7/2012. (VI. 29.) EMMI rendelet
egyes egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
hatályos: 2012.07.01 -

A kötelezı egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (3)
bekezdés d) pontjában és (4) bekezdés k) 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
– az 1. §, a 2. § (2) bekezdése, valamint a 2. melléklet tekintetében az egyes miniszterek,
valamint a Miniszterelnökséget vezetı államtitkár feladat- és hatáskörérıl szóló 212/2010.
(VII. 1.) Korm. rendelet 73. § b) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró
nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben –,
a 2. alcím, a 6. §, valamint a 3. és a 4. melléklet tekintetében a kötelezı egészségbiztosítás
ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (3) bekezdés a) 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 – az egyes miniszterek, valamint a
Miniszterelnökséget vezetı államtitkár feladat- és hatáskörérıl szóló 212/2010. (VII. 1.)
Korm. rendelet 73. § b) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági
miniszterrel egyetértésben –
a következıket rendelem el:

1. Az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseirıl
szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet módosítása
1. § Az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseirıl
szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet (a továbbiakban: R1.) a következı 3/A. §-sal egészül ki:
„3/A. § Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történı
finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 59. § (1)
bekezdése szerinti egészségügyi szolgáltató havi 2 000 000 forint fix összegő díjra jogosult.”
59. § (1) Azon egészségügyi szolgáltató, amelynek 2012. június 30-ával a szakmai
minimumfeltételek szerinti sürgısségi ellátáshoz szükséges aktív fekvıbeteg-szakellátó
tevékenysége vagy szakmája, szakmái megszőnnek, de a megszőnı szakmájában,
szakmáiban járóbeteg-szakellátási tevékenységet végez és a biztosítottak számára
folyamatosan rendelkezésre áll, a nyújtott ellátásért az R.-ben meghatározott fix összegő
díjra jogosult a megállapított TVK-ján felül.
2. § (1) Az R1. 4. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
(2) Az R1. 16. számú melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

2. Az orvosi rehabilitáció céljából társadalombiztosítási támogatással igénybe vehetı
gyógyászati ellátásokról szóló 5/2004. (XI. 19.) EüM rendelet módosítása
3. § Az orvosi rehabilitáció céljából társadalombiztosítási támogatással igénybe vehetı
gyógyászati ellátásokról szóló 5/2004. (XI. 19.) EüM rendelet (a továbbiakban: R2.) a
következı 16/A. §-sal egészül ki:
„16/A. § A társadalombiztosítási támogatással igénybe vehetı gyógyászati ellátásokhoz
nyújtott támogatás alapját (a közfinanszírozás alapját képezı, általános forgalmi adó nélküli
ár) és mértékét a 8. számú melléklet tartalmazza.”
4. § Az R2. 17. §-a a következı (2) bekezdéssel egészül ki:
„(2) Az egyes egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 7/2012.
(VI. 29.) EMMI rendelettel megállapított 16/A. §-t és a 8. számú mellékletben foglaltakat a
2012. június 30-át követıen megkezdett ellátások tekintetében kell alkalmazni.”
5. § (1) Az R2. 6. számú melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
(2) Az R2. a 4. melléklet szerinti 8. számú melléklettel egészül ki.

3. A társadalombiztosítási támogatással rendelhetı gyógyászati ellátások támogatásáról
szóló 23/2007. (V. 18.) EüM rendelet hatályon kívül helyezése
6. § Hatályát veszti a társadalombiztosítási támogatással rendelhetı gyógyászati ellátások
támogatásáról szóló 23/2007. (V. 18.) EüM rendelet.

4. Záró rendelkezések
7. § Ez a rendelet 2012. július 1-jén lép hatályba és 2012. július 2-án hatályát veszti.
Balog Zoltán s. k.,
emberi erıforrások minisztere

1. melléklet a 7/2012. (VI. 29.) EMMI rendelethez
1. Az R1. 4. számú melléklet 47/a. pontja a „13B2” megjelöléső sorát követıen a következı
sorral egészül ki:
„1601

Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelıintézet, Szolnok”

2. Az R1. 4. számú melléklet 65/d. pontja a „1501” megjelöléső sorát követıen a következı
sorral egészül ki:
„1601

Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelıintézet, Szolnok”

47/a. *05P 186G Aritmiák kezelése rádiófrekvenciás katéter ablációval (katéter ár nélkül)
0140 Semmelweis Egyetem, Budapest
0162 Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet, Budapest
01A6 Magyar Honvédség Honvédkórház, Budapest
0242 Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ
0643 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ
0940 Debreceni Egyetem, Orvos- és Egészségtudományi Centrum
13B2 Cegléd, Toldy Ferenc Kh. Kft.
1968 Állami Szívkórház, Balatonfüred
2001 Zala Megyei Kórház, Zalaegerszeg
2237 Betegápoló Irgalmas Rend Kórház, Budapest

65/d. * 05M 216E Kritikus végtagi ischaemia prostanoid kezelése
0101

Szent Imre Kórház, Budapest

0109

Egyesített Szent István és Szent László Kórház-Rendelıintézet, Budapest

0112

Bajcsy-Zsilinszky Kórház, Budapest

0116

Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelıintézet és Baleseti Központ Kórház, Budapest

0140

Semmelweis Egyetem, Budapest

01A6

Magyar Honvédség Honvédkórház, Budapest

0242

Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ

0401

Pándy Kálmán Megyei Kórház, Gyula

0502

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház, Miskolc

0643

Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

0940

Debreceni Egyetem, Orvos- és Egészségtudományi Centrum

1309

Pest Megyei Flór Ferenc Kórház, Kistarcsa

1501

Nyíregyháza, Jósa András Oktató Kórház Nonprofit Kft.

2001

Zala Megyei Kórház, Zalaegerszeg

2. melléklet a 7/2012. (VI. 29.) EMMI rendelethez
„16. számú melléklet a 9/1993. (IV. 2.) NM rendelethez
Az aktív fekvıbeteg-szakellátásban a sürgısségi ellátási formák havi fix összegő díjazása
Ellátási forma megnevezése

Havi fix összegő díjazás
mértéke (Ft/hó)

1. I. progresszivitási szintő sürgısségi betegellátó osztály

5 385 600

2. II. progresszivitási szintő sürgısségi betegellátó osztály

10 454 400

3. III. progresszivitási szintő sürgısségi betegellátó osztály

13 068 000

4. Speciális sürgısségi centrum (egy-egy szakterület regionális vagy országos
feladatainak ellátására kijelölt centrum, ha a 24 órás folyamatos felvételt a hét
minden napján ellátja)

2 280 960

5. Traumatológia (a traumatológiai osztály a besorolási szinteknek megfelelı havi
fix összegő díjazásra jogosult, ha a 24 órás folyamatos felvételt a hét minden
napján ellátja)

II.
szint

I. szint

III.
szint

1 000 1 742 3 484
000 400 800

A díjazás nem növelhetı több, azonos ellátási formába tartozó szervezeti egység mőködtetése
esetén sem. A szolgáltató az általa nyújtott 1–3. pont szerinti ellátások közül egy jogcímen, az
5. pont szerinti ellátás esetén pedig további egy jogcímen jogosult díjazásra. A szolgáltató az
1–3. és az 5. pont szerinti fix összegő díjazástól függetlenül a 4. pont szerinti ellátások közül
havi fix összegő díjazásra legfeljebb két jogcímen jogosult.
A 4. pont szerinti ellátás esetén amennyiben a szolgáltató csak a hét meghatározott napján
biztosítja a 24 órás folyamatos felvételt, a fix összegő díjazás naparányos részének 80%-ára
jogosult.
”
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Az aktív fekvıbeteg-szakellátásban a sürgısségi ellátási formák havi fix összegő díjazása
A

B

Sürgısségi ellátási forma megnevezése

Havi fix összegő
díjazás
mértéke (Ft/hó)

1. Sürgısségi fogadóhely

1 267 200

2. SO2 (megyei vagy a minimumot meghaladó profilú városi kórházban mőködı sürgısségi betegellátó osztály)

5 385 600

3. SO1 (regionális vagy sokprofilú megyei kórházban mőködı sürgısségi betegellátó osztály vagy sürgısségi centrum)

10 454 400

4. Speciális sürgısségi centrum (egy-egy szakterület regionális vagy országos feladatainak ellátására kijelölt centrum, ha
a 24 órás folyamatos felvételt a hét minden napján ellátja)

2 280 960

5. Traumatológia (a traumatológiai osztály a besorolási szinteknek megfelelı havi
fix összegő díjazásra jogosult, ha a 24 órás folyamatos felvételt a hét minden napján ellátja)

II. szint III. szint
1 742
400

3 484
800

A díjazás nem növelhetı több, azonos ellátási formába tartozó szervezeti egység mőködtetése
esetén sem. A szolgáltató az általa nyújtott 1–3. pont szerinti ellátások közül egy jogcímen, az
5. pont szerinti ellátás esetén pedig további egy jogcímen jogosult díjazásra. A szolgáltató az
1–3. és 5. pont szerinti fix összegő díjazástól függetlenül a 4. pont szerinti ellátások közül
havi fix összegő díjazásra legfeljebb két jogcímen jogosult.
A 4. pont szerinti ellátás esetén amennyiben a szolgáltató csak a hét meghatározott napján
biztosítja a 24 órás folyamatos felvételt, a fix összegő díjazás naparányos részének 80%-ára
jogosult.

3. melléklet a 7/2012. (VI. 29.) EMMI rendelethez
Az R2. 6. számú melléklet „A gyógyúszás elıtti és alatti kontrollvizsgálatok” címő táblázata
helyébe a következı táblázat lép:
Vizsgálat megnevezése

Betegségcsoport sorszáma

Vizsgálat gyakorisága

Releváns szakorvosi vizsgálatok

1. d); 2. a), b); 3. b), c),
d); 5.; 6.; 7.

Releváns szakorvosi vizsgálatok

1. c); 2. c); 3. a); 4. a), b), félévente
c), d)

Releváns szakorvosi vizsgálatok

1. a)

háromhavonta

Terheléses kerékpár ergometria

1. b), c); 3.; 4. a)

évente

Terheléses kerékpár ergometria
vérgázméréssel kiegészítve

1. a)

évente

Háromperces intenzív futás

2. a), b)

évente

Légzésfunkciós vizsgálat

1. a); 2. a), b)

évente

Gerincröntgen (kétirányú álló)

3. b), c)

a rendelı szakorvos által elıírt
idıszakonként

Mellkasröntgen

3. a), d)

a rendelı szakorvos által elıírt
idıszakonként

Vérnyomásmérés

1. c); 5.

a rendelı szakorvos által elıírt
idıszakonként

EKG

1. a); 2. a); 3. a), d); 4. b) évente

Csípıröntgen-felvétel

4. a)

a rendelı szakorvos által elıírt
idıszakonként

Gyermekneurológus konzílium

6.

a rendelı szakorvos által elıírt
idıszakonként

Az alapbetegség diagnózisa önmagában
elegendı

4. c)

a rendelı szakorvos által elıírt
idıszakonként

évente

4. melléklet a 7/2012. (VI. 29.) EMMI rendelethez
„8. melléklet a 5/2004. (XI. 19.) EüM rendelethez
A) Fürdıgyógyászati ellátások
I.

Országos minısítéső fürdık
Közfinanszírozás alapját
képezı ár
(ÁFA nélkül, Ft)

TB támogatás
mértéke (%)

TB támogatás ÁFA nélküli
összege (Ft)

01 Gyógyvizes gyógymedence (ideértve a
hévízi tófürdıt is)

548

50

274

02 Gyógyvizes kádfürdı

649

85

552

03 Iszappakolás

1233

FIX

948

04 Súlyfürdı

748

FIX

561

05 Szénsavas fürdı

1059

FIX

786

06 Orvosi gyógymasszázs

932

FIX

580

07 Víz alatti vízsugármasszázs

1018

FIX

765

08 Víz alatti csoportos gyógytorna

714

85

607

09 Komplex fürdıgyógyászati ellátás

2622

85

2229

Megnevezés

II.

Körzeti minısítéső fürdık
Közfinanszírozás alapját képezı ár (ÁFA
nélkül, Ft)

TB támogatás mértéke
(%)

TB támogatás ÁFA nélküli
összege (Ft)

01 Gyógyvizes gyógymedence

480

50

240

02 Gyógyvizes kádfürdı

579

85

492

03 Iszappakolás

1115

85

948

04 Súlyfürdı

660

85

561

05 Szénsavas fürdı

925

85

786

06 Orvosi gyógymasszázs

829

70

580

07 Víz alatti vízsugármasszázs

900

85

765

08 Víz alatti csoportos
gyógytorna

636

85

541

09 Komplex fürdıgyógyászati
ellátás

2326

85

1977

Közfinanszírozás alapját képezı ár (ÁFA
nélkül, Ft)

TB támogatás mértéke
(%)

TB támogatás ÁFA nélküli
összege (Ft)

424

50

212

Megnevezés

III.

Helyi minısítéső fürdık

Megnevezés

01 Gyógyvizes gyógymedence

02 Gyógyvizes kádfürdı

522

85

444

03 Iszappakolás

981

85

834

04 Súlyfürdı

559

85

475

05 Szénsavas fürdı

909

85

773

06 Orvosi gyógymasszázs

726

70

508

07 Víz alatti vízsugármasszázs

807

85

686

08 Víz alatti csoportos
gyógytorna

539

85

458

09 Komplex fürdıgyógyászati
ellátás

1995

85

1696

Közfinanszírozás alapját képezı ár (ÁFA
nélkül, Ft)

TB támogatás mértéke
(%)

TB támogatás ÁFA nélküli
összege (Ft)

744

100

744

B) Egyéb gyógyászati ellátások
Megnevezés

18 éves kor alatti csoportos
gyógyúszás

C) Egyéb természetes gyógytényezın alapuló gyógyászati ellátás
Megnevezés

Szén-dioxid
gyógygázfürdı
”

Közfinanszírozás alapját képezı ár (ÁFA nélkül,
Ft)

TB támogatás mértéke
(%)

TB támogatás ÁFA nélküli összege
(Ft)

1200

85

1020

