8/2012. (VI. 29.) EMMI rendelet
a várólistával kapcsolatos egyes miniszteri rendeletek módosításáról és a betegek
beutalásának szakmai rendjérıl szóló miniszteri rendelet hatályon kívül helyezésérıl
hatályos: 2012.07.01 -

A kötelezı egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (4)
bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a
Miniszterelnökséget vezetı államtitkár feladat- és hatáskörérıl szóló 212/2010. (VII. 1.)
Korm. rendelet 41. § b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 6. § tekintetében a kötelezı egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény
83. § (4) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a
Miniszterelnökséget vezetı államtitkár feladat- és hatáskörérıl szóló 212/2010. (VII. 1.)
Korm. rendelet 41. § b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva
a következıket rendelem el:

1. § (1) A várólista-sorrend kialakításának és az eltérés lehetıségének egészségügyi szakmai
feltételeirıl szóló 45/2006. (XII. 27.) EüM rendelet (a továbbiakban: R1.) 2. § (1) bekezdése
helyébe a következı rendelkezés lép:
„(1) Az Ebtv. 20. § (3a) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján a várólistára és a
betegfogadási listára való felkerülés idıpontja szerinti sorrendtıl való eltérés szakmai
indokoltsága akkor állapítható meg, ha a várólistára és a betegfogadási listára felvett valamely
beteg esetében a beteg ellátásának késedelme nagyobb kockázattal jár, mint a sorrend
megváltoztatásának következtében hátrébb sorolandó betegek ellátásának késedelme.”
2. § (1)2 Az Ebtv. 20. § (3) bekezdésében foglalt, a várólistára és a betegfogadási listára való
felkerülés idıpontja szerinti sorrendtıl való eltérés szakmai indokoltsága akkor állapítható
meg, ha a várólistára és a betegfogadási listára felvett valamely beteg esetében az
egészségügyrıl szóló 1997. évi CLIV. törvény 3. § i) pontja szerinti sürgıs szükség áll
fenn, és ellátásának késedelme nagyobb kockázattal jár, mint a sorrend megváltoztatásának
következtében hátrébb sorolandó betegeké. Az adott ellátás tekintetében a sürgıs szükség
megállapításának és az ellátás sürgıssége megítélésének részletes orvos-szakmai
szempontrendszerét a várólista protokoll tartalmazza.
(2) Az R1. 2. § (2) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép:
„(2) Az Ebtv. 20. § (3a) bekezdés d) pontjában meghatározott esetben az egészségügyi
szolgáltató a beteg fekvıbeteg ellátásának megkezdését követı 24 órán belül – a
kormányrendeletben foglaltak szerint – intézkedik az azonnali ellátás pontosan meghatározott
idıpontjának a várólistán történı rögzítésérıl. Ezzel egyidejőleg – amennyiben a beteg adatai
az ellátás igénybevételekor az országos várólista nyilvántartásban nem szerepelnek –
gondoskodni kell a beteg törvényben meghatározott adatainak a várólistán – a

kormányrendeletben foglaltak szerint – történı rögzítésérıl azzal, hogy ez nem érinti a
várólistán lévı betegek sorrendjét.”
(2)3 Az (1) bekezdésben meghatározott esetben a beavatkozást végzı szakorvos
haladéktalanul intézkedik arról, hogy amennyiben a beteg a várólistán vagy a betegfogadási
listán nem szerepel, arra – a külön jogszabály szerinti rendelkezések értelemszerő
alkalmazásával – szakmai indokoltság okán felkerüljön. A szakmai indokból történı
felkerülés tényét a várólistán vagy a betegfogadási listán jelezni kell. Az ellátás – ebben az
esetben – csak a várólistára és a betegfogadási listára történı felvétellel összefüggı intézkedés
megtörténtével egy idıben kezdhetı meg.
(3) Az R1. 2. §-a a következı (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A (2) bekezdés szerinti esetben a járóbeteg-szakellátások tekintetében a
kormányrendelet 13/A. § (6) bekezdését alkalmazni kell.”
2. § Az R1. 4. §-a helyébe a következı rendelkezés lép:
„4. § (1) Abban az esetben, ha a beteg az Ebtv. 20. § (3a) bekezdése alapján a várólista vagy a
betegfogadási lista sorrendtıl eltérıen veszi igénybe az ellátást, a beteg egészségügyi
dokumentációjában rögzíteni kell azokat az adatokat, amelyek alapján megállapításra került a
sorrendtıl való eltérés – 2. §-ban, illetve a várólista protokollban meghatározott –
feltételeinek teljesülése.
(2) Amennyiben az országos várólista nyilvántartásban rendelkezésre álló adatokból
megállapítható, hogy a sorrendtıl való eltérés eseteinek száma valamelyik egészségügyi
szolgáltatónál legalább 20 százalékkal meghaladja az országos átlagot, az országos várólista
nyilvántartást vezetı szerv jelzi ezt az Országos Tisztifıorvosi Hivatalnak (a továbbiakban:
OTH), és egyúttal továbbítja az OTH részére az érintett egészségügyi szolgáltató azonosító
adatait (szolgáltató neve, székhelyének címe, azonosító száma) és az adott egészségügyi
szolgáltatás tekintetében vezetett intézményi várólistára vonatkozó adatokat. Az OTH a
rendelkezésére bocsátott adatok és az érintett esetekhez kapcsolódó egészségügyi
dokumentációk alapján megvizsgálja, hogy a sorrendtıl való eltérés – a 2. §-ban és a várólista
protokollban meghatározott feltételek alapján – indokolt volt-e.
(3) Transzplantáció esetén az (1) bekezdés szerinti dokumentációt a beavatkozást követı 3
napon belül meg kell küldeni a külön jogszabály szerint illetékes Transzplantációs
Bizottságnak.”
4. §8 A várólista- vagy a betegfogadási lista sorrendtıl eltérıen nyújtott ellátásra berendelt
beteg kiválasztásának okát – beleértve a beteg általános állapotát és a várólista protokollban
foglalt feltételek fennállását – a kezelıorvos dokumentálni köteles. Transzplantáció esetén a
dokumentációt a beavatkozást követı 3 napon belül meg kell küldeni a külön jogszabály
szerint illetékes Transzplantációs Bizottságnak.
3. § Az R1.
a) 1. §-ában a „287/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet” szövegrész helyébe a „287/2006. (XII.
23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: kormányrendelet)” szöveg,

b) 2. § (3) bekezdésében az „Ebtv. 20. § (3) bekezdésének” szövegrész helyébe az „Ebtv. 20.
§ (3a) bekezdés b) pontjának” szöveg
lép.
4. § A várólista adatainak honlapon történı közzétételére vonatkozó szabályairól szóló
46/2006. (XII. 27.) EüM rendelet (a továbbiakban: R2.) 1. § (6) bekezdése helyébe a
következı rendelkezés lép:
„(6) A kötelezı egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 5/B. § k)
pontja szerinti intézményi várólistának az egészségügyi szolgáltató honlapjáról elérhetınek
kell lennie.”
(6) A külön jogszabály szerinti intézményi várólista az egészségügyi szolgáltató által
szerkesztett és a szolgáltató nyitó honlapjáról elérhetı felületen is közzétehetı.
5. § Hatályát veszti az R2.
a) 1. § (2) bekezdése,
(2) A várólista közzététele – a (3) bekezdés szerinti kivétellel – történhet a mellékletben
meghatározott statikus html oldalon, továbbá várólista-kezelı számítógépes programmal,
valamint intézményi integrált informatikai rendszer várólista-kezelı moduljának
felhasználásával.
b) 1. § (5) bekezdésében az „– a mellékletben meghatározottak figyelembevételével –”
szövegrész,
(5) A várólista kezelésére vonatkozó, az egészségügyi szolgáltató sajátosságainak megfelelı
szabályokat – a mellékletben meghatározottak figyelembevételével – az egészségügyi
szolgáltató adatvédelmi szabályzata tartalmazza.
c) Melléklete.
Melléklet a 46/2006. (XII. 27.) EüM rendelethez
A várólista honlapon történı közzétételi módjai
A várólisták közzétételi módjai:
a) statikus html oldalon,
b) várólista-kezelı számítógépes programmal,
c) intézményi integrált informatikai rendszer várólista-kezelı modulja révén.
a) Statikus html oldal
A statikus html oldalon történı közzététel esetén az ajánlott eljárás a várólista adatainak
„kézi” vezetése egy táblázatkezelı program (Microsoft Excel vagy ezzel analóg megoldás)

segítségével. A táblázatkezelı egyik munkalapján a várólista összes adatát vezetjük, egy
másik munkalapra automatikusan kerülnek át a várólista publikus adatai. Ennek a második
oldalnak a tartalmát html formátumra kell konvertálni, amely a web szerveren közvetlenül
elhelyezhetı.
b) Várólista-kezelı számítógépes program
A várólista-kezelı számítógépes program adatbázisban kezeli a felvett adatokat,
automatikusan sorrendezi a listát a felkerülés dátuma szerint, szükség szerint keresési
funkciókat biztosít és naplózza a módosításokat. Kimenete lehet:
ba) webes közzétételre alkalmas html oldal,
bb) kizárólag a publikus adatokat tartalmazó, a web szerver számára elérhetı második
adatbázis, amelynek tartalmát a web szerveren futó alkalmazás jeleníti meg,
bc) olyan XML formátumú állomány, amely távoli web szerver számára feldolgozható és
automatikusan eljuttatható.
c) Intézményi integrált informatikai rendszer várólista-kezelı modulja
Integrált beteginformációs rendszer fejlesztıi kifejleszthetnek várólista-kezelı modult. A
modulnak meg kell felelnie az e rendeletben elıírt biztonsági követelményeknek.

6. § Hatályát veszti a betegek beutalásának szakmai rendjérıl szóló 27/1992. (IX. 26.) NM
rendelet.
7. § Ez a rendelet 2012. július 1-jén lép hatályba és 2012. július 2-án hatályát veszti.
Balog Zoltán s. k.,
emberi erıforrások minisztere

