
18/2017. (VIII. 31.) EMMI rendelet a kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető 

meddőségkezelési eljárásokról szóló 49/1997. (XII. 17.) 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 módosításáról1 

hatályos: 2017.10.01 - 2017.10.02 

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés p) pontjában és a kötelező 

egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (4) bekezdés d) pontjában kapott 

felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. 

rendelet 48. § 2. és 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, 

a 2. alcím, valamint az 1. és 2. 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 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 2. pontjában 

meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 

152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró 

nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben – 

a következőket rendelem el: 

1. A kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető meddőségkezelési eljárásokról szóló 

49/1997. (XII. 17.) NM rendelet módosítása 

1. § A kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető meddőségkezelési eljárásokról szóló 

49/1997. (XII. 17.) NM rendelet (a továbbiakban: R1.) 2. §-a a következő (1a) és (1b) bekezdéssel 

egészül ki: 

„(1a) Ha az (1) bekezdés c) pont ca)–cd) alpontja szerinti öt teljes, az embrió beültetésével végződő 

beavatkozás eredményeként legalább egy gyermek élve születik, úgy további négy teljes beavatkozás 

vehető igénybe az Egészségbiztosítási Alap terhére. 

(1b) Ha az (1) bekezdés c) pont ce) és cf) alpontja szerinti beavatkozások eredményeként legalább 

egy gyermek élve születik, úgy további négy teljes beavatkozás vehető igénybe az Egészségbiztosítási 

Alap terhére.” 

2. § Az R1. 2/A. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki: 

„(2a) Az (1) bekezdés szerinti szolgáltatás a kötelező egészségbiztosítás terhére a nő reprodukciós 

kora felső határának eléréséig, de legfeljebb 45. életéve betöltéséig kezdhető meg.” 

3. § Az R1. a következő 6. §-sal egészül ki: 

„6. § A kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető meddőségkezelési eljárásokról szóló 

49/1997. (XII. 17.) 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 szóló 18/2017. (VIII. 31.) EMMI rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított 
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rendelkezéseket a Módr. hatálybalépését követően történő meddőségi kezelésre irányuló 

jelentkezések esetében kell alkalmazni.” 

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 

4. § 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.) 25. §-a 

a következő (18) bekezdéssel egészül ki: 

„(18) A 3. számú melléklet EÜ70 18. pontja alapján 2017. szeptember 30-ig felírt vények 2017. 

november 30-ig kiválthatóak és elszámolhatóak.” 

5. § (1) Az R2. 1. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul. 

(2) Az R2. 3. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul. 

3. Záró rendelkezések 

6. § Ez a rendelet 2017. október 1-jén lép hatályba. 

1. melléklet a 18/2017. (VIII. 31.) EMMI rendelethez 

Az R2. 1. számú mellékletében foglalt táblázat „G03GA” megjelölésű sora helyébe a következő 

rendelkezés lép: 

    TÁMOGATÁSI KATEGÓRIÁK 

  
 

NORMATÍV 

EMELT 

INDIKÁCIÓ- 

HOZ  

KÖTÖTT 

KIEMELT 

INDIKÁCIÓ- 

HOZ KÖTÖTT 

KÜLÖN-  

KERET) 

(ATC 
ATC 

MEGNEVEZÉS 
0% 25% 55% 80% 

  

ÉRTÉK  

NÉLKÜL 

ÁTLAGON  

ALULI 
ÁTLAGOS 

ÁTLAGON  

FELÜLI 

„ 

G03GA gonadotropinok X   X   X     

” 

2. melléklet a 18/2017. (VIII. 31.) EMMI rendelethez 

    1.     Az R2. 3. számú melléklet „Eü 90 százalékos támogatási kategória” része a következő EÜ90 36. 

ponttal egészül ki: 

„EÜ90 36. 



TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK: 

– Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes 

szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet szerinti intézményi regisztrációs listán szereplő, 

bizonyítottan meddő nők in vitro fertilizációs kezeléséhez 

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE 

VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK: 

MUNKAHELY:    SZAKKÉPESÍTÉS:    JOGOSULTSÁG: 

Kijelölt intézmény    Szülészet-nőgyógyászat    írhat 

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot): 

N97 

Kijelölt intézmények*: 

Város Intézmény neve 

Budapest Forgács Intézet Egészségügyi és Szolgáltató Kft. 

Budapest Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházak Szülészet-Nőgyógyászati Osztály 

Budapest Kaáli Ambuláns Nőgyógyászati Intézet Kft. 

Budapest 

Semmelweis Egyetem Általános szülészet, II. sz. Szülészeti osztály, Általános Szülészeti 

Osztály  

– Újszülött, I. és II. Általános nőgyógyászat osztály 

Budapest Sterilitás Egészségügyi Ellátó Kft. 

Debrecen 
Debreceni Egyetem Klinikai Központ Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika Általános 

Szülészet-Nőgyógyászat 

Győr Kaáli Ambuláns Nőgyógyászati Intézet Kft. – Győr 

Kaposvár Kaáli Ambuláns Nőgyógyászati Intézet Kft. – Kaposvár 

Kaposvár Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház 

Pécs 
Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika Általános 

Szülészet-Nőgyógyászat 

Szeged Kaáli Ambuláns Nőgyógyászati Intézet Kft. – Szeged 

Tapolca Pannon Reprodukciós Intézet és Szolgáltató Kft 



*Jelen EÜ pont alapján in vitro fertilizációs kezelés végzésére finanszírozási szerződéssel rendelkező 

intézményekben a kötelező egészségbiztosítás terhére igénybe vett in vitro fertilizációs kezelés 

keretében felhasznált gyógyszer írható.” 

2.     Hatályát veszti az R2. 3. számú melléklet „Eü 70 százalékos támogatási kategória” részének Eü70 

18. pontja. 

 

1 A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2017. október 2. 

napjával. 
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