
Az egészségügyi miniszter 51/2009. (XII. 30.) EüM rendelete az egészségügyi szakellátás 
társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseirıl szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet és 

az emberi vér és vérkomponensek győjtésére, vizsgálatára, feldolgozására, tárolására és 
elosztására vonatkozó minıségi és biztonsági elıírásokról, valamint ezek egyes technikai 

követelményeirıl szóló 3/2005. (II. 10.) EüM rendelet módosításáról 
 

 
 
A kötelezı egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (4) bekezdés k), l) 
és m) pontjában, valamint az egészségügyrıl szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés r) 
pontjában kapott felhatalmazás alapján – az egészségügyi miniszter feladat- és hatáskörérıl szóló 
161/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) és b) pontja szerinti feladatkörömben eljárva – a 
következıket rendelem el: 
 
1. § (1) Az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseirıl szóló 

9/1993. (IV. 2.) NM rendelet (a továbbiakban: R.) 1/A. számú melléklete az 1. melléklet szerint 
módosul. 
(2) Az R. 3. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul. 
(3) Az R. 4. számú melléklete a 3. melléklet szerint módosul. 
(4) Az R. 14. számú melléklete a 4. melléklet szerint módosul. 

 
2. § Az emberi vér és vérkomponensek győjtésére, vizsgálatára, feldolgozására, tárolására és 

elosztására vonatkozó minıségi és biztonsági elıírásokról, valamint ezek egyes technikai 
követelményeirıl szóló 3/2005. (II. 10.) EüM rendelet (a továbbiakban: EüM r.) 4. számú 
melléklete 
a) az 5. melléklet, 
b) a 6. melléklet 

szerint módosul. 
 
3. § (1) Ez a rendelet – a (2)–(4) bekezdésben foglalt kivétellel – 2009. december 31-én lép hatályba. 

(2) Az 1. § (2) és (4) bekezdése, valamint az (5) bekezdés 2010. január 1-jén lép hatályba. 
(3) Az 1. § (1) és (3) bekezdése 2010. július 1-jén lép hatályba. 
(4) A 2. § hatálybalépésérıl külön jogszabály rendelkezik. 
(5) Az R. 9/C. §-ában a „27. §-ának (15) bekezdése” szövegrész helyébe a „28/A. §-a” szöveg 
lép. 
(6) Ez a rendelet a 2004/33/EK irányelv III. mellékletében a teljes vér és vérkomponensek 
donoraira megállapított alkalmassági kritériumok némelyikétıl az influenza A(H1N1) 
világjárvány nyomán felmerülı vérhiány kockázata miatt történı ideiglenes eltérés 
engedélyezésérıl szóló, 2009. november 3-i 2009/135/EK bizottsági irányelv rendelkezéseinek 
való megfelelést szolgálja. 
(7) Ez a rendelet 2010. július 2-án a hatályát veszti. 

 
 

Dr. Székely Tamás s. k., 
egészségügyi miniszter 



1. melléklet az 51/2009. (XII. 30.) EüM rendelethez 
Tételes elszámolás alá esı gyógyszerek jegyzéke és kódja melléklet bıvült 

2010. július 1-jén lép hatályba 
 

Az R. 1/A. számú melléklete a 

„ 

06034 
XIGRIS (aktivált alfa drotrekogin) 
5 mg por oldatos infúzióhoz 

06035 

R. 4. sz. melléklete 
szerint XIGRIS (aktivált alfa drotrekogin) 

20 mg por oldatos infúzióhoz 

Felnıtt betegek többszervi 
elégtelenséggel járó szepszisének 
kiegészítı kezelése 

” 
szövegrészt követıen 
 
„ 

06036 
AVASTIN (bevacizumab) 25 
mg/ml koncentrátum oldatos 
infúzióhoz (4 ml) 

06037 

R. 4. sz. melléklete 
szerint AVASTIN (bevacizumab) 25 

mg/ml koncentrátum oldatos 
infúzióhoz (16 ml) 

Metasztatikus colorectalis 
carcinoma elsıvonalbeli kezelése 
fluoropirimidin-alapú 
kemoterápiával kombinációban. 
HER2-negatív metasztatikus 
emlıkarcinóma elsıvonalbeli 
kezelése paclitaxel 
kombinációban. 

„ 

szöveggel egészül ki. 

 
 
OENO Kompetencia Gyógyszer megnevezése Finanszírozott indikációs kör 
06010 R. 4. sz 

melléklete 
szerint 

HERCEPTIN (trastuzumab) 150 mg por oldatos infúzióhoz való 
koncentrátumhoz 

Fokozott HER2-expressziót vagy 
HER2 génamplifikációt mutató 
metasztatikus és korai  
emlıkarcinóma 

06011 ALIMTA (pemetrexed) 500 mg por oldatos infúzióhoz való 
koncentrátum 

06012 

R. 4. sz. 
melléklete 
szerint ALIMTA (pemetrexed) 100 mg por oldatos infúzióhoz való 

koncentrátum 

Nem laphámsejtes, nem kissejtes 
tüdırák másodvonalbeli kezelése 
monoterápiában, malignus 
pleuralis mesothelioma 
elsıvonalbeli kezelése ciszplatin 
kombinációban. 

06030 1 FABRAZYME (beta agalsidase) 5 mg por oldatos infúzióhoz 
valókoncentrátumhoz 

Fabry-betegség (-galaktozidáz  
A hiány) 

06031 1 FABRAZYME (beta agalsidase) 35 mg por oldatos infúzióhoz 
való koncentrátumhoz 

 

06032 1 REPLAGAL (agalsidase alfa) 1 mg/ml koncentrátum oldatos 
infúzióhoz (1 ml) 

 

06033 1 REPLAGAL (agalsidase alfa) 1 mg/ml koncentrátum oldatos 
infúzióhoz (3,5 ml) 

 

06034 XIGRIS (aktivált alfa drotrekogin) 5 mg por oldatos infúzióhoz 
06035 

R. 4. sz. 
melléklete 
szerint 

XIGRIS (aktivált alfa drotrekogin) 20 mg por oldatos infúzióhoz 
Felnıtt betegek többszervi 
elégtelenséggel járó szepszisének 
kiegészítı kezelése 

 

 



2. melléklet az 51/2009. (XII. 30.) EüM rendelethez  
2010. január 1-jén lép hatályba 

 

a 001A HBCS normatív napja és súlyszáma nıtt 

1. Az R. 3. számú mellékletében a 

* 01P 001A 
Speciális intracranialis mőtétek 
18 év felett, nem trauma miatt 

2 50 10 4,56767 

szövegrész helyébe a 

* 01P 001A 
Speciális intracranialis mőtétek 
18 év felett, nem trauma miatt 

2 50 12 4,77861 

szöveg lép. 

 

 
9570 új kiegészítı, korlátozott intézeti körben végezhetı HBCS-t hoztak létre 

2. Az R. 3. számú melléklete a 

 99P 9634 Kissebészeti beavatkozások III. 1 28 1 0,12656 

szövegrészt követıen a 

++ 99M 9570 
Kiegészítı HBCs H1N1 
influenza gyógyszeres 
kezelésére 

5 0 0 0,04520 

szöveggel egészül ki. 

 

3. melléklet az 51/2009. (XII. 30.) EüM rendelethez 

új kemoterápiás kódokat hoztak létre, a meghatározott intézeti körben végezhetı ellátásokat tartalmazó 
homogén betegségcsoportokban 

2010. július 1-jén lép hatályba 

Az R. 4. számú mellékletének 125/b. pontja a 

„73991  
Kemoterápia, HER+TXT 3 hetes (fenntartó ciklus) protokoll 
szerint” 

szövegrészt követıen a 

„75251  
Kemoterápia, Bevacizumab + heti TAX protokoll szerint (01. 
fázis) 

75252  
Kemoterápia, Bevacizumab + heti TAX protokoll szerint (02. 
fázis) 

75261  Kemoterápia, Bevacizumab + TAX protokoll szerint (01. fázis)” 

szöveggel egészül ki. 

 
125/b. Emlı (C50)  
*,99M 959A Rosszindulatú daganat kemoterápiája „A” 
*,99M 959C Rosszindulatú daganat kemoterápiája „C” 
*,99M 959E Rosszindulatú daganat kemoterápiája „E” 



*, 99M 959F Rosszindulatú daganat kemoterápiája „F” 
*, 99M 959G Rosszindulatú daganat kemoterápiája „G” 
*, 99M 959H Rosszindulatú daganat kemoterápiája „H” 
*, 99M 959I Rosszindulatú daganat kemoterápiája „I” 
*,99M 959J Rosszindulatú daganat kemoterápiája „J” 
*,99M 959K Rosszindulatú daganat kemoterápiája „K” 
*,99M 959L Rosszindulatú daganat kemoterápiája „L”  
 
70181 Kemoterápia, GEM+TAX protokoll szerint (01. fázis) 
70182 Kemoterápia, GEM+TAX protokoll szerint (02. fázis) 
70191 Kemoterápia, capecitabine monoterápia protokoll szerint (01. fázis) 
70201 Kemoterápia, HER+TXT/A telítı ciklus protokoll szerint (01. fázis) 
70202 Kemoterápia, HER+TXT/A telítı ciklus protokoll szerint (02. fázis) 
70205 Kemoterápia, HER+TXT/A telítı ciklus protokoll szerint (03. fázis) 
70211 Kemoterápia, HER+TXT/B fenntartó ciklus protokoll szerint (01. fázis) 
70212 Kemoterápia, HER+TXT/B fenntartó ciklus protokoll szerint (02. fázis) 
70213 Kemoterápia, HER+TXT/B fenntartó ciklus protokoll szerint (03. fázis) 
70591 Kemoterápia, TXT+CDDP protokoll szerint (01. fázis) 
70661 Kemoterápia, HER+TXT/C heti adagolásban telítı ciklus protokoll szerint (01. fázis) 
70662 Kemoterápia, HER+TXT/C heti adagolásban telítı ciklus protokoll szerint (02. fázis) 
70663 Kemoterápia, HER+TXT/C heti adagolásban telítı ciklus protokoll szerint (03. fázis) 
70664 Kemoterápia, HER+TXT/C heti adagolásban telítı ciklus protokoll szerint (04. fázis) 
70665 Kemoterápia, HER+TXT/C heti adagolásban telítı ciklus protokoll szerint (05. fázis) 
70666 Kemoterápia, HER+TXT/C heti adagolásban telítı ciklus protokoll szerint (06. fázis) 
70671 Kemoterápia, HER+TXT/D heti adagolásban fenntartó ciklus protokoll szerint (01. fázis) 
70672 Kemoterápia, HER+TXT/D heti adagolásban fenntartó ciklus protokoll szerint (02. fázis) 
70673 Kemoterápia, HER+TXT/D heti adagolásban fenntartó ciklus protokoll szerint (03. fázis) 
70674 Kemoterápia, HER+TXT/D heti adagolásban fenntartó ciklus protokoll szerint (04. fázis) 
70675 Kemoterápia, HER+TXT/D heti adagolásban fenntartó ciklus protokoll szerint (05. fázis) 
70676 Kemoterápia, HER+TXT/D heti adagolásban fenntartó ciklus protokoll szerint (06. fázis) 
70681 Kemoterápia, HER kiegészítı protokoll szerint (01. fázis) 
70691 Kemoterápia, HER+TAX/A telítési ciklus protokoll szerint (01. fázis) 
70692 Kemoterápia, HER+TAX/A telítési ciklus protokoll szerint (02. fázis) 
70693 Kemoterápia, HER+TAX/A telítési ciklus protokoll szerint (03. fázis) 
70701 Kemoterápia, HER+TAX/B fenntartó ciklus protokoll szerint (01. fázis) 
70702 Kemoterápia, HER+TAX/B fenntartó ciklus protokoll szerint (02. fázis) 
70703 Kemoterápia, HER+TAX/B fenntartó ciklus protokoll szerint (03. fázis) 
71031 Kemoterápia, heti adagolású TXT protokoll szerint (01. fázis) 
71181 Kemoterápia, heti HER+TAX protokoll szerint (01. fázis) 
71182 Kemoterápia, heti HER+TAX protokoll szerint (02. fázis) 
71191 Kemoterápia, heti TAX protokoll szerint (01. fázis) 
71351 Kemoterápia, HER+TAX/C heti adagolásban telítı ciklus protokoll szerint (01. fázis) 
71352 Kemoterápia, HER+TAX/C heti adagolásban telítı ciklus protokoll szerint (02. fázis) 
71353 Kemoterápia, HER+TAX/C heti adagolásban telítı ciklus protokoll szerint (03. fázis) 
71354 Kemoterápia, HER+TAX/C heti adagolásban telítı ciklus protokoll szerint (04. fázis) 
71355 Kemoterápia, HER+TAX/C heti adagolásban telítı ciklus protokoll szerint (05. fázis) 
71356 Kemoterápia, HER+TAX/C heti adagolásban telítı ciklus protokoll szerint (06. fázis) 
71361 Kemoterápia, HER+TAX/D heti adagolásban fenntartó ciklus protokoll szerint (01. fázis) 
71362 Kemoterápia, HER+TAX/D heti adagolásban fenntartó ciklus protokoll szerint (02. fázis) 
71363 Kemoterápia, HER+TAX/D heti adagolásban fenntartó ciklus protokoll szerint (03. fázis) 
71364 Kemoterápia, HER+TAX/D heti adagolásban fenntartó ciklus protokoll szerint (04. fázis) 
71365 Kemoterápia, HER+TAX/D heti adagolásban fenntartó ciklus protokoll szerint (05. fázis) 
71366 Kemoterápia, HER+TAX/D heti adagolásban fenntartó ciklus protokoll szerint (06. fázis) 
71371 Kemoterápia, HER monoterápia telítési ciklus protokoll szerint (01. fázis) 
71401 Kemoterápia, capecitabine-TXT protokoll szerint (01. fázis) 
72431 Kemoterápia, TAX+ADM protokoll szerint (01. fázis) 
72441 Kemoterápia, TAX+EPI protokoll szerint (01. fázis) 
72451 Kemoterápia, TXT+EPI protokoll szerint (01. fázis) 
72461 Kemoterápia, TXT+ADM protokoll szerint (01. fázis) 
72491 Kemoterápia, CDDP+TXT/A protokoll szerint (emlı) (01. fázis) 



72501 Kemoterápia, CBP+TXT/A protokoll szerint (emlı) (01. fázis) 
72741 Kemoterápia, FE120C protokoll szerint (01. fázis) 
72771 Kemoterápia, TAC/B protokoll szerint (01. fázis) 
72781 Kemoterápia, FE100C+TXT (A) protokoll szerint (01. fázis) 
72782 Kemoterápia, FE100C+TXT (A) protokoll szerint (02. fázis) 
72783 Kemoterápia, FE100C+TXT (A) protokoll szerint (03. fázis) 
72791 Kemoterápia, FE100C+TXT (B) protokoll szerint (01. fázis) 
72792 Kemoterápia, FE100C+TXT (B) protokoll szerint (02. fázis) 
72793 Kemoterápia, FE100C+TXT (B) protokoll szerint (03. fázis) 
73081 Kemoterápia, L-AC protokoll szerint (01. fázis) 
73691 Kemoterápia, CDDP+TAX/B protokoll szerint (01. fázis) 
73861 Kemoterápia, TXT+CBP heti protokoll szerint (01. fázis) 
73941 Kemoterápia, HER+TAX 3 hetes (telítı ciklus) protokoll szerint (01. fázis) 
73951 Kemoterápia, HER+TAX 3 hetes (fenntartó ciklus) protokoll szerint (01. fázis) 
73981 Kemoterápia, HER+TXT 3 hetes (telítı ciklus) protokoll szerint (01. fázis) 
73991 Kemoterápia, HER+TXT 3 hetes (fenntartó ciklus) protokoll szerint (01. fázis) 
75661 Kemoterápia, HER 3 heti töltıdózis protokoll szerint (01. fázis) 
75671 Kemoterápia, HER 3 heti fenntartó dózis protokoll szerint (01. fázis) 
79201 Kemoterápia, TAX monoterápia protokoll szerint (01. fázis) 
79211 Kemoterápia, TXT monoterápia protokoll szerint (01. fázis) 
 
0101 Fıv. Önk. Szent Imre Kórháza, Budapest 
0106 Fıv. Önkorm. Szent János és Észak-budai Egyesített Kórházai 
0109 Fıv. Önk. Egyesített Szent István és Szent László Kórház-Rendelıintézet, Budapest 
0112 Fıv. Önk. Bajcsy-Zsilinszky Kórháza, Budapest 
0116 Fıv. Önk. Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelıintézet és Baleseti Központ, Budapest 
0118 Fıv. Önk. Uzsoki Utcai Kórháza, Budapest 
0122 Fıv. Önk. Heim Pál Gyermekkórháza, Budapest 
0140 Semmelweis Egyetem, Budapest 
0154 Országos Onkológiai Intézet, Budapest 
01A6 Állami Egészségügyi Központ, Budapest 
0242 Pécsi Tudományegyetem, Orvostudományi és Egészségtudományi Centrum 
0301 Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza, Kecskemét 
0401 Békés Megyei Pándy Kálmán Kórház, Gyula 
0502 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház, Miskolc 
0601 Dr. Bugyi István Kórház, Szentes 
0643 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ 
0701 Fejér Megyei Szent György Kórház, Székesfehérvár 
0801 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Gyır 
0901 Kenézy Kórház Rendelıintézet Egészségügyi Szolgáltató Kft., Debrecen 
0940 Debreceni Egyetem, Orvos- és Egészségtudományi Centrum 
1011 Heves Megyei Önkormányzat Kórháza Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kiemelkedıen Közhasznú 
Kft. 
1101 Megyei Szent Borbála Kórház, Tatabánya 
1201 Szent Lázár Megyei Kórház, Salgótarján 
1309 Pest Megyei Flór Ferenc Kórház, Kistarcsa 
1401 Kaposi Mór Oktató Kórház, Kaposvár 
1501 Nyíregyháza, Jósa András Oktató Kórház Nonprofit Kft. 
1601 Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelıintézet, Szolnok 
1701 Tolna Megyei Önkormányzat Kórháza, Szekszárd 
1801 Szombathely, Markusovszky Kórház Zrt. 
1901 Veszprém, Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Non-profit Zrt. 
2001  Zala Megyei Kórház, Zalaegerszeg 
 
 



4. melléklet az 51/2009. (XII. 30.) EüM rendelethez 

a 015A HBCS kikerült a garanciakivételek közül 
2010. január 1-jén lép hatályba 

Az R. 14. számú mellékletének I. B) pontjában a 

01M 015A 
Cerebrovascularis betegségek (kivéve: TIA), praecerebralis érelzáródással speciális 
kezeléssel 

szövegrész hatályát veszti. 

 
 

5. melléklet az 51/2009. (XII. 30.) EüM rendelethez 

Az EüM r. 4. számú mellékletének 1.2. alpontjában a 

Hemoglobin nık esetében ≥ 125 g/l férfiak esetében ≥ 135 g/l 
Valamennyi teljes vért, illetve 
sejtes alkotórészt adó allogén 
donorra vonatkozik 

szövegrész helyébe a 

Hemoglobin nık esetében ≥ 120 g/l férfiak esetében ≥ 130 g/l 
Valamennyi teljes vért, illetve 
sejtes alkotórészt adó allogén 
donorra vonatkozik 

szöveg lép. 

 

 

6. melléklet az 51/2009. (XII. 30.) EüM rendelethez 

Az EüM r. 4. számú mellékletének 2.2.1. alpontjában az 

Influenzához hasonló betegség 2 hét a tünetek megszőnése után 

szövegrész helyébe az 

Influenzához hasonló betegség 1 hét a tünetek megszőnése után 

szöveg lép. 

 
 


