
139/2010. (IV. 28.) Korm. rendelet egyes egészségügyi tárgyú kormányrendeletek 
jogharmonizációs célú módosításáról 

Hatályosság: 2010.05.01 - 2010.05.02  
 
A Kormány a kötelezı egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § 
(2) bekezdés a) pontjában, 
a 3. § tekintetében a kötelezı egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 
83. § (2) bekezdés d) pontjában, 
a 4. § tekintetében az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói 
hatáskörében, az Alkotmány 40. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, 
valamint a kötelezı egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (5) 
bekezdésében 
kapott felhatalmazás alapján, 
az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 
következıket rendeli el: 

1. § A kötelezı egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 
végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet 12/A. § (6) bekezdésében a 
„Közösségi rendelet” szövegrész helyébe a „szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról 
és annak végrehajtásáról szóló uniós rendeletek” szöveg lép. 

(6) A Közösségi rendelet szerinti formanyomtatványt, illetıleg az Európai Egészségbiztosítási Kártyát (a 
továbbiakban: EU-Kártya) az érvényes jogviszonnyal rendelkezı biztosított az ország területén bármely REP-
nél, illetve kirendeltségnél igényelheti. 

2. § Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történı finanszírozásának 
részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 13. § (1) bekezdés b) pontjában a 
„szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra, önálló 
vállalkozókra és családtagjaikra történı alkalmazásáról szóló 1408/71/EGK rendelet” 
szövegrész helyébe a „szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak 
végrehajtásáról szóló uniós rendeletek” szöveg lép. 

13. § (1) Ha a területi ellátási kötelezettséggel mőködı háziorvosi szolgálat a Hr. 3. §-ának (3) bekezdése 
alapján olyan térítésmentes ellátásra jogosult személyt lát el (ide nem értve az ügyeleti szolgálatban ellátottakat), 
aki 

a) biztosított, azonban az adott szolgálathoz nem jelentkezett be, vagy 
b) nemzetközi egyezmény, vagy a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó 

munkavállalókra, önálló vállalkozókra és családtagjaikra történı alkalmazásáról szóló 1408/71/EGK 
rendelet alapján jogosult az ellátásra [a továbbiakban a)–b) együtt: eseti ellátás], 
a szolgáltató a (3)–(5) bekezdésben meghatározottak szerint részesül az E. Alapból díjazásban. 

(2) Az (1) bekezdést alkalmazni kell a helyettesítés során is, kivéve, ha az ellátott biztosított a helyettesítı, 
illetıleg a helyettesített praxisba bejelentkezett. 

(3) A háziorvosi szolgáltató a tárgyhót követı hónap 5. napjáig az ambuláns napló adatai alapján a 4. számú 
melléklet szerint jelenti az általa nyújtott eseti ellátásokat a finanszírozónak kísérıjegyzékkel, számítógépes 
adathordozón. Az OEP az adatokat összegyőjti, és az eseti ellátások így elıálló számával elosztja az eseti ellátás 
díjazására rendelkezésre álló havi keretösszeget. A kapott összeg, de legfeljebb 600 forint, a tárgyhóban az egy 
eseti ellátásra kiutalható díj. 

(4) A háziorvosi szolgáltató részére az általa jelentett eseti ellátások száma és a (3) bekezdés szerinti díj 
szorzatának megfelelı összeget az OEP legkésıbb a jelentés leadását követı hónapban utalványozza a 6. § (3) 
bekezdése szerint. 
(5) Amennyiben az eseti ellátások díjazására szolgáló havi keretösszeg nem kerül felhasználásra, annak 
maradványát a háziorvosi szolgálatok következı havi teljesítményarányos díjazásához kell hozzáadni. 



3. § A külföldi gyógykezelésekkel kapcsolatos egyes kérdésekrıl szóló 227/2003. (XII. 13.) 
Korm. rendelet 10. § (1) bekezdésében az „az Európai Közösség migráns munkavállalóinak, 
önálló vállalkozóinak, valamint ezek családtagjainak szociális biztonságáról szóló közösségi 
rendeleteinek” szövegrész helyébe az „a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és 
annak végrehajtásáról szóló uniós rendeletek” szöveg lép. 

10. § (1) E rendelet elıírásait a külföldi gyógykezelésre jogosult személyek részére nyújtandó gyógykezelések 
tekintetében az Európai Közösség migráns munkavállalóinak, önálló vállalkozóinak, valamint ezek 
családtagjainak szociális biztonságáról szóló közösségi rendeleteinek (a továbbiakban együtt: R.) szabályai 
szerint – a (2)–(5) bekezdésekben foglaltakra figyelemmel – kell alkalmazni. 

(2) A 2. § (1) bekezdést azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy ha a külföldi gyógykezelésre az R. 
alkalmazásával kerül sor, akkor az OEP a külföldi gyógykezelésre jogosult személy külföldi gyógykezelésének 
költségeit az R. szabályai szerint téríti meg. 

(3) Amennyiben a külföldi gyógykezelésre az R. alkalmazásával kerül sor, a 4. § (2) bekezdésében és a 8. §-
ban biztosított mérlegelési lehetıség kizárólag a külföldi gyógykezelés költségei kötelezıen meg nem térítendı 
részének OEP általi visszatérítésére alkalmazható, amennyiben teljesülnek e rendelet 2. §-ának (5) bekezdésében 
foglalt feltételek. 

(4) Az R. alkalmazása során a 7. § (1) bekezdésének a) pontjából a számlák átadására vonatkozó 
kötelezettséget nem kell alkalmazni. 
(5) Amennyiben az R. szabályai szerint nem tagadható meg a hozzájárulás a külföldi gyógykezelésnek az 
Európai Unió tagállamában vagy az Európai Gazdasági Térségrıl szóló megállapodásban részes más államban, 
illetve olyan államban történı nyújtásához, amelynek állampolgára az Európai Közösség és tagállamai, valamint 
az Európai Gazdasági Térségrıl szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerzıdés 
alapján a szabad mozgás és tartózkodás joga tekintetében az Európai Gazdasági Térségrıl szóló 
megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez (a továbbiakban együtt: EGT-állam), 
akkor e rendelet 2. § (5) bekezdését és 5. §-át nem kell alkalmazni. 

4. § Az Országos Egészségbiztosítási Pénztárról szóló 317/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 3. 
§ (2) bekezdés a) pont ag) alpontjában a „szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen 
belül mozgó munkavállalókra és családtagjaikra történı alkalmazásáról szóló, 1971. június 
14-i 1408/71/EGK tanácsi rendelet” szövegrész helyébe a „szociális biztonsági rendszerek 
koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós rendeletek” szöveg lép. 

3. § (1) Az OEP központi szerve ellátja a jogszabályokban meghatározott feladatait, ennek keretében 
a) végzi az Egészségbiztosítási Alap (a továbbiakban: E. Alap) kezelésével – ideértve a finanszírozással és az 

ártámogatás-elszámolással kapcsolatos feladatokat –, a nyilvántartások vezetésével, a pénzügyi elszámolásokkal 
és az adatszolgáltatási kötelezettséggel kapcsolatos feladatokat, 

b) részt vesz az E. Alap költségvetésének tervezésében és a zárszámadás elkészítésében, 
c) ellátja a REP-ek mőködési költségvetésével, valamint az E. Alap részletes elıirányzatainak megállapításával 

kapcsolatban hatáskörébe utalt feladatokat, 
d) lefolytatja a gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásával, az egészségügyi 

technológiák befogadásával kapcsolatos eljárásokat, 
e) végzi a nem az egészségbiztosítás keretében igénybe vehetı ellátásokkal kapcsolatosan hatáskörébe utalt 

feladatokat, 
f) vezeti a társadalombiztosítási támogatásban részesülı gyógyszerekrıl, gyógyászati segédeszközökrıl, 

gyógyászati ellátásokról szóló egységes nyilvántartást, 
g) vezeti az egészségbiztosítási nyilvántartásokat, 
h) lefolytatja a jogszabályokban elıírt jogorvoslati, egyedi engedélyezési, illetve méltányossági eljárásokat, 
i) a külön jogszabályban meghatározottak szerint irányítja és mőködteti a biztosítási ág felügyeleti, 

költségvetési, szakmai és belsı ellenırzési rendszerét, 
j) irányítja, mőködteti és fejleszti az egészségbiztosítás feladatainak ellátásához szükséges informatikai 

rendszereket, gondoskodik a statisztikai adatok győjtésérıl, valamint azok szükség szerinti részletezettségő 
közzétételérıl, 

k) részt vesz az egészségbiztosítást érintı folyamatok elemzésében és értékelésében, valamint a rövid, közép- 
és hosszú távú fejlesztési koncepciók kidolgozásában, 



l) feladatkörében közremőködik a társadalombiztosítással kapcsolatos nemzetközi szerzıdések elıkészítésében 
és végrehajtásában, kapcsolatot tart fenn a kijelölt illetékes teherviselıvel, illetve szervekkel, végzi az európai 
uniós tagságból adódó koordinációs feladatokat, továbbá részt vesz az uniós szakbizottságok, illetıleg a 
nemzetközi szervezetek szakmai munkájában, 

m) gondoskodik az egészségbiztosítással kapcsolatos tájékoztatásról és az igényérvényesítést segítı 
szolgáltatások fejlesztésérıl, 

n) gondoskodik az egészségbiztosítási ágazat vezetıinek és ügyintézıinek képzésérıl, továbbképzésérıl és 
vizsgáztatásáról, ideértve az egészségbiztosítási kifizetıhelyek ügyintézıinek képzését is, 

o) véleményezi a kötelezı egészségbiztosítással kapcsolatos jogszabályok tervezetét, valamint javaslatot tesz 
ezen jogszabályok módosítására, új jogszabály megalkotására, 

p) a REP-ek vonatkozásában koordinálja, felügyeli, ellenırzi a hatáskörükbe tartozó feladatok ellátását, 
q) ellátja mindazon további feladatokat, amelyeket jogszabály vagy az alapító okirat a hatáskörébe utal. 
(2) A REP ellátja a jogszabályokban meghatározott feladatait, ennek keretében 
a) ellátja 
aa) a saját költségvetésére vonatkozóan a tervezéssel, gazdálkodással, beszámolással, valamint az 

adatszolgáltatással, 
ab) a visszafizetési és megtérítési kötelezettséggel összefüggı eljárásokkal, 
ac) a foglalkoztató, valamint a kifizetıhely ellenırzésével, 
ad) az egyedi engedélyezési, méltányossági eljárásokkal, 
ae) a pénzbeli ellátásokkal, valamint a baleseti ellátásokkal, az utazási költségtérítéssel, 
af) az egészségbiztosítási nyilvántartások vezetésével, 
ag) a TAJ-számot igazoló hatósági igazolvány, a nemzetközi egyezmények, illetve a szociális biztonsági 

rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra és családtagjaikra történı alkalmazásáról 
szóló, 1971. június 14-i 1408/71/EGK tanácsi rendelet szerinti formanyomtatvány, továbbá az Európai 
Egészségbiztosítási Kártya kibocsátásával 
kapcsolatosan a hatáskörébe tartozó feladatokat, 

b) szerzıdést köt 
ba) az egészségügyi szolgáltatások finanszírozására, 
bb) gyógyszer, gyógyászati segédeszköz kiszolgáltatására, gyógyászati ellátás nyújtására és az ehhez 

kapcsolódó ártámogatás elszámolására, folyósítására, 
bc) a nem finanszírozott egészségügyi szolgáltató orvosával gyógyszer, gyógyászati segédeszköz, gyógyászati 

ellátás támogatással történı rendelésére, 
bd) az orvossal gyógyszer, gyógyászati segédeszköz saját maga vagy a Polgári Törvénykönyv szerinti 

hozzátartozója részére (pro família) támogatással történı rendelésére, 
c) ellenırzi a b) pont szerinti szerzıdések teljesítését, 
d) ellátja mindazon további feladatokat, amelyeket jogszabály vagy az alapító okirat a hatáskörébe utal. 
(3) A 2. § (1) bekezdésében foglaltaktól eltérıen a REP a (2) bekezdés a) pont af)–ag) alpontjában 

meghatározott hatáskörét országos illetékességgel gyakorolja. 

 

5. § Ez a rendelet 2010. május 1-jén lép hatályba, és 2010. május 2-án hatályát veszti. 

 

Bajnai Gordon s. k., 
miniszterelnök 


