4/2010. (II. 9.) EüM rendelet a várólista-sorrend kialakításának és az eltérés
lehetıségének egészségügyi szakmai feltételeirıl szóló 45/2006. (XII. 27.) EüM rendelet
módosításáról
Hatályosság: 2010.02.24 - 2010.02.25
A kötelezı egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (4)
bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egészségügyi miniszter feladat- és
hatáskörérıl szóló 161/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § b) pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva a következıket rendelem el:
1. § A várólista-sorrend kialakításának és az eltérés lehetıségének egészségügyi szakmai
feltételeirıl szóló 45/2006. (XII. 27.) EüM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-a helyébe a
következı rendelkezés lép:
„1. § E rendelet alkalmazásában várólista protokoll az egészségügyi ellátásnak a várólista
alapján nyújtható ellátások részletes szabályairól szóló 287/2006. (XII. 23.) Korm.
rendelet szerinti várólista vagy betegfogadási lista alapján történı igénybevételére
vonatkozó – az egészségügyi miniszter rendeletében közzétett – orvos-szakmai szabályok
összessége.”
1. § E rendelet alkalmazásában várólista protokoll a külön jogszabály szerinti várólista alapján
nyújtott egészségügyi ellátás igénybevételére vonatkozó – az egészségügyi miniszter
rendeletében közzétett – orvos-szakmai szabályok összessége.
2. § Az R.
a) 2. § (1) bekezdésében a „(2) bekezdésében” szövegrész helyébe a „(3) bekezdésében”
szöveg,
b) 2. § (1)–(3) bekezdésében, valamint 3. § (1) bekezdés b) pontjában és (2) bekezdés b)
pontjában a „várólistára” szövegrészek helyébe a „várólistára és a betegfogadási listára”
szöveg,
c) 2. § (2) bekezdésében a „várólistán” szövegrészek helyébe a „várólistán vagy a
betegfogadási listán” szöveg,
d) 2. § (3) bekezdésében a „(2) bekezdésének” szövegrész helyébe a „(3) bekezdésének”
szöveg, az „ , a várólista-sorrendnek” szövegrész helyébe az „a várólista vagy a betegfogadási
lista szerinti sorrendtıl” szöveg, az „eltérése” szövegrész helyébe az „eltérés” szöveg, a
„várólista-sorrend” szövegrészek helyébe a „várólista- vagy betegfogadási lista sorrend”
szöveg,
e) 3. § (1) bekezdésében a „várólista alapján” szövegrész helyébe a „várólista vagy a
betegfogadási lista alapján” szöveg,
f) 4. §-ában a „várólista-sorrendtıl” szövegrész helyébe a „várólista- vagy a betegfogadási
lista sorrendtıl” szöveg
lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követı 15. napon lép hatályba, és a hatálybalépését követı
napon hatályát veszti.
Dr. Székely Tamás s. k.,
egészségügyi miniszter

