
59/2021. (XII. 28.) EMMI rendelet 

egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek robotsebészeti 

eljárásokkal összefüggő módosításáról 

 

Tartalom: 

1. Az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről 

szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet módosítása 

•Tételes elszámolás alá eső egyszerhasználatos eszközök és implantátumok jegyzéke, kódja, 

valamint az elszámolásra jogosult intézetek köre 

 bővült: 

o 0135P Robotsebészeti műtétek során felhasznált bizonyos egyszerhasználatos 

eszközök 

 Elszámolásra jogosult intézetek: 

o 2879 Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház 

o 2906 Országos Onkológiai Intézet 

 homogén betegségcsoportok táblázat bővült: 

o új HBCS csoport: 

** 

Főcsoport: 

99 

Főcsoport nélküli homogén 

betegségcsoportok 

Alsó 

határnap 

Felső 

határnap 

Normatív 

nap 
Súlyszám 

* 99P 
9957 Robotsebészeti 

műtétek 
2 45 4 10,00000 

 meghatározott HBCs-be sorolt ellátásokat finanszírozás ellenében csak az ott 

meghatározott intézetek végezhetik – új HBCS: 

o 122/i. *99P 9957 Robotsebészeti műtétek 

 2879   Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház 

 2906   Országos Onkológiai Intézet 

  

2. Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről 

szóló 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet módosítása 

 

3. Az egészségügyi szolgáltatók és működési engedélyük nyilvántartásáról, valamint az 

egészségügyi szakmai jegyzékről szóló 2/2004. (XI. 17.) EüM rendelet módosítása 

 

4. A gyógyító-megelőző ellátás jogcímén az Egészségbiztosítási Alap terhére 

finanszírozható homogén betegségcsoportok kódolási és besorolási szabályairól szóló 

10/2012. (II. 28.) NEFMI rendelet módosítása 

 robotsebészeti eljárásokkal összefüggő módosításáról szóló 59/2021. (XII. 28.) EMMI 

rendelettel módosított 1., 2. és 4. mellékletben foglaltakat a 2022. január havi 

teljesítmények elszámolásától kell alkalmazni 

 Az aktív és kúraszerű ellátások, valamint a más intézetben folytatódó aktív fekvőbeteg 

ellátás folyamatábráit az 1. melléklet tartalmazza. 

 Az aktív fekvőbeteg-ellátás diagnózisainak és beavatkozásainak besorolási táblázatait 

a 2. melléklet tartalmazza. 

o **** 99 9957 Robotsebészeti műtétek 

 BEAVATKOZÁSOK 

 5329A Robot-asszisztált mediastinum műtét 



 5329B Robot-asszisztált tüdőműtét 

 5329C Robot-asszisztált rekeszműtét 

 5329D Robot-asszisztált lymphadenectomia 

 5329E Robot-asszisztált oesophagus műtét 

 5329F Robot-asszisztált gyomor-bélműtét 

 5329G Robot-asszisztált májműtét 

 5329H Robot-asszisztált pancreas műtét 

 5329I Robot-asszisztált veseműtét 

 5329J Robot-asszisztált ureter műtét 

 5329K Robot-asszisztált húgyhólyag műtét 

 5329L Robot-asszisztált prostata műtét 

 5329M Robot-asszisztált hüvely műtét 

 5329N Robot-asszisztált ovarium műtét 

 5329P Robot-asszisztált uterus műtét 

 5329Q Robot-asszisztált pajzsmirigy műtét 

 5329R Robot-asszisztált szájüreg-szájgarat műtét 

 5329S Robot-asszisztált gégeműtét 

 5329T Robot-asszisztált nyálmirigy és nyaki lágyrészműtét 

o ÉS "6", "8" TÍPUSKÉNT ELFOGADOTT ESZKÖZÖK 

 0135P Robotsebészeti műtétek során felhasznált bizonyos 

egyszerhasználatos eszközök 

 A beavatkozások listáját a 4. melléklet tartalmazza. 

KÓD MEGNEVEZÉS BESOROLÁSI 

SZEMPONT 

0135P Robotsebészeti műtétek során felhasznált bizonyos egyszerhasználatos 

eszközök 

* 

5329A Robot-asszisztált mediastinum műtét * 

5329B Robot-asszisztált tüdőműtét * 

5329C Robot-asszisztált rekeszműtét * 

5329D Robot-asszisztált lymphadenectomia * 

5329E Robot-asszisztált oesophagus műtét * 

5329F Robot-asszisztált gyomor-bélműtét * 

5329G Robot-asszisztált májműtét * 

5329H Robot-asszisztált pancreas műtét * 

5329I Robot-asszisztált veseműtét * 

5329J Robot-asszisztált ureter műtét * 

5329K Robot-asszisztált húgyhólyag műtét * 

5329L Robot-asszisztált prostata műtét * 

5329M Robot-asszisztált hüvely műtét * 

5329N Robot-asszisztált ovarium műtét * 

5329P Robot-asszisztált uterus műtét * 

5329Q Robot-asszisztált pajzsmirigy műtét * 

5329R Robot-asszisztált szájüreg-szájgarat műtét * 

5329S Robot-asszisztált gégeműtét * 

5329T Robot-asszisztált nyálmirigy és nyaki lágyrészműtét * 

 



59/2021. (XII. 28.) EMMI rendelet (hatályos: 2022.02.01 - 2022.02.01) 

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (4) 

bekezdés k) és l) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és 

hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 92. § (1) bekezdés 2. pontjában 

meghatározott feladatkörömben eljárva, 

a 2. alcím és a 4. melléklet tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 

247. § (2) bekezdés g) pont ga) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány 

tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 92. § (1) bekezdés 3. 

pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, 

a 3. alcím és az 5. melléklet tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 

247. § (2) bekezdés g) pont gc) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány 

tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 92. § (1) bekezdés 3. 

pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, 

a 4. alcím és a 6–8. melléklet tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 

1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (6) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 

Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 92. § (1) 

bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva 

a következőket rendelem el: 

  



1. Az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről 

szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet módosítása 
1. § Az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről 

szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet (a továbbiakban: R1.) a következő 27. §-sal egészül ki: 

 

„27. § Az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek 

robotsebészeti eljárásokkal összefüggő módosításáról szóló 59/2021. (XII. 28.) EMMI 

rendelettel módosított 1., 3. és 4. számú mellékletben foglaltakat a 2022. január havi 

teljesítmények elszámolásától kell alkalmazni. 

 

2. § (1) Az R1. 1. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul. 

Tételes elszámolás alá eső egyszerhasználatos eszközök és implantátumok jegyzéke, kódja, 

valamint az elszámolásra jogosult intézetek köre 

 

(2) Az R1. 3. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul. 

homogén betegségcsoportok 

 

 (3) Az R1. 4. számú melléklete a 3. melléklet szerint módosul. 

A 4. számú mellékletben meghatározott HBCs-be sorolt ellátásokat finanszírozás ellenében 

csak az ott meghatározott intézetek végezhetik. 

  



2. Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről 

szóló 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet módosítása 

3. §
1
  

 

3. Az egészségügyi szolgáltatók és működési engedélyük nyilvántartásáról, valamint az 

egészségügyi szakmai jegyzékről szóló 2/2004. (XI. 17.) EüM rendelet módosítása 

4. §
2
  

 

4. A gyógyító-megelőző ellátás jogcímén az Egészségbiztosítási Alap terhére 

finanszírozható homogén betegségcsoportok kódolási és besorolási szabályairól szóló 

10/2012. (II. 28.) NEFMI rendelet módosítása 
5. § A gyógyító-megelőző ellátás jogcímén az Egészségbiztosítási Alap terhére 

finanszírozható homogén betegségcsoportok kódolási és besorolási szabályairól szóló 

10/2012. (II. 28.) NEFMI rendelet (a továbbiakban: R4.) a következő 26. §-sal egészül ki: 

„26. § Az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek 

robotsebészeti eljárásokkal összefüggő módosításáról szóló 59/2021. (XII. 28.) EMMI 

rendelettel módosított 1., 2. és 4. mellékletben foglaltakat a 2022. január havi teljesítmények 

elszámolásától kell alkalmazni.” 

 

6. § (1) Az R4. 1. melléklete a 6. melléklet szerint módosul. 

Az aktív és kúraszerű ellátások, valamint a más intézetben folytatódó aktív fekvőbeteg 

ellátás folyamatábráit az 1. melléklet tartalmazza. 

 

(2) Az R4. 2. melléklete a 7. melléklet szerint módosul. 

Az aktív fekvőbeteg-ellátás diagnózisainak és beavatkozásainak besorolási táblázatait a 2. 

melléklet tartalmazza. 

 

(3) Az R4. 4. melléklete a 8. melléklet szerint módosul. 

A beavatkozások listáját a 4. melléklet tartalmazza. 

  

http://hjegy.mhk.hu/cgi_bin_fiz/njt_doc.exe?docid=253906.1196619#foot1
http://hjegy.mhk.hu/cgi_bin_fiz/njt_doc.exe?docid=253906.1196619#foot2


5. Záró rendelkezések 
7. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő harmadik 

napon lép hatályba. 

(2) Az 1. §, 2. §, 5. § és 6. §, valamint az 1–3. és 6–8. melléklet 2022. február 1-jén lép 

hatályba. 

  



1. melléklet az 59/2021. (XII. 28.) EMMI rendelethez 

Az R1. 1. számú melléklete a következő 49. ponttal egészül ki: 

„49. 0135P Robotsebészeti műtétek során felhasznált bizonyos egyszerhasználatos 

eszközök 

Elszámolásra jogosult intézetek: 
2879 Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház 

2906 Országos Onkológiai Intézet” 

  



2. melléklet az 59/2021. (XII. 28.) EMMI rendelethez 

Az R1. 3. számú melléklet a „** Főcsoport: 99” megjelölésű táblázatában a „*99P”, „9953” 

megjelölésű sorát követően  

a következő sorral egészül ki: 

(** 

Főcsoport: 99 

Főcsoport nélküli homogén 

betegségcsoportok 

Alsó 

határnap 

Felső 

határnap 

Normatív 

nap 
Súlyszám) 

* 99P 9957 Robotsebészeti műtétek 2 45 4 10,00000 

 

  



3. melléklet az 59/2021. (XII. 28.) EMMI rendelethez 

Az R1. 4. számú melléklete a következő 122/i. ponttal egészül ki: 

„122/i. *99P 9957 Robotsebészeti műtétek 

2879   Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház 

2906   Országos Onkológiai Intézet” 

 

 

4. melléklet az 59/2021. (XII. 28.) EMMI rendelethez
3
 

 

5. melléklet az 59/2021. (XII. 28.) EMMI rendelethez
4
 

 

6. melléklet az 59/2021. (XII. 28.) EMMI rendelethez 

MHKT_1.PDF 

 

7. melléklet az 59/2021. (XII. 28.) EMMI rendelethez 

Az R4. 2. melléklete a „**** 99 9953 Kombinált idegsebészeti műtétek” megjelölésű részét 

követően a következő rendelkezéssel egészül ki: 

„**** 99 9957 Robotsebészeti műtétek 

BEAVATKOZÁSOK 

5329A Robot-asszisztált mediastinum műtét 

5329B Robot-asszisztált tüdőműtét 

5329C Robot-asszisztált rekeszműtét 

5329D Robot-asszisztált lymphadenectomia 

5329E Robot-asszisztált oesophagus műtét 

5329F Robot-asszisztált gyomor-bélműtét 

5329G Robot-asszisztált májműtét 

5329H Robot-asszisztált pancreas műtét 

5329I Robot-asszisztált veseműtét 

5329J Robot-asszisztált ureter műtét 

5329K Robot-asszisztált húgyhólyag műtét 

5329L Robot-asszisztált prostata műtét 

5329M Robot-asszisztált hüvely műtét 

5329N Robot-asszisztált ovarium műtét 

5329P Robot-asszisztált uterus műtét 

5329Q Robot-asszisztált pajzsmirigy műtét 

5329R Robot-asszisztált szájüreg-szájgarat műtét 

5329S Robot-asszisztált gégeműtét 

5329T Robot-asszisztált nyálmirigy és nyaki lágyrészműtét 

ÉS "6", "8" TÍPUSKÉNT ELFOGADOTT ESZKÖZÖK 

0135P Robotsebészeti műtétek során felhasznált bizonyos egyszerhasználatos eszközök” 

  

http://hjegy.mhk.hu/cgi_bin_fiz/njt_doc.exe?docid=253906.1196619#foot3
http://hjegy.mhk.hu/cgi_bin_fiz/njt_doc.exe?docid=253906.1196619#foot4
http://doc.hjegy.mhk.hu/20215H20000059_1.PDF
http://doc.hjegy.mhk.hu/20215H20000059_1.PDF


8. melléklet az 59/2021. (XII. 28.) EMMI rendelethez 

1. Az R4. 4. mellékletében foglalt táblázat a „0135N” megjelölésű sorát követően a következő 

sorral egészül ki: 

(KÓD MEGNEVEZÉS BESOROLÁSI SZEMPONT) 

0135P Robotsebészeti műtétek során felhasznált bizonyos egyszerhasználatos eszközök * 

2. Az R4. 4. mellékletében foglalt táblázat az „53297” megjelölésű sorát követően a 

következő sorokkal egészül ki: 

(KÓD MEGNEVEZÉS BESOROLÁSI SZEMPONT) 

5329A Robot-asszisztált mediastinum műtét * 

5329B Robot-asszisztált tüdőműtét * 

5329C Robot-asszisztált rekeszműtét * 

5329D Robot-asszisztált lymphadenectomia * 

5329E Robot-asszisztált oesophagus műtét * 

5329F Robot-asszisztált gyomor-bélműtét * 

5329G Robot-asszisztált májműtét * 

5329H Robot-asszisztált pancreas műtét * 

5329I Robot-asszisztált veseműtét * 

5329J Robot-asszisztált ureter műtét * 

5329K Robot-asszisztált húgyhólyag műtét * 

5329L Robot-asszisztált prostata műtét * 

5329M Robot-asszisztált hüvely műtét * 

5329N Robot-asszisztált ovarium műtét * 

5329P Robot-asszisztált uterus műtét * 

5329Q Robot-asszisztált pajzsmirigy műtét * 

5329R Robot-asszisztált szájüreg-szájgarat műtét * 

5329S Robot-asszisztált gégeműtét * 

5329T Robot-asszisztált nyálmirigy és nyaki lágyrészműtét * 

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

2
 A 4. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette. 

3
 A 4. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette. 

4
 Az 5. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette. 
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