
73/2011. (IV. 29.) Korm. rendelet az egyes egészségügyi tárgyú kormányrendeletek 
módosításáról 

 
Hatályosság: 2011.05.01 - 2011.07.02 

 
A Kormány a kötelezı egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § 
(2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) 
bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, 
 
a 2. § tekintetében a kötelezı egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. 
törvény 83. § (2) bekezdés o) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) 
bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, 
 
a 3. § tekintetében a kötelezı egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. 
törvény 83. § (2) bekezdés a) és e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. 
§ (1) bekezdés b)pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, 
 
a 4–6. § tekintetében a kötelezı egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. 
törvény 83. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) 
bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, 
 
a 7. § tekintetében az egészségügyi ellátórendszer fejlesztésérıl szóló 2006. évi CXXXII. 
törvény 16. § (14) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § 
(1) bekezdés b)pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, 
 
a 8–10. § tekintetében a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § 
(2) bekezdés d) és f)–g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) 
bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, 
 
a 11–12. § tekintetében az egészségügyrıl szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1) 
bekezdés u) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) 
bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, 
 
a 13. § (1)–(3) bekezdése, a 15. § d) és h) pontja, valamint a 17. § (1) bekezdés a)–c) pontja 
tekintetében az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói 
hatáskörében, az Alkotmány 40. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, 
 
a 13. § (4) és (5) bekezdése, a 15. § f) pontja, a 17. § (1) bekezdés d)–h) pontja, valamint a 17. 
§ (2) bekezdése tekintetében az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységrıl szóló 
1991. évi XI. törvény 15. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. 
§ (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, 
 
a 14. § tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 
szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, 
 
a 15. § a)–c), e) és g) pontja, valamint a 16. § tekintetében a fıvárosi és megyei 
kormányhivatalokról, valamint a fıvárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a 
területi integrációval összefüggı törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 21. 



§ b)–d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva 
 
a következıket rendeli el: 
 



1. A keresıképtelenség és keresıképesség orvosi elbírálásáról és annak ellenırzésérıl 
szóló 102/1995. (VIII. 25.) Korm. rendelet módosítása 

 
1. § (1) A keresıképtelenség és keresıképesség orvosi elbírálásáról és annak ellenırzésérıl 
szóló 102/1995. (VIII. 25.) Korm. rendelet 2. számú melléklete az 1. melléklet szerint 
módosul. 
 
(2) Hatályát veszti a keresıképtelenség és keresıképesség orvosi elbírálásáról és annak 
ellenırzésérıl szóló 102/1995. (VIII. 25.) Korm. rendelet 5. számú mellékletében az „Az ún. 
veszélyeztetett terhesség esetén a 8. számú kódot kell az igazoláson feltüntetni.” szövegrész. 
 
 



2. A térítési díj ellenében igénybe vehetı egyes egészségügyi szolgáltatások térítési 
díjáról szóló 284/1997. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása 

 
2. § (1) A térítési díj ellenében igénybe vehetı egyes egészségügyi szolgáltatások térítési 
díjáról szóló 284/1997. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. számú 
mellékletének 5. pontjában a „részleges” szövegrész helyébe a „kiegészítı” szöveg lép. 
 
(2) Hatályát veszti a Korm. rendelet 1. számú melléklet 2. c) pontjában az „az Ebtv. 12. §-a 
(1) bekezdésének c) pontjában foglalt személyek,” szövegrész. 
 



3. A kötelezı egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 
végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet módosítása 

 
3. § (1) A kötelezı egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 
végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr1.) 2. §-a a 
következı (4) bekezdéssel egészül ki: 
 
„(4) Az intézeten kívüli szülés szakmai szabályairól, feltételeirıl és kizáró okairól szóló 
kormányrendelet szerinti ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató orvosa a 0–4 napos 
életkorban jogszabály szerint kötelezı szőrıvizsgálatok elvégzése érdekében jogosult 
beutalásra.” 
 
(2) A Kr1. a következı 20/B. §-sal egészül ki: 
 
„20/B. § Az intézeten kívüli szülés szakmai szabályairól, feltételeirıl és kizáró okairól szóló 
kormányrendelet szerinti ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatóval – amennyiben az 
kormányrendeletben foglaltak szerint befogadásra került – az OEP finanszírozási szerzıdést 
köt az újszülött 0–4 napos korban történı ellátására.” 
 
(3) Hatályát veszti a Kr1. 3. § (3) bekezdésében az „és (4)” szövegrész. 
 



4. Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történı finanszírozásának 
részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosítása 

 
4. § (1) Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történı 
finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet (a 
továbbiakban: Kr2.) 11. § (2) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 
 
„(2) A háziorvosi szolgálat a díjazás ellenében köteles a jogszabályokban elıírt feladatokat 
ellátni, így különösen a dokumentált és havonta összesített gyógyítási munkát, gondozási 
feladatokat, megelızési és szőrési tevékenységet. A háziorvosi ellátás minıségi 
színvonalának emelése céljából az egészségbiztosításért felelıs miniszter rendeletben 
határozza meg a háziorvosi szolgálat típusának megfelelı indikátorokat. A finanszírozó a 
háziorvosi szolgálat típusának megfelelı gyógyító-megelızı tevékenysége és 
adatszolgáltatása alapján havi rendszerességgel értékeli az indikátorok szerinti teljesítést, és 
errıl értesíti az adott szolgálat mőködtetıjét.” 
(2) A háziorvosi szolgálat a díjazás ellenében köteles a jogszabályokban elıírt feladatokat ellátni, így különösen 
a dokumentált és havonta összesített gyógyítási munkát, gondozási feladatokat, megelızési és szőrési 
tevékenységet. A finanszírozó a háziorvosi ellátás minıségi színvonalának emelése céljából a háziorvosi 
szolgálat típusának megfelelı mutatókat képez a szolgálat gyógyító-megelızı tevékenysége és adatszolgáltatása 
alapján, melyekrıl havi rendszerességgel értesíti az adott szolgálat mőködtetıjét. 
 
(2) A Kr2. 27. § (7) bekezdés b) pontja helyébe a következı rendelkezés lép: 
 
[A tárgyidıszakra vonatkozó TVK megállapítása a finanszírozási szempontból aktív 
fekvıbeteg-szakellátásnak minısülı]  
„b) újszülöttek elsı ellátási eseményéért járó súlyszám érték azon része, amely a 
komplikációmentes 2499 g születési súly feletti újszülött ellátásáért elszámolható, ideértve az 
intézeten kívüli szülés szakmai szabályairól, feltételeirıl és kizáró okairól szóló 
kormányrendelet szerinti ellátás keretében végzett, az újszülött 0–4 napos korban 
történı életkorhoz kötött szőrıvizsgálatait is,” 
[kivételével történik.] 

(7) A tárgyidıszakra vonatkozó TVK megállapítása a finanszírozási szempontból aktív fekvıbeteg-
szakellátásnak minısülı 

a) szülés mint esemény, 
b) újszülöttek elsı ellátási eseményéért járó súlyszám érték azon része, amely a komplikációmentes 2499 g 

születési súly feletti újszülött ellátásáért elszámolható, 
c) boncolás, és 
d) szolgáltatásvolumenre kötött szerzıdés szerint finanszírozott ellátások 

kivételével történik. 
 
(3) A Kr2. 36. § (2) bekezdése a következı c) ponttal egészül ki: 
 
[Az (1) bekezdésben foglaltakon túl, jelentés és finanszírozás szempontjából fekvıbeteg-
ellátási esetnek minısül a fekvıbeteg-intézményben ellátott biztosított részére] 
„c) az intézeten kívüli szülés szakmai szabályairól, feltételeirıl és kizáró okairól szóló 
kormányrendelet szerinti ellátás keretében végzett, az újszülött 0–4 napos korban történı 
életkorhoz kötött szőrıvizsgálata,” 
 
(4) A Kr2. 56. §-a a következı (3) bekezdéssel egészül ki: 
 
„(3) Az egyes egészségügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 73/2011. (IV. 29.) 



Korm. rendelettel megállapított 11. § (2) bekezdése és 12/A. § (1) bekezdése szerinti 
értékelésre 2011. áprilistól kerül sor.” 
 
5. § A Kr2. 
 
a) 12/A. § (1) bekezdésében a „legalább 25%-ában” szövegrész helyébe a „legalább 
egyikében” szöveg, 
12/A. § (1) A háziorvosi szolgáltató a háziorvos gyógyító-megelızı tevékenységének a 11. § (2) bekezdése 
szerinti értékelése alapján, abban az esetben jogosult teljesítménydíjazásra, ha a számított indikátorok legalább 
25%-ában pontot ér el. 
b) 21. § (3) bekezdésében az „A nem települési önkormányzat által fenntartott” szövegrész 
helyébe az „Az” szöveg, 
(3) A külön jogszabályban elıírt, teljes vagy részmunkaidıben iskola- és ifjúság-egészségügyi feladatokat ellátó 
védınıvel mőködı iskola- és ifjúság-egészségügyi szolgálat a 20. § (2) bekezdése szerint megadott, illetve e § 
(13) bekezdése szerint évente korrigált létszám figyelembevételével számított pontérték alapján részesül 
díjazásban. Az ellátandók közül az oktatási intézménybe járó gyermek 1 ponttal, a gyógypedagógia ellátásban 
közremőködı közoktatási intézménybe járó gyermek 2 ponttal vehetı számításba. A nem települési 
önkormányzat által fenntartott oktatási intézményekben létszámarányosan napi 8 óránál kevesebb munkaidıre is 
köthetı finanszírozási szerzıdés. 
 
c) 21. § (13) bekezdés 
 
ca) b) pontjában a „0–6 éves” szövegrész helyébe a „0–7 éves” szöveg, 

(13) A szolgáltató a védınıi szolgálat által ellátandók létszámát minden év szeptember 30-ai állapotnak 
megfelelıen október 31. napjáig, illetve körzethatár-módosítás esetén a szerzıdésmódosítás kezdeményezésével 
egyidejőleg bejelenti az OEP-nek 

a) az oktatási intézményben ellátandó tanulói létszámot az oktatási intézménnyel kötött megállapodás alapján; 
b) a körzet 0–6 éves korú lakosságának számát és az oktatási intézménybe nem járó, otthon gondozott 

tanköteles korúak számát a területileg illetékes jegyzı ellenjegyzése alapján; 
c) a várandós anyák számát az ÁNTSZ illetékes városi intézetének igazolása alapján. 
 
cb) c) pontjában az „az ÁNTSZ illetékes városi” szövegrész helyébe az „a fıvárosi és megyei 
kormányhivatal kistérségi (fıvárosi kerületi) népegészségügyi” szöveg, 
 
d) 28. § (1b) bekezdésében az „OEP a többletteljesítménynek legfeljebb 10 százalékát” 
szövegrész helyébe az „OEP legfeljebb 10 százalék többletteljesítményt” szöveg, 
(1b) Amennyiben a szolgáltató tárgyhónapra jelentett és elszámolható aktív fekvıbeteg-szakellátási 
teljesítménye – ide nem értve a 27. § (7) bekezdése szerinti teljesítményt – meghaladja az (1) bekezdés szerint 
elszámolt teljesítményt, az OEP a többletteljesítménynek legfeljebb 10 százalékát az alapdíj 30 százalékával 
számolja el. 
e) 37. § (2) bekezdés d) pontjában az „egészségügyi szolgáltatások” szövegrész helyébe az 
„egészségügyi államigazgatási szervnek az egészségügyi szolgáltatások” szöveg, az „ÁNTSZ 
engedéllyel” szövegrész helyébe az „engedélyével” szöveg 
 
lép. 
 
6. § (1) A Kr2. 6/A. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul. 
Ambuláns adatlap 
(2) A Kr2. 6/B. számú melléklete a 3. melléklet szerint módosul. 
Fogorvosi ambuláns napló 
(3) A Kr2. 7. számú melléklete a 4. melléklet szerint módosul. 
A fekvıbeteg-ellátás finanszírozásának minısítési szempontjai 
(4) A Kr2. 12. számú melléklete az 5. melléklet szerint módosul. 
SZAKÁPOLÓI, SZAKIRÁNYÚ TERÁPIÁS VIZITEK FINANSZÍROZ ÁSA 



(5) A Kr2. 14. számú melléklete a 6. melléklet szerint módosul. 
ADATLAP kórházi (osztályos) ápolási esetrıl 
(6) A Kr2. 20. számú melléklete a 7. melléklet szerint módosul. 
Háziorvosi betegforgalmi tevékenység tételes jelentése 
(7) A Kr2. 28. számú melléklete a 8. melléklet szerint módosul. 
2011. évre vonatkozó TVK 
 



5. Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztésérıl szóló 2006. évi CXXXII. törvény 
végrehajtásáról szóló 337/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása 

 
7. § (1) Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztésérıl szóló 2006. évi CXXXII. törvény 
végrehajtásáról szóló 337/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr3.) 1. §-a a 
következı (1a) bekezdéssel egészül ki: 
 
„(1a) Többletkapacitásnak minısül az intézeten kívüli szülés szakmai szabályairól, 
feltételeirıl és kizáró okairól szóló kormányrendelet szerinti ellátást nyújtó egészségügyi 
szolgáltató által végzett, az újszülött 0–4 napos korban történı életkorhoz kötött 
szőrıvizsgálatainak miniszteri rendeletben meghatározott finanszírozott szolgáltatási 
egysége.” 
 
(2) A Kr3. 15/A. § (1) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 
 
„(1) Az 1. § (1) bekezdés d) és g)–i) pontja, valamint az 1. § (1a) bekezdése szerinti 
többletkapacitás a 13–15. §-ban foglaltaktól eltérıen az e § szerinti eljárás során is 
befogadásra kerülhet.” 
15/A. § (1) Az 1. § (1) bekezdés d) és g)–i) pontja szerinti többletkapacitás a 13–15. §-ban foglaltaktól eltérıen 
az e § szerinti eljárás során is befogadásra kerülhet. 
 
(3) A Kr3. 15/A. §-a a következı (2a) bekezdéssel egészül ki: 
 
„(2a) Ha a kérelem nem felel meg a (2) bekezdésben foglalt követelményeknek, a TBB a 
kérelem beérkezésétıl számított öt napon belül – legfeljebb 30 napos határidıvel –
hiánypótlásra hívja fel a kérelmezıt.” 
 
(4) A Kr3. a következı 17/A. §-sal egészül ki: 
 
„17/A. § (1) A 15/A. § (2) bekezdés b) pontjának, (2a) és (3) bekezdésének az egyes 
egészségügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 73/2011. (IV. 29.) Korm. 
rendelettel (a továbbiakban: Módr.) módosított, illetve megállapított rendelkezéseit a Módr. 
hatálybalépésekor folyamatban lévı egyszerősített többletkapacitás-befogadási eljárások 
során is alkalmazni kell, azzal, hogy a hiánypótlási felhívásra elıírt öt napos határidıt a Módr. 
hatálybalépésétıl kell számítani. 
(2) Az intézeten kívüli szülés szakmai szabályairól, feltételeirıl és kizáró okairól szóló 
kormányrendelet szerinti ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató a 15/A. § szerinti kérelmét 
elsı ízben 2011. szeptember 30-ig nyújthatja be, azzal, hogy a TBB a kérelem benyújtásától 
számított 30 napon belül megküldi javaslatát az egészségügyért felelıs miniszternek, aki a 
javaslatról annak beérkezésétıl számított 15 napon belül dönt. A 15/A. § rendelkezéseit 
egyebekben ebben az esetben is alkalmazni kell.” 
 
(5) A Kr3. 
 
a) 8. § (10) bekezdésében az „az illetékes” szövegrész helyébe az „a” szöveg, 
(10) Az OTH az átcsoportosítás tárgyában hozott döntéséhez véleményt kér az illetékes szakmai kollégiumtól, 
amennyiben az átcsoportosítással új szakma jönne létre. 
b) 15/A. § (2) bekezdés b) pontjában az „az érintett szakterület szerinti szakmai kollégium” 
szövegrész helyébe az „a szakmai kollégium” szöveg, 

15/A. § (1) Az 1. § (1) bekezdés d) és g)–i) pontja szerinti többletkapacitás a 13–15. §-ban foglaltaktól eltérıen 
az e § szerinti eljárás során is befogadásra kerülhet. 



(2) Az (1) bekezdés szerinti többletkapacitás befogadására vonatkozó, szakmai indoklással ellátott kérelmet az 
egészségügyi szolgáltatók minden év március 20-áig nyújthatják be a TBB részére. A kérelemhez mellékelni 
kell: 

a) a fenntartó nyilatkozatát a befogadási kérelem támogatásáról, 
b) az érintett szakterület szerinti szakmai kollégium véleményét, 
c) az egészségügyi szolgáltatónak mőködési engedélyt kiadó hatóság nyilatkozatát az ellátás nyújtásához 

szükséges feltételek fennállásáról, 
d) a befogadás szükségességének részletes szakmai indoklását, 

e) a befogadás fenntarthatóságát alátámasztó pénzügyi hatásvizsgálatot, megjelölve a szolgáltatás éves felvállalt 
mennyiségét, és a szükséges teljesítményvolument. 
 
c) 15/A. § (3) bekezdésében az „a beérkezett kérelmek alapján minden év április 30-ig” 
szövegrész helyébe az „a beérkezett kérelmek alapján, a (2a) bekezdés szerinti határidı 
szükség szerinti figyelembevételével az összes kérelem hiánytalan beérkezését követı 30 
napon belül, de legkésıbb minden év június 30-áig” szöveg 
(3) A TBB a beérkezett kérelmek alapján minden év április 30-ig javaslatot tesz az egészségügyért felelıs 
miniszternek az (1) bekezdés szerinti többletkapacitás befogadására. 
lép. 



6. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi 
intézményekben történı végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 

módosítása 
 
8. § (1) A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi 
intézményekben történı végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet (a 
továbbiakban: Kr4.) 4. § (3) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 
 
„(3) Ha a megbízási jogkör gyakorlója a vezetıi pályázati eljárás során nem él megbízási 
jogával, vagy ha a 7. § szerinti esetben a munkakör betöltésére nem kerül sor, a pályázati 
eljárást haladéktalanul eredménytelenné kell nyilvánítani, és az eredménytelenné 
nyilvánítástól számított 30 napon belül meg kell ismételni. Ettıl eltérıen a pályázati eljárás 
megismétlésétıl el lehet tekinteni a Kjt. 20/A. § (2) bekezdésa)–d) pontjában meghatározott 
esetekben.” 
(3) Amennyiben a kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója a vezetıi pályázati eljárás során nem él kinevezési, 
megbízási jogával, a pályázati eljárást haladéktalanul eredménytelenné kell nyilvánítani, és az eredménytelenné 
nyilvánítástól számított 30 napon belül meg kell ismételni. Ettıl eltérıen a pályázati eljárás megismétlésétıl el 
lehet tekinteni a Kjt. 20/A. (2) bekezdés a) vagy b) pontjának alkalmazása esetén. 
 
(2) A Kr4. 8. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következı rendelkezés lép: 
 
[Magasabb vezetıi megbízásnak minısül] 
„d) a 7. § b) pontja szerinti eset kivételével a gazdasági igazgatói – vagy a c) pont szerinti 
intézmény esetében a gazdasági vezetıi – megbízás.” 

8. § (1) Magasabb vezetıi megbízásnak minısül 
a) az intézményvezetésre adott megbízás, 
b) az orvosigazgatói (szakmai intézményvezetı-helyettesi), ápolási igazgatói feladatok ellátására adott 

megbízás, 
c) egészségügyi szolgáltatást nem nyújtó költségvetési szervnél az intézményvezetı általános vagy szakmai 

helyettesítését magában foglaló vezetıi megbízás. 
 
d) az egészségügyi közszolgáltató költségvetési szerv vezetı testülete tagjának megbízása. 
 
(3) A Kr4. a következı 23/A. §-sal egészül ki: 
 
„23/A. § (1) A 2010. december 31-én kinevezett vezetıként foglalkoztatott közalkalmazott 
megbízott vezetıi besorolás szerinti illetményét 2011. január 1-jétıl csökkenteni kell a részére 
az e rendeletnek az egyes egészségügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 
73/2011. (IV. 29.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Korm. rendelet) megállapított szabályai 
szerint megállapításra kerülı vezetıi pótlék összegével. Ennek során a garantált illetménynél 
kisebb összeg nem állapítható meg, valamint a 2011. január 1-je és a Korm. rendelet 
hatálybalépése közötti idıszakra járó illetmény és illetménypótlék együttes összege nem lehet 
kevesebb a Korm. rendelet hatálybalépését megelızı napon hatályos rendelkezések szerint 
megállapított illetmény és illetménypótlék együttes összegénél. 
 
(2) A Korm. rendelettel megállapított 4. mellékletet 2011. január 1-jétıl kell alkalmazni.” 
(4) A Kr4. 
 
a) 1. § (4) bekezdésében a „18–25. §-okban” szövegrész helyébe a „18–23/A. §-ban” szöveg, 
 
b) 3. § (3) és (4) bekezdésében, 4. § (1) bekezdésében a „megbízás, kinevezés” szövegrész 
helyébe a „megbízás” szöveg, 



 
c) 4. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében és 4. § (1) bekezdés a) pontjában a „kinevezési, 
megbízási” szövegrészek helyébe a „megbízási, illetve a munkáltatói” szöveg, 
 
d) 4. § (4) bekezdés záró szövegrészében a „megbízására, kinevezésére” szövegrész helyébe a 
„megbízására” szöveg 
 
lép. 
 
(5) A Kr4. 16. § (2) bekezdés b) pont bh) alpontjában a „pszichiátriai osztályon” szövegrész 
helyébe a „pszichiátriai osztályon, pszichiátriai, addiktológiai gondozóban” szöveg lép. 
 
9. § (1) A Kr4. 1. melléklete a 9. melléklet szerint módosul. 
I/A. Ágazatspecifikus munkakörök 
(2) A Kr4. 3. melléklete a 10. melléklet szerint módosul. 
„I. Vezetıi pótlékok az egészségügyi ágazatban 
(3) A Kr4. 4. melléklete helyébe a 11. melléklet lép. 

A honvédelmi tárca közalkalmazotti munkakörei megnevezése, fizetési osztályokba sorolása és a vezetıi 
pótlék mértéke(egészségügy) 

10. § Hatályát veszti a Kr4. 
 
a) 4. § (4) bekezdés c) pontja, 

c) egészségügyi közszolgáltató költségvetési szerv esetén, amennyiben az irányító szerv a költségvetési szerv 
vezetését vezetı testületre bízza, a vezetı testület tagjai 
megbízására, kinevezésére irányuló pályázat véleményezése esetén az illetékes szakmai kollégium véleményét is 
be kell szereznie. Ebben az esetben az eljárást úgy kell lefolytatni, hogy a szakmai kollégium véleményének 
kialakítására legalább 8 nap rendelkezésre álljon. Ha a szakmai kollégium a bizottság megkeresésére nem 
válaszolt, erre a körülményre a bizottság írásba foglalt véleményében ki kell térni. 
b) 5. § b) pontjában a „vezetı testületi tagi,” szövegrész, 
b) a közalkalmazotti jogviszony létesítésére orvosigazgatói (szakmai intézményvezetı-helytettesi), ápolási 
igazgatói, gazdasági igazgatói, vezetı testületi tagi, valamint az 1. számú melléklet szerinti ágazatspecifikus 
munkakörben betöltött, osztályvezetésre adott vezetıi megbízás ellátása érdekében került sor, és a 
közalkalmazott a kinevezésekor legalább 5 éves, költségvetési szervnél eltöltött szakmai gyakorlattal 
rendelkezik. 
c) 8. § (2) bekezdése, 
(2) A 7. § b) pontja szerinti eset kivételével a gazdasági igazgatói – vagy az (1) bekezdés c) pontja szerinti 
intézmény esetében a gazdasági vezetıi – feladatok ellátására önálló vezetıi munkakört kell létesíteni, amely 
magasabb vezetıi beosztásnak minısül. 
d) 8. § (3) bekezdésében az „és (2)” szövegrész, 
(3) Vezetınek minısül az (1) és (2) bekezdésben foglaltak kivételével az intézmény önálló szervezeti 
egységének vezetıje, valamint a munkamegosztás szempontjából elkülönült szervezeti egység vezetıje. 
e) 9. § (1) bekezdésében az „ , illetve vezetıi kinevezés” szövegrész, 
9. § (1) A magasabb vezetı és a vezetı beosztás ellátására szóló megbízás, illetve vezetıi kinevezés feltétele a 
büntetlen elıélet. 
f) 9. § (2) bekezdésében a „ , valamint a vezetı testületi tag” szövegrész, 
(2) Az intézményvezetı, az orvosigazgató, az ápolási igazgató és a gazdasági vezetı, valamint a vezetı testületi 
tag képesítési követelményei tekintetében a gyógyintézetek vezetıjének és vezetıhelyetteseinek képesítési 
követelményeirıl, valamint a vezetıi megbízás betöltése érdekében kiírt pályázat részletes eljárási szabályairól 
szóló miniszteri rendelet rendelkezései irányadóak. 
g) 19. § (1) bekezdésében az „és munkaköröket” szövegrész. 
19. § (1) A Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség egészségügyi intézményeiben a közalkalmazotti 
munkakörök elnevezését, fizetési osztályokba sorolását, a magasabb vezetıi, valamint a vezetıi megbízásokat és 
munkaköröket a 4. melléklet tartalmazza. 



7. Az emberen végzett orvostudományi kutatások, az emberi felhasználásra kerülı 
vizsgálati készítmények klinikai vizsgálata, valamint az emberen történı alkalmazásra 

szolgáló, klinikai vizsgálatra szánt orvostechnikai eszközök klinikai vizsgálata 
engedélyezési eljárásának szabályairól szóló 235/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 

módosítása 
 
11. § Az emberen végzett orvostudományi kutatások, az emberi felhasználásra kerülı 
vizsgálati készítmények klinikai vizsgálata, valamint az emberen történı alkalmazásra 
szolgáló, klinikai vizsgálatra szánt orvostechnikai eszközök klinikai vizsgálata engedélyezési 
eljárásának szabályairól szóló 235/2009. (X. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr5.) a 4. 
CÍM-et megelızıen a következı 37/A. §-sal és az azt megelızı alcímmel egészül ki: 
 

„Európai Adatbank  
 
37/A. § Az engedélyezı 
a) a 32. § (2) bekezdése szerinti kérelem esetén a Melléklet 1., 3., 5. pontjában, valamint 9. 
pont a) pont aa)–ab) alpontjában feltüntetett adatokat; 
b) a 33. § (3) bekezdésében foglaltakkal egyidejőleg az elutasító határozat keltét, indokait; 
c) a 34. § (2) bekezdésében foglaltakkal egyidejőleg az engedélyezı határozat keltét, indokait; 
d) a 37. § (3) bekezdésében foglaltakkal egyidejőleg az engedélyezı határozat keltét, indokait; 
e) a 37. § (4) bekezdése esetén a kérelmezı döntésének keltét, indokait; 
f) a 37. § (5) bekezdése esetén a vizsgáló döntésének keltét, indokait 
továbbítja az Európai Adatbankba.” 
 
12. § (1) A Kr5. 40. §-a a következı (3) bekezdéssel egészül ki: 
 
„(3) Ez a rendelet az orvostechnikai eszközök európai adatbankjáról (EUDAMED) szóló 
2010. április 19-i 2010/227/EU számú bizottsági határozat végrehajtásához szükséges 
intézkedéseket állapítja meg.” 
 
(2) A Kr5. a következı 42. §-sal egészül ki: 
 
„42. § A 2011. május 1-jét megelızıen rendelkezésre álló 37/A. § szerinti adatokat az 
Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal legkésıbb 2012. április 30-ig 
továbbítja az Európai Adatbankba.” 
 



8. Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi 
szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv 

kijelölésérıl szóló 323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása 
 
13. § (1) Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi 
szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv 
kijelölésérıl szóló 323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr6.) 5. § (3) 
bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 
 
„(3) Az országos tisztifıorvos, az országos tisztifıgyógyszerész, az OTH igazgatója és 
gazdasági vezetıje, valamint az országos intézetek vezetıinek állása pályázat útján tölthetı 
be.” 
(3) Az országos tisztifıorvosi, az országos tisztifıgyógyszerészi, az OTH igazgatója és gazdasági vezetıje, az 
országos intézetek vezetıi, a megyei tisztifıorvosi, a megyei tisztifıgyógyszerészi, továbbá a kistérségi 
tisztifıorvosi állások pályázat útján tölthetık be. 
 
(2) A Kr6. 6. §-a a következı (5) bekezdéssel egészül ki: 
 
„(5) Az országos tisztifıorvos szakmai felügyeleti jogkörében a (3) bekezdésben megjelölt 
szerveken kívül az ország egészére kiterjedı hatállyal a (4) bekezdés a)–c) pontja szerinti 
jogkörében eljár.” 
 
(3) A Kr6. 10. § (1) bekezdés c) pont ca) alpontja helyébe a következı rendelkezés lép: 
 
[A megyei népegészségügyi szakigazgatási szerv ellátja a fıvárosi és megyei kormányhivatal 
alapító okiratában, illetve jogszabályokban számára meghatározott feladatokat] 
„ca) a közegészségügy (környezet- és település-egészségügy, élelmezés-egészségügy, 
táplálkozás-egészségügy, sugáregészségügy, kémiai biztonság, gyermek- és ifjúságügy) 
területén, mely feladatok ellátásához vizsgálólaboratóriumot üzemeltethet,” 

10. § (1) A megyei népegészségügyi szakigazgatási szerv 
 a) ellátja az illetékességi területén mőködı kistérségi népegészségügyi intézetek szakmai tevékenységének 

irányítását, koordinálását, 
 b) jogszabályban meghatározott ügyekben elsı fokú hatósági jogkört gyakorol, 
 c) ellátja a fıvárosi és megyei kormányhivatal alapító okiratában, illetve jogszabályokban számára 

meghatározott feladatokat 
 ca) a közegészségügy (környezet- és település-egészségügy, élelmezés-egészségügy, táplálkozás-egészségügy, 

sugáregészségügy, kémiai biztonság) területén, mely feladatok ellátásához fizikai, kémiai, biológiai és 
mikrobiológiai vizsgálólaboratóriumot üzemeltethet, 

 cb) a járványügy (fertızıjárvány-ügy) területén, mely feladatok ellátásához vizsgálólaboratóriumot 
üzemeltethet, 

 cc) az egészségfejlesztés (egészségvédelem, egészségnevelés és egészségmegırzés, népegészségügyi szőrések 
szervezése és koordinálása, egészségmonitorozás, beleértve a nem fertızı betegségek epidemiológiáját, az 
egészséghatás-értékelést) területén, 

 cd) az egészségügyi, gyógyszerügyi igazgatás és koordináció területén, 
 d) ellátja a jogszabályban a feladatkörébe utalt szakfelügyeleti feladatokat az egészségügyi szolgáltatók felett. 
 
(4) A Kr6. 12. § (4) bekezdés a) pont ae) alpontja helyébe a következı szöveg lép: 
 
[A Kormány egészségügyi államigazgatási szervként az OTH-t jelöli ki 
az Eütv.] 
„ae) 186. § (3) bekezdése,” 
[szerinti feladatok ellátására.] 

(4) A Kormány egészségügyi államigazgatási szervként az OTH-t jelöli ki 



 a) az Eütv. 
 aa) 56. § (6) bekezdése, 
 ab) 114. § (3) bekezdés a) pont ac) és ad) alpontja, 
 ac) 140/A. § (3) bekezdése, 
 ad) 149/C. § (3) bekezdése, 

 ae) 243. § (7) bekezdése, 
 
(5) A Kr6. 12. § (4) bekezdés a) pontja a következı af) alponttal egészül ki: 
 
[A Kormány egészségügyi államigazgatási szervként az OTH-t jelöli ki 
az Eütv.] 
„af) 243. § (7) bekezdése,” 
[szerinti feladatok ellátására.] 
 
14. § A Kr6. 23. § (9) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 
 
„(9) A Kormány az emberen végzett orvostudományi kutatások (Eütv. 157. §) 
engedélyezésére irányuló eljárásban az emberi reprodukcióra irányuló különleges 
eljárásokkal, az embriókkal, ivarsejtekkel, ıssejtekkel végzendı beavatkozásokkal és 
kutatásokkal, a gén- és sejtterápiával végzett beavatkozásokkal, továbbá az emberi 
génállományt érintı beavatkozásokkal és kutatásokkal kapcsolatos kutatás esetében, elsı fokú 
eljárásban az ETT Humán Reprodukciós Bizottságát, másodfokú eljárásban az ETT 
Elnökségét szakhatóságként jelöli ki.” 
(9) A Kormány az emberen végzett orvostudományi kutatások (Eütv. 157. §) engedélyezésére irányuló 
eljárásban az emberi reprodukcióra irányuló különleges eljárásokkal, az embriókkal, embrionális ıssejtekkel 
végzett beavatkozásokkal és kutatásokkal, továbbá az emberi génállományt a reprodukcióval összefüggésben 
érintı beavatkozásokkal és kutatásokkal kapcsolatos kutatás esetében, elsı fokú eljárásban az ETT Humán 
Reprodukciós Bizottságát, másodfokú eljárásban az ETT Elnökségét szakhatóságként jelöli ki. 
 
15. § A Kr6. 
 
a) 1. § (2) bekezdésében a „kormányhivatalok szakigazgatási szerveként népegészségügyi 
szakigazgatási szerv mőködik (a továbbiakban: megyei népegészségügyi szakigazgatási 
szerv)” szövegrész helyébe a „kormányhivatalok szakigazgatási szerveként megyei, illetve 
fıvárosi népegészségügyi szakigazgatási szerv mőködik (a továbbiakban együtt: megyei 
népegészségügyi szakigazgatási szerv)” szöveg, 
 
b) 4. § (1) bekezdésében a „megyei tisztifıorvos” szövegrész helyébe a „megyei, illetve 
fıvárosi tisztifıorvos (a továbbiakban együtt: megyei tisztifıorvos)” szöveg, 
 
c) 4. § (5) bekezdésében a „kistérségi, illetve fıvárosi kerületi intézetek (a továbbiakban: 
kistérségi népegészségügyi intézet)” szövegrész helyébe a „kistérségi vagy fıvárosi kerületi 
intézetek (a továbbiakban együtt: kistérségi népegészségügyi intézet)” szöveg, 
 
d) 9. § (1) bekezdésében a „szakmai felügyeleti, szakértıi feladatokat” szövegrész helyébe a 
„szakértıi, valamint az egészségügyi szolgáltatók feletti egyes szakfelügyeleti feladatokat” 
szöveg, 
 
e) 10. § (3) bekezdésében a „kiegészítı, valamint – az alapító okiratban meghatározott 
arányban – kisegítı és” szövegrész helyébe az „– az alapító okiratában meghatározott 
arányban –” szöveg, 
 



f) 12. § (7) bekezdésében az „egészségügyi államigazgatási szervként” szövegrész helyébe az 
„egészségügyi államigazgatási szervként az OTH-t,” szöveg, 
 
g) 27. § (4) bekezdés c) pontjában a „megyei tisztifıgyógyszerész” szövegrész helyébe a 
„megyei, illetve fıvárosi tisztifıgyógyszerész” szöveg, 
 
h) 27. § (5) bekezdésében az „(1) bekezdéstıl” szövegrész helyébe az „(1) és (2) bekezdéstıl” 
szöveg 
 
lép. 
 
16. § A Kr6. 3. melléklete a 12. melléklet szerint módosul. 
1. A kistérségi népegészségügyi intézetek székhelye, illetékességi területe 
 
17. § (1) Hatályát veszti a Kr6. 
 
a) 2. § (1) bekezdésében az „az országos tisztifıorvos javaslata alapján” szövegrész, 
 
b) 2. § (1) bekezdés b) pontjában az „igazgatóját és” szövegrész, 
 
c) 3. § (2) bekezdésében az „Az OTH vezetıje az országos tisztifıorvos.” szövegrész, 
 
d) 12. § (4) bekezdés c) pont cb) alpontjában az „– e rendelet eltérı rendelkezése hiányában –
” szövegrész, 
 
e) 12. § (5) bekezdés c) pont cg) alpontja, 
 
f) 14. § (3) bekezdése, 
 
g) 15. § (2) bekezdése, 
 
h) 15. § (3) bekezdésében az „és cc)” szövegrész. 
 
(2) Hatályát veszti a Kr6. 12. § (5) bekezdés c) pont ca)–ce) alpontja. 
 
18. § Ez a rendelet az orvostechnikai eszközök európai adatbankjáról (EUDAMED) szóló 
2010. április 19-i 2010/227/EU számú bizottsági határozat végrehajtásához szükséges 
intézkedéseket állapítja meg. 
 
19. § (1) Ez a rendelet – a (2)–(3) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2011. május 1-jén 
lép hatályba. 
 
(2) A 17. § (2) bekezdése 2011. június 16-án lép hatályba. 
 
(3) A 8. § (5) bekezdése 2011. július 1-jén lép hatályba. 
 
(4) A kötelezı egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 
végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet és a térítési díj ellenében igénybe 
vehetı egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról szóló 284/1997. (XII. 23.) Korm. 
rendelet módosításáról szóló 366/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. mellékletének a térítési 



díj ellenében igénybe vehetı egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról szóló 
284/1997. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 5. pontját módosító rendelkezése a 
„részleges” szövegrész helyett a „kiegészítı” szöveggel lép hatályba. 
 
(5) Ez a rendelet 2011. július 2-án hatályát veszti. 
 

Orbán Viktor s. k., 
miniszterelnök 

 
 
 



1. melléklet a 73/2011. (IV. 29.) Korm. rendelethez 
 
A keresıképtelenség és keresıképesség orvosi elbírálásáról és annak ellenırzésérıl szóló 
102/1995. (VIII. 25.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében a „Táppénz jellege” elnevezéső 
táblázat helyébe a következı táblázat lép: 
A keresıképtelenség és keresıképesség orvosi elbírálásáról és annak ellenırzésérıl szóló 
102/1995. (VIII. 25.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében a “Táppénz jellege” elnevezéső 
táblázat helyébe a következı táblázat lép: 

Táppénz jellege 
(TP. jell.) Kód 

Üzemi baleset “1 

Foglalkozási megbetegedés “2 

Közúti baleset “3 

Egyéb baleset “4 

Beteg gyermek ápolása “5 

Terhesség-szülés miatti keresıképtelenség “6 

Közegészségügyi okból foglalkozástól eltiltás vagy hatósági 
elkülönítés 

“7 

Egyéb keresıképtelenség “8 

Veszélyeztetett terhesség “9 

 
 
 
 



2. melléklet a 73/2011. (IV. 29.) Korm. Rendelethez 
 

A Kr2. 6/A. számú melléklet „Kitöltési útmutató” részében a „9/a. Beutaló orvos 
munkahelyének azonosítója” pontban az „a REP” szövegrész helyébe az „az OEP” szöveg 
lép. 
 

6/A. számú melléklet a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelethez 



Ambuláns adatlap 
 
1. Javítás:   2. Eredeti dátum:         

 3. Eredeti szakrendelı:           4. Eredeti naplósorszám:         

                                                                            

 5. Naplósorszám:           6. Rendelı neve: 
 7. Rendelı azonosítója:          8. Beküldı munkahely neve* : 
 9/a. Beutaló orvos  munka- 
 helyének azonosítója: 

         10. Térítési kategória: 
Részleges térítési díj:  

   

 9/b. Beutaló orvos kódja:          

 9/c. Beutalást megalapozó ellátást igazoló 
 adat: 

         

 9/d. Beutaló kelte: 
 11. Ellátást végzı orvos kódja:                12. Érvényes biztosítás országa vagy a páciens 

állampolgársága: 
         

 13. Személyazonosító jel:                            14. Személyazonosító típusa:    

 15. Beteg neve: 16. Születési dátum:                         

 17. Anyja neve**: 
 18. A beteg leánykori neve**: 
 19. Lakcím**:      

 20. Kezelés ideje:                                     21. Beteg 
neme: 

 22. Ellátás típusa:  

 23. Továbbküldés:    24. Baleset 
minısítése** : 
 

  25. E-adatlap kitöltés  

26. DIAGNÓZISOK** Kód 

 – 1      

 – 2      

 – 3      

 – 4      

 – 5      

27. BEAVATKOZÁSOK Kód Me 

 – 1        

 – 2        

 – 3        

 – 4        

 – 5        

 – 6        

 27/a. Beavatkozások jellege 
 28. Laboratóriumi vizsgálat kérés:  

 29. Képalkotó vizsgálat kérés*:      30. CT-MRI-PET vizsgálat kérés*:  

 31. Fizioterápiás ellátásra utalás*:      32. Útiköltség*:  

 33. Keresıképesség elbírálása*:      34. Felírt gyógyászati segédeszköz vények száma**:   

 35. Felírt vények száma**:         36. Felírt gyógyászati ellátás (gyógyfürdı) vények száma**:   

 37.     
 38.     
 39.     
  
  

                                                 
* Kitöltése nem kötelezı. 
**  Laboratóriumi munkahelynél kitöltése nem kötelezı. 



 
 
Dátum: ................ év ............................................ hó ......... nap 

.................................................................... 
az ellátásért felelıs orvos 

pecsétszám 
 
 

Kitöltési útmutató 
 

1. Javítás 
 

0 = új rekord 
1 = javító rekord az intézet kezdeményezésére 
2 = javító rekord az Egészségbiztosító felhívására 
 

2. Eredeti dátum 
 
Javítás során a javítandó rekord eredeti ellátási dátuma 
 

3. Eredeti szakrendelı 
 
Javítás során a javítandó rekord eredeti szakrendelı kódja 
 

4. Eredeti naplósorszám 
 
Javítás során a javítandó rekord eredeti naplósorszáma 
 

5. Naplósorszám 
 
A beteg naplósorszáma (elsı 2 jegy kötetszám, 6 jegy köteten belüli sorszám) 
 

6. Rendelı neve 
 
Az ellátást végzı rendelı neve. Elektronikusan nem továbbítandó 
 

7. Rendelı azonosítója 
 
Az ellátást végzı rendelı azonosítója 
 

8. Beküldı munkahely neve 
 
Elektronikusan nem továbbítandó 
 

9/a. Beutaló orvos munkahelyének azonosítója 
 
A beutaló orvos munkahelyének azonosítására szolgáló 9 jegyő kód. Finanszírozott egészségügyi szolgáltató orvosának 

beutalása esetén a szerzıdés szerinti szervezeti egység azonosító kódja, nem finanszírozott egészségügyi szolgáltató 
orvosának beutalása esetén a mőködési engedély szerinti szervezeti egységkód, a REP ellenırzı orvosainak beutalása 
esetén 999999991, az orvos saját maga, vagy közeli hozzátartozója beutalása esetén 999999992. 

A Kr2. 6/A. számú melléklet „Kitöltési útmutató” részében a „9/a. Beutaló orvos munkahelyének 
azonosítója” pontban az „a REP” szövegrész helyébe az „az OEP” szöveg lép. 
 

 
 

9/b. Beutaló orvos kódja 
 
A beutaló orvos 5 jegyő orvosi bélyegzı száma 
 



9/c. Ellátást igazoló adat 
 
A beutalást megalapozó ellátás nyilvántartására szolgáló betegforgalmi napló sorszáma, fekvıbeteg gyógyintézet 

orvosának beutalása esetén a beteg törzsszáma. Egyéb, nem finanszírozott egészségügyi szolgáltató orvosának beutalása 
esetén a beutalás napi dátuma, vezetı nullával. 

 
10. Térítési kategória 

 
1 = magyar biztosítás alapján végzett térítésmentes ellátás 
2 = magyar biztosítással nem rendelkezı menekült ellátása 
3 = államközi szerzıdés alapján végzett sürgıs ellátás 
4 = egyéb, magyar biztosítással nem rendelkezı vagy más hatályos rendelkezés alapján az egészségbiztosítás terhére el 

nem számolható ellátást igénybe vevı személyek térítésköteles ellátása 
5 = magyar biztosítással nem rendelkezı menedékes ellátása 
6 = fekvı beteg részére végzett ellátás 
9 = külföldön élı magyarok központi költségvetésbıl támogatott ellátása 
A = befogadott külföldi állampolgár 
D = menekült, menedékes státuszt kérelmezı 
E = elszámoláson alapuló nemzetközi szerzıdés alapján történı ellátás, Közösségi szabály alapján történı ellátás 
F = magyar biztosítással rendelkezı betegnek az Ebtv. 18. § (6) bekezdés l) pontja szerinti, kizárólag orvostudományi 

kutatás keretében végzett beavatkozást is tartalmazó ellátása 
G = magyar biztosítással rendelkezı betegnek az Ebtv. 18. § (6) bekezdés l) pontja szerinti, kizárólag orvostudományi 

kutatás keretében végzett beavatkozása miatt bekövetkezett szövıdmény ellátása 
K = külföldi donor ellátása 
M = magyar biztosítás alapján méltányosságból átvállalt térítés ellenében végzett ellátás 
R = magyar biztosítás alapján részleges térítés ellenében végzett ellátás, a részleges térítési díj összegének feltüntetése. 
S = A Magyar Köztársaság területén tartózkodó beteg 4. § (10) és (11) bekezdése szerinti, más forrásból meg nem 

térülı sürgısségi ellátása 
 

11. Ellátást végzı orvos kódja 
 
Az orvos 5 jegyő pecsétnyomójának száma 
 

12. Érvényes biztosítás országa vagy a beteg állampolgársága 
 
Elsıdlegesen, ha a beteg érvényes egészségbiztosítással rendelkezik, az egészségbiztosítási rendszert fenntartó állam 

kódját, egyébként a beteg állampolgárságának kódját kell megadni 
 

13. Személyazonosító jel 
 
Lásd a kitöltési útmutatót 
 

14. Személyazonosító típusa 
 
0 = a személyazonosító jel nincs kitöltve 
1 = TAJ szám 
2 = 6 hónapnál fiatalabb gyermek képzett TAJ száma 
3 = útlevélszám 
4 =  
5 = menedékes, kérelmezı, befogadó igazolvány száma 
6 = ismeretlen TAJ számú elhunyt személy, illetve ismeretlen beteg 
 

15. A beteg neve 
 
Elektronikusan nem továbbítandó 
 

16. Születési dátuma 
 
A beteg születési dátuma évszázaddal együtt 
 



17. Anyja neve 
 
A beteg anyjának a nevét kell megadni. Elektronikusan nem továbbítandó 
 

18. A beteg leánykori neve 
 
A beteg leánykori nevét kell megadni. Elektronikusan nem továbbítandó 
 

19. Lakcím 
 
Az ellátott lakcíme (irányítószám, város/község, utca, házszám), amennyiben a dokumentált lakcímtıl eltér a 

tartózkodási hely, akkor bemondás alapján az utóbbit kell figyelembe venni 
 

20. Kezelés ideje 
 
A kezelés dátuma. Az óra és perc mezık kitöltése csak sürgısségi ellátás során kötelezı 
 

21. A beteg neme 
 
1 = férfi 
2 = nı 
Amennyiben nem állapítható meg, akkor a vizsgálatkori, vagy a nyilvántartott, vagy a születéskori neme adandó meg. 
 

22. Az ellátás típusa 
 
1 = elsı szakellátás az adott betegséggel kapcsolatban 
2 = visszarendelés 
3 = szakorvosi konzílium 
4 = elsısegélynyújtás 
5 = tartósan gondozott beteg kontroll vizsgálata 
6 = szőrés 
7 = gondozásba vétel 
8 = gondozott beteg ellátása 
9 = nappali ellátás 
 

23. Továbbküldés 
 
0 = továbbküldés nem történt 
1 = más járóbeteg-szakrendelésre küldve 
2 = háziorvosi szolgálathoz irányítva 
3 = a beküldı háziorvoshoz irányítva 
4 = meghalt 
5 = saját szakorvosi rendelésre visszarendelve 
6 = a beküldı szakrendeléshez visszairányítva 
7 = fekvıbeteg-gyógyintézetbe utalva 
8 = házi szakápolásra utalva 
 

24. Baleset minısítése 
 
00 = nem baleset, nem foglalkozási betegség 
11 = munkahelyi baleset munkahely területén és/vagy munkavégzés közben 
16 = ellátást nyújtó egészségügyi intézményben történt baleset 
20 = foglalkozási megbetegedés miatti egészségügyi ellátás 
21 = közúti baleset KRESZ hatálya alá tartozó gépjármővel 
22 = közúti baleset tömegközlekedési eszközön 
31 = háztartási baleset 
32 = sportbaleset 
34 = állat okozta baleset 
40 = közterületen történt baleset 
41 = baleset feltételezhetı, de a körülményei nem ismertek 



42 = idegenkezőség következtében létrejött baleset 
43 = fentiekbe be nem sorolható egyéb baleset 
 

25. E-adatlap kitöltés 
 
0 = nincs kitöltve 
1 = kitöltve (E térítési kategóriánál kitöltése kötelezı) 
 

26. Diagnózisok 
 
Betegség kódolása BNO 10 szerint 
 

 
27. Beavatkozások 

 
Beavatkozások kódolása OENO kód szerint 
 

Mennyiség (Me) 
 
A végzett beavatkozás mennyisége 

 
27/a. Beavatkozások jellege (J) 

A. akut beavatkozás 
V. választott idıpontban végzett beavatkozás 
C. magyar biztosítással rendelkezı beteg részére orvosbiológiai kutatás során, vagy a kutatás során fellépett 

szövıdmény miatt szükséges akut beavatkozás 
D. magyar biztosítással rendelkezı beteg részére orvosbiológiai kutatás során, vagy a kutatás során fellépett 

szövıdmény miatt szükséges, választott idıpontban végzett beavatkozás 
K. kúraszerő ellátás keretében végzett beavatkozás 

 
28. Laborvizsgálat kérés (kitöltése kötelezı) 

 
0 = nem történt laboratóriumi vizsgálatkérés 
1 = labor (haematológia vércsoport) és kémiai vizsgálatok 
2 = szerológia 
3 = labor (haematológia vércsoport) és kémiai vizsgálatok és szerológia együtt (1+2) 
4 = tenyésztéses mikrobiológiai vizsgálat 
5 = tenyésztés és rezisztencia vizsgálat 
6 = izotóp laborvizsgálat (in vitro) 
7 = izotóp laborvizsgálat (in vivo) 
8 = vizsgálat kérés vérellátótól 
9 = egyéb speciális laborvizsgálat 

 
29. Képalkotó vizsgálat kérés 

 
0 = nem történt vizsgálat 
1 = csak mellkas röntgen vizsgálat 
2 = egyéb natív röntgen vizsgálat 
3 = kontrasztanyagos röntgen vizsgálat (kivéve angiográfia) 
4 = angiográfia 
5 = többféle natív és/vagy kontrasztanyagos röntgen vizsgálat (kivéve angiográfia) 
6 = angiográfia és egyéb képalkotó vizsgálat együtt 
7 = ultrahang 
8 = izotóp 
9 = egyéb képalkotó vizsgálat 
 

30. CT-MRI-PET vizsgálat kérés 
 
0 = nem történt 
1 = CT vizsgálat kérés 



2 = MRI vizsgálat kérés 
3 = PET vizsgálat kérés 
4 = CT-MRI-PET vizsgálat kombinációja 
 

31. Fiziotherápiás vizsgálat kérés 
 
0 = nem történt 
1 = száraz egyéni therápia 
2 = száraz csoportos therápia 
3 = nedves egyéni therápia 
4 = nedves csoportos therápia 
5 = száraz és nedves együttes therápia 
6 = elektrotherápia 
7 = nedves és elektromos therápia együtt 
8 = fény- és klímatherápia együtt 
 

32. Útiköltség-térítési igény 
 
0 = útiköltség-térítéssel kapcsolatos esemény nem történt 
1 = az útiköltség-térítés indokoltságát a rendelés igazolta 
2 = szakorvosi rendelés útiköltség utalványt állított ki 
3 = betegszállítás rendelése 
 

33. Keresıképesség elbírálása 
 
0 = keresıképesség elbírálása nem történt 
1 = keresıképtelenség megállapítása korábban keresıképes személynél 
2 = keresıképtelen személy kontrollja és további keresıképtelenség megállapítása 
3 = keresıképtelen személy kontrollja és újbóli keresıképesség megállapítása 
4 = keresıképtelenség lezárása halál miatt 
5 = keresıképtelenség lezárása egyéb ok miatt 

 
34. Felírt gyógyászati segédeszköz vények száma 

(kitöltése kötelezı) 
 
A felírt gyógyászati ellátási vények számát kell megadni 
 

35. Felírt vények száma (kitöltése kötelezı) 
 
A felírt vények darabszámát kell megadni a gyógyászati segédeszköz és gyógyászati ellátás (gyógyfürdı) felírás 

kivételével 
 

36. Felírt gyógyászati ellátás (gyógyfürdı) vények száma 
(kitöltése kötelezı) 

 
A felírt gyógyászati ellátás vények számát kell megadni 
 

37. 
 
38. 
 

 



3. melléklet a 73/2011. (IV. 29.) Korm. rendelethez 
 
1. A Kr2. 6/B. számú mellékletében a „Fogorvosi ambuláns napló” táblázatot követı „Térítési 
kategóriák:” bekezdés a „6 = fekvıbeteg részére végzett ellátás” sort követıen a következı 
sorokkal egészül ki: 
[Térítési kategóriák:] 
„7 = A térítésmentesen vagy részleges térítés ellenében ellátott biztosított, amelynek jogcímei 
szerinti betőjelek: 
7G = gyermek, 
7I = idıskorú 60 év feletti, 
7R = rokkantsági nyugdíjas, 
7S = sürgısségi ellátás, 
7T = terhes anya, 
7K = közgyógyellátott, 
7U = üzemi balesetes. 
7B = Egyéb alapbetegséggel kapcsolatos fog- és szájbetegségek kezelése. 
8 = Biztosított ellátására egy éven belüli közúti baleset sérülése következményeként került 
sor” 
 
2. A Kr2. 6/B. számú mellékletében a „Havi jelentés a fogászati rendelés teljesítményeirıl” 
rész a „20 részleges térítési díj” sort követıen a következı sorral egészül ki: 
[Megnevezés] 
„21 üres mezı” 
 
 

6/B. számú melléklet a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelethez 



Ellátó orvos bélyegzıszáma ........................................................................................ aláírása 
 

Fogorvosi ambuláns napló 
 

Napló 
sorszám 

Dátum 
 

Kezelés 
idıpontja 

Küldı 
szolgá- 

lati 
egység 
kódja 

Beutaló  
orvos 

pecsét- 
száma 

Beutalást 
meg- 

alapozó 
ellátást 
igazoló 

irat 

Beteg 
neve 

 
Társa- 
dalom- 
biztosí- 

tási  
Azono- 
sító Jele 

Állam- 
polgár- 

ság 
 

Azono- 
sító jel 
típusa 

Születési 
év, hó, 

nap 
 

Lakás 

A kezelt 
fog  

jelzése 
 

Fogfel- 
szín 

jelzése 

Diagnó- 
zis 

Térítési 
kategória 

Részle- 
ges 

térítési 
díj 

   
Fogorvosi beavatkozások kódja 

 
Mennyisége 

Táp- 
pénz- 

be vétel 
szak- 
orvosi  
indoka 

Keresı- 
képte- 
lenség 

(kezdete- 
vége) 

dátuma 

Meg- 
jegyzés 

           

 

   

    

      

     

   

           

 

   

    

      

     

   

           

 

   

    

      

     

   

           

 

   

    

      

     

   

           

 

   

    

      

     

   

 



Térítési kategóriák: 
1 = magyar biztosítás alapján végzett térítésmentes ellátás 
2 = magyar biztosítással nem rendelkezı menekült ellátása 
3 = államközi szerzıdés alapján végzett sürgıs ellátás 
4 = egyéb, magyar biztosítással nem rendelkezı vagy más hatályos rendelkezés alapján az egészségbiztosítás 
terhére el nem számolható ellátást igénybe vevı személyek térítésköteles ellátása 
5 = magyar biztosítással nem rendelkezı menedékes ellátása 
6 = fekvıbeteg részére végzett ellátás 
7 = A térítésmentesen vagy részleges térítés ellenében ellátott biztosított, amelynek jogcímei 
szerinti betőjelek: 
7G = gyermek, 
7I = idıskorú 60 év feletti, 
7R = rokkantsági nyugdíjas, 
7S = sürgısségi ellátás, 
7T = terhes anya, 
7K = közgyógyellátott, 
7U = üzemi balesetes. 
7B = Egyéb alapbetegséggel kapcsolatos fog- és szájbetegségek kezelése. 
8 = Biztosított ellátására egy éven belüli közúti baleset sérülése következményeként került 
sor” 
9 = külföldön élı magyarok központi költségvetésbıl támogatott ellátása 
A = befogadott külföldi állampolgár 
D = menekült, menedékes státuszt kérelmezı 
E = elszámoláson alapuló nemzetközi szerzıdés alapján történı ellátás, Közösségi szabály alapján történı ellátás 
F = magyar biztosítással rendelkezı betegnek az Ebtv. 18. § (6) bekezdés l) pontja szerinti, kizárólag 
orvostudományi kutatás keretében végzett beavatkozást is tartalmazó ellátása 
G = magyar biztosítással rendelkezı betegnek az Ebtv. 18. § (6) bekezdés l) pontja szerinti, kizárólag 
orvostudományi kutatás keretében végzett beavatkozása miatt bekövetkezett szövıdmény ellátása 
K = külföldi donor ellátása 
M = magyar biztosítás alapján méltányosságból átvállalt térítés ellenében végzett ellátás 
R = magyar biztosítás alapján részleges térítés ellenében végzett ellátás, a részleges térítési díj összegének 
feltüntetése 
S = a Magyar Köztársaság területén tartózkodó beteg 4. § (10) és (11) bekezdése szerinti, más forrásból meg 
nem térülı sürgısségi ellátása 
 
 

Szolgáltató OEP kódja: 
 

....................................................................... 

Szolgáltató neve: 
 

....................................................................... 
 
 

Havi jelentés a fogászati rendelés teljesítményeirıl 
 
A rekord felépítése 
(egy rekord egy tevékenységkódot tartalmaz) 
 
Megnevezés 
  1 elszámolt idıszak (év, hó) 
  2 szolgálati egység kódja 
  3 kezelést végzı orvos pecsétszáma 
  4 naplósorszám 
  5 kezelés dátuma (év, hó, nap) 
  6 kezelés idıpontja (óra, perc) 
  7 küldı szolgálati egység kódja 
  8 beutaló orvos pecsétszáma 
  9 beutalást megalapozó ellátást igazoló adat 
10 kezelt személy azonosítószáma 
11 személyazonosító típusa 



12 érvényes biztosítás országának vagy a páciens állampolgárságának kódja 
13 kezelt születési ideje (év, hó, nap) 
14 kezelt neme 
15 kezelt fog jelölése 
16 kezelt fogfelszín jelölése 
17 BNO kód (diagnózis) 
18 tevékenységkód (beavatkozás kód) 
19 térítési kategória 
20 részleges térítési díj 
21 üres mezı 
21 elszámolási nyilatkozat 
22 táppénzbevétel szakorvosi indokkal (kód) 
23 keresıképtelenség (kezdete-vége) dátuma 
24 az OEP hibaszőrése miatt kizárt hiba kódja 
 
A file nevét az alábbi szabályok szerint kell képezni: 
1 „F” 
2–5 „a mőködtetı négyjegyő OEP kódja” 
6–7 „a hónap sorszáma” 
 
Dátum: ........................................ év .................................................... hó ................... nap 
 

........................................................................................... 
az ellátásért felelıs orvos azonosítója és aláírása 

 

 



4. melléklet a 73/2011. (IV. 29.) Korm. rendelethez 
 
 
A Kr2. 7. számú melléklet „3. Mátrix kórházi ellátás” pontjában az „ÁNTSZ” szövegrész 
helyébe az „egészségügyi államigazgatási szerv” szöveg lép. 
 

7. számú melléklet a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelethez 

 

A fekvıbeteg-ellátás finanszírozásának minısítési szempontjai 

 
1. Aktív ellátás 
A finanszírozás módja szerint aktív ellátásnak minısül az az ellátás, amelynek célja az egészségi állapot 

mielıbbi helyreállítása. Az aktív ellátás idıtartama, illetve befejezése többnyire tervezhetı, és az esetek 
többségében rövid idıtartamú. 

 
2. Krónikus ellátás 
A finanszírozás módja szerint krónikus ellátásnak minısül az, amelynek célja az egészségi állapot stabilizálása, 

fenntartása, illetve helyreállítása. Az ellátás idıtartama, illetve befejezése általában nem tervezhetı, és 
jellemzıen hosszú idıtartamú. 

 
3. Mátrix kórházi ellátás 
 
A betegellátás az aktív fekvıbeteg-szakellátó intézetben klinikai típusú és mőtétes egységekben történik az 

ÁNTSZ engedélye szerint. A kórház ezen belül nem különül el osztálystruktúrákra, hanem a mindenkori ellátási 
igény szerint végzi az ellátást. 

 

 
 
 



5. melléklet a 73/2011. (IV. 29.) Korm. rendelethez 
 
 
A Kr2. 12. számú melléklet A) pontjában foglalt táblázat helyébe a következı táblázat lép: 
A Kr2. 12. számú melléklet A) pontjában foglalt táblázat helyébe a következı táblázat lép: 
 

Szakápolási ellátás 
A beteg önellátó képességének foka 

elrendelhetı vizitek száma 

Szakirányú 
(rehabilitációs) 

tevékenység 

 1–14-ig további  

Teljes ápolást igénylı esetben 1,0 0,9 0,9 

Részleges ápolást igénylı esetben 0,9 0,7 0,8 

Önellátásra képes beteg esetében 0,8 0,5 – 

 

12. számú melléklet a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelethez 

 

SZAKÁPOLÓI, SZAKIRÁNYÚ TERÁPIÁS VIZITEK FINANSZÍROZ ÁSA 

 

A) A vizitdíj megállapítása a betegellátás típusa, valamint a beteg önellátó képessége szerint 

 
Szakápolási ellátás, szakirányú terápiás ellátás 

elrendelhetı vizitek száma A beteg önellátó képességének foka 

1–14-ig további 

Teljes ápolást igénylı esetben 1,0 0,9 

Részleges ápolást igénylı esetben 0,9 0,7 

Önellátásra képes beteg esetében 0,8 0,5 
 

 

B) Területi pótlék 

 
A szolgáltató a 34. § (13) bekezdése szerinti területi pótlékra jogosult. 
 
Szakápolási fokozatok: 
Teljes ápolásra szorulónak kell tekinteni azt a beteget, aki a mindennapi életvitel alaptevékenységei* közül 

hármat vagy annál többet más személy igénybevétele nélkül nem képes elvégezni, és szakápolásra szorul. 
Részleges ápolásra szorul az a beteg, aki a mindennapi életvitel alaptevékenységei* közül legalább két 

tevékenységet más személy igénybevétele nélkül nem képes elvégezni, és betegsége miatt szakápolásra szorul. 
Önellátó az a beteg, aki a mindennapi életvitel alaptevékenységeit* más személy igénybevétele nélkül képes 

elvégezni, de ugyanakkor betegsége/krónikus betegsége miatt otthonában szakápolási feladatok elvégzésére van 
szüksége pl. stomakezelés, gégetisztítás, lábszárfekély kezelése, mőtét utáni seb kezelése, parenterális táplálás és 
gyógyszerelés. 

_______ 
* Táplálkozás, tisztálkodás, öltözködés, széklet és vizelet kontinencia, önálló helyzetváltoztatás (felkelés, 

lefekvés). 

 
 



6. melléklet a 73/2011. (IV. 29.) Korm. rendelethez 

 
 
1. A Kr2. 14. számú melléklet „Kitöltési útmutató” részében a 17/A. pontban az „a REP” 
szövegrész helyébe az „az OEP” szöveg lép. 
 
2. A Kr2. 14. számú melléklet „Kitöltési útmutató” részében a 18. pont D. pontja helyébe a 
következı rendelkezés lép: 
„D. az Adatlapot kitöltı osztályon / az intézeten kívüli szülés szakmai szabályairól, 
feltételeirıl és kizáró okairól szóló kormányrendelet szerinti ellátást nyújtó egészségügyi 
szolgáltató közremőködésével született újszülött” 
 
3. A Kr2. 14. számú melléklet „Kitöltési útmutató” részében a 20. és 22. pont helyébe a 
következı rendelkezések lépnek: 
„20. A felvétel idıpontja 
A felvétel dátuma (óra, perc pontossággal). Az a regisztrált idıpont, amikor a felvételt végzı 
orvos a beteg felvételének szükségességérıl dönt. Az intézeten kívüli szülés szakmai 
szabályairól, feltételeirıl és kizáró okairól szóló kormányrendelet szerinti ellátást nyújtó 
egészségügyi szolgáltató közremőködésével született újszülött esetén az újszülöttkori elsı 
szőrés kezdetének idıpontja.” 
„22. A távozás idıpontja 
A távozás idıpontja az óra megadásával. Az óra, perc kitöltése csak áthelyezésre kerülı, 
illetve exitált betegnél kötelezı. A távozás idıpontja az, amikor a beteg az intézet azon 
osztályának területét hagyja el véglegesen, ahol a zárójelentését kiadták. Az intézeten kívüli 
szülés szakmai szabályairól, feltételeirıl és kizáró okairól szóló kormányrendelet szerinti 
ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató közremőködésével született újszülött esetén az 
újszülöttkori elsı szőrés befejezésének idıpontja.” 
 
4. A Kr2. 14. számú melléklet „Kitöltési útmutató” részében a 23. pont 3. alpontja helyébe a 
következı rendelkezés lép: 
„3. otthonába bocsátva / az intézeten kívüli szülés szakmai szabályairól, feltételeirıl és kizáró 
okairól szóló kormányrendelet szerinti ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató által nyújtott 
ellátás befejezettnek minısül” 
 
5. A Kr2. 14. számú melléklet „Kitöltési útmutató” részében a 27. pont az „Az elvégzett 
beavatkozás darabszáma” sort követıen a következı szöveggel egészül ki: 
„Az intézeten kívüli szülés szakmai szabályairól, feltételeirıl és kizáró okairól szóló 
kormányrendelet szerinti ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató közremőködésével született 
újszülött szőrésére vonatkozó OENO kódok esetén nem kell kitölteni a 27. rovatban a 
Sebgyógyulás (S), a Nosocomiális fertızés (F), a beavatkozás minısítése az ellátásban 
elfoglalt helye szerint (M) rovatokat.” 
 
6. A Kr2. 14. számú melléklet „Kitöltési útmutató” részében az „Az Adatlap minden pontja 
kötelezıen kitöltendı” szövegrész helyébe az „Az Adatlap minden pontja kötelezıen 
kitöltendı, kivéve ahol e melléklet a kitöltés mellızését lehetıvé teszi.” szöveg lép. 
 



14. számú melléklet a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelethez 

ADATLAP kórházi (osztályos) ápolási esetrıl 
 
1. Kórház neve 2. Az osztály neve: 

3. Azonosító:          4. Térítési kategória:  4/A. Részleges térítés         

4/B. Részleges térítési díj összege:         5. Személyazonosító típusa:  

6. Személyazonosító jel:          7. Törzsszám:          

8. A beteg neve: 9. Érvényes biztosítás országa vagy a beteg állampolgársága:    

10. Anyja neve: 11. A beteg születési neve: 

12. A beteg neme:  13. Születés dátuma:         

14. A kísért beteg törzsszáma:          14/A. A beteg kíséretének oka:   

16. Lakcím:      16/A. Lakcím típusa:  

17/A. Beutaló orvos munkahelyének          17/B. Beutaló orvos kódja:      

17/C. Beutalást megalapozó ellátást igazoló          18. A felvétel jellege:  19. A felvétel típusa:   

20. A felvétel idıpontja:             22. A távozás idıpontja:             

23. A beteg további sorsa:  24. Az ellátó orvos kódja:      25. E-adatlap kitöltés:  

26. DIAGNÓZISOK 
Megnevezés T Kód D 

-1 1       

-2 3       

-3        

-4        

-5        

-6        

-7        

-8        

-9        

-10        

-11        

-12        

-13        

-14        

-15        

-16        

27. BEAVATKOZÁSOK 
Megnevezés Intézet/osztály azonosítója Dátum J N S F M A T Kód L  db 

-1                                         

-2                                         

-3                                         

-4                                         

-5                                         

-6                                         

-7                                         

-8                                         

-9                                         

-10                                         

29. Újszülött súlya (g):     30. Baleset minısítése:   

31. Felhasználói mezık: 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

32.    

 
Dátum: …….. év …………….. hó …….. nap ……………………………… 

          az ellátásért felelıs orvos 



 
Kitöltési útmutató 

 
1. Kórház neve 

(Elektronikusan nem továbbítandó) 
Az ellátást végzı kórház neve 

 
2. Osztály neve 

(Elektronikusan nem továbbítandó) 
A mezıbe az ellátást végzı osztály neve kerül 

 
3. Osztály azonosítója 

Az ellátást végzı kórházi osztály finanszírozási szerzıdés szerinti 9 karakteres kódja 
 
4. Térítési kategória 

1. magyar biztosítás alapján végzett térítésmentes ellátás 
2. magyar biztosítással nem rendelkezı menekült ellátása 
3. államközi szerzıdés alapján végzett sürgıs ellátás 
4. egyéb, magyar biztosítással nem rendelkezı vagy más hatályos rendelkezés alapján az 

egészségbiztosítás terhére el nem számolható ellátást igénybe vevı személyek térítésköteles ellátása 
5. magyar biztosítással nem rendelkezı menedékes ellátása 
9. külföldön élı magyarok központi költségvetésbıl támogatott ellátása 
A. befogadott külföldi állampolgár 
D. menekült, menedékes státuszt kérelmezı 
E. elszámoláson alapuló nemzetközi szerzıdés alapján történı ellátás, Közösségi szabály alapján történı 

ellátás 
F. magyar biztosítással rendelkezı betegnek az Ebtv. 18. § (6) bekezdésének l) pontja szerinti, kizárólag 

orvosbiológiai kutatás keretében végzett beavatkozást is tartalmazó ellátása 
G. magyar biztosítással rendelkezı betegnek az Ebtv. 18. § (6) bekezdésének l) pontja szerinti, kizárólag 

orvosbiológiai kutatás keretében végzett beavatkozása miatt bekövetkezett szövıdmény ellátása 
K. külföldi donor ellátása 
M. magyar biztosítás alapján méltányosságból átvállalt térítés ellenében végzett ellátás 
R. magyar biztosítás alapján, az Ebtv. 23. §-a szerint részleges térítés ellenében végzett ellátás 
S. a Magyar Köztársaság területén tartózkodó beteg 4. § (10) és (11) bekezdése szerinti, más forrásból 

meg nem térülı sürgısségi ellátása 
 
4/A. Részleges térítés jogcíme 

Az alábbi nyolc közül amelyik jogcímek fennállnak, azoknak a mezıjébe kell az adott kódot beírni: 
A. az ellátást végzı orvos megválasztása 
B. biztosított beutaló nélküli ellátása 
C. beutalási rendtıl eltérı igénybevétel 
G. miniszteri rendelet szerinti szanatóriumi ellátás 
H. külsıdleges nemi jellegek megváltoztatása 

 
4/B. Részleges térítési díj összege (Ft) 

R térítési kategória esetén a maximum érték eléréséig kitöltése kötelezı 
 
5. Személyazonosító típusa 

0. a személyazonosító jel nincs kitöltve 
1. TAJ szám 
2. 3 hónapnál fiatalabb gyermek képzett TAJ száma 
3. útlevélszám 
5. menedékes, kérelmezı, befogadó igazolvány száma 
6. ismeretlen TAJ számú elhunyt személy, illetve ismeretlen beteg 

 
6. Személyazonosító Jel 

TAJ szám, illetve a személyazonosító típusának megfelelı egyéb azonosító 
 
7. Törzsszám 

A beteg 9 jegyő törzsszámát kell megadni 
 
8. A beteg neve 

(Elektronikusan nem továbbítandó) 



 
9. Érvényes biztosítás országa vagy a beteg állampolgársága 

Elsıdlegesen, ha a beteg érvényes egészségbiztosítással rendelkezik, akkor az egészségbiztosítási 
rendszert fenntartó állam kódját, egyébként a beteg állampolgárságának kódját kell megadni 

 
10. Anyja neve 

(Elektronikusan nem továbbítandó) 
A beteg anyjának a nevét kell megadni 

 
11. A beteg születési neve 

(Elektronikusan nem továbbítandó) 
A beteg születési nevét kell megadni 

 
12. A beteg neme 

1. férfi 
2. nı 

Amennyiben nem állapítható meg, akkor a felvételkori vagy a nyilvántartott vagy a születéskori neme 
adandó meg 

 
13. Születési dátuma 

A beteg születési dátuma évszázaddal együtt 
 
14. A kísért beteg törzsszáma 
 
14/A. A beteg kíséretének oka 

1. Beteggel érkezı hozzátartozó 
2. Anya – újszülött kapcsolat (a kitöltést végzı osztályos ellátás során történı szülések esetén kell 

alkalmazni) 
3. Donor – transzplantált beteg kapcsolat 
4. Egyéb 

 
16. Lakcím 

A beteg lakcíme (irányítószám, város/község, utca, házszám), amennyiben a dokumentált lakcímtıl 
eltér a tartózkodási hely, akkor bemondás alapján az utóbbit kell figyelembe venni 

 
16/A. Lakcím típusa 

1. Lakóhely 
2. Tartós elhelyezést biztosító szociális intézmény 

 
17/A. Beutaló orvos munkahelyének azonosítója 

Finanszírozott egészségügyi szolgáltató orvosának beutalása esetén a szerzıdés szerinti szervezeti 
egység azonosító kódja, nem finanszírozott egészségügyi szolgáltató orvosának beutalása esetén a 
mőködési engedély szerinti szervezeti egységkód, a REP ellenırzı orvosainak beutalása esetén 
999999991, az orvos saját maga vagy közeli hozzátartozója beutalása esetén 999999992 
17/A. pontban az „a REP” szövegrész helyébe az „az OEP” szöveg lép. 
 

 
17/B. Beutaló orvos kódja 

A beutaló orvos 5 jegyő pecsétnyomójának száma 
 
17/C. Beutalást megalapozó ellátást igazoló adat 

A beutalást megalapozó ellátás nyilvántartására szolgáló betegforgalmi napló sorszáma, fekvıbeteg 
gyógyintézet orvosának beutalása esetén a beteg törzsszáma, egyéb, nem finanszírozott egészségügyi 
szolgáltató orvosának beutalása esetén a beutalás napi dátuma, vezetı nullával 

 
18. A felvétel jellege 

1. más fekvıbeteg gyógyintézetbıl visszahelyezve 
2. más fekvıbeteg gyógyintézetbıl áthelyezve 
3. intézeten belüli fekvıbeteg-ellátó szervezeti egységbıl áthelyezve 
4. háziorvos, egyéb alapellátó beutalta 
5. más intézet járóbeteg-szakellátó munkahelye beutalta 
6. saját intézet járóbeteg-szakellátó munkahelye beutalta 
7. beutaló nélkül, mentıvel 



8. beutaló nélkül 
9. saját osztály visszarendelte 
A. adaptációs szabadságról visszavéve 
C. az elızı rekord folytatása 
D. az Adatlapot kitöltı osztályon született újszülött 
D. az Adatlapot kitöltı osztályon / az intézeten kívüli szülés szakmai szabályairól, 

feltételeirıl és kizáró okairól szóló kormányrendelet szerinti ellátást nyújtó 
egészségügyi szolgáltató közremőködésével született újszülött” 

E. bírósági, igazságügyi-orvosszakértıi beutalás 
 
19. A felvétel típusa 

A. Az egészségügyi ellátás szempontjából 
1. sürgıs ellátás, beleértve a pszichiátrirai beteg sürgısségi felvételét rendırségi közremőködés nélkül 
2. nem sürgıs ellátás, ideértve a pszichiátriai beteg felvételét rendırségi közremőködés nélkül 
3. egynapos ellátás 
4. kúraszerő ellátás 
5. aktív ellátás krónikus osztályon 
6. pszichiátrirai beteg sürgısségi felvétele rendırségi közremőködéssel 
B. Jogi elbírálás alapján (pszichiátriai beteg ellátása során kitöltése kötelezı) 
D. önkéntes – a beteg saját kérelmére 
E. önkéntes – a nyilatkozattételre jogosult személy kérelmére, a beteg nem tiltakozott 
F. önkéntes – a nyilatkozattételre jogosult személy kérelmére, a beteg tiltakozott 
J. nem önkéntes – sürgısségi felvétel, bírósági felülvizsgálat által elıírt kötelezı gyógykezelés nélkül 
K. nem önkéntes – sürgısségi felvétel, bírósági felülvizsgálat által elıírt kötelezı gyógykezeléssel 

[Eütv. 199. § (5) bekezdés] 
L. nem önkéntes – kötelezı gyógykezelés bírósági beutalás alapján (Eütv. 200. §) 

 
20. A felvétel idıpontja 

A felvétel dátuma (óra, perc pontossággal). Az a regisztrált idıpont, amikor a felvételt végzı orvos a 
beteg felvételének szükségességérıl dönt 

20. A felvétel idıpontja 
A felvétel dátuma (óra, perc pontossággal). Az a regisztrált idıpont, amikor a felvételt végzı 
orvos a beteg felvételének szükségességérıl dönt. Az intézeten kívüli szülés szakmai 
szabályairól, feltételeirıl és kizáró okairól szóló kormányrendelet szerinti ellátást nyújtó 
egészségügyi szolgáltató közremőködésével született újszülött esetén az újszülöttkori elsı 
szőrés kezdetének idıpontja.” 
 
22. A távozás idıpontja 

A távozás idıpontja az óra megadásával. Az óra, perc kitöltése csak áthelyezésre kerülı, illetve exitált 
betegnél kötelezı. A távozás idıpontja az, amikor a beteg az intézet azon osztályának területét hagyja 
el véglegesen, ahol a zárójelentését kiadták 

22. A távozás idıpontja 
A távozás idıpontja az óra megadásával. Az óra, perc kitöltése csak áthelyezésre kerülı, 
illetve exitált betegnél kötelezı. A távozás idıpontja az, amikor a beteg az intézet azon 
osztályának területét hagyja el véglegesen, ahol a zárójelentését kiadták. Az intézeten kívüli 
szülés szakmai szabályairól, feltételeirıl és kizáró okairól szóló kormányrendelet szerinti 
ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató közremőködésével született újszülött esetén az 
újszülöttkori elsı szőrés befejezésének idıpontja.” 
 
 
23. A beteg további sorsa 

1. belsı kórházi áthelyezés 
2. más fekvıbeteg gyógyintézetbe történı áthelyezés 
3. otthonába bocsátva 
3. otthonába bocsátva / az intézeten kívüli szülés szakmai szabályairól, feltételeirıl és 

kizáró okairól szóló kormányrendelet szerinti ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató 
által nyújtott ellátás befejezettnek minısül” 

4. meghalt 
5. részszámla 



6. otthonába adaptációs szabadságra bocsátva 
7. önkényesen távozott 
8. szociális otthonba távozott 
C. folytató rekord következik 
N. nagy értékő, országosan még nem elterjedt mőtéti eljárás elıtti ápolás lezárása 

 
24. Az ellátó orvos kódja 

Az orvos 5 jegyő pecsétnyomójának száma. 
 
25. E-adatlap kitöltés 

0. nincs kitöltve 
1. kitöltve (E térítési kategóriánál kötelezı) 

 
26. Diagnózisok 

Megnevezés 
(Elektronikusan nem továbbítandó) 
Diagnózis típusa (T) 

0. beutaló/iránydiagnózis 
1. ápolást indokló fıdiagnózis alapjául szolgáló betegség 
2. áthelyezést indokló fıdiagnózis 
3. ápolást indokló fıdiagnózis 
4. szövıdmény 
5. kísérı betegség 
6. a halál közvetlen oka a klinikus szerint 
7. kórbonctani alapbetegség 
8. a halál közvetlen oka a kórbonctan szerint 
9. kórbonctani kísérı betegség 
A. megelızı ok a kórbonctan szerint 
B. a halál alapjául szolgáló betegség a klinikus szerint 
C. nosocomiális eredető szövıdmény a kezelés következtében 
D. egyéb szövıdmény a kezelés következtében 
E. sérülések és mérgezések külsı okai 
F. funkcionális (FNO) kód 
K. kiegészítı kód a „*” jelő BNO kóddal a „3” típusú diagnózisra 
M. daganatos megbetegedések morfológiai kódja 
V. az egészségügyi szolgálat igénybevételét befolyásoló tényezık 

Kód 
A betegség kódolása BNO 10, illetve FNO szerint 
Oldaliság (D) 

S. bal oldali szerv 
D. jobb oldali szerv 
U. mindkét oldalon lévı szerv 
N. az oldaliság nem értelmezhetı 

 
27. Beavatkozások 

Megnevezés 
(Elektronikusan nem továbbítandó) 
Intézet/osztály azonosítója 
A beavatkozást végzı osztály finanszírozási szerzıdés szerinti 9 karakteres kódja. Ha a kúraszerő 
onkológiai ellátás a szakmai szabályok alapján a beteg otthonában történik, akkor az elsı négy 
karakter az ellátásért felelıs intézet kódja, a többi karakter nulla 
Dátum 
A beavatkozás kezdési idıponja, óra, perc pontossággal 
Beavatkozás jellege (J) 

A. akut beavatkozás 
B. daganatellenes terápiás kezelés protokoll alapján, gyógyszerkészítménnyel, a beteg otthonában, az 

onkológiai centrum felügyeletében 
C. magyar biztosítással rendelkezı beteg részére orvosbiológiai kutatás során vagy a kutatás során 

fellépett szövıdmény miatt szükséges akut beavatkozás 
D. magyar biztosítással rendelkezı beteg részére orvosbiológiai kutatás során vagy a kutatás során 

fellépett szövıdmény miatt szükséges, választott idıpontban végzett beavatkozás 
V. választott idıpontban végzett beavatkozás 

Nosocomiális környezet (N) 



0. nem értelmezhetı 
A. aszeptikus környezet 
C. szeptikus környezet 

Sebgyógyulás (S) 
1. sebgyógyulás per primam intentionem 
2. nem fertızött seroma, haematoma 
3. sebgennyesedés 
4. varrat insufficientia 
5. folyamatban levı, zavartalanul gyógyuló seb elbocsátáskor 

Nosocomiális fertızés (F) 
1. nosocomiális fertızés nem volt 
2. nosocomiális fertızés történt 

Beavatkozás minısítése az ellátásban elfoglalt helye szerint (M) 
1. adjuváns beavatkozás 
2. elsı vonalbeli kezelés 
3. másod vonalbeli kezelés 
4. harmad vonalbeli kezelés 
5. reoperáció 

Anesztézia technikája (A) 
OENO kódok 
Beavatkozás típusa (T) 

1. a kórházi ápolást indokló fıdiagnózis miatt végzett beavatkozás 
2. a kórházi ápolást indokló fıdiagnózis miatti további beavatkozás 
3. kísérı betegség miatt végzett beavatkozás 
4. szövıdmény miatt végzett beavatkozás 
5. donorból történı szervkivétel 
6. kórház által vásárolt, de tételesen finanszírozott beépített anyag, implantátum 
7. beteg által vásárolt implantátum 
8. tételesen finanszírozott beépített anyag, implantátum 
9. promóciós implantátum 
A. kórház által vásárolt, nem tételesen finanszírozott beépített anyag, implantátum 
B. OGYI engedély alapján indikáción túli gyógyszer alkalmazásával történt beavatkozás 
C. magyar biztosított részére egyedi méltányossági engedély alapján végzett orvosi beavatkozás 
D. magyar biztosított részére egyedi méltányossági engedéllyel biztosított implantátum 
E. magyar biztosított részére egyedi méltányossági engedély alapján, nem indikáción túli gyógyszer 

alkalmazása 
F. tételesen finanszírozott gyógyszeres kezelés 

Kód 
A mőtét vagy beavatkozás OENO kódja 
Oldaliság (L) 

S. bal oldali beavatkozás 
D. jobb oldali beavatkozás 
U. mindkét oldalon végzett beavatkozás 
N. az oldaliság nem értelmezhetı 

db 
Az elvégzett beavatkozás darabszáma 

Az intézeten kívüli szülés szakmai szabályairól, feltételeirıl és kizáró okairól szóló 
kormányrendelet szerinti ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató közremőködésével született 
újszülött szőrésére vonatkozó OENO kódok esetén nem kell kitölteni a 27. rovatban a 
Sebgyógyulás (S), a Nosocomiális fertızés (F), a beavatkozás minısítése az ellátásban 
elfoglalt helye szerint (M) rovatokat. 
 
29. Újszülött súlya 

Újszülött testsúlya felvételkor grammban, újszülött esetén kitöltése kötelezı 
 
30. Baleset minısítése 

00. nem baleset, nem foglalkozási betegség 
11. munkahelyi baleset munkahely területén és/vagy munkavégzés közben 
16. ellátást nyújtó egészségügyi intézményben történt baleset 
20. foglalkozási megbetegedés miatti egészségügyi ellátás 
21. közúti baleset KRESZ hatálya alá tartozó gépjármővel 
22. közúti baleset tömegközlekedési eszközön 



31. háztartási baleset 
32. sportbaleset 
34. állat okozta baleset 
40. közterületen történt baleset 
41. baleset feltételezhetı, de a körülményei nem ismertek 
42. idegenkezőség következtében létrejött baleset 
43. fentiekbe be nem sorolható egyéb baleset 

 
31. Felhasználói mezık 

Az országos intézetek rendelkezése szerint szakmánként eltérıen kell kitölteni 
 
32. 
 

Az Adatlap minden pontja kötelezıen kitöltendı 
Az Adatlap minden pontja kötelezıen kitöltendı, kivéve ahol e melléklet a kitöltés 

mellızését lehetıvé teszi 
 



7. melléklet a 73/2011. (IV. 29.) Korm. rendelethez 

 
1. A Kr2. 20. számú melléklete a „Páciens törzskarton sorszáma” sort követıen a következı 
szöveggel egészül ki: 
„A páciens nyilatkozata a kötelezı egészségbiztosítás terhére igénybe vett egészségügyi 
ellátás adatainak megismerhetıségérıl” 
 
2. A Kr2. 20. számú mellékletében a „Kitöltési útmutató” rész az „Az orvos személyazonosító 
bélyegzıjének 5 jegyő száma” sort követıen a következı szöveggel egészül ki: 
„A páciens nyilatkozata a kötelezı egészségbiztosítás terhére igénybe vett egészségügyi 
ellátás adatainak megismerhetıségérıl 
Tartalma: 
1 = A háziorvos tájékoztatta a hozzá bejelentkezett biztosítottat arról, hogy a jövıben, ha a 
biztosított nem tiltja meg, megismerheti az OEP adatbázisában szereplı, a kötelezı 
egészségbiztosítás terhére igénybe vett egészségügyi ellátás adatait, és a biztosított nem 
tiltotta meg azok megismerhetıségét. 
2 = A háziorvos tájékoztatta a hozzá bejelentkezett biztosítottat arról, hogy a jövıben, ha a 
biztosított nem tiltja meg, megismerheti az OEP adatbázisában szereplı, a kötelezı 
egészségbiztosítás terhére igénybe vett egészségügyi ellátás adatait, de a biztosított 
megtiltotta azok megismerhetıségét.” 
 
20. számú melléklet a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelethez 

 

Háziorvosi betegforgalmi tevékenység tételes 
 jelentése 

 
Jelentési idıszak: 200..... év .................................. hó 
 
Szolgáltató OEP kódja 
 
Szolgáltató neve:  
 
helység (irányítószámmal) 
 
utca/szám 
 
Háziorvosi szolgálat kódja: 
 
Háziorvos kódja, neve: 
 
Háziorvosi program azonosítója és verziója 
 
Ellátottak száma 
 
A jelentés rekordképének verziószáma 
 
Jelentés készítésének idıpontja 
 
Jelentés típusa 
 
Betegforgalmi napló sorszáma 
 
Személyazonosító típusa 
 



Társadalombiztosítási Azonosító Jel 
 
Páciens törzskarton sorszáma 

A páciens nyilatkozata a kötelezı egészségbiztosítás terhére igénybe vett egészségügyi 
ellátás adatainak megismerhetıségérıl 

 
Gondozás 
 
Az ellátás dátuma 
 
Az ellátás helye 
 
Az ellátás formája 
 
Térítési kategória 
 
Érvényes biztosítás országa, vagy a beteg állampolgársága 
 
EU adatlap kitöltés 
igen 
nem 
 
Ellátás oka 
 
Diagnózis BNO kód 
 
Továbbküldés oka 
 
Továbbküldést indokoló diagnózis BNO kódja 
 
Továbbküldés iránya 
 
Továbbküldés eszköze 
 
Az Utazási Költségtérítési Utalvány sorszáma 
 
Gyógyszer vagy gyógyászati segédeszköz 
 
A rendelést indokoló diagnózis BNO kódja 
 
A rendelt gyógyszer, gyógyászati segédeszköz TTT-kódja 
 
A rendelt gyógyszer mennyisége (0000.0000) formában 
 
A rendelés jogcíme 
 
Közgyógyellátási igazolvány száma 
 
Közgyógyellátási igazolvány érvényességi dátuma 
 
Szőrés kód 
 
Szőrés diagnózis BNO kód, OENO kód 
 

Kitöltési útmutató 

 



A jelentés rekordképének verziószáma 
 
Tartalma: 
Az OEP által meghatározott rekordkép verziószáma, mely rekordkép alapján a jelentés készült. 
 
Jelentés készítésének idıpontja 
 
Tartalma: 
Az az idıpont (másodperc pontosságú idıpecsét), amikor a jelentést megfelelı jelentéskészítı program 

elékészített. 
 
Jelentés típusa 
 
Tartalma: 
A jelentés típusa kóddal jelölve 
0 = Gondozás változás jelentés 
1 = Szőrés jelentés 
2 = Gondozás státus jelentés 
3 = Tételes betegforgalmi jelentés 
 
Ellátottak száma 
 
Tartalma: 
A jelentés hónapjában ellátottak száma 
 
Háziorvosi program azonosítója és verziószáma 
 
Tartalma: 
Háziorvosi szakellátási programfejlesztık szabad felhasználására. 
A szoftvereik, illetve szoftververziójuk azonosítására. 
Amennyiben nem kerül kitöltésre, spacek-kel kell feltölteni. 
 
Betegforgalmi napló sorszáma 
 
A biztosított törzskartonjának sorszáma 
 
Tartalma: 
A Biztosítottak bejelentkezésének sorrendjében kiadott folyamatos sorszám, amely a beteg törzskartonját 

azonosítja az adott háziorvosi szolgálatnál. Fontos, hogy kijelentkezés esetén ne kerüljön újra kiadásra, a 
háziorvosi szolgálat nyilvántartásán belül egyedi legyen. 

Eseti ellátás esetén „0”-val kitöltve. 
 
Személyazonosító típusa 
 
Tartalma: 
0 = TAJ-szám mezı nincs kitöltve 
1 = TAJ-szám mezı ki van töltve 
2 = 6 hónapnál fiatalabb gyermek képzett TAJ-száma 
3 = útlevélszám (külföldi állampolgár) 
5 = menedékes, kérelmezı, befogadó igazolvány száma 
6 = ismeretlen TAJ-számú elhunyt személy 
7 = ismeretlen beteg 
 
Az orvos országos nyilvántartási száma 
 
Tartalma: 
Az orvos személyazonosító bélyegzıjének 5 jegyő száma 



A páciens nyilatkozata a kötelezı egészségbiztosítás terhére igénybe vett egészségügyi 
ellátás adatainak megismerhetıségérıl 
Tartalma: 
1 = A háziorvos tájékoztatta a hozzá bejelentkezett biztosítottat arról, hogy a jövıben, ha a 
biztosított nem tiltja meg, megismerheti az OEP adatbázisában szereplı, a kötelezı 
egészségbiztosítás terhére igénybe vett egészségügyi ellátás adatait, és a biztosított nem 
tiltotta meg azok megismerhetıségét. 
2 = A háziorvos tájékoztatta a hozzá bejelentkezett biztosítottat arról, hogy a jövıben, ha a 
biztosított nem tiltja meg, megismerheti az OEP adatbázisában szereplı, a kötelezı 
egészségbiztosítás terhére igénybe vett egészségügyi ellátás adatait, de a biztosított 
megtiltotta azok megismerhetıségét. 

Gondozás 
 
Tartalma: 
000 = nem gondozott 
01A = Gyermek obesitas-hypertonia 
02A = Gyermek szív- és érrendszeri betegség 
04A = Gyermek asthma-allergia 
05A = Gyermek mozgásszervi kórállapot 
06A = Gyermek daganatos betegségek 
07A = Gyermekpszichiátriai betegségek 
01B = Felnıtt hypertonia 
02B = Felnıtt ischaemiás szívbetegség 
03B = Felnıtt diabetes mellitus 
04B = Felnıtt asthma bronchiale 
05B = Felnıtt mozgásszervi kórállapot 
06B = Felnıtt daganatos betegségek 
07B = Felnıtt pszichiátriai betegségek 
 
Az ellátás helye 
 
Tartalma: 
1 = rendelıben 
2 = beteg lakásán (állandó vagy ideiglenes lakhelyén) 
3 = tanácsadóban 
4 = egyéb helyen 
A = baleseti ellátás a baleset helyszínén 
 
Praxis-paciens viszonya (Ellátás formája) 
 
Tartalma: 
1 = bejelentkezett biztosított 
2 = eseti (ambuláns) ellátás 
 
Térítési kategória 
 
Tartalma: 
00 = biztosított térítés ellenében végzett ellátása 
01 = magyar biztosítás alapján végzett ellátás 
02 = magyar biztosítással nem rendelkezı menekült ellátása 
03 = államközi szerzıdés alapján végzett ellátás 
04 = egyéb, magyar biztosítással nem rendelkezı vagy más hatályos rendelkezés alapján magyar egészségügyi 

ellátásra nem jogosult személyek egyéb OEP által nem térített ellátása 
05 = magyar biztosítással nem rendelkezı menedékes ellátása 
09 = Külföldön élı magyarok központi költségvetésbıl támogatott ellátása 
OA = Befogadott külföldi állampolgár 
OD = Menekült, menedékes státust kérelmezı 



OE = Elszámoláson alapuló nemzetközi szerzıdés alapján történı ellátás, Közösségi szabály alapján történı 
ellátás 

S = A Magyar Köztársaság területén tartózkodó beteg 4. § (10) és (11) bekezdése szerinti, más forrásból meg 
nem térülı sürgısségi ellátása 

 
Állampolgárság 
 
Tartalma: 
Elsıdlegesen, ha a beteg érvényes egészségbiztosítással rendelkezik, akkor az egészségbiztosítási rendszert 

fenntartó állam kódját, egyébként a beteg állampolgárságának kódját kell megadni. 
 
Az ellátás oka 
 
Tartalma: 
0 = akut megbetegedés definitív ellátása 
1 = krónikus betegség 
2 = krónikus betegség fellángolása 
3 = gondozás 
4 = adminisztratív ok (pl. mentıutalvány, keresıképtelenséget igazoló utalvány kiállítása, hatósági vizsgálat) 
5 = szőrés 
6 = tanácsadás 
A = baleseti ellátás 
B = balesettel kapcsolatos ellátás 
C = akut megbetegedés gyanúja 
D = hatósági vizsgálat 
E = védıoltás 
 
Továbbküldés oka 
 
Tartalma: 
0 = nem történt továbbküldés 
1 = labordiagnosztika 
2 = képalkotó diagnosztika 
3 = egyéb diagnosztika 
4 = konzílium 
5 = terápia 
6 = adminisztratív ok 
7 = saját labor- és eszközdiagnosztika 
 
Továbbküldés iránya 
 
Tartalma: 
az ellátást végzı intézmény azonosítója 
 
Továbbküldés eszköze 
 
Tartalma: 
1 = Útiköltség utalvánnyal 
2 = OEP által finanszírozott betegszállító gépjármővel 
3 = Nem térített utazással 
4 = Laborminta 
5 = Utazási Költségtérítési Utalvánnyal 
 
Gyógyszer, gyógyászati segédeszköz 
 
Tartalma: 
G = gyógyszer 
S = gyógyászati segédeszköz 



F = gyógyfürdı 
 
A rendelt gyógyszer, illetve a rendelt segédeszköz TTT kódja 
 
Tartalma: 
A rendelt gyógyszer, gyógyászati segédeszköz OEP TTT szerinti kódja 
 
A rendelést indokoló diagnózis 
 
Tartalma: 
A rendelést indokoló diagnózis 
 
A rendelés jogcíme 
 
Tartalma: 
001 = Közgyógyellátási igazolványra 
002 = Eü rendelkezésre (Eü. kiemelt) 
003 = Eü térítés köteles (Eü. emelt) 
004 = HM jogcímen 
005 = Üzemi baleset jogcímen 
011 = EÜ90 expediálása közgyógyellátási igazolványra 
012 = Közgyógyellátási igazolványra történı eladás (kiemelt) 
ALT = Általános (Normatív) 
0NT = Nem támogatott gyógyszer 
991 = Külön engedélyes gyógyszer (egyedi támogatás) 
 
Szőrés kód 
 
Tartalma: 
Szőrési tevékenységgel kapcsolatos kódok a hatályos 51/1997. (XII. 18) NM rendelet és a rekordképben 

mellékelt táblázat alapján. 
 
Szőrés diagnózis BNO kód 
 
Tartalma: Szőrés eredményét jelzı BNO kód 
Negatív szőrés esetén: U9990 

 



8. melléklet a 73/2011. (IV. 29.) Korm. rendelethez 
 
 
A Kr2. 28. számú melléklet 
a) „A” rész 1. pontjában és „B” rész 1. pontjában az „egészségügyért felelıs miniszter által 
engedélyezett” szövegrész helyébe az „egészségügyért felelıs miniszter által az 
államháztartásért felelıs miniszter egyetértésével engedélyezett” szöveg, 
 
b) „B” rész 3. pontjában a „44 900 súlyszám” szövegrész helyébe a „37 091 súlyszám” 
szöveg 

 
lép. 
 

 
28. számú melléklet a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelethez1 

 
 

2011. évre vonatkozó TVK 
 
A. A járóbeteg-szakellátás – ideértve a CT-MRI vizsgálatokat is – 2010. november és 2011. október közötti 

teljesítési idıszakra vonatkozó országos TVK mértéke: 70 400 600 000 pontszám. 
Ebbıl: 
1. A folyamatos ellátás biztosítása, vagy egyéb ellátási érdekbıl az egészségügyért felelıs miniszter által 

engedélyezett finanszírozás fedezetére szolgáló keret: 1 056 000 000 pontszám. 
2. TVK növelésre felhasználható országos keret: 3 500 000 000 pontszám. 

B. Az aktív fekvıbeteg-szakellátás 2010. november és 2011. október közötti teljesítési idıszakra vonatkozó 
országos TVK mértéke: 2 060 000 súlyszám. 
Ebbıl: 
1. A folyamatos ellátás biztosítása, vagy egyéb ellátási érdekbıl az egészségügyért felelıs miniszter által 

engedélyezett finanszírozás fedezetére szolgáló keret: 30 900 súlyszám. 
2. A 2006–2008. évi kapacitás-változással összefüggı TVK növelésre szolgáló keret: 42 024 súlyszám. 
3. A progresszív és speciális feladatok ellátásával összefüggı TVK növelésre szolgáló keret: 44 900 

súlyszám. 
4. Egynapos ellátás fejlesztésére szolgáló TVK: 26 173 súlyszám. 

C. A 2006–2008. évi kapacitás-változásból adódó TVK változás mértéke szerint TVK emelés aránya 
2006–2008. évi kapacitás-változás miatti TVK változás mértéke 2011. évi TVK emelés aránya 

40%–28% 5% 

27,9%–15% 4% 

14,9%–10% 3% 

9,9%–5% 2% 

4,9% és az alatt 1% 
 
D. Az egyes ellátási formák 2011. évre vonatkozó országos szezonális indexe: 

Hónap Aktív fekvıbeteg-szakellátás Járóbeteg-szakellátás 

november 8,58% 8,26% 

december 9,06% 7,10% 

január 7,83% 7,77% 

február 8,02% 7,97% 

március 8,79% 9,40% 

április 8,56% 9,54% 

május 8,41% 9,38% 

június 8,28% 8,82% 

                                                 
1 A 28. számú mellékletet a 292/2007. (X. 31.) Korm. rendelet 3. § (6) bekezdése iktatta be, 
szövege a 365/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 13. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. 



július 8,37% 8,63% 

augusztus 7,38% 7,19% 

szeptember 8,08% 7,91% 

október 8,64% 8,03% 
 
Szezonális index: tárgyév finanszírozási hónapjaira a szolgáltató által – az ellátási igények 
figyelembevételével – megállapított százalékindex, melynek értéke 10 százaléknál nagyobb mértékben nem 
haladhatja meg a tárgyév adott finanszírozási hónapjára vonatkozó országos szezonális index értékét, és a 
tizenkét havi összes érték nem térhet el a 100 százaléktól. 
Országos szezonális index: tárgyévet megelızı finanszírozási évre vonatkozóan elszámolt éves és az egyes 
hónapok országos teljesítmény mennyiségének hányadosai. 

 
 

 



9. melléklet a 73/2011. (IV. 29.) Korm. rendelethez 
 
 
Hatályát veszti a Kr4. 1. mellékletében a „II. Nem ágazatspecifikus munkakörök” címő 
táblázat gazdasági vezetıre vonatkozó 1. c) sora. 
 
 



10. melléklet a 73/2011. (IV. 29.) Korm. rendelethez 
 
 
Hatályát veszti a Kr4. 3. melléklet I. 1. és I. 2. pontjának nyitó szövegrészében a „ , valamint 
az egészségügyi közszolgáltató költségvetési szerv vezetı testülete tagjainak” szövegrész. 
 
 



11. melléklet a 73/2011. (IV. 29.) Korm. rendelethez 
 
A honvédelmi tárca közalkalmazotti munkakörei megnevezése, fizetési osztályokba 
sorolása és a vezetıi pótlék mértéke 
(egészségügy) 

Munkakörök 
megnevezése Fizetési osztályok 

Vezetıi 
pótlék 
%-a 

 A B C D E F G H I J  

I. Megbízott vezetık 

Pályáztatásra 
kötelezett: 

           

a)  Magasabb vezetı 
beosztás: 

           

fıigazgató        * * * 300 

fıigazgató-helyettes       * * * * 250 

igazgató (ápolási, 
gazdasági, orvos) 

     * * * * * 200 

b)  Vezetı beosztás            

hivatalvezetı       * * * * 150 

rendelıintézet 
igazgató 

       * * * 150 

intézetvezetı        * * * 150 

osztályvezetı      * * * *  150 

rendelıintézet 
igazgató-helyettes 

      * * * * 100 

intézetvezetı 
helyettes (ápolási, 
gyógyító, gazdasági, 
rehab. intézetnél) 

       * * * 100 

fıgyógyszerész        * * * 150 

vezetı fıorvos 
(osztály-, részleg-, 
rendelı) 

       * * * 150 

ápolási igazgató-
helyettes 

     * * *   150 

vezetı ápoló     * * *    100 

II. Csoportvezetık 

Pályáztatásra 
kötelezett: 

           

laboratóriumvezetı     * * *     

gyógyszertárvezetı        * * *  

egészségügyi 
szolgálatvezetı 

    * * *     



csoportvezetı, 
részlegvezetı 

    * * *     

vezetı (asszisztens, 
mőtıs, szülésznı) 

    * * *     

osztályvezetı-
helyettes 

    * * *     

III. Szakalkalmazottak 

Pályáztatásra 
kötelezett: 

           

adjunktus        * * *  

kutató, vezetı kutató        * * *  

alorvos        * * *  

orvos        * * *  

szakorvos        * * *  

dietetikus      * *     

szociális munkás      * * * *   

fogorvos        * * *  

pszichológus, 
szakpszichológus 

       * * *  

fıorvos        * * *  

okleveles, diplomás 
ápoló 

     * * *    

logopédus      * * *    

gyógyszerész       * * *   

gyógyszertárvezetı 
helyettes 

      * * *   

biológus       * * *   

konduktor      * *     

vezetı 
közegészségügyi 
felügyelı 

      * * *   

közegészségügyi 
felügyelı 

     * * *    

vegyész      * *     

mikrobiológus       * * *   

szonográfus      * *     

védını      * * *    

gyógytornász      * *     

mőtıs/nı, 
fımőtıs/nı 

    * * *     

szakasszisztens     * * *     

ellenır, fıellenır      * * *    



belsı ellenır      * * *    

informatikus     * * *     

Pályáztatás alól 
mentesített: 

           

segédápoló  * * *        

szakápoló, vezetı 
szakápoló 

   * * *      

szülésznı   * * *       

egészségügyi 
gázmester 

   * * *      

üzemeltetés vezetı      * * *    

szakoktató    * * *      

asszisztens   * *        

laborasszisztens    * *       

ápoló/nı   * * * *      

ápolási asszisztens   * * *       

laboráns   * * * *      

sterilizáló   * *        

beteghordó * * * *        

boncmester  * * *        

gyógymasszır  * * * * * *     

mőtıssegéd  * * *        

szakács, fıszakács   * * *       

büfévezetı   * * *       

fıelıadó     * * *     

elıadó    * * *      

technikus, 
fıtechnikus 

   * * *      

ügykezelı, vezetı 
ügykezelı 

   * * *      

ügykezelı gépíró    * * *      

ergonómus    * * *      

mentı 
gépjármővezetı 

 * * *        

szakmunkás   * * *       

gépmester   * * *       

raktárvezetı, 
raktárvezetı 
helyettes 

  * * *       

raktáros  * *         

stúdiós   * *        



pénztáros   * * *       

portás * * *         

takarító * * *         

gondnok * * *         

egészségügyi 
kisegítı 

*           

 
 
” 
 
 
12. melléklet a 73/2011. (IV. 29.) Korm. rendelethez 
 
 
1. A Kr6. 3. melléklet 1. címében foglalt táblázat 128–140. sora helyébe következı 
rendelkezések lépnek: 

128. Hódmezıvásárhelyi, Makói Kistérségi 
Népegészségügyi Intézet 

 

129. Székhely: Hódmezıvásárhely 

130. Illetékességi terület: Hódmezıvásárhelyi Kistérség 

131.  Makói Kistérség 

132. Szegedi, Kisteleki, Mórahalomi Kistérségi 
Népegészségügyi Intézet 

 

133. Székhely: Szeged 

134. Illetékességi terület: Szegedi Kistérség 

135.  Kisteleki Kistérség 

136.  Mórahalomi Kistérség 

137. Szentesi, Csongrádi Kistérségi Népegészségügyi 
Intézet 

 

138. Székhely: Szentes 

139. Illetékességi terület: Szentesi Kistérség 

140.  Csongrádi Kistérség 

 
 
 
2. A Kr6. 3. melléklet 2. cím b) pontja helyébe a következı rendelkezés lép: 
[A jogszabályban a sugár-egészségügyi decentrum számára meghatározott feladatokat a 
következı szervek látják el:] 
„b) Baranya, Somogy és Tolna megye vonatkozásában: a Tolna Megyei Népegészségügyi 
Szakigazgatási Szerv,” 
 
3. A Kr6. 3. melléklet 2. cím e) és f) pontja helyébe a következı rendelkezések lépnek: 
[A jogszabályban a sugár-egészségügyi decentrum számára meghatározott feladatokat a 
következı szervek látják el:] 
„e) Fejér, Komárom-Esztergom és Veszprém megye vonatkozásában: a Veszprém Megyei 
Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv, 



f) Gyır-Moson-Sopron, Vas és Zala megye vonatkozásában: a Gyır-Moson-Sopron Megyei 
Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv,” 
 
4. A Kr6. 3. melléklet 2. címe a következı g) ponttal egészül ki: 
[A jogszabályban a sugár-egészségügyi decentrum számára meghatározott feladatokat a 
következı szervek látják el:] 
„g) Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye vonatkozásában: 
a Hajdú-Bihar Megyei Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv.” 
 
 
 


