
24/2013. (III. 29.) EMMI rendelet 

az egyes egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 

hatályos: 2013.03.30 - 2013.03.30 

 

Tartalom: 

1. Az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseirıl 
szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet módosítása 
• Tételes elszámolás alá esı egyszerhasználatos eszközök és implantátumok jegyzéke 

bıvült2013. május 1-jén lép hatályba 
49. **** 01310 Felszínpótló csípıízületi protézis 

• Tételes elszámolás alá esı hatóanyagok jegyzéke és kódja, indikációs területek és a 
felírásra jogosultak köre módosult 2013. április 1-jén lép hatályba 

o intézeti kód/megnevezés változás: 
o kompetencialista bıvült: 

� 0601 - Dr. Bugyi István Kórház, Szentes az alábbi indikációs körökben 
az alábbi gyógyszerkezeléseket elszámolhatja 

o tételes gyógyszer kód/megnevezés változott: 
� 0607 panitumumab szövegrész helyébe a 06071 panitumumab 
� 06014 alteplase szövegrész helyébe a 06042 alteplase 

• A járóbeteg-szakellátás tevékenységi kódjai módosult: 
2013. április 1-jén lép hatályba. 
• bıvült: 
3613E – 46 - Kontrasztanyaggal végzett máj UH (CEUS) vizsgálat – 13524 
• kompetencialista bıvült: 

01E8    Szent Margit Kórház, Budapest jogosult az alábbi járó beavatkozások 
jelentésére: 1209F, 19218, 97550, 16401 

• HBCS csoportok (kód, megnevezés, határnapok, súlyszám) táblázat változott 
2013. április 1-jén lép hatályba 

o 029F csoport megnevezése változott:  
o új HBCS csoport jött létre: 100C Általános anesztéziában végzett fogászati 

ellátás 
o 2110 - Keringési betegségek AMI kivételével, katéterezéssel igazolva 

ezentúl *-os HBCS lett 
2013. május 1-jén lép hatályba. 

o 371A - Alsó végtag nagyízületi mőtétek, protézismőtétek (protézis ár 
térítése nélkül), komplikáció nélkül és  

o 372A - Komplikáció miatt végzett alsó végtag nagyízületi mőtétek 
(protézisár térítése nélkül) ezentúl *-os HBCS, csak meghatározott intézeti 
körben végezhetı 

• Meghatározott intézeti körben végezhetı ellátásokat tartalmazó homogén 
betegségcsoportok 
2013. április 1-jén lép hatályba 

o bıvült: 
� 01E8  -  Szent Margit Kórház, Budapest 



• 0270 Infantilis spinalis laesio 
• 0282 Progresszív cerebralis laesio 
• 715Z Újszülött, születési súly 1500–1999 g, jelentıs mőtét 

nélkül, súlyos problémával  
• 719Z Újszülött, születési súly 2000–2499 g, jelentıs mőtét 

nélkül súlyos problémával  
• 734Z Újszülött, születési súly 2499 g felett, jelentıs mőtét 

nélkül súlyos problémával, 5 napot nem meghaladó gépi 
lélegeztetéssel  

• 491C Teljes emlıeltávolítás rosszindulatú daganat miatt 
• 492E Szubtotális emlıeltávolítás rosszindulatú daganat 

miatt 
• 492F Szubtotális emlıeltávolítás rosszindulatú daganat 

miatt, ırszem nyirokcsomó eltávolításával 
• 4930 Emlımőtétek nem malignus daganatok miatt 
• minden kemoterápiás csoport 

o megnevezés változott: 
� 029F a HBCS megnevezés változásnak megfelelıen 

o bıvült, az új 100C HBCS-nek megfelelıen: 
o bıvült, a 2110 HBCS változásnak megfelelıen: 
o törölt kompetencia – kemoterápiás csoportok: 

� 0106    Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházak, 
Budapest 

o elirás javitása: 125/f. pontjában a 0101-Szent János Kórház és Észak-budai 

Egyesített Kórházak, Budapest helyett  0101-Szent Imre Kórház, Budapest 
2013. május 1-jén lép hatályba 
o bıvül a lista: a 371A és 372A HBCS változásnak megfelelıen 

• Egynapos beavatkozások (kivéve 1 éves kor alatt) 
2013. április 1-jén lép hatályba 

o bıvül (100C HBCS-nek megfelelı beavatkozásokkal) 
• A 01A6 - Magyar Honvédség Honvédkórház, Budapest megnevezésben  

a „Honvédkórház” szövegrész helyébe az „Egészségügyi Központ” szöveg lép a rendelet 
minden pontján. 
2013. április 1-jén lép hatályba 

 
2. A finanszírozási eljárásrendekrıl szóló 31/2010. (V. 13.) EüM rendelet módosítása 
2013. március 30-án lép hatályba 
Módosult: 

� A felnıttkori luminális Crohn-betegség diagnosztikájának és kezelésének 
finanszírozási eljárásrendje  

� A colitis ulcerosa diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási eljárásrendje 
� A plakkos psoriasis diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási eljárásrendje 
� Az rheumatoid arthritis diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási eljárásrendje 
� A juvenilis idiopathias arthritis diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási 

eljárásrendje 
� A spondylitis ankylopoetica diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási 

eljárásrendje 
� Az arthritis psoriatica diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási eljárásrendje 



� A gyermekkori Crohn-betegség diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási 
eljárásrendje 

3. Az Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható járóbeteg-szakellátási tevékenységek 
meghatározásáról, az igénybevétel során alkalmazandó elszámolhatósági feltételekrıl és 
szabályokról, valamint a teljesítmények elszámolásáról szóló 9/2012. (II. 28.) NEFMI 
rendelet módosítása 

• Az egészségügyi eljárások elszámolhatósági feltételeinek szabályai 
2013. április 1-jén lép hatályba 

Gyógytornász, gyógymasszır és fizioterápiás szakdolgozó által végezhetı egészségügyi 
eljárások lista módosult 
120. 95320 Rehabilitációs képzés helyett Rehabilitációs oktatás az új megnevezés 

• Az egészségügyi eljárások egészségügyi szakmákra vonatkozó ellátási és 
elszámolási kompetenciája 

2013. április 1-jén lép hatályba 
3613E * Kontrasztanyaggal végzett máj UH (CEUS) vizsgálat OENO-t az 51-es 
szakmakód alatt lehet végezni 
(új OENO kód) 
95320   Rehabilitációs oktatás beavatkozást az 05, 19 és 22 szakmakód számolhatja el 
(csak a megnevezés változott) 

• Az egészségügyi eljárások részletes ellátási és elszámolási szabályai 
2013. április 1-jén lép hatályba 

o az új OENO részletes leirása: 
• Meghatározott OENO kódok mellett elszámolható egészségügyi eljárások 

(99985Kiegészítı pont betegfelügyeletért 30 percen túl) 
2013. április 1-jén lép hatályba 

• bıvül az új OENO kóddal 

4. A gyógyító-megelızı ellátás jogcímén az Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható 
homogén betegségcsoportok kódolási és besorolási szabályairól szóló 10/2012. (II. 28.) 
NEFMI rendelet módosítása 

• Az aktív fekvıbeteg-ellátás diagnózisainak és beavatkozásainak besorolási 
táblázatai 

2013. április 1-jén lép hatályba 
o megnevezés változott: 

� 029F Intracranialis PTA  helyett  029F Intracranialis erek 
szőkületeinek és elzáródásának neurointervenciós kezelése 

� 029F csoport beavatkozásainak megnevezése 
o 100C Általános anesztéziában végzett fogászati ellátás új HBCS csoport 

besorolási feltételei meghatározásra kerültek 
o 371A HBCS csoport besorolása változott (bıvült) 
2013. május 1-jén lép hatályba 
o 372A HBCS csoport besorolása változott (bıvült) 

• Az aktív fekvıbeteg-ellátás beavatkozásainak listája 
2013. május 1-jén lép hatályba 
az új tételes eszköznek megfelelı eszköz és beavatkozáskóddal: 
01310 Felszínpótló csípıízületi protézis * 
5815H Felszínpótló csípıízületi protézis beültetése * 
•  Egyes különleges kórházi ellátások és kódolásának és besorolásának szabályai 



2013. április 1-jén lép hatályba 
o bıvült, az új 100C HBCS-nek megfelelıen: 

• A rehabilitációs ellátási program szerinti nappali ellátás keretében végezhetı 
rehabilitációs tevékenységek besorolási szabályai 

2013. április 1-jén lép hatályba 
• megnevezés változott: 

� 5377F Pacemaker funkció mőszeres értékelése  
helyett   
� 5377F Pacemaker funkció mőszeres vizsgálata vagy a beültethetı 

szívmonitor (ILR) adatainak értékelése 
� 95320 Rehabilitációs képzés  
helyett  
� 95320 Rehabilitációs oktatás 

 
5. Egyéb, az egészségügyet érintı miniszteri rendeletek módosítása 
 
7. § A magasabb összegő családi pótlékra jogosító betegségekrıl és fogyatékosságokról 
szóló 5/2003. (II. 19.) ESZCSM rendelet 1. számú melléklete helyébe a 26. melléklet lép. 
2013. április 1-jén lép hatályba. 

8. § Nem lép hatályba a magasabb összegő családi pótlékra jogosító betegségekrıl és 
fogyatékosságokról szóló 5/2003. (II. 19.) ESZCSM rendelet módosításáról szóló 3/2013. (I. 
7.) EMMI rendelet 6. § a) pontja és 1. melléklete. 
2013. március 30-án lép hatályba 
 
9. § (1) Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai 
minimumfeltételekrıl szóló 60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendelet (a továbbiakban: R5.)  
2013. március 30-án lép hatályba 

• mőködési engedély – bejelentés, ellenırzés 



A kötelezı egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (4) 
bekezdés k), l) és m) 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 3–4. §, valamint a 9–16. 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, 

az 5–6. §, valamint a 17–25. melléklet tekintetében a kötelezı egészségbiztosítás ellátásairól 
szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (6) bekezdés f) 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 7–8. § és a 26. melléklet tekintetében a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. 
törvény 51. § b) pont ba) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, 
valamint a Miniszterelnökséget vezetı államtitkár feladat- és hatáskörérıl szóló 212/2010. 
(VII. 1.) Korm. rendelet 41. § a) és d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, 

a 9. § tekintetében az egészségügyrıl szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés g) 
pont ga) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a 
Miniszterelnökséget vezetı államtitkár feladat- és hatáskörérıl szóló 212/2010. (VII. 1.) 
Korm. rendelet 41. § d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva 

a következıket rendelem el: 



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

1. § (1) Az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes 
kérdéseirıl szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet (a továbbiakban: R1.) 1. számú melléklete az 
1. melléklet szerint módosul. 

 (2) Az R1. 1/A. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul. 

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

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

(5) Az R1. 3. számú melléklete az 5. melléklet szerint módosul. 

 (6) Az R1. 4. számú melléklete a 6. melléklet szerint módosul. 

(7) Az R1. 4. számú melléklete a 7. melléklet szerint módosul. 

 (8) Az R1. 9. számú melléklete a 8. melléklet szerint módosul. 

2. § Az R1. 1. számú mellékletében foglalt táblázat „01A6” megjelöléső sorában, 1/A. számú 
melléklet 1/a1., 1/a2., 1/b1., 1/b2., 2/a., 3., 4., 6/a1., 6/a2., 6/b., 7/a1., 7/a2., 7/b1., 7/b2., 7/b3., 
8/a1., 8/a2., 8/a3., 8/a4., 8/a5., 8/b., 8/c1., 8/c2., 8/c3., 8/d1., 8/d2., 8/e2.1., 8/e2.2., 8/e2.3., 
8/e3.1., 8/e3.2., 8/e3.3., 8/f., 12. pontjában, 2. számú melléklet 1, 2/a, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11/a, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 37, 39, 42, 44, 45 pontjában, 4. 
számú melléklet 1., 2., 3/c., 4., 4/a., 4/b., 5., 6., 7., 8., 11., 13., 14/a., 17., 18., 19., 20., 22., 23., 
24., 25., 25/a., 26., 27., 28., 29., 30., 31., 31/a., 31/b., 32., 33., 35., 35/a., 36., 37., 38., 39., 40., 
41., 42., 47/a., 47/b., 48., 49., 50., 51., 52., 53., 54., 55., 56., 57., 58., 59., 60., 61., 62., 63., 
64., 65., 65/c., 65/d., 66., 66/a., 66/b., 66/c., 66/d., 66/e., 66/m., 67., 68., 70., 71., 72., 73., 74., 
75., 76., 78., 79., 80., 81., 82., 83., 84., 87., 87/a., 87/b., 88., 89., 93/a., 93/c., 93/d., 93/e., 
93/f., 93/g., 94., 94/a., 94/b., 95., 96., 97., 99., 102., 103., 107., 108., 109., 110., 110/a., 
110/b., 110/c., 110/d., 110/e., 111., 112., 114., 118/b., 119., 120., 120/a., 123/b., 125/a., 
125/b., 125/c., 125/d., 125/e., 125/f., 125/g., 125/h., 125/j., 126/b. pontjában a 
„Honvédkórház” szövegrész helyébe az „Egészségügyi Központ” szöveg lép. 



2. A finanszírozási eljárásrendekrıl szóló 31/2010. (V. 13.) EüM rendelet módosítása 

3. § (1) A finanszírozási eljárásrendekrıl szóló 31/2010. (V. 13.) EüM rendelet (a 
továbbiakban: R2.) 7. melléklete a 9. melléklet szerint módosul. 

(2) Az R2. 9. melléklete a 10. melléklet szerint módosul. 

(3) Az R2. 10. melléklete a 11. melléklet szerint módosul. 

(4) Az R2. 11. melléklete a 12. melléklet szerint módosul. 

(5) Az R2. 12. melléklete a 13. melléklet szerint módosul. 

(6) Az R2. 13. melléklete a 14. melléklet szerint módosul. 

(7) Az R2. 14. melléklete a 15. melléklet szerint módosul. 

(8) Az R2. 18. melléklete a 16. melléklet szerint módosul. 

4. § Hatályát veszti az R2. 8. melléklet 14.2. pontjában foglalt táblázat 5. és 7. sora. 



3. Az Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható járóbeteg-szakellátási 
tevékenységek meghatározásáról, az igénybevétel során alkalmazandó elszámolhatósági 
feltételekrıl és szabályokról, valamint a teljesítmények elszámolásáról szóló 9/2012. (II. 
28.) NEFMI rendelet módosítása 

5. § (1) Az Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható járóbeteg-szakellátási 
tevékenységek meghatározásáról, az igénybevétel során alkalmazandó elszámolhatósági 
feltételekrıl és szabályokról, valamint a teljesítmények elszámolásáról szóló 9/2012. (II. 28.) 
NEFMI rendelet (a továbbiakban: R3.) 1. melléklete a 17. melléklet szerint módosul. 

(2) Az R3. 2. melléklete a 18. melléklet szerint módosul. 

(3) Az R3. 3. melléklete a 19. melléklet szerint módosul. 

(4) Az R3. 5. melléklete a 20. melléklet szerint módosul. 



4. A gyógyító-megelızı ellátás jogcímén az Egészségbiztosítási Alap terhére 
finanszírozható homogén betegségcsoportok kódolási és besorolási szabályairól szóló 
10/2012. (II. 28.) NEFMI rendelet módosítása 

6. § (1) A gyógyító-megelızı ellátás jogcímén az Egészségbiztosítási Alap terhére 
finanszírozható homogén betegségcsoportok kódolási és besorolási szabályairól szóló 
10/2012. (II. 28.) NEFMI rendelet (a továbbiakban: R4.) 2. melléklete a 21. melléklet szerint 
módosul. 

(2) Az R4. 2. melléklete a 22. melléklet szerint módosul. 

(3) Az R4. 4. melléklete a 23. melléklet szerint módosul. 

 (4) Az R4. 12. melléklete a 24. melléklet szerint módosul. 

(5) Az R4. 16. melléklete a 25. melléklet szerint módosul. 



5. Egyéb, az egészségügyet érintı miniszteri rendeletek módosítása 

7. § A magasabb összegő családi pótlékra jogosító betegségekrıl és fogyatékosságokról szóló 
5/2003. (II. 19.) ESZCSM rendelet 1. számú melléklete helyébe a 26. melléklet lép. 

8. § Nem lép hatályba a magasabb összegő családi pótlékra jogosító betegségekrıl és 
fogyatékosságokról szóló 5/2003. (II. 19.) ESZCSM rendelet módosításáról szóló 3/2013. (I. 
7.) EMMI rendelet 6. § a) pontja és 1. melléklete. 

9. § (1) Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekrıl 
szóló 60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendelet (a továbbiakban: R5.) 13/A. § 

a) (1) bekezdésében a „foglalt feltételeknek történı megfelelést a mőködési engedélyt kiadó 
hatóság 2013. március 31-éig ellenırzi azzal, hogy a szolgáltatóknak nem kell az új, illetve 
módosult feltételeknek való megfelelésrıl bejelentést tenniük” szövegrész helyébe a „foglalt, 
új, illetve módosult feltételeknek való megfelelésrıl a szolgáltatóknak nem kell bejelentést 
tenniük” szöveg, 

b) (2) bekezdésében a „(3)–(5)” szövegrész helyébe a „(3)–(4)” szöveg 

lép. 

(2) Hatályát veszti az R5. 13. § (2) és (5) bekezdése. 



6. Záró rendelkezések 

10. § (1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel – 2013. március 30-án lép 
hatályba, és ez a rendelet 2013. május 2-án hatályát veszti. 

(2) Az 1. § (2)–(4), (6) és (8) bekezdése, a 2–5. §, a 6. § (1) és (4)–(5) bekezdése, a 7. §, a 2–
4., a 6., a 8–21. és a 24–26. melléklet 2013. április 1-jén lép hatályba. 

(3) Az 1. § (1), (5) és (7) bekezdése, a 6. § (2) és (3) bekezdése, az 1., az 5., a 7. és a 22–23. 
melléklet 2013. május 1-jén lép hatályba. 



1. melléklet a 24/2013. (III. 29.) EMMI rendelethez 

1. Az R1. 1. számú melléklete a 48.*** pontot követıen a következı 49. ponttal egészül ki: 

„49.**** 01310 Felszínpótló csípıízületi protézis” 

2. Az R1. 1. számú melléklete a „*** Elszámolásra jogosult intézetek” megjelöléső táblázatot 
követıen a következı táblázattal egészül ki: 

**** Elszámolásra jogosult intézetek 

0140 Semmelweis Egyetem Budapest 

0242 Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ 

0643 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ 

0940 Debreceni Egyetem, Orvos- és Egészségtudományi Centrum 

 



2. melléklet a 24/2013. (III. 29.) EMMI rendelethez 

1. Az R1. 1/A.számú melléklet 5. pontjában a „0502” megjelöléső sor helyébe a következı 
sor lép: 

„0509 MISEK, Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház 
Nonprofit Kft.” 

2. Az R1. 1/A.számú melléklet 8/c1., 8/c2., 8/c3., 8/d1., 8/d2., 8/e2.1., 8/e2.2., 8/e2.3., 8/e3.1., 
8/e3.2., 8/e3.3., 8/f. pontja a „0502” megjelöléső sort követıen a következı sorral egészül ki: 

„0601 Dr. Bugyi István Kórház, Szentes” 

3. Az R1. 1/A.számú melléklet 8/e3.2. pontjában a „0607panitumumab” szövegrész helyébe a 
„06071 panitumumab” szöveg lép. 

4. Az R1. 1/A.számú melléklet 9/c. pontjában a „06014 alteplase” szövegrész helyébe a 
„06042 alteplase” szöveg lép. 



3. melléklet a 24/2013. (III. 29.) EMMI rendelethez 

1. Az R1. 2. számú melléklete a „3613D” megjelöléső sort követıen a következı sorral 
egészül ki: 

„3613E 46 Kontrasztanyaggal végzett máj UH (CEUS) vizsgálat 13524” 

2. Az R1. 2. számú melléklet 1/a pontja a „0106” megjelöléső sort követıen a következı 
sorral egészül ki: 

„01E8    Szent Margit Kórház, Budapest” 

3. Az R1. 2. számú melléklet 44 pontja a „01A6” megjelöléső sort követıen a következı 
sorral egészül ki: 

„01E8    Szent Margit Kórház, Budapest” 

4. Az R1. 2. számú melléklete a következı 46 ponttal egészül ki: 

„46 

0101    Szent Imre Kórház, Budapest 

0109    Egyesített Szent István és Szent László Kórház-Rendelıintézet, Budapest 

0118    Uzsoki Utcai Kórház, Budapest 

0140    Semmelweis Egyetem, Budapest 

0154    Országos Onkológiai Intézet, Budapest 

01A6    Magyar Honvédség Egészségügyi Központ, Budapest 

0242    Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ 

0301    Bács-Kiskun Megyei Kórház, Kecskemét 

0401    Pándy Kálmán Megyei Kórház, Gyula 

0402    Réthy Pál Kórház-Rendelıintézet, Békéscsaba 

0502    Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház, Miskolc 

0643    Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ 

0801    Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Gyır 

0802    Sopron Megyei Jogú Város Erzsébet Kórház és Oktató Kórház 

0940    Debreceni Egyetem, Orvos- és Egészségtudományi Centrum 



1011    Markhot Ferenc Kórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kiemelkedıen 
Közhasznú Kft. 

1401    Kaposi Mór Oktató Kórház, Kaposvár 

1501    Nyíregyháza, Jósa András Oktató Kórház Nonprofit Kft. 

1601    Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelıintézet, Szolnok 

1801    Szombathely, Markusovszky Kórház Zrt. 

1901    Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt., Veszprém 

2001    Zala Megyei Kórház, Zalaegerszeg” 



4. melléklet a 24/2013. (III. 29.) EMMI rendelethez 

1. Az R1. 3. számú melléklet „** Fıcsoport: 01”, „* 01P”, „029F” megjelöléső sora helyébe a 
következı sor lép: 

*  01P 029F Intracranialis erek szőkületeinek és elzáródásának 
neurointervenciós kezelése 

1 38 10 15,14907 

2. Az R1. 3. számú melléklete a „** Fıcsoport: 03”, „03P” „100B” megjelöléső sort követıen 
a következı sorral egészül ki: 

*  03P 100C Általános anesztéziában végzett fogászati ellátás 1 25 3 1,07198 

3. Az R1. 3. számú melléklet „** Fıcsoport: 05”, „05P”, „2110”megjelöléső sora helyébe a 
következı sor lép: 

*  05P 2110 Keringési betegségek AMI kivételével, katéterezéssel igazolva 4 32 7 1,41642 



5. melléklet a 24/2013. (III. 29.) EMMI rendelethez 

1. Az R1. 3. számú melléklet „** Fıcsoport: 08”, „08P”, „371A”megjelöléső sora helyébe a 
következı sor lép: 

*^  08P 371A Alsó végtag nagyízületi mőtétek, protézismőtétek (protézis 
ár térítése nélkül), komplikáció nélkül 

2 49 13 2,40151 

2. Az R1. 3. számú melléklet „** Fıcsoport: 08”, „08P”, „372A” megjelöléső sora helyébe a 
következı sor lép: 

*^  08P 372A Komplikáció miatt végzett alsó végtag nagyízületi mőtétek 
(protézisár térítése nélkül) 

4 45 21 3,23814 

 



6. melléklet a 24/2013. (III. 29.) EMMI rendelethez 

1. Az R1. 4. számú melléklet 9., 10/b., 100/a., 100/b., 101/c. pontja a „0106” megjelöléső sort 
követıen a következı sorral egészül ki: 

„01E8    Szent Margit Kórház, Budapest” 

2. Az R1. 4. számú melléklet 14/b. pontjában a „PTA” szövegrész helyébe az „erek 
szőkületeinek és elzáródásának neurointervenciós kezelése” szöveg lép. 

3. Az R1. 4. számú melléklet „03 Fıcsoport” megjelöléső része a következı 21/a. ponttal 
egészül ki: 

„21/a. *03 100CÁltalános anesztéziában végzett fogászati ellátás 

0122    Heim Pál Gyermekkórház, Budapest 

0123    Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórháza, Budapest 

0140    Semmelweis Egyetem, Budapest 

0242    Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ 

0643    Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ 

0940    Debreceni Egyetem, Orvos és Egészségtudományi Centrum” 

4. Az R1. 4. számú melléklete a következı 62/a. ponttal egészül ki: 

„62/a. *05P 2110 Keringési betegségek AMI kivételével, katéterezéssel igazolva 

0112   Bajcsy-Zsilinszky Kórház-Rendelıintézet, Budapest 

0140   Semmelweis Egyetem, Budapest 

0162   Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet, Budapest 

01A6   Magyar Honvédség Egészségügyi Központ, Budapest 

0242   Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ 

0301   Bács-Kiskun Megyei Kórház, Kecskemét 

0401   Békés Megyei Pándy Kálmán Kórház, Gyula 

0502   Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató 
Kórház, Miskolc 

0643   Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ 

0701   Fejér Megyei Szent György Kórház, Székesfehérvár 

0801   Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Gyır 

0940   Debreceni Egyetem, Orvos- és Egészségtudományi Centrum 

1401   Kaposi Mór Oktató Kórház, Kaposvár 



1501   Nyíregyháza, Jósa András Oktató Kórház Nonprofit Kft. 

1601   Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelıintézet, Szolnok 

1801   Szombathely, Markusovszky Kórház Zrt. 

1968   Állami Szívkórház, Balatonfüred 

2001   Zala Megyei Kórház, Zalaegerszeg 

2237   Budai Irgalmasrendi Kórház” 

5. Az R1. 4. számú melléklet 93/d., 93/e., 93/f., 93/g. pontja a „01A6” megjelöléső sort 
követıen a következı sorral egészül ki: 

„01E8    Szent Margit Kórház, Budapest” 

6. Az R1. 4. számú melléklet 125/a., 125/b., 125/c., 125/d., 125/e., 125/f., 125/g., 125/h., 
125/j., 126/b. pontja a „01A6” megjelöléső sort követıen a következı sorral egészül ki: 

„01E8    Szent Margit Kórház, Budapest” 

7. Az R1. 4. számú melléklet 125/a., 125/b., 125/c.,125/d., 125/e., 125/f., 125/g., 125/h., 
125/j., 126/b. pont „0106” megjelöléső sora hatályát veszti. 

8. Az R1. 4. számú melléklet 125/f. pontjában a „0101” megjelöléső sor helyébe a következı 
sor lép: 

„0101    Szent Imre Kórház, Budapest”



7. melléklet a 24/2013. (III. 29.) EMMI rendelethez 

Az R1. 4. számú melléklete a következı 67/a. és 67/b. ponttal egészül ki: 

„67/a. *^08P 
371A 

Alsó végtag nagyízületi mőtétek, protézismőtétek (protézis ár térítése 
nélkül), komplikáció nélkül 

    Alkalmazandó az 5815H Felszínpótló csípıízületi protézis beültetése 
eljárásnál 

      

0140   Semmelweis Egyetem, Budapest 

0242   Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ 

0643   Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ 

0940   Debreceni Egyetem, Orvos- és Egészségtudományi Centrum 

      

67/b. *^08P 
372A 

Komplikáció miatt végzett alsó végtag nagyízületi mőtétek (protézisár 
térítése nélkül) 

    Alkalmazandó az 5815H Felszínpótló csípıízületi protézis beültetése 
eljárásnál 

      

0140   Semmelweis Egyetem, Budapest 

0242   Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ 

0643   Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ 

0940   Debreceni Egyetem, Orvos- és Egészségtudományi Centrum” 

 



8. melléklet a 24/2013. (III. 29.) EMMI rendelethez 

1. Az R1. 9. számú melléklet „I. Az egynapos ellátás keretében végezhetı eljárások” 
pontjában foglalt táblázat a következı sorokkal egészül ki: 

(OENO Megnevezés Csak aII. fejezetben felsorolt 
aneszteziológiai eljárások 
alkalmazásával végezhetı 

egynapos ellátásként 

Csak fekvıbeteg- 
szakellátó 
szervezeti 
egységben 

végezhetı egynapos 
ellátásként 

Sürgısségi 
indikáció esetén 
csak fekvıbeteg- 

szakellátó 
szervezeti 
egységben 

végezhetı egynapos 
ellátásként 

Minimum 20 óra 
ellátási idıt 
követıen – 

beleértve a beteg- 
megfigyelés 

idıtartamát – 
számolható el 

egynapos 
ellátásként 

Sürgısségi 
indikáció esetén az 
egynapos ellátás 

kritériuma) 

FA098 Gyökérkezelés   x       
FA112 Ideiglenes tömés készítése   x       
FA116 Érzékeny fogfelszín kezelése   x       
TA100 Amalgám tömés készítése 

maradó fogban, egy felszínen 
  x       

TA101 Amalgám tömés készítése 
maradó fogban, több felszínen 

  x       

TA102 Esztétikus tömés készítése 
maradó fogban, egy felszínen 

  x       

TA103 Esztétikus tömés készítése 
maradó fogban, több felszínen 

  x       

TA104 Polírozás, finírozás, tömésenként   x       
TA107 Gyökértömés készítése   x       
TA109 Fogkorona felépítése gyári 

csappal 
  x       

TA110 Fog trepanálása és/vagy fogbél 
exstirpálása 

  x       

TA116 Gyökértömés eltávolítása   x       
TE105 Inlay, onlay készítése   x       
FA195 Tejfog elcsiszolás és/vagy 

impregnálása 
  x       

FA200 Denticiós panaszok ellátása   x       
TA187 Helyi fluoridálás segédeszköz 

nélkül 
  x       

TA188 Helyi fluoridálás segédeszközzel   x       
TA189 Helyfenntartó behelyezése   x       
TA190 Barázdazárás   x       
TA192 Traumásan sérült fog ellátása   x       
TA193 Ideiglenes gyökértömés készítése   x       
TA194 Pulpotómia   x       
TA197 Tejfog tömés – egy felszínen   x       
TA198 Tejfog tömés – több felszínen   x       
FA156 Teljes lemezes fogsor 

készítéséhez anatómiai 
lenyomatvétel 

  x       

FA157 Teljes lemezes fogsor 
készítéséhez funkciós 

  x       



lenyomatvétel 
FA158 Részleges lemezes fogpótlás 

készítéséhez lenyomatvétel 
  x       

FA172 Fogsorpróba   x       
FA181 Csonk preparáció   x       
FA182 Vázpróba   x       
FA191 Rögzített fogpótlás készítéséhez 

lenyomatvétel 
  x       

TA161 Gyökércsapos fogmő 
behelyezése 

  x       

TA162 Híd-horgony behelyezése   x       
TA163 Hídtest behelyezése   x       
TA164 Korona, híd eltávolítása   x       
TA165 Részleges lemezes fogpótlás 

behelyezése 
  x       

TA166 Teljes lemezes fogpótlás 
behelyezése 

  x       

TA167 Korona és/vagy híd 
visszaragasztása 

  x       

TA168 Harapásemelı behelyezése   x       
TA171 Egyszerő elıkészítést igénylı 

korona („szóló”) behelyezése 
  x       

TA172 Vállas elıkészítést igénylı 
korona („szóló”) behelyezése 

  x       

TA173 Fogpótlás korrekció   x       
TA178 Lemezes fogpótlás javítása   x       
TA179 Lemezes fogpótlás alábélelése 

rendelıben 
  x       

TA181 Lemezes fogpótlás alábélelése 
fogtechnikai laboratóriumban 
lenyomat alapján 

  x       

TB179 Instrumentális okkluziós analízis 
és korrekció 

  x       

TE169 Speciális fogpótlások 
behelyezése 

  x       

TE170 Oro-maxillo-faciálisprotetikai 
rehabilitáció 

  x       

TE171 Állkapocs diszfunkció kezelése   x       
TA111 Fogkı eltávolítása, supra- és 

subgingivalisan 
  x       

TA112 Fogkı eltávolítása, supra- és 
subgingivalisan (súlyos általános 
alapbetegségnél) 

  x       

TA114 Tasak gyógyszeres kezelése   x       
TA120 Fogak sínezése   x       
TA121 Síneltávolítás   x       
TB110 Paradontális státuszfelvétel   x       
TB113 Lebenyes tasakmőtét   x       
TB114 Gingivectomia   x       



TB115 Tasak kezelése zárt kürettázzsal   x       
TB116 Csontpótló anyag behelyezése   x       
TB117 Irányított szövetregeneráció 

membrán alkalmazásával 
  x       

TB119 Komplikált szájnyálkahártya 
betegségek helyi kezelése 

  x       

TB126 Fogak becsiszolása   x       
FA147 Fogrepozíció   x       
FA169 Állkapocs luxatiorepozíciója   x       
TA020 Lézerkezelés (soft)   x       
TA130 Fogeltávolítás   x       
TA135 Alveolusexcochleatio 

sebellátással 
  x       

TA138 Incisio, circumcisio   x       
TA148 Fogreplantáció   x       
TA155 Vérzéscsillapítás   x       
TA156 Sutura eltávolítás   x       
TB127 Mőtéti utókezelés (kontroll, 

sebkezelés, csíkcsere, 
varratszedés, átöblítés) 

  x       

TB131 Fogeltávolítás feltárással   x       
TB132 Retineált vagy impaktált fog 

eltávolítása 
  x       

TB137 Nyálkı eltávolítása invazív 
módon 

  x       

TB139 Excisio   x       
TB140 Megnyílt arcüreg sebészi zárása   x       
TB141 Periapicalisexcochleatio, 

gyökércsúcs rezekció 
  x       

TB142 Retrográd gyökértömés   x       
TB143 Cystectomia   x       
TB144 Cystostomia, cysta-

marsupialisatio 
  x       

TB145 Orális plasztika   x       
TB150 Vaporisatio, lézer, kryo, 

elektrokauterrel végzett 
kezelések 

  x       

TB151 Stomato-onkológiai gondozás   x       
TB152 Foggyökér dissectio   x       
TB153 Lágyrész traumák ellátása   x       
TB154 Frenulectomia, frenulotomia   x       
TB155 Alveolus korrekció   x       
TB156 Intermaxilláris fixatio (IMF) 

felhelyezése 
  x       

TE149 Intraossealis implantatum 
behelyezése 

  x       

TE155 Intraossealis implantatum   x       



eltávolítása 

2. Az R1. 9. számú mellékletének „III. Egynapos beavatkozáshoz hozzárendelt HBCs 
csoportok” pontjában foglalt táblázat a következı sorokkal egészül ki: 

(OENO 
kód 

OENO megnevezés HBCs kód HBCs megnevezés) 

FA098 Gyökérkezelés *03P 
100C 

Általános anesztéziában végzett fogászati 
ellátás 

FA112 Ideiglenes tömés készítése *03P 
100C 

Általános anesztéziában végzett fogászati 
ellátás 

FA116 Érzékeny fogfelszín kezelése *03P 
100C 

Általános anesztéziában végzett fogászati 
ellátás 

TA100 Amalgám tömés készítése maradó fogban, egy felszínen *03P 
100C 

Általános anesztéziában végzett fogászati 
ellátás 

TA101 Amalgám tömés készítése maradó fogban, több felszínen *03P 
100C 

Általános anesztéziában végzett fogászati 
ellátás 

TA102 Esztétikus tömés készítése maradó fogban, egy felszínen *03P 
100C 

Általános anesztéziában végzett fogászati 
ellátás 

TA103 Esztétikus tömés készítése maradó fogban, több felszínen *03P 
100C 

Általános anesztéziában végzett fogászati 
ellátás 

TA104 Polírozás, finírozás, tömésenként *03P 
100C 

Általános anesztéziában végzett fogászati 
ellátás 

TA107 Gyökértömés készítése *03P 
100C 

Általános anesztéziában végzett fogászati 
ellátás 

TA109 Fogkorona felépítése gyári csappal *03P 
100C 

Általános anesztéziában végzett fogászati 
ellátás 

TA110 Fog trepanálása és/vagy fogbél exstirpálása *03P 
100C 

Általános anesztéziában végzett fogászati 
ellátás 

TA116 Gyökértömés eltávolítása *03P 
100C 

Általános anesztéziában végzett fogászati 
ellátás 

TE105 Inlay, onlay készítése *03P 
100C 

Általános anesztéziában végzett fogászati 
ellátás 

FA195 Tejfog elcsiszolás és/vagy impregnálása *03P 
100C 

Általános anesztéziában végzett fogászati 
ellátás 

FA200 Denticiós panaszok ellátása *03P 
100C 

Általános anesztéziában végzett fogászati 
ellátás 

TA187 Helyi fluoridálás segédeszköz nélkül *03P 
100C 

Általános anesztéziában végzett fogászati 
ellátás 

TA188 Helyi fluoridálás segédeszközzel *03P 
100C 

Általános anesztéziában végzett fogászati 
ellátás 

TA189 Helyfenntartó behelyezése *03P 
100C 

Általános anesztéziában végzett fogászati 
ellátás 

TA190 Barázdazárás *03P 
100C 

Általános anesztéziában végzett fogászati 
ellátás 

TA192 Traumásan sérült fog ellátása *03P 
100C 

Általános anesztéziában végzett fogászati 
ellátás 

TA193 Ideiglenes gyökértömés készítése *03P 
100C 

Általános anesztéziában végzett fogászati 
ellátás 

TA194 Pulpotómia *03P 
100C 

Általános anesztéziában végzett fogászati 
ellátás 



TA197 Tejfog tömés – egy felszínen *03P 
100C 

Általános anesztéziában végzett fogászati 
ellátás 

TA198 Tejfog tömés – több felszínen *03P 
100C 

Általános anesztéziában végzett fogászati 
ellátás 

FA156 Teljes lemezes fogsor készítéséhez anatómiai lenyomatvétel *03P 
100C 

Általános anesztéziában végzett fogászati 
ellátás 

FA157 Teljes lemezes fogsor készítéséhez funkciós lenyomatvétel *03P 
100C 

Általános anesztéziában végzett fogászati 
ellátás 

FA158 Részleges lemezes fogpótlás készítéséhez lenyomatvétel *03P 
100C 

Általános anesztéziában végzett fogászati 
ellátás 

FA172 Fogsorpróba *03P 
100C 

Általános anesztéziában végzett fogászati 
ellátás 

FA181 Csonk preparáció *03P 
100C 

Általános anesztéziában végzett fogászati 
ellátás 

FA182 Vázpróba *03P 
100C 

Általános anesztéziában végzett fogászati 
ellátás 

FA191 Rögzített fogpótlás készítéséhez lenyomatvétel *03P 
100C 

Általános anesztéziában végzett fogászati 
ellátás 

TA161 Gyökércsapos fogmő behelyezése *03P 
100C 

Általános anesztéziában végzett fogászati 
ellátás 

TA162 Híd-horgony behelyezése *03P 
100C 

Általános anesztéziában végzett fogászati 
ellátás 

TA163 Hídtest behelyezése *03P 
100C 

Általános anesztéziában végzett fogászati 
ellátás 

TA164 Korona, híd eltávolítása *03P 
100C 

Általános anesztéziában végzett fogászati 
ellátás 

TA165 Részleges lemezes fogpótlás behelyezése *03P 
100C 

Általános anesztéziában végzett fogászati 
ellátás 

TA166 Teljes lemezes fogpótlás behelyezése *03P 
100C 

Általános anesztéziában végzett fogászati 
ellátás 

TA167 Korona és/vagy híd visszaragasztása *03P 
100C 

Általános anesztéziában végzett fogászati 
ellátás 

TA168 Harapásemelı behelyezése *03P 
100C 

Általános anesztéziában végzett fogászati 
ellátás 

TA171 Egyszerő elıkészítést igénylı korona („szóló”) behelyezése *03P 
100C 

Általános anesztéziában végzett fogászati 
ellátás 

TA172 Vállas elıkészítést igénylı korona („szóló”) behelyezése *03P 
100C 

Általános anesztéziában végzett fogászati 
ellátás 

TA173 Fogpótlás korrekció *03P 
100C 

Általános anesztéziában végzett fogászati 
ellátás 

TA178 Lemezes fogpótlás javítása *03P 
100C 

Általános anesztéziában végzett fogászati 
ellátás 

TA179 Lemezes fogpótlás alábélelése rendelıben *03P 
100C 

Általános anesztéziában végzett fogászati 
ellátás 

TA181 Lemezes fogpótlás alábélelése fogtechnikai laboratóriumban lenyomat 
alapján 

*03P 
100C 

Általános anesztéziában végzett fogászati 
ellátás 

TB179 Instrumentális okkluziós analízis és korrekció *03P 
100C 

Általános anesztéziában végzett fogászati 
ellátás 

TE169 Speciális fogpótlások behelyezése *03P 
100C 

Általános anesztéziában végzett fogászati 
ellátás 

TE170 Oro-maxillo-faciálisprotetikai rehabilitáció *03P 
100C 

Általános anesztéziában végzett fogászati 
ellátás 



TE171 Állkapocs diszfunkció kezelése *03P 
100C 

Általános anesztéziában végzett fogászati 
ellátás 

TA111 Fogkı eltávolítása, supra- és subgingivalisan *03P 
100C 

Általános anesztéziában végzett fogászati 
ellátás 

TA112 Fogkı eltávolítása, supra- és subgingivalisan (súlyos általános 
alapbetegségnél) 

*03P 
100C 

Általános anesztéziában végzett fogászati 
ellátás 

TA114 Tasak gyógyszeres kezelése *03P 
100C 

Általános anesztéziában végzett fogászati 
ellátás 

TA120 Fogak sínezése *03P 
100C 

Általános anesztéziában végzett fogászati 
ellátás 

TA121 Síneltávolítás *03P 
100C 

Általános anesztéziában végzett fogászati 
ellátás 

TB110 Paradontális státuszfelvétel *03P 
100C 

Általános anesztéziában végzett fogászati 
ellátás 

TB113 Lebenyes tasakmőtét *03P 
100C 

Általános anesztéziában végzett fogászati 
ellátás 

TB114 Gingivectomia *03P 
100C 

Általános anesztéziában végzett fogászati 
ellátás 

TB115 Tasak kezelése zárt kürettázzsal *03P 
100C 

Általános anesztéziában végzett fogászati 
ellátás 

TB116 Csontpótló anyag behelyezése *03P 
100C 

Általános anesztéziában végzett fogászati 
ellátás 

TB117 Irányított szövetregeneráció membrán alkalmazásával *03P 
100C 

Általános anesztéziában végzett fogászati 
ellátás 

TB119 Komplikált szájnyálkahártya betegségek helyi kezelése *03P 
100C 

Általános anesztéziában végzett fogászati 
ellátás 

TB126 Fogak becsiszolása *03P 
100C 

Általános anesztéziában végzett fogászati 
ellátás 

FA147 Fogrepozíció *03P 
100C 

Általános anesztéziában végzett fogászati 
ellátás 

FA169 Állkapocs luxatiorepozíciója *03P 
100C 

Általános anesztéziában végzett fogászati 
ellátás 

TA020 Lézerkezelés (soft) *03P 
100C 

Általános anesztéziában végzett fogászati 
ellátás 

TA130 Fogeltávolítás *03P 
100C 

Általános anesztéziában végzett fogászati 
ellátás 

TA135 Alveolusexcochleatio sebellátással *03P 
100C 

Általános anesztéziában végzett fogászati 
ellátás 

TA138 Incisio, circumcisio *03P 
100C 

Általános anesztéziában végzett fogászati 
ellátás 

TA148 Fogreplantáció *03P 
100C 

Általános anesztéziában végzett fogászati 
ellátás 

TA155 Vérzéscsillapítás *03P 
100C 

Általános anesztéziában végzett fogászati 
ellátás 

TA156 Sutura eltávolítás *03P 
100C 

Általános anesztéziában végzett fogászati 
ellátás 

TB127 Mőtéti utókezelés (kontroll, sebkezelés, csíkcsere, varratszedés, átöblítés) *03P 
100C 

Általános anesztéziában végzett fogászati 
ellátás 

TB131 Fogeltávolítás feltárással *03P 
100C 

Általános anesztéziában végzett fogászati 
ellátás 

TB132 Retineált vagy impaktált fog eltávolítása *03P 
100C 

Általános anesztéziában végzett fogászati 
ellátás 



TB137 Nyálkı eltávolítása invazív módon *03P 
100C 

Általános anesztéziában végzett fogászati 
ellátás 

TB139 Excisio *03P 
100C 

Általános anesztéziában végzett fogászati 
ellátás 

TB140 Megnyílt arcüreg sebészi zárása *03P 
100C 

Általános anesztéziában végzett fogászati 
ellátás 

TB141 Periapicalisexcochleatio, gyökércsúcs rezekció *03P 
100C 

Általános anesztéziában végzett fogászati 
ellátás 

TB142 Retrográd gyökértömés *03P 
100C 

Általános anesztéziában végzett fogászati 
ellátás 

TB143 Cystectomia *03P 
100C 

Általános anesztéziában végzett fogászati 
ellátás 

TB144 Cystostomia, cysta-marsupialisatio *03P 
100C 

Általános anesztéziában végzett fogászati 
ellátás 

TB145 Orális plasztika *03P 
100C 

Általános anesztéziában végzett fogászati 
ellátás 

TB150 Vaporisatio, lézer, kryo, elektrokauterrel végzett kezelések *03P 
100C 

Általános anesztéziában végzett fogászati 
ellátás 

TB151 Stomato-onkológiai gondozás *03P 
100C 

Általános anesztéziában végzett fogászati 
ellátás 

TB152 Foggyökér dissectio *03P 
100C 

Általános anesztéziában végzett fogászati 
ellátás 

TB153 Lágyrész traumák ellátása *03P 
100C 

Általános anesztéziában végzett fogászati 
ellátás 

TB154 Frenulectomia, frenulotomia *03P 
100C 

Általános anesztéziában végzett fogászati 
ellátás 

TB155 Alveolus korrekció *03P 
100C 

Általános anesztéziában végzett fogászati 
ellátás 

TB156 Intermaxilláris fixatio (IMF) felhelyezése *03P 
100C 

Általános anesztéziában végzett fogászati 
ellátás 

TE149 Intraossealis implantatum behelyezése *03P 
100C 

Általános anesztéziában végzett fogászati 
ellátás 

TE155 Intraossealis implantatum eltávolítása *03P 
100C 

Általános anesztéziában végzett fogászati 
ellátás 

 



9. melléklet a 24/2013. (III. 29.) EMMI rendelethez 

1. Az R2. 7. melléklet 3. pontja helyébe a következı rendelkezés lép: 

„3. Az ellátás igénybevételének finanszírozott szakmai rendje, finanszírozási algoritmusa 

 

” 



2. Az R2. 7. melléklet 6. pont 6.1. alpontja helyébe a következı rendelkezés lép: 

„6.1.Megfelelı válaszkészség (3hónap alatt CDAI minimum 70 pontos csökkenése) esetén 
fenntartókezelés folytatható önmagában vagy immunszuppresszív terápiával együtt 
mellékhatás, hatásvesztés vagy progresszió megjelenéséig, azonban extraintesztinális 
manifesztáció esetében a sikeresség elbírálásában a klinikai jelek javulása a mérvadó(EL3, RG 
C).” 

3. Az R2. 7. melléklet 15. pont 15.4. alpontja a következı 15.4.4.alponttal egészül ki: 

„15.4.4. Tartós kezelés esetén a kezelés felfüggesztésének lehetıségét vizsgálták-e” 

4. Hatályát veszti az R2. 7. melléklet 17. pont 17.2. alpontjában foglalt táblázat 5. és 7. sora. 



10. melléklet a 24/2013. (III. 29.) EMMI rendelethez 

1. Az R2. 9. melléklet 12. pont 12.2. alpontjában foglalt táblázat a következı 5/a sorral 
egészül ki: 

5/a L04AB04 adalimumab BRMD Biológiai terápia eszközei 

2. Hatályát veszti az R2. 9. melléklet 12. pont 12.2. alpontjában foglalt táblázat 6. sora. 



11. melléklet a 24/2013. (III. 29.) EMMI rendelethez 

1. Az R2. 10. melléklet 3. pontja helyébe a következı rendelkezés lép: 

„3. Az ellátás igénybevételének finanszírozott szakmai rendje, finanszírozási algoritmusa 

 

” 

2. Az R2. 10. melléklet 4. pont 4.4. alpontja a következı 4.4.4.alponttal egészül ki: 

„4.4.4. Folyamatos, egy éven túli kezelés alatt álló betegek esetén a betegség súlyosságát 
legkésıbb 12 havonta újra szükséges értékelni, tartós (legalább 6 hónapja tartó) stabil 
remisszió esetén a dózis csökkentése lehetséges, a kezelés felfüggeszthetı.” 

3. Az R2. 10. melléklet 6. pont 6.2.4. alpontja a következı 6.2.4.5. alponttal egészül ki: 



„6.2.4.5. Tartós 1 éven túli kezelés esetén a kezelés felfüggesztésének lehetıségét vizsgálták-
e” 

4. Hatályát veszti az R2. 10. melléklet 8. pont 8.2. alpontjában foglalt táblázat 9., 11. és 13. 
sora. 



12. melléklet a 24/2013. (III. 29.) EMMI rendelethez 

1. Az R2. 11. melléklet 3. pontja helyébe a következı rendelkezés lép: 

„3. Az ellátás igénybevételének finanszírozott szakmai rendje, finanszírozási 
algoritmusa 

 

” 

2. Az R2. 11. melléklet 4. pont 4.6. alpontja helyébe a következı rendelkezés lép: 

„4.6. Biológiai terápia (a reumatológia 2. és 3. szintjén a biológiai terápia alkalmazására 
jogosult intézmények): valamelyik TNF gátló (infliximab, etanercept, adalimumab, 
golimumab, certolizumabpegol) vagy interleukin-inhibitor (tocilizumab) vagy CTLA-4 analóg 



(abatacept) 3 hónapig alkalmazott teljes dózisú, vagy tolerálható dózisú DMARD kombinációs 
kezelés hatástalansága esetén engedélyezett társadalombiztosítási támogatással.” 

3. Az R2. 11. melléklet 7. pont 7.2. alpontja a következı 7.2.4.4.alponttal egészül ki: 

„7.2.4.4. Tartós 1 éven túli kezelés esetén a kezelés felfüggesztésének lehetıségét vizsgálták-
e” 

4. Az R2. 11. melléket 9. pont 9.2. pontjában foglalt táblázat a következı 9/a sorral egészül 
ki: 

9/a L04AA24 abatacept CTLA-4 ANALÓG Biológiaiterápia eszközei 

5. Hatályát veszti az R2. 11. melléklet 9. pont 9.2. alpontjában foglalt táblázat 9., 11. és 13. 
sora. 



13. melléklet a 24/2013. (III. 29.) EMMI rendelethez 

1. Az R2. 12. melléklet 3. pontja helyébe a következı rendelkezés lép: 

„3. Az ellátás igénybevételének finanszírozott szakmai rendje, finanszírozási 
algoritmusa 

 

” 

2. Az R2. 12. melléklet 5. pont 5.4. és 5.5. alpontja helyébe a következı rendelkezések 
lépnek, és az 5. pont a következı 5.6. alponttal egészül ki: 



„5.4. Etanercept és adalimumab gyermekkorban (4-17 év) 
polyarticularisjuvenilisidiopathiasarthritisben javasolt, amennyiben megfelelı aktivitás 
csökkenés a methotrexattal nem volt elérhetı, vagy intolerancia alakult ki. 

5.5. A Giannini javulási kritériumok összetevıit meg kell mérni a kezelés kontrollja során. 
sJIAtocilizumab kezelésnél eltérı klinikai manifesztációt szükséges figyelembe venni. 

5.6. Folyamatos, egy éven túli kezelés alatt álló betegek esetén a betegség súlyosságát 
legkésıbb 12 havonta újra szükséges értékelni, tartós (legalább 6 hónapja tartó) stabil 
remisszió esetén a dózis csökkentése lehetséges, a kezelés felfüggeszthetı.” 

3. Az R2. 12. melléklet 7. pont 7.2. alpontja a következı 7.2.1.8.alponttal egészül ki: 

„7.2.1.8. Tartós 1 éven túli kezelés esetén a kezelés felfüggesztésének lehetıségét vizsgálták-
e” 

4. Az R2. 12. melléklet 9. pont 9.2. alpontjában foglalt táblázat a következı 9/a sorral egészül 
ki: 

9/a L04AB04 adalimumab BRMD Biológiai terápia eszközei 

5. Az R2. 12. melléklet 9. pont 9.2. alpontjában foglalt táblázat a következı 11/a sorral 
egészül ki: 

11/a L04AC07 tocilizumab IL-6 RA Biológiai terápia eszközei 

6. Hatályát veszti az R2. 12. melléklet 9. pont 9.2. alpontjában foglalt táblázat 9. és 11. sora. 



14. melléklet a 24/2013. (III. 29.) EMMI rendelethez 

1. Az R2. 13. melléklet 3. pontja helyébe a következı rendelkezés lép: 

„3. Az ellátás igénybevételének finanszírozott szakmai rendje, finanszírozási algoritmusa 

 

” 

2. Az R2. 13. melléklet 4. pont 4.7. alpontja helyébe a következı rendelkezés lép: 

„4.7. Az anti-TNF-á indukciós kezelés hatékonyságának ellenırzése spondylitis 
ankylopoetica kezelésében 

A kezelés 14. hetében meg kell határozni a BASDAI index összetevıit. Amennyiben a 
kiindulási értékhez képest legalább 50%-kal vagy 20 mm-rel nem javult az index átlaga, a 



biológiai terápia nem folytatható. A kezelés 14. hetében meg kell határozni, hogy a beteg 
elérte-e az ASAS 50%-os javulás mértékét, illetve az ASAS remisszió (az ASAS 50% 
meghatározásánál használt négy paraméter mindegyike 20 alatt van) kritérium esetleges 
elérését. Folyamatos, egy éven túli kezelés alatt álló betegek esetén a betegség súlyosságát 
legkésıbb 12 havonta újra szükséges értékelni, tartós (legalább 6 hónapja tartó) stabil 
remisszió esetén a dózis csökkentése lehetséges, a kezelés felfüggeszthetı.” 

3. Az R2. 13. melléklet 8. pont 8.2. alpontja a következı 8.2.2.6.alponttal egészül ki: 

„8.2.2.6. Tartós 1 éven túli kezelés esetén a kezelés felfüggesztésének lehetıségét vizsgálták-
e” 

4. Hatályát veszti az R2. 13. melléklet 10. pont 10.2. alpontjában foglalt táblázat 4., 6. és 8. 
sora. 



15. melléklet a 24/2013. (III. 29.) EMMI rendelethez 

1. Az R2. 14. melléklet 3. pontja helyébe a következı rendelkezés lép: 

„3. Az ellátás igénybevételének finanszírozott szakmai rendje, finanszírozási algoritmusa 

 

” 

2.Az R2. 14. melléklet 5. pontja helyébe a következı rendelkezés lép: 

„5. Fenntartó kezelés arthritis psoriatica biológiai kezelésében 

A kezelés további folytatásának eldöntése céljából három havonta rögzíteni kell a BASDAI 
(axiális érintettség esetén), DAS 28 (perifériás érintettség esetén), PASI (súlyos bırérintettség 



esetén) indexeket. Folyamatos, egy éven túli kezelés alatt álló betegek esetén a betegség 
súlyosságát legkésıbb 12 havonta újra szükséges értékelni, tartós (legalább 6 hónapja tartó) 
stabil remisszió esetén a dózis csökkentése lehetséges, a kezelés felfüggeszthetı.” 

3. Az R2. 14. melléklet 9. pont 9.2. alpontja a következı 9.2.4.4.alponttal egészül ki: 

„9.2.4.4. Tartós 1 éven túli kezelés esetén a kezelés felfüggesztésének lehetıségét vizsgálták-
e” 

4. Hatályát veszti az R2. 14. melléklet 11. pont 11.2. alpontjában foglalt táblázat 9., 11. és 13. 
sora. 



16. melléklet a 24/2013. (III. 29.) EMMI rendelethez 

1. Az R2. 18. melléklet 3. pontja helyébe a következı rendelkezés lép: 

„3. Az ellátás igénybevételének finanszírozott szakmai rendje, finanszírozási algoritmusa 



 

” 

2. Az R2. 18. melléklet 5. pont 5.1. és 5.2. alpontja helyébe a következı rendelkezések lépnek: 



„5.1. Anti-TNF-Dindukciós kezelés indikált bármely lokalizációban lévı súlyos luminális 
gyermekkori CD-ben (6 évestılbetöltött 18 éves korig) (PCDAI>30), ha az szteroid 
refrakter,vagy immun-szuppresszáns kezelés mellett szteroid dependencia alakul ki, vagy 
immunszuppresszáns kezelésre a beteg intoleráns. 

5.2. Anti-TNF-D indukciós kezelés indikált bármely lokalizációban lévı súlyos aktív 
fisztulázó gyermekkori Crohn-betegségben (6 évestılbetöltött 18 éves korig) amennyiben az 
életminıséget nagymértékben rontó fisztula/fisztulák a hagyományos gyógykezelés 
(antibiotikum és immunszuppresszív terápia) ellenére nem javulnak.” 

3. Hatályát veszti az R2. 18. melléklet 11. pont 11.2. alpontjában foglalt táblázat 6.sora. 



17. melléklet a 24/2013. (III. 29.) EMMI rendelethez 

Az R3. 1. melléklet 6.1. pontjában foglalt táblázat 120. sora helyébe a következı sor lép: 

120. 95320 Rehabilitációs oktatás 

 



18. melléklet a 24/2013. (III. 29.) EMMI rendelethez 

1. Az R3. 2. melléklete a 

(OENO kód Cs OENO név 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 
3613D   Tranziens elasztográfia O                       
13 14 16 18 19 22 24 26 28 29 31 32 33 34 38 39 40 46 48 50 51 54 55 56 59 601 604 65 A2 OENO kód2) 
    O                                   X                 3613D 

szövegrészt követıen a következı szövegrésszel egészül ki: 

(OENO kód Cs OENO név 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 
3613E * Kontrasztanyaggal végzett máj UH (CEUS) vizsgálat                         

13 14 16 18 19 22 24 26 28 29 31 32 33 34 38 39 40 46 48 50 51 54 55 56 59 601 604 65 A2 OENO kód2) 
                                        X                  3613E 

2. Az R3. 2. melléklet „95320” megjelöléső sora helyébe a következı sor lép: 

(OENO kód Cs OENO név 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 
95320   Rehabilitációs oktatás         0                

13 14 16 18 19 22 24 26 28 29 31 32 33 34 38 39 40 46 48 50 51 54 55 56 59 601 604 65 A2 OENO kód2) 
        O X                                               95320 

 



19. melléklet a 24/2013. (III. 29.) EMMI rendelethez 

1. Az R3. 3. melléklete a „3613D Tranziens elasztográfia”megjelöléső részt követıen a 
következı résszel egészül ki: 

„3613E Kontrasztanyaggal végzett máj UH (CEUS) vizsgálat 

    Gócos és foltos májelváltozások kimutatása és morfológiai elemzése kén-hexafluorid(SF6) 
mikrobuborékot tartalmazó ultrahang kontrasztanyaggal. 

        Együtt:3613C” 

2. Az R3. 3. melléklet „42600 Nıgyógyászati szőrıvizsgálat” megjelöléső része helyébe a 
következı rész lép: 

„42600    Nıgyógyászati szőrıvizsgálat 

    Bimanuális vizsgálattal egybekötött citológiai kenetvétel, amely nem tartalmazza a kenet 
mikroszkópos vizsgálatát. 

        Elszámolási lehetıség: 3 éven belül nem ismétlıdhet” 

3. Az R3. 3. mellékletében a „95320 Rehabilitációs képzés” megjelöléső rész címe helyébe a 
„95320 Rehabilitációs oktatás” cím lép. 



20. melléklet a 24/2013. (III. 29.) EMMI rendelethez 

Az R3. 5. mellékletében foglalt táblázat a következı 74/a. sorral egészül ki: 

74/a. 3613E Kontrasztanyaggal végzett máj UH (CEUS) vizsgálat 

 



21. melléklet a 24/2013. (III. 29.) EMMI rendelethez 

1. Az R4. 2. mellékletében a„**** 01 029F Intracranialis PTA ” rész címe helyébe a „**** 
01 029F Intracranialis erek szőkületeinek és elzáródásának neurointervenciós kezelése” 
cím lép. 

2. Az R4. 2. melléklet – 1. pont szerint módosított – „**** 01 029F Intracranialis erek 
szőkületeinek és elzáródásának neurointervenciós kezelése” rész „ÉS 
BEAVATKOZÁSOK” pontjában a „33933” és „53958” megjelöléső sor helyébe a következı 
sorok lépnek: 

„33933 Intracranialis transarterialis revascularisatio akut iszkémiás stroke-ban 

53958 Intracranialis érszőkületek percután translumináris angioplasztikája” 

3. Az R4. 2. melléklete a „**** 03 1010 Fül, orr, száj, garat, gége rosszindulatú daganatai” 
részt megelızıen a következı résszel egészül ki: 

„ **** 03100C Általános anesztéziában végzett fogászati ellátás 

DIAGNÓZISOK „A”  

K0000 Foghiány 

K0010 Számfeletti fogak 

K0020 A fogak nagysági és alaki rendellenességei 

K0030 Foltos fogak 

K0040 A fogfejlıdés zavarai 

K0050 A fogak örökletes szerkezeti rendellenességei m.n.o. 

K0060 A fogáttörés rendellenességei 

K0070 Fogzási syndroma 

K0080 A fogfejlıdés egyéb zavarai 

K0090 Nem tipizált fogfejlıdési zavar 

K0100 Retineált fog 

K0110 Impactált fog 

K0200 A zománcra korlátozódó szuvasodás 

K0210 A dentin szuvasodása 

K0220 A cement szuvasodása 

K0230 Gyógyult fogszuvasodás 

K0240 Odontoclasia 

K0280 Egyéb fogszuvasodás 

K0290 Fogszuvasodás k.m.n. 



K0300 Excesszív fogkopás 

K0310 Fogabrasio 

K0320 Fogerosio 

K0330 Kóros fogresorptio 

K0340 Hypercementosis 

K0350 A fogak ankylosisa 

K0380 A fog kemény szöveteinek egyéb meghatározott betegségei 

K0390 A fogak kemény szöveteinek betegsége k.m.n. 

K0400 Fogbélgyulladás 

K0410 Fogbélelhalás 

K0420 A fogbél degenerativ elváltozásai 

K0430 Kóros kemény szövet képzıdése a fogbélben 

K0440 Heveny gyökércsúcsi periodontitis, pulpa eredető 

K0450 Periodontitisapicalischronica 

K0460 Gyökércsúcs körüli tályog, üreggel 

K0470 Gyökércsúcs körüli tályog, üreg nélkül 

K0480 Foggyökér-cysta 

K0490 A fogbél és a periapicalis szövetek egyéb és k.m.n. betegségei 

K0500 Heveny fogínygyulladás 

K0510 Idült fogínygyulladás 

K0520 Heveny periodontitis 

K0530 Idült periodontitis 

K0540 Periodontosis 

K0550 Egyéb periodontalis betegségek 

K0560 Periodontalis betegség k.m.n. 

K0600 Fogíny-visszahúzódás 

K0610 Gingiva-hyperplasia 

K0620 A fogíny és a fogatlan állcsontgerinc traumás elváltozásai 

K0680 A fogíny és a fogatlan állcsontgerinc egyéb meghatározott betegségei 

K0690 A fogíny és a fogatlan állcsontgerinc rendellenességei k.m.n. 

K0700 Az állcsontok lényegesebb nagyságbeli rendellenességei 

K0710 Az állcsont és a koponyaalap viszonyának anomáliái 

K0740 Occlusiós zavar k.m.n. 

K0800 A fogak romlása szisztémás okok következtében 

K0810 A fogak elvesztése baleset, foghúzás vagy periodontalis betegség miatt 



K0820 A fogatlan állcsontgerinc sorvadása 

K0830 Visszamaradt foggyökér 

K0880 A fogak és támasztó szöveteik egyéb meghatározott rendellenességei 

K0890 A fogak és támasztó szöveteik betegsége k.m.n. 

K0900 Fogfejlıdési zavarból származó odontogencysták 

K0910 Szájtájéki, fejlıdési zavarból származó (nem-odontogen) cysták 

K0920 Egyéb állcsonti cysták 

K0980 Egyéb, szájtájéki cystákm.n.o. 

K1010 Centrális és óriássejtes granuloma 

K1020 Az állcsontok gyulladásos elváltozásai 

K1030 Fogmedergyulladás 

K1080 Az állcsontok egyéb meghatározott betegségei 

K1090 Az állcsontok betegsége k.m.n. 

S0250 A fog törése 

S0320 A fog ficama 

Z4630 Fogászati protézis felhelyezése és illesztése 

Z4640 Orthodontiai eszköz felhelyezése, szabályozása 

KONZERVÁLÓ FOGÁSZATI BEAVATKOZÁSOK „B” 

FA098    Gyökérkezelés 

FA112    Ideiglenes tömés készítése 

FA116    Érzékeny fogfelszín kezelése 

TA100    Amalgám tömés készítése maradó fogban, egy felszínen 

TA101    Amalgám tömés készítése maradó fogban, több felszínen 

TA102    Esztétikus tömés készítése maradó fogban, egy felszínen 

TA103    Esztétikus tömés készítése maradó fogban, több felszínen 

TA104    Polírozás, finírozás, tömésenként 

TA107    Gyökértömés készítése 

TA109    Fogkorona felépítése gyári csappal 

TA110    Fog trepanálása és/vagy fogbél exstirpálása 

TA116    Gyökértömés eltávolítása 



TE105    Inlay, onlay készítése 

FA195    Tejfog elcsiszolás és/vagy impregnálása 

FA200    Denticiós panaszok ellátása 

TA187    Helyi fluoridálás segédeszköz nélkül 

TA188    Helyi fluoridálás segédeszközzel 

TA189    Helyfenntartó behelyezése 

TA190    Barázdazárás 

TA192    Traumásan sérült fog ellátása 

TA193    Ideiglenes gyökértömés készítése 

TA194    Pulpotómia 

TA197    Tejfog tömés– egy felszínen 

TA198    Tejfog tömés– több felszínen 

FOGPÓTLÁSTANI BEAVATKOZÁSOK „C” 

FA156    Teljes lemezes fogsor készítéséhez anatómiai lenyomatvétel 

FA157    Teljes lemezes fogsor készítéséhez funkciós lenyomatvétel 

FA158    Részleges lemezes fogpótlás készítéséhez lenyomatvétel 

FA172    Fogsorpróba 

FA181    Csonk preparáció 

FA182    Vázpróba 

FA191    Rögzített fogpótlás készítéséhez lenyomatvétel 

TA161    Gyökércsapos fogmő behelyezése 

TA162    Híd-horgony behelyezése 

TA163    Hídtest behelyezése 

TA164    Korona, híd eltávolítása 

TA165    Részleges lemezes fogpótlás behelyezése 



TA166    Teljes lemezes fogpótlás behelyezése 

TA167    Korona és/vagy híd visszaragasztása 

TA168    Harapásemelı behelyezése 

TA171    Egyszerő elıkészítést igénylı korona („szóló”) behelyezése 

TA172    Vállas elıkészítést igénylı korona („szóló”) behelyezése 

TA173    Fogpótlás korrekció 

TA178    Lemezes fogpótlás javítása 

TA179    Lemezes fogpótlás alábélelése rendelıben 

TA181    Lemezes fogpótlás alábélelése fogtechnikai laboratóriumban lenyomat alapján 

TB179    Instrumentális okkluziós analízis és korrekció 

TE169    Speciális fogpótlások behelyezése 

TE170    Oro-maxillo-faciálisprotetikai rehabilitáció 

TE171    Állkapocs diszfunkció kezelése 

PARODONTOLÓGIAI BEAVATKOZÁSOK „D” 

TA111    Fogkı eltávolítása, supra- és subgingivalisan 

TA112    Fogkı eltávolítása, supra- és subgingivalisan (súlyos általános alapbetegségnél) 

TA114    Tasak gyógyszeres kezelése 

TA120    Fogak sínezése 

TA121    Síneltávolítás 

TB110    Paradontális státuszfelvétel 

TB113    Lebenyes tasakmőtét 

TB114    Gingivectomia 

TB115    Tasak kezelése zárt kürettázzsal 

TB116    Csontpótló anyag behelyezése 

TB117    Irányított szövetregeneráció membrán alkalmazásával 



TB119    Komplikált szájnyálkahártya betegségek helyi kezelése 

TB126    Fogak becsiszolása 

DENTO-ALVEOLÁRIS SEBÉSZETI BEAVATKOZÁSOK „E” 

FA147    Fogrepozíció 

FA169    Állkapocs luxatiorepozíciója 

TA020    Lézerkezelés (soft) 

TA130    Fogeltávolítás 

TA135    Alveolusexcochleatio sebellátással 

TA138    Incisio, circumcisio 

TA148    Fogreplantáció 

TA155    Vérzéscsillapítás 

TA156    Sutura eltávolítás 

TB127    Mőtéti utókezelés (kontroll, sebkezelés, csíkcsere, varratszedés, átöblítés) 

TB131    Fogeltávolítás feltárással 

TB132    Retineált vagy impaktált fog eltávolítása 

TB137    Nyálkı eltávolítása invazív módon 

TB139    Excisio 

TB140    Megnyílt arcüreg sebészi zárása 

TB141    Periapicalisexcochleatio, gyökércsúcs rezekció 

TB142    Retrográd gyökértömés 

TB143    Cystectomia 

TB144    Cystostomia, cysta-marsupialisatio 

TB145    Orális plasztika 

TB150    Vaporisatio, lézer, kryo, elektrokauterrel végzett kezelések 

TB151    Stomato-onkológiai gondozás 



TB152    Foggyökér dissectio 

TB153    Lágyrész traumák ellátása 

TB154    Frenulectomia, frenulotomia 

TB155    Alveolus korrekció 

TB156    Intermaxillárisfixatio (IMF) felhelyezése 

TE149    Intraossealisimplantatum behelyezése 

TE155    Intraossealisimplantatum eltávolítása 

BEAVATKOZÁSOK „F”  

 8889E TIVA endotracheálisintubációval elsı 1 óra 

 8889F TIVA laryngeális maszkkal elsı 1 óra 

 8889G Ballanszírozott anesztézia endotracheálisintubációval elsı 1 óra 

 8889H Ballanszírozott anesztézia laryngeális maszkkal elsı 1 óra 

 88940 Total iv. anesztézia (TIVA) elsı 1 óra 

          

„A” DIAGNÓZIS, ÉS [2 KÜLÖNBÖZİ BEAVATKOZÁS KÖRBİL („B” „C”, ”D”, „E” 
BEAVATKOZÁS) LEGALÁBB EGY-EGY BEAVATKOZÁS] ÉS „F” BEAVATKOZÁS” 



22. melléklet a 24/2013. (III. 29.) EMMI rendelethez 

1. Az R4. 2. melléklet ,,**** 08 371A Alsó végtag nagyízületi mőtétek, protézismőtétek 
(protézis ár térítése nélkül), komplikáció nélkül” része helyébe a következı rész lép: 

„ **** 08 371A Alsó végtag nagyízületi mőtétek, protézismőtétek (protézis ár térítése 
nélkül), komplikáció nélkül 

BETEGSÉGEK 

A fıcsoportba tartozó bármely betegség 

ÉS BEAVATKOZÁSOK"A" 

5814E    Térdszalag beültetés (syntethicus) 

5814F    Térdprotézis beültetés, félszánkó 

5814G    Térdprotézis beültetés, szánkó 

5814H    Térdprotézis beültetés, total 

5814I    Térdprotézis csere, revisio 

5814L    Térdprotézis beültetés, bicondylaris 

5814S    Alsóvégtag nagy ízületi protézis revisio, implantátum nélkül 

58150    TEP total csípı protézis, primer (cementes) 

58151    TEP total csípı protézis, primer (cement nélküli) 

58152    TEP total csípı protézis, primer luxatios típus (cementes) 

58153    TEP dysplasiastípus 

58154    Csípı protézis eltávolítás (cementes) 

58155    Csípı protézis eltávolítás (cement nélküli) 

58156    Csípı vápa csere, cementes-cementesre 

58157    Csípı vápa csere, cementes-cement nélkülire 

58158    Csípı szár csere, cementes-cementesre 

58159        Csípı szár csere, cementes-cement nélkülire 

5815A        Csípı vápa+szár csere, cementes-cementesre 



5815B        Csípı vápa+szár csere, cementes-cement nélkülire 

5815C        Csípıprotézis fej csere 

5815D    Csípıprotézis csere, cement nélküli - cementesre 

5815E    Csípı protézis hibrid TEP 

5815F    Hemiarthroplastica csere TEP-re 

58163    Repositio, csípı mőtéti+femurosteotomia 

58164    Repositio, csípı mőtéti+medence osteotomia 

58165    Repositio, csípı mőtéti+femur+medence osteotomia 

58168    Polygonalis medence osteotomia 

58169    Hemiarthroplastica et prothes.cervico-capitcoxae 

ÉS BEAVATKOZÁSOK "B" 

5815H felszínpótló csípıízületi protézis beültetése 

ÉS ESZKÖZÖK "C" 

01310 Felszínpótló csípıízületi protézis 

A FİCSOPORTBA TARTOZÓ BÁRMELY BETEGSÉG ÉS "A" BEAVATKOZÁS VAGY 

["B" BEAVATKOZÁSÉS "C" ESZKÖZ]” 

2. Az R4. 2. melléklet ,,**** 08 372A Komplikáció miatt végzett alsó végtag nagyízületi 
mőtétek (protézisár térítése nélkül)”része helyébe a következı rész lép: 

„ **** 08 372A Komplikáció miatt végzett alsó végtag nagyízületi mőtétek (protézisár 
térítése nélkül) 

BETEGSÉGEK 

A fıcsoportba tartozó bármely betegség 

"K" TÍPUSKÉNT ELFOGADOTT BETEGSÉGKÓDOK "C" 

T8400    A belsı ízületi protézisek mechanikai szövıdményei 

T8410    A végtagcsontok belsı fixatiós eszközeinek mechanikai szövıdményei 

T8450    Infectio és inflammatio a belsı ízületi protézis miatt 



T8460    Infectio és inflammatio belsı fixatiós eszköz miatt [bármely helyen] 

T8470    Infectio-inflamm. egyéb belsı ortopéd protetikuseszközök, implantátumok, graftok 
miatt 

T8480    A belsı ortopéd protetikus eszközök, implantatumok, graftok egyéb szövıdményei 

T8490    A belsı ortopéd protetikuseszközök, implantatumok, graftok k.m.n. szövıdményei 

BEAVATKOZÁSOK "D" 

5814E    Térdszalag beültetés (syntethicus) 

5814F    Térdprotézis beültetés, félszánkó 

5814G    Térdprotézis beültetés, szánkó 

5814H    Térdprotézis beültetés, totál 

5814I    Térdprotézis csere, revisio 

5814L    Térdprotézis beültetés, bicondylaris 

5814S    Alsóvégtag nagyízületi protézis revisio, implantátum nélkül 

58150    TEP totál csípı protézis, primer (cementes) 

58151    TEP totál csípı protézis, primer (cement nélküli) 

58152    TEP total csípı protézis, primer luxatios típus(cementes) 

58153    TEP dysplasias típus 

58154    Csípı protézis eltávolítás (cementes) 

58155    Csípı protézis eltávolítás (cement nélküli) 

58156    Csípı vápa csere, cementes-cementesre 

58157    Csípı vápa csere, cementes-cement nélkülire 

58158    Csípı szár csere, cementes-cementesre 

58159    Csípı szár csere, cementes-cement nélkülire 

5815A    Csípı vápa+szár csere, cementes-cementesre 

5815B    Csípı vápa+szár csere, cementes-cement nélkülire 



5815C    Csípıprotézis fej csere 

5815D    Csípı protézis csere, cement nélküli - cementesre 

5815E    Csípı protézis hibrid TEP 

5815F    Hemiarthroplastica csere TEP-re 

58163    Repositio, csípı mőtéti+femurosteotomia 

58164    Repositio, csípı mőtéti+medence osteotomia 

58165    Repositio, csípı mőtéti+femur+medence osteotomia 

58168    Polygonalis medence osteotomia 

58169    Hemiarthroplastica et prothes.cervico-capit. coxae 

ÉS BEAVATKOZÁSOK"E" 

5815H Felszínpótló csípıízületi protézis beültetése 

ÉS ESZKÖZÖK "F" 

01310 Felszínpótló csípıízületi protézis 

A FİCSOPORTBA TARTOZÓ BÁRMELY BETEGSÉG ÉS "C" DIAGN. ["K" TÍPUSÚ] 
ÉS ["D" BEAV.VAGY ["E"BEAV. ÉS "F" ESZKÖZ] ]” 



23. melléklet a 24/2013. (III. 29.) EMMI rendelethez 

1. Az R4. 4. mellékletében foglalt táblázat a „01307" megjelöléső sort követıen a következı 
sorral egészül ki: 

01310 Felszínpótló csípıízületi protézis * 

2. Az R4. 4. mellékletében foglalt táblázat az „5815G" megjelöléső sort követıen a következı 
sorral egészül ki: 

5815H Felszínpótló csípıízületi protézis beültetése *  

 



24. melléklet a 24/2013. (III. 29.) EMMI rendelethez 

Az R4. 12. melléklete a következı 28. ponttal egészül ki: 

„28. A 100C Általános anesztéziában végzett fogászati ellátás elszámolása 

28.1. Az általános anesztéziában végzett fogászati ellátást indokoló betegség tekintetében 
kompetens szakorvos javaslata szükséges a beavatkozás elvégzéséhez. A szakorvosi 
javaslatnak tartalmaznia kell a betegség megnevezését (BNO) és az anesztézia 
szükségességének indokolását.” 



25. melléklet a 24/2013. (III. 29.) EMMI rendelethez 

1. Az R4. 16. melléklet „****05R R161 AMI következtében kialakult funkciózavar / 
fogyatékosság miatt szükséges rehabilitáció”rész „BEAVATKOZÁSOK „F”” pont „5377F 
Pacemaker funkció mőszeres értékelése” megjelöléső sora helyébe a következı sor lép: 

„5377F Pacemaker funkció mőszeres vizsgálata vagy a beültethetı szívmonitor (ILR) 
adatainak értékelése” 

2. Az R4. 16. melléklet „****05R R162 Szívizom revaszkularizációs mőtét után észlelt 
funkciózavar / fogyatékosság miatt szükséges rehabilitáció” rész „BEAVATKOZÁSOK 
„F”” pont„5377F Pacemaker funkció mőszeres értékelése” megjelöléső sora helyébe a 
következı sor lép: 

„5377F Pacemaker funkció mőszeres vizsgálata vagy a beültethetı szívmonitor (ILR) 
adatainak értékelése” 

3. Az R4. 16. melléklet„****05R R163 Billentyőmőtét után észlelt funkciózavar 
/fogyatékosság miatt szükséges rehabilitáció”rész „BEAVATKOZÁSOK „E”” pont „5377F 
Pacemaker funkció mőszeres értékelése” megjelöléső sora helyébe a következı sor lép: 

„5377F Pacemaker funkció mőszeres vizsgálata vagy a beültethetı szívmonitor (ILR) 
adatainak értékelése” 

4. Az R4. 16. melléklet „****05R R167 PM-ICD beültetés után kialakult funkciózavar 
/fogyatékosság miatt szükséges rehabilitáció” rész „BEAVATKOZÁSOK „E”” pont„5377F 
Pacemaker funkció mőszeres értékelése” megjelöléső sora helyébe a következı sor lép: 

„5377F Pacemaker funkció mőszeres vizsgálata vagy a beültethetı szívmonitor (ILR) 
adatainak értékelése” 

5. Az R4. 16. melléklet „**** 05R R161    AMI következtében kialakult funkciózavar / 
fogyatékosság miatt szükséges rehabilitáció” rész „BEAVATKOZÁSOK „B”” pont „95320 
Rehabilitációs képzés” megjelöléső sora helyébe a következı sor lép: 

„95320 Rehabilitációs oktatás” 

6. Az R4. 16. melléklet „**** 05R R162    Szívizom revaszkularizációs mőtét után 
észleltfunkciózavar / fogyatékosság miatt szükséges rehabilitáció” rész 
„BEAVATKOZÁSOK „B”” pont „95320 Rehabilitációs képzés” megjelöléső sora helyébe a 
következı sor lép: 

„95320 Rehabilitációs oktatás” 

7. Az R4. 16. melléklet „**** 05R R163     Billentyőmőtét utánészlelt funkciózavar 
/fogyatékosság miatt szükséges rehabilitáció” rész „BEAVATKOZÁSOK „B”” pont „95320 
Rehabilitációs képzés” megjelöléső sora helyébe a következı sor lép: 

„95320 Rehabilitációs oktatás” 



8. Az R4. 16. melléklet „**** 05R R167    PM-ICD beültetés után kialakult funkciózavar 
/fogyatékosság miatt szükséges rehabilitáció”rész „BEAVATKOZÁSOK „B” pont „95320 
Rehabilitációs képzés” megjelöléső sora helyébe a következı sor lép: 

„95320 Rehabilitációs oktatás” 



26. melléklet a 24/2013. (III. 29.) EMMI rendelethez 

„1. számú melléklet az 5/2003. (II. 19.) ESZCSM rendelethez 

A magasabb összegő családi pótlékra jogosító betegségek és fogyatékosságok 

I. Rész 

  A B C D E F 
1. 

Betegségcsoport megnevezése Betőjel Számjel 
Betegség 

BNO  
kódja 

Betegség megnevezése Súlyosság foka 

H90 Vezetéses típusú és idegi eredető hallásvesztés 
H90.0 Kétoldali vezetéses hallásvesztés 
H90.2 Vezetéses hallásvesztés, k.m.n. 
H90.3 Kétoldali idegi hallásvesztés 
H90.5 Idegi hallásvesztés k.m.n. 
H90.6 Kétoldali, kevert típusú hallásvesztés 
H90.8 Kevert típusú hallásvesztés, k.m.n. 
H91 Egyéb hallásvesztés 
H91.0 Ototoxikus hallásvesztés 
H91.2 Idiopathiás, hirtelen bekövetkezett 

hallásvesztés 
H91.3 Siketnémaság, m.n.o. 
H91.8 Egyéb hallásvesztés 

2. Hallási fogyatékos K 2 

H91.9 Hallásvesztés k.m.n. 

Ahallásküszöbérték a beszédfrekvenciákon mindkét fülön 40 dB felett van. 

3. Értelmi fogyatékos M   F71.0-
F739 

Közepes, súlyos és igen súlyos mentális 
retardációk 

Az intelligencia kvóciens az 50-es értéket nem éri el olyan teszttel, amelynek átlaga 100-nál 
van, és standard deviációja 15. 

H54 Vakság és csökkentlátás 
H54.0 Vakság mindkét szemen 
H54.1 Egyik szem vaksága, csökkentlátás a másik 

szemen 

4. Látási fogyatékos K 1 

H54.2 Csökkentlátás mindkét szemen 

Annál állapítható meg, 

a) akinek látóélessége megfelelı korrekcióval 

aa) mindkét szemén legfeljebb 5/70, 



H54.3 Nem osztályozott látásvesztés mindkét szemen 
    ab) az egyik szemén legfeljebb 5/50, a másik szemén három méterrıl olvas ujjakat, vagy 

ac) az egyik szemén legfeljebb 5/40, a másik szemén fényérzékelés nincs, vagy a másik 
szeme hiányzik, 

b) akinek közeli látásélessége rövidlátás esetén Csapody V., vagy annál rosszabb, vagy 

c) akinek látótere mindkét oldalon körkörösen húsz foknál szőkebb. 

A szürkehályog mőtéttel való gyógyíthatósága kérdésében a megyei, fıvárosi vezetı szemész 
szakorvos állásfoglalása az irányadó. A magasabb összegő családi pótlékra az a személy 
jogosult, akinek mőtéti gyógyítását a szakorvos nem tartja indokoltnak, mivel a mőtéti 
beavatkozástól állapotjavulás nem várható. 

Mozgásszervi fogyatékos L      
Z89.1-
Z89.9 

Végtag szerzett hiánya 

Q65.0-
Q65.9 

A csípı veleszületett deformitásai 

Q66.0-
Q66.9 

A lábak veleszületett rendellenességei 

Q68.2 A térd veleszületett deformitása 
Q68.5 A láb hosszú csontjainak veleszületett, k.m.n. 

görbülete 
Q71.0 A felsı végtag(-ok) veleszületett teljes hiánya 
Q71.1 A felkar és alkar veleszületett hiánya, a kéz 

meglétével 
Q71.2 Mindkét alkar és kéz veleszületett hiánya 
Q71.3 Kéz és ujj(-ak) veleszületett hiánya 
Q72.0 Az alsó végtag(-ok) veleszületett teljes hiánya 
Q72.1 A comb és lábszár veleszülett hiánya, a lábfej 

meglétével 
Q72.2 Mindkét lábszár és láb veleszületett hiánya 

    

Q72.3 A láb és lábujj(-ak) veleszületett hiánya 

5. 
A végtag (végtagok) hiánya, csonkoltsága, mővégtag 
használatával is, egy vagy több végtag nagyízületi merevséggel 
járó elváltozásai. 
A csont-izomrendszer veleszületett rendellenességei és 
deformitásai 

    Q73.0- Nem meghatározott végtag redukciós 

Aki a mozgásszervi fogyatékossága következtében korának megfelelı önálló életvitelre 
képtelen, szükséges helyzetváltoztatásaihoz segítségre van szüksége, állandó terápiára és 
orvosi gondozásra szorul, ellátása a szülı részérıl fokozott gondozást igényel. 

Az5. pont alkalmazásában: 

a) végtaghiány: a kézfej, illetve a lábfej vagy a feletti részek elvesztése, valamint betegség, 
fejlıdési rendellenesség következtében fennálló hiánya; 

b) végtag részleges vagy teljes bénulása: az izomfunkciók olyan mértékő csökkenése, amely 
legalább 50%-os mértékő tartós funkciókiesést, használati zavart okoz; 

c) végtag deformitása, mozgásfunkciók beszőkülése: olyan mértékő deformitások, 
merevségek, ízületi elváltozások, amelyek az adott végtag használatát legalább 50%-os 
mértékben korlátozzák; 

d) a gerincoszlop és a mellkas deformitása: amely erısen károsítja a támasztó és mozgató 
funkciókat vagy légzési, illetve keringési zavart okoz, amely miatt a betegség különleges 
gyógykezelést igényel, ha mőtét (mőtét után 1 évig) vagy éjjel-nappal főzı viselése szükséges 
(a viselés ideje alatt); 

e) vázizomzat elváltozásai: olyan mértékő elváltozások, amelyeknek a járást, a 
helyzetváltoztatási képességet legalább 50%-os mértékben korlátozó hatásuk van; 

f) a központi idegrendszer károsodásai: olyan károsodások, amelyek legalább 50%-os 
mértékő mozgásfunkció-kiesést okoznak valamely végtagon. 



Q74.9 defektusai, Egyéb veleszületett végtag-
rendellenességek 

Q76.0-
Q76.9 

A gerinc és csontos mellkas veleszületett 
rendellenességei 

Q77.0-
Q77.9 

Csont-porcképzıdési zavar (osteo-
chondrodysplasia) a csöves csontok és 
gerinccsontok növekedési defektusával 

Q78.0-
78.9 

Egyéb osteo-chondrodysplasiák 

M06.0-
M13.9 

Gyulladásos polyarthropathiák 

M20.0 Kézujj(ak) deformitása 
M21.0- 
M25.9 

Egyéb ízületi betegségek 

M41.0- 
M41.9 

Scoliosis 

M42.0 A gerinc juvenilisosteochondrosisa 
M42.9 A gerinc osteochondrosisa, k.m.n. 

M45 Spondylitisankylopoetica 
M46.0- 
M46.9 

Egyéb gyulladásos gerincbetegségek 

M51.4 
M51.8 
M51.9 

Egyéb intervertebrális porckorong 
rendellenességek 

M53.0- 
M53.9 

Dorsopathiák 

M54.0-M 
54.9 

Hát-fájdalom 

M60.0- 
M60.9 

Myositis 

M61.0- 
M61.9 

Az izmok meszesedése és csontosodása 

M62.0- 
M62.9 

Egyéb izom-rendellenességek 

A csont-izomrendszer és kötıszövet betegsége 
A járást súlyosan korlátozó deformitással és merevséggel járó 
M. Bechterew, combcsontfejelhalás, álízület 
Krónikus polyarthritis a végtagízületekben nagyfokú 
deformitással, következményes merevséggel, izomatrófiával 

    

M84.0-
84.9 

A csontfolytonosság rendellenességei 



M84.1 Össze nem forrt csonttörés [álízület] 
M85.0- 
85.9 

A csontsőrőség és szerkezet egyéb 
rendellenességei 

M86.0- 
M89.9 

Egyéb osteopathiák 

M91.0-
M92.9 

Chondropathiák 

M93.0 A combcsont proximálisepiphysisének 
elcsúszása (nem traumás) 

M93.2-
M93.9 

Egyéb osteochondropathiák 

M94.0- 
M94.9 

A porc egyéb rendellenességei 

M95.2-
M95.9 

A csont - izomrendszer és a kötıszövet egyéb 
szerzett deformitásai 

M96.0 Álízület fúzió vagy arthrodesis után 
M99.0- 
M99.9 

Biomechanikai károsodások m.n.o. 

S83.1 A térd ficama A térd és a lábszár sérülései     
S84.0 A nervusperoneus sérülése a lábszár szintjében 
I74.0-
I74.9 

Artériás embólia és thrombosis Elzáródást okozó (obliteráló) érbetegségek     

I83.0 Az alsó végtagok visszértágulatai fekéllyel 
I83.2 Az alsó végtagok visszértágulata, fekéllyel és 

gyulladással 
Többszörös torpidulcuscrurisszal járó 
postthromboticussyndroma 

    

I87.0 Visszérgyulladás utáni tünetegyüttes 
Hemofília, a járást súlyosan korlátozó nagy ízületi merevséggel     M36.2 Haemophiliásarthropathia 

G35 Sclerosis multiplex 
G80.0-
G80.9 

Csecsemıkori agyi bénulás 

G81.0-
G81.9 

Féloldali bénulás (hemiplegia) 

Az idegrendszer betegségei. 
A központi vagy perifériás idegrendszer sérülése, 
megbetegedése következtében az egyik alsó végtagra terjedı 
plegia vagy több végtagra terjedı súlyos paresis, illetve plegia 

  

G82.0-
G82.5 

Kétoldali alsó végtag bénulás (paraplegia) és 
tetraplegia 



G83-0-
G83.9 

Egyéb bénulásos szindrómák 

G12.0-
G12.9 

Gerincvelıi izomsorvadás és rokon 
szindrómák 

G71.0 Izomdystrophia 
M363 Arthropathia egyéb haematologiai 

rendellenességekben (D50-D76+) 

M364 Arthropathia máshová osztályozott 
túlérzékenységi reakciókban 

Elırehaladott deformitással járó rendszerbetegségek 
Kötıszöveti rendszerbetegségek 

  

M368 A kötıszövet szisztémás rendellenességei 
máshová osztályozott, egyéb betegségekben 



II. Rész 

  A B C D E 
1. 

Betegségcsoport megnevezése Bető-
jel 

Szám- 
jel 

Betegség 
BNO  
kódja 

Betegség megnevezése 

1 F84.0 Gyerekkori autizmus (autismus infantilis) 
1 F84.1 Atípusos autizmus 

2. Pervazív fejlıdési zavarok N 

  F84.2-
F84.9 

Rett szindroma, 

Egyéb gyermekkori dezintegratív zavar, 

Mentális retardációval és sztereotip 
mozgászavarral társuló túlzott aktivitás, 

Asperger szindróma, 

Egyéb pervazív (átható) fejlıdési zavar, 

Nem meghatározott pervazív (átható) fejlıdési 
zavar 

Mentális és viselkedészavarok O       
Schizophrenia, schizotypiás és paranoid zavarok F20.0-

F29 
Schizophrenia, 
Schizotypiás rendellenesség, 
Akut és átmeneti pszichotikus rendellenességek, 
Indukált delusionalis rendellenességek, 
Schizoaffektív rendellenességek, 
Egyéb nem organikus pszichotikus 
rendellenességek, 
Nem organikus pszichózis k.m.n. 

3. 

Egyéb súlyos pszichiátriai kórképek: 
olyan, az egészségügyrıl szóló 1997. évi CLIV. törvény 188. § d) pontja 
szerinti súlyos pszichiátriai beteg gyermek, aki közösséget, nevelési és oktatási 
intézményt önmaga vagy a közösség veszélyeztetése miatt nem látogathat, és 
az állapot krónikussága miatt rendszeres gyermekpszichiátriai kezelésben 
részesül. 

    

F30.0-
F48.9 
F90.0- 
F98.9 

Hangulatzavarok, affektív rendellenességek, 
neurotikus, stresszhez társuló és szomatoform 
rendellenességek 
A viselkedés és érzelmi-hangulati élet rendszerint 
gyermekkorban vagy serdülıkorban jelentkezı 
zavarai 

Vér és a vérképzı szervek betegségek E       
Haemolyticus anaemiák közül D55.0- 

D58.9 
Enzim rendellenességek okozta anaemia, 
Thalassaemia, 
Sarlósejtes rendellenességek, 
Egyéb örökletes haemolyticus anaemiák 

Aplasticus és egyéb anaemiák közül D61.0-
61.9 
D64.0 

Egyéb aplasticus anaemiák, 
Örökletes sideroblastos anaemia 

D66- 
D68.9 

Örökletes VIII-as faktor hiány, 

IX-es faktor örökletes zavarai, 

Egyéb alvadási zavarok  

4. 

Véralvadási defektusok, purpura és egyéb vérzéses állapotok közül 

    

D69.1  Vérlemezkék minıségi rendellenességei 

Rosszindulatú daganatok F       5. 
Rosszindulatú daganatok esetén a kezelés idıtartamára, és az azt követı 5 
évig. Tartós szövıdmény vagy károsodás esetén 18 éves korig     C00.0 – 

C96.9 
Az ajak, a szájüreg és garat, emésztıszervek, 
légzı- és intrathoracalis szervek, csont és ízületi 
porc rosszindulatú daganatai; 
melanoma és a bır egyéb rosszindulatú daganatai, 
mesotheliális és lágyszövetek rosszindulatú 
daganatai; 



emlı és a nıi nemi szervek, férfi nemi szervek, 
húgyrendszer rosszindulatú daganatai; 
szem, agy és központi idegrendszer egyéb 
részeinek rosszindulatú daganatai; 
pajzsmirigy és egyéb endokrin mirigyek 
rosszindulatú daganatai; 
rosszul meghatározott, másodlagos és nem 
meghatározott lokalizációjú rosszindulatú 
daganatok, 
nyirok- és vérképzıszervek és rokon szövetek 
rosszindulatú daganatai  

D37.0-
D48.9 

Bizonytalan vagy ismeretlen viselkedéső 
daganatok 

Súlyos szervi károsodással járó immunbetegségek D       
M30.0- 
M30.8 

Polyarteritisnodosa és rokon állapotok 

M31.0 - 
M31.9 

Egyéb nekrotizáló vasculopathiák 

M32.0- 
M32.9 

Szisztémás lupus erythematosus 

M33.0-
M33.9 

Dermatopolymyositis 

M34.0-
M34.9 

Szisztémás sclerosis 

  

M35.0-
M35.9 

A kötıszövet egyéb szisztémás érintettsége 

szerzett immunhiányos szindróma B24 HIV betegség k.m.n. 

D8000 Örökletes hypogammaglobulinaemia 
D8010 Nem familiarishypogammaglobulinaemia 
D8020 Immunglobulin A [IgA] szelektív hiánya 
D8030 Immunglobulin G [IgG] alosztályok szelektív 

hiánya 
D8040 Immunglobulin M [IgM] szelektív hiánya 
D8050 Immunhiány megnövekedett immunglobulin M 

[IgM] mellett 
D8060 Antitest hiány norm. immunglobulin szint mellett 

vagy hyperimmunoglobulinaemiával 

  

D8080 Egyéb immunhiányok fıként antitest 
defektusokkal 

D8090 Immunhiány fıként antitest defektusokkal k.m.n. 
D81.0-
D81.9 

Összetett immunhiányok 

D82.0-
D82.8 

Immunhiány egyéb defektushoz társulva 

D83.0-
D83.9 

Közönséges kevert immunhiány  

6. 

primer immunhiányos betegségek 

  

  

D84.0-
D84.8 

Egyéb immunhiányok 

Emésztırendszer betegségei közül:  A       
    K22.0 Achalasia 

K50.0-
K50.9 

Crohn-betegség Nem fertızéses vékony- és vastagbélgyulladás    

K51.0-
K51.9 

Colitis ulcerosa 

Emésztırendszer egyéb betegségei közül K90.0-
K90.8 

Intestinalis malabsorptiok 

K91.1 Gyomormőtét utáni szindrómák 
K91.2 Mőtét utáni felszívódási zavar, m.n.o. 

7. 

Beavatkozások utáni emésztı-rendszeri rendellenességek 

  

  

K91.8 Beavatkozás utáni egyéb emésztırendszeri 



rendellenességek, m.n.o. 
  K91.9 Beavatkozás utáni emésztıszervi rendellenesség 

k.m.n. 
Ha az ételallergia 2 éves koron túli fennállását eliminációt követı terheléssel is 
igazolták, és az allergia alapvetı élelmiszerre (tejre, tojásra vagy búzára) 
vonatkozik, valamint többszörös allergia esetén, mely a következıket is érinti: 
szója, olajos magvak  

  K52.2  Allergiás és nutritionális gastroenteritis és colitis 

Z94.0 Májátültetésen átesett gyermek 

K73.0-
K73.9 Idült májgyulladás 

Egyéb súlyos gastroenterológiai betegségek közül 

A végleges (esetleg mőtéti) megoldásig, amelyek gyógyulása egy éven belül 
nem várható, illetve mindaddig, amíg a gyermek gondozása különös terhet 
okoz 

 

K72.1 Idült májelégtelenség 

Ritka betegségek közül:         
Regionális szkleroderma I   L94.0 Lokalizált scleroderma [morphea] 
Huntington-kór M   G10 Huntington-kór 
Öröklıdı ataxia H   G11.0-

G11.9 
Öröklıdı ataxia 

Myasthenia gravis és egyéb myoneuralis rendellenességek H   G70.0-
G70.9 

Myasthenia gravis és egyéb myoneuralis 
rendellenességek 

Epidermolysis bullosa I   Q81.0-
Q81.9 

Epidermolysis bullosa 

Neurofibromatosis (benignus) I   Q850 Neurofibromatosis (benignus) 
Göbös agykeményedés (sclerosis tuberosa) H   Q851 Göbös agykeményedés (sclerosis tuberosa) 

8. 

Egyéb ritka betegségek: 
genetikai rendellenességgel élı személyek közül az, aki az autoszómák vagy 
nemi kromoszómák teljes egészének vagy azok egy részletének többletével 
vagy hiányával, vagy gén(ek) mutációjával született; vagy akiben klinikai 
genetikai szakorvos olyan veleszületett genetikai tünetegyüttest (szindrómát) 
állapított meg, ami a nemzetközileg általánosan elfogadott adatbázisban 
szerepel, és ebbıl adódóan állapota súlyos vagy középsúlyos 

a 
beteg- 
ségjel- 
legé- 
nek  

meg- 
felelı  
bető- 
kód 

      

Az endokrin, táplálkozási és anyagcsere betegségek közül:         
E03.0 Veleszületett hypothyreosis diffúz golyvával Pajzsmirigy rendellenességei közül 6 éves korig  
E03.1 Veleszületett hypothyreosis golyva nélkül 

E10.2- 
E10.9 

Inzulin-dependens cukorbetegség vese-, szem-
,idegrendszeri- perifériás keringési-, egyéb 
megnevezett, többszörös, nem meghatározott 
szövıdményekkel, 
Inzulin-dependens cukorbetegség szövıdmények 
nélkül 

Diabetes mellitus esetén 

E11.2- 
E11.7 

Nem inzulin-dependens cukorbetegség vese-, 
szem-, idegrendszeri-, perifériás keringési-, egyéb 
megnevezett, többszörös szövıdményekkel 

D13.7 Endokrin pancreas Zollinger-Ellison szindróma 
E16.8 A hasnyálmirigy hormontermelésének egyéb 

megjelölt zavarai 

9. 

Egyéb endokrin mirigyek rendellenességei közül: 

A   

E20.0 - 
27.9 

Hypoparathyreosis 
mellékpajzsmirigy túlmőködése és egyéb 
betegségei 
Az agyalapi mirigy túlmőködése 
Az agyalapi mirigy csökkent mőködése és egyéb 
rendellenességei 
Cushing szindróma 
Adrenogenitális szindrómák 
Hyperaldosteronismus 
A mellékvese egyéb betegségei 



Több endokrin szerv kóros mőködése E31.0- 
E31.9 

Autoimmun polyglanduláris elégtelenség 

Polyglanduláris túlmőködés 

Egyéb polyglanduláris hormonzavar 

Polyglanduláris hormonzavar, k.m.n. 
E70.0-
E70.9 

Az aromás aminosavak anyagcseréjének zavarai 

E71.0-
E71.3 

Az oldalláncos aminosavak és zsírsavak 
anyagcseréjének rendellenességei 

E72.0-
E72.9 

Az aminosav anyagcsere egyéb rendellenességei 

E73.0 Veleszületett laktáz-hiány 
E74.0- 
E74.9 

A szénhidrát anyagcsere egyéb rendellenességei 

E75.0-
E75.9 

A sphingolipid anyagcsere rendellenességei és a 
zsírtárolás egyéb betegségei  

E76.0-
E76.9 

A glycosaminoglycan anyagcsere rendellenességei 

E77.0-
E77.9 

A glycoprotein anyagcsere rendellenességei 

E83.0 A réz-anyagcsere rendellenességei 

Anyagcsere rendellenességek közül: 

G E84.0-
E84.9 

Fibrosis cystica 

Súlyos vesebetegségek  C       
Hemodialízis, vagy peritoneálisdialíziskezelésre szoruló végállapotú 
veseelégtelenségben szenvedı beteg 

Z99.2 Mővesekezelésre szoruló beteg 

Veseátültetés  Z94.0 Veseátültetésen átesett gyermek 18 éves korig 
Nephrosis – szindróma (a kezelés befejezése után 3 évig) N04.0-

N04.9 
Nephrosis 

Chronikus pyelonephritis, vagy recidiváló pyelonephritisek húgyúti 
rendellenességek talaján (amennyiben mőtéti korrekció nem lehetséges), illetve 
vesico-ureteralis reflux-szal járó esetekben 

(akkor vehetı figyelembe, ha vesefunkció zavarral jár együtt) 

N11.0-
N11.9 

Chronikus pyelonephritis 

Progresszív glomerulonephritis N01.0-
N01.9 

Gyors progressziójú nephritis syndroma 

Idült veseelégtelenség, ha jelentıs funkciózavart okoz (eGFR<60), vagy 
vérszegénységet okoz N18.9 Krónikus veseelégtelenség 

10. 

Fél évnél hosszabb ideig gyógyszeres kezelést igénylı tubulopathiak, amíg a 
gyógyszeres terápia fennáll 

    

N10 - 
N16 

Tubulopathia 

Súlyos légzıszervi betegségek 
A *-gal jelölt esetekben az alábbi feltételek fennállása esetén állapítható meg: 

Amennyiben a beteg 5 éves elmúlt és képes spirometriát végezni, úgy 
tartósan 80% alatti FVC és/vagy FEV1 

5 éves kor alatt, vagy ha nem képes a spirometria vizsgálatban történı 
együttmőködésre, úgy az alábbi klinikai tünetekben megnyilvánuló 
légzészavar: 

krónkus tachypnoe, krónikus csökkent terhelhetıség, visszatérı apnoék, 
oxigén és/vagy szisztémás szteroid adását igénylı exacerbációk 

G       

J96.1 Idült légzési elégtelenség  Krónikus légzési elégtelenségben szenvedı 
J96.9 Légzési elégtelenség, k.m.n 

11. 

Súlyos egyéb idült alsólégúti betegségek 

    

J43.0- Emphysema súlyos esetei* 



J43.9 
J44.8 Egyéb meghatározott idült obstruktív 

tüdıbetegség * 

J44.9 Idült obstruktív tüdıbetegség* 

J47 Bronchiectasia 

J84.0 Alveoláris és parietoalveoláris állapotok* 

J84.1 Egyéb interstitiális tüdıbetegségek fibrosissal* 

J94.8 Egyéb meghatározott interstitiális 
tüdıbetegségek* 

J84.9 Interstitiális tüdıbetegség, k.m.n.* 

J95.0 Tracheostomiamalfunctio 

J95.3 Idült tüdıelégtelenség mőtétet követıen 

J95.4 Mendelson szindróma 

J95.5 Beavatkozás utáni subglotticus stenosis 

J95.8 Egyéb beavatkozás utáni légzési 
rendellenességek* 

Beavatkozást követı légzési rendellenességek, m.n.o. közül 

J95.9 Beavatkozás utáni légzési rendellenesség, k.m.n.* 

J98.0 A hörgık máshova nem osztályozott betegségei*   

J98.4 A tüdı egyéb rendellenességei* 

A gyermekkori asthma bronchiale súlyos formái J45.0-
J45.9 

Asthma 

Tüdı transzplantáció Z94.2 Tüdı átültetésen átesett gyermek18 éves korig 
Kardiológiai betegségek B       

Q20.0-
Q20.9 

A szív üregeinek és összeköttetéseinek 
veleszületett rendellenességei 

Q21.0-
Q21.9 

A szívsövények veleszületett rendellenességei 

Q22.0-
Q22.9 

A háromhegyő és a tüdıverıér-billentyők 
veleszületett rendellenességei 

Q23.0-
Q23.9 

Az aorta- és kéthegyő billentyők veleszületett 
rendellenességei 

Q24.0-
Q24.9 

A szív egyéb veleszületett rendellenességei 

Q25.0-
Q25.9 

A nagy artériák veleszületett rendellenességei 

Q26.0-
Q26.9 

A nagyvénák veleszületett rendellenességei 

Veleszületett és szerzett szívbetegségben szenvedı a III-IV. NYHA 
funkcionális stádiumban 

I32- I52 A szívbetegség egyéb formái 
Transzplantáció Z94.1 Szívátültetésen átesett gyermek 18 éves korig 

12. 

Kombinált gyógyszeres kezelést igénylı súlyos hypertonia, amennyiben a 

    

I10-I15 Magas vérnyomás, hypertensiv betegségek súlyos 
esetei 



kombinált gyógyszeres kezelés legalább két készítménybıl áll, és azokat napi 
rendszerességgel kell a gyermeknek szednie  
Egyéb fejlıdési rendellenességgel születettek J       

Q00.0-
Q07.9 

Az idegrendszer veleszületett rendellenességei 

Q89.4 Összenıtt ikrek 
Q90.9 Down-szindróma, k.m.n. 
Q91.3 Edwards-szindróma, k.m.n. 
Q91.7 Patau-szindróma, k.m.n. 
Q96.9 Turner-szindróma, k.m.n. 

    

Q98.4 Klinefelter-szindrómak.m.n. 
Q35- 
Q37 

Ajak- és szájpadhasadék (nyúlajak és farkastorok)  

Q31.0-
Q31.9 

A gége veleszületett rendellenességei* 

Q32.0- 
Q32.4 

A légcsı és hörgık veleszületett rendellenességei* 

Q33.0 Veleszületett cisztás tüdı* 

Q33.2 A tüdı sequestratiója* 

Q33.3 A tüdı hiánya (agenesise)* 

Q33.4 Veleszületett hörgıtágulat* 

Q33.5 Ectopiás szövet a tüdıben* 

Q33.6 A tüdı hypo- és dysplasiája* 

Q33.8 A tüdı egyéb veleszületett rendellenességei* 

Q33.9 A tüdı veleszületett rendellenessége* 

Q34.0 Mellhártya-rendellenesség* 

Q34.1 Veleszületett mediasztinális ciszta* 

13. 

Egyéb fejlıdési rendellenességek közül: 

a végleges (esetleg mőtéti) megoldásig, amelyek gyógyulása egy éven belül 
nem várható, illetve mindaddig, amíg a gyermek gondozása különös terhet 
okoz. 

A *-gal jelölt esetekben az alábbi feltételek fennállása esetén állapítható meg: 

Amennyiben a beteg 5 éves elmúlt és képes spirometriát végezni, úgy 
tartósan 80% alatti FVC és/vagy FEV1 

5 éves kor alatt, vagy ha nem képes a spirometria vizsgálatban történı 
együttmőködésre, úgy az alábbi klinikai tünetekben megnyilvánuló 
légzészavar: 

krónikus tachypnoe, krónikus csökkent terhelhetıség, visszatérı apnoék, 
oxigén és/vagy szisztémás szteroid adását igénylı exacerbációk 

  

  

Q38-Q45 Az emésztırendszer egyéb veleszületett 
rendellenességei 

Neurológiai kórképek H       
Gyermekközösségben elhelyezhetı, de gyakori epilepsziás rohamok, 
magatartási zavar miatt gyakran hosszabb otthoni megfigyelést, pihenést 
igénylı epilepsziás betegek, akik felügyelete, ápolása miatt a családtagok 
kénytelenek a munkájuktól távol maradni 

  G40.0-
G40.9 

Epilepsia 

U9930 Infantilis spinalislaesio ** 
U9950 Laesio cerebri progressiva cum effusionem 

subduralis** 

U9960 Laesio cerebri progressiva cum 
neurodysphagiam** 

U9970 Laesio cerebri progressiva epilepsiamque** 

14. 

Fejlıdésneurológiai kórképek esetén a 
**-gal jelölt esetekben a diagnózis felállításától számított 1 évig 

  

  

U9980 Laesio cerebri progressiva** 



Beszédzavarok közül R47.0 Traumás eredető aphasia 
Neonatológiai kórképek Q       
  P07 1500 gramm születési súly alatt 3 éves korig 

különös betegség nélkül 
P27.1 Újszülöttkori bronchopulmonalis dysplasia* 
P27.0 Wilson-Mikity szindróma* 

P27.1 Újszülöttkori bronchopulmonális dysplasia* 

P27.8 Congenitális tüdıfibrosis, újszülöttek respirátor-
tüdeje* 

15. 

Egyéb újszülöttkori krónikus tüdıbetegségek 
A *-gal jelölt esetekben az alábbi feltételek fennállása esetén állapítható meg: 

Amennyiben a beteg 5 éves elmúlt és képes spirometriát végezni, úgy 
tartósan 80% alatti FVC és/vagy FEV1 

5 éves kor alatt, vagy ha nem képes a spirometria vizsgálatban történı 
együttmőködésre, úgy az alábbi klinikai tünetekben megnyilvánuló 
légzészavar: 

krónikus tachypnoe, krónikus csökkent terhelhetıség, visszatérı apnoék, 
oxigén és/vagy szisztémás szteroid adását igénylı exacerbációk 

    

P27.9 Újszülöttkorban keletkezı krónikus tüdıbetegség 
k.m.n.* 

Többszörös és összetett betegségek P       
Z93.0 Tracheostomával élı személy 
Z93.1 Gastrostomával élı személy 
Z93.2 Enterostomával élı személy 
Z93.3 Colostomával élı személy 
Z93.4 Egyéb mővi, gyomor- vagy bélstomával élı 

személy 
Z93.5 Cytostomával élı személy 
Z93.6 Egyéb mesterséges húgyrendszeri szájadékkal élı 

személy 
Z93.8 Egyéb mővi stomával élı személy 

Mesterséges testnyílással élı személyek   

Z93.9 K.m.n. mővi stomával élı személy 

16. 

Többszörös és összetett betegségek, melyek együttesen felelnek meg a 
rendeletben meghatározott feltételeknek 

  

      

Bırbetegségek I       
D04.0-
D04.9 

A bır in situ rákja 

D18.0-
D18.1 

Súlyos haemangiomák, Érfejlıdési 
rendellenességek: Sturge-Weber-szindróma, 
Klippel-Trenaunay-Parkes-szindróma, van 
Lohuisen-szindróma 

D22.9 Festéksejtes naevus: Tierfellnaevus (testfelület 
30%-át, vagy nagyobb részt érintı) 

E80.2 Egyéb porphyria súlyos esetei 
L10.9 Pemphigussúlyos formái 
L12.2 Gyermekkori idült bullózus betegség 
L13.0 Dermatitis herpetiformis (Duhring) 
L20.9  Atópiás dermatitis súlyos formái  
L40.9 Psoriasis súlyos formái 
L51.9 Erythema exsudativum multiforme súlyos formái 
Q82.1 Xeroderma pigmentosumsúlyos formái 
Q80.0-
Q80.9 

Ichthyosiscongenita 

17. 

Súlyos kiterjedt bırgyógyászati kórképek, melyek 1 éven túl gyógyulnak vagy 
csak remissioba hozhatók és a betegek naponta többszöri kenıcsös kezelést, 
kötözést igényelnek 

   

Q82.2 Mastocytosis (Diffúz súlyos eset) 

” 

 

1 Az 1. § (1) bekezdése a 10. § (3) bekezdése alapján 2013. május 1-jén lép hatályba. 



2 Az 1. § (5) bekezdése a 10. § (3) bekezdése alapján 2013. május 1-jén lép hatályba. 

3 Az 1. § (7) bekezdése a 10. § (3) bekezdése alapján 2013. május 1-jén lép hatályba. 

4 A 6. § (2)–(3) bekezdése a 10. § (3) bekezdése alapján 2013. május 1-jén lép hatályba. 

5 A 9. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette. 

6 Az 1. melléklet a 10. § (3) bekezdése alapján 2013. május 1-jén lép hatályba. 

7 Az 5. melléklet a 10. § (3) bekezdése alapján 2013. május 1-jén lép hatályba. 

8 A 7. melléklet a 10. § (3) bekezdése alapján 2013. május 1-jén lép hatályba. 

9 A 22–23. melléklet a 10. § (3) bekezdése alapján 2013. május 1-jén lép hatályba. 

 

 


