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

a gyógyító-megelızı ellátás jogcímén az Egészségbiztosítási Alap terhére 
finanszírozható homogén betegségcsoportok kódolási és besorolási szabályairól  

A kötelezı egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (6) 
bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, 

a 17. § (12) bekezdése, a 18–19. §, valamint az 1., a 10., a 14. és a 15. melléklet 
tekintetében a kötelezı egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § 
(6) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján 

az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetı államtitkár feladat- és 
hatáskörérıl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § b) pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva a következıket rendelem el: 

1. A rendelet hatálya 

1. § E rendelet hatálya kiterjed az Országos Egészségbiztosítási Pénztárra (a továbbiakban: 
OEP), valamint a kötelezı egészségbiztosítás keretében szolgáltatást nyújtó egészségügyi 
szolgáltatókra. 

2. Értelmezı rendelkezések 

2. § E rendelet alkalmazásában: 
a) BNO (Betegségek Nemzetközi Osztályozása) kód: a betegségek és az egészséggel 

kapcsolatos problémák nemzetközi statisztikai osztályozása alapján alkalmazott, a Betegségek 
Nemzetközi Osztályozása X. Revíziója bevezetésérıl szóló 42/1995. (XI. 14.) NM rendelet 
által alkalmazni rendelt kód; 

b) OENO (Orvosi Eljárások Nemzetközi Osztályozása) kód: az egészségügyi eljárások 
jelölésére használatos és az egészségügyi dokumentációban alkalmazandó, az egészségügyi 
eljárások azonosítására és csoportosítására használatos kód; 

c) FNO (Funkcióképesség, fogyatékosság és egészség Nemzetközi Osztályozása): a 
funkcióképesség, fogyatékosság és egészség nemzetközi osztályozására használt kódrendszer; 

d) finanszírozási eset: az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történı 
finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet (a 
továbbiakban: Kr.) és az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának 
egyes kérdéseirıl szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet (a továbbiakban: R.) alapján 
megállapított önálló – az összetartozó ellátási esetek komplex egységeként meghatározott – 
finanszírozási tétel; 

e) homogén betegségcsoport (HBCs): az aktív fekvıbeteg szakellátási esetek osztályozási 
rendszere az orvos-szakmai és a ráfordítás-igényesség szerinti azonosság vagy hasonlóság 
alapján; 

f) homogén betegségcsoportok besorolási tényezıi:  az ellátás azon objektív tényezıi, 
amelyek alapvetıen meghatározzák az ellátás erıforrás igényét; 



g) elsıdleges besorolási tényezı: az ellátást indokoló fıdiagnózis, valamint a 
beavatkozással végzett ellátások esetén – amennyiben az szerepel a 2. mellékletben – az 
ellátást igénylı fıdiagnózis miatt végzett beavatkozás, továbbá ezen beavatkozás 
kombinációja más minısítéssel feltüntetett beavatkozással, vagy beavatkozásokkal; 

h) másodlagos besorolási tényezı: olyan beavatkozások, amelyek meghatározott ápolást 
indokoló fıdiagnózissal együtt való elıfordulása egyértelmően jelzi a preferálandó magas 
szintő ellátás elvégzését, vagy egy speciális ellátási esemény megvalósítását; 

i) homogén betegségcsoport elı-fıcsoportjába tartozó finanszírozási esetek: az olyan 
különösen magas költségő, vagy több fıcsoportba tartozó megbetegedés esetén is 
alkalmazandó beavatkozásokkal jellemzett csoportok, amelyek a besorolás szempontjából 
elsıdleges besorolási prioritással rendelkeznek a fıcsoportok szerinti besorolással szemben; 

j) elı-fıcsoport: fıcsoport nélküli homogén betegségcsoportok; 
k) homogén betegségcsoport fıcsoportjaiba tartozó finanszírozási esetek: olyan ellátások, 

amelyeknél a besorolást a finanszírozási eset ellátást indokoló fıdiagnózisa alapján kell 
meghatározni, ha egyébként az ellátás nem felelt meg az elı-fıcsoportba tartozó csoportok 
besorolási feltételeinek; 

l) homogén betegségcsoportok megkülönböztetett jelzései fıcsoporton belül: 
la) beavatkozással jelzett csoport: a HBCs kódban a fıcsoport jel melletti „P” jelzéssel 

minısített csoport, amely alapján a betegségek mellett meghatározott szabályok szerint, az 
elvégzett beavatkozásokat is figyelembe kell venni a besorolási feltételek között; 

lb) beavatkozással nem jelzett csoport: a HBCs kódban a fıcsoport jel mellett „M” jelzéssel 
minısített csoport, amely alapján a betegségek mellett – az igazoló eljárások kivételével – 
beavatkozás nem szerepel a besorolási feltételek között; 

lc) sürgısségi jelzéssel minısített csoport: a HBCs kódban a fıcsoport jel mellett „S” 
jelzéssel minısített csoport, amely a legalább 6 órás fekvıbeteg intézeti ellátást igénylı – 
általában 6–24 óra között lezajló – speciális ellátási esetet jelöli, amelyek során a betegek 
számára az elıírt feltételeknek megfelelı beavatkozásokat elvégezték; 

ld) társult betegséggel minısített csoportok: az ellátás során olyan társult betegségek 
kezelését jelzi, amely megfelel a 19. §-ban és az 5. mellékletben foglaltaknak; 

le) súlyos társult betegséggel minısített csoport: a HBCs kódban a csoportkód utolsó 
karakterén „Z” betővel minısített csoportok, mely alapján a beteg állapota és az elvégzett 
beavatkozások megfeleltek a 20. §-ban és a 6. mellékletben meghatározott feltételeknek; 

lf) életkori határral minısített csoport: a 2. melléklet szerinti életkori csoportra 
meghatározott csoport; 

m) betegszámla: az egyedi ellátások költségráfordításai alapján egy betegségcsoportra 
kiszámított átlagköltség, az egyes költségelemek feltüntetésével; 

n) garanciális szabály: a Kr. 40. § (13) és (14) bekezdése, valamint az R. 1. § (14) 
bekezdése szerinti szabály; 

o) hosszúnap: a Kr. 40. § (8) bekezdése szerinti eset. 

3. A homogén betegségcsoportok létrehozásának részletszabályai 

3. § (1) Új HBCs-t létrehozni abban az esetben lehetséges, amennyiben a szakmai és a 
várható erıforrás-igényesség szerinti homogenitás növekedését idézi elı. A HBCs 
homogenitása a variancia csökkenésével mérhetı, oly módon, hogy minél nagyobb az elért 
variancia csökkenés mértéke, annál homogénebbek az új HBCs-k. 

(2) Új HBCs létrehozásakor meg kell különböztetni a koncentráltan, kevés szolgáltatónál 
ellátott esetcsoportokat a kórházak többségénél egyforma valószínőséggel megjelenı 
esetcsoportoktól. Új HBCs-t akkor kell létrehozni, ha az esetszám mértéke és az esetek 
koncentrációja ezt indokolja. 



4. § (1) A HBCs-k osztályozása elı-fıcsoportnak és fıcsoportnak nevezett alcsoportokat, 
valamint ezeken belül megkülönböztetett csoport tételeket tartalmaz, a besorolási 
tényezıknek, besorolási szabályoknak és a besorolási táblázatoknak megfelelıen. 

(2) Új HBCs kialakításának folyamata: 
a) az elıre definiált csoportokba történı besorolás érdekében – statisztikai adatokon és a 

szakmai ismereteken alapulóan – betegségek és beavatkozások orvos-szakmai meghatározása; 
b) a kialakított besorolási szabályok szerinti vizsgált esetek betegségcsoportokba történı 

besorolása; 
c) betegszámla elkészítése. 
(3) A betegszámla elkészítése során vizsgálni kell: 
a) az egyedi ellátási esetek költségét; 
b) matematikai statisztikai módszerekkel a csoportok költség szerinti homogenitását; 
c) a kiemelt tételek (laboratóriumi vizsgálatok, röntgen, gyógyszer, stb.) egyedi 

mennyiségét, a szolgáltatás típus egységköltségét; 
d) az erıforrás felhasználások költségét, a tényleges ráfordítások mennyisége alapján; 
e) az adott ellátási osztályon végzett és egyedileg megfigyelhetı – a ráfordítási adatoknak 

megfelelı – orvosi szolgáltatások költségét; 
f) az osztályos orvosi tevékenység költségét, a külön nem megfigyelt egyéb osztályos orvosi 

tevékenységek költségeként, szakma szerinti megkülönböztetéssel; 
g) az ápolás költségét (szakképzett ápolók bére, szakmai anyagok és eszközök költsége); 
h) hotelszolgáltatás költségét (kisegítı személyzet bére, nem orvos-szakmai anyagok, 

eszközök költsége, segédüzemi szolgáltatások, energia, szállítás, mosoda, élelmezés 
költsége); 

i) központi irányítás, vezetés költségét. 
(4) Az egyes HBCs-k ráfordítás-igényességi súlyszámát az adott HBCs tényleges 

átlagköltsége és a teljes minta átlagköltsége hányadosaként kell kiszámítani. A súlyszám 
alapján megállapítható, hogy 

a) egy adott HBCs ráfordítás-igényessége mennyivel alacsonyabb vagy magasabb az 
átlagköltségnél, 

b) milyen a HBCs-k egymáshoz viszonyított költségigénye. 

4. Általános szabályok, az osztályos ellátás során kezelt megbetegedés diagnózisainak 
meghatározása 

5. § (1) A beteg állapotának pontos definiálását a kórházi ápolás okainak kiválasztásával, 
minısítésével, a különbözı diagnózis típusok megfelelı használatával kell biztosítani. A 
minısítéseket az osztályos ellátás jellemzıi alapján kell megtenni. (K001) 

(2) Az osztályos ellátást jellemzı BNO kódokat az osztályos ellátás végén, az összes 
vizsgálati eredmény birtokában, az osztályos elbocsátáskor, a diagnosztikus vizsgálatok 
elvégzését követıen, az összes lényeges ismeret birtokában és szintjének megfelelıen kell 
meghatározni.(K002) 

(3) Az „F” típusjelő diagnózisként jelentendı funkcionális állapot kódokat a beteg 
felvételkori státuszának megfelelıen kell rögzíteni. (K002.2) 

(4) Az ellátás jellemzıinek meghatározásához kiválasztott diagnózisoknak és diagnózis 
típus minısítéseknek azonosnak kell lennie a beteg kóranyagában, zárójelentésében 
feltüntetett diagnózisokkal és minısítésekkel. A betegségkódok és minısítések nem lehetnek 
ellentmondásban az egyéb az ellátásról vezetett szakmai dokumentációkban leírtakkal 
sem.(K003.1) 



(5) Egy betegség nem adható meg általánosabb BNO kóddal, mint ahogy az adott osztályos 
ellátás vagy a megelızı egészségügyi ellátások során végzett és dokumentált diagnosztikus 
eljárásokkal már meghatároztak.(K004) 

6. § (1) Beutaló iránydiagnózisként kell minısíteni azt a diagnózist, amely a beteg 
beutalóján a kórházi ellátás igényének fı okaként feltüntetésre került. A beutaló 
iránydiagnózist „0” típusjellel min ısítve kell jelölni, melyet a kórházon belül az elsı 
osztályos ellátás során kell meghatározni. E jelöléssel egy diagnózis jelölhetı. Kitöltése 
kötelezı minden olyan esetben, amikor a kórházi ellátásra egészségügyi szolgáltató 
beutalásával került sor. 

(2) A beteg osztályos ellátási esetének kórházi ápolást indokoló fıdiagnózisaként azon 
kórismét kell kiválasztani, amelynek kezelésére az osztályos ellátás irányult, amely fı oka 
volt az elvégzett vizsgálatoknak és beavatkozásoknak. Amennyiben nem állítottak fel 
diagnózist, akkor a fıtünetet, vagy problémát kell helyette kiválasztani. A meghatározása 
minden esetben kötelezı, amelyet a „3” jellel minısítve kell kódolni. Csak egy diagnózis 
kaphatja ezt a minısítést. Ha több jelentıs oka volt az osztályos ellátásnak, azaz egymástól 
függetlenül, párhuzamosan többféle megbetegedési folyamat is jellemezte az ellátott osztályos 
esetet, azt a megbetegedési folyamatot kell kiválasztani, amely leginkább felelıs a 
ráfordításokért. A kiválasztott fı megbetegedési folyamatnak a kódolási szabályok szerinti 
fıdiagnózisát kell ezzel a minısítéssel kódolni. (K006.1) 
(3) Az ápolást indokoló fıdiagnózis alapjául szolgáló betegség (alapbetegség) minısítéssel az 
ellátott osztályos ellátási esetének azon diagnózisát kell megjelölni, amely a kórházi kezelést 
indokoló fıdiagnózis kialakulásának alapjául szolgált, a kialakulásához közvetlenül 
hozzájárult. A meghatározása kötelezı, „1” jellel kell kódolni. Ezzel a minısítéssel kizárólag 
egy diagnózis jelölhetı. Az ápolást indokoló fıdiagnózis és az ápolást indokoló fıdiagnózis 
alapjául szolgáló betegség azonos is lehet.(K007) Összetett betegség 
esetén az elhatárolásokat meg kell tenni az erre vonatkozó szabályok figyelembe vételével. A 
megkülönböztetés lehetısége az oki folyamat követését szolgálja. Szülés esetén a K042, 
újszülött ellátás esetén a K044.2 szabályt is figyelembe kell venni. 

 
(4) Szövıdményként kell feltüntetni azt a megbetegedést, amely az ellátást indokoló fı 

kórisme, vagy a gyógykezelés következményeként jelentkezett. A szövıdményeket az 
eredetük alapján az alábbi kategóriák szerint kell minısíteni: 

a) az ápolást indokoló fıdiagnózis következményeként kialakult szövıdmény jele „4”; 
b) a kórházi ellátás során, a kezelés következtében kialakult nosocomiális eredető fertızés 

jele „C”;  
c) az adott kórházi ellátás során, a kezelés következtében kialakult egyéb, nem nosocomiális 

eredető fertızés jele „D”. (K008) 
Nem kerülhet „4” típusjelzéssel minısített szövıdményként megjelölésre az a 
légzéselégtelenség, keringési probléma, fertızés, sérülés, vagy egyéb probléma, amely az 
adott kórházi ellátás során elvégzett mıtét, vagy egyéb beavatkozás következménye. Ezek 

minden esetben csak „C” vagy „D” minısítéssel kódolhatók  
(5) Kísérı megbetegedésként azon betegség folyamatot kell jelölni, amely az ellátást 

indokoló fıdiagnózissal egy idıben, vagy az adott ellátást megelızıen jelentkezett, de 
egymás között ok-okozati kapcsolat nem áll fenn. A kísérı megbetegedés ellátás során kezelt 
betegségnek minısül, kivéve a (6) bekezdésben foglaltakat. A kísérı megbetegedés jele „5”. 
(6) Kísérı betegségnek minısül a fıdiagnózistól eltérı diagnózisú olyan traumás sérülés is, 
amely azzal egyidejőleg, ugyanazon külsı körülmény miatt keletkezett, függetlenül attól, 



hogy az ellátást indokoló fıdiagnózissal azonos vagy attól eltérı testtájon 
keletkezett.(K009.1) Az általános szabályoknak megfelelıen ugyanazon elváltozást még 

egyszer eltérı kóddal jelölni nem szabad 
(7) Áthelyezést indokoló diagnózisként azt a fı okot kell megjelölni, amely miatt 
elsıdlegesen szükségessé vált a beteg más ápoló osztályra, vagy más kórházba történı 
áthelyezése. Áthelyezés esetén a meghatározása kötelezı, típusjele „2”. (K010)  és ezt a 
minısítést csak egy diagnózis kaphatja. 

 
(8) Az ellátás igénybevételi okának meghatározásához a „V” jelő „Z” kódokat abban az 

esetben lehet rögzíteni, ha az egészségi állapotra ható és az egészségügyi szolgálat 
igénybevételét befolyásoló tényezık kerülnek definiálásra. A kód feltüntetése a 2. 
mellékletben nevesített esetekben, valamint a 11. melléklet I. rész 1.4. pontja szerint kötelezı. 
(K011) 

 
(9) Az „E” jelő, „A sérülések és mérgezések külsı okai”-nak kiegészítı osztályozására 

kialakított BNO-kódokat (a BNO–10 S, T, V, W, X, Y betővel kezdıdı tételei) kötelezıen 
kell használni, amikor a diagnózisok között megjelennek a sérülések, mérgezések, egyéb 
külsı okok következményei. Ezt a jelzést akkor is alkalmazni kell, ha a T80-T88 kóddal, 
(Orvosi ellátás máshova nem osztályozott szövıdményei”) „K” jelzéssel az állapot oka más 
jellemzı kiemelésével már minısítésre került. (K012.2) 

(10) A morfológiai kódokat „M” jelzéssel minısítve kell rögzíteni. A morfológiai kódok 
alkalmazása kötelezı minden olyan esetben, amikor az ellátást indokoló fıdiagnózis, vagy az 
ellátást indokoló fıdiagnózis alapjául szolgáló betegség, vagy a kísérıbetegség vagy a 
szövıdmény daganatos betegség, és a daganatos betegség igazolása a szakma szabályai 
szerint legalább kórszövettani vizsgálattal, képalkotó eljárással, vagy molekuláris biológiai 
módszerrel megtörtént. 

7. § A más jelzéssel már definiált állapotokra az állapot pontosításaként kiegészítı 
minısítés határozható meg „K” jelzéssel, az alábbiak szerint: 
a) az ellátást indokoló fıdiagnózisra valamennyi kiegészítı minısítés alkalmazható, a 

szövıdmények pontosítására kizárólag a c) pontban meghatározott kiegészítı minısítések 
adhatók meg; 

b) amennyiben fıdiagnózisként „†” jelő BNO került rögzítésre, minden esetben kötelezı 
annak valamelyik „*” jelő párját is rögzíteni; 

c) minden esetben alkalmazni kell a következmény kódot, ha az a 2. mellékletnek 
megfelelıen besorolási szempont; 

d) amikor a szövıdmény vagy a fıdiagnózis orvosi kezelés következtében jött létre, a BNO–
10. XIX. „Sérülések, mérgezések és külsı okok bizonyos egyéb következményei” 
fıcsoportjából alkalmazni kell az erre utaló kódokat; 

e) az osztályos ellátás befejezését követıen érkezett diagnosztikus lelet alapján „K” jelzéssel 
az elızetesen már meghatározott ellátást indokoló fıdiagnózis utólagosan pontosítható. 

(K014) 
 
a) „*” jel ı BNO-10 
tételek 

Kötelezı a használata, ha a fıdiagnózis tır jelı BNO-kódjának van „*” 
jelzésı BNO-kód párja. 

b) „következmény 
betegségek”-ként 
szereplı BNO-10 tételek 

1. Minden esetben alkalmazni kell a következmény kódot, ha az a 
besorolási táblázatnak megfelelıen besorolási szempont. 2. Amikor a 
szövıdmény vagy a fıdiagnózis orvosi kezelés következtében jött létre, a 



BNO-10. XIX. „Sérülések, mérgezések és külsı okok bizonyos egyéb 
következményei” fıcsoportjából alkalmazni kell az erre utaló kódokat. 

c) Utólagosan verifikált 
fıdiagnózis 

Az osztályos ellátást követıen érkezett diagnosztikus lelet birtokában az 
ellátást jellemzı fıdiagnózisként már definiált betegség /az a) és b) 
pontban leírt diagnózisok kivételével/utólagosan verifikált fıdiagnózis 
minısítéssel, fıdiagnózisként egyébként elfogadott BNO-kódokkal 
pontosítható. 

 
P0001 Példa kiegészítı kód használatára „*” jelzésı BNO-kód alkalmazásával /K014 a) 
pont/: 
„3” f ıdiagnózis: A0220 Salmonella helyi fertızések (+ jelı) 
„K” kiegészítı kód: M0130 Izületi gyulladás egyéb máshova osztályozott bakteriális 
betegségekben (* jelı) 
P0002 Példa kiegészítı kód használatára mıtétet követı sebfertızés esetén, ha annak 
ellátására új felvételként, vagy más kórházban került sor /K014 b) pont/: 
„3” f ı diagnózis: J8530 Mediastinalis tályog 
„K” kiegészítı diagnózis: T8140 Mıtét utáni fertızés m.n.o. 
P0003 Példa belsı izületi protézis által okozott probléma esetén kiegészítı kód 
használatára /K014 b)pont/: 
„3” f ıdiagnózis: M8640 Idült osteomyelitis váladékozó üreggel 
„K” kiegészítı kód: T8450 Infectio és inflammatio belsı izületi protézis miatt 
P0004 Példa kiegészítı kód használatára utólagosan verifikált fıdiagnózis esetén, ha a 
diagnózis az osztályos ellátás befejeztével, de az elsı adatszolgáltatást megelızıen, vagy 
az adatjavítási periódusban, vagy ezt követıen vált ismertté az ellátást végzı számára 
/K014 c) pont/: 
„3” f ıdiagnózis: N40H0 Prostata túltengés 
„K” kiegészítı kód: C61H0 A prostata rosszindulatú daganata 
 

 

5. A haláloki diagnózisok meghatározása 

8. § (1) A halálokok jelölésének meg kell felelnie a WHO elıírásainak, a halottvizsgálati 
bizonyítványnak, illetve boncolás esetén a boncolási jegyzıkönyv kitöltésére vonatkozó 
szabályoknak. A klinikusi diagnózisok megadása minden esetben kötelezı, a többi diagnózis 
csak boncolás esetén. 

(2) Halálozás esetén a diagnózis típusokat a BNO–10 elıírásai alapján az alábbiak szerint 
kell meghatározni: 

a) a megelızı ok, vagyis azon betegség vagy állapot megállapítása a patológus által „A” 
típusjellel, amely közvetlenül elıidézte a halált okozó betegséget vagy állapotot; 

b) a halált közvetlenül elıidézı betegség vagy állapot megjelölése a klinikus „6” jellel és a 
patológus „8” jel szerint, amely az események sorozatában az alapbetegségbıl kiindulva a 
halált közvetlenül elıidézte; 

c) a halál alapjául szolgáló betegség vagy állapot megjelölése a patológus által „7” jellel és 
a klinikus „B” jellel, amely a halálhoz vezetı események sorozatát elindította; 

d) kísérı betegségek vagy állapotok megállapítása a patológus által „9” jellel, amely még 
kedvezıtlenebbül befolyásolta a kóros folyamat lezajlását és így hozzájárult a halálhoz. 
(K015.1) 

6. A különbözı diagnózis típusok kódolásának szabályai 



9. § (1) Ápolást indokoló fıdiagnózis, ápolást indokoló fıdiagnózis miatti szövıdmény, 
kísérı betegség, nosocomiális eredető szövıdmény a kezelés következtében, egyéb 
szövıdmény a kezelés következtében diagnózisként csak olyan BNO kód tüntethetı fel, 
amely a beteg állapotát az osztályos ellátás során is jellemezte.(K016) 

(2) Egy megbetegedés az (1) bekezdésben meghatározott diagnózis típusok körén belül 
kétszer nem rögzíthetı sem eltérı, sem azonos típusú minısítéssel, sem azonos, sem más, de 
tartalmában azonos, vagy ugyanazon állapot különbözı szintő definiálását jelentı BNO 
kóddal, sem annak tüneteivel.(K017) 

(3) Az ápolást indokoló fıdiagnózis csak olyan betegség lehet, amelynek kezelésére az 
osztályos ellátás során legalább egy releváns vizsgálatot – amely lehet az adott ellátást 
megelızıen már elvégzett, dokumentált vizsgálat kontrollja is – és egy releváns terápiát 
elvégeztek.(K018.1) 
(4) Csak olyan betegség minısíthetı az ápolást indokoló fıdiagnózis miatti szövıdménynek 
vagy kísérı betegségnek, amelyet az ellátás során meghatározott módon, a minısítésének 
megfelelıen elláttak. Ezen megbetegedések akkor tekinthetık kezelt betegségnek, ha az 
ellátás során az adott betegségre legalább egy releváns vizsgálatot elvégeztek, vagy 
rendelkeztek a diagnózisra vonatkozó, más orvosi szolgálat által igazolt érvényes 
dokumentummal, és egy releváns terápiát alkalmaztak.(K019.1) legalább az érintett HBCs alsó 
határnapját elérı idıtartamban alkalmaztak. 

(5) Nosocomiális eredető szövıdmény a kezelés következtében (C), vagy egyéb 
szövıdmény a kezelés következtében (D) típusú diagnózisok lehetnek nem kezelt betegségek 
is. Ezeket a diagnózis típusokat kötelezı rögzíteni, ha az adott ellátás következtében alakultak 
ki. Ez a szabály vonatkozik arra az esetre is, ha az adott ellátás során már nem került sor a 
létrejött szövıdmény kezelésére, azt majd egy másik egészségügyi szolgáltató végzi. (K020) 

(6) Nem adható meg az osztályos eset leírásában olyan diagnózis, amelyre vonatkozóan 
adekvát, a szakmai szabályok szerint elegendınek minısülı információ az osztályos 
elbocsátás végén nem áll rendelkezésre, kivéve a kiegészítı kódokra vonatkozó 7. § e) 
pontjában leírt eseteket, továbbá halálozás esetén a kórbonctani diagnózisokat. Az állapot 
leírását az ismeret szintjének megfelelıen kell megtenni. (K021.1) 

7. A kórházi ellátást indokoló fıdiagnózis kapcsolata az alapbetegséggel és a 
fıdiagnózis miatti szövıdménnyel 

A betegségek kifejlıdése, folyamata során a beteg állapota különbözı BNO-10 kódokkal jellemezhetı. 
Általában a megbetegedés során az összes bekövetkezett elváltozást kezelni kell. Adott kórházi ellátás 
során az elhatárolásokat az adott konkrét ellátás szempontjából, és nem az adott betegség teljes ismert 
folyamata szempontjából kell megtenni. A megkülönböztethetı három alapvetı diagnózistípus 
ugyanazon megbetegedési folyamaton belüli elhatárolásánál az osztályos ellátás leírásához a 
következı szabályokat kell követni: 

 
10. § (1) A megbetegedés stádiumának súlyosbodása esetén a betegség folyamatot eltérı 

módon kell rögzíteni: 
a) amennyiben az ellátást megelızıen vagy az ellátás során az adott megbetegedés saját 

rendszerén belül változik, a folyamatot mindig az „alapbetegség-fıdiagnózis” kapcsolattal 
kell leírni oly módon, hogy az osztályon ellátott elırehaladott stádiumú megbetegedést 
fıdiagnózisként, az eredeti megbetegedést alapbetegségként kell rögzíteni; 

b) a megbetegedés stádiuma más szervrendszerre való kiterjedéssel is változik, amely 
folyamat a „fıdiagnózis-szövıdmény a fıdiagnózis miatt” kapcsolattal, és egyes esetekben az 
„alapbetegség-fıdiagnózis” kapcsolattal is definiálható. (K022) 



 

Az alapbetegség megjelölés az ellátást indokló fıdiagnózishoz való kapcsolatot jellemzi, nem a beteg 
krónikusan fennálló egészségi állapotának leírására szolgál: 

(2) A kezelt betegségnek minısülı krónikus megbetegedések – ha nem áll fenn kapcsolat a 
fıdiagnózissal – kísérı betegségként írhatók le. Ha a krónikus megbetegedés a szabályokban 
megfogalmazottak szerint kapcsolatban van a fıdiagnózissal, akkor értelemszerően rögzíthetı 
alapbetegségként is a (3)–(4) bekezdésben foglalt szabályok szerint. (K023) 

 
A beteg kórházi felvételét gyakran az indokolja, hogy az eredeti megbetegedés súlyosabb stádiumúvá, 
kiterjedtté válik, szövıdmények lépnek fel 

(3) A szövıdmény nem lehet az ellátás fıdiagnózisa a következı esetekben: 
a) ha az ellátás az eredeti megbetegedés felszámolására irányul és a szövıdmény 

felszámolása ennek nyomán következik be, akkor az eredeti betegséget fıdiagnózisként, a 
szövıdményt szövıdményként kell rögzíteni; 

b) amennyiben a szövıdmény megjelenése ad közvetlen okot a kórházi felvételre, de az az 
eredeti betegség kezelése nélkül nem szüntethetı meg, szintén az eredeti megbetegedés a 
fıdiagnózis – a 6. § (3) bekezdése szerinti esetben az eredeti megbetegedés rögzíthetı 
alapbetegségként is, a betegség kiterjedését jelzı BNO kódok szövıdménynek minısítve 
jelenthetık; 

c) ha a kórházi ellátás ideje alatt a megbetegedés súlyosbodik és az ellátás alapjául szolgáló 
betegség kiterjed más szervrendszerre, a kiterjedésre vonatkozó diagnózist szövıdményként, 
az ezt kiváltó eredeti megbetegedést fıdiagnózisként kell minısíteni. (K024) 

(4) Az eredeti megbetegedés következtében fellépı szövıdmény csak akkor rögzíthetı 
fıdiagnózisként, ha önmagában kezelve is megszüntethetı, miközben az eredeti betegség 
közvetlen ellátására beavatkozás egyáltalán nem, vagy elhanyagolható mértékben történt. 
(K025) 

(5) Ha valamely betegségre jellemzı tünetcsoport megjelenése miatt került sor kórházi 
ellátásra, a kezelést indokoló fıdiagnózis mellett a tünetcsoport diagnózisai nem rögzíthetıek. 
(K026) 

(6) A diagnózis típusok kiválasztási szabályait minden szakma esetén alkalmazni kell, a 
betegségek rögzítését az összes szabály együttes alkalmazásával kell elvégezni. (K027) 

 
Példák az elhatárolási szabály alkalmazására: 
P0005 Egy cukorbeteg személy felsı légúti megbetegedése során soha nem lehet a 
cukorbetegség alapbetegség, mivel nem kiváltója a felsı légúti megbetegedéseknek. Ha kezelt 
betegségnek minısül, akkor kísérıbetegségként feltüntethetı (K023), egyébként annak sem. 
P0006 Ha olyan keringési betegségrıl van szó, amely cukorbetegség szövıdménye, 
alapbetegségként kell feltüntetni a cukorbetegséget, és ellátást indokló fıdiagnózisként a 
keringési megbetegedést (K025). A cukorbetegségbıl eredı keringési megbetegedés 
ellátásának egyik megoldása lehet valamilyen szükséges érmıtét elvégzése, amely 
nyilvánvalóan nem a cukorbetegség, hanem csak a következmény felszámolására irányul. 
P0007 A keringési betegségek gyakran okoznak szövıdményként tüdıgyulladást, melynek 
ellátása önmagában nem elegendı, hanem jelentıs erıforrás felhasználásával a keringési 
rendszert is stabilizálni kell. Ilyen esetekben fıdiagnózisnak a keringési megbetegedést kell 
minısíteni, a tüdıgyulladást pedig szövıdménynek (K024). 
P0008 Ha a beteg lázasan került a kórházba, amelyet felsı-légúti fertızés okozott, a lázas 



állapotot nem kell valamilyen minısítéssel külön kóddal leírni, mivel beletartozik a felsı- 
légúti megbetegedés tünet-együttesébe (K026). 
P0009 Az eredeti betegség saját rendszerén belül progrediál, egy súlyosabb megbetegedést 
hoz létre (K022 1. pont), pl. ha egy angina pectoris a kórházi ellátás alatt AMI-hoz vezetett: 
„1” alapbetegség: I2090 Angina pectoris k.m.n. 
„3” f ıdiagnózis: I2100 Heveny elülsıfali transmuralis szívizomelhalás 
P0010 A betegnek veseproblémája van, amely anaemiához is vezetett, a kórházban ezzel az 
összetett állapottal kell ellátni (K022 2. pont): 
„3” f ıdiagnózis: N0300 Krónikus nephritis syndroma 
„4” szövıdmény a fıdiagnózis miatt: D6490 Anaemia k.m.n. 

 
(7) Az ellátás adatainak meghatározásánál alkalmazni kell a Kr. 14. számú mellékletének 

„Kitöltési útmutató” elıírásait is. (K028) 

8. A kórházi ellátást indokoló fıdiagnózis, a fıdiagnózis szövıdménye és a fıdiagnózis 
miatt végzett beavatkozások kapcsolata 

11. § (1) Nem adható meg egy besorolási szempontnak számító beavatkozás mellett 
fıdiagnózisként olyan betegség, amely az eredeti betegség tüneteként vagy szövıdményeként 
lépett fel, még akkor sem, ha ez a betegség adott okot a vizsgálatok elkezdésére, és csak az 
eredeti betegség megismerését követıen, az eredeti betegség megoldására végzett 
beavatkozással szüntethetı meg.(K029) 

(2) Minden olyan kórházi bázisadatnak minısülı beavatkozást rögzíteni kell az adatlapon, 
amelyet az adott ellátás során elvégeztek, beleértve az ebben az idıtartamban más szervezeti 
egységben, vagy más egészségügyi szolgáltatónál végzett ellátásokat is. A bázisadatoknak 
minısülı beavatkozások listáját a 4. melléklet tartalmazza. (K030) 

(3) A beavatkozás típusok minısítésének ki kell fejeznie a diagnózis típusokkal 
meghatározott megbetegedésekkel fennálló kapcsolatot. A besorolási tényezınek számító 
beavatkozás kódolása során ezzel összhangban kell meghatározni és kiválasztani az ellátás 
tényleges szakmai jellegével összhangban a fıdiagnózist. (K031) 

9. Besorolási szabályok 

A HBCs fı jellemzıi:  
1. Elsıdlegesen a súlyos társult betegségek, az igazoló eljárások, a többszörös megbetegedések és 
eljárások alapján azonosítja a súlyosabb, költségigényesebb eseteket.  
2. A besorolási faktorok között a fıdiagnózis mellett meghatározott csoportok esetén megjelenik az 
alapbetegség, az „M” típusjelzésı morfológiai kód, a „K” típusjelzésı kiegészítı kód, a ”V” típusú 
kód. 
3. A beavatkozások között besorolási szempont meghatározott csoportokban az ellátáshoz  
alkalmazott nagy értékı implantátum. 
4. A rendszer elınyben részesíti a befejezett ellátást a nem mıtétes esetek egy kiválasztott részénél is. 
Ezekben az esetekben ún. igazoló eljárások elvégzése támaszthatja alá a megfelelı ellátás tényét. 
5. A súlyos és költségigényes események kiválasztását a többféle típusjelzéssel minısített „betegség-
mıtét” kombinációk figyelembe vétele segíti. 
6. A besorolásban meghatározott csoportok esetén figyelembe veszik az ellátott beavatkozások 
mennyiségi és minıségi jellemzıit is. 
7. A pontosabb definíciók kialakítása céljából módosítások történtek a besorolási tényezık körében és 
az alkalmazott kódrendszerekben. 



8. A BNO-10 kódrendszer több tartományában a 4 jegyı tételek helyett 5. pozíción további alábontott 
kódok kerültek kiadásra. 
9. Változott a beavatkozások köre is, új beavatkozás kódok kerültek kiadásra. 
10. A BNO-10 kódok egy része ellátást indokló fıdiagnózisként nem kerülhet elfogadásra. 

 
 
12. § (1) A HBCs rendszer egy elı-fıcsoportból és 25, a betegségek szerint meghatározott 

fıcsoportból áll. Az elı-fıcsoportra végzett vizsgálatokat követıen az eseteket fıcsoporthoz 
kell rendelni, majd a fıcsoporton belül a megfelelı csoportot ki kell választani. (B001) 

(2) A besorolás eljárása arra irányul, hogy az ellátás összes jellemzıjének ismeretében, az 
esettípus jellegét figyelembe véve, a szakmai szempontból meghatározható legmagasabb 
súlyszám kerüljön elszámolásra. 

(3) A besorolás elsı lépésében vizsgálni kell, hogy az elı-fıcsoportba tartozás feltételei 
fennállnak-e. Az elı-fıcsoportba tartozás általános jele a „99” fıcsoport kód, de egyéb 
fıcsoportban is találhatóak olyan csoportok, amelyeket a besorolás elı-fıcsoportként kezel.  
Az elı-fıcsoportba tartoznak pl.: a kemoterápiák egy része (fıdiagnózis többféle fıcsoporthoz is 
tartozhat), a sterilizáció (egészségügyi ok esetén a fıdiagnózis többféle fıcsoportba is tartozhat), a 

többszörös jelentıs traumák, szervátültetések (drága eljárások). (B003) 

(4) Elı-fıcsoportba tartoznak azok az ellátások, amelyeknél: 
a) az ellátás jellegét meghatározó fıdiagnózisok alapján a csoport tételei többféle betegség 

szerinti fıcsoportba is tartozhatnának, a kezelés homogén jellege azonban nem indokolja, 
hogy betegségtıl függıen minden fıcsoportban önálló altételként jelenjenek meg; 

b) az eset-csoport ráfordítás-igényessége, súlyossága miatt indokolt. (B002.1) 
(5) Ha a besorolási paraméterek alapján az eset mind az elı-fıcsoport egy HBCs-jébe, mind 

valamely fıcsoport P jelő HBCs-jébe is besorolható, akkor a magasabb súlyszámú HBCs-t 
kell elszámolni, a 15. sorszámú „Újszülöttek” fıcsoport kivételével. 

13. § (1) Az elı-fıcsoportba nem tartozó esetek a fıdiagnózis alapján kerülnek a 
fıcsoportba besorolásra. A fıcsoportba tartozik az adott szervrendszer minden 
megbetegedése, amennyiben az az adott szervrendszerre lokalizáltan jelenik meg. A 
fertızéses eredető megbetegedések, valamint a sérülések, mérgezések, daganatos betegségek 
önálló fıcsoporttal is rendelkeznek, amelyekbe azonban csak a szisztémás, több 
szervrendszert érintı megbetegedések kerülhetnek. 

(2) A fıcsoportokba sorolást követıen az adott betegségek mellett már csak meghatározott 
beavatkozások fogadhatók el besorolási tényezıként. Nem megfelelı fıdiagnózis választása 
esetén az elvégzett beavatkozás már nem besorolási tényezı. (B004) 

14. § A fıcsoporton belüli csoportok meghatározásának módszerei: 
a) a kombinációs besorolásoktól eltekintve a besorolás fı tényezıi az ellátást indokoló 

fıdiagnózis, és a fıdiagnózis miatt végzett fıbeavatkozás; 
b) besorolás történhet a fıdiagnózis és a fıdiagnózis miatti fıbeavatkozás együttes 

figyelembe vételével, azok együttes fennállása esetén; 
c) besorolás történhet csak a fıdiagnózis szerint; 
d) besorolás történhet csak a fıbeavatkozás szerint, ha az a fıcsoportba tartozó összes 

megbetegedéssel elıfordulhat; 
e) megadott beavatkozások kombinációjának meghatározásával; 
f) a besorolás feltétele egy adott beavatkozás kizárólagos elvégzése, amennyiben azonban 

más beavatkozásra is sor kerül, akkor az eset másik csoportba sorolódhat; 
g) megadott betegségek, betegség típusok kombinációja alapján; 
h) megadott betegség kombinációk és beavatkozás kombinációk együttes fennállása alapján; 



i) a besorolás típusok variálódhatnak a szerint is, hogy a beteg honnan érkezett, hova 
távozik, mi a további sorsa; 

j) újszülöttek esetén meghatározó tényezı a születési, ezt követıen a felvételkori testsúly; 
k) igazoló eljárások esetén besorolást befolyásoló tényezı a szolgáltatás mennyisége; 
l) csoport besorolást módosító tényezı meghatározott esetekben a társult betegség vagy a 

súlyos társult betegség fennállása és kezelése. (B005) 

10. A társult betegség minısítésének szabályai 

15. § (1) Az esetek – a szülészeti és az újszülött ellátás fıcsoportokat kivéve – a társult 
betegségek alapján négyféle minısítéső kategóriába kerülhetnek: 

a) társult betegség nélkül, 
b) társult betegséggel, 
c) súlyos társult betegséggel, 
d) társult betegség szerint nem minısített. (B006)  
(2) Az esetnek csak azon másodlagos diagnózisa kaphat társult betegség minısítést, amely 

adatai között volt szövıdmény az ellátást indokoló fıdiagnózis miatt, vagy kísérı betegség 
minısítéssel megjelenı diagnózis, valamint a több osztályos ellátásból álló ellátási eseteknél a 
fı ellátási eseten kívüli ellátások szakmai szempontból ezzel egyenértékő diagnózisai is. 

(3) Nem lehetnek társult betegségek a kezelés miatt bekövetkezett szövıdmények.  
3. Nem minden társult betegség besorolási szempont. 
4. Nem minden csoport esetén van jelentısége a társult betegség fennállásának. 

(B007) 
 
(4) Nem besorolási szempontnak számító társult betegségek: 
a) tünet, tüneti diagnózis; 
b) amennyiben a fıdiagnózis és a társult betegség „M” jelő HBCs-je megegyezik, vagy a 

társult betegség „M” jelő HBCs-ben fıdiagnózisként nem elfogadható; 
c) a kezelés következménye; 
d) a 5. melléklet szerint egyéb speciális kizáró feltétel esetén megjelölt betegség. (B008) 

11. A súlyos társult betegség minısítésének szabályai 

16. § (1) A társult betegségnek számító betegségek közül meghatározott betegségek súlyos 
társult minısítést kapnak, melyeket a 6. melléklet tartalmaz. Súlyos társult betegség lehet az a 
megbetegedés, amely 

a) társult betegségnek számít az adott ellátási eset HBCs jellemzıinek tekintetében, és 
b) ezen belül súlyos társult betegség minısítést kapott. (B009) 
(2) Az ellátási eset súlyos társult betegség minısítést akkor kaphat, ha 
a) a beteg rendelkezik legalább egy súlyos társult betegséggel, 
b) a kórház rendelkezik súlyos társult betegség ellátására alkalmas egységgel és 
c) a b) pont szerinti egységen egy napot meghaladó idıtartamban ellátták a beteget, és itt a 

részére 
ca) egy napot meghaladó idıtartamban igazolható eljárást végeztek, vagy 
cb) immunglobulin pótlás esetén az alkalmazott mennyiség eléri a meghatározott 

betegségekben, illetve életkori csoportokban besorolási feltételként elfogadott minimumot. 
(B010.1) 

(3) Egy napot meghaladó a súlyos társult betegség ellátása akkor, ha egyfajta igazoló 
eljárást legalább 36 órán keresztül folyamatosan végeztek, vagy legalább kétfajta igazoló 



eljárásból nem egyidejőleg biztosítottak ellátást egy-egy napon, azaz legalább kétszer 20 órán 
keresztül. 

(4) Az intenzív igazoló eljárásnál egy ellátási nap akkor kerülhet beírásra, ha azt a beteg 
részére legalább 20 órán keresztül nyújtották. 

(5) A 36 órát meghaladó ellátásokat lehet 2 ellátási napként rögzíteni.(B011) 
(6) Az újszülött problémák minısítésénél a súlyos társult betegségek listája az újszülött 

súlyos problémák kódjával bıvül.(B012) 
2. A „92250 Immunglobulin pótlás (1 egység = 20 ml) újszülöttek ellátása esetén” igazoló 
eljárás alkalmazásakor a „súlyos problémával” besorolás egyik feltétele minimálisan 100 
ml immunglobulin beadása (B010.1 szabály). A kódolásnál 20 ml jelent 1 egységet, így 
100 ml esetén a mennyiségi rovatba „5” egységet kell beírni. 
B013.2 A súlyos társult betegség fennállását igazoló intenzív beavatkozások: 
87120  Intermittáló pozitív nyomású gépi lélegeztetés, endotracheális intubációval (ellátási napban) 
87121  Intermittáló pozitív nyomású gépi lélegeztetés, JET technikával (ellátási napban) 
87122  Nasalis CPAP (folyamatos poz. légúti nyomással végzett) lélegeztetés gyerekeknél (ellátási 

napban) 
87126  Intermittáló pozitív nyomású lélegeztetés speciális arcmaszkon keresztül (Kivéve egyszerı 

CPAP) 
89220  Intracranialis nyomás monitorizálás 
89221  Intrathecalis nyomás monitorizálás 
89222  Folyamatos O2 saturatio mérés a v.juguláris int.bulbusában v. az a. pulmonalisban 
8922 A Intracraniális nyomás folyamatos monitorizálása TCD-vel, PI regisztrációval 
8922B  GCS vizsgálat 
89223  Folyamatos invazív centrális vénás nyomásmérés 
89444  Folyamatos invazív artériás nyomásmérés 
89445  Folyamatos invazív nyomásmérés az artéria pulmonalisban Schwan-Ganz katéterrel 
89446  Cardiac output folyamatos invazív monitorizálása 
92250  Immunglobulin pótlás (1 egység = 20 ml) újszülöttek ellátása esetén 
B049.2 A B013.2 szabályban felsoroltak közül a 8922A és 8922B csak akkor fogadható el 
súlyos társult betegséget igazoló eljárásként, ha az ellátási eset súlyos társult betegség 
figyelembe vételével az I. fıcsoportba tartozik, és e két eljárás alkalmazására legalább két 
ellátási napon keresztül egyidejıleg került sor. 
K032 A mennyiség rovatban – a B012 szabályban leírt kivételtıl eltekintve – legalább 2 
ellátási nap beírásával kell igazolni, hogy az intenzív ellátás, ill. igazoló eljárás egy ellátási 
napot meghaladó idıtartamban megtörtént. 
K033.2 A „8981A Több paraméteres non-invazív monitorizálás” tevékenység definíciója 
Többparaméteres monitorizálás a beteg számára az intenzív II. és III. szinten, valamint 
kardiológiai intenzív ellátás, amelyet az alábbiak közül legalább 3 szervrendszer 
mıködésének egyidejı, folyamatos, mıszeres mérésével végeztek: 

• keringési rendszer, 

• légzırendszer, vagy 

• kiválasztás /homeosztázis 
Az egyes szervrendszerek monitorizálása akkor vehetı figyelembe a többparaméteres 
monitorizálás teljesítéseként, ha a keringési rendszer esetén legalább kettı, a légzırendszer 
esetén egy, az agyi mıködés esetén egy, a kiválasztás, homeosztázis esetén három paraméter 
monitorizálására került sor az alább felsorolt tevékenységek közül. A tevékenység 
mennyiségét ellátási napban kell megadni. Az ellátási napok meghatározását a B011 szabály 



szerint kell elvégezni. Folyamatosnak tekinthetı az a monitorizálási tevékenység – a 
definícióban egyértelmıen jelzett kivételektıl eltekintve – amelyet a betegre helyezett 
érzékelı mıszer segítségével megszakítás nélkül végeznek, és amely a vizsgálati 
eredményeket legalább monitoron folyamatosan kijelzi. Ez a tevékenység csak akkor vehetı 
figyelembe besorolási tényezıként, ha – egyéb feltételek teljesítése mellett – a B014.2 
szabálynak megfelelı szervezeti egységen végzik. 
A keringési rendszer folyamatos monitorizálása (legalább 2 tevékenység): 
Folyamatos EKG kiértékeléssel 
Folyamatos pulzus monitorizálás (folyamatos EKG vagy pulzoximetria esetén nem 
vehetı figyelembe) 
Folyamatos non-invazív gépi artériás vérnyomás monitorizálás 
Folyamatos non-invazív - cardiac output perctérfogat monitorizálás 
Folyamatos gastrotonometria 
A légzırendszer folyamatos monitorizálása (legalább 1 tevékenység): 
Folyamatos pulzusoximetria 
Folyamatos végkilégzés szén-dioxid mérés 
Szén-dioxid, oxigén transzkután folyamatos nyomásmérés 
Az agymıködés monitorizálása (legalább 1 tevékenység): 
Folyamatos EEG 
GCS meghatározása 4 óránként 
Szenzoros kiváltott potenciál folyamatos mérése 
Kiválasztás/homeosztázis monitorizálása (legalább 3 tevékenység): 
Szérum ionok és sav-bázis paraméterek 8 óránkénti mérése 
Óradiurézis mérése erre szolgáló vizeletgyıjtı rendszer segítségével 
Szérum glukóz legalább 4 óránkénti mérése 
Folyadékegyenleg 8 óránkénti meghatározása és összefoglalása erre szolgáló 
megfigyelılapon 
B050.2 Amennyiben a Z jelı HBCs-be történı besorolást csak a „többparaméteres noninvazív 
monitorizálás” beavatkozás indokolja, akkor az esemény a „súlyos társult betegség” 
figyelembe vétele nélkül elszámolható HBCs súlyszám érték 10%-kal megemelt összegével 
számolható el. 
B014.2 Súlyos társult betegség ellátására alkalmas egység minden olyan önálló- vagy nem 
önálló intenzív II., III. szint, valamint kardiológiai intenzív osztály, amely rendelkezik: 
1. az intenzív ellátás nyújtására jogosító ÁNTSZ mıködési engedéllyel, és 
2. a jelentett intenzív ellátási tevékenységhez megfelelı felszereltséggel és feltételekkel. 
Ezek együttes fennállása garantálja, hogy az egyszerı mıködési feltételeken túl az intenzív 
ellátás személyi és tárgyi feltételei biztosítottak, és a beteg részére a megfelelı ellátás 
érdekében ténylegesen igénybe vehetık. 
K034.2 A nem önálló intenzív II., III. szinten, valamint kardiológiai intenzív osztályokon 
végzett ellátások esetén a „87000 Intenzív részlegen végzett intenzív kezelés (napban)” kód 
alkalmazásával a beavatkozások között kell jelölni az ellátás minısítésének tényét. 
K035 Az ellátási idı számítási szabályai, ha az adott beavatkozás (OENO) végzésének 
idıtartamát ellátási napban kell megadni: 
1. Egy nap idıtartamban ellátott a beavatkozás, ha legalább 20 órán keresztül végezték. 
2. Két nap idıtartamban ellátott a beavatkozás, ha legalább 36 órán keresztül végezték. 
3. A több napig tartó beavatkozások kezdı- és végnapján 12 órát meghaladóan végzett 
ellátást lehet csak a teljes ellátási napokhoz hozzáadva egy-egy plusz ellátási napként 
figyelembe venni. 



B015 A legmagasabb díj elszámolásának elve 
A besorolás eljárása arra irányul, hogy az ellátás összes jellemzıjének ismeretében, az 
esettípus jellegét figyelembe véve, a szakmai szempontból meghatározható legmagasabb 
súlyszám kerüljön elszámolásra. Ez alól kivétel a B030 szabálynak megfelelı eset. A szülések 
(B017-B018) és az újszülött ellátás (B019.2) besorolására speciális szabályok vonatkoznak. 

A rendelet 6-os és 9 sz mellékletben részletezve 

12. Speciális besorolási szabályok 

17. § (1) A beültetett implantátumok eszköz kódja „A” jelzéssel csak akkor rögzíthetı, ha 
azt számlával igazolható módon az ellátó intézmény biztosította a beteg részére és az 
implantátum nem tételesen finanszírozott. Ha az implantátumok egy része tételes 
elszámolással („6” és „8” beavatkozás típus), vagy egyéb módon („7”, „9” és „D”  
beavatkozás típus) finanszírozott, az implantátum árát nem tartalmazó csoportoknál az 
implantátum beépítése besorolási tényezıként meghatározott esetekben figyelembe vehetı. 
(K036.2) 

(2) Mőtét esetén csak a fıdiagnózis miatti fımőtét (1-es típus) vehetı figyelembe, kivéve, 
ha kombinációs besorolást kell elvégezni, vagy igazoló eljárással végzett ellátást kell 
minısíteni. (B016) 
K037.2 Gyakran jelent problémát azon esetek definiálása, amikor a beteg adott kórházi 
ellátást követıen visszatér a kórházba a megbetegedés következményeinek további 
kezelésére, miközben ezen megbetegedés ténylegesen már nem áll fenn, vagy csak tünet 
szintı következménye regisztrálható. Különösen gyakori ez a probléma a váz-izomrendszeri 
traumák (törések, ficamok és egyéb sérülések), egyéb váz-izomrendszeri betegségek, a 
maxillofacialis régió megbetegedései következményének ellátása esetén. 
Ilyenkor a következı kódolási szabályt kell alkalmazni: 
„1” Alapbetegség: az a megbetegedés, amely korábban fennállt, de jelenleg már nem, 
amelyre korábban már történt kórházi ellátás, és amely következményének vizsgálatára 
vagy ellátására került sor az aktuális kórházi ellátásban. 
„3” Kórházi ellátást indokló fıdiagnózis az állapotnak megfelelıen 
U9920 Status post sanationem 
Pl.: Alapbetegség (1) S7230 (A combcsont testének törése) 
Fıdiagnózis (3) U9920 (Status post sanationem) 
Beavatkozás (1) 57883 (Belsı fémrögzítés eltávolítása (szeg, lemez stb. kivéve 
tızıdrót) 

 
(3) Mőtéti úton végzett biopsiák esetén – ha nem terápiás célú mőtét közben történik a 

mintavétel – „1” típusú beavatkozásként rögzíteni kell azt a feltáró mőtétet, amely az eljárást 
lehetıvé tette, és „2” típussal kell megadni a biopsia kódját. (K038) 

(4) Az igazoló eljárásként besorolási tényezınek számító tevékenységeket, ha más 
besorolási tényezınek számító beavatkozást nem végeztek, „1” jelzéssel kell ellátni, az 
elsıdleges besorolási szempontnak számító beavatkozás mellett pedig „2” jelzéssel kell 
rögzíteni.(K039) 

(5) A beavatkozás kódok meghatározásánál – kivéve a mőtéti úton végzett biopsiákat és 
egyéb mőtéti mintanyerési eljárásokat – egy eljárást csak azzal a jellel kell megnevezni, 
amely a tevékenységet teljes mértékben azonosítja. Nem rögzíthetık önálló beavatkozás 
jelekkel azok az eljárások, amelyek minden esetben szerves részei egy másik eljárásnak. 
(K040) 



(a szokásos feltáró eljárások, a befejezési eljárások). Ezek az eljárások önálló kóddal azért 
rendelkeznek, mert ritkán olyan beavatkozásra is sor kerülhet amikor csak ezeket végzik el, vagy a 
K038 szabályban leírt eset fordult elı. 

 
(6) A beavatkozások mennyiségi rovatába a mennyiségi egységben meghatározott értéket 

kell beírni. (K041) 
 

K042 Szülés kódolása 
1. Szülés elsı kórházi ellátása az elsı ápoló osztályon 
1.1 Az „1” típusú kódban ismert patológiás terhesség esetén meg kell adni a terhességet 
jellemzı kódot. Normális terhesség szülési eseménye során ez a kód megegyezik a „3” típusú 
szülési diagnózissal. 
1.2 A „3” típusú diagnózissal kell meghatározni a szülés fı jellemzıit (egyes vagy többes 
szülés, szülés módja O8000-O8492 kódokkal). 
1.3 A BNO-10 XV. fejezetében megjelölt, a szüléshez kapcsoló egyéb 
rendellenességeket a megfelelı típusjellel minısítve, kísérı vagy szövıdményes 
megbetegedésként kell beírni. Ha a szülés problémás volt, kötelezı feltüntetni a kezelt kísérı 
betegségeket, az állapottal összefüggı szövıdményeket, valamint a kezelt vagy nem kezelt, az 
ellátás miatt bekövetkezı szövıdményeket. 
1.4 „V” típusjellel minısítve kötelezı megadni a szülés miatti elsı igénybevétel jelzésére 
és a szülés eredményére vonatkozó kódokat (Z370-Z379). Ez a kód csak a szülést ellátó elsı 
ápoló osztályon jelenhet meg. 
Szülés esetén az anya adatlapjára rá kell írni az újszülött törzsszámát is (ikerszülés esetén az 
elsı újszülött törzsszámát). 
2. További kórházi ellátások kódolása a szülést követıen 
Elsısorban a továbbküldés okával összefüggı, a ténylegesen kezelt állapotokat meghatározó 
BNO tételeket kell alkalmazni. 
P0011 Normális egyes szülés kódolása 
Diagnózis 
típus 
Kód Megnevezés 
1 O809 Spontán egyes szülés k.m.n. 
3 O809 Spontán egyes szülés k.m.n. 
V Z370 Egyszeres élveszülés 
K043 Azok a terhességi betegségek, amelyeket az adott – szüléssel végzıdı – ellátás során 
nem kezeltek, nem adhatók meg kísérı betegségként. Ezek közül egy kiválasztott, a 
legsúlyosabb terhességi problémát jelzı diagnózis kód a K042 szabály 1.1 pontja alapján „1” 
típusjelzéssel megadható. 
B017 A szülési események besorolási csoport típusai: 
1. szülés levezetésének típusa (mıtét történt vagy nem) a beavatkozás kód jelöléssel 
1.1 Császármetszéses szülés 
1.2 Hüvelyi szülés 
1.3 Hüvelyi szülés mıtéttel 
A nem mıtéti eljárással történt szülés esetén rögzíteni kell a szülés eljárás kódját. 
2. terhesség típusa („1”, „4” és „5” típusú diagnózisok) 
2.1 Szövıdménymentes terhesség: A kórházi ellátás értékelése (és nem a terhesség 
tényleges lefolyása) szempontjából az a terhesség szövıdménymentes, amely közvetlenül a 



szülés elıtt nem igényelt hosszabb idıtartamú kórházi ellátást 
2.2 Patológiás terhesség: Megadott terhességi diagnózisok, amelyek önállóan, a szülést 
közvetlenül megelızıen is hosszantartó (12 napot meghaladó) kórházi bennfekvés indikációi 
voltak 
3. szülés körülményei („4” és „5” típusú diagnózisok) 
3.1 Nagy rizikójú szülés: 

• olyan meghatározott, a szülés körülményeit és következményeit közvetlenül 
súlyosbító megbetegedés, amely jelentıs ráfordítás-igénnyel és ellátási rizikóval jár 

• minden -  az alapszabálynak egyébként megfelelı -  súlyos társult betegség intenzív 
ellátással 
B018 A szülés besorolása 
1. Szülés esetén -  függetlenül az ellátás egyéb jellemzıitıl -  a besorolás alapvetıen a szülési 
ellátás szerint történik. 
2. A besorolási táblázatban kiemelten jelzett „patológiás terhesség betegségei” BNO-kódok 
patológiás terhességi diagnózisként akkor vehetık figyelembe, ha az ellátási idı a szülést 
közvetlenül megelızıen meghaladta a 12 napot, egyébként csak a nagy rizikójú szülés 
minısítésnél. 
3. A fı minısítı tényezık a szülés besorolása esetén: patológiás terhesség, hüvelyi szülés, 
hüvelyi szülés mıtéttel, császármetszés, nagy rizikójú szülés. 
K044.2 Újszülöttek kódolása 
1. Újszülött ellátás minden olyan kórházi ellátás, amikor a kórházi felvétel ideje a születést 
követı 28, ill. koraszülött esetén 84 napon belül van. 
2. Minden újszülött korban végzett ellátás esetén meg kell adni a testsúlyt grammban a 
felvételkori állapotnak megfelelıen. Az elsı ellátásnál a születési súlyt, azt követıen az 
adott felvétel idıpontjában elért súlyt kell beírni az adatlapra. 
3. Az újszülöttek elsı kórházi ellátása -  függetlenül az ellátás tényleges idıtartamától – 

újszülött kórházi ellátásnak számít, ahol a „3” típusú diagnózisban csak a P964 lehet. 
4. Az elsı kórházi ellátást követı kórházi ellátások során csak a mellékletek között található 
táblázatban megadott P, Q és néhány H, R, S és U betıvel kezdıdı BNO-t lehet 
fıdiagnózisként megadni. A „4” és „5” típusú diagnózisok között szerepelhetnek a 
fentiektıl eltérı betıvel kezdıdı BNO-k is. 
5. A koraszülöttek 84 napon belül elkezdıdött, elsı ellátást követı minden további 
ellátásánál a helyes idıhatár ellenırzéséhez „1”, „4” és „5” típusú diagnózisként csak a 
következı kódok valamelyikét lehet megadni: 

• P0700 Extrém alacsony születési súly 

• P0710 Egyéb alacsony születési súly 

• P0720 Extrém éretlenség 

• P0730 Egyéb koraszülött csecsemı 

• P5900 Koraszüléssel társult újszülöttkori sárgaság 

• P6120 Koraszülött anaemiája 
6. Nem minden P betıvel kezdıdı kód adható meg fıdiagnózisként az elsı ellátást követıen 
sem (a függelékben meghatározott, fıdiagnózisként nem kódolható diagnózisok listájának 
megfelelıen). 
7. Újszülöttek elsı kórházi ellátásának kódolása 
7.1 „3” típusjelı csak a „P964 A terhesség befejezıdése, magzat és újszülött” tétel lehet, 
ami az újszülött születéséhez kapcsolódó elsı ellátás megtörténtét jelzi. 
7.2 Az újszülött egyéb állapotát jellemzı diagnózis kódokat (szülési következmények, az 



anyai állapotból eredı következmények, veleszületett rendellenességek) szövıdmény vagy 
kísérı betegség típusjellel ellátva kell kódolni. 
7.3 „V” típusjelı Z38 kódokkal kell jelenteni az elsı ellátó osztály által kitöltött adatlapon 
az újszülött elsı kórházi ellátásának tényét. 
8. Az újszülött további kórházi ellátásai 
8.1 A továbbhelyezés okával összefüggı diagnózis kódokat és típusokat kell kódolni. A 
nem normális gesztációs idıre született újszülötteknél kötelezı megadni „1” „4” vagy „5”  
típusjelzéssel az erre utaló kódot. 
8.2 A születés körülményeire vonatkozó „V” típusú Z betıs kódot nem kell megadni, 
annak hiánya jelzi, hogy máshol született újszülött ellátására került sor. 
P0012 Egészséges újszülött elsı ellátásának kódolása, ha a szülés kórházon kívül történt 
Diagnózis típus Kód Megnevezés 
1 – 3 P964 A terhesség befejezıdése, magzat vagy újszülött 
V Z381 Újszülött, szülés kórházon kívül 
B019.2 A fı besorolási szempontok újszülött ellátás esetén 
1. Újszülött korban végzett kórházi ellátás esetén - függetlenül az ellátás egyéb 
meghatározó tényezıitıl - a besorolás „újszülött” csoportba történik, kivéve a 
boncolást és az egyébként tételes finanszírozású transzplantációs csoportokat. 
1.1 Testsúly 
1.2 Probléma: 

− súlyos 

− közepes 

− egyéb 
1.3 Felvétel módja 
1.4 Mıtét 
1.5 Speciális igazoló eljárások 
1.6 Továbbküldés módja 
1.7 Elbocsátási állapot, áthelyezés 
2. Súlyos állapotú újszülött: A B012-ben meghatározott szabályok szerint ellátott 
probléma. 
3. Újszülött közepes problémával 
a) súlyos újszülöttkori betegség, vagy általános súlyos társult betegség intenzív 
ellátás nélkül 
b) az újszülött diagnózisok közül a közepes súlyosságú problémák a besorolási 
táblázatnak megfelelıen 
4. Újszülött egyéb problémával 
a) egyéb betegségek listáján lévı újszülöttkori betegségek a besorolási táblázatnak 
megfelelıen 
b) olyan betegség, amelyet „4” vagy „5” típusjellel minısítve, nem speciálisan 
újszülött diagnózissal definiáltak, és amely társult betegségnek számít 
B020 Újszülötteknél az elsı osztályos ellátást követıen a besorolásokhoz a fıdiagnózis 
kódja is figyelembe vételre kerülhet a problémák minısítésében. 
B051.2 A „7300 Újszülött, áthelyezve 5 napos kor elıtt, helyben született” és a „7310 
Újszülött, áthelyezve 5 napos kor elıtt, máshol született” HBCs-kbe az egyéb elıírások 
teljesülése mellett csak akkor sorolható az ellátás, ha az áthelyezés figyelmen kívül 
hagyásával a besoroló táblázatban megadott HBCs-k valamelyikébe tartozna. Egyéb 
esetekben az általános „áthelyezett ellátási eset” finanszírozási kategória elszámolási 
szabályai az érvényesek. 



K073.2 A „87600 Oxigén terápia” beavatkozás akkor kódolható, ha a beteg orrszondán vagy 
maszkon keresztül oxigénnel dúsított levegıt kap folyamatosan naponta legalább 20 órán 
keresztül. Ez a terápia csak akkor tekinthetı elvégzettnek, ha az ápolási esemény során 
legalább három alkalommal vérgázanalízis történik, vagy az oxigénterápia hatását naponta 
legalább kétszer pulzusoximéterrel ellenırzik. 
B052.2 Kiegészítı HBCs elszámolása transzplantátummal élı személynél 
Meghatározott esetekben a fıbeavatkozás miatt elszámolt HBCs súlyszám összegén felül 
kiegészítı HBCs is elszámolható bizonyos feltételek teljesülése esetén. 
Kizárólag transzplantátummal élı személynél, a transzplantációt követı kórházi ellátásoknál 
alkalmazható, ha az ápolás eléri az öt napot. 
B021.2 Rehabilitáció elszámolása járulékos HBCs csoportként 
1. A finanszírozási jogszabályok megengedik, hogy meghatározott esetekben a 
fıbeavatkozás miatt elszámolt HBCs súlyszám összegén felül rehabilitációs HBCs is 
elszámolásra kerülhessen. 
2. A 4160 rehabilitációs HBCs elszámolására csak a 05. fıcsoport 2010, 2020 csoportjai és a 
08. fıcsoport 371A – 371M, 372A – 372Y, a 3730, 3732, 3733, 3760, 3800 csoportjai 
esetén lehetséges. 
3. A rehabilitációs HBCs járulékos elszámolására csak akkor kerülhet sor, ha a 
fıbeavatkozás HBCs-je szerinti normatív ellátási idıt a tényleges ellátás idıtartama 
meghaladta. 
4. A járulékos HBCs elszámolása annak megfelelıen történik, hogy a normatív napot 
meghaladó napok száma a rehabilitációs tevékenységre nézve milyen mértékı elszámolást 
tenne lehetıvé a finanszírozási kategóriák (mint rövid, normál, hosszú finanszírozási eset) 
szerint. 
Az elı-fıcsoport besorolására vonatkozó szabályok 
B053.2 Ha a besorolási paraméterek alapján az eset mind az elı-fıcsoport egy HBCs-jébe, 
mind valamely fıcsoport P jelı HBCs-jébe is besorolható, akkor a magasabb súlyszámú 
HBCs-t kell elszámolni. 
Általános besorolási szabály 
B024 A besorolás részletes szabályai a HBCs besorolási kézikönyv algoritmus és besorolási 
táblázat fejezetében találhatók. 
Az alábbi különleges kórházi ellátások kódolásának szabályai 
1. Szociális ok miatti ellátás 
2. Kísérı személy 
3. Terhesség megszakítás szociális indikáció alapján 
4. Sterilizálás 
5. Donor ellátása 
6. Egyéb speciális igénybevételi okok 
K045 Szociális ok miatti ellátás kódolása 
Diagnózis 
típus 

Diagnózis kód Megnevezés 

1 – 3  U999  Sine morbo 
V   Z55-Z69  Szocioökonómiai és pszichoszociális körülmények potenciális 

egészségügyi kockázatának kitett személyek 
K046 Kísérı személy ellátásának kódolása 
Diagnózis típus Diagnózis kód Megnevezés 
1 - 3  U999  Sine morbo 



V  Z763  Kísérı személy 
Szükséges feltüntetni a kísért beteg törzsszámát is. 
K047 Ha az egészséges újszülött vagy csecsemı a beteg anya kórházi ellátása miatt kísérı 
személyként további gondozást igényel, újabb „V” típusjelı kód (Z762) alkalmazandó. 
Diagnózis típus Diagnózis kód Megnevezés 
1 – 3  U999  Sine morbo 
V  Z763  Kísérı személy 
V  Z762  Egészséges kisded és gyermek ellenırzése, gondozása 
K048 Elektív abortusz (szociális indikáció alapján végzett terhesség megszakítás) 
Diagnózis típus Diagnózis kód Megnevezés 
1 – 3  O040-O049  Terhesség megszakítás (mıvi vetélés szociális vagy 

orvosi indikáció alapján) 
V   Z640  Alcsoport: Bizonyos pszichoszociális körülményekkel 

kapcsolatos problémák Tétel: Nem kívánt terhességbıl 
adódó gondok 

A beavatkozásokhoz a megfelelı eljárás kódot be kell írni. 
A nem orvosi indikáció alapján elvégzett beavatkozást az „56900 Terhesség-megszakítás 
nem orvosi indikációra” kóddal kell jelezni. 
K049 Nem orvosi indikáció alapján végezett sterilizálás 
Diagnózis típus Diagnózis kód Megnevezés 
1 – 3  U999  Sine morbo 
V  Z302  Sterilizálás 
A beavatkozások között fel kell tüntetni az „59810 Sterilizáció nem orvosi indikációra” kódot. 
K050 Donor ellátása (szervkivétel élıbıl vagy halottból) 
Diagnózis típus Diagnózis kód Megnevezés 
1 – 3  U999  Sine morbo 
V  Z52.(pl.Z524)  Szerv és szövet donorok (pl. vese donor) 
A beavatkozásokhoz a megfelelı eljárás kódot be kell írni. 
A szervkivétel a meghalt beteg osztályos adatlapján kódolandó, és nem a patológiai 
adatlapon. 
K051 Egyéb speciális igénybevételi okok 
A Z betıvel kezdıdı BNO-tartományban találhatók az igénybevétel speciális jellegét 
meghatározó kódok, amelyek csak „V” diagnózis típusként alkalmazhatók: 
1. Nem beteg, egyéb különleges ellátási ok miatt veszi igénybe az egészségügyi szolgálatot 
(pl. donor, fertızı betegség gyanúja, reprodukció). 
2. Beteg, az igénybevételnek speciális oka van, a teljes ellátási folyamatból csak 
résztevékenység elvégzésére kerül sor. 
Néhány lehetséges speciális igénybevételi ok: 
2.1. Az egészségügyi szolgálatokat specifikus eljárások és kezelések miatt igénybe vevı 
személyek 
Z50 Rehabilitációs mıveletekkel kapcsolatos ellátás 
Z43 Mesterséges testnyílások gondozása 
Z48 Sebészeti követés, gondozás 
2.2. Szocioökonómiai és pszichoszociális körülmények egészségügyi kockázatának kitett 
személyek 
Z590 Lakástalan 
Z602 Egyedül élı személy 



2.3. Speciális állapotok jelzése 
Z90 Szervek szerzett hiánya 
Z940 Veseátültetés után lévı személy 
Z930 Tracheostomával élı személy 
2.4. Családi és személyes kórelızményekbıl eredı kockázatok 
Z800 Rosszindulatú daganat a családi anamnézisben 
Z880 Túlérzékenység: penicillin 
K052 A fıdiagnózisként („3”) nem használható, valamint a csak „K” típusjelzéssel 
alkalmazható kódokat a függelék tartalmazza. 
K053 A morfológiai kódok csak „M” minısítéssel kódolhatók. 
K055 Csak „E” típusjelzéssel minısíthetık a V, W, X, Y betıvel kezdıdı BNO tételek. 
K074.2 Amennyiben egy beavatkozás anesztéziában történt, akkor az anesztézia technikája 
kódot a beavatkozáshoz tartozó „anesztézia technikája” mezıben kell megadni. 
B054.2 Ha fıdiagnózisként tünetek (R betıvel kezdıdı BNO-kódok, U9990, U9920), 
alapbetegségként daganat, váz-izomrendszeri betegségek vagy a maxillofacialis régió 
megbetegedései vannak feltüntetve, és történt beavatkozás is, akkor a besorolás az 
alapbetegség alapján történik. 

 A fenti szabályokat az alábbi mellékletek tartalmazzák:  
 
11. melléklet a 10/2012. (II. 28.) NEFMI rendelethez 
A szülés és az újszülöttek kódolásának és besorolásának szabályai 
 
12. melléklet a 10/2012. (II. 28.) NEFMI rendelethez 
Egyes különleges kórházi ellátások és kódolásának és besorolásának szabályai 

 
 
(7) A Kr. 14. számú mellékletében a „Beavatkozás minısítése az ellátásban elfoglalt 

helye szerint (M)” mezıt csak onkológiai daganatellenes kezelések és reoperáció esetén 
kell kitölteni. 

(8) A daganatellenes kezeléseknél meg kell jelölni a beavatkozás helyét a betegellátás 
folyamatában az alábbi kódok szerint: 

a) 1. adjuváns beavatkozás, 
b) 2. elsı vonalbeli kezelés, 
c) 3. másodvonalbeli kezelés, 
d) 4. harmad vonalbeli kezelés. 
(9) Az „M” mezıben 5 kódjelő reoperáció az a mőtéti beavatkozás, amelyet egy 

megelızı, bármely egészségügyi szolgáltatónál végzett mőtéti jellegő tevékenységet 
követıen ugyanabban a régióban végeznek 

a) a beavatkozás nem tervezett elégtelensége miatt, ide nem értve a bármilyen ok miatt 
tervezetten szükséges sorozat mőtéteket, vagy 

b) a beavatkozás következtében kialakult szövıdmény elhárítása céljából. 
(10) A tételesen finanszírozott gyógyszeres kezelést tartalmazó protokollokat „F” 

beavatkozás típussal kell rögzíteni. Ezzel párhuzamosan az „F” beavatkozás típussal 
jelentett protokollokban felhasznált tételes elszámolás alá esı gyógyszereket is jelenteni 
kell az R. 1/A. számú mellékletében meghatározott OENO kóddal, szintén „F” 
beavatkozás típussal. 

(11) Abban az esetben, ha a beteg adott ellátást követıen visszatér a megbetegedés 
következményeinek további kezelésére, és ezen megbetegedés ténylegesen már nem áll 



fenn, vagy csak tünet szintő következménye regisztrálható, a következı kódolási 
szabályt kell alkalmazni: 

a) az alapbetegség megjelölése, amely az a megbetegedés, ami korábban fennállt, de 
vizsgálat során már nem, vagy amelyre korábban már történt kórházi ellátás, és amely 
következményének vizsgálatára vagy ellátására került sor az aktuális kórházi 
ellátásban; 

b) kórházi ellátást indokoló fıdiagnózis megjelölése, az állapotnak megfelelıen U9920 
Status post sanationem BNO kóddal. 

(12) Aktív részszámlák esetén a legnagyobb felsı határnapú HBCs felsı határnapját 
meghaladó ápolási napokra számolhatók el hosszúnapok a hosszúnap elszámolás 
szabálya szerint. Azaz a legnagyobb felsı határnapú HBCs felsı határnapját meghaladó 
idıtartamból intenzív osztályon töltött napokra intenzív hosszúnap jár, a többi osztályos 
ápolásra hosszúnap. A tényleges elszámolási csoport hosszúnapja szerint járó 
különbözet az eset lezárásakor kerül elszámolásra. 

18. § (1) Az „S” jelő sürgısségi csoportok elszámolása csak Sürgısségi Betegellátó 
Osztályon (SBO) végzett 6–24 óra közötti idıtartamú ellátásokra történhet meg, ha az ellátás 
megfelel a vonatkozó besorolási szempontoknak. A 6 óránál rövidebb SBO-n végzett ellátási 
események járóbeteg-szakellátásként számolhatók el. A sürgısségi csoportba tartozó esetet az 
összevonási és garanciális szabály alkalmazásakor esetenként egy ápolási nappal kell 
figyelembe venni. Az „S” jelő csoportok a 24 órát meghaladó ellátás esetén a nem SBO-n is 
elszámolhatók. (B041.1) 

(2) A 24 órán belüli ellátási események, amelyek nem sorolhatók be az egynapos mőtéti 
eseményekbe, az „S” jelő csoportokba, vagy a Kr. 36. § (2) bekezdésében meghatározott 
kivételek közé, ambuláns ellátásként számolhatók el. (B042) 

(3) A „társult betegséggel”, illetve „súlyos társult betegséggel” minısített csoport csak 
akkor számolható el, ha a kórházi ápolás ideje elérte az adott társult betegséges HBCs alsó 
határnapját. A társult betegséges, az R. 1. § (7) bekezdés b) pontja szerinti rövid eseteket a 
minısítés nélküli HBCs-be kell besorolni. (B043) 

(4) A „609Z Veseelégtelenség súlyos társult betegséggel” csoport csak akkor kerülhet 
elszámolásra, ha az egyéb feltételek teljesülése mellett a beteg részesült peritonealis vagy 
haemodializálási szolgáltatásban – a 88530, 88531, 88585, 88586, 88570, 88600, 88604, 
88605 kódok alapján – is a kórházi ellátás idıtartama alatt. Ha a beteg nem részesült 
dializálási szolgáltatásban, akkor a besorolást a 2. mellékletben foglaltak szerint a következı 
elszámolható legmagasabb súlyszámú HBCs szerint kell elvégezni. (B044) 

(5) A tételesen finanszírozott, nagy értékő országosan nem elterjedt mőtéti eljárással, 
az eljárással összefüggı ellátások esetén két finanszírozási eset számolható el, 
amennyiben a kórházi felvétel és a nagy értékő mőtét elvégzésének idıpontja között 10 
ápolási napnál hosszabb idı telt el. Ebben az esetben a nagy értékő mőtéti eljárás, 
valamint az azt megelızı ellátás önálló finanszírozási tételként számolható el az 
elszámolási szabályok figyelembe vételével. Az adatlapok kitöltésére az általános 
fekvıbeteg jelentési szabályok érvényesek, azzal, hogy nagy értékő, országosan nem 
elterjedt mőtéti beavatkozás elıtti ellátás lezárása az adatlapon „További sorsa = „N” 
jelzéssel” rögzíthetı. Ezt az értéket kell rögzíteni az osztályos eset további sorsa 
mezıjébe is, ha a továbbiakban mőszív beültetésre vagy transzplantációra kerül sor. 

13. Összevonási szabályok 

19. § (1) A Kr. 40. § (3) bekezdése alapján az egy kórházi ellátás során több aktív osztályon 
történt kezelést – az áthelyezés indokától függetlenül–egy finanszírozási esetként kell 
elszámolni. Ez alól kivételt jelent, ha 



a) két aktív osztályos esemény között 30 napot meghaladó krónikus ellátásra került sor, 
b) a kórházi felvételtıl számított 10 napon túl történt az R. 8. számú mellékletének 1., 2., és 

8–12. pontja szerinti nagy értékő beavatkozást tartalmazó ellátás és az azt megelızı ellátás 
önálló finanszírozási esetként számolható el. 

(2) Az összevonás – a R. 14. számú mellékletében meghatározott kivételektıl eltekintve – 
az elsı ellátás elszámolási csoportjának felsı határnapját megelızıen ugyanazon kórházba 
visszavett betegek ellátási eseteire is vonatkozik. Az összevonás elvégzése során 
érvényesíteni kell a legmagasabb díj elszámolásának szabályát. 

(3) Az összevont kórházi eset meghatározásának fı szabályai: 
a) az aktív osztályos esetek közül fı osztályos esetként – önálló HBCs besorolással – ki kell 

választani azt az ellátást, amelynek erıforrásigénye a legjelentısebb – csoportjának súlyszáma 
a legmagasabb – volt; 

b) a kiválasztott fı osztályos eset „3” típusú diagnózisát és a besorolásban hozzátartozó 
beavatkozást kell az összevont eset „3” típusú diagnózisának és „1” típusú beavatkozásának 
tekinteni, a többi osztályos eset diagnózisai és beavatkozásai társult betegségként, egyéb 
szövıdményként, egyéb beavatkozásként kezelendıek; 

c) az a) és b) pontok alól kivételt jelentenek az önálló intenzív osztályon végzett ellátást 
tartalmazó több osztályos ápolások; 

d) ha az intenzív osztályos ápolás „3”, vagy „4”, vagy „5” típusú diagnózisai – a típustól 
függetlenül – és az elvégzett beavatkozások alapján „súlyos társult betegséggel” minısítésnek 
megfelelı, akkor a többi osztályos eset adatait ki kell egészíteni az intenzív ellátás 
jellemzıivel, és ezt követıen kell elvégezni a súlyszám értékek alapján történı kiválasztást; 

e) az intenzív ellátás csak akkor nem vehetı figyelembe a kiválasztásban, ha 
ea) a fıdiagnózis („3”) légzırendszeri megbetegedés, de a többi osztályos ellátás 

fıdiagnózisa nem légzırendszeri megbetegedés, vagy 
eb) a szeptikémiás csoporthoz tartozó a fıdiagnózis (kivéve „A4191 Septicaemia 

többszervi elégtelenséggel”), de a többi osztályon nem szeptikémiás a fıdiagnózis; 
f) az összevont eset összes jellemzıje szerint kell meghatározni a végsı HBCs-t, mely alól 

kivételt képez, ha a fı osztályos esetnek tekintett ellátás önálló besorolással meghatározott 
súlyszáma magasabb, mint az összevont eset összes jellemzıje alapján meghatározott HBCs 
súlyszám; 

g) újszülött esetén elsıdlegesen újszülött-ellátási csoport kerül kiválasztásra; 
h) szülés elsı ellátása esetén elsıdlegesen szülési csoport kerül kiválasztásra; 
i) a garanciális szabály alkalmazásakor az összevonás elıtt történik annak a vizsgálata, 

hogy megfelel-e az eset a garancia kivételnek, garancia kivétel vizsgálata minden esetben 
a súlyos társult minısítés nélküli csoportra történik. 

(4) Az összevonási algoritmust részletesen az 1. melléklet „I. Az aktív és kúraszerő 
ellátások folyamatábrái” rész 1. pontja tartalmazza. 

(5) A más intézetben folytatódó aktív fekvıbeteg-ellátás elszámolásának szabályai az 1. 
melléklet „II. A más intézetben folytatódó aktív fekvıbeteg ellátás folyamatábrája” rész 
szerinti folyamatábrában találhatók. 

(6) Ha egy adott kórházi eset a besorolási feltételeknek megfelelıen a polirezisztens TBC 
csoportba tartozó, akkor–függetlenül az ellátó osztályok számától és jellegétıl – a normatív 
napig mindenképpen aktív finanszírozási esetként kell elszámolni a „1360 Gümıkór 
polirezisztens kórokozóval” csoportban. Az összevonás során nem kell érvényesíteni a 30 
napot meghaladó krónikus ellátás esetén új aktív finanszírozási eset elszámolására vonatkozó 
szabályt. Amennyiben az összes osztályos eset ellátási napjai együttesen meghaladják a fenti 
csoport normatív idejét, a normatív feletti napokra az ellátó osztály jellegétıl függıen vagy az 



aktív elszámolási szabályokat kell alkalmazni, vagy a krónikus ellátásra járó naparányos díjat 
kell elszámolni.(B029.1) 

(7) A HBCs összevonási és garanciális szabályt alkalmazni kell a kúraszerő ellátásra, 
valamint a fekvıbeteg- és kúraszerő ellátási események között is. A kúraszerő ellátási 
események kezelése ebben a tekintetben is azonos a kórházi ellátási eseményekkel. 

14. Ismételt besorolást igénylı elszámolási szabályok az alkalmazás sorrendjében 

20. § (1) Ha fıdiagnózisként a tünetek az „R” betővel kezdıdı BNO kódok, valamint az 
U9990, az U9920, alapbetegségként daganat, váz-izomrendszeri betegségek, a maxillofacialis 
régió megbetegedései, vagy a Q6760, az S4270, az S5270, az S6240, az S6270 diagnózisok 
vannak feltüntetve, és a beavatkozás megtörtént, akkor a besorolás az alapbetegség és a 
beavatkozás alapján történik. 

(2) Ha a besorolási paraméterek alapján az eset mind az elı-fıcsoport egy HBCs-jébe, mind 
valamely fıcsoport P jelő HBCs-jébe is besorolható, akkor a magasabb súlyszámú HBCs-t 
kell elszámolni, kivéve a „15. Újszülöttek” fıcsoportot. 

(3) Amennyiben egy csillagos HBCs-be tartozó ellátásra az adott intézet nem jogosult, és az 
eset nem tartozik a 14. mellékletben meghatározott kivételek közé, a következı elszámolható 
legmagasabb súlyszámú csoportba kell besorolni. 

(4) A társult betegséggel, illetve súlyos társult betegséggel minısített csoport csak akkor 
számolható el, ha a kórházi ápolás ideje elérte az adott társult betegség HBCs alsó határnapját. 
A társult betegséges rövid eseteket a minısítés nélküli HBCs-be kell besorolni. 

21. § (1) A rehabilitációs ellátási program szerinti nappali ellátás keretében 
rehabilitációs tevékenységnek elfogadott, a 16. mellékletben szereplı OENO kódok 
esetén az adatlapon a mennyiség rovatba a tevékenység elvégzésének tényleges 
idıtartamát kell beírni percben, kezelési naponként. 

(2) A rehabilitáció eredményességének mérése érdekében a rehabilitációs ellátási 
program szerinti nappali ellátás keretében a nappali ellátási program kezdetén, a 
program közepén és végén, a beteg hazabocsátásakor szükséges a beteg állapotát 
felmérni, és a beteg állapotának megfelelı – a 9. mellékletben szereplı – funkcionális 
kódot rögzíteni. Az adatlapon a köztes kezelési napokon az elızı felmérés eredményét 
kell feltüntetni. 

22. § (1) Az aktív és kúraszerő ellátások, valamint a más intézetben folytatódó aktív 
fekvıbeteg ellátás folyamatábráit az 1. melléklet tartalmazza. 

(2) Az aktív fekvıbeteg-ellátás diagnózisainak és beavatkozásainak besorolási táblázatait a 
2. melléklet tartalmazza. 

(3) A meghatározott módon kódolható diagnózisok listáját a 3. melléklet tartalmazza. 
(4) A beavatkozások listáját a 4. melléklet tartalmazza. 
(5) A társult betegségként nem elfogadott, de kódolható BNO kódok listáját az 5. melléklet 

tartalmazza. 
(6) A súlyos társult betegségek listáját a 6. melléklet tartalmazza. 
(7) Az újszülöttek elsı ellátását követı kórházi ellátások során használható fıdiagnózisok 

listáját a 7. melléklet tartalmazza. 
(8) Az emberi felhasználásra kerülı gyógyszerek rendelésérıl és kiadásáról szóló 44/2004. 

(IV. 28.) ESZCSM rendelet 2/A. § (6) bekezdése szerinti egyszerősített eljárás értelmében 
indikáción túl alkalmazható gyógyszerek listáját a 8. melléklet tartalmazza. 

(9) Az FNO kódokat a 9. melléklet tartalmazza. 
(10) A többparaméteres non-invazív monitorizálás tevékenység részletszabályait a 10. 

melléklet tartalmazza. 



(11) A szülés és az újszülöttek kódolásának és besorolásának szabályait a 11. melléklet 
tartalmazza. 

(12) Egyes különleges kórházi ellátások kódolásának és besorolásának szabályait a 12. 
melléklet tartalmazza. 

(13) A kúraszerő ellátások kódolásának és besorolásának szabályait a 13. melléklet 
tartalmazza. 

(14) A meghatározott intézeti körben végezhetı ellátásokat tartalmazó homogén 
betegségcsoportok eseteinek elszámolási szabályait a 14. melléklet tartalmazza. 

(15) A rehabilitációs ellátási program szerinti nappali ellátás keretében végezhetı 
rehabilitációs tevékenységek elszámolási szabályait a 15. melléklet tartalmazza. 

(16) A rehabilitációs ellátási program szerinti nappali ellátás keretében végezhetı 
rehabilitációs tevékenységek besorolási szabályait a 16. melléklet tartalmazza. 

15. Záró rendelkezések 

23. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetése napján 18 órakor 
lép hatályba. 

(2) A 24. § és a 17. és 18. melléklet 2012. március 1-jén lép hatályba. 
24. §1 

 


