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A Kormány a kötelezı egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § 
(2) bekezdés zs) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) 
pontjában megállapított feladatkörében eljárva a következıket rendeli el: 

1. § A várólista alapján nyújtható ellátások részletes szabályairól szóló 287/2006. (XII. 23.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 1. § a) pontja helyébe a következı rendelkezés lép: 

 
(A rendelet hatálya kiterjed) 
„a) a kötelezı egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény (a 
továbbiakban: Ebtv.) szerinti várólistára vagy betegfogadási listára való felvételre 
jogosultra;” 

1. § A rendelet hatálya kiterjed 
a) a kötelezı egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény (a 
továbbiakban: Ebtv.) szerinti várólistára való felvételre jogosultra; 

2. § A Kr. 13. §-a a következı (3) bekezdéssel egészül ki, ezzel egyidejőleg a jelenlegi (3)–(6) 
bekezdés számozása (4)–(7) bekezdésre módosul: 

„(3) A várólistára való felkerülés idıpontját a szolgáltató legalább naptári nap pontossággal 
állapítja meg.” 

13. § (1) Az intézményi várólistát vezetı személyt az adott ellátást nyújtó egészségügyi 
szolgáltató szervezeti és mőködési szabályzatában kell meghatározni. 

(2) Az intézményi várólistára való felkerülést – a beteg megfelelı tájékoztatáson alapuló 
beleegyezése után – a beteg kezelıorvosa kezdeményezi. 

(3) Az egyedi azonosítót az intézményi várólistát vezetı személy határozza meg és azt – 
személyesen vagy kezelıorvosa útján – zárt borítékban átadja a beteg számára. Az egyedi 
azonosítót és a beavatkozás várható idıpontját az egészségügyi szolgáltató honlapján az 
intézményi várólista keretében kell közzétenni. 

(4) A beteg területi ellátására nem kötelezett szolgáltató az intézményi várólistára történı 
felvételt – az Ebtv. 18. §-ának (3) bekezdése alapján – megtagadhatja, ha a területi ellátási 
kötelezettségő feladatainak folyamatos ellátását – a várólista alapján nyújtható ellátások 
vonatkozásában – a területen kívüli beteg fogadása veszélyezteti. 

(5) Intézményi várólistát a fekvıbeteg ellátó intézményekben, az 5. számú mellékletben 
meghatározott ellátások, továbbá azon fekvıbeteg-gyógyintézeti ellátások tekintetében kell 
vezetni, ahol a biztosított ellátására tartós kapacitáshiány miatt nincs lehetıség. 
(6) Amennyiben a beteg kezelıorvosa a beteg jelzése alapján, vagy a beteg vizsgálata során 
észleli, hogy az intézményi várólistán lévı beteg az ellátás igénybevételére a várólistán 
megadott idıpontban – a beteg állapotában bekövetkezett változás miatt – nem alkalmas, 
akkor azt haladéktalanul jelzi a várólistát vezetı személynek. Ez esetben a beteg az ellátást az 
igénybevételére történı alkalmasság orvosi vizsgálattal történı megállapítását követı – a 
várólistán elfoglalt helye szerinti – lehetı legkorábbi idıpontban kapja meg. A halasztás a 



beteg intézményi várólistán elfoglalt helyét kedvezıtlenül nem módosíthatja, amennyiben 
azonban annak szakmai feltételei fennállnak, az adott beavatkozás más – az intézményi 
várólistán lévı soron következı – betegnél is elvégezhetı. A beteg alkalmasságát az ellátás 
igénybevételére a kezelıorvos jelzi a várólistát vezetı személynek, aki az értesítést követıen 
a kezelıorvossal egyeztetve megjelöli az új idıpontot. 

3. § A Kr. 13/A. §-a a következı (5) bekezdéssel egészül ki, ezzel egyidejőleg a jelenlegi (5)–
(6) bekezdés számozása (6)–(7) bekezdésre módosul: 

„(5) A betegfogadási listára való felkerülés idıpontját a szolgáltató legalább naptári nap 
pontossággal állapítja meg.” 

13/A. § (1) Az Ebtv. 20. §-ának (1) bekezdése szerinti egészségügyi szolgáltató 
betegfogadási listát vezet a járóbeteg-szakellátás keretében végzett ellátásokra. 

(2) A betegfogadási listát szakrendelésenként kell vezetni. 
(3) A betegfogadási listát vezetı személyt az egészségügyi szolgáltató szervezeti és 

mőködési szabályzatában kell kijelölni. 
(4) A betegfogadási listára történı felkerülést a beteg, a beteg beleegyezése esetén 

háziorvosa vagy kezelıorvosa kezdeményezheti személyesen, telefonon vagy elektronikus 
úton. Az elızetes idıpont egyeztetés nem minısül gyógyító, illetve diagnosztikai célú 
találkozásnak. 

(5) Amennyiben az egészségügyi szolgáltató a beavatkozást – a betegfogadási lista 
vezetésére vonatkozó szabályok betartásával, szabad kapacitása terhére – elızetes idıpont 
egyeztetése nélkül, az ellátásra történı jelentkezéskor elvégzi, a betegfogadási listára történı 
felkerülés idıpontjaként az ellátásra való jelentkezés idıpontját kell feltüntetni. 

(6) A betegfogadási lista összeállításánál figyelembe kell venni a tárgyidıszakot megelızı 
három hónap betegforgalmi adatai alapján 

a) az azonnali ellátást, valamint a kontrollt igénylı esetek várható számát, 
b) azokat a gondozott betegeket, akik rendszeres ellátást igényelnek, 
c) a szakorvosi konzíliumot, továbbá a fekvıbeteg-ellátó intézményben ellátott beteg 

számára igényelt konzíliumot, valamint 
d) a külön jogszabály szerinti szakértıi eljárás keretében elrendelt orvos-szakmai 
szakvélemény kiadásához szükséges szakvizsgálatot. 

4. § A Kr. 13/B. § (4) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 

„(4) Azt a beteget, aki a tárgyhónapot megelızı hónapban a (2) és (3) bekezdés szerinti 
jelentés tárgyát képezı ellátást nem kapta meg vagy nem vette igénybe, az ellátás 
igénybevételének hónapjáig minden tárgyhavi jelentésben fel kell tüntetni, azzal, hogy a beteg 
sorszáma nem változhat. Azt a beteget, aki a betegfogadási listán, illetve az intézményi 
várólistán az ellátás igénybevételének idıpontjaként meghatározott idıponttól számított 2 
hónap elteltével az ellátást nem vette igénybe és az ellátás igénybevételének elhalasztását sem 
a beteg, sem kezelıorvosa nem kezdeményezte, valamint azt a beteget, akinek az egészségi 
állapotában olyan változás áll be, amely az adott beavatkozás elvégzését véglegesen 
lehetetlenné vagy orvos-szakmai szempontból indokolatlanná teszi, a betegfogadási 
listáról, illetve az intézményi várólistáról törölni kell.” 

(4) Azt a beteget, aki a tárgyhónapot megelızı hónapban a (2) és (3) bekezdés szerinti 
jelentés tárgyát képezı ellátást nem kapta meg vagy nem vette igénybe, az ellátás 
igénybevételének hónapjáig minden tárgyhavi jelentésben fel kell tüntetni azzal, hogy a beteg 



sorszáma nem változhat. Azt a beteget, aki a betegfogadási listán, illetve az intézményi 
várólistán az ellátás igénybevételének idıpontjaként meghatározott idıponttól számított 2 
hónap elteltével az ellátást nem vette igénybe és az ellátás igénybevételének elhalasztását sem 
a beteg, sem kezelıorvosa nem kezdeményezte, a betegfogadási listáról, illetve az intézményi 
várólistáról törölni kell. 

5. § A Kr. 5. számú melléklete e rendelet melléklete szerint módosul. 

 

6. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követı 15. napon lép hatályba. 

(2) Ez a rendelet a kihirdetését követı 16. napon hatályát veszti. 

 

Bajnai Gordon s. k., 
miniszterelnök 

 
 



Melléklet a 19/2010. (II. 9.) Korm. rendelethez 

A Kr. 5. számú mellékletében a 
“ 

Sebészet Epekövesség miatti beavatkozás 
feltárás 

55110; 5112; 55119; 55131. 

 Epekövesség miatti beavatkozás 
laparaszkópia 

55118; 55137–55138. 

 Katéteres epekıoldás 59541–59542. 

 Hasfali-, lágyék sérvmőtét 
implantátum beültetésével 

55360. 

 Sérvmőtétek (hasfali, lágyék-, 
köldök-, combsérv) 
implantátum beültetése nélkül 

55350; 55390; 55300; 55310–55311; 55319–
55320; 55330–55331; 55340. 

” 
szövegrész helyébe a 
“ 

Sebészet Epekövesség miatti beavatkozás 
feltárás 

55110; 55112; 55119; 55131. 

 Epekövesség miatti beavatkozás 
laparaszkópia 

55118; 55137–55138. 

 Katéteres epekıoldás 59541–59542. 

 Hasfali-, lágyék sérvmőtét 
implantátum beültetésével 

55360. 

 Sérvmőtétek (hasfali, lágyék-, 
köldök-, combsérv) 
implantátum beültetése nélkül 

55350; 55390; 55300; 55310–55311; 55319–
55320; 55330–55331; 55340. 

” 
szöveg lép. 
 


