea endoscopica 
55570 Pyelon plast.et res.pyeloureteralis Andersen-Hynes 
55571 Pyelon plastica pyelouret. határresectio nélkül 
55572 Patkóvese szétválasztás 
55573 Vese sutura 
55574 Reconstructio renis 
5557A Pyelon plast. et res. pyeloureteralis 
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55581 Nephroscopos percut. kőkiemelés 
55582 Nephroscopos percut. kőzúzás, ultrahanggal 
55583 Nephroscopos percut. kőzúzás, hydraulikus 
55584 Nephroscopos percut. kőzúzás, laserrel 
55585 Nephroscopos percut. korallkő zúzás, ultrahanggal 
55586 Nephroscopos percut. korallkő zúzás, hydraulikus 
55587 Nephroscopos percut. korallkő zúzás, laserrel 
55588 Nephroscopos percutan resectio 
55589 Nephroscopos endopyelotomia 
5558B Ureteroscopos percut. anterogr. kőkiemelés 
5558C Ureteroscopos percut. anterogr. kőzúzás, UH-val 
5558D Ureteroscopos percut. anterogr. kőzúzás, hydraul. 
5558E Ureteroscopos percut. anterogr. kőzúzás, laserrel 
5558G Nephroscopos percut. kőzúzás, pneumatikus v. E 
5558H Nephroscopos percut. kőzúzás, pneumaticus (EKL) 
5558J Nephroscopos percut. korallkőzúzás, pneumaticus 
55590 Decapsulatio renis 
55591 Vesetályog megnyitás, ignipunctio 
55600 Ureteroendoscopos kőeltávolítás 
55601 Ureteroendoscopos kőzúzás, ultrahanggal 
55602 Ureteroendoscopos kőzúzás, hydraulikus 
55603 Ureteroendoscopos kőzúzás, laserrel 
55604 Ureteroendoscopos resectio 
55606 Ureterorenoscopos resectio laser-rel 
55607 Ureterorenoscopos kőzúzás, pneumaticus vagy EKL 
55620 Ureterotomia, felső vagy középső szakasz 
55621 Ureterotomia, alsó szakasz 
55622 Ureterotomia sec. Davis 
55623 Recanalisatio ureteris sine ureterotomiam 
5562A Transurethralis ureterokele incisio 
5562B Ureterokele nyílt műtéte 
55630 Ureterectomia totalis 
55631 Ureter resectio + anastomosis 
5563A Resectio ureteris transuretralis 
55640 Ureteroileostomia sec. Bricker 
55650 Ureterocutaneostomia 
55660 Ureterosigmiodeostomia 
55671 Anastomosis uretero-ureteralis termino-terminalis 
55672 Anastomosis uretero-ureteralis latero-lateralis 
55673 Revisio anastomosis ureteris 
55674 Reanastomosis ureteris 
5567A Neoimplantatio ureteris sec. Politano - Leadbetter 
5567B Neoimplantatio ureteris sec. Cohen 
5567C Ureter műtét sec. Lich-Gregoire 
5567D Mező-Boari plastica 
5567E Szarvhólyag képzés 
5567P Teflon inj. infiltr. uretero-vesicalis szájadékba 
5567R Ureter szájadék endoscopos collagen infiltratio 
5567S Anastomosis uretero-ureteralis 
55680 Ureterolysis 
55681 Deligatio ureteris 
55682 Ureter áthelyezés, retroperitonealis fibrosis miatt 
55683 Retrocavalis ureter műtét 
55684 Ureter sutura (fistulazárás) 
55686 Ureter szalagplasztika 
55690 Ureter lekötés 
55701 Húgyhólyagkő endoscopos zúzása, ultrahanggal 
55702 Húgyhólyagkő endoscopos zúzása, hydraulikus 
55703 Húgyhólyagkő endoscopos zúzása, mechanikusan 
55704 Húgyhólyagkő endoscopos zúzása, pneumaticus v. E 
55711 Exploratio vesicae urinariae - sectio alta 
55712 Infundibulotomia ves.urin 
55720 Epicystostoma behelyezés nyílt műtéttel 
55721 Stimulátor beültetés a húgyhólyagba 
55731 TUR ves.urin.therapeutic. 
55732 TUR ves.urin.palliativa 
55733 TUR colli ves. urin. 
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55734 Transurethralis hólyag divert. szájadék incisio 
55735 Transurethralis húgyhólyag laserkezelés 
55736 Resectio transurethralis vesicae urinariae diagnosticus 
55740 Húgyhólyag diverticulum intravesic. eltávolítása 
55741 Húgyhólyag diverticulum extravesic. eltávolítása 
55742 Húgyhólyag diverticulum kombinált eltávolítása 
55743 Urachus cysta vagy sipoly kiirtás 
55750 Húgyhólyagkupola resectio 
55751 Húgyhólyagfal resectio 
55752 Hemicystectomia ves. urin. 
55760 Cystectomia simplex ves. urin. 
55761 Cystectomia totalis ves. urin. 
55780 Húgyhólyag sipoly zárása, transvesicalis 
55781 Húgyhólyag sipoly zárása, transperitonealis 
55782 Húgyhólyag sipoly zárása, interpositum behelyezés 
55783 Húgyhólyag sipoly zárása, vaginalis 
55784 Húgyhólyag sutura 
55785 Húgyhólyagnyak plastica 
55800 Urethrotomia externa (kő, idegentest stb. eltáv.) 
55801 Urethrostomia 
55820 Húgycső congenitalis billentyű resectioja 
55821 Húgycső resectio 
55822 Elülső húgycső partialis resectioja 
55823 Hátsó húgycső partialis resectioja 
55824 Urethrectomia 
55830 Urethrostomia záras 
55831 Urethra sutura 
55832 Urethra anastomosis 
55833 Strictura urethrae nyílt műtéte, elülső húgycső 
55834 Strictura urethrae nyílt műtéte, hátsó húgycső 
55835 Húgycső reconstructiós műtét Bengt-J. szerint 
55836 Hátsó húgycső transpub. reconstructio 
55837 Hátsó húgycső lebeny plastica 
5583A Plastica partis anterioris urethrae 
5583B Excisio fistulae urethrae 
55840 Urethrotomia interna opticus 
55841 Urethrotomia interna Otis 
55907 Evacuatio et / seu drainage perirenalis 
55908 Periureteralis tér műtétei 
55909 Retroperitonealis adhaesiolysis 
55920 Kelly-Stoeckel műtét 
55930 M.levator műtét Ingleman-Sundberg szerint 
55940 Suprapub. hurok műtét, fascia lataval 
55941 Suprapub. hurok műtét, dura materrel 
55942 Suprapub. hurok műtét, egyéb anyaggal 
55950 Retropubicus urethra felfüggesztés (Marshall-M-K) 
55951 Retropubicus urethra felfüggesztés, endoscopos 
55960 Pereyra műtét 
55961 Stamey műtét 
55962 Burch műtét 
55963 Martius műtét 
55964 Kaufmann műtét 
5597Z Anti-incontinentia műtét n.o.m. 
55981 Ureter strictura tágítása ballonkatéterrel 
55982 Zeiss hurkos, Dormia kosaras ureterkő eltávolítás 
55983 Ureter strictura katéteres tágítása 
55984 Ureter strictura endoscopos bemetszése 
55985 Ureterkatéter - dupla J - felhelyezés 
56300 V.sperm.int.ligatura 
56301 V.sperm.int.retroperitonealis ligatura (Palomo) 
56308 Ligatura v. spermaticae internae laparoscopica 
56309 Ligatura v.spermaticae int.laparsc. c.conversionem 
56434 Correctio epispadiasis 
57040 Plastica vaginae anterior posteriorque 
57041 Plastica vaginae anterior 
5704A Colposuspensio pubovaginalis sec. Gittes 
59210 Elektrocoagulatio cystoscopica 
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55734 Transurethralis hólyag divert. szájadék incisio 
55735 Transurethralis húgyhólyag laserkezelés 
55736 Resectio transurethralis vesicae urinariae diagnosticus 
55740 Húgyhólyag diverticulum intravesic. eltávolítása 
55741 Húgyhólyag diverticulum extravesic. eltávolítása 
55742 Húgyhólyag diverticulum kombinált eltávolítása 
55743 Urachus cysta vagy sipoly kiirtás 
55750 Húgyhólyagkupola resectio 
55751 Húgyhólyagfal resectio 
55752 Hemicystectomia ves. urin. 
55760 Cystectomia simplex ves. urin. 
55761 Cystectomia totalis ves. urin. 
55780 Húgyhólyag sipoly zárása, transvesicalis 
55781 Húgyhólyag sipoly zárása, transperitonealis 
55782 Húgyhólyag sipoly zárása, interpositum behelyezés 
55783 Húgyhólyag sipoly zárása, vaginalis 
55784 Húgyhólyag sutura 
55785 Húgyhólyagnyak plastica 
55800 Urethrotomia externa (kő, idegentest stb. eltáv.) 
55801 Urethrostomia 
55820 Húgycső congenitalis billentyű resectioja 
55821 Húgycső resectio 
55822 Elülső húgycső partialis resectioja 
55823 Hátsó húgycső partialis resectioja 
55824 Urethrectomia 
55830 Urethrostomia záras 
55831 Urethra sutura 
55832 Urethra anastomosis 
55833 Strictura urethrae nyílt műtéte, elülső húgycső 
55834 Strictura urethrae nyílt műtéte, hátsó húgycső 
55835 Húgycső reconstructiós műtét Bengt-J. szerint 
55836 Hátsó húgycső transpub. reconstructio 
55837 Hátsó húgycső lebeny plastica 
5583A Plastica partis anterioris urethrae 
5583B Excisio fistulae urethrae 
55840 Urethrotomia interna opticus 
55841 Urethrotomia interna Otis 
55907 Evacuatio et / seu drainage perirenalis 
55908 Periureteralis tér műtétei 
55909 Retroperitonealis adhaesiolysis 
55920 Kelly-Stoeckel műtét 
55930 M.levator műtét Ingleman-Sundberg szerint 
55940 Suprapub. hurok műtét, fascia lataval 
55941 Suprapub. hurok műtét, dura materrel 
55942 Suprapub. hurok műtét, egyéb anyaggal 
55950 Retropubicus urethra felfüggesztés (Marshall-M-K) 
55951 Retropubicus urethra felfüggesztés, endoscopos 
55960 Pereyra műtét 
55961 Stamey műtét 
55962 Burch műtét 
55963 Martius műtét 
55964 Kaufmann műtét 
5597Z Anti-incontinentia műtét n.o.m. 
55981 Ureter strictura tágítása ballonkatéterrel 
55982 Zeiss hurkos, Dormia kosaras ureterkő eltávolítás 
55983 Ureter strictura katéteres tágítása 
55984 Ureter strictura endoscopos bemetszése 
55985 Ureterkatéter - dupla J - felhelyezés 
56300 V.sperm.int.ligatura 
56301 V.sperm.int.retroperitonealis ligatura (Palomo) 
56308 Ligatura v. spermaticae internae laparoscopica 
56309 Ligatura v.spermaticae int.laparsc. c.conversionem 
56434 Correctio epispadiasis 
57040 Plastica vaginae anterior posteriorque 
57041 Plastica vaginae anterior 
5704A Colposuspensio pubovaginalis sec. Gittes 
59210 Elektrocoagulatio cystoscopica 
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81360 Percutan epicystostomia behelyezése 
86620 Húgyhólyag stimulátor beültetése 
92234 Immuntherapia intravesicalis 
92235 Immuno-chemotherapia intravesicalis 

BEAVATKOZÁSOK „B” 
55970 Műsphincter beültetés 

 
"6", "8" TÍPUSKÉNT ELFOGADOTT ESZKÖZÖK „C” 

01525 Műsphincter 
 

(DIAGN. ÉS "A" BEAV) VAGY (DIAGN. ÉS "B" BEAV ÉS „C” ESZKÖZ "6", "8" TÍPUSKÉNT) ÉS A SÚLYOS 
TÁRSULT BETEGSÉG FELTÉTELEI” 

 
 
25. Az R3. 2. melléklet „**** 99 9430 Sugárterápia” része helyébe a következő rendelkezés lép: 

„**** 99 9430 Sugárterápia 

BETEGSÉGEK 
A C0000-C9691, D000-D0970 és D3700-D4860 tartományokban lévő bármely betegség 

VAGY BETEGSÉGEK 
H0520 Exophthalmusos állapotok 
H3100 Chorioretineális hegek 

ÉS BEAVATKOZÁSOK 
35840 Polycythaemia rubra P-32 kezelése 
37110 Felületi lágy röntgen terápia 10-60 kV, egy mező 
37120 Félmély röntgenterápia, 60-150 kV, egy mező 
37130 Mély röntgenterápia 150-400 kV, egy mező 
37131 Mély rtg. ter. 150-400 kV-ig, masszív rács kezel 
37200 Lineáris accelerátor, foton 6 MV-ig, egy mező 
37210 Lineáris accelerátor, foton 7-15 MV-ig, egy mező 
37211 Lin.acc. fotonterápia, egész test, nagymezős 
37220 Lineáris accelerátor, foton 16 MV és afelett, egy mező 
37271 Kombinált foton tér. (pl.6+23 MV-x), több mezős 
37300 Lineáris accelerátor, elektron 5 MeV-ig, egy mező 
37310 Lineáris accelerátor, elektron 6-10 MeV-ig, egy mező 
37316 Lin.acc. elektron terápia, totál skin nagymezős 
37320 Lineáris accelerátor, elektron 11 MeV és felette, egy mező 
37520 Cobalt-60 teleterápia, egy mező 
37526 Egésztest telekobalt besugárzás” 
 
26. Az R3. 2. melléklete a „**** 99 9431 Kiegészítő HBCs vérképzőrendszeri betegségeknél végzett kemoterápia 
esetén, cardiotoxicitás kivédésére (anthracyclin adagolás mellett)” részt követően a következő rendelkezésekkel 
egészül ki: 
 

„**** 99 9433 Képvezérelt Sugárterápia (IGRT) 

BETEGSÉGEK "A" 
A C0000-C9691, D000-D0970 és D3700-D4860 tartományokban lévő bármely betegség 

BETEGSÉGEK "B" 
H0520 Exophthalmusos állapotok 
H3100 Chorioretineális hegek 

BEAVATKOZÁSOK "C" 
37200 Lineáris accelerátor, foton 6 MV-ig, egy mező 
37210 Lineáris accelerátor, foton 7-15 MV-ig, egy mező 

BEAVATKOZÁS "D" 
37290 Képvezérelt sugárterápia (IGRT) 

 

"A" DIAGN. VAGY "B" DIAGN. ÉS "C" BEAV. ÉS "D" BEAVATKOZÁSBÓL KEZELÉSI HETENKÉNT 2 
 

  **** 99 9434 Képvezérelt- intenzitás modulált sugárterápia (IMRT+IGRT) 

BETEGSÉGEK "A" 
A C0000-C9691, D000-D0970 és D3700-D4860 tartományokban lévő bármely betegség 
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BETEGSÉGEK "B" 
H0520 Exophthalmusos állapotok 
H3100 Chorioretineális hegek 

BEAVATKOZÁSOK "C" 
37200 Lineáris accelerátor, foton 6 MV-ig, egy mező 
37210 Lineáris accelerátor, foton 7-15 MV-ig, egy mező 

BEAVATKOZÁS "D" 
37290 Képvezérelt sugárterápia (IGRT) 

BEAVATKOZÁS "E" 
37289 Intenzitás modulált sugárterápia (IMRT) 
 

"A" DIAGN. VAGY "B" DIAGN. ÉS "C" BEAV. ÉS "D" BEAVATKOZÁSBÓL KEZELÉSI HETENKÉNT 2 ÉS  
"E" BEAV.” 

 
27. Az R3. 2. melléklete a „**** 99 9720 Egésztest besugárzás transzplantáció előtt” részt követően a következő 
rendelkezésekkel egészül ki: 
 
„**** 99 9731 Brachyterápia - testfelszíni kezelés 
 

BETEGSÉGEK 
C0000 Felső ajak, külső felszín rosszindulatú daganata 
C0010 Alsó ajak külső felszín rosszindulatú daganata 
C0020 Ajak, k.m.n. rosszindulatú daganata 
C0030 Felső ajak, belső felszín rosszindulatú daganata 
C0040 Alsó ajak, belső felszín rosszindulatú daganata 
C0050 Ajak, nem meghatározott belső felszín rosszindulatú daganata 
C0060 Ajakzug rosszindulatú daganata 
C0080 Az ajak átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
C0090 Ajak rosszindulatú daganata, k.m.n. 
C0101 A nyelvgyök rosszindulatú daganata I. stádium 
C0102 A nyelvgyök rosszindulatú daganata II. stádium 
C0103 A nyelvgyök rosszindulatú daganata III. stádium 
C0104 A nyelvgyök rosszindulatú daganata IV. stádium 
C01H0 A nyelvgyök rosszindulatú daganata 
C0200 A nyelv háti felszínének rosszindulatú daganata 
C0201 A nyelv háti felszínének rosszindulatú daganata I. stádium 
C0202 A nyelv háti felszínének rosszindulatú daganata II. stádium 
C0203 A nyelv háti felszínének rosszindulatú daganata III. stádium 
C0204 A nyelv háti felszínének rosszindulatú daganata IV. stádium 
C0210 A nyelv szélének rosszindulatú daganata 
C0211 A nyelv szélének rosszindulatú daganata I. stádium 
C0212 A nyelv szélének rosszindulatú daganata II. stádium 
C0213 A nyelv szélének rosszindulatú daganata III. stádium 
C0214 A nyelv szélének rosszindulatú daganata IV. stádium 
C0220 A nyelv alsó felszínének rosszindulatú daganata 
C0221 A nyelv alsó felszínének rosszindulatú daganata I. stádium 
C0222 A nyelv alsó felszínének rosszindulatú daganata II. stádium 
C0223 A nyelv alsó felszínének rosszindulatú daganata III. stádium 
C0224 A nyelv alsó felszínének rosszindulatú daganata IV. stádium 
C0230 A nyelv első kétharmadának rosszindulatú daganata, k.m.n. része 
C0231 A nyelv első kétharmadának rosszindulatú dag., k.m.n. része I. stád. 
C0232 A nyelv első kétharmadának rosszindulatú dag., k.m.n. része II. stád. 
C0233 A nyelv első kétharmadának rosszindulatú dag., k.m.n. része III. stád. 
C0234 A nyelv első kétharmadának rosszindulatú dag., k.m.n. része IV. stád. 
C0240 Nyelvmandula rosszindulatú daganata 
C0241 Nyelvmandula rosszindulatú daganata I. stádium 
C0242 Nyelvmandula rosszindulatú daganata II. stádium 
C0243 Nyelvmandula rosszindulatú daganata III. stádium 
C0244 Nyelvmandula rosszindulatú daganata IV. stádium 
C0280 A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
C0281 A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium 
C0282 A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium 
C0283 A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium 
C0284 A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata IV. stádium 
C0290 Nyelv rosszindulatú daganata, k.m.n. 
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BETEGSÉGEK "B" 
H0520 Exophthalmusos állapotok 
H3100 Chorioretineális hegek 

BEAVATKOZÁSOK "C" 
37200 Lineáris accelerátor, foton 6 MV-ig, egy mező 
37210 Lineáris accelerátor, foton 7-15 MV-ig, egy mező 

BEAVATKOZÁS "D" 
37290 Képvezérelt sugárterápia (IGRT) 

BEAVATKOZÁS "E" 
37289 Intenzitás modulált sugárterápia (IMRT) 
 

"A" DIAGN. VAGY "B" DIAGN. ÉS "C" BEAV. ÉS "D" BEAVATKOZÁSBÓL KEZELÉSI HETENKÉNT 2 ÉS  
"E" BEAV.” 

 
27. Az R3. 2. melléklete a „**** 99 9720 Egésztest besugárzás transzplantáció előtt” részt követően a következő 
rendelkezésekkel egészül ki: 
 
„**** 99 9731 Brachyterápia - testfelszíni kezelés 
 

BETEGSÉGEK 
C0000 Felső ajak, külső felszín rosszindulatú daganata 
C0010 Alsó ajak külső felszín rosszindulatú daganata 
C0020 Ajak, k.m.n. rosszindulatú daganata 
C0030 Felső ajak, belső felszín rosszindulatú daganata 
C0040 Alsó ajak, belső felszín rosszindulatú daganata 
C0050 Ajak, nem meghatározott belső felszín rosszindulatú daganata 
C0060 Ajakzug rosszindulatú daganata 
C0080 Az ajak átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
C0090 Ajak rosszindulatú daganata, k.m.n. 
C0101 A nyelvgyök rosszindulatú daganata I. stádium 
C0102 A nyelvgyök rosszindulatú daganata II. stádium 
C0103 A nyelvgyök rosszindulatú daganata III. stádium 
C0104 A nyelvgyök rosszindulatú daganata IV. stádium 
C01H0 A nyelvgyök rosszindulatú daganata 
C0200 A nyelv háti felszínének rosszindulatú daganata 
C0201 A nyelv háti felszínének rosszindulatú daganata I. stádium 
C0202 A nyelv háti felszínének rosszindulatú daganata II. stádium 
C0203 A nyelv háti felszínének rosszindulatú daganata III. stádium 
C0204 A nyelv háti felszínének rosszindulatú daganata IV. stádium 
C0210 A nyelv szélének rosszindulatú daganata 
C0211 A nyelv szélének rosszindulatú daganata I. stádium 
C0212 A nyelv szélének rosszindulatú daganata II. stádium 
C0213 A nyelv szélének rosszindulatú daganata III. stádium 
C0214 A nyelv szélének rosszindulatú daganata IV. stádium 
C0220 A nyelv alsó felszínének rosszindulatú daganata 
C0221 A nyelv alsó felszínének rosszindulatú daganata I. stádium 
C0222 A nyelv alsó felszínének rosszindulatú daganata II. stádium 
C0223 A nyelv alsó felszínének rosszindulatú daganata III. stádium 
C0224 A nyelv alsó felszínének rosszindulatú daganata IV. stádium 
C0230 A nyelv első kétharmadának rosszindulatú daganata, k.m.n. része 
C0231 A nyelv első kétharmadának rosszindulatú dag., k.m.n. része I. stád. 
C0232 A nyelv első kétharmadának rosszindulatú dag., k.m.n. része II. stád. 
C0233 A nyelv első kétharmadának rosszindulatú dag., k.m.n. része III. stád. 
C0234 A nyelv első kétharmadának rosszindulatú dag., k.m.n. része IV. stád. 
C0240 Nyelvmandula rosszindulatú daganata 
C0241 Nyelvmandula rosszindulatú daganata I. stádium 
C0242 Nyelvmandula rosszindulatú daganata II. stádium 
C0243 Nyelvmandula rosszindulatú daganata III. stádium 
C0244 Nyelvmandula rosszindulatú daganata IV. stádium 
C0280 A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
C0281 A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium 
C0282 A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium 
C0283 A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium 
C0284 A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata IV. stádium 
C0290 Nyelv rosszindulatú daganata, k.m.n. 
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C0291 Nyelv rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium 
C0292 Nyelv rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium 
C0293 Nyelv rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium 
C0294 Nyelv rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium 
C0300 Felső fogíny rosszindulatú daganata 
C0301 Felső fogíny rosszindulatú daganata I. stádium 
C0302 Felső fogíny rosszindulatú daganata II. stádium 
C0303 Felső fogíny rosszindulatú daganata III. stádium 
C0304 Felső fogíny rosszindulatú daganata IV. stádium 
C0310 Alsó fogíny rosszindulatú daganata 
C0311 Alsó fogíny rosszindulatú daganata I. stádium 
C0312 Alsó fogíny rosszindulatú daganata II. stádium 
C0313 Alsó fogíny rosszindulatú daganata III. stádium 
C0314 Alsó fogíny rosszindulatú daganata IV. stádium 
C0390 Fogíny rosszindulatú daganata, k.m.n. 
C0391 Fogíny rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium 
C0392 Fogíny rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium 
C0393 Fogíny rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium 
C0394 Fogíny rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium 
C0400 A szájfenék első részének rosszindulatú daganata 
C0401 A szájfenék első részének rosszindulatú daganata I. stádium 
C0402 A szájfenék első részének rosszindulatú daganata II. stádium 
C0403 A szájfenék első részének rosszindulatú daganata III. stádium 
C0404 A szájfenék első részének rosszindulatú daganata IV. stádium 
C0410 A szájfenék oldalsó részének rosszindulatú daganata 
C0411 A szájfenék oldalsó részének rosszindulatú dag. I. stádium 
C0412 A szájfenék oldalsó részének rosszindulatú dag. II. stádium 
C0413 A szájfenék oldalsó részének rosszindulatú dag. III. stádium 
C0414 A szájfenék oldalsó részének rosszindulatú dag. IV. stádium 
C0480 A szájfenék határt átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
C0481 A szájfenék határt átfedő elváltozása, rossz. dag. I. stádium 
C0482 A szájfenék határt átfedő elváltozása, rossz. dag. II. stádium 
C0483 A szájfenék határt átfedő elváltozása, rossz. dag. III. stádium 
C0484 A szájfenék határt átfedő elváltozása, rossz. dag. IV. stádium 
C0490 Szájfenék rosszindulatú daganata, k.m.n. 
C0491 Szájfenék rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium 
C0492 Szájfenék rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium 
C0493 Szájfenék rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium 
C0494 Szájfenék rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium 
C0500 Kemény szájpad rosszindulatú daganata 
C0501 Kemény szájpad rosszindulatú daganata I. stádium 
C0502 Kemény szájpad rosszindulatú daganata II. stádium 
C0503 Kemény szájpad rosszindulatú daganata III. stádium 
C0504 Kemény szájpad rosszindulatú daganata IV. stádium 
C0510 Lágy szájpad rosszindulatú daganata 
C0511 Lágy szájpad rosszindulatú daganata I. stádium 
C0512 Lágy szájpad rosszindulatú daganata II. stádium 
C0513 Lágy szájpad rosszindulatú daganata III. stádium 
C0514 Lágy szájpad rosszindulatú daganata IV. stádium 
C0520 Nyelvcsap rosszindulatú daganata 
C0521 Nyelvcsap rosszindulatú daganata I. stádium 
C0522 Nyelvcsap rosszindulatú daganata II. stádium 
C0523 Nyelvcsap rosszindulatú daganata III. stádium 
C0524 Nyelvcsap rosszindulatú daganata IV. stádium 
C0580 A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
C0581 A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium 
C0582 A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium 
C0583 A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium 
C0584 A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata IV. stádium 
C0590 Szájpad rosszindulatú daganata, k.m.n. 
C0591 Szájpad rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium 
C0592 Szájpad rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium 
C0593 Szájpad rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium 
C0594 Szájpad rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium 
C0600 Pofanyálkahártya rosszindulatú daganata 
C0601 Pofanyálkahártya rosszindulatú daganata I. stádium 
C0602 Pofanyálkahártya rosszindulatú daganata II. stádium 
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C0603 Pofanyálkahártya rosszindulatú daganata III. stádium 
C0604 Pofanyálkahártya rosszindulatú daganata IV. stádium 
C0610 Szájtornác rosszindulatú daganata 
C0611 Szájtornác rosszindulatú daganata I. stádium 
C0612 Szájtornác rosszindulatú daganata II. stádium 
C0613 Szájtornác rosszindulatú daganata III. stádium 
C0614 Szájtornác rosszindulatú daganata IV. stádium 
C0620 Őrlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata 
C0621 Őrlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata I. stádium 
C0622 Őrlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata II. stádium 
C0623 Őrlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata III. stádium 
C0624 Őrlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata IV. stádium 
C0680 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rosszindulatú daganata 
C0681 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rossz. dag. I. stádium 
C0682 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rossz. dag. II. stádium 
C0683 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rossz. dag. III. stádium 
C0684 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rossz. dag. IV. stádium 
C0690 Száj rosszindulatú daganata, k.m.n. 
C0691 Száj rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium 
C0692 Száj rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium 
C0693 Száj rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium 
C0694 Száj rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium 
C0701 A parotis rosszindulatú daganata I. stádium 
C0702 A parotis rosszindulatú daganata II. stádium 
C0703 A parotis rosszindulatú daganata III. stádium 
C0704 A parotis rosszindulatú daganata IV. stádium 
C07H0 A parotis rosszindulatú daganata 
C0800 Submandibularis nyálmirigy rosszindulatú daganata 
C0801 Submandibularis nyálmirigy rosszindulatú daganata I. stádium 
C0802 Submandibularis nyálmirigy rosszindulatú daganata II. stádium 
C0803 Submandibularis nyálmirigy rosszindulatú daganata III. stádium 
C0804 Submandibularis nyálmirigy rosszindulatú daganata IV. stádium 
C0810 Nyelv alatti nyálmirigy rosszindulatú daganata 
C0811 Nyelv alatti nyálmirigy rosszindulatú daganata I. stádium 
C0812 Nyelv alatti nyálmirigy rosszindulatú daganata II. stádium 
C0813 Nyelv alatti nyálmirigy rosszindulatú daganata III. stádium 
C0814 Nyelv alatti nyálmirigy rosszindulatú daganata IV. stádium 
C0880 A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
C0881 A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rossz. dag. I. stádium 
C0882 A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rossz. dag. II. stádium 
C0883 A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rossz. dag. III. stádium 
C0884 A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rossz. dag. IV. stádium 
C0890 Nagy nyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n. 
C0891 Nagy nyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium 
C0892 Nagy nyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium 
C0893 Nagy nyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium 
C0894 Nagy nyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium 
C0900 Mandula árok rosszindulatú daganata 
C0901 Mandula árok rosszindulatú daganata I. stádium 
C0902 Mandula árok rosszindulatú daganata II. stádium 
C0903 Mandula árok rosszindulatú daganata III. stádium 
C0904 Mandula árok rosszindulatú daganata IV. stádium 
C0910 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata 
C0911 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata I. stádium 
C0912 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata II. stádium 
C0913 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata III. stádium 
C0914 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata IV. stádium 
C0980 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
C0981 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium 
C0982 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium 
C0983 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium 
C0984 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata IV. stádium 
C0990 Mandula rosszindulatú daganata, k.m.n. 
C0991 Mandula rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium 
C0992 Mandula rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium 
C0993 Mandula rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium 
C0994 Mandula rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium 
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C0603 Pofanyálkahártya rosszindulatú daganata III. stádium 
C0604 Pofanyálkahártya rosszindulatú daganata IV. stádium 
C0610 Szájtornác rosszindulatú daganata 
C0611 Szájtornác rosszindulatú daganata I. stádium 
C0612 Szájtornác rosszindulatú daganata II. stádium 
C0613 Szájtornác rosszindulatú daganata III. stádium 
C0614 Szájtornác rosszindulatú daganata IV. stádium 
C0620 Őrlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata 
C0621 Őrlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata I. stádium 
C0622 Őrlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata II. stádium 
C0623 Őrlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata III. stádium 
C0624 Őrlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata IV. stádium 
C0680 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rosszindulatú daganata 
C0681 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rossz. dag. I. stádium 
C0682 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rossz. dag. II. stádium 
C0683 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rossz. dag. III. stádium 
C0684 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rossz. dag. IV. stádium 
C0690 Száj rosszindulatú daganata, k.m.n. 
C0691 Száj rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium 
C0692 Száj rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium 
C0693 Száj rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium 
C0694 Száj rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium 
C0701 A parotis rosszindulatú daganata I. stádium 
C0702 A parotis rosszindulatú daganata II. stádium 
C0703 A parotis rosszindulatú daganata III. stádium 
C0704 A parotis rosszindulatú daganata IV. stádium 
C07H0 A parotis rosszindulatú daganata 
C0800 Submandibularis nyálmirigy rosszindulatú daganata 
C0801 Submandibularis nyálmirigy rosszindulatú daganata I. stádium 
C0802 Submandibularis nyálmirigy rosszindulatú daganata II. stádium 
C0803 Submandibularis nyálmirigy rosszindulatú daganata III. stádium 
C0804 Submandibularis nyálmirigy rosszindulatú daganata IV. stádium 
C0810 Nyelv alatti nyálmirigy rosszindulatú daganata 
C0811 Nyelv alatti nyálmirigy rosszindulatú daganata I. stádium 
C0812 Nyelv alatti nyálmirigy rosszindulatú daganata II. stádium 
C0813 Nyelv alatti nyálmirigy rosszindulatú daganata III. stádium 
C0814 Nyelv alatti nyálmirigy rosszindulatú daganata IV. stádium 
C0880 A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
C0881 A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rossz. dag. I. stádium 
C0882 A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rossz. dag. II. stádium 
C0883 A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rossz. dag. III. stádium 
C0884 A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rossz. dag. IV. stádium 
C0890 Nagy nyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n. 
C0891 Nagy nyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium 
C0892 Nagy nyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium 
C0893 Nagy nyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium 
C0894 Nagy nyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium 
C0900 Mandula árok rosszindulatú daganata 
C0901 Mandula árok rosszindulatú daganata I. stádium 
C0902 Mandula árok rosszindulatú daganata II. stádium 
C0903 Mandula árok rosszindulatú daganata III. stádium 
C0904 Mandula árok rosszindulatú daganata IV. stádium 
C0910 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata 
C0911 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata I. stádium 
C0912 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata II. stádium 
C0913 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata III. stádium 
C0914 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata IV. stádium 
C0980 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
C0981 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium 
C0982 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium 
C0983 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium 
C0984 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata IV. stádium 
C0990 Mandula rosszindulatú daganata, k.m.n. 
C0991 Mandula rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium 
C0992 Mandula rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium 
C0993 Mandula rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium 
C0994 Mandula rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium 

MA G YA R 	 K Ö Z L Ö N Y 	 • 	 2021.	évi	164.	szám 7751

C1000 Vallecula rosszindulatú daganata 
C1001 Vallecula rosszindulatú daganata I. stádium 
C1002 Vallecula rosszindulatú daganata II. stádium 
C1003 Vallecula rosszindulatú daganata III. stádium 
C1004 Vallecula rosszindulatú daganata IV. stádium 
C1010 A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata 
C1011 A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata I. stádium 
C1012 A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata II. stádium 
C1013 A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata III. stádium 
C1014 A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata IV. stádium 
C1020 A szájgarat oldalsó falának rosszindulatú daganata 
C1021 A szájgarat oldalsó falának rosszindulatú daganata I. stádium 
C1022 A szájgarat oldalsó falának rosszindulatú daganata II. stádium 
C1023 A szájgarat oldalsó falának rosszindulatú daganata III. stádium 
C1024 A szájgarat oldalsó falának rosszindulatú daganata IV. stádium 
C1030 A szájgarat hátsó falának rosszindulatú daganata 
C1031 A szájgarat hátsó falának rosszindulatú daganata I. stádium 
C1032 A szájgarat hátsó falának rosszindulatú daganata II. stádium 
C1033 A szájgarat hátsó falának rosszindulatú daganata III. stádium 
C1034 A szájgarat hátsó falának rosszindulatú daganata IV. stádium 
C1040 Kopoltyúív (branchiogen) hasadék rosszindulatú daganata 
C1041 Kopoltyúív (branchiogen) hasadék rosszindulatú daganata I. stádium 
C1042 Kopoltyúív (branchiogen) hasadék rosszindulatú daganata II. stádium 
C1043 Kopoltyúív (branchiogen) hasadék rosszindulatú daganata III. stádium 
C1044 Kopoltyúív (branchiogen) hasadék rosszindulatú daganata IV. stádium 
C1080 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
C1081 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium 
C1082 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium 
C1083 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium 
C1084 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata IV. stádium 
C1090 Szájgarat rosszindulatú daganata, k.m.n. 
C1091 Szájgarat rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium 
C1092 Szájgarat rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium 
C1093 Szájgarat rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium 
C1094 Szájgarat rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium 
C1100 Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata 
C1101 Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata I. stádium 
C1102 Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata II. stádium 
C1103 Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata III. stádium 
C1104 Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata IV. stádium 
C1110 Az orrgarat hátsó falának rosszindulatú daganata 
C1111 Az orrgarat hátsó falának rosszindulatú daganata I. stádium 
C1112 Az orrgarat hátsó falának rosszindulatú daganata II. stádium 
C1113 Az orrgarat hátsó falának rosszindulatú daganata III. stádium 
C1114 Az orrgarat hátsó falának rosszindulatú daganata IV. stádium 
C1120 Az orrgarat oldalfalának rosszindulatú daganata 
C1121 Az orrgarat oldalfalának rosszindulatú daganata I. stádium 
C1122 Az orrgarat oldalfalának rosszindulatú daganata II. stádium 
C1123 Az orrgarat oldalfalának rosszindulatú daganata III. stádium 
C1124 Az orrgarat oldalfalának rosszindulatú daganata IV. stádium 
C1130 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata 
C1131 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata I. stádium 
C1132 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata II. stádium 
C1133 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata III. stádium 
C1134 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata IV. stádium 
C1180 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
C1181 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium 
C1182 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium 
C1183 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium 
C1184 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata IV. stádium 
C1190 Orrgarat rosszindulatú daganata, k.m.n. 
C1191 Orrgarat rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium 
C1192 Orrgarat rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium 
C1193 Orrgarat rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium 
C1194 Orrgarat rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium 
C1201 A sinus pyriformis rosszindulatú daganata I. stádium 
C1202 A sinus pyriformis rosszindulatú daganata II. stádium 
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C1203 A sinus pyriformis rosszindulatú daganata III. stádium 
C1204 A sinus pyriformis rosszindulatú daganata IV. stádium 
C12H0 A sinus pyriformis rosszindulatú daganata 
C1300 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata 
C1301 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata I. stádium 
C1302 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata II. stádium 
C1303 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata III. stádium 
C1304 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata IV. stádium 
C1310 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli oldalának rosszind. daganata 
C1311 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli old. rosszind. dag. I. stád. 
C1312 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli old. rosszind. dag. II. stád. 
C1313 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli old. rosszind. dag. III. stád. 
C1314 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli old. rosszind. dag. IV. stád. 
C1320 A hypopharynx hátsó falának rosszindulatú daganata 
C1321 A hypopharynx hátsó falának rosszindulatú daganata I. stádium 
C1322 A hypopharynx hátsó falának rosszindulatú daganata II. stádium 
C1323 A hypopharynx hátsó falának rosszindulatú daganata III. stádium 
C1324 A hypopharynx hátsó falának rosszindulatú daganata IV. stádium 
C1380 A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
C1381 A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú dag. I. stádium 
C1382 A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú dag. II. stádium 
C1383 A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú dag. III. stádium 
C1384 A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú dag. IV. stádium 
C1390 Hypopharynx rosszindulatú daganata, k.m.n. 
C1391 Hypopharynx rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium 
C1392 Hypopharynx rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium 
C1393 Hypopharynx rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium 
C1394 Hypopharynx rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium 
C1400 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n. 
C1401 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium 
C1402 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium 
C1403 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium 
C1404 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium 
C1410 Laryngopharynx rosszindulatú daganata 
C1411 Laryngopharynx rosszindulatú daganata I. stádium 
C1412 Laryngopharynx rosszindulatú daganata II. stádium 
C1413 Laryngopharynx rosszindulatú daganata III. stádium 
C1414 Laryngopharynx rosszindulatú daganata IV. stádium 
C1420 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata 
C1421 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata I. stádium 
C1422 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata II. stádium 
C1423 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata III. stádium 
C1424 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata IV. stádium 
C1480 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elváltozása, rosszind. daganata 
C1481 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elvált., rossz. dag. I.st. 
C1482 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elvált., rossz. dag. II.st. 
C1483 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elvált., rossz. dag. III.st. 
C1484 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elvált., rossz. dag. IV.st. 
C4300 Az ajak rosszindulatú melanomája 
C4310 Szemhéj malignus melanomája, a szemzugot is ideértve 
C4320 A fül és külső hallójárat rosszindulatú melanomája 
C4330 Az arc egyéb és nem meghatározott részének rosszindulatú melanomája 
C4340 A hajas fejbőr és nyak rosszindulatú melanomája 
C4350 A törzs rosszindulatú melanomája 
C4360 A felső végtag rosszindulatú melanomája, beleértve a vállat 
C4370 Az alsó végtag rosszindulatú melanomája, beleértve a csípőt 
C4380 A bőr átfedő rosszindulatú melanomája 
C4390 A bőr rosszindulatú melanomája, k.m.n. 
C4400 Az ajak bőrének rosszindulatú daganata 
C4401 Az ajak bőrének rosszindulatu daganata, spinalioma 
C4402 Az ajak bőrének rosszindulatu daganata, egyéb sejttípus 
C4410 A szemhéj bőrének rosszindulatú daganata, beleértve a szemzugot 
C4411 A szemhéj bőrének rosszindulatú daganata, spinalioma 
C4412 A szemhéj bőrének rosszindulatú daganata, egyéb sejttípus 
C4420 A fül és a külső hallójárat bőrének rosszindulatú daganata 
C4421 A fül és a külső hallójárat bőrének rosszindulatú daganata, spinalioma 
C4422 A fül-külső hallójárat bőrének rosszindulatú daganata, egyéb sejttípus 
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C1203 A sinus pyriformis rosszindulatú daganata III. stádium 
C1204 A sinus pyriformis rosszindulatú daganata IV. stádium 
C12H0 A sinus pyriformis rosszindulatú daganata 
C1300 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata 
C1301 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata I. stádium 
C1302 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata II. stádium 
C1303 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata III. stádium 
C1304 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata IV. stádium 
C1310 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli oldalának rosszind. daganata 
C1311 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli old. rosszind. dag. I. stád. 
C1312 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli old. rosszind. dag. II. stád. 
C1313 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli old. rosszind. dag. III. stád. 
C1314 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli old. rosszind. dag. IV. stád. 
C1320 A hypopharynx hátsó falának rosszindulatú daganata 
C1321 A hypopharynx hátsó falának rosszindulatú daganata I. stádium 
C1322 A hypopharynx hátsó falának rosszindulatú daganata II. stádium 
C1323 A hypopharynx hátsó falának rosszindulatú daganata III. stádium 
C1324 A hypopharynx hátsó falának rosszindulatú daganata IV. stádium 
C1380 A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
C1381 A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú dag. I. stádium 
C1382 A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú dag. II. stádium 
C1383 A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú dag. III. stádium 
C1384 A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú dag. IV. stádium 
C1390 Hypopharynx rosszindulatú daganata, k.m.n. 
C1391 Hypopharynx rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium 
C1392 Hypopharynx rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium 
C1393 Hypopharynx rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium 
C1394 Hypopharynx rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium 
C1400 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n. 
C1401 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium 
C1402 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium 
C1403 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium 
C1404 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium 
C1410 Laryngopharynx rosszindulatú daganata 
C1411 Laryngopharynx rosszindulatú daganata I. stádium 
C1412 Laryngopharynx rosszindulatú daganata II. stádium 
C1413 Laryngopharynx rosszindulatú daganata III. stádium 
C1414 Laryngopharynx rosszindulatú daganata IV. stádium 
C1420 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata 
C1421 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata I. stádium 
C1422 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata II. stádium 
C1423 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata III. stádium 
C1424 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata IV. stádium 
C1480 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elváltozása, rosszind. daganata 
C1481 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elvált., rossz. dag. I.st. 
C1482 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elvált., rossz. dag. II.st. 
C1483 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elvált., rossz. dag. III.st. 
C1484 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elvált., rossz. dag. IV.st. 
C4300 Az ajak rosszindulatú melanomája 
C4310 Szemhéj malignus melanomája, a szemzugot is ideértve 
C4320 A fül és külső hallójárat rosszindulatú melanomája 
C4330 Az arc egyéb és nem meghatározott részének rosszindulatú melanomája 
C4340 A hajas fejbőr és nyak rosszindulatú melanomája 
C4350 A törzs rosszindulatú melanomája 
C4360 A felső végtag rosszindulatú melanomája, beleértve a vállat 
C4370 Az alsó végtag rosszindulatú melanomája, beleértve a csípőt 
C4380 A bőr átfedő rosszindulatú melanomája 
C4390 A bőr rosszindulatú melanomája, k.m.n. 
C4400 Az ajak bőrének rosszindulatú daganata 
C4401 Az ajak bőrének rosszindulatu daganata, spinalioma 
C4402 Az ajak bőrének rosszindulatu daganata, egyéb sejttípus 
C4410 A szemhéj bőrének rosszindulatú daganata, beleértve a szemzugot 
C4411 A szemhéj bőrének rosszindulatú daganata, spinalioma 
C4412 A szemhéj bőrének rosszindulatú daganata, egyéb sejttípus 
C4420 A fül és a külső hallójárat bőrének rosszindulatú daganata 
C4421 A fül és a külső hallójárat bőrének rosszindulatú daganata, spinalioma 
C4422 A fül-külső hallójárat bőrének rosszindulatú daganata, egyéb sejttípus 
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C4430 Az arc egyéb és k.m.n. része bőrének rosszindulatú daganata 
C4431 Az arc egyéb része bőrének rosszindulatú daganata, spinalioma 
C4432 Az arc egyéb része bőrének rosszindulatú daganata, egyéb sejttípus 
C4440 A hajas fejbőr és a nyak bőrének rosszindulatú daganata 
C4441 A hajas fejbőr - nyak bőrének rosszindulatú daganata, spinalioma 
C4442 A hajas fejbőr - nyak bőrének rosszindulatú daganata, egyéb sejttípus 
C4450 A törzs bőrének rosszindulatú daganata 
C4451 A törzs bőrének rosszindulatú daganata, spinalioma 
C4452 A törzs bőrének rosszindulatú daganata, egyéb sejttípus 
C4460 A felső végtag bőrének rosszindulatú daganata, beleértve a vállat 
C4461 A felső végtag bőrének rosszindulatú daganata, spinalioma 
C4462 A felső végtag bőrének rosszindulatú daganata, egyéb sejttípus 
C4470 Az alsó végtag bőrének rosszindulatú daganata, beleértve a csípőt 
C4471 Az alsó végtag bőrének rosszindulatú daganata, spinalioma 
C4472 Az alsó végtag bőrének rosszindulatú daganata, egyéb sejttípus 
C4480 A bőr átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
C4481 A bőr átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata, spinalioma 
C4482 A bőr átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata, egyéb sejttípus 
C4490 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n. 
C4491 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n., spinalioma 
C4492 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n., egyéb sejttípus 
C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n. 
C5100 Nagy szeméremajak rosszindulatú daganata 
C5110 Kis szeméremajak rosszindulatú daganata 
C5120 Csikló rosszindulatú daganata 
C5180 A szeméremtest átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
C5190 Szeméremtest rosszindulatú daganata, k.m.n. 
C52H0 A hüvely rosszindulatú daganata 
C6000 Fityma rosszindulatú daganata 
C6010 Hímvessző makkjának rosszindulatú daganata 
C6020 Hímvessző barlangos testének rosszindulatú daganata 
C6080 A hímvessző átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
C6090 Hímvessző rosszindulatú daganata, k.m.n. 
C6900 Kötőhártya rosszindulatú daganata 
C6910 Szaruhártya rosszindulatú daganata 
C6920 Ideghártya rosszindulatú daganata 
C6930 Érhártya rosszindulatú daganata 
C6940 Szemgolyó rosszindulatú daganata 
C6950 Könnymirigy és könnyvezeték rosszindulatú daganata 
C6960 Szemüreg (orbita) rosszindulatú daganata 
C6980 A szem és függelékeinek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
C6990 Szem rosszindulatú daganata, k.m.n. 
D0000 Ajak, szájüreg, garat in situ carcinomája 
D0010 Nyelőcső in situ carcinomája 
D0020 Gyomor in situ carcinomája 
D0300 Az ajak in situ melanomája 
D0310 A szemhéj, szemzug in situ melanomája 
D0320 A fül és a külső hallójárat in situ melanomája 
D0330 Az arc egyéb és meghatározatlan részének in situ melanomája 
D0340 A hajas fejbőr és a nyak in situ melanomája 
D0350 A törzs in situ melanomája 
D0360 A felső végtag és a váll in situ melanomája 
D0370 Az alsó végtag és a csípő in situ melanomája 
D0380 Egyéb lokalizációjú in situ melanoma 
D0390 Melanoma in situ k.m.n. 
D0400 Az ajak bőrének in situ rákja 
D0410 A szemhéj és szemzug bőrének in situ rákja 
D0420 A fül és a külső hallójárat bőrének in situ rákja 
D0430 Az arc egyéb és meghatározatlan részének bőrének in situ rákja 
D0440 A hajas fejbőr és a nyak bőrének in situ rákja 
D0450 A törzs bőrének in situ rákja 
D0460 A felső végtag és a váll bőrének in situ rákja 
D0470 Az alsó végtag és a csípő bőrének in situ rákja 
D0480 A bőr egyéb lokalizációinak in situ rákja 
D0490 Bőr in situ rákja, k.m.n. 
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ÉS BEAVATKOZÁSOK 
 
37630 Kontakt besugárzás szemre, béta sugárforrással 
37650 HDR AL moulage kezelés 
38661 HDR AL kontakt besugárzás, bőr 
 
**** 99 9732 Brachyterápia - intraluminális kezelés 
 

BETEGSÉGEK 
C1100 Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata 
C1101 Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata I. stádium 
C1102 Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata II. stádium 
C1103 Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata III. stádium 
C1104 Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata IV. stádium 
C1110 Az orrgarat hátsó falának rosszindulatú daganata 
C1111 Az orrgarat hátsó falának rosszindulatú daganata I. stádium 
C1112 Az orrgarat hátsó falának rosszindulatú daganata II. stádium 
C1113 Az orrgarat hátsó falának rosszindulatú daganata III. stádium 
C1114 Az orrgarat hátsó falának rosszindulatú daganata IV. stádium 
C1120 Az orrgarat oldalfalának rosszindulatú daganata 
C1121 Az orrgarat oldalfalának rosszindulatú daganata I. stádium 
C1122 Az orrgarat oldalfalának rosszindulatú daganata II. stádium 
C1123 Az orrgarat oldalfalának rosszindulatú daganata III. stádium 
C1124 Az orrgarat oldalfalának rosszindulatú daganata IV. stádium 
C1130 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata 
C1131 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata I. stádium 
C1132 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata II. stádium 
C1133 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata III. stádium 
C1134 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata IV. stádium 
C1180 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
C1181 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium 
C1182 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium 
C1183 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium 
C1184 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata IV. stádium 
C1190 Orrgarat rosszindulatú daganata, k.m.n. 
C1191 Orrgarat rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium 
C1192 Orrgarat rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium 
C1193 Orrgarat rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium 
C1194 Orrgarat rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium 
C1500 A nyelőcső nyaki szakaszának rosszindulatú daganata 
C1510 A nyelőcső mellüregi szakaszának rosszindulatú daganata 
C1520 A nyelőcső hasi szakaszának rosszindulatú daganata 
C1530 A nyelőcső felső harmadának rosszindulatú daganata 
C1540 A nyelőcső középső harmadának rosszindulatú daganata 
C1550 A nyelőcső alsó harmadának rosszindulatú daganata 
C1580 A nyelőcső átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
C1590 Nyelőcső rosszindulatú daganata, k.m.n. 
C3000 Orrüreg rosszindulatú daganata 
C3001 Orrüreg rosszindulatú daganata I. stádium 
C3002 Orrüreg rosszindulatú daganata II. stádium 
C3003 Orrüreg rosszindulatú daganata III. stádium 
C3004 Orrüreg rosszindulatú daganata IV. stádium 
C3010 Középfül rosszindulatú daganata 
C3011 Középfül rosszindulatú daganata I. stádium 
C3012 Középfül rosszindulatú daganata II. stádium 
C3013 Középfül rosszindulatú daganata III. stádium 
C3014 Középfül rosszindulatú daganata IV. stádium 
C3100 Arcüreg rosszindulatú daganata 
C3101 Arcüreg rosszindulatú daganata I. stádium 
C3102 Arcüreg rosszindulatú daganata II. stádium 
C3103 Arcüreg rosszindulatú daganata III. stádium 
C3104 Arcüreg rosszindulatú daganata IV. stádium 
C3110 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata 
C3111 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata I. stádium 
C3112 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata II. stádium 
C3113 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata III. stádium 
C3114 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata IV. stádium 
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ÉS BEAVATKOZÁSOK 
 
37630 Kontakt besugárzás szemre, béta sugárforrással 
37650 HDR AL moulage kezelés 
38661 HDR AL kontakt besugárzás, bőr 
 
**** 99 9732 Brachyterápia - intraluminális kezelés 
 

BETEGSÉGEK 
C1100 Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata 
C1101 Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata I. stádium 
C1102 Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata II. stádium 
C1103 Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata III. stádium 
C1104 Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata IV. stádium 
C1110 Az orrgarat hátsó falának rosszindulatú daganata 
C1111 Az orrgarat hátsó falának rosszindulatú daganata I. stádium 
C1112 Az orrgarat hátsó falának rosszindulatú daganata II. stádium 
C1113 Az orrgarat hátsó falának rosszindulatú daganata III. stádium 
C1114 Az orrgarat hátsó falának rosszindulatú daganata IV. stádium 
C1120 Az orrgarat oldalfalának rosszindulatú daganata 
C1121 Az orrgarat oldalfalának rosszindulatú daganata I. stádium 
C1122 Az orrgarat oldalfalának rosszindulatú daganata II. stádium 
C1123 Az orrgarat oldalfalának rosszindulatú daganata III. stádium 
C1124 Az orrgarat oldalfalának rosszindulatú daganata IV. stádium 
C1130 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata 
C1131 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata I. stádium 
C1132 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata II. stádium 
C1133 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata III. stádium 
C1134 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata IV. stádium 
C1180 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
C1181 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium 
C1182 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium 
C1183 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium 
C1184 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata IV. stádium 
C1190 Orrgarat rosszindulatú daganata, k.m.n. 
C1191 Orrgarat rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium 
C1192 Orrgarat rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium 
C1193 Orrgarat rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium 
C1194 Orrgarat rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium 
C1500 A nyelőcső nyaki szakaszának rosszindulatú daganata 
C1510 A nyelőcső mellüregi szakaszának rosszindulatú daganata 
C1520 A nyelőcső hasi szakaszának rosszindulatú daganata 
C1530 A nyelőcső felső harmadának rosszindulatú daganata 
C1540 A nyelőcső középső harmadának rosszindulatú daganata 
C1550 A nyelőcső alsó harmadának rosszindulatú daganata 
C1580 A nyelőcső átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
C1590 Nyelőcső rosszindulatú daganata, k.m.n. 
C3000 Orrüreg rosszindulatú daganata 
C3001 Orrüreg rosszindulatú daganata I. stádium 
C3002 Orrüreg rosszindulatú daganata II. stádium 
C3003 Orrüreg rosszindulatú daganata III. stádium 
C3004 Orrüreg rosszindulatú daganata IV. stádium 
C3010 Középfül rosszindulatú daganata 
C3011 Középfül rosszindulatú daganata I. stádium 
C3012 Középfül rosszindulatú daganata II. stádium 
C3013 Középfül rosszindulatú daganata III. stádium 
C3014 Középfül rosszindulatú daganata IV. stádium 
C3100 Arcüreg rosszindulatú daganata 
C3101 Arcüreg rosszindulatú daganata I. stádium 
C3102 Arcüreg rosszindulatú daganata II. stádium 
C3103 Arcüreg rosszindulatú daganata III. stádium 
C3104 Arcüreg rosszindulatú daganata IV. stádium 
C3110 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata 
C3111 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata I. stádium 
C3112 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata II. stádium 
C3113 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata III. stádium 
C3114 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata IV. stádium 
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C3120 Homloküreg rosszindulatú daganata 
C3121 Homloküreg rosszindulatú daganata I. stádium 
C3122 Homloküreg rosszindulatú daganata II. stádium 
C3123 Homloküreg rosszindulatú daganata III. stádium 
C3124 Homloküreg rosszindulatú daganata IV. stádium 
C3130 Ékcsonti üreg rosszindulatú daganata 
C3131 Ékcsonti üreg rosszindulatú daganata I. stádium 
C3132 Ékcsonti üreg rosszindulatú daganata II. stádium 
C3133 Ékcsonti üreg rosszindulatú daganata III. stádium 
C3134 Ékcsonti üreg rosszindulatú daganata IV. stádium 
C3180 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
C3181 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszind. dag. I. stádium 
C3182 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszind. dag. II. stádium 
C3183 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszind. dag. III. stádium 
C3184 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszind. dag. IV. stádium 
C3190 Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n. 
C3191 Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium 
C3192 Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium 
C3193 Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium 
C3194 Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium 
C33H0 A légcső rosszindulatú daganata 
C3400 Főhörgő rosszindulatú daganata 
C3410 Felső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata 
C3420 Középső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata 
C3430 Alsó lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata 
C3480 A hörgő és tüdő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
C3490 Hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata, k.m.n. 
C6800 Húgycső rosszindulatú daganata 
C6810 Paraurethralis mirigyek rosszindulatú daganata 
C6880 A húgyszervek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
C6890 Húgyszerv rosszindulatú daganata, k.m.n. 

 
ÉS BEAVATKOZÁSOK 

 
38610 HDR AL intraluminális kezelés, nyelőcső 
38621 HDR AL intraluminális kezelés, légcső (egyutas) 
38622 HDR AL intraluminális kezelés, légcső (többutas) 
38662 HDR AL intraluminális kezelés, orrmelléküreg 
38663 HDR AL intraluminális kezelés, orrgaratüreg 
38664 HDR AL intraluminális kezelés, húgycső 
 
**** 99 9733 Brachyterápia - intrakavitális kezelés 

 
BETEGSÉGEK 

C20H0 A végbél rosszindulatú daganata 
C5100 Nagy szeméremajak rosszindulatú daganata 
C5110 Kis szeméremajak rosszindulatú daganata 
C5120 Csikló rosszindulatú daganata 
C5180 A szeméremtest átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
C5190 Szeméremtest rosszindulatú daganata, k.m.n. 
C52H0 A hüvely rosszindulatú daganata 
C5300 Endocervix rosszindulatú daganata 
C5310 Exocervix rosszindulatú daganata 
C5380 A méhnyak átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
C5390 Méhnyak rosszindulatú daganata, k.m.n. 
C5400 A méh isthmusa rosszindulatú daganata 
C5410 Endometrium rosszindulatú daganata 
C5420 Myometrium rosszindulatú daganata 
C5430 Méhfundus rosszindulatú daganata 
C5480 A méhtest átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
C5490 Méhtest rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 

ÉS BEAVATKOZÁSOK 
 
38631 HDR AL intrakavitális kezelés, hüvely 
38632 HDR AL intrakavitális kezelés, méhtest, RTG képalkotással 
38633 HDR AL intrakavitális kezelés, méhtest+hüvely 
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38652 HDR AL intrakavitális kezelés, végbél 
38665 HDR AL intrakavitális kezelés, hüvelycsonk 
38666 HDR AL intrakavitális kezelés, hüvely, CT/MR képalkotással 
38667 HDR AL intrakavitális kezelés, méhtest, CT/MR képalkotással 
38683 HDR AL intrakavitális kezelés, méhnyak, CT/MR képalkotással 
38684 HDR AL intrakavitális kezelés, méhnyak, RTG képalkotással 
 
**** 99 9734 Brachyterápia - intersticiális kezelés, fém tű alkalmazásával 

 
BETEGSÉGEK 

 
C0000 Felső ajak, külső felszín rosszindulatú daganata 
C0010 Alsó ajak külső felszín rosszindulatú daganata 
C0020 Ajak, k.m.n. rosszindulatú daganata 
C0030 Felső ajak, belső felszín rosszindulatú daganata 
C0040 Alsó ajak, belső felszín rosszindulatú daganata 
C0050 Ajak, nem meghatározott belső felszín rosszindulatú daganata 
C0060 Ajakzug rosszindulatú daganata 
C0080 Az ajak átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
C0090 Ajak rosszindulatú daganata, k.m.n. 
C0101 A nyelvgyök rosszindulatú daganata I. stádium 
C0102 A nyelvgyök rosszindulatú daganata II. stádium 
C0103 A nyelvgyök rosszindulatú daganata III. stádium 
C0104 A nyelvgyök rosszindulatú daganata IV. stádium 
C01H0 A nyelvgyök rosszindulatú daganata 
C0200 A nyelv háti felszínének rosszindulatú daganata 
C0201 A nyelv háti felszínének rosszindulatú daganata I. stádium 
C0202 A nyelv háti felszínének rosszindulatú daganata II. stádium 
C0203 A nyelv háti felszínének rosszindulatú daganata III. stádium 
C0204 A nyelv háti felszínének rosszindulatú daganata IV. stádium 
C0210 A nyelv szélének rosszindulatú daganata 
C0211 A nyelv szélének rosszindulatú daganata I. stádium 
C0212 A nyelv szélének rosszindulatú daganata II. stádium 
C0213 A nyelv szélének rosszindulatú daganata III. stádium 
C0214 A nyelv szélének rosszindulatú daganata IV. stádium 
C0220 A nyelv alsó felszínének rosszindulatú daganata 
C0221 A nyelv alsó felszínének rosszindulatú daganata I. stádium 
C0222 A nyelv alsó felszínének rosszindulatú daganata II. stádium 
C0223 A nyelv alsó felszínének rosszindulatú daganata III. stádium 
C0224 A nyelv alsó felszínének rosszindulatú daganata IV. stádium 
C0230 A nyelv első kétharmadának rosszindulatú daganata, k.m.n. része 
C0231 A nyelv első kétharmadának rosszindulatú dag., k.m.n. része I. stád. 
C0232 A nyelv első kétharmadának rosszindulatú dag., k.m.n. része II. stád. 
C0233 A nyelv első kétharmadának rosszindulatú dag., k.m.n. része III. stád. 
C0234 A nyelv első kétharmadának rosszindulatú dag., k.m.n. része IV. stád. 
C0240 Nyelvmandula rosszindulatú daganata 
C0241 Nyelvmandula rosszindulatú daganata I. stádium 
C0242 Nyelvmandula rosszindulatú daganata II. stádium 
C0243 Nyelvmandula rosszindulatú daganata III. stádium 
C0244 Nyelvmandula rosszindulatú daganata IV. stádium 
C0280 A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
C0281 A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium 
C0282 A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium 
C0283 A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium 
C0284 A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata IV. stádium 
C0290 Nyelv rosszindulatú daganata, k.m.n. 
C0291 Nyelv rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium 
C0292 Nyelv rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium 
C0293 Nyelv rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium 
C0294 Nyelv rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium 
C0300 Felső fogíny rosszindulatú daganata 
C0301 Felső fogíny rosszindulatú daganata I. stádium 
C0302 Felső fogíny rosszindulatú daganata II. stádium 
C0303 Felső fogíny rosszindulatú daganata III. stádium 
C0304 Felső fogíny rosszindulatú daganata IV. stádium 
C0310 Alsó fogíny rosszindulatú daganata 
C0311 Alsó fogíny rosszindulatú daganata I. stádium 
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38652 HDR AL intrakavitális kezelés, végbél 
38665 HDR AL intrakavitális kezelés, hüvelycsonk 
38666 HDR AL intrakavitális kezelés, hüvely, CT/MR képalkotással 
38667 HDR AL intrakavitális kezelés, méhtest, CT/MR képalkotással 
38683 HDR AL intrakavitális kezelés, méhnyak, CT/MR képalkotással 
38684 HDR AL intrakavitális kezelés, méhnyak, RTG képalkotással 
 
**** 99 9734 Brachyterápia - intersticiális kezelés, fém tű alkalmazásával 

 
BETEGSÉGEK 

 
C0000 Felső ajak, külső felszín rosszindulatú daganata 
C0010 Alsó ajak külső felszín rosszindulatú daganata 
C0020 Ajak, k.m.n. rosszindulatú daganata 
C0030 Felső ajak, belső felszín rosszindulatú daganata 
C0040 Alsó ajak, belső felszín rosszindulatú daganata 
C0050 Ajak, nem meghatározott belső felszín rosszindulatú daganata 
C0060 Ajakzug rosszindulatú daganata 
C0080 Az ajak átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
C0090 Ajak rosszindulatú daganata, k.m.n. 
C0101 A nyelvgyök rosszindulatú daganata I. stádium 
C0102 A nyelvgyök rosszindulatú daganata II. stádium 
C0103 A nyelvgyök rosszindulatú daganata III. stádium 
C0104 A nyelvgyök rosszindulatú daganata IV. stádium 
C01H0 A nyelvgyök rosszindulatú daganata 
C0200 A nyelv háti felszínének rosszindulatú daganata 
C0201 A nyelv háti felszínének rosszindulatú daganata I. stádium 
C0202 A nyelv háti felszínének rosszindulatú daganata II. stádium 
C0203 A nyelv háti felszínének rosszindulatú daganata III. stádium 
C0204 A nyelv háti felszínének rosszindulatú daganata IV. stádium 
C0210 A nyelv szélének rosszindulatú daganata 
C0211 A nyelv szélének rosszindulatú daganata I. stádium 
C0212 A nyelv szélének rosszindulatú daganata II. stádium 
C0213 A nyelv szélének rosszindulatú daganata III. stádium 
C0214 A nyelv szélének rosszindulatú daganata IV. stádium 
C0220 A nyelv alsó felszínének rosszindulatú daganata 
C0221 A nyelv alsó felszínének rosszindulatú daganata I. stádium 
C0222 A nyelv alsó felszínének rosszindulatú daganata II. stádium 
C0223 A nyelv alsó felszínének rosszindulatú daganata III. stádium 
C0224 A nyelv alsó felszínének rosszindulatú daganata IV. stádium 
C0230 A nyelv első kétharmadának rosszindulatú daganata, k.m.n. része 
C0231 A nyelv első kétharmadának rosszindulatú dag., k.m.n. része I. stád. 
C0232 A nyelv első kétharmadának rosszindulatú dag., k.m.n. része II. stád. 
C0233 A nyelv első kétharmadának rosszindulatú dag., k.m.n. része III. stád. 
C0234 A nyelv első kétharmadának rosszindulatú dag., k.m.n. része IV. stád. 
C0240 Nyelvmandula rosszindulatú daganata 
C0241 Nyelvmandula rosszindulatú daganata I. stádium 
C0242 Nyelvmandula rosszindulatú daganata II. stádium 
C0243 Nyelvmandula rosszindulatú daganata III. stádium 
C0244 Nyelvmandula rosszindulatú daganata IV. stádium 
C0280 A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
C0281 A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium 
C0282 A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium 
C0283 A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium 
C0284 A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata IV. stádium 
C0290 Nyelv rosszindulatú daganata, k.m.n. 
C0291 Nyelv rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium 
C0292 Nyelv rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium 
C0293 Nyelv rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium 
C0294 Nyelv rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium 
C0300 Felső fogíny rosszindulatú daganata 
C0301 Felső fogíny rosszindulatú daganata I. stádium 
C0302 Felső fogíny rosszindulatú daganata II. stádium 
C0303 Felső fogíny rosszindulatú daganata III. stádium 
C0304 Felső fogíny rosszindulatú daganata IV. stádium 
C0310 Alsó fogíny rosszindulatú daganata 
C0311 Alsó fogíny rosszindulatú daganata I. stádium 
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C0312 Alsó fogíny rosszindulatú daganata II. stádium 
C0313 Alsó fogíny rosszindulatú daganata III. stádium 
C0314 Alsó fogíny rosszindulatú daganata IV. stádium 
C0390 Fogíny rosszindulatú daganata, k.m.n. 
C0391 Fogíny rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium 
C0392 Fogíny rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium 
C0393 Fogíny rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium 
C0394 Fogíny rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium 
C0400 A szájfenék első részének rosszindulatú daganata 
C0401 A szájfenék első részének rosszindulatú daganata I. stádium 
C0402 A szájfenék első részének rosszindulatú daganata II. stádium 
C0403 A szájfenék első részének rosszindulatú daganata III. stádium 
C0404 A szájfenék első részének rosszindulatú daganata IV. stádium 
C0410 A szájfenék oldalsó részének rosszindulatú daganata 
C0411 A szájfenék oldalsó részének rosszindulatú dag. I. stádium 
C0412 A szájfenék oldalsó részének rosszindulatú dag. II. stádium 
C0413 A szájfenék oldalsó részének rosszindulatú dag. III. stádium 
C0414 A szájfenék oldalsó részének rosszindulatú dag. IV. stádium 
C0480 A szájfenék határt átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
C0481 A szájfenék határt átfedő elváltozása, rossz. dag. I. stádium 
C0482 A szájfenék határt átfedő elváltozása, rossz. dag. II. stádium 
C0483 A szájfenék határt átfedő elváltozása, rossz. dag. III. stádium 
C0484 A szájfenék határt átfedő elváltozása, rossz. dag. IV. stádium 
C0490 Szájfenék rosszindulatú daganata, k.m.n. 
C0491 Szájfenék rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium 
C0492 Szájfenék rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium 
C0493 Szájfenék rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium 
C0494 Szájfenék rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium 
C0500 Kemény szájpad rosszindulatú daganata 
C0501 Kemény szájpad rosszindulatú daganata I. stádium 
C0502 Kemény szájpad rosszindulatú daganata II. stádium 
C0503 Kemény szájpad rosszindulatú daganata III. stádium 
C0504 Kemény szájpad rosszindulatú daganata IV. stádium 
C0510 Lágy szájpad rosszindulatú daganata 
C0511 Lágy szájpad rosszindulatú daganata I. stádium 
C0512 Lágy szájpad rosszindulatú daganata II. stádium 
C0513 Lágy szájpad rosszindulatú daganata III. stádium 
C0514 Lágy szájpad rosszindulatú daganata IV. stádium 
C0520 Nyelvcsap rosszindulatú daganata 
C0521 Nyelvcsap rosszindulatú daganata I. stádium 
C0522 Nyelvcsap rosszindulatú daganata II. stádium 
C0523 Nyelvcsap rosszindulatú daganata III. stádium 
C0524 Nyelvcsap rosszindulatú daganata IV. stádium 
C0580 A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
C0581 A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium 
C0582 A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium 
C0583 A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium 
C0584 A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata IV. stádium 
C0590 Szájpad rosszindulatú daganata, k.m.n. 
C0591 Szájpad rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium 
C0592 Szájpad rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium 
C0593 Szájpad rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium 
C0594 Szájpad rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium 
C0600 Pofanyálkahártya rosszindulatú daganata 
C0601 Pofanyálkahártya rosszindulatú daganata I. stádium 
C0602 Pofanyálkahártya rosszindulatú daganata II. stádium 
C0603 Pofanyálkahártya rosszindulatú daganata III. stádium 
C0604 Pofanyálkahártya rosszindulatú daganata IV. stádium 
C0610 Szájtornác rosszindulatú daganata 
C0611 Szájtornác rosszindulatú daganata I. stádium 
C0612 Szájtornác rosszindulatú daganata II. stádium 
C0613 Szájtornác rosszindulatú daganata III. stádium 
C0614 Szájtornác rosszindulatú daganata IV. stádium 
C0620 Őrlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata 
C0621 Őrlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata I. stádium 
C0622 Őrlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata II. stádium 
C0623 Őrlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata III. stádium 

16. szám EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 1679



7758	 M A G YA R 	 K Ö Z L Ö N Y 	 • 	 2021.	évi	164.	szám	

C0624 Őrlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata IV. stádium 
C0680 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rosszindulatú daganata 
C0681 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rossz. dag. I. stádium 
C0682 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rossz. dag. II. stádium 
C0683 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rossz. dag. III. stádium 
C0684 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rossz. dag. IV. stádium 
C0690 Száj rosszindulatú daganata, k.m.n. 
C0691 Száj rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium 
C0692 Száj rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium 
C0693 Száj rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium 
C0694 Száj rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium 
C0701 A parotis rosszindulatú daganata I. stádium 
C0702 A parotis rosszindulatú daganata II. stádium 
C0703 A parotis rosszindulatú daganata III. stádium 
C0704 A parotis rosszindulatú daganata IV. stádium 
C07H0 A parotis rosszindulatú daganata 
C0800 Submandibularis nyálmirigy rosszindulatú daganata 
C0801 Submandibularis nyálmirigy rosszindulatú daganata I. stádium 
C0802 Submandibularis nyálmirigy rosszindulatú daganata II. stádium 
C0803 Submandibularis nyálmirigy rosszindulatú daganata III. stádium 
C0804 Submandibularis nyálmirigy rosszindulatú daganata IV. stádium 
C0810 Nyelv alatti nyálmirigy rosszindulatú daganata 
C0811 Nyelv alatti nyálmirigy rosszindulatú daganata I. stádium 
C0812 Nyelv alatti nyálmirigy rosszindulatú daganata II. stádium 
C0813 Nyelv alatti nyálmirigy rosszindulatú daganata III. stádium 
C0814 Nyelv alatti nyálmirigy rosszindulatú daganata IV. stádium 
C0880 A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
C0881 A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rossz. dag. I. stádium 
C0882 A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rossz. dag. II. stádium 
C0883 A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rossz. dag. III. stádium 
C0884 A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rossz. dag. IV. stádium 
C0890 Nagy nyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n. 
C0891 Nagy nyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium 
C0892 Nagy nyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium 
C0893 Nagy nyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium 
C0894 Nagy nyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium 
C0900 Mandula árok rosszindulatú daganata 
C0901 Mandula árok rosszindulatú daganata I. stádium 
C0902 Mandula árok rosszindulatú daganata II. stádium 
C0903 Mandula árok rosszindulatú daganata III. stádium 
C0904 Mandula árok rosszindulatú daganata IV. stádium 
C0910 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata 
C0911 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata I. stádium 
C0912 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata II. stádium 
C0913 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata III. stádium 
C0914 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata IV. stádium 
C0980 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
C0981 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium 
C0982 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium 
C0983 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium 
C0984 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata IV. stádium 
C0990 Mandula rosszindulatú daganata, k.m.n. 
C0991 Mandula rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium 
C0992 Mandula rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium 
C0993 Mandula rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium 
C0994 Mandula rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium 
C1000 Vallecula rosszindulatú daganata 
C1001 Vallecula rosszindulatú daganata I. stádium 
C1002 Vallecula rosszindulatú daganata II. stádium 
C1003 Vallecula rosszindulatú daganata III. stádium 
C1004 Vallecula rosszindulatú daganata IV. stádium 
C1010 A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata 
C1011 A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata I. stádium 
C1012 A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata II. stádium 
C1013 A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata III. stádium 
C1014 A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata IV. stádium 
C1020 A szájgarat oldalsó falának rosszindulatú daganata 
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C0624 Őrlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata IV. stádium 
C0680 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rosszindulatú daganata 
C0681 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rossz. dag. I. stádium 
C0682 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rossz. dag. II. stádium 
C0683 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rossz. dag. III. stádium 
C0684 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rossz. dag. IV. stádium 
C0690 Száj rosszindulatú daganata, k.m.n. 
C0691 Száj rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium 
C0692 Száj rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium 
C0693 Száj rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium 
C0694 Száj rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium 
C0701 A parotis rosszindulatú daganata I. stádium 
C0702 A parotis rosszindulatú daganata II. stádium 
C0703 A parotis rosszindulatú daganata III. stádium 
C0704 A parotis rosszindulatú daganata IV. stádium 
C07H0 A parotis rosszindulatú daganata 
C0800 Submandibularis nyálmirigy rosszindulatú daganata 
C0801 Submandibularis nyálmirigy rosszindulatú daganata I. stádium 
C0802 Submandibularis nyálmirigy rosszindulatú daganata II. stádium 
C0803 Submandibularis nyálmirigy rosszindulatú daganata III. stádium 
C0804 Submandibularis nyálmirigy rosszindulatú daganata IV. stádium 
C0810 Nyelv alatti nyálmirigy rosszindulatú daganata 
C0811 Nyelv alatti nyálmirigy rosszindulatú daganata I. stádium 
C0812 Nyelv alatti nyálmirigy rosszindulatú daganata II. stádium 
C0813 Nyelv alatti nyálmirigy rosszindulatú daganata III. stádium 
C0814 Nyelv alatti nyálmirigy rosszindulatú daganata IV. stádium 
C0880 A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
C0881 A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rossz. dag. I. stádium 
C0882 A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rossz. dag. II. stádium 
C0883 A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rossz. dag. III. stádium 
C0884 A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rossz. dag. IV. stádium 
C0890 Nagy nyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n. 
C0891 Nagy nyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium 
C0892 Nagy nyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium 
C0893 Nagy nyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium 
C0894 Nagy nyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium 
C0900 Mandula árok rosszindulatú daganata 
C0901 Mandula árok rosszindulatú daganata I. stádium 
C0902 Mandula árok rosszindulatú daganata II. stádium 
C0903 Mandula árok rosszindulatú daganata III. stádium 
C0904 Mandula árok rosszindulatú daganata IV. stádium 
C0910 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata 
C0911 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata I. stádium 
C0912 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata II. stádium 
C0913 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata III. stádium 
C0914 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata IV. stádium 
C0980 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
C0981 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium 
C0982 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium 
C0983 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium 
C0984 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata IV. stádium 
C0990 Mandula rosszindulatú daganata, k.m.n. 
C0991 Mandula rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium 
C0992 Mandula rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium 
C0993 Mandula rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium 
C0994 Mandula rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium 
C1000 Vallecula rosszindulatú daganata 
C1001 Vallecula rosszindulatú daganata I. stádium 
C1002 Vallecula rosszindulatú daganata II. stádium 
C1003 Vallecula rosszindulatú daganata III. stádium 
C1004 Vallecula rosszindulatú daganata IV. stádium 
C1010 A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata 
C1011 A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata I. stádium 
C1012 A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata II. stádium 
C1013 A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata III. stádium 
C1014 A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata IV. stádium 
C1020 A szájgarat oldalsó falának rosszindulatú daganata 
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C1021 A szájgarat oldalsó falának rosszindulatú daganata I. stádium 
C1022 A szájgarat oldalsó falának rosszindulatú daganata II. stádium 
C1023 A szájgarat oldalsó falának rosszindulatú daganata III. stádium 
C1024 A szájgarat oldalsó falának rosszindulatú daganata IV. stádium 
C1030 A szájgarat hátsó falának rosszindulatú daganata 
C1031 A szájgarat hátsó falának rosszindulatú daganata I. stádium 
C1032 A szájgarat hátsó falának rosszindulatú daganata II. stádium 
C1033 A szájgarat hátsó falának rosszindulatú daganata III. stádium 
C1034 A szájgarat hátsó falának rosszindulatú daganata IV. stádium 
C1040 Kopoltyúív (branchiogen) hasadék rosszindulatú daganata 
C1041 Kopoltyúív (branchiogen) hasadék rosszindulatú daganata I. stádium 
C1042 Kopoltyúív (branchiogen) hasadék rosszindulatú daganata II. stádium 
C1043 Kopoltyúív (branchiogen) hasadék rosszindulatú daganata III. stádium 
C1044 Kopoltyúív (branchiogen) hasadék rosszindulatú daganata IV. stádium 
C1080 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
C1081 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium 
C1082 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium 
C1083 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium 
C1084 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata IV. stádium 
C1090 Szájgarat rosszindulatú daganata, k.m.n. 
C1091 Szájgarat rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium 
C1092 Szájgarat rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium 
C1093 Szájgarat rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium 
C1094 Szájgarat rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium 
C1100 Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata 
C1101 Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata I. stádium 
C1102 Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata II. stádium 
C1103 Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata III. stádium 
C1104 Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata IV. stádium 
C1110 Az orrgarat hátsó falának rosszindulatú daganata 
C1111 Az orrgarat hátsó falának rosszindulatú daganata I. stádium 
C1112 Az orrgarat hátsó falának rosszindulatú daganata II. stádium 
C1113 Az orrgarat hátsó falának rosszindulatú daganata III. stádium 
C1114 Az orrgarat hátsó falának rosszindulatú daganata IV. stádium 
C1120 Az orrgarat oldalfalának rosszindulatú daganata 
C1121 Az orrgarat oldalfalának rosszindulatú daganata I. stádium 
C1122 Az orrgarat oldalfalának rosszindulatú daganata II. stádium 
C1123 Az orrgarat oldalfalának rosszindulatú daganata III. stádium 
C1124 Az orrgarat oldalfalának rosszindulatú daganata IV. stádium 
C1130 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata 
C1131 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata I. stádium 
C1132 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata II. stádium 
C1133 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata III. stádium 
C1134 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata IV. stádium 
C1180 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
C1181 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium 
C1182 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium 
C1183 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium 
C1184 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata IV. stádium 
C1190 Orrgarat rosszindulatú daganata, k.m.n. 
C1191 Orrgarat rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium 
C1192 Orrgarat rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium 
C1193 Orrgarat rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium 
C1194 Orrgarat rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium 
C1201 A sinus pyriformis rosszindulatú daganata I. stádium 
C1202 A sinus pyriformis rosszindulatú daganata II. stádium 
C1203 A sinus pyriformis rosszindulatú daganata III. stádium 
C1204 A sinus pyriformis rosszindulatú daganata IV. stádium 
C12H0 A sinus pyriformis rosszindulatú daganata 
C1300 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata 
C1301 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata I. stádium 
C1302 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata II. stádium 
C1303 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata III. stádium 
C1304 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata IV. stádium 
C1310 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli oldalának rosszind. daganata 
C1311 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli old. rosszind. dag. I. stád. 
C1312 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli old. rosszind. dag. II. stád. 
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C1313 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli old. rosszind. dag. III. stád. 
C1314 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli old. rosszind. dag. IV. stád. 
C1320 A hypopharynx hátsó falának rosszindulatú daganata 
C1321 A hypopharynx hátsó falának rosszindulatú daganata I. stádium 
C1322 A hypopharynx hátsó falának rosszindulatú daganata II. stádium 
C1323 A hypopharynx hátsó falának rosszindulatú daganata III. stádium 
C1324 A hypopharynx hátsó falának rosszindulatú daganata IV. stádium 
C1380 A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
C1381 A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú dag. I. stádium 
C1382 A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú dag. II. stádium 
C1383 A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú dag. III. stádium 
C1384 A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú dag. IV. stádium 
C1390 Hypopharynx rosszindulatú daganata, k.m.n. 
C1391 Hypopharynx rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium 
C1392 Hypopharynx rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium 
C1393 Hypopharynx rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium 
C1394 Hypopharynx rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium 
C1400 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n. 
C1401 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium 
C1402 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium 
C1403 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium 
C1404 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium 
C1410 Laryngopharynx rosszindulatú daganata 
C1411 Laryngopharynx rosszindulatú daganata I. stádium 
C1412 Laryngopharynx rosszindulatú daganata II. stádium 
C1413 Laryngopharynx rosszindulatú daganata III. stádium 
C1414 Laryngopharynx rosszindulatú daganata IV. stádium 
C1420 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata 
C1421 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata I. stádium 
C1422 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata II. stádium 
C1423 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata III. stádium 
C1424 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata IV. stádium 
C1480 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elváltozása, rosszind. daganata 
C1481 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elvált., rossz. dag. I.st. 
C1482 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elvált., rossz. dag. II.st. 
C1483 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elvált., rossz. dag. III.st. 
C1484 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elvált., rossz. dag. IV.st. 
C20H0 A végbél rosszindulatú daganata 
C5100 Nagy szeméremajak rosszindulatú daganata 
C5110 Kis szeméremajak rosszindulatú daganata 
C5120 Csikló rosszindulatú daganata 
C5180 A szeméremtest átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
C5190 Szeméremtest rosszindulatú daganata, k.m.n. 
C52H0 A hüvely rosszindulatú daganata 
C5300 Endocervix rosszindulatú daganata 
C5310 Exocervix rosszindulatú daganata 
C5380 A méhnyak átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
C5390 Méhnyak rosszindulatú daganata, k.m.n. 
C6000 Fityma rosszindulatú daganata 
C6010 Hímvessző makkjának rosszindulatú daganata 
C6020 Hímvessző barlangos testének rosszindulatú daganata 
C6080 A hímvessző átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
C6090 Hímvessző rosszindulatú daganata, k.m.n. 
C61H0 A prostata rosszindulatú daganata 
C7100 Nagyagy rosszindulatú daganata a lebenyek és kamrák kivételével 
C7110 Homloklebeny rosszindulatú daganata 
C7120 Halántéklebeny rosszindulatú daganata 
C7130 Fali lebeny rosszindulatú daganata 
C7140 Nyakszirti lebeny rosszindulatú daganata 
C7150 Agykamra rosszindulatú daganata 
C7160 Kisagy rosszindulatú daganata 
C7170 Agytörzs rosszindulatú daganata 
C7180 Az agy átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
C7190 Agy rosszindulatú daganata, k.m.n. 
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C1313 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli old. rosszind. dag. III. stád. 
C1314 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli old. rosszind. dag. IV. stád. 
C1320 A hypopharynx hátsó falának rosszindulatú daganata 
C1321 A hypopharynx hátsó falának rosszindulatú daganata I. stádium 
C1322 A hypopharynx hátsó falának rosszindulatú daganata II. stádium 
C1323 A hypopharynx hátsó falának rosszindulatú daganata III. stádium 
C1324 A hypopharynx hátsó falának rosszindulatú daganata IV. stádium 
C1380 A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
C1381 A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú dag. I. stádium 
C1382 A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú dag. II. stádium 
C1383 A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú dag. III. stádium 
C1384 A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú dag. IV. stádium 
C1390 Hypopharynx rosszindulatú daganata, k.m.n. 
C1391 Hypopharynx rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium 
C1392 Hypopharynx rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium 
C1393 Hypopharynx rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium 
C1394 Hypopharynx rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium 
C1400 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n. 
C1401 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium 
C1402 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium 
C1403 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium 
C1404 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium 
C1410 Laryngopharynx rosszindulatú daganata 
C1411 Laryngopharynx rosszindulatú daganata I. stádium 
C1412 Laryngopharynx rosszindulatú daganata II. stádium 
C1413 Laryngopharynx rosszindulatú daganata III. stádium 
C1414 Laryngopharynx rosszindulatú daganata IV. stádium 
C1420 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata 
C1421 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata I. stádium 
C1422 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata II. stádium 
C1423 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata III. stádium 
C1424 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata IV. stádium 
C1480 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elváltozása, rosszind. daganata 
C1481 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elvált., rossz. dag. I.st. 
C1482 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elvált., rossz. dag. II.st. 
C1483 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elvált., rossz. dag. III.st. 
C1484 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elvált., rossz. dag. IV.st. 
C20H0 A végbél rosszindulatú daganata 
C5100 Nagy szeméremajak rosszindulatú daganata 
C5110 Kis szeméremajak rosszindulatú daganata 
C5120 Csikló rosszindulatú daganata 
C5180 A szeméremtest átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
C5190 Szeméremtest rosszindulatú daganata, k.m.n. 
C52H0 A hüvely rosszindulatú daganata 
C5300 Endocervix rosszindulatú daganata 
C5310 Exocervix rosszindulatú daganata 
C5380 A méhnyak átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
C5390 Méhnyak rosszindulatú daganata, k.m.n. 
C6000 Fityma rosszindulatú daganata 
C6010 Hímvessző makkjának rosszindulatú daganata 
C6020 Hímvessző barlangos testének rosszindulatú daganata 
C6080 A hímvessző átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
C6090 Hímvessző rosszindulatú daganata, k.m.n. 
C61H0 A prostata rosszindulatú daganata 
C7100 Nagyagy rosszindulatú daganata a lebenyek és kamrák kivételével 
C7110 Homloklebeny rosszindulatú daganata 
C7120 Halántéklebeny rosszindulatú daganata 
C7130 Fali lebeny rosszindulatú daganata 
C7140 Nyakszirti lebeny rosszindulatú daganata 
C7150 Agykamra rosszindulatú daganata 
C7160 Kisagy rosszindulatú daganata 
C7170 Agytörzs rosszindulatú daganata 
C7180 Az agy átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
C7190 Agy rosszindulatú daganata, k.m.n. 
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ÉS BEAVATKOZÁSOK 
 
38668 HDR AL intersticiális kezelés, végbél, fém tűk alkalmazásával 
38669 HDR AL intersticiális kezelés, prosztata fém tűk alkalmazásával 
38670 HDR AL intersticiális kezelés, hüvely, fém tűk alkalmazásával 
38671 HDR AL intersticiális kezelés, parametrium, fém tűk alkalmazásával 
38972 HDR AL intersticiális kezelés, méhnyak, fém tűk alkalmazásával 
38973 HDR AL intersticiális kezelés, agy, fém tűk alkalmazásával 
 
**** 99 9735 Brachyterápia - intersticiális kezelés, műanyag katéter alkalmazásával 

 
BETEGSÉGEK 

 
C0000 Felső ajak, külső felszín rosszindulatú daganata 
C0010 Alsó ajak külső felszín rosszindulatú daganata 
C0020 Ajak, k.m.n. rosszindulatú daganata 
C0030 Felső ajak, belső felszín rosszindulatú daganata 
C0040 Alsó ajak, belső felszín rosszindulatú daganata 
C0050 Ajak, nem meghatározott belső felszín rosszindulatú daganata 
C0060 Ajakzug rosszindulatú daganata 
C0080 Az ajak átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
C0090 Ajak rosszindulatú daganata, k.m.n. 
C0101 A nyelvgyök rosszindulatú daganata I. stádium 
C0102 A nyelvgyök rosszindulatú daganata II. stádium 
C0103 A nyelvgyök rosszindulatú daganata III. stádium 
C0104 A nyelvgyök rosszindulatú daganata IV. stádium 
C01H0 A nyelvgyök rosszindulatú daganata 
C0200 A nyelv háti felszínének rosszindulatú daganata 
C0201 A nyelv háti felszínének rosszindulatú daganata I. stádium 
C0202 A nyelv háti felszínének rosszindulatú daganata II. stádium 
C0203 A nyelv háti felszínének rosszindulatú daganata III. stádium 
C0204 A nyelv háti felszínének rosszindulatú daganata IV. stádium 
C0210 A nyelv szélének rosszindulatú daganata 
C0211 A nyelv szélének rosszindulatú daganata I. stádium 
C0212 A nyelv szélének rosszindulatú daganata II. stádium 
C0213 A nyelv szélének rosszindulatú daganata III. stádium 
C0214 A nyelv szélének rosszindulatú daganata IV. stádium 
C0220 A nyelv alsó felszínének rosszindulatú daganata 
C0221 A nyelv alsó felszínének rosszindulatú daganata I. stádium 
C0222 A nyelv alsó felszínének rosszindulatú daganata II. stádium 
C0223 A nyelv alsó felszínének rosszindulatú daganata III. stádium 
C0224 A nyelv alsó felszínének rosszindulatú daganata IV. stádium 
C0230 A nyelv első kétharmadának rosszindulatú daganata, k.m.n. része 
C0231 A nyelv első kétharmadának rosszindulatú dag., k.m.n. része I. stád. 
C0232 A nyelv első kétharmadának rosszindulatú dag., k.m.n. része II. stád. 
C0233 A nyelv első kétharmadának rosszindulatú dag., k.m.n. része III. stád. 
C0234 A nyelv első kétharmadának rosszindulatú dag., k.m.n. része IV. stád. 
C0240 Nyelvmandula rosszindulatú daganata 
C0241 Nyelvmandula rosszindulatú daganata I. stádium 
C0242 Nyelvmandula rosszindulatú daganata II. stádium 
C0243 Nyelvmandula rosszindulatú daganata III. stádium 
C0244 Nyelvmandula rosszindulatú daganata IV. stádium 
C0280 A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
C0281 A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium 
C0282 A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium 
C0283 A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium 
C0284 A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata IV. stádium 
C0290 Nyelv rosszindulatú daganata, k.m.n. 
C0291 Nyelv rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium 
C0292 Nyelv rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium 
C0293 Nyelv rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium 
C0294 Nyelv rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium 
C0300 Felső fogíny rosszindulatú daganata 
C0301 Felső fogíny rosszindulatú daganata I. stádium 
C0302 Felső fogíny rosszindulatú daganata II. stádium 
C0303 Felső fogíny rosszindulatú daganata III. stádium 
C0304 Felső fogíny rosszindulatú daganata IV. stádium 
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C0310 Alsó fogíny rosszindulatú daganata 
C0311 Alsó fogíny rosszindulatú daganata I. stádium 
C0312 Alsó fogíny rosszindulatú daganata II. stádium 
C0313 Alsó fogíny rosszindulatú daganata III. stádium 
C0314 Alsó fogíny rosszindulatú daganata IV. stádium 
C0390 Fogíny rosszindulatú daganata, k.m.n. 
C0391 Fogíny rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium 
C0392 Fogíny rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium 
C0393 Fogíny rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium 
C0394 Fogíny rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium 
C0400 A szájfenék első részének rosszindulatú daganata 
C0401 A szájfenék első részének rosszindulatú daganata I. stádium 
C0402 A szájfenék első részének rosszindulatú daganata II. stádium 
C0403 A szájfenék első részének rosszindulatú daganata III. stádium 
C0404 A szájfenék első részének rosszindulatú daganata IV. stádium 
C0410 A szájfenék oldalsó részének rosszindulatú daganata 
C0411 A szájfenék oldalsó részének rosszindulatú dag. I. stádium 
C0412 A szájfenék oldalsó részének rosszindulatú dag. II. stádium 
C0413 A szájfenék oldalsó részének rosszindulatú dag. III. stádium 
C0414 A szájfenék oldalsó részének rosszindulatú dag. IV. stádium 
C0480 A szájfenék határt átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
C0481 A szájfenék határt átfedő elváltozása, rossz. dag. I. stádium 
C0482 A szájfenék határt átfedő elváltozása, rossz. dag. II. stádium 
C0483 A szájfenék határt átfedő elváltozása, rossz. dag. III. stádium 
C0484 A szájfenék határt átfedő elváltozása, rossz. dag. IV. stádium 
C0490 Szájfenék rosszindulatú daganata, k.m.n. 
C0491 Szájfenék rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium 
C0492 Szájfenék rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium 
C0493 Szájfenék rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium 
C0494 Szájfenék rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium 
C0500 Kemény szájpad rosszindulatú daganata 
C0501 Kemény szájpad rosszindulatú daganata I. stádium 
C0502 Kemény szájpad rosszindulatú daganata II. stádium 
C0503 Kemény szájpad rosszindulatú daganata III. stádium 
C0504 Kemény szájpad rosszindulatú daganata IV. stádium 
C0510 Lágy szájpad rosszindulatú daganata 
C0511 Lágy szájpad rosszindulatú daganata I. stádium 
C0512 Lágy szájpad rosszindulatú daganata II. stádium 
C0513 Lágy szájpad rosszindulatú daganata III. stádium 
C0514 Lágy szájpad rosszindulatú daganata IV. stádium 
C0520 Nyelvcsap rosszindulatú daganata 
C0521 Nyelvcsap rosszindulatú daganata I. stádium 
C0522 Nyelvcsap rosszindulatú daganata II. stádium 
C0523 Nyelvcsap rosszindulatú daganata III. stádium 
C0524 Nyelvcsap rosszindulatú daganata IV. stádium 
C0580 A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
C0581 A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium 
C0582 A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium 
C0583 A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium 
C0584 A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata IV. stádium 
C0590 Szájpad rosszindulatú daganata, k.m.n. 
C0591 Szájpad rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium 
C0592 Szájpad rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium 
C0593 Szájpad rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium 
C0594 Szájpad rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium 
C0600 Pofanyálkahártya rosszindulatú daganata 
C0601 Pofanyálkahártya rosszindulatú daganata I. stádium 
C0602 Pofanyálkahártya rosszindulatú daganata II. stádium 
C0603 Pofanyálkahártya rosszindulatú daganata III. stádium 
C0604 Pofanyálkahártya rosszindulatú daganata IV. stádium 
C0610 Szájtornác rosszindulatú daganata 
C0611 Szájtornác rosszindulatú daganata I. stádium 
C0612 Szájtornác rosszindulatú daganata II. stádium 
C0613 Szájtornác rosszindulatú daganata III. stádium 
C0614 Szájtornác rosszindulatú daganata IV. stádium 
C0620 Őrlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata 
C0621 Őrlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata I. stádium 
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C0310 Alsó fogíny rosszindulatú daganata 
C0311 Alsó fogíny rosszindulatú daganata I. stádium 
C0312 Alsó fogíny rosszindulatú daganata II. stádium 
C0313 Alsó fogíny rosszindulatú daganata III. stádium 
C0314 Alsó fogíny rosszindulatú daganata IV. stádium 
C0390 Fogíny rosszindulatú daganata, k.m.n. 
C0391 Fogíny rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium 
C0392 Fogíny rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium 
C0393 Fogíny rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium 
C0394 Fogíny rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium 
C0400 A szájfenék első részének rosszindulatú daganata 
C0401 A szájfenék első részének rosszindulatú daganata I. stádium 
C0402 A szájfenék első részének rosszindulatú daganata II. stádium 
C0403 A szájfenék első részének rosszindulatú daganata III. stádium 
C0404 A szájfenék első részének rosszindulatú daganata IV. stádium 
C0410 A szájfenék oldalsó részének rosszindulatú daganata 
C0411 A szájfenék oldalsó részének rosszindulatú dag. I. stádium 
C0412 A szájfenék oldalsó részének rosszindulatú dag. II. stádium 
C0413 A szájfenék oldalsó részének rosszindulatú dag. III. stádium 
C0414 A szájfenék oldalsó részének rosszindulatú dag. IV. stádium 
C0480 A szájfenék határt átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
C0481 A szájfenék határt átfedő elváltozása, rossz. dag. I. stádium 
C0482 A szájfenék határt átfedő elváltozása, rossz. dag. II. stádium 
C0483 A szájfenék határt átfedő elváltozása, rossz. dag. III. stádium 
C0484 A szájfenék határt átfedő elváltozása, rossz. dag. IV. stádium 
C0490 Szájfenék rosszindulatú daganata, k.m.n. 
C0491 Szájfenék rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium 
C0492 Szájfenék rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium 
C0493 Szájfenék rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium 
C0494 Szájfenék rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium 
C0500 Kemény szájpad rosszindulatú daganata 
C0501 Kemény szájpad rosszindulatú daganata I. stádium 
C0502 Kemény szájpad rosszindulatú daganata II. stádium 
C0503 Kemény szájpad rosszindulatú daganata III. stádium 
C0504 Kemény szájpad rosszindulatú daganata IV. stádium 
C0510 Lágy szájpad rosszindulatú daganata 
C0511 Lágy szájpad rosszindulatú daganata I. stádium 
C0512 Lágy szájpad rosszindulatú daganata II. stádium 
C0513 Lágy szájpad rosszindulatú daganata III. stádium 
C0514 Lágy szájpad rosszindulatú daganata IV. stádium 
C0520 Nyelvcsap rosszindulatú daganata 
C0521 Nyelvcsap rosszindulatú daganata I. stádium 
C0522 Nyelvcsap rosszindulatú daganata II. stádium 
C0523 Nyelvcsap rosszindulatú daganata III. stádium 
C0524 Nyelvcsap rosszindulatú daganata IV. stádium 
C0580 A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
C0581 A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium 
C0582 A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium 
C0583 A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium 
C0584 A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata IV. stádium 
C0590 Szájpad rosszindulatú daganata, k.m.n. 
C0591 Szájpad rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium 
C0592 Szájpad rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium 
C0593 Szájpad rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium 
C0594 Szájpad rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium 
C0600 Pofanyálkahártya rosszindulatú daganata 
C0601 Pofanyálkahártya rosszindulatú daganata I. stádium 
C0602 Pofanyálkahártya rosszindulatú daganata II. stádium 
C0603 Pofanyálkahártya rosszindulatú daganata III. stádium 
C0604 Pofanyálkahártya rosszindulatú daganata IV. stádium 
C0610 Szájtornác rosszindulatú daganata 
C0611 Szájtornác rosszindulatú daganata I. stádium 
C0612 Szájtornác rosszindulatú daganata II. stádium 
C0613 Szájtornác rosszindulatú daganata III. stádium 
C0614 Szájtornác rosszindulatú daganata IV. stádium 
C0620 Őrlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata 
C0621 Őrlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata I. stádium 
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C0622 Őrlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata II. stádium 
C0623 Őrlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata III. stádium 
C0624 Őrlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata IV. stádium 
C0680 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rosszindulatú daganata 
C0681 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rossz. dag. I. stádium 
C0682 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rossz. dag. II. stádium 
C0683 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rossz. dag. III. stádium 
C0684 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rossz. dag. IV. stádium 
C0690 Száj rosszindulatú daganata, k.m.n. 
C0691 Száj rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium 
C0692 Száj rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium 
C0693 Száj rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium 
C0694 Száj rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium 
C0701 A parotis rosszindulatú daganata I. stádium 
C0702 A parotis rosszindulatú daganata II. stádium 
C0703 A parotis rosszindulatú daganata III. stádium 
C0704 A parotis rosszindulatú daganata IV. stádium 
C07H0 A parotis rosszindulatú daganata 
C0800 Submandibularis nyálmirigy rosszindulatú daganata 
C0801 Submandibularis nyálmirigy rosszindulatú daganata I. stádium 
C0802 Submandibularis nyálmirigy rosszindulatú daganata II. stádium 
C0803 Submandibularis nyálmirigy rosszindulatú daganata III. stádium 
C0804 Submandibularis nyálmirigy rosszindulatú daganata IV. stádium 
C0810 Nyelv alatti nyálmirigy rosszindulatú daganata 
C0811 Nyelv alatti nyálmirigy rosszindulatú daganata I. stádium 
C0812 Nyelv alatti nyálmirigy rosszindulatú daganata II. stádium 
C0813 Nyelv alatti nyálmirigy rosszindulatú daganata III. stádium 
C0814 Nyelv alatti nyálmirigy rosszindulatú daganata IV. stádium 
C0880 A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
C0881 A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rossz. dag. I. stádium 
C0882 A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rossz. dag. II. stádium 
C0883 A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rossz. dag. III. stádium 
C0884 A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rossz. dag. IV. stádium 
C0890 Nagy nyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n. 
C0891 Nagy nyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium 
C0892 Nagy nyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium 
C0893 Nagy nyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium 
C0894 Nagy nyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium 
C0900 Mandula árok rosszindulatú daganata 
C0901 Mandula árok rosszindulatú daganata I. stádium 
C0902 Mandula árok rosszindulatú daganata II. stádium 
C0903 Mandula árok rosszindulatú daganata III. stádium 
C0904 Mandula árok rosszindulatú daganata IV. stádium 
C0910 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata 
C0911 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata I. stádium 
C0912 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata II. stádium 
C0913 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata III. stádium 
C0914 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata IV. stádium 
C0980 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
C0981 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium 
C0982 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium 
C0983 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium 
C0984 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata IV. stádium 
C0990 Mandula rosszindulatú daganata, k.m.n. 
C0991 Mandula rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium 
C0992 Mandula rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium 
C0993 Mandula rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium 
C0994 Mandula rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium 
C1000 Vallecula rosszindulatú daganata 
C1001 Vallecula rosszindulatú daganata I. stádium 
C1002 Vallecula rosszindulatú daganata II. stádium 
C1003 Vallecula rosszindulatú daganata III. stádium 
C1004 Vallecula rosszindulatú daganata IV. stádium 
C1010 A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata 
C1011 A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata I. stádium 
C1012 A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata II. stádium 
C1013 A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata III. stádium 
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C1014 A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata IV. stádium 
C1020 A szájgarat oldalsó falának rosszindulatú daganata 
C1021 A szájgarat oldalsó falának rosszindulatú daganata I. stádium 
C1022 A szájgarat oldalsó falának rosszindulatú daganata II. stádium 
C1023 A szájgarat oldalsó falának rosszindulatú daganata III. stádium 
C1024 A szájgarat oldalsó falának rosszindulatú daganata IV. stádium 
C1030 A szájgarat hátsó falának rosszindulatú daganata 
C1031 A szájgarat hátsó falának rosszindulatú daganata I. stádium 
C1032 A szájgarat hátsó falának rosszindulatú daganata II. stádium 
C1033 A szájgarat hátsó falának rosszindulatú daganata III. stádium 
C1034 A szájgarat hátsó falának rosszindulatú daganata IV. stádium 
C1040 Kopoltyúív (branchiogen) hasadék rosszindulatú daganata 
C1041 Kopoltyúív (branchiogen) hasadék rosszindulatú daganata I. stádium 
C1042 Kopoltyúív (branchiogen) hasadék rosszindulatú daganata II. stádium 
C1043 Kopoltyúív (branchiogen) hasadék rosszindulatú daganata III. stádium 
C1044 Kopoltyúív (branchiogen) hasadék rosszindulatú daganata IV. stádium 
C1080 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
C1081 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium 
C1082 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium 
C1083 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium 
C1084 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata IV. stádium 
C1090 Szájgarat rosszindulatú daganata, k.m.n. 
C1091 Szájgarat rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium 
C1092 Szájgarat rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium 
C1093 Szájgarat rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium 
C1094 Szájgarat rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium 
C1100 Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata 
C1101 Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata I. stádium 
C1102 Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata II. stádium 
C1103 Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata III. stádium 
C1104 Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata IV. stádium 
C1110 Az orrgarat hátsó falának rosszindulatú daganata 
C1111 Az orrgarat hátsó falának rosszindulatú daganata I. stádium 
C1112 Az orrgarat hátsó falának rosszindulatú daganata II. stádium 
C1113 Az orrgarat hátsó falának rosszindulatú daganata III. stádium 
C1114 Az orrgarat hátsó falának rosszindulatú daganata IV. stádium 
C1120 Az orrgarat oldalfalának rosszindulatú daganata 
C1121 Az orrgarat oldalfalának rosszindulatú daganata I. stádium 
C1122 Az orrgarat oldalfalának rosszindulatú daganata II. stádium 
C1123 Az orrgarat oldalfalának rosszindulatú daganata III. stádium 
C1124 Az orrgarat oldalfalának rosszindulatú daganata IV. stádium 
C1130 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata 
C1131 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata I. stádium 
C1132 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata II. stádium 
C1133 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata III. stádium 
C1134 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata IV. stádium 
C1180 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
C1181 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium 
C1182 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium 
C1183 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium 
C1184 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata IV. stádium 
C1190 Orrgarat rosszindulatú daganata, k.m.n. 
C1191 Orrgarat rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium 
C1192 Orrgarat rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium 
C1193 Orrgarat rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium 
C1194 Orrgarat rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium 
C1201 A sinus pyriformis rosszindulatú daganata I. stádium 
C1202 A sinus pyriformis rosszindulatú daganata II. stádium 
C1203 A sinus pyriformis rosszindulatú daganata III. stádium 
C1204 A sinus pyriformis rosszindulatú daganata IV. stádium 
C12H0 A sinus pyriformis rosszindulatú daganata 
C1300 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata 
C1301 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata I. stádium 
C1302 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata II. stádium 
C1303 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata III. stádium 
C1304 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata IV. stádium 
C1310 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli oldalának rosszind. daganata 
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C1014 A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata IV. stádium 
C1020 A szájgarat oldalsó falának rosszindulatú daganata 
C1021 A szájgarat oldalsó falának rosszindulatú daganata I. stádium 
C1022 A szájgarat oldalsó falának rosszindulatú daganata II. stádium 
C1023 A szájgarat oldalsó falának rosszindulatú daganata III. stádium 
C1024 A szájgarat oldalsó falának rosszindulatú daganata IV. stádium 
C1030 A szájgarat hátsó falának rosszindulatú daganata 
C1031 A szájgarat hátsó falának rosszindulatú daganata I. stádium 
C1032 A szájgarat hátsó falának rosszindulatú daganata II. stádium 
C1033 A szájgarat hátsó falának rosszindulatú daganata III. stádium 
C1034 A szájgarat hátsó falának rosszindulatú daganata IV. stádium 
C1040 Kopoltyúív (branchiogen) hasadék rosszindulatú daganata 
C1041 Kopoltyúív (branchiogen) hasadék rosszindulatú daganata I. stádium 
C1042 Kopoltyúív (branchiogen) hasadék rosszindulatú daganata II. stádium 
C1043 Kopoltyúív (branchiogen) hasadék rosszindulatú daganata III. stádium 
C1044 Kopoltyúív (branchiogen) hasadék rosszindulatú daganata IV. stádium 
C1080 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
C1081 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium 
C1082 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium 
C1083 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium 
C1084 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata IV. stádium 
C1090 Szájgarat rosszindulatú daganata, k.m.n. 
C1091 Szájgarat rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium 
C1092 Szájgarat rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium 
C1093 Szájgarat rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium 
C1094 Szájgarat rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium 
C1100 Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata 
C1101 Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata I. stádium 
C1102 Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata II. stádium 
C1103 Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata III. stádium 
C1104 Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata IV. stádium 
C1110 Az orrgarat hátsó falának rosszindulatú daganata 
C1111 Az orrgarat hátsó falának rosszindulatú daganata I. stádium 
C1112 Az orrgarat hátsó falának rosszindulatú daganata II. stádium 
C1113 Az orrgarat hátsó falának rosszindulatú daganata III. stádium 
C1114 Az orrgarat hátsó falának rosszindulatú daganata IV. stádium 
C1120 Az orrgarat oldalfalának rosszindulatú daganata 
C1121 Az orrgarat oldalfalának rosszindulatú daganata I. stádium 
C1122 Az orrgarat oldalfalának rosszindulatú daganata II. stádium 
C1123 Az orrgarat oldalfalának rosszindulatú daganata III. stádium 
C1124 Az orrgarat oldalfalának rosszindulatú daganata IV. stádium 
C1130 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata 
C1131 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata I. stádium 
C1132 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata II. stádium 
C1133 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata III. stádium 
C1134 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata IV. stádium 
C1180 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
C1181 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium 
C1182 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium 
C1183 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium 
C1184 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata IV. stádium 
C1190 Orrgarat rosszindulatú daganata, k.m.n. 
C1191 Orrgarat rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium 
C1192 Orrgarat rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium 
C1193 Orrgarat rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium 
C1194 Orrgarat rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium 
C1201 A sinus pyriformis rosszindulatú daganata I. stádium 
C1202 A sinus pyriformis rosszindulatú daganata II. stádium 
C1203 A sinus pyriformis rosszindulatú daganata III. stádium 
C1204 A sinus pyriformis rosszindulatú daganata IV. stádium 
C12H0 A sinus pyriformis rosszindulatú daganata 
C1300 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata 
C1301 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata I. stádium 
C1302 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata II. stádium 
C1303 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata III. stádium 
C1304 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata IV. stádium 
C1310 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli oldalának rosszind. daganata 
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C1311 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli old. rosszind. dag. I. stád. 
C1312 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli old. rosszind. dag. II. stád. 
C1313 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli old. rosszind. dag. III. stád. 
C1314 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli old. rosszind. dag. IV. stád. 
C1320 A hypopharynx hátsó falának rosszindulatú daganata 
C1321 A hypopharynx hátsó falának rosszindulatú daganata I. stádium 
C1322 A hypopharynx hátsó falának rosszindulatú daganata II. stádium 
C1323 A hypopharynx hátsó falának rosszindulatú daganata III. stádium 
C1324 A hypopharynx hátsó falának rosszindulatú daganata IV. stádium 
C1380 A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
C1381 A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú dag. I. stádium 
C1382 A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú dag. II. stádium 
C1383 A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú dag. III. stádium 
C1384 A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú dag. IV. stádium 
C1390 Hypopharynx rosszindulatú daganata, k.m.n. 
C1391 Hypopharynx rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium 
C1392 Hypopharynx rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium 
C1393 Hypopharynx rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium 
C1394 Hypopharynx rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium 
C1400 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n. 
C1401 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium 
C1402 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium 
C1403 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium 
C1404 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium 
C1410 Laryngopharynx rosszindulatú daganata 
C1411 Laryngopharynx rosszindulatú daganata I. stádium 
C1412 Laryngopharynx rosszindulatú daganata II. stádium 
C1413 Laryngopharynx rosszindulatú daganata III. stádium 
C1414 Laryngopharynx rosszindulatú daganata IV. stádium 
C1420 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata 
C1421 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata I. stádium 
C1422 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata II. stádium 
C1423 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata III. stádium 
C1424 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata IV. stádium 
C1480 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elváltozása, rosszind. daganata 
C1481 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elvált., rossz. dag. I.st. 
C1482 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elvált., rossz. dag. II.st. 
C1483 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elvált., rossz. dag. III.st. 
C1484 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elvált., rossz. dag. IV.st. 
C20H0 A végbél rosszindulatú daganata 
C4700 A fej, az arc és a nyak perifériás idegeinek rosszindulatú daganata 
C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata 
C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata 
C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata 
C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata 
C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata 
C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata 
C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata 
C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n. 
C5100 Nagy szeméremajak rosszindulatú daganata 
C5110 Kis szeméremajak rosszindulatú daganata 
C5120 Csikló rosszindulatú daganata 
C5180 A szeméremtest átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
C5190 Szeméremtest rosszindulatú daganata, k.m.n. 
C52H0 A hüvely rosszindulatú daganata 
C5300 Endocervix rosszindulatú daganata 
C5310 Exocervix rosszindulatú daganata 
C5380 A méhnyak átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
C5390 Méhnyak rosszindulatú daganata, k.m.n. 
C6000 Fityma rosszindulatú daganata 
C6010 Hímvessző makkjának rosszindulatú daganata 
C6020 Hímvessző barlangos testének rosszindulatú daganata 
C6080 A hímvessző átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
C6090 Hímvessző rosszindulatú daganata, k.m.n. 
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ÉS BEAVATKOZÁSOK 
 
38674 HDR AL intersticiális kezelés, hímvessző, műanyag katéterek alkalmazásával 
38675 HDR AL intersticiális kezelés, szeméremtest, parametrium, műanyag katéterek alkalmazásával 
38676 HDR AL intersticiális kezelés, emlő, intraoperatív, műanyag katéterek alkalmazásával 
38677 HDR AL intersticiális kezelés, fej-nyaki daganat, műanyag katéterek alkalmazásával 
38685 HDR AL intersticiális kezelés, végbél, műanyag katéter alkalmazásával 
 
**** 99 9736 Brachyterápia - intersticiális kezelés, speciális nagyértékű műanyag katéter alkalmazásával  

 
BETEGSÉGEK 

 
C61H0 A prostata rosszindulatú daganata 
C6700 Húgyhólyag trigonumának rosszindulatú daganata 
C6710 Húgyhólyag tető (vertex) rosszindulatú daganata 
C6720 Húgyhólyag oldalfalának rosszindulatú daganata 
C6730 Húgyhólyag mellső falának rosszindulatú daganata 
C6740 Húgyhólyag hátsó falának rosszindulatú daganata 
C6750 Húgyhólyag nyakának rosszindulatú daganata 
C6760 Húgyvezeték nyílás (orificium) rosszindulatú daganata 
C6770 Urachus rosszindulatú daganata 
C6780 A húgyhólyag átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
C6790 Húgyhólyag rosszindulatú daganata, k.m.n. 
C6800 Húgycső rosszindulatú daganata 
C6810 Paraurethralis mirigyek rosszindulatú daganata 
C6880 A húgyszervek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
C6890 Húgyszerv rosszindulatú daganata, k.m.n. 
C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata 
C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata 
C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata 
C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata 
C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata 
C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata 
C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata 
C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n. 
C4710 A felső végtag, váll perifériás idegeinek rosszindulatú daganata 
C4720 Az alsó végtag, csípő perifériás idegeinek rosszindulatú daganata 
C4730 A mellkas perifériás idegeinek rosszindulatú daganata 
C4740 A has perifériás idegeinek rosszindulatú daganata 
C4750 A medence perifériás idegeinek rosszindulatú daganata 
C4760 A törzs perifériás idegeinek rosszindulatú daganata, k.m.n. 
C4780 Perifériás idegek és autonom idegrendszer rosszind. átfedő elváltozása 
C4790 Perifériás idegek és autonom idegrendszer rosszind. daganata k.m.n. 
C4900 Fej, arc és nyak kötőszövete és lágyrészeinek rosszind. daganata 
C4910 A felső végtag, váll kötőszövete és lágyrészeinek rosszind. daganata 
C4920 Az alsó végtag, csípő kötőszövete és lágyrészeinek rosszind. daganata 
C4930 A mellkas kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata 
C4940 A has kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata 
C4950 A medence kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata 
C4960 A törzs kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata, k.m.n. 
C4980 A kötőszövet és lágyrészek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
C4990 Kötőszövet és lágyrész rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 

ÉS BEAVATKOZÁSOK 
 

38678 HDR AL intersticiális kezelés, lágyrész szarkóma, műanyag katéterek alkalmazásával 
38679 HDR AL intersticiális kezelés, prosztata, műanyag katéterek alkalmazásával 
38680 HDR AL intersticiális kezelés, emlő, műanyag katéterek alkalmazásával 
38681 HDR AL intersticiális kezelés, húgyhólyag, műanyag katéterek alkalmazásával” 
 
28. Hatályát veszti az R3. 2. melléklet 
a) „**** 05 181A Jelentős szív-érrendszeri műtétek 2 éves kor felett”, „**** 05 181B Jelentős szív-érrendszeri 
műtétek 2 éves kor alatt”, „**** 99 9541 5 napot meghaladó gépi lélegeztetés nyitott szívműtétek esetén” és  
„**** 99 9730 Brachyterápia” megjelölésű része, 
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ÉS BEAVATKOZÁSOK 
 
38674 HDR AL intersticiális kezelés, hímvessző, műanyag katéterek alkalmazásával 
38675 HDR AL intersticiális kezelés, szeméremtest, parametrium, műanyag katéterek alkalmazásával 
38676 HDR AL intersticiális kezelés, emlő, intraoperatív, műanyag katéterek alkalmazásával 
38677 HDR AL intersticiális kezelés, fej-nyaki daganat, műanyag katéterek alkalmazásával 
38685 HDR AL intersticiális kezelés, végbél, műanyag katéter alkalmazásával 
 
**** 99 9736 Brachyterápia - intersticiális kezelés, speciális nagyértékű műanyag katéter alkalmazásával  

 
BETEGSÉGEK 

 
C61H0 A prostata rosszindulatú daganata 
C6700 Húgyhólyag trigonumának rosszindulatú daganata 
C6710 Húgyhólyag tető (vertex) rosszindulatú daganata 
C6720 Húgyhólyag oldalfalának rosszindulatú daganata 
C6730 Húgyhólyag mellső falának rosszindulatú daganata 
C6740 Húgyhólyag hátsó falának rosszindulatú daganata 
C6750 Húgyhólyag nyakának rosszindulatú daganata 
C6760 Húgyvezeték nyílás (orificium) rosszindulatú daganata 
C6770 Urachus rosszindulatú daganata 
C6780 A húgyhólyag átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
C6790 Húgyhólyag rosszindulatú daganata, k.m.n. 
C6800 Húgycső rosszindulatú daganata 
C6810 Paraurethralis mirigyek rosszindulatú daganata 
C6880 A húgyszervek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
C6890 Húgyszerv rosszindulatú daganata, k.m.n. 
C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata 
C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata 
C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata 
C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata 
C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata 
C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata 
C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata 
C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n. 
C4710 A felső végtag, váll perifériás idegeinek rosszindulatú daganata 
C4720 Az alsó végtag, csípő perifériás idegeinek rosszindulatú daganata 
C4730 A mellkas perifériás idegeinek rosszindulatú daganata 
C4740 A has perifériás idegeinek rosszindulatú daganata 
C4750 A medence perifériás idegeinek rosszindulatú daganata 
C4760 A törzs perifériás idegeinek rosszindulatú daganata, k.m.n. 
C4780 Perifériás idegek és autonom idegrendszer rosszind. átfedő elváltozása 
C4790 Perifériás idegek és autonom idegrendszer rosszind. daganata k.m.n. 
C4900 Fej, arc és nyak kötőszövete és lágyrészeinek rosszind. daganata 
C4910 A felső végtag, váll kötőszövete és lágyrészeinek rosszind. daganata 
C4920 Az alsó végtag, csípő kötőszövete és lágyrészeinek rosszind. daganata 
C4930 A mellkas kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata 
C4940 A has kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata 
C4950 A medence kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata 
C4960 A törzs kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata, k.m.n. 
C4980 A kötőszövet és lágyrészek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
C4990 Kötőszövet és lágyrész rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 

ÉS BEAVATKOZÁSOK 
 

38678 HDR AL intersticiális kezelés, lágyrész szarkóma, műanyag katéterek alkalmazásával 
38679 HDR AL intersticiális kezelés, prosztata, műanyag katéterek alkalmazásával 
38680 HDR AL intersticiális kezelés, emlő, műanyag katéterek alkalmazásával 
38681 HDR AL intersticiális kezelés, húgyhólyag, műanyag katéterek alkalmazásával” 
 
28. Hatályát veszti az R3. 2. melléklet 
a) „**** 05 181A Jelentős szív-érrendszeri műtétek 2 éves kor felett”, „**** 05 181B Jelentős szív-érrendszeri 
műtétek 2 éves kor alatt”, „**** 99 9541 5 napot meghaladó gépi lélegeztetés nyitott szívműtétek esetén” és  
„**** 99 9730 Brachyterápia” megjelölésű része, 
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b) „**** 05 181C 5 napot meghaladó gépi lélegeztetés nyitott szívműtétek esetén iNO kezeléssel”, „**** 05 181D 
Kiegészítő HBCs iNO kezelésre nyitott szívműtétek esetén”,  
„**** 15 7330 Jelentős szív-érrendszeri műtétek újszülött korban”, „**** 15 7331 Jelentős szív-érrendszeri műtétek 
újszülött korban, 5 napot meghaladó gépi lélegeztetéssel”, „**** 15 7332 Jelentős szív-érrendszeri műtétek 
újszülött korban, 5 napot meghaladó gépi lélegeztetéssel és NO adásával” megjelölésű részében az „53760” és 
az „53761” megjelölésű sor. 
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16. melléklet a …/2021. (…) EMMI rendelethez 
 
1. Az R3. 4. mellékletben foglalt táblázat „01110” megjelölésű sora helyébe a következő sor lép: 
 

(KÓD MEGNEVEZÉS BESOROLÁSI 
SZEMPONT) 

„ 
01110 Szívbillentyűk (mű, biológiai, homograft, saját pericardiumból képzett)  

” 
 

2. Az R3. 4. mellékletben foglalt táblázat „01111” megjelölésű sora helyébe a következő sor lép, és ezt követően a 
következő sorokkal egészül ki: 
 

(KÓD MEGNEVEZÉS BESOROLÁSI 
SZEMPONT) 

„ 

01111 Aortaív, nyaki nagyerek és leszálló aorta ereit kombináltan érintő dissectio, 
aneurysma, intramuralis haematoma műtéti ellátása során használt hibrid graft * 

01112 Felszálló aorta dissectio, aneurysma, intramuralis haematoma műtéti ellátása során 
használt érprotézis * 

01113 Aortaív dissectio, aneurysma, intramuralis haematoma műtéti ellátása során 
használt érprotézis * 

01114 Szívsebészeti ablációs eszköz  
” 

 
3. Az R3. 4. mellékletében foglalt táblázat a „01524” megjelölésű sort követően a következő sorral egészül ki: 
 
 

(KÓD MEGNEVEZÉS BESOROLÁSI 
SZEMPONT) 

„ 
01525 Műsphincter * 

” 
 
4. Az R3. 4. mellékletében foglalt táblázat a „26780” megjelölésű sort követően a következő sorokkal egészül ki: 
 

(KÓD MEGNEVEZÉS BESOROLÁSI 
SZEMPONT) 

„ 
28610 Thrombin idő meghatározása * 
28620 Prothrombin meghatározása * 
28621 Aktivált parciális thromboplasztin idő * 

” 
 
5. Az R3. 4. mellékletében foglalt táblázat a „30702” megjelölésű sort követően a következő sorokkal egészül ki: 
 

(KÓD MEGNEVEZÉS BESOROLÁSI 
SZEMPONT) 

„ 
30703 IGRT-s képalkotás és korrekciószámítás  

30704 Védendő szervek és céltérfogatok kontúrozása IMRT-s besugárzás esetén  

30705 IMRT-s besugárzás tervezése  

30706 Besugárzási terv dozimetriai ellenőrzése IMRT-s besugárzás esetén  
” 

 
6. Az R3. 4. mellékletében foglalt táblázat a „3612K” megjelölésű sort követően a következő sorral egészül ki: 
 

(KÓD MEGNEVEZÉS BESOROLÁSI 
SZEMPONT) 

„ 
3616C Transcraniális Doppler vizsgálat * 

” 
 
  

16. melléklet a 39/2021. (IX. 6.) EMMI rendelethez
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16. melléklet a …/2021. (…) EMMI rendelethez 
 
1. Az R3. 4. mellékletben foglalt táblázat „01110” megjelölésű sora helyébe a következő sor lép: 
 

(KÓD MEGNEVEZÉS BESOROLÁSI 
SZEMPONT) 

„ 
01110 Szívbillentyűk (mű, biológiai, homograft, saját pericardiumból képzett)  

” 
 

2. Az R3. 4. mellékletben foglalt táblázat „01111” megjelölésű sora helyébe a következő sor lép, és ezt követően a 
következő sorokkal egészül ki: 
 

(KÓD MEGNEVEZÉS BESOROLÁSI 
SZEMPONT) 

„ 

01111 Aortaív, nyaki nagyerek és leszálló aorta ereit kombináltan érintő dissectio, 
aneurysma, intramuralis haematoma műtéti ellátása során használt hibrid graft * 

01112 Felszálló aorta dissectio, aneurysma, intramuralis haematoma műtéti ellátása során 
használt érprotézis * 

01113 Aortaív dissectio, aneurysma, intramuralis haematoma műtéti ellátása során 
használt érprotézis * 

01114 Szívsebészeti ablációs eszköz  
” 

 
3. Az R3. 4. mellékletében foglalt táblázat a „01524” megjelölésű sort követően a következő sorral egészül ki: 
 
 

(KÓD MEGNEVEZÉS BESOROLÁSI 
SZEMPONT) 

„ 
01525 Műsphincter * 

” 
 
4. Az R3. 4. mellékletében foglalt táblázat a „26780” megjelölésű sort követően a következő sorokkal egészül ki: 
 

(KÓD MEGNEVEZÉS BESOROLÁSI 
SZEMPONT) 

„ 
28610 Thrombin idő meghatározása * 
28620 Prothrombin meghatározása * 
28621 Aktivált parciális thromboplasztin idő * 

” 
 
5. Az R3. 4. mellékletében foglalt táblázat a „30702” megjelölésű sort követően a következő sorokkal egészül ki: 
 

(KÓD MEGNEVEZÉS BESOROLÁSI 
SZEMPONT) 

„ 
30703 IGRT-s képalkotás és korrekciószámítás  

30704 Védendő szervek és céltérfogatok kontúrozása IMRT-s besugárzás esetén  

30705 IMRT-s besugárzás tervezése  

30706 Besugárzási terv dozimetriai ellenőrzése IMRT-s besugárzás esetén  
” 

 
6. Az R3. 4. mellékletében foglalt táblázat a „3612K” megjelölésű sort követően a következő sorral egészül ki: 
 

(KÓD MEGNEVEZÉS BESOROLÁSI 
SZEMPONT) 

„ 
3616C Transcraniális Doppler vizsgálat * 

” 
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7. Az R3. 4. mellékletében foglalt táblázat a „37288” megjelölésű sort követően a következő sorokkal egészül ki: 
 

(KÓD MEGNEVEZÉS BESOROLÁSI 
SZEMPONT) 

„ 
37289 Intenzitás modulált sugárterápia (IMRT) * 

37290 Képvezérelt sugárterápia (IGRT) * 
” 

 
8. Az R3. 4. mellékletében foglalt táblázat „37630” megjelölésű sora helyébe a következő sor lép: 
 

(KÓD MEGNEVEZÉS BESOROLÁSI 
SZEMPONT) 

„ 
37630 Kontakt besugárzás szemre, béta sugárforrással * 

” 
 
9. Az R3. 4. mellékletében foglalt táblázat „37650” megjelölésű sora helyébe a következő sor lép: 
 

(KÓD MEGNEVEZÉS BESOROLÁSI 
SZEMPONT) 

„ 
37650 HDR AL moulage kezelés * 

” 
 
10. Az R3. 4. mellékletében foglalt táblázat „38610” megjelölésű sora helyébe a következő sor lép: 
 

(KÓD MEGNEVEZÉS BESOROLÁSI 
SZEMPONT) 

„ 
38610 HDR AL intraluminális kezelés, nyelőcső * 

” 
 
11. Az R3. 4. mellékletében foglalt táblázat a „38660” megjelölésű sort követően a következő sorokkal egészül ki: 
 

(KÓD MEGNEVEZÉS BESOROLÁSI 
SZEMPONT) 

„ 
38661 HDR AL kontakt besugárzás, bőr * 

38662 HDR AL intraluminális kezelés, orrmelléküreg * 

38663 HDR AL intraluminális kezelés, orrgaratüreg * 

38664 HDR AL intraluminális kezelés, húgycső * 

38665 HDR AL intrakavitális kezelés, hüvelycsonk * 

38666 HDR AL intrakavitális kezelés, hüvely, CT/MR képalkotással 
* 

38667 HDR AL intrakavitális kezelés, méhtest, CT/MR képalkotással * 

38668 HDR AL intersticiális kezelés, végbél, fém tűk alkalmazásával * 

38669 HDR AL intersticiális kezelés, prosztata fém tűk alkalmazásával * 

38670 HDR AL intersticiális kezelés, hüvely, fém tűk alkalmazásával * 

38671 HDR AL intersticiális kezelés, parametrium, fém tűk alkalmazásával * 

38674 HDR AL intersticiális kezelés, hímvessző, műanyag katéterek alkalmazásával * 

38675 HDR AL intersticiális kezelés, szeméremtest, parametrium, műanyag katéterek 
alkalmazásával 

* 

38676 HDR AL intersticiális kezelés, emlő, intraoperatív, műanyag katéterek 
alkalmazásával 

* 

38677 HDR AL intersticiális kezelés, fej-nyaki daganat, műanyag katéterek alkalmazásával 
* 
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38678 HDR AL intersticiális kezelés, lágyrész szarkóma, műanyag katéterek 
alkalmazásával 

* 

38679 HDR AL intersticiális kezelés, prosztata, műanyag katéterek alkalmazásával * 

38680 HDR AL intersticiális kezelés, emlő, műanyag katéterek alkalmazásával * 

38681 HDR AL intersticiális kezelés, húgyhólyag, műanyag katéterek alkalmazásával * 
” 

 
12. Az R3. 4. mellékletében foglalt táblázat „38621” és „38622” megjelölésű sorai helyébe a következő sorok lépnek: 
 

(KÓD MEGNEVEZÉS BESOROLÁSI 
SZEMPONT) 

„ 
38621 HDR AL intraluminális kezelés, légcső (egyutas) * 

38622 HDR AL intraluminális kezelés, légcső (többutas) * 
” 

 
13. Az R3. 4. mellékletében foglalt táblázat „38631”–„38633” megjelölésű sora helyébe a következő sorok lépnek: 
 

(KÓD MEGNEVEZÉS BESOROLÁSI 
SZEMPONT) 

„ 
38631 HDR AL intrakavitális kezelés, hüvely * 

38632 HDR AL intrakavitális kezelés, méhtest, RTG képalkotással * 

38633 HDR AL intrakavitális kezelés, méhtest+hüvely * 
” 

 
14. Az R3. 4. mellékletében foglalt táblázat „38652” megjelölésű sora helyébe a következő sor lép: 
 

(KÓD MEGNEVEZÉS BESOROLÁSI 
SZEMPONT) 

„ 
38652 HDR AL intrakavitális kezelés, végbél * 

” 
 
15. Az R3. 4. mellékletében foglalt táblázat a „38682” megjelölésű sort követően a következő sorokkal egészül ki: 
 

(KÓD MEGNEVEZÉS BESOROLÁSI 
SZEMPONT) 

„ 
38683 HDR AL intrakavitális kezelés, méhnyak, CT/MR képalkotással * 

38684 HDR AL intrakavitális kezelés, méhnyak, RTG képalkotással * 

38685 HDR AL intersticiális kezelés, végbél, műanyag katéter alkalmazásával * 
” 

 
16. Az R3. 4. mellékletében foglalt táblázat a „38920” megjelölésű sort követően a következő sorokkal egészül ki: 
 

(KÓD MEGNEVEZÉS BESOROLÁSI 
SZEMPONT) 

„ 
38972 HDR AL intersticiális kezelés, méhnyak, fém tűk alkalmazásával * 

38973 HDR AL intersticiális kezelés, agy, fém tűk alkalmazásával * 
” 

 
17. Az R3. 4. mellékletében foglalt táblázat az „53403” megjelölésű sort követően a következő sorral egészül ki: 
 

(KÓD MEGNEVEZÉS BESOROLÁSI 
SZEMPONT) 

„ 
53404 Minimál invazív behatolás szívbillentyű műtét során * 

” 
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38678 HDR AL intersticiális kezelés, lágyrész szarkóma, műanyag katéterek 
alkalmazásával 

* 

38679 HDR AL intersticiális kezelés, prosztata, műanyag katéterek alkalmazásával * 

38680 HDR AL intersticiális kezelés, emlő, műanyag katéterek alkalmazásával * 

38681 HDR AL intersticiális kezelés, húgyhólyag, műanyag katéterek alkalmazásával * 
” 

 
12. Az R3. 4. mellékletében foglalt táblázat „38621” és „38622” megjelölésű sorai helyébe a következő sorok lépnek: 
 

(KÓD MEGNEVEZÉS BESOROLÁSI 
SZEMPONT) 

„ 
38621 HDR AL intraluminális kezelés, légcső (egyutas) * 

38622 HDR AL intraluminális kezelés, légcső (többutas) * 
” 

 
13. Az R3. 4. mellékletében foglalt táblázat „38631”–„38633” megjelölésű sora helyébe a következő sorok lépnek: 
 

(KÓD MEGNEVEZÉS BESOROLÁSI 
SZEMPONT) 

„ 
38631 HDR AL intrakavitális kezelés, hüvely * 

38632 HDR AL intrakavitális kezelés, méhtest, RTG képalkotással * 

38633 HDR AL intrakavitális kezelés, méhtest+hüvely * 
” 

 
14. Az R3. 4. mellékletében foglalt táblázat „38652” megjelölésű sora helyébe a következő sor lép: 
 

(KÓD MEGNEVEZÉS BESOROLÁSI 
SZEMPONT) 

„ 
38652 HDR AL intrakavitális kezelés, végbél * 

” 
 
15. Az R3. 4. mellékletében foglalt táblázat a „38682” megjelölésű sort követően a következő sorokkal egészül ki: 
 

(KÓD MEGNEVEZÉS BESOROLÁSI 
SZEMPONT) 

„ 
38683 HDR AL intrakavitális kezelés, méhnyak, CT/MR képalkotással * 

38684 HDR AL intrakavitális kezelés, méhnyak, RTG képalkotással * 

38685 HDR AL intersticiális kezelés, végbél, műanyag katéter alkalmazásával * 
” 

 
16. Az R3. 4. mellékletében foglalt táblázat a „38920” megjelölésű sort követően a következő sorokkal egészül ki: 
 

(KÓD MEGNEVEZÉS BESOROLÁSI 
SZEMPONT) 

„ 
38972 HDR AL intersticiális kezelés, méhnyak, fém tűk alkalmazásával * 

38973 HDR AL intersticiális kezelés, agy, fém tűk alkalmazásával * 
” 

 
17. Az R3. 4. mellékletében foglalt táblázat az „53403” megjelölésű sort követően a következő sorral egészül ki: 
 

(KÓD MEGNEVEZÉS BESOROLÁSI 
SZEMPONT) 

„ 
53404 Minimál invazív behatolás szívbillentyű műtét során * 

” 
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18. Az R3. 4. mellékletében foglalt táblázat az „5352A” megjelölésű sort követően a következő sorokkal egészül ki: 
 

(KÓD MEGNEVEZÉS BESOROLÁSI 
SZEMPONT) 

„ 
5352B Saját pericardiumból képzett billentyű aorta pozícióba * 
5352C Saját pericardiumból képzett billentyű mitralis pozícióba * 
5352D Saját pericardiumból képzett billentyű tricuspidalis pozícióba * 
5352E Saját pericardiumból képzett billentyű pulmonalis pozícióba * 

” 
 

19. Az R3. 4. mellékletében foglalt táblázat az „5356A” megjelölésű sort követően a következő sorokkal egészül ki: 
 

(KÓD MEGNEVEZÉS BESOROLÁSI 
SZEMPONT) 

„ 
5356E Norwood műtét * 
5356F Tüdővénák supra- és infracardialis teljes transpositiójának műtéte * 

” 
 
20. Az R3. 4. mellékletében foglalt táblázat az „53577” megjelölésű sort követően a következő sorral egészül ki: 
 

(KÓD MEGNEVEZÉS BESOROLÁSI 
SZEMPONT) 

„ 
53578 Szívsebészeti abláció  

” 
21. Az R3. 4. mellékletében foglalt táblázat „5382I” megjelölésű sora helyébe a következő sor lép: 
 

(KÓD MEGNEVEZÉS BESOROLÁSI 
SZEMPONT) 

„ 

5382I Aortaív, nyaki nagyerek és leszálló aorta ereit kombináltan érintő dissectio, 
aneurysma, intramuralis haematoma műtéte hibrid graft implantációjával * 

” 
 
22. Az R3. 4. mellékletében foglalt táblázat az „5382X” megjelölésű sort követően a következő sorral egészül ki: 
 

(KÓD MEGNEVEZÉS BESOROLÁSI 
SZEMPONT) 

„ 

5382Y Felszálló aorta és/vagy aortaív dissectio, aneurysma, intramuralis haematoma 
műtéte érprotézis implantációjával * 

” 
 

23. Az R3. 4. mellékletében foglalt táblázat a „92263” megjelölésű sort követően a következő sorokkal egészül ki: 

(KÓD MEGNEVEZÉS BESOROLÁSI 
SZEMPONT) 

„ 

92264 Bakteriológiai, vagy genetikai vizsgálattal igazolt MDR (multidrog) vagy XDR 
(kiterjedt)-rezisztencia * 

92265 MDR (multidrog) vagy XDR (kiterjedten) rezisztens tuberkulózis (gyógyszeres) 
kezelése * 

” 
 
24. Hatályát veszti az R3. 4. mellékletében foglalt táblázat „01502”, „30644”, „30645”, „30646”, „30647”, 37100”, 
„37240”, „37330”, „37340”, „37371”, „37510”, „37640” „37660”, „37671”, „38202” „38238”, „38307”, „38308”, „38317”, 
„38321”, „38331”, 38347”, „38357”, „38500”, „38515”, „38521”, „38540”, „38550”, „38562”, „38600”, „38601”, 
„38602”, „38603”, „38604”, „38605”, „38610”, „38611”, „38634”, „38641”, „38642”, „38682”, „53760”, „53761” és 
„98101” megjelölésű sora.  
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17. melléklet a …/2021. (…) EMMI rendelethez 
 

Az R3. 12. melléklete a következő 32. és 33. ponttal egészül ki: 
 
„32. Az otthoni parenterális táplálás bevezető szakasza, a 300A OPT súlyos alultápláltsággal járó kórképek iniciális 
szakában HBCs fél éven belül, ismételten nem számolható el. 
 
33. A 92265 MDR (multidrog) vagy XDR (kiterjedten) rezisztens tuberkulózis (gyógyszeres) kezelése eljárás akkor 
jelenthető, ha a gyógyszeres kezelés a vonatkozó és érvényes szakmai irányelvben foglaltak alapján történik.” 
 

 
 
 

18. melléklet a …/2021. (…) EMMI rendelethez 
 

1. Az R3. 17. mellékletében foglalt táblázat az „A150A” megjelölésű sort követően a következő sorokkal egészül ki: 

(BNO-  
kód 

BNO- 
jel BNO-név Főcsoport) 

„ 

A150B  Tüdőgümőkór, mikroszkópos vizsgálattal és PCR vizsgálattal együtesen 
vagy tenyésztéssel igazolt MDR, vagy XDR rezisztens 04 

A150C  Tüdőgümőkór, mikroszkópos vizsgálattal és PCR vizsgálattal együttesen 
vagy tenyésztéssel igazolt XXDR rezisztens 04 

” 

2. Az R3. 17. mellékletében foglalt táblázat az „A1543” megjelölésű sort követően a következő sorokkal egészül ki: 

(BNO-  
kód 

BNO- 
jel BNO-név Főcsoport) 

„ 

A154B 
 Nyirokcsomók gümőkórja k.m.n., mikroszkópos vizsgálattal és PCR 

vizsgálattal együttesen vagy tenyésztéssel igazolt MDR, vagy XDR 
rezisztens 

04 

A154C  Nyirokcsomók gümőkórja k.m.n., mikroszkópos vizsgálattal és PCR 
vizsgálattal együttesen vagy tenyésztéssel igazolt XXDR rezisztens 04 

” 

 

3. Az R3. 17. mellékletében foglalt táblázat az „A155A” megjelölésű sort követően a következő sorokkal egészül ki: 

(BNO-  
kód 

BNO- 
jel BNO-név Főcsoport) 

„ 

A155B 
 A gége,légcső és hörgők gümókórja, mikroszkópos vizsgálattal és PCR 

vizsgálattal együttesen vagy tenyésztéssel igazolt MDR, vagy XDR 
rezisztens 

04 

A155C  A gége,légcső és hörgők gümókórja, mikroszkópos vizsgálattal és PCR 
vizsgálattal együttesen vagy tenyésztéssel igazolt XXDR rezisztens 04 

” 
 

4. Az R3. 17. mellékletében foglalt táblázat az „A156A” megjelölésű sort követően a következő sorokkal egészül ki: 

(BNO-  
kód 

BNO- 
jel BNO-név Főcsoport) 

„ 

A156B 
 Gümőkóros mellhártyagyull., mikroszkópos vizsgálattal és PCR vizsgálattal 

együttesen vagy tenyésztéssel igazolt MDR, vagy XDR rezisztens. 04 

A156C  Gümőkóros mellhártyagyull., mikroszkópos vizsgálattal és PCR vizsgálattal 
együttesen vagy tenyésztéssel igazolt XXDR rezisztens 04 

” 
 

  

17. melléklet a …/2021. (…) EMMI rendelethez 
 

Az R3. 12. melléklete a következő 32. és 33. ponttal egészül ki: 
 
„32. Az otthoni parenterális táplálás bevezető szakasza, a 300A OPT súlyos alultápláltsággal járó kórképek iniciális 
szakában HBCs fél éven belül, ismételten nem számolható el. 
 
33. A 92265 MDR (multidrog) vagy XDR (kiterjedten) rezisztens tuberkulózis (gyógyszeres) kezelése eljárás akkor 
jelenthető, ha a gyógyszeres kezelés a vonatkozó és érvényes szakmai irányelvben foglaltak alapján történik.” 
 

 
 
 

18. melléklet a …/2021. (…) EMMI rendelethez 
 

1. Az R3. 17. mellékletében foglalt táblázat az „A150A” megjelölésű sort követően a következő sorokkal egészül ki: 

(BNO-  
kód 

BNO- 
jel BNO-név Főcsoport) 

„ 

A150B  Tüdőgümőkór, mikroszkópos vizsgálattal és PCR vizsgálattal együtesen 
vagy tenyésztéssel igazolt MDR, vagy XDR rezisztens 04 

A150C  Tüdőgümőkór, mikroszkópos vizsgálattal és PCR vizsgálattal együttesen 
vagy tenyésztéssel igazolt XXDR rezisztens 04 

” 

2. Az R3. 17. mellékletében foglalt táblázat az „A1543” megjelölésű sort követően a következő sorokkal egészül ki: 

(BNO-  
kód 

BNO- 
jel BNO-név Főcsoport) 

„ 

A154B 
 Nyirokcsomók gümőkórja k.m.n., mikroszkópos vizsgálattal és PCR 

vizsgálattal együttesen vagy tenyésztéssel igazolt MDR, vagy XDR 
rezisztens 

04 

A154C  Nyirokcsomók gümőkórja k.m.n., mikroszkópos vizsgálattal és PCR 
vizsgálattal együttesen vagy tenyésztéssel igazolt XXDR rezisztens 04 

” 

 

3. Az R3. 17. mellékletében foglalt táblázat az „A155A” megjelölésű sort követően a következő sorokkal egészül ki: 

(BNO-  
kód 

BNO- 
jel BNO-név Főcsoport) 

„ 

A155B 
 A gége,légcső és hörgők gümókórja, mikroszkópos vizsgálattal és PCR 

vizsgálattal együttesen vagy tenyésztéssel igazolt MDR, vagy XDR 
rezisztens 

04 

A155C  A gége,légcső és hörgők gümókórja, mikroszkópos vizsgálattal és PCR 
vizsgálattal együttesen vagy tenyésztéssel igazolt XXDR rezisztens 04 

” 
 

4. Az R3. 17. mellékletében foglalt táblázat az „A156A” megjelölésű sort követően a következő sorokkal egészül ki: 

(BNO-  
kód 

BNO- 
jel BNO-név Főcsoport) 

„ 

A156B 
 Gümőkóros mellhártyagyull., mikroszkópos vizsgálattal és PCR vizsgálattal 

együttesen vagy tenyésztéssel igazolt MDR, vagy XDR rezisztens. 04 

A156C  Gümőkóros mellhártyagyull., mikroszkópos vizsgálattal és PCR vizsgálattal 
együttesen vagy tenyésztéssel igazolt XXDR rezisztens 04 

” 
 

  

17. melléklet a 39/2021. (IX. 6.) EMMI rendelethez

18. melléklet a 39/2021. (IX. 6.) EMMI rendelethez
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17. melléklet a …/2021. (…) EMMI rendelethez 
 

Az R3. 12. melléklete a következő 32. és 33. ponttal egészül ki: 
 
„32. Az otthoni parenterális táplálás bevezető szakasza, a 300A OPT súlyos alultápláltsággal járó kórképek iniciális 
szakában HBCs fél éven belül, ismételten nem számolható el. 
 
33. A 92265 MDR (multidrog) vagy XDR (kiterjedten) rezisztens tuberkulózis (gyógyszeres) kezelése eljárás akkor 
jelenthető, ha a gyógyszeres kezelés a vonatkozó és érvényes szakmai irányelvben foglaltak alapján történik.” 
 

 
 
 

18. melléklet a …/2021. (…) EMMI rendelethez 
 

1. Az R3. 17. mellékletében foglalt táblázat az „A150A” megjelölésű sort követően a következő sorokkal egészül ki: 

(BNO-  
kód 

BNO- 
jel BNO-név Főcsoport) 

„ 

A150B  Tüdőgümőkór, mikroszkópos vizsgálattal és PCR vizsgálattal együtesen 
vagy tenyésztéssel igazolt MDR, vagy XDR rezisztens 04 

A150C  Tüdőgümőkór, mikroszkópos vizsgálattal és PCR vizsgálattal együttesen 
vagy tenyésztéssel igazolt XXDR rezisztens 04 

” 

2. Az R3. 17. mellékletében foglalt táblázat az „A1543” megjelölésű sort követően a következő sorokkal egészül ki: 

(BNO-  
kód 

BNO- 
jel BNO-név Főcsoport) 

„ 

A154B 
 Nyirokcsomók gümőkórja k.m.n., mikroszkópos vizsgálattal és PCR 

vizsgálattal együttesen vagy tenyésztéssel igazolt MDR, vagy XDR 
rezisztens 

04 

A154C  Nyirokcsomók gümőkórja k.m.n., mikroszkópos vizsgálattal és PCR 
vizsgálattal együttesen vagy tenyésztéssel igazolt XXDR rezisztens 04 

” 

 

3. Az R3. 17. mellékletében foglalt táblázat az „A155A” megjelölésű sort követően a következő sorokkal egészül ki: 

(BNO-  
kód 

BNO- 
jel BNO-név Főcsoport) 

„ 

A155B 
 A gége,légcső és hörgők gümókórja, mikroszkópos vizsgálattal és PCR 

vizsgálattal együttesen vagy tenyésztéssel igazolt MDR, vagy XDR 
rezisztens 

04 

A155C  A gége,légcső és hörgők gümókórja, mikroszkópos vizsgálattal és PCR 
vizsgálattal együttesen vagy tenyésztéssel igazolt XXDR rezisztens 04 

” 
 

4. Az R3. 17. mellékletében foglalt táblázat az „A156A” megjelölésű sort követően a következő sorokkal egészül ki: 

(BNO-  
kód 

BNO- 
jel BNO-név Főcsoport) 

„ 

A156B 
 Gümőkóros mellhártyagyull., mikroszkópos vizsgálattal és PCR vizsgálattal 

együttesen vagy tenyésztéssel igazolt MDR, vagy XDR rezisztens. 04 

A156C  Gümőkóros mellhártyagyull., mikroszkópos vizsgálattal és PCR vizsgálattal 
együttesen vagy tenyésztéssel igazolt XXDR rezisztens 04 

” 
 

  

17. melléklet a …/2021. (…) EMMI rendelethez 
 

Az R3. 12. melléklete a következő 32. és 33. ponttal egészül ki: 
 
„32. Az otthoni parenterális táplálás bevezető szakasza, a 300A OPT súlyos alultápláltsággal járó kórképek iniciális 
szakában HBCs fél éven belül, ismételten nem számolható el. 
 
33. A 92265 MDR (multidrog) vagy XDR (kiterjedten) rezisztens tuberkulózis (gyógyszeres) kezelése eljárás akkor 
jelenthető, ha a gyógyszeres kezelés a vonatkozó és érvényes szakmai irányelvben foglaltak alapján történik.” 
 

 
 
 

18. melléklet a …/2021. (…) EMMI rendelethez 
 

1. Az R3. 17. mellékletében foglalt táblázat az „A150A” megjelölésű sort követően a következő sorokkal egészül ki: 

(BNO-  
kód 

BNO- 
jel BNO-név Főcsoport) 

„ 

A150B  Tüdőgümőkór, mikroszkópos vizsgálattal és PCR vizsgálattal együtesen 
vagy tenyésztéssel igazolt MDR, vagy XDR rezisztens 04 

A150C  Tüdőgümőkór, mikroszkópos vizsgálattal és PCR vizsgálattal együttesen 
vagy tenyésztéssel igazolt XXDR rezisztens 04 

” 

2. Az R3. 17. mellékletében foglalt táblázat az „A1543” megjelölésű sort követően a következő sorokkal egészül ki: 

(BNO-  
kód 

BNO- 
jel BNO-név Főcsoport) 

„ 

A154B 
 Nyirokcsomók gümőkórja k.m.n., mikroszkópos vizsgálattal és PCR 

vizsgálattal együttesen vagy tenyésztéssel igazolt MDR, vagy XDR 
rezisztens 

04 

A154C  Nyirokcsomók gümőkórja k.m.n., mikroszkópos vizsgálattal és PCR 
vizsgálattal együttesen vagy tenyésztéssel igazolt XXDR rezisztens 04 

” 

 

3. Az R3. 17. mellékletében foglalt táblázat az „A155A” megjelölésű sort követően a következő sorokkal egészül ki: 

(BNO-  
kód 

BNO- 
jel BNO-név Főcsoport) 

„ 

A155B 
 A gége,légcső és hörgők gümókórja, mikroszkópos vizsgálattal és PCR 

vizsgálattal együttesen vagy tenyésztéssel igazolt MDR, vagy XDR 
rezisztens 

04 

A155C  A gége,légcső és hörgők gümókórja, mikroszkópos vizsgálattal és PCR 
vizsgálattal együttesen vagy tenyésztéssel igazolt XXDR rezisztens 04 

” 
 

4. Az R3. 17. mellékletében foglalt táblázat az „A156A” megjelölésű sort követően a következő sorokkal egészül ki: 

(BNO-  
kód 

BNO- 
jel BNO-név Főcsoport) 

„ 

A156B 
 Gümőkóros mellhártyagyull., mikroszkópos vizsgálattal és PCR vizsgálattal 

együttesen vagy tenyésztéssel igazolt MDR, vagy XDR rezisztens. 04 

A156C  Gümőkóros mellhártyagyull., mikroszkópos vizsgálattal és PCR vizsgálattal 
együttesen vagy tenyésztéssel igazolt XXDR rezisztens 04 

” 
 

  

17. melléklet a 39/2021. (IX. 6.) EMMI rendelethez

18. melléklet a 39/2021. (IX. 6.) EMMI rendelethez
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5. Az R3. 17. mellékletében foglalt táblázat az „A1819” megjelölésű sort követően a következő sorokkal egészül ki: 

(BNO-  
kód 

BNO- 
jel BNO-név Főcsoport) 

 „ 

A181B 
 Urogenitális szervek gümőkórja mikroszkópos vizsgálattal és PCR 

vizsgálattal együttesen vagy tenyésztéssel igazolt MDR, vagy XDR 
rezisztens 

04 

A181C  Urogenitális szervek gümőkórja mikroszkópos vizsgálattal és PCR 
vizsgálattal együttesen vagy tenyésztéssel igazolt XXDR rezisztens 04 

” 

6. Az R3. 17. mellékletében foglalt táblázat az „A1838” megjelölésű sort követően a következő sorokkal egészül ki: 

(BNO-  
kód 

BNO- 
jel BNO-név Főcsoport) 

„ 

A183B 
 Gasztrointesztinális szervek gümőkórja mikroszkópos vizsgálattal és PCR 

vizsgálattal együttesen vagy tenyésztéssel igazolt MDR, vagy XDR 
rezisztens 

04 

A183C  Gasztrointesztinális szervek gümőkórja mikroszkópos vizsgálattal és PCR 
vizsgálattal együttesen vagy tenyésztéssel igazolt XXDR rezisztens 04 

” 

7. Az R3. 17. mellékletében foglalt táblázat az „A1848” megjelölésű sorát követően a következő sorokkal egészül 
ki: 

(BNO-  
kód 

BNO 
jel BNO-név Főcsoport) 

„ 

A184B  Bőr gümőkórja mikroszkópos vizsgálattal és PCR vizsgálattal együttesen 
vagy tenyésztéssel igazolt MDR, vagy XDR rezisztens 04 

A184C  Bőr gümőkórja mikroszkópos vizsgálattal és PCR vizsgálattal együttesen 
vagy tenyésztéssel igazolt XXDR rezisztens 04 

” 

8. Az R3. 17. mellékletében foglalt táblázat az „A199A” megjelölésű sort követően a következő sorokkal egészül ki: 

(BNO-  
kód 

BNO- 
jel BNO-név Főcsoport) 

„ 

A199B  Miliáris gümőkór k.m.n. mikroszkópos vizsgálattal és PCR vizsgálattal 
együttesen vagy tenyésztéssel igazolt MDR, vagy XDR rezisztens 04 

A199C  Miliáris gümőkór k.m.n. mikroszkópos vizsgálattal és PCR vizsgálattal 
együttesen vagy tenyésztéssel igazolt XXDR rezisztens 04 

” 
 
9. Az R3. 17. mellékletében foglalt táblázat „K9121” megjelölésű sora helyébe a következő sor lép: 

(BNO- 
kód 

BNO-
jel BNO-név Főcsoport) 

„ 

K9121  1-es típusú rövidbél szindróma okozta bélelégtelenség (vékonybél<150 cm, ileo-, 
vagy jejunosztomával) 06 

” 
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Az emberi erőforrások minisztere 40/2021. (IX. 6.) EMMI rendelete
az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló  
9/1993. (IV. 2.) NM rendelet és a törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielégítő 
tápszerek társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának szempontjairól és a befogadás vagy 
a támogatás megváltoztatásáról szóló 32/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet módosításáról

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

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

1. § (1) Az  egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.)  
NM rendelet (a továbbiakban: R1.) 2. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

 (2) Az R1. 4. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

2. A törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszerek 
társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának szempontjairól és a befogadás vagy 
a támogatás megváltoztatásáról szóló 32/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet módosítása

2. §  A törzskönyvezett gyógyszerek és a  különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszerek társadalombiztosítási 
támogatásba való befogadásának szempontjairól és a  befogadás vagy a  támogatás megváltoztatásáról szóló 
32/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet (a továbbiakban: R2.) 2. számú melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

3. Záró rendelkezések

3. §  Ez a rendelet a kihirdetése napján 21 órakor lép hatályba.

  Dr. Kásler Miklós s. k.,
  emberi erőforrások minisztere

1. melléklet a 40/2021. (IX. 6.) EMMI rendelethez

Az R1. 2. számú melléklet „A járóbeteg-szakellátásban használt index/* jelzésű eljárások az  alábbi intézetekben 
végezhetők, a  szakmai feltételektől és igényektől függően a  NEAK-kal kötött szerződésben meghatározott 
mennyiségi korlátozással” megjelölésű rész 56 pontja a következő sorral egészül ki:
„S833 Róbert Károly Meddőségi Centrum, Budapest”

2. melléklet a 40/2021. (IX. 6.) EMMI rendelethez

Az R1. 4. számú melléklet 94/c., 94/d., 94/e., 94/f. és 94/g. pontja a következő sorral egészül ki:
„S833 Róbert Károly Meddőségi Centrum, Budapest”
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3. melléklet a 40/2021. (IX. 6.) EMMI rendelethez

Az R2. 2. számú  melléklet „EÜ100 71.” megjelölésű rész „Kijelölt intézmények” megjelölésű táblázata helyébe 
a következő táblázat lép:
(Kijelölt intézmények*:)
„

Város  Intézmény neve

 Budapest  Forgács Intézet Egészségügyi és Szolgáltató Kft.

 Budapest  Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházak

 Budapest  Kaáli Ambuláns Nőgyógyászati Intézet Kft.

 Budapest  Semmelweis Egyetem

 Budapest  Sterilitás Egészségügyi Ellátó Kft.

 Budapest  Róbert Károly Meddőségi Centrum

 Debrecen  Debreceni Egyetem Klinikai Központ

 Győr  Kaáli Ambuláns Nőgyógyászati Intézet Kft. – Győr

 Kaposvár  Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház

 Pécs  Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ

 Szeged  Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

 Tapolca  Pannon Reprodukciós Intézet és Szolgáltató Kft. 
”
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Az emberi erőforrások minisztere 40/2021. (IX. 6.) EMMI rendelete
az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló  
9/1993. (IV. 2.) NM rendelet és a törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielégítő 
tápszerek társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának szempontjairól és a befogadás vagy 
a támogatás megváltoztatásáról szóló 32/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet módosításáról

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

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

1. § (1) Az  egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.)  
NM rendelet (a továbbiakban: R1.) 2. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

 (2) Az R1. 4. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

2. A törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszerek 
társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának szempontjairól és a befogadás vagy 
a támogatás megváltoztatásáról szóló 32/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet módosítása

2. §  A törzskönyvezett gyógyszerek és a  különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszerek társadalombiztosítási 
támogatásba való befogadásának szempontjairól és a  befogadás vagy a  támogatás megváltoztatásáról szóló 
32/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet (a továbbiakban: R2.) 2. számú melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

3. Záró rendelkezések

3. §  Ez a rendelet a kihirdetése napján 21 órakor lép hatályba.

  Dr. Kásler Miklós s. k.,
  emberi erőforrások minisztere

1. melléklet a 40/2021. (IX. 6.) EMMI rendelethez

Az R1. 2. számú melléklet „A járóbeteg-szakellátásban használt index/* jelzésű eljárások az  alábbi intézetekben 
végezhetők, a  szakmai feltételektől és igényektől függően a  NEAK-kal kötött szerződésben meghatározott 
mennyiségi korlátozással” megjelölésű rész 56 pontja a következő sorral egészül ki:
„S833 Róbert Károly Meddőségi Centrum, Budapest”

2. melléklet a 40/2021. (IX. 6.) EMMI rendelethez

Az R1. 4. számú melléklet 94/c., 94/d., 94/e., 94/f. és 94/g. pontja a következő sorral egészül ki:
„S833 Róbert Károly Meddőségi Centrum, Budapest”
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3. melléklet a 40/2021. (IX. 6.) EMMI rendelethez

Az R2. 2. számú  melléklet „EÜ100 71.” megjelölésű rész „Kijelölt intézmények” megjelölésű táblázata helyébe 
a következő táblázat lép:
(Kijelölt intézmények*:)
„

Város  Intézmény neve

 Budapest  Forgács Intézet Egészségügyi és Szolgáltató Kft.

 Budapest  Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházak

 Budapest  Kaáli Ambuláns Nőgyógyászati Intézet Kft.

 Budapest  Semmelweis Egyetem

 Budapest  Sterilitás Egészségügyi Ellátó Kft.

 Budapest  Róbert Károly Meddőségi Centrum

 Debrecen  Debreceni Egyetem Klinikai Központ

 Győr  Kaáli Ambuláns Nőgyógyászati Intézet Kft. – Győr

 Kaposvár  Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház

 Pécs  Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ

 Szeged  Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

 Tapolca  Pannon Reprodukciós Intézet és Szolgáltató Kft. 
”
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Az emberi erőforrások minisztere 41/2021. (IX. 6.) EMMI rendelete
a mentésről szóló 5/2006. (II. 7.) EüM rendelet módosításáról

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés f ) pontjában és g) pont ga) alpontjában kapott felhatalmazás 
alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 92.  § (1)  bekezdés 3.  pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §  A mentésről szóló 5/2006. (II. 7.) EüM rendelet (a továbbiakban: R.) 5. §-a a következő (4) és (5) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Ha a  mentést kezdeményező orvos telemedicina keretében távkonzultáció útján méri fel a  beteg állapotát, 
és az  alapján, a  4.  melléklet szerinti Mentési utalvány kitöltésével vagy az  abban szereplő adatok mentésirányítás 
részére történő megadásával rendel mentőszállítást, köteles a  mentőegység kiérkezéséig és a  beteg helyszíni 
vizsgálatának befejezéséig a távkonzultáció lehetőségét biztosítani.
(5) Ha a  helyszíni vizsgálat alapján a  mentőegység a  beteg távkonzultáció keretében meghatározott állapotával 
nem ért egyet, köteles konzultálni a  beszállítás indokoltságával kapcsolatban a  beszállítást megrendelő orvossal. 
Ha a  beszállítást megrendelő orvos a  beteg állapotáról szóló tájékoztatás követően a  beszállítást már nem tartja 
indokoltnak, erről az adatai közlésével értesíti az Irányító Csoportot.”

2. §  Az R. 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az egészségügyi intézmény
a) az életveszélyes állapotban lévő beteget haladéktalanul,
b) más beteget a mentőegység megérkezésétől számított 5 percen belül
az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló külön jogszabály 
szerinti fogadóhelyen átveszi a mentőegységtől, vagy a beteg sürgősségi ellátás informatikai rendszerében történő 
rögzítését követő 10 percen belül dönt a beteg továbbküldéséről.”

3. §  Az R. a következő 10/A. §-sal egészül ki:
„10/A.  § A  speciális szolgáltatást nyújtó egészségügyi szolgáltatóknak a  vérkészítmények felhasználása esetén 
a  vértárolási, vérkiadási tevékenységre (vérszoba vagy depó) a  szakmai minimumfeltételekről szóló miniszteri 
rendeletben, a  transzfúziológia szakterület (6101 szakmakód) I/B progresszivitási szintjén meghatározott szakmai 
minimumfeltételeket kell biztosítani.”

4. § (1) Az R. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
 (2) Az R. 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

5. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

  Dr. Kásler Miklós s. k.,
  emberi erőforrások minisztere

1. melléklet a 41/2021. (IX. 6.) EMMI rendelethez

Az R. 1.  melléklet „II/B. Mentőjárművek” alcímében az „A mentőjármű a  forgalomba helyezés évétől” szövegrész 
helyébe az „A mentőjármű a gyártást követő első forgalomba helyezés évétől” szöveg lép.
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Az emberi erőforrások minisztere 41/2021. (IX. 6.) EMMI rendelete
a mentésről szóló 5/2006. (II. 7.) EüM rendelet módosításáról

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés f ) pontjában és g) pont ga) alpontjában kapott felhatalmazás 
alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 92.  § (1)  bekezdés 3.  pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §  A mentésről szóló 5/2006. (II. 7.) EüM rendelet (a továbbiakban: R.) 5. §-a a következő (4) és (5) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Ha a  mentést kezdeményező orvos telemedicina keretében távkonzultáció útján méri fel a  beteg állapotát, 
és az  alapján, a  4.  melléklet szerinti Mentési utalvány kitöltésével vagy az  abban szereplő adatok mentésirányítás 
részére történő megadásával rendel mentőszállítást, köteles a  mentőegység kiérkezéséig és a  beteg helyszíni 
vizsgálatának befejezéséig a távkonzultáció lehetőségét biztosítani.
(5) Ha a  helyszíni vizsgálat alapján a  mentőegység a  beteg távkonzultáció keretében meghatározott állapotával 
nem ért egyet, köteles konzultálni a  beszállítás indokoltságával kapcsolatban a  beszállítást megrendelő orvossal. 
Ha a  beszállítást megrendelő orvos a  beteg állapotáról szóló tájékoztatás követően a  beszállítást már nem tartja 
indokoltnak, erről az adatai közlésével értesíti az Irányító Csoportot.”

2. §  Az R. 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az egészségügyi intézmény
a) az életveszélyes állapotban lévő beteget haladéktalanul,
b) más beteget a mentőegység megérkezésétől számított 5 percen belül
az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló külön jogszabály 
szerinti fogadóhelyen átveszi a mentőegységtől, vagy a beteg sürgősségi ellátás informatikai rendszerében történő 
rögzítését követő 10 percen belül dönt a beteg továbbküldéséről.”

3. §  Az R. a következő 10/A. §-sal egészül ki:
„10/A.  § A  speciális szolgáltatást nyújtó egészségügyi szolgáltatóknak a  vérkészítmények felhasználása esetén 
a  vértárolási, vérkiadási tevékenységre (vérszoba vagy depó) a  szakmai minimumfeltételekről szóló miniszteri 
rendeletben, a  transzfúziológia szakterület (6101 szakmakód) I/B progresszivitási szintjén meghatározott szakmai 
minimumfeltételeket kell biztosítani.”

4. § (1) Az R. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
 (2) Az R. 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

5. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

  Dr. Kásler Miklós s. k.,
  emberi erőforrások minisztere

1. melléklet a 41/2021. (IX. 6.) EMMI rendelethez

Az R. 1.  melléklet „II/B. Mentőjárművek” alcímében az „A mentőjármű a  forgalomba helyezés évétől” szövegrész 
helyébe az „A mentőjármű a gyártást követő első forgalomba helyezés évétől” szöveg lép.
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2. melléklet a 41/2021. (IX. 6.) EMMI rendelethez
„4. melléklet az 5/2006. (II. 7.) EüM rendelethez

Mentési utalvány

Név: ........................................................................................................................................................................................................................................................

Született: év: oooo hó: oo nap: oo

Taj: ooooooooo

Lakcím: oooo ........................................................... (település) ........................................................... (utca) .......................................................... (hsz.)

Iránydiagnózis: .......................................................................................................... BNO kód: oooo

Alkalmazott terápia:

Távkonzultáción alapuló állapotfelmérés:  igen/nem

Amennyiben távkonzultáción alapul a mentőrendelés, annak indoklása, kórelőzmény, rizikófaktor megadása: ...................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................

Szállítás alatti ellátási igény:

Honnan szállítandó: .........................................................................................................................................................................................................................
Hova szállítandó: ...............................................................................................................................................................................................................................
Helybiztosítás: nincs van: ..............................................................................................................................................................................................................

Sürgősség: Azonnal o – 2 órán belül o – őrzött szállítás o

Időre kért szállításnál a teljesítés időpontja: év oo hó oo nap ooóra oo perc oo

Teljesítés módja: mentőkocsi o  esetkocsi o  rohamkocsi o  neonatológiai kocsi o

Kíséret igénye: mentőápoló o  mentőtiszt o  mentőorvos o

Megrendelő orvos bélyegzőszáma: ooooo

Szolgáltató neve, OEP kódja: .................................................................................................... ooooooooo

Megrendelő orvos mobil telefonszáma: .................................................................................................................................................................................

A megrendelés időpontja: év oooo hó oo nap oo óra oo perc oo

............................................................. 
megrendelő orvos aláírása és bélyegzője”
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IV. RÉSZ  
Útmutatók

V. RÉSZ 
Közlemények

Az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet pályázati felhívása  
közforgalmú gyógyszertár létesítésére

Az  Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (1051 Budapest, Zrínyi utca 3.) (a  továbbiakban: 
OGYÉI) a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás 
általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény (a  továbbiakban: Gyftv.) 49. §-a, illetve 49/A  §-a, továbbá 
a  gyógyszertárak létesítésének és működésének részletes szabályairól szóló 422/2016. (XII. 14.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: Rendelet) 3. §-a alapján

pályázatot ír ki

közforgalmú gyógyszertár létesítésére Erdőkertes községben.

A pályázatot személyi joggal rendelkező vagy személyi jogra jogosult gyógyszerész nyújthatja be, ha vállalja a fent 
hivatkozott törvény személyi jogra és tulajdoni hányadra vonatkozó előírások folyamatos betartását, valamint 
a személyi és tárgyi feltételeknek való folyamatos megfelelést.
Pályázati feltételek:
– az új közforgalmú gyógyszertár létesítésének helye: Erdőkertes,
– a gyógyszertár megnyitásának legkésőbbi időpontja: a létesítési engedély véglegessé válását követő 180. nap,
– a szolgálati rendre vonatkozó minimális elvárás: 
 – nyitvatartási idő (esetleges fiókgyógyszertárral együtt) hétköznap: 8–16 óráig (heti 40 óra)
A pályázathoz csatolandó dokumentumok:
– a létesítendő gyógyszertár műszaki tervdokumentációja,
– teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozat arról, hogy a kérelmező megfelel a Gyftv. 56. §-ában foglalt 

feltételeknek, valamint arról, hogy a gyógyszertár létesítési engedélyének kézhezvételét követő öt napon belül 
a személyi jog iránti kérelmet az OGYÉI-hez  benyújtja,

– gazdasági társaság esetén a  cég nevét, cégjegyzékszámát, a  képviselő elérhetőségét, a  közjegyzői aláírás-
hitelesítéssel ellátott címpéldányának másolatát – ha a  cég a  képviselőjének a  közjegyzői aláírás-hitelesítéssel 
ellátott címpéldányát vagy az ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírásmintáját a cégbírósághoz 
benyújtotta és ezt a tényt a cégjegyzék tartalmazza, az OGYÉI az iratot és a cég cégkivonatát a cégnyilvántartásból 
elektronikus úton, közvetlen lekérdezéssel szerzi meg –, egységes szerkezetbe foglalt, hatályos társasági 
szerződésének másolatát, amelyben a személyi jogos gyógyszerész vagy a személyi jogra jogosult gyógyszerész 
és a gyógyszertárban munkavégzésre irányuló jogviszonyban foglalkoztatott gyógyszerészek és a gyógyszertárat 
működtető gazdasági társaságban tulajdonhányaddal rendelkező gyógyszerészek együttes tulajdonhányada 
meghaladja az 50%-ot, még létre nem jött gazdasági társaság esetén társasági szerződésének (alapszabályának, 
alapító okiratának) tervezetét, a  képviselő elérhetőségét és teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt 
kötelezettségvállalást arra vonatkozóan, hogy a  létesítési engedély megszerzése esetén a gazdasági társaság – 
pályázat során benyújtott tervezetnek megfelelő – bejegyzését a létesítési engedély kiadásától számított 15 napon 
belül kezdeményezik, amelyben a  személyi jogos gyógyszerész vagy személyi jogra jogosult gyógyszerész és 
a gyógyszertárban alkalmazott valamennyi gyógyszerész és a gyógyszertárat működtető gazdasági társaságban 
tulajdonhányaddal rendelkező gyógyszerészek együttes tulajdonhányada meghaladja az 50%-ot,   

– a gyógyszertárnak helyet adó épületre vonatkozó hatályos tulajdoni lapot, illetve ha a gyógyszertárat a kérelmező 
nem saját tulajdonában lévő ingatlanban kívánja működtetni, a  tulajdonos nevét, lakcímét vagy székhelyét, 
az ingatlan (ingatlanrész) használatának jogcímét,
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– földmérő szakértői véleményt arról, hogy a településen működő közforgalmú gyógyszertár bejárata és a létesítendő 
közforgalmú gyógyszertár bejárata között legalább 300 méter távolság van. (A meglévő és az újonnan létesített 
közforgalmú gyógyszertárak közötti legkisebb távolságon, a közúton vagy közterületen történő megközelítéshez 
szükséges legrövidebb utat kell érteni.) 

– a gyógyszertár működtetőjének teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatát arról, hogy a törvényben 
meghatározott feltételek fennállása esetén ő, illetve az  ingatlan tulajdonosa hozzájárul a  hatósági vezető 
kirendeléséhez.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent a – Rendelet 3. § (5) bek. szerinti – többletszolgáltatás vállalása a gyógyszertár 
megnyitását követő legalább öt éven keresztül.
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. október 30.
A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, tértivevényes küldeményként – könyvelt postai egyedi azonosító 
jelzése alapján a nyomkövetési szolgáltatásából lekérdezhető módon –, a pályázatnak az Országos Gyógyszerészeti és 
Élelmezés-egészségügyi Intézet (1051 Budapest, Zrínyi utca 3.) címére történő megküldésével.
A pályázat elbírálása: a pályázatokat az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (1051 Budapest, 
Zrínyi utca 3.) a pályázati felhívásban megjelölt és a benyújtási határidő leteltéig beküldött dokumentumok alapján, 
hatvan napon belül bírálja el, és annak eredményét az egészségügyért felelős miniszter által vezetett minisztérium 
hivatalos lapjában és saját honlapján közzéteszi.
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Az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet közleménye  
orvostechnikai eszközök időszakos felülvizsgálatát végző szervezetek feljogosításáról

Az  orvostechnikai eszközökről szóló 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet 27. § (3) bekezdése alapján az  Országos 
Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet határozatával az alábbi szervezetet a felsorolt eszközcsoportok 
tekintetében az időszakos felülvizsgálatok elvégzésére feljogosította:

Aladdin Medical Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (ALADDIN MEDICAL Kft.)
A cég címe: 9700 Szombathely, Paragvári u. 15.
Tel.: 06 (94) 513-020
Fax: 06 (94) 513-027
e-mail: aladdin@aladdin-medical.hu 

Az eszközcsoport megnevezése
A feljogosító határozat

száma érvényességi ideje

07. Invazív és intervenciós rtg.-berendezések OGYÉI/46770-7/2021/07.eszk 2026. szeptember

10. Röntgenátvilágító és -felvételi munkahely
Megjegyzés: a feljogosítás érvényes
– mammográfiás rtg.-munkahely,
– mobil felvételi rtg.-munkahely,
– ernyőfényképező rtg.-munkahely,
– fogászati röntgenek.

OGYÉI/46771-7/2021/10.eszk 2026. szeptember

11. Sebészeti képerősítő OGYÉI/46772-7/2021/11.eszk 2026. szeptember

***

Hetényi András e.v.
A cég címe: 1112 Budapest, Tóberek utca 3.
Tel.: 06 (30) 913 9643
e-mail: andras.hetenyi@hotmail.com

Az eszközcsoport megnevezése
A feljogosító határozat

száma érvényességi ideje

15. Gépiinfúzió-adagoló készülék
Megjegyzés: a feljogosítás az APOSTAR Medical 
Ltd. APO100, APO200 és az RT150 típusú 
kontrasztanyag-adagoló készülékekre terjed ki.

OGYÉI/50453-7/2021/15.eszk 2026. szeptember

***
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Medicor Szerviz Zrt.
A cég címe: 1119 Budapest, Nándorfejérvári út 36–40.
Tel.: 06 (1) 412-2330
Fax: 06 (1) 412-2334
e-mail: szerviz@medicorszerviz.hu 

Az eszközcsoport megnevezése
A feljogosító határozat

száma érvényességi ideje

18. Hálózati üzemű elektroterápiás készülék
Megjegyzés:  a feljogosítás érvényes 
– ingerterápiás,
– galvánterápiás,
– ultrahang-terápiás, 
– mágnesterápiás,
– krioterápiás készülékekre. 

OGYÉI/53840-2/2021/18.eszk 2026. szeptember

***

Medihead Orvostechnikai Fejlesztő, Szolgáltató Export-Import Kft. (Medihead Kft.)
A cég címe: 1083 Budapest, Füvészkert u. 8.
Tel.: 06 (1) 313-1691
e-mail: info@medihead.com

Az eszközcsoport megnevezése
A feljogosító határozat

száma érvényességi ideje

04. Altató-lélegeztető berendezés OGYÉI/50551-5/2021/04.eszk 2026. szeptember

***

MEDIREX Egészségügyi, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. (MEDIREX Zrt.)
A cég címe: 1142 Budapest, Szatmár utca 46. a. ép.
Tel.: 06 (1) 444-4400
Fax:  06 (1) 444-4401
e-mail:service@medirex.hu

Az eszközcsoport megnevezése
A feljogosító határozat

száma érvényességi ideje

01. Altató-lélegeztető berendezés OGYÉI/1915-10/2021/04.eszk. 2026. szeptember
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VI. RÉSZ 
A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő 

közleményei

VII. RÉSZ 
Vegyes közlemények

Pályázati hirdetmény betölthető állásokra

ÁLTALÁNOS TuDNIVALóK

Tisztelt Hirdetők, Olvasók!

A pályázati hirdetményeket terjedelmi okokból és a jobb áttekinthetőség érdekében táblázatos formában közöljük. 
Kérjük, hogy álláshirdetéseik szövegezésénél vegyék figyelembe, hogy a rovatok csak a legszükségesebb információk 
közlésére adnak lehetőséget. A hirdetményeket külön ez irányú kérelemre legfeljebb 3 alkalommal ismételjük 
meg, további közlésre csak újabb kérés esetén van lehetőség. A  gyors megjelenés érdekében a  pályázati 
hirdetményeket közvetlenül a  szerkesztőségnek küldjék meg levélben (1051 Bp., Széchenyi István tér 7–8. 
V. em. 514., illetve 1245 Budapest, Pf. 987), vagy e-mailben (eszerk@emmi.gov.hu).

Az Egészségügyi Közlöny szerkesztőségének telefonszáma 795-1347.
A közléssel kapcsolatban a fenti telefonszámon tudunk tájékoztatást adni.
Tájékoztatjuk tisztelt hirdetőinket, hogy a pályázati hirdetmények szövegéből kénytelenek vagyunk elhagyni 
azokat a pályázati feltételeket, amelyek közzététele jogszabályba ütközik, nem hatályos jogszabályon alapul, 
illetve indokolatlan diszkriminációt tartalmaz (pl. életkori, nemhez kötött, a  magyar végzettséget vagy 
állampolgárságot preferáló előírások).

A  jogszabály alapján kötelezően meghirdetendő pályázatok térítésmentes közzétételére egy alkalommal van 
lehetőség, az  ismételt közzététel az  általános hirdetési árakon történik, amelyről az  Egészségügyi Közlöny kiadója 
(a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó, telefonszám: 266-9290 vagy 266-9294) ad felvilágosítást.

A pályázatoknál kérjük – a hatályos jogszabályokra is figyelemmel – feltüntetni, hogy a pályázati határidő 
kezdő időpontjának a  hirdető a  megjelenés melyik helyét tekinti. Eltérő közlés hiányában a  pályázati 
határidő hirdetmény szerinti kezdő időpontja az Egészségügyi Közlönyben való megjelenés. A Közigazgatási 
Személyzetfejlesztési Főigazgatóság honlapján is megjelenő hirdetések esetén a  honlapon feltüntetett 
határidők az irányadók, eltérő közlés esetén is.

Amennyiben a közlésnél más időpontot nem jelöltünk meg, úgy a hirdetett állás a pályázatok elbírálását követően 
azonnal betölthető. Az állások bérezése a hatályos jogszabályok alapján történik.

A  szerkesztőség felhívja a  hirdetők figyelmét arra, hogy a  tévesen, hiányosan vagy félreérthető módon 
megfogalmazott és így megküldött hirdetésekből adódó esetleges hibákért felelősséget nem vállal. 
Az  esetleges hibák elkerülése érdekében kérjük, hogy hirdetéseiket ne kézírásos formában juttassák el 
a szerkesztőség részére. Az olvashatatlanul megküldött hirdetések közzétételét nem vállaljuk.
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PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK EGYETEMI OKTATóI,
ILLETVE EGYETEMI INTÉZMÉNYEKBEN BETÖLTHETŐ EGYÉB ÁLLÁSOKRA 

A Szent Imre Egyetemi Oktatókórház (1115 Budapest, Tétényi út 12–16.) főigazgatója az egészségügyi szolgálati 
jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény alapján pályázatot hirdet az Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Osztály 
osztályvezető főorvos beosztás ellátására határozatlan idejű jogviszonyra szóló kinevezéssel és 5 év határozott időre 
szóló vezetői megbízással.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: Budapest, 1115 Tétényi út 12–16.
Illetmény: az Eszjtv. előírásai alapján.
Munkakörhöz kapcsolódó lényeges feladatok: az Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Osztály szakmai munkájának 
tervezése, szervezése, irányítása és ellenőrzése.
Pályázati feltételek:
– orvosi diploma,
– aneszteziológiai és intenzív terápiás szakvizsga,
– legalább 10 éves szakmai gyakorlat,
– büntetlen előélet,
– egészségügyi alkalmasság.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– tudományos fokozat (megszerzett, vagy folyamatban lévő),
– idegennyelv-ismeret,
– aneszteziológiai és intenzív oktatásban (graduális és posztgraduális) való jártasság.
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. október 3.
A pályázathoz csatolandó: 
– fényképes szakmai önéletrajz (kézzel írott formában is),
– orvosi diploma és szakvizsga-bizonyítványok másolatai,
– szakmai, vezetői koncepció,
– erkölcsi bizonyítvány,
– határozat a működési nyilvántartásba vételről,
– hozzájáruló nyilatkozat, hogy a pályázatban foglaltak közölhetők harmadik személlyel és a pályázatban szereplő 

személyes adatokat a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhetik.  
Egyéb információk: az  állás elbírálás után azonnal betölthető. Az  állás betöltéséhez 90 napnál nem régebbi 
(egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény 2. § (10) bekezdésének megfelelő) erkölcsi 
bizonyítvány szükséges.
A pályázati anyagok benyújtása: Szent Imre Egyetemi Oktatókórház (1115 Budapest, Tétényi út 12–16.) Dr. Bedros 
J. Róbert c. egyetemi tanár, főigazgató részére kell postai úton benyújtani.

***

A Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház (7400 Kaposvár, Tallián Gyula utca 20–32.) az egészségügyi szolgálati 
jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény (a továbbiakban: Eszjtv.) 2. §-a alapján pályázatot hirdet a Mozgásszervi 
Rehabilitációs Osztály osztályvezető főorvos álláshelyre.
Jogviszony időtartama: határozatlan idejű egészségügyi szolgálati jogviszony.
Foglalkozás jellege: teljes munkaidős egészségügyi szolgálati jogviszony.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: az osztály szakmai vezetése, 
vezetésével összefüggő szervezési feladatok végrehajtása – az osztályt érintő szakmai protokollok kidolgozása, a 
változások nyomon követése, a graduális és posztgraduális képzésben aktív részvétel –, a jogszabályi előírásoknak 
megfelelő működtetése.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra az Eszjtv. rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– egyetem, általános orvosi diploma, mozgásszervi rehabilitáció (fizikális medicina), rehabilitációs orvoslás 

szakvizsga,
– egészségügyi alkalmasság,
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– büntetlen előélet,
– legalább 5 éves szakorvosi gyakorlat,
– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás folytatása.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– további szakvizsga,
– vezetői tapasztalat,
– oktatótapasztalat,
– tudományos fokozat.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: a pályázó személyes adatait is tartalmazó részletes 
szakmai önéletrajz, az iskolai végzettséget és szakképesítést igazoló dokumentumok másolata, érvényes működési 
nyilvántartási igazolás, MOK-tagsági igazolás, érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány, a vezetésre vonatkozó szakmai 
koncepció, nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással 
összefüggő kezeléséhez hozzájárul.
A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör a pályázatok hivatalos elbírálását követően, 3 hónapos 
próbaidő kikötésével, azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. október 15.
A pályázat elbírálási határideje: 2021. október 31.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt nyújt: dr. Papp Erzsébet orvosigazgató a (82) 501-321-es 
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: a pályázatot egy eredeti és egy másolati példányban kell postai úton 
benyújtani a Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház címére történő megküldésével (7400 Kaposvár, Tallián Gyula 
utca 20–32). Kérjük a borítékon feltünteti a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: IG/02999-000/2021., 
valamint a beosztás megnevezését: osztályvezető főorvos.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: a szakmai kollégium véleményezését követően, a munkáltatói jogkör 
gyakorlója által összehívott szakmai bizottság előtti személyes meghallgatás.
A pályázat elbírálásának határideje: a meghallgatást követően a kinevezésről az intézmény főigazgatója dönt.
A pályázati kiírás további közzétételének helye: Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház honlapja.
A munkáltatóval kapcsolatban további információ a www.kmmk.hu honlapon található.

***

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK ORVOSI ÁLLÁSOKRA

Budapest

Baranya megye

Bács-Kiskun megye

Békés megye

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Sajószentpéter Városi Önkormányzat (3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4.) Sajószentpéter VI. számú felnőtt 
háziorvosi körzet ellátási területén háziorvosi feladatok ellátására pályázatot hirdet.
Ellátandó feladat: 
– a 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben foglalt háziorvosi feladatok ellátása,
– területi ellátási kötelezettséggel, kártyaszám: 1270, a körzet lakosságszáma: 1567 fő,
– egyéni vállalkozói formában vagy gazdasági társaság tagjaként vagy egészségügyi szolgálati jogviszonyban,
– az önkormányzattal kötött feladatellátási szerződésben rögzített feltételek szerint.
Munkavégzés helye: 3770 Sajószentpéter, Kossuth Lajos út 200. alatti önkormányzati tulajdonú Sajószentpéteri 
Gyógyító-Megelőző Intézményben a VI. számú felnőtt körzet rendelője.
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Pályázati feltételek:
– az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben és a végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. 

rendeletben, továbbá a háziorvosi, a házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM 
rendeletben előírt feltételek megléte, valamint,

– a praxisengedélyhez szükséges jogszabályokban előírt feltételek igazolása,
– cselekvőképesség,
– a pályázó büntetlen előéletű, illetve nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
– saját személygépkocsi, „B” kategóriás jogosítvány.
Csatolandó dokumentumok: 
– jogszabályban meghatározott iskolai végzettség, diploma másolata,
– képesítést igazoló okiratok másolata, 
– részletes szakmai önéletrajz, amely tartalmazza a szakmai gyakorlatot is,
– három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány annak igazolására, hogy büntetlen előéletű és 

nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, illetve a hatósági erkölcsi bizonyítvány megkéréséről szóló igazolás 
másolata,

– orvosi alkalmassági vizsgálat meglétét igazoló okmány másolata,
– Országos Kórházi Főigazgatóság által vezetett működési nyilvántartásba való felvétel igazolása,
– Magyar Orvosi Kamarában fennálló tagság igazolása,
– nyilatkozat, amelyben a  pályázó hozzájárul, hogy a  pályázati anyag elbírálásában résztvevők a  pályázatot 

megismerjék és abba betekintsenek, 
– a pályázó nyilatkozata, hogy a pályázat elbírálását zárt ülésen kéri, vagy hozzájárul annak nyilvános tárgyalásához.
A  pályázat benyújtásának határideje: az  Egészségügyi Közlönyben történő megjelenéstől számított 30 napon 
belül.
A  pályázat elbírálása: a  pályázat elbírálásáról Sajószentpéter Városi Önkormányzat képviselő-testülete dönt 
a  pályázati határidő lejártát követő 30 napon belül. A  feladatellátási szerződés tervezetét Sajószentpéter Város 
Jegyzője a  pályázatok elbírálását megelőzően a  pályázók rendelkezésére bocsátja. A  képviselő-testület fenntartja 
a  jogot, hogy a  pályázatot indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa, és nem vállalja semmilyen, a  beadott 
pályázat eredményéből keletkező kár, felmerült költség megtérítését.
Az álláshely betöltésének időpontja: vállalkozási formában a feladatellátási szerződés megkötését és az egészségügyi 
tevékenység folytatására vonatkozó praxisengedély alapján a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel megkötött 
finanszírozási szerződés hatálybalépését követően, munkaszerződés esetén a kinevezést követően. 
A feladat ellátásának időtartama és az egyéb feltételek biztosítása: vállalkozási formában történő feladatellátás 
esetén Sajószentpéter Városi Önkormányzat határozatlan időre szóló feladatellátási szerződést köt. Alkalmazottként 
történő feladatellátás esetén határozatlan időre szóló munkaszerződés keretében 3 hónap próbaidő kikötésével. 
A feladatellátáshoz szükséges orvosi rendelőt az önkormányzat bérleti díj fizetési kötelezettség nélkül biztosítja.
Pályázat benyújtása: postai úton vagy személyesen Sajószentpéter Városi Önkormányzat 3770 Sajószentpéter, Kálvin 
tér 4. címre zárt borítékban – „Háziorvosi pályázat a VI. számú felnőtt háziorvosi körzet ellátására” – megjelöléssel 
megküldve.
További információ kérhető: Sajószentpéter Város Polgármesterétől és Jegyzőjétől, telefonszám: (48) 521-037
A pályázat további közzétételének helye: Sajószentpéter város honlapja www.sajoszentpeter.hu

***

A  Sajószentpéteri Gyógyító-Megelőző Intézmény (3770 Sajószentpéter, Kossuth Lajos út 200.) járóbeteg-
szakellátásának működtetése érdekében az  egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény 
(a  továbbiakban: Eszjtv.) alapján részmunkaidős orvosi álláshelyet hirdet az  alábbi szakorvosi munkakörök 
betöltésére és szakorvosi óraszámok működtetésére:
– belgyógyászat (szakmakód: 0100); heti szakorvosi óraszám: 10,
– szülészet-nőgyógyászat (szakmakód: 0400); heti szakorvosi óraszám: 30,
– fül-orr-gégegyógyászat (szakmakód: 0600); heti szakorvosi óraszám: 4,
– szemészet (szakmakód: 0700); heti szakorvosi óraszám: 10,
– neurológia (szakmakód: 0900); heti szakorvosi óraszám: 8,
– urológia (szakmakód: 1100); heti szakorvosi óraszám: 4, 
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– reumatológia (szakmakód: 1400); heti szakorvosi óraszám: 10,
– teljes körű ultrahang-diagnosztika; (szakmakód: 5301) heti szakorvosi óraszám: 7.
A munkavégzés helye: Sajószentpéteri Gyógyító-Megelőző Intézmény (3770 Sajószentpéter, Kossuth Lajos út 200.) 
járóbeteg-szakellátása.
Ellátandó feladat: az  intézmény járóbeteg-szakellátásában való részvétel a munkaköri leírásban foglaltak alapján, 
a szakirányú képesítésnek megfelelő szakorvosi tevékenység végzése.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra az Eszjtv. rendelkezései az irányadók.
Jelentkezési feltételek: 
– orvosi diploma és az ellátandó szakma szerinti szakorvosi szakvizsga,
– magyarnyelv-tudás, büntetlen előélet, cselekvőképesség, egészségügyi alkalmasság.
A jelentkezés részeként benyújtandó dokumentumok: 
– fényképes, részletes szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló okiratok másolatban,
– működési nyilvántartás igazolása,
– nyilatkozat a  büntetlen előéletről (a  három hónapnál nem régebbi, büntetlen előéletet tanúsító erkölcsi 

bizonyítványt felvétel esetén kell benyújtani),
– beleegyező nyilatkozat, hogy a  pályázat elbírálásában résztvevők a  teljes pályázati anyagot megismerjék és 

a pályázat elbírálásához felhasználják.
A  pályázat benyújtásának határideje: Az  Egészségügyi Közlönyben történő megjelenéstől számított 30 napon 
belül.
A  pályázat elbírálása: a  kinevezésről a  Sajószentpéteri Gyógyító-Megelőző Intézmény vezetője dönt a  pályázati 
határidő lejártát követő 30 napon belül a megfelelő pályázatot benyújtókkal történő személyes konzultációt követően.
A pályázatot kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázatot indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa, és nem vállalja 
semmilyen, a beadott pályázat eredményéből keletkező kár, felmerült költség megtérítését.
Az  álláshely betöltésének időpontja: megegyezés szerint, de leghamarabb 2021. november 15. napjától, 
határozatlan időre szóló munkaszerződés keretében 3 hónap próbaidő kikötésével.
Pályázat benyújtása: postai úton vagy személyesen Sajószentpéteri Gyógyító-Megelőző Intézmény 3770 
Sajószentpéter, Kossuth Lajos út 200. címre zárt borítékban – „Járóbeteg-szakellátás Sajószentpéter” – megjelöléssel 
megküldve.
További információ kérhető: Sajószentpéteri Gyógyító-Megelőző Intézmény vezetőjétől, telefonszám: (48) 521-068
A pályázat közzétételének helye: Sajószentpéter város honlapja www.sajoszentpeter.hu

Csongrád-Csanád megye

Fejér megye

Győr-Moson-Sopron megye

Heves megye

Jász-Nagykun-Szolnok megye

Komárom-Esztergom megye

A  Tatabányai Szent Borbála Kórház (2800 Tatabánya, Dózsa György út 77.) főigazgatója pályázatot hirdet 
egészségügyi szolgálati jogviszonyban a Központi Laboratóriumába mikrobiológus szakorvos részére
Bérezés: az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény (a továbbiakban: Eszjtv.) szerint.
Feladat: a  munkaköri leírásban foglaltak alapján, szakirányú képesítésének megfelelő szakorvosi tevékenység 
végzése.
A jelentkezéshez csatolandók:
– végzettséget igazoló okmányok másolata,
– működési nyilvántartás érvényesítéséről szóló határozat,
– kamarai tagság igazolása,
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány (erkölcsi),
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– részletes szakmai önéletrajz,
– hozzájárulás a pályázati anyag elbírálásában résztvevők betekintési jogához.
Jelentkezési határidő: 2021. október 15.
A pályázat elbírálása: a benyújtási határidőt követő 30 napon belül.
Az állás betölthető: az állás a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázati felhívás megtekinthető: a www. kozigallas.gov.hu honlapján is megtekinthető 2021. augusztus 31-től.
Egyéb információ: a pályázati anyagot az intézmény Humánpolitikai Osztályára (a fentiekben megjelölt másolatokkal, 
önéletrajzzal együtt), vagy elektronikusan a toncsa.ildiko@tatabanyakorhaz.hu e-mail címre kérjük benyújtani. (2800 
Tatabánya, Dózsa György út 77.) Telefon: 06 (34) 515-469 A borítékra kérjük írják rá: „Pályázat szakorvosi  álláshelyre”.

Nógrád megye

Pest megye

Nagykőrös Város Önkormányzata (2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5.) pályázatot ír ki Nagykőrös I. számú felnőtt 
háziorvosi alapellátási körzet háziorvosi feladatainak ellátására.
Munkavégzés helye: Nagykőrös, Magyar u. 2.
Ellátandó feladat:
– a 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben foglalt háziorvosi feladatok ellátása,
– területi ellátási kötelezettséggel,
– vállalkozási formában,
– az ügyeleti ellátásban való részvétel önkéntes vállalásával,
– önkormányzattal kötött feladatellátási szerződés szerint.
Pályázati feltételek:
– a 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletben, valamint a 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben foglalt képesítési feltételek 

megléte,
– szakmai alkalmassági orvosi vélemény,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
– képesítést igazoló okiratok hiteles másolata,
– szakmai önéletrajz, motivációs levél,
– Országos Kórházi Főigazgatóság által vezetett működési nyilvántartásba való felvétel igazolása,
– MOK-tagság igazolása,
– nyilatkozat, melyben a   pályázó hozzájárul, hogy a   pályázati anyag elbírálásában résztvevők a   pályázatot 

megismerjék, és abba betekintsenek.
A pályázat beadásának határideje: a megjelenéstől számított 30 napon belül.
A  pályázat elbírálásának határideje: a  pályázatot Nagykőrös Város Önkormányzat képviselő-testülete bírálja el, 
a pályázati határidő lejártát követő ülésen.
Az álláshely betölthető: a pályázatok elbírálása után, a szükséges engedélyeztetési eljárást követően tölthető be.
A  pályázat benyújtása: zárt borítékban „Felnőtt háziorvosi pályázat” megjelöléssel, dr. Czira Szabolcs polgármester, 
2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5.
Egyéb információk:
– a praxisjog térítésmentesen kerül átadásra,
– szolgálati lakás kérdése személyes egyeztetés tárgyát képezi,
– felvilágosítás kérhető: Aczél Zoltánnétól, az Önkormányzati Iroda vezetőjétől az (53) 550-310-es telefonszámon,
– a képviselő -testület fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.
A   pályázat további közzétételének helye: Nagykőrös város honlapja. A   honlapon az   általános adatvédelmi 
tájékoztató elérhető.

***

Nagykőrös Város Önkormányzata (2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5.) pályázatot ír ki Nagykőrös III. számú házi 
gyermekorvosi alapellátási körzet gyermekorvosi álláshely betöltésére.
A munkavégzés helye: Nagykőrös, Magyar u. 2.
A munkakör megnevezése: Nagykőrös III. számú házi gyermekorvosi alapellátási körzet.
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Ellátandó feladat:
– a 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben foglalt háziorvosi feladatok ellátása,
– területi ellátási kötelezettséggel,
– vállalkozási formában,
– az ügyeleti ellátásban való részvétel önkéntes vállalásával,
– önkormányzattal kötött feladatellátási szerződés szerint.
Pályázati feltételek:
– a 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletben, valamint a 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben foglalt képesítési feltételek 

megléte,
– szakmai alkalmassági orvosi vélemény,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
– képesítést igazoló okiratok hiteles másolata,
– szakmai önéletrajz, motivációs levél,
– Országos Kórházi Főigazgatóság által vezetett működési nyilvántartásba való felvétel igazolása,
– MOK-tagság igazolása,
– nyilatkozat, melyben a   pályázó hozzájárul, hogy a   pályázati anyag elbírálásában résztvevők a   pályázatot 

megismerjék, és abba betekintsenek.
A  pályázat beadásának határideje: a megjelenéstől számított 30 napon belül.
A  pályázat elbírálásának határideje: a   pályázatot Nagykőrös Város Önkormányzat képviselő-testülete bírálja el, 
a pályázati határidő lejártát követő ülésen.
Az álláshely betölthető: a pályázatok elbírálása után, a szükséges engedélyeztetési eljárást követően.
A pályázat benyújtása: zárt borítékban „Házi gyermekorvosi pályázat” megjelöléssel, dr. Czira Szabolcs polgármester, 
2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5. címre.
Egyéb információ:
– a praxisjog térítésmentesen kerül átadásra,
– szolgálati lakás kérdése személyes egyeztetés tárgyát képezi,
– felvilágosítás kérhető: Aczél Zoltánnétól, az Önkormányzati Iroda vezetőjétől az (53) 550-310-es telefonszámon,
– a képviselő-testület fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.
 A   pályázat további közzétételének helye: Nagykőrös város honlapja. A   honlapon az   általános adatvédelmi 
tájékoztató elérhető.

***

Nagykőrös Város Önkormányzata (2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5.) pályázatot ír ki Nagykőrös XI. számú felnőtt
háziorvosi alapellátási körzet háziorvosi feladatainak ellátására.
Munkavégzés helye: Nagykőrös, Széchenyi tér 8.
Ellátandó feladat:
– a 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben foglalt háziorvosi feladatok ellátása,
– területi ellátási kötelezettséggel,
– vállalkozási formában,
– az ügyeleti ellátásban való részvétel önkéntes vállalásával,
– önkormányzattal kötött feladatellátási szerződés szerint.
Pályázati feltételek:
– a 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletben, valamint a 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben foglalt képesítési feltételek 

megléte,
– szakmai alkalmassági orvosi vélemény,
 – 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
– képesítést igazoló okiratok hiteles másolata,
– szakmai önéletrajz, motivációs levél,
– Országos Kórházi Főigazgatóság által vezetett működési nyilvántartásba való felvétel igazolása,
– MOK-tagság igazolása,
– nyilatkozat, melyben a   pályázó hozzájárul, hogy a   pályázati anyag elbírálásában résztvevők a   pályázatot 

megismerjék, és abba betekintsenek.
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A pályázat beadásának határideje: a megjelenéstől számított 30 napon belül.
A  pályázat elbírálásának határideje: a   pályázatot Nagykőrös Város Önkormányzat képviselő-testülete bírálja el, 
a pályázati határidő lejártát követő ülésen.
Az álláshely betölthető: a pályázatok elbírálása után, a szükséges engedélyeztetési eljárást követően tölthető be.
A pályázat benyújtása: zárt borítékban, „Felnőtt háziorvosi pályázat” megjelöléssel, dr. Czira Szabolcs polgármester,
2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5.
Egyéb információ:
– a praxisjog térítésmentesen kerül átadásra,
– szolgálati lakás kérdése személyes egyeztetés tárgyát képezi,
– felvilágosítás kérhető: Aczél Zoltánnétól, az Önkormányzati Iroda vezetőjétől az (53) 550-310-es telefonszámon,
– a képviselő-testület fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.
A   pályázat további közzétételének helye: Nagykőrös város honlapja. A   honlapon az   általános adatvédelmi 
tájékoztató elérhető.

Somogy megye

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Tolna megye

Vas megye

Veszprém megye

Zala megye
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