14/2019. (VII. 26.) EMMI rendelet a törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási
igényt kielégítő tápszerek társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának szempontjairól
és a befogadás vagy a támogatás megváltoztatásáról szóló 32/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet és az
Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térrel kapcsolatos részletes szabályokról szóló 39/2016.
(XII. 21.) EMMI rendelet módosításáról
hatályos: 2019.07.27 - 2019.07.27
A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (3) bekezdés c)
pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018.
(V. 22.) Korm. rendelet 92. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a
Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64. § (1) bekezdés
2. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben –,
a 2. alcím és az 1–3. melléklet tekintetében az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes
adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény 38. § (2) bekezdés p) és t) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.)
Korm. rendelet 92. § (1) bekezdés 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva
a következőket rendelem el:
1. A törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszerek
társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának szempontjairól és a befogadás vagy a
támogatás megváltoztatásáról szóló 32/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet módosítása
1. §1
2. Az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térrel kapcsolatos részletes szabályokról szóló
39/2016. (XII. 21.) EMMI rendelet módosítása
2. § Az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térrel kapcsolatos részletes szabályokról szóló
39/2016. (XII. 21.) EMMI rendelet [a továbbiakban: 39/2016. (XII. 21.) EMMI rendelet] 17. §-a a
következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Ha az érintett adatainak megismerésére ellenőrzés során kerül sor, az (1) bekezdés szerinti
tájékoztatás csak az (1) bekezdés b) pontja szerinti adatot tartalmazza.”
3. § (1) A 39/2016. (XII. 21.) EMMI rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A 39/2016. (XII. 21.) EMMI rendelet 4. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
(3)2
3. Záró rendelkezések
4. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Az 1. §, a 3. § (3) bekezdése és a 3. melléklet 2020. január 1-jén lép hatályba.
1. melléklet a 14/2019. (VII. 26.) EMMI rendelethez

„1. melléklet a 39/2016. (XII. 21.) EMMI rendelethez
Központi eseménykatalógus számára szolgáltatandó adatok
A központi eseménykatalógus számára az alábbi események e mellékletben meghatározott adatait,
az esemény időpontját, a csatlakozó adatkezelő informatikai rendszerében való rögzítés időpontját és
az esemény rögzítéséért felelős személy azonosítóját kell közölni.
A

B

C

1 Esemény leírása

Adatszolgáltatás

Határidő

2 az egészségügyről szóló 1997. évi
CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.)
91. és 92. §-a szerinti fekvőbetegszakellátás megkezdése

– ellátott személyazonosító-típusa és értéke
1 óra
(TAJ)
– beutaló vagy a beutalást megalapozó ellátás
adatai (a felvétel jellege)
– beutaló orvos azonosítója
– beutaló orvos munkahelye
– finanszírozás típusa
– finanszírozási törzsszám
– beutaló/iránydiagnózis
– az ellátást végző kórházi osztály finanszírozási
szerződés szerinti 9 karakteres kódja
– a beteg kezelőorvosának azonosítója
– az ellátásnak az ellátó informatikai
rendszerében értelmezett egyedi azonosítója
– az elektronikus beutaló EESZT azonosítója

3 az Eütv. 91. és 92. §-a szerinti
fekvőbeteg-szakellátás befejezése

– az ellátás megkezdésekor létrehozott
eseménykatalógus bejegyzésazonosítója
– a beteg további sorsa*
– az elektronikus beutaló EESZT azonosítója

1 óra

4 az Eütv. 89. és 90. §-a szerinti
járóbeteg-szakellátás megkezdése

– ellátott személyazonosító-típusa és értéke
(TAJ)
– beutaló vagy a beutalást megalapozó ellátás
adatai (a felvétel jellege)
– beutaló orvos azonosítója
– beutaló orvos munkahelye
– finanszírozás típusa
– naplósorszám
– beutaló/iránydiagnózis
– az ellátást végző szervezeti egység
finanszírozási szerződés szerinti 9 karakteres
kódja
– a beteg kezelőorvosának azonosítója
– az ellátásnak az ellátó informatikai

1 óra

rendszerében értelmezett egyedi azonosítója
– az elektronikus beutaló EESZT azonosítója
5 az Eütv. 89. és 90. §-a szerinti
járóbeteg-szakellátás befejezése

– az ellátás megkezdésekor létrehozott
eseménykatalógus bejegyzésazonosítója
– továbbküldés
– az elektronikus beutaló EESZT azonosítója

1 óra

6 az egészségügyi alapellátásról szóló
2015. évi CXXIII. törvény szerinti
háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás
megkezdése

– ellátott személyazonosító-típusa és értéke
(TAJ)
– az ellátás típusa
– az ellátás helye
– az ellátás oka
– térítési kategória
– a szolgáltatási egység kódja (háziorvosi
szolgálat esetén az országos nyilvántartási
szám)
– a beteg kezelőorvosának azonosítója
– az ellátásnak az ellátó informatikai
rendszerében értelmezett egyedi azonosítója

1 óra

– az ellátás megkezdésekor létrehozott
7 az egészségügyi alapellátásról szóló
2015. évi CXXIII. törvény szerinti
eseménykatalógus bejegyzésazonosítója
háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás – továbbküldés
befejezése

1 óra

8 CT és MR vizsgálat megkezdése

– azon ellátás eseménykatalógusának
bejegyzésazonosítója, amelynek keretében
a vizsgálat elvégzésre került
– ellátott személyazonosító-típusa és értéke
(TAJ)
– beutaló (megrendelő) orvos
– beutaló (megrendelő) orvos munkahelye
– finanszírozás típusa
– naplósorszám
– beutaló/iránydiagnózis
– az ellátást végző szervezeti egység
finanszírozási szerződés szerinti 9 karakteres
kódja
– az ellátásnak az ellátó informatikai
rendszerében értelmezett egyedi azonosítója
– vizsgálat típusa
– az elektronikus beutaló EESZT azonosítója

1 óra

9 CT és MR vizsgálat befejezése

– az ellátás megkezdésekor létrehozott
eseménykatalógus bejegyzésazonosítója

1 óra

– vizsgálat rövid leírása (technológia, régió,
kontrasztanyag-használat, illetve nem
értékelhető vizsgálat)
– az elektronikus beutaló EESZT azonosítója
10 az Eütv. 94. § (1) bekezdése szerinti
mentés megkezdése

– ellátott személyazonosító-típusa és értéke
(TAJ)
– ellátásért felelős személy (a mentőegység
vezetője) azonosítója
– mentési lap azonosítója

11 az Eütv. 94. § (1) bekezdése szerinti
mentés lezárása

– iránydiagnózis
1 óra
– beteget átvevő szervezeti egység azonosítója

12 az egészségügyi ellátás folyamatos
működtetésének egyes szervezési
kérdéseiről szóló 47/2004. (V. 11.)
ESZCSM rendelet
4. § (9) bekezdése szerinti ellátás
(a továbbiakban: SBO esemény)
megkezdése

– ellátott személyazonosító-típusa és értéke
(TAJ)
– ellátott állampolgársága
– érvényes biztosítás országa
– beutaló vagy a beutalást megalapozó ellátás
adatai (a felvétel jellege)
– beutaló orvos azonosítója
– beutaló orvos munkahelye
– naplósorszám/törzsszám
– beutaló/iránydiagnózis
– beutaló azonosítója
– a betegátvételt végző személy azonosítója
– ellátásért felelős személy azonosítója
– szakmakód
– mentőtől való átvétel jelzése

1 óra

13 SBO esemény során végzett triázs

– azon SBO esemény eseménykatalógusának
bejegyzésazonosítója, amelynek keretében
a triázs elvégzésre került
– a triázst végző személy azonosítója
– triázskategória

1 óra

14 SBO esemény kapcsán végzett első
ellátási esemény

– azon SBO esemény eseménykatalógusának
bejegyzésazonosítója, amelynek keretében
a triázs elvégzésre került
– az SBO esemény kódja

1 óra

1 óra

15 SBO esemény kapcsán végzett további – azon SBO esemény eseménykatalógusának
1 óra
bejegyzésazonosítója, amelyhez tartozó ellátás
ellátási események
keretében a triázs elvégzésre került
– az SBO esemény kódja

16 SBO esemény lezárása

– továbbküldés, a beteg további sorsa

1 óra

* A „beteg további sorsa” fogalom megfelel az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási
Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló kormányrendelet szerinti fogalomnak.
”
2. melléklet a 14/2019. (VII. 26.) EMMI rendelethez
A 39/2016. (XII. 21.) EMMI rendelet 4. mellékletében foglalt „Egészségügyi dokumentumok
nyilvántartása” megjelölésű táblázat a következő sorral egészül ki:

1

(A

B

C

Dokumentum
típusa

Határidő

Dokumentum
továbbítása)

4 óra

kötelező

11 Mentési lap

3. melléklet a 14/2019. (VII. 26.) EMMI rendelethez3

1

Az 1. § a 4. § (2) bekezdése alapján 2020. január 1-jén lép hatályba.

2

A 3. § (3) bekezdése a 4. § (2) bekezdése alapján 2020. január 1-jén lép hatályba.

3

A 3. melléklet a 4. § (2) bekezdése alapján 2020. január 1-jén lép hatályba.

