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Tartalom: 

2020. február 1-jén lép hatályba 

1. Az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 

9/1993. (IV. 2.) NM rendelet módosítása 

 meddőségi kezelések közül a 6530, 6540, 6550, 6560 HBCs-ben elszámolható beavatkozási 

sorozatok kezdete a gyógyszerstimulálási kezelés első napja, második fázisa a petesejtnyerés, 

maximális időtartama a HBCs felső határnapja 

 A 10. számú mellékletben felsorolt meddőségi kezelések közül a 6570 HBCs-ben 

elszámolható beavatkozási sorozatok a Rendeletben előírt számban és gyakorisággal 

jelenthetők. A különálló beavatkozások a 92700 vagy a 92701 OENO kódú eljárás nélkül is 

elszámolhatók a HBCs súlyszámértékének 50 százalékával. 

 A járóbeteg-szakellátás tevékenységi kódjai  

o új OENO 

 16640 Meddőségi vizsgálat, alap, női 

 16641 Meddőségi vizsgálat, férfi 

 16642 Meddőségi vizsgálat, ismételt IVF előtt 

 16643 Meddőségi vizsgálat, bővített I. 

 16644 Meddőségi vizsgálat, bővített II. 

o meghatározott intézetekben végezhetők 

o törölt beavatkozások a járóbeteg-szakellátás tevékenységi kódjai közül 

 92700   Inseminatio arteficialis friss spermával 

 92701   Inseminatio arteficialis fagyasztott spermával 

 homogén betegségcsoportokhoz (a továbbiakban: HBCs)  

o bővült - új HBCS 

o ***# 13P 6570 Inszemináció 3 30 4 0,35941 

o Meghatározott intézeti körben végezhető  

 az aktív fekvőbeteg-ellátási háttér mellett ambuláns formában is nyújtható kúraszerű 

kezelések 

o bővült az új HBCS-vel 

o Elszámolható HBCs csoportok ha BNO és az OENO 

o 6570 N9700, N9710, N9720, N9730, N9740, N9780, N9790 97725, 36158, 13306, 

13410, 13412, 17523, 17524, 92700, 92701 

 

2. Az Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható járóbeteg-szakellátási tevékenységek 

meghatározásáról, az igénybevétel során alkalmazandó elszámolhatósági feltételekről és 

szabályokról, valamint a teljesítmények elszámolásáról szóló 9/2012. (II. 28.) NEFMI rendelet 

módosítása 

 Az egészségügyi eljárások elszámolhatósági feltételeinek szabályai bővült: 

o 6.5. Meddőségi vizsgálatok keretében végezhető eljárások 



 16640* Meddőségi vizsgálat, alap, női 

 16641* Meddőségi vizsgálat, férfi 

 16642* Meddőségi vizsgálat, ismételt IVF előtt 

 16643* Meddőségi vizsgálat, bővített I. 

 16644* Meddőségi vizsgálat, bővített II. 

 OENO kompetencia lista 

o bővült: 

o 16640   Meddőségi vizsgálat, alap, női 

o 16641   Meddőségi vizsgálat, férfi 

o 16642   Meddőségi vizsgálat, ismételt IVF előtt 

o 16643   Meddőségi vizsgálat, bővített I. 

o 16644   Meddőségi vizsgálat, bővített II. 

 04 Szülészet-nőgyógyászat - szakma 

o Törölt OENO a kompetencialistáról: 

 92700 

 92701 

 Az egészségügyi eljárások részletes ellátási és elszámolási szabályai lista  

o bővült: 

o 16640* Meddőségi vizsgálat, alap, női 

o 16641* Meddőségi vizsgálat, férfi 

o 16642* Meddőségi vizsgálat, ismételt IVF előtt 

o 16643* Meddőségi vizsgálat, bővített I. 

o 16644* Meddőségi vizsgálat, bővített II. 

 Törölt beavatkozások: 

o 92700 Inseminatio arteficialis friss spermával 

o 92701 Inseminatio arteficialis fagyasztott spermával 

 Meghatározott BNO kódok mellett elszámolható egészségügyi eljárások bővült: 

o 1a. 16640* Meddőségi vizsgálat, alap, női 

o 1b. 16641* Meddőségi vizsgálat, férfi 

o 1c. 16642* Meddőségi vizsgálat, ismételt IVF előtt 

o 1d. 16643* Meddőségi vizsgálat, bővített I. 

o 1e. 16644* Meddőségi vizsgálat, bővített II. 

 Meghatározott OENO kódok mellett elszámolható egészségügyi eljárások  

o listájából törlésre került: 

 99985Kiegészítő pont betegfelügyeletért 30 percen túl 

 409. 92700 Inseminatio arteficialis friss spermával 

 410. 92701 Inseminatio arteficialis fagyasztott spermával 

 

3. A gyógyító-megelőző ellátás jogcímén az Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható 

homogén betegségcsoportok kódolási és besorolási szabályairól szóló 10/2012. (II. 28.) NEFMI 

rendelet módosítása 

 

 Az aktív és kúraszerű ellátások folyamatábrái változott (meddőségi eljárások) 

 Az aktív fekvőbeteg-ellátás diagnózisainak és beavatkozásainak besorolási táblázatai  

o bővült – új HBCS 



 **** 13P 6570    Inszemináció 

 A fekvőbeteg-szakellátás beavatkozásainak listája 

o új beavatkozások: 

 13306 Spermavizsgálat automatával * 

 13410 Spermagyűjtés * 

 13412 Sperma-előkészítés fagyasztást követően, spermapreparálás * 

 17523 Spermatogram * 

 17524 Spermium vándorlási teszt ejakulatumban * 

 36158 Folliculometria UH módszerrel * 

 97725 Ovuláció indukció * 

o módosított beavatkozások (besorolási szempont lett)  

 92700 Inseminatio arteficialis friss spermával * 

 92701 Inseminatio arteficialis fagyasztott spermával * 

 

  



A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (4) bekezdés k), l) és 

m) 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 2–3. alcím, valamint az 5–11. melléklet tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 

1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (6) bekezdés f) 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 következőket rendelem el: 

  



1. Az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 

9/1993. (IV. 2.) NM rendelet módosítása 

1. § Az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 

9/1993. (IV. 2.) NM rendelet (a továbbiakban: R1.) 7. § (3) bekezdése helyébe a következő 

rendelkezés lép, és a § a következő (3a) bekezdéssel egészül ki: 

„(3) A 10. számú mellékletben felsorolt meddőségi kezelések közül a 6530, 6540, 6550, 6560 HBCs-

ben elszámolható beavatkozási sorozatok kezdete a gyógyszerstimulálási kezelés első napja, második 

fázisa a petesejtnyerés, maximális időtartama a HBCs felső határnapja. A kezelések a kötelező 

egészségbiztosítás keretében igénybe vehető meddőségkezelési eljárásokról szóló 49/1997. (XII. 17.) 

NM rendeletben (a továbbiakban: Rendelet) előírt számban és gyakorisággal jelenthetők. A kezelések 

fázisai (a különálló beavatkozások) csak egymást követő sorrendben jelenthetők, az első két 

beavatkozásért 1,00000 súlyszám külön is elszámolható. A HBCs súlyszámérték tartalmazza a hűtési 

költségeket is. 

(3)72 A 10. számú mellékletben felsorolt meddőségi kezelések kezdete a gyógyszerstimulálási kezelés 

első napja, második fázisa a petesejtnyerés, maximális időtartama a HBCs felső határnapja. A 

kezelések a kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető meddőségkezelési eljárásokról 

szóló 49/1997. (XII. 17.) NM rendeletben előírt számban és gyakorisággal jelenthetők. A kezelések 

fázisai (a különálló beavatkozások) csak egymást követő sorrendben jelenthetők, az első két 

beavatkozásért 1,00000 súlyszám külön is elszámolható. A HBCs súlyszámérték tartalmazza a hűtési 

költségeket is. 

(3a) A 10. számú mellékletben felsorolt meddőségi kezelések közül a 6570 HBCs-ben elszámolható 

beavatkozási sorozatok a Rendeletben előírt számban és gyakorisággal jelenthetők. A különálló 

beavatkozások a 92700 vagy a 92701 OENO kódú eljárás nélkül is elszámolhatók a HBCs 

súlyszámértékének 50 százalékával.” 

2. § (1) Az R1. 2. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul. 

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

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

(4) Az R1. 10. számú melléklete a 4. melléklet szerint módosul. 

  



2. Az Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható járóbeteg-szakellátási tevékenységek 

meghatározásáról, az igénybevétel során alkalmazandó elszámolhatósági feltételekről és 

szabályokról, valamint a teljesítmények elszámolásáról szóló 9/2012. (II. 28.) NEFMI rendelet 

módosítása 

3. § (1) Az Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható járóbeteg-szakellátási tevékenységek 

meghatározásáról, az igénybevétel során alkalmazandó elszámolhatósági feltételekről és 

szabályokról, valamint a teljesítmények elszámolásáról szóló 9/2012. (II. 28.) NEFMI rendelet (a 

továbbiakban: R2.) 1. melléklete az 5. melléklet szerint módosul. 

(2) Az R2. 2. melléklete a 6. melléklet szerint módosul. 

(3) Az R2. 3. melléklete a 7. melléklet szerint módosul. 

(4) Az R2. 4. melléklete a 8. melléklet szerint módosul. 

4. § Hatályát veszti az R2. 5. mellékletében foglalt táblázat 409. és 410. sora. 

Meghatározott OENO kódok mellett elszámolható egészségügyi eljárások 

99985Kiegészítő pont betegfelügyeletért 30 percen túl 

409. 92700 Inseminatio arteficialis friss spermával 

410. 92701 Inseminatio arteficialis fagyasztott spermával 

  



3. A gyógyító-megelőző ellátás jogcímén az Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható 

homogén betegségcsoportok kódolási és besorolási szabályairól szóló 10/2012. (II. 28.) NEFMI 

rendelet módosítása 

5. § (1) A gyógyító-megelőző ellátás jogcímén az Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható 

homogén betegségcsoportok kódolási és besorolási szabályairól szóló 10/2012. (II. 28.) NEFMI 

rendelet (a továbbiakban: R3.) 1. melléklete a 9. melléklet szerint módosul. 

(2) Az R3. 2. melléklete a 10. melléklet szerint módosul. 

(3) Az R3. 4. melléklete a 11. melléklet szerint módosul. 

4. Záró rendelkezések 

6. § Ez a rendelet 2020. február 1-jén lép hatályba. 

  



1. melléklet a 2/2020. (I. 30.) EMMI rendelethez 

1.    Az R1. 2. számú melléklet „A járóbeteg-szakellátás tevékenységi kódjai” megjelölésű rész a 

„16631” megjelölésű sort követően a következő sorokkal egészül ki:  

  (Kód Index Tevékenység megnevezése Pont) 

  16640 56 Meddőségi vizsgálat, alap, női 104 848 

  16641 56 Meddőségi vizsgálat, férfi 36 125 

  16642 56 Meddőségi vizsgálat, ismételt IVF előtt 46 222 

  16643 56 Meddőségi vizsgálat, bővített I. 148 596 

  16644 56 Meddőségi vizsgálat, bővített II. 134 949 

 

2.    Az R1. 2. számú melléklet „A járóbeteg-szakellátásban használt index/* jelzésű eljárások az 

alábbi intézetekben végezhetők, a szakmai feltételektől és igényektől függően a NEAK-kal kötött 

szerződésben meghatározott mennyiségi korlátozással” megjelölésű rész a következő 56 ponttal 

egészül ki:  

56 

  2137 Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház 

  2880 Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházak 

  2894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ 

  2912 Pécsi Tudományegyetem 

  2915 Semmelweis Egyetem 

  2917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ 

  8714 KAÁLI Ambuláns Nőgyógyászati Intézet Kft. 

  C030 Sterilitás Egészségügyi Ellátó Kft., Budapest 

  C149 Pannon Reprodukciós Intézet és Szolgáltató Kft., Tapolca 

  C247 Forgács Intézet Egészségügyi és Szolgáltató Kft., Budapest” 

 

3.    Hatályát veszti az R1. 2. számú melléklet „A járóbeteg-szakellátás tevékenységi kódjai” 

megjelölésű rész „92700” és „92701” megjelölésű sora. 



92700   Inseminatio arteficialis friss spermával 3755 

92701   Inseminatio arteficialis fagyasztott spermával 4100 

 

  



2. melléklet a 2/2020. (I. 30.) EMMI rendelethez 

homogén betegségcsoportokhoz (a továbbiakban: HBCs) 

Az R1. 3. számú melléklete a „** Főcsoport: 13”, „*** 13P”, „6560” sorát követően a következő sorral 

egészül ki: 

(** Főcsoport: 

13 
Női reproduktív rendszeri betegségek Alsó határnap 

Felső 

határnap 

Normatív 

nap 
Súlyszám) 

***# 13P 6570 Inszemináció 3 30 4 0,35941 

 

  



3. melléklet a 2/2020. (I. 30.) EMMI rendelethez 

Az R1. 4. számú melléklet „14 Főcsoport” része a következő 94/g. ponttal egészül ki: 

Meghatározott intézeti körben végezhető ellátásokat tartalmazó homogén betegségcsoportok 

94/g. *13P 6570 Inszemináció 

2137  Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház 

2880  Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházak 

2894  Debreceni Egyetem Klinikai Központ 

2912  Pécsi Tudományegyetem 

2915  Semmelweis Egyetem 

2917   Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ 

8714  KAÁLI Ambuláns Nőgyógyászati Intézet Kft.  

C030  Sterilitás Egészségügyi Ellátó Kft., Budapest 

C149  Pannon Reprodukciós Intézet és Szolgáltató Kft., Tapolca 

C247  Forgács Intézet Egészségügyi és Szolgáltató Kft., Budapest 

 

  



4. melléklet a 2/2020. (I. 30.) EMMI rendelethez 

Az R1. 10. számú melléklet „5. Meddőség” pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

A 10. számú melléklet tartalmazza az aktív fekvőbeteg-ellátási háttér mellett ambuláns formában is 

nyújtható kúraszerű kezeléseket. 

  
(Elszámolható HBCs 

csoportok: 
ha BNO: és az OENO:) 

5. 

Meddőség 

6530, 6540, 6550, 

6560 

13. főcsoport bármely 

fődiagnózisként elfogadott 

betegsége 

14703, 92722, 97722, 97723, 

97724 

6570 
N9700, N9710, N9720, N9730, 

N9740, N9780, N9790 

97725, 36158, 13306, 13410, 

13412, 17523, 17524, 92700, 

92701 

6530, 6540, 6550, 

6560 

13. főcsoport bármely 

fődiagnózisként elfogadott 

betegsége 

14703, 92722, 97722, 97723, 

97724 

 

  



5. melléklet a 2/2020. (I. 30.) EMMI rendelethez 

Az R2. 1. melléklet 6. pontja a következő 6.5. alponttal egészül ki: 

Az egészségügyi eljárások elszámolhatósági feltételeinek szabályai 

6.5. Meddőségi vizsgálatok keretében végezhető eljárások 

16640* Meddőségi vizsgálat, alap, női 

Fizikális vizsgálatok Női fizikális alapvizsgálat 

Hormonvizsgálatok 

Follikulus Stimuláló Hormon (FSH) meghatározása 

Luteinizáló Hormon (LH) meghatározása 

Prolaktin meghatározása 

Ösztradiol meghatározása 

Ösztriol meghatározása szérumban 

Thyreoidea-Stimuláló Hormon supersensitiv meghatározása 

Progeszteron meghatározása 

DHEA-szulfát (DHEA-S) meghatározása 

Anti-Müllerian hormon meghatározása 

Inhibin meghatározása 

Parathormon meghatározása 

Parathormon related peptide (PRP) meghatározása 

Vérkép és vércsoport vizsgálat 
Vérkép, automatával IV. 

Laboratóriumi vércsoport meghatározás (AB0, Rh) 

Vírusszerológiai, szerológiai 

vizsgálatok 

HBsAg AG kimutatása 

Hepatitis-C vírus AT kimutatása 

HIV AT kimutatása 

Rubeola vírus AT kimutatása 

Rapid plasma reagin (RPR) vizsgálat 



TPHA vizsgálat 

Átjárhatóság vizsgálatok 

Hysterosalpingo-contrast-sonographia (HyCoSy) 

Hysterosalpingographia 

Chromopertubatio 

Chromopertubatio laparoscopica 

Szelektív salpingográfia  

Falloposcopia laparoscopica 

Falloposcopia transvaginalis 

Salpingoscopia 

Fertiloscopia 

Hysteroscopia 

Képalkotó vizsgálatok 

Kismedencei transvaginális UH 

Folliculometria UH módszerrel 

Medence MR vizsgálata natív 

Medence MR vizsgálata iv. kontrasztanyag adását követőleg 

Medence MR vizsgálata natív plusz iv. kontrasztanyag adását 

követőleg 

Anyagcsere vizsgálatok 

1-25 Dihydroxy-D vitamin meghatározása ligand assay-vel 

Inzulin meghatározása 

Glukóz meghatározása hexokináz módszerrel 

Csontsűrűség mérése végtagcsontokon 

Összes kalcium meghatározása 

Ionizált kalcium meghatározása 

Kalcium meghatározása vizeletben 

Kalcitonin meghatározása 



Foszfor meghatározása szérumban 

Cytológia Cytológiai vizsgálat 

Genetikai vizsgálatok 
Chromosoma analízis rövid idejű sejttenyésztéssel 

Chromosoma analízis hosszú idejű sejttenyésztéssel 

Hüvelyváladék vizsgálat Hüvelyváladék vizsgálata festett kenetben 

Biopsia Biopsia endometrii 

 

16641* Meddőségi vizsgálat, férfi 

Fizikális vizsgálatok 
Andrológiai fizikális alapvizsgálatok 

Rectum digitális vizsgálata 

Hormonvizsgálatok 

Follikulus Stimuláló Hormon (FSH) meghatározása 

Luteinizáló Hormon (LH) meghatározása 

Prolaktin meghatározása 

Szabad tesztoszteron meghatározása 

Totál tesztoszteron meghatározása 

Dihidrotesztoszteron meghatározás 

Vírusszerológiai, szerológiai 

vizsgálatok 

HBsAg AG kimutatása 

Hepatitis-C vírus AT kimutatása 

HIV AT kimutatása 

Chlamydia AT kimutatása 

Chlamydia, Legionella AG kimutatása 

Mycoplasma AT kimutatása  

Andrológiai vizsgálatok 

Spermium vándorlási teszt ejakulatumban 

Spermavizsgálat automatával 

Spermatogram 



Funkcionális vizsgálatok 

Penetráció teszt 

Postcoitalis kenet levétele 

Postcoitalis kenet vizsgálata 

Spermium-cervixnyák interakció 

Kevert antiglobulin reakció 

Akrozin aktivitás meghatározása 

Képalkotó vizsgálatok 

Herezacskó UH vizsgálata 

Duplex UH, férfi nemi szervek 

Natív has átvilágítás 

Teljes has és medence CT vizsgálata natív 

Teljes has és medence CT vizsgálata natív és iv. kontrasztanyag 

adását követőleg 

Teljes has MR vizsgálata natív 

Teljes has MR vizsgálata iv. kontrasztanyag adását követőleg 

Teljes has MR vizsgálata natív plusz iv. kontrasztanyag adását 

követőleg 

Hasi (áttekintő, komplex) UH vizsgálat 

Duplex UH, hasi erek 

Kismedence transabdominalis UH vizsgálat 

Transrectalis UH vizsgálat 

Deferentográfia 

Here térfogatának vizsgálata tesztométerrel 

Anyagcsere vizsgálatok 

Cink meghatározása 

Neutrális alfa glükozidáz 

Fruktóz meghatározása 

Mikrobiológiai vizsgálatok Mycoplasma és egyéb, különleges tenyésztési eljárásokat igénylő 



baktérium tenyésztése 

Chlamydia trachomatis kimutatása, molekuláris biológiai 

módszerrel 

Mikroszkópos vizsgálat, tenyésztetlen anyagból 

Parazita vizsgálata vizeletben 

Parazita tenyésztése 

Genetikai vizsgálatok 
Chromosoma analízis rövid idejű sejttenyésztéssel 

Chromosoma analízis hosszú idejű sejttenyésztéssel 

Biopszia Biopsia testis 

 

16642* Meddőségi vizsgálat, ismételt IVF előtt 

Fizikális vizsgálatok Női fizikális alapvizsgálat 

Hormonvizsgálatok 

Follikulus Stimuláló Hormon (FSH) meghatározása 

Luteinizáló Hormon (LH) meghatározása 

Prolaktin meghatározása 

Ösztradiol meghatározása 

Ösztriol meghatározása szérumban 

Thyreoidea-Stimuláló Hormon supersensitiv meghatározása 

Progeszteron meghatározása 

DHEA-szulfát (DHEA-S) meghatározása 

Anti-Müllerian hormon meghatározása 

Képalkotó vizsgálatok Kismedencei transvaginális UH 

Vérkép vizsgálat Vérkép, automatával IV. 

Vírusszerológiai, szerológiai vizsgálatok 

HBsAg AG kimutatása 

Hepatitis-C vírus AT kimutatása 

HIV AT kimutatása 



Hüvelyváladék vizsgálat Hüvelyváladék vizsgálata festett kenetben 

Cytológia Cytológiai vizsgálat 

 

16643* Meddőségi vizsgálat, bővített I. 

Fizikális vizsgálatok Női fizikális alapvizsgálat 

Hormonvizsgálatok 

Follikulus Stimuláló Hormon (FSH) meghatározása 

Luteinizáló Hormon (LH) meghatározása 

Prolaktin meghatározása 

Ösztradiol meghatározása 

Ösztriol meghatározása szérumban 

Thyreoidea-Stimuláló Hormon supersensitiv meghatározása 

Progeszteron meghatározása 

DHEA-szulfát (DHEA-S) meghatározása 

Anti-Müllerian hormon meghatározása 

Vérkép vizsgálat Vérkép, automatával IV. 

Vírusszerológiai, szerológiai 

vizsgálatok 

HBsAg AG kimutatása 

Hepatitis-C vírus AT kimutatása 

HIV AT kimutatása 

Hüvelyváladék vizsgálat Hüvelyváladék vizsgálata festett kenetben 

Cytológia Cytológiai vizsgálat 

Immunológiai vizsgálatok 

Aktivált parciális thromboplasztin idő 

Fibrinogén meghatározása 

D-dimer kvantitatív meghatározása 

Antitrombin-III aktivitás meghatározása 

Protein C aktivitás meghatározása 



Protein S aktivitás meghatározása 

APC rezisztencia funkcionális teszt 

Lupus antikoaguláns szűrőteszt 

Lupus antikoaguláns megerősítő teszt 

Antinukleáris antitest (faktor, ANA, ANF) mennyiségi 

meghatározása 

Kettősszálú DNS elleni antitest meghatározása 

Kardiolipin AAT meghatározása 

Béta2-glikoprotein I elleni antitest meghatározás izotípusonként 

Protrombin elleni antitest meghatározása, izotípusonként 

Hexagonális foszfolipid teszt 

Thyreoidea-peroxidáz elleni antitest meghatározása 

Thyreoglobulin AAT meghatározása 

Szöveti transzglutamináz elleni antitest meghatározása, 

izotípusonként 

Gliadin elleni antitest meghatározása, izotípusonként 

Endomizium elleni antitest kimutatása, izotípusonként 

Annexin elleni antitest IgG/IgM 

Protrombin elleni antitest meghatározása, izotípusonként 

C1q elleni antitest meghatározása 

Foszfatidilszerin elleni antitest meghatározása izotípusonkén 

Természetes ölősejt (NK sejt) arány meghatározás 

Természetes ölősejt (NK sejt ölő képesség) funkcionális vizsgálat 

Th1/Th2 irányultság vizsgálata (IFNg/IL-4 arány) 

Celluláris immunstátusz meghatározás endometriumból  

Celluláris immunstátusz meghatározás perifériás vérből 



Genetikai vizsgálatok 

II. faktor G20210A mutáció 

Az FV Leiden mutáció meghatározása molekuláris biológiai 

módszerrel 

Az MTHFR C677T polimorfizmus meghatározása molekuláris 

biológiai módszerrel 

MTHFR A1298C mutáció 

PAI-1 4G/5G polimorfizmus  

Chromosoma analízis rövid idejű sejttenyésztéssel 

Chromosoma analízis hosszú idejű sejttenyésztéssel 

 

16644* Meddőségi vizsgálat, bővített II. 

Fizikális vizsgálatok Női fizikális alapvizsgálat 

Hormonvizsgálatok 

Follikulus Stimuláló Hormon (FSH) meghatározása 

Luteinizáló Hormon (LH) meghatározása 

Prolaktin meghatározása 

Ösztradiol meghatározása 

Ösztriol meghatározása szérumban 

Thyreoidea-Stimuláló Hormon supersensitiv meghatározása 

Progeszteron meghatározása 

DHEA-szulfát (DHEA-S) meghatározása 

Anti-Müllerian hormon meghatározása 

Vérkép vizsgálat Vérkép, automatával IV. 

Vírusszerológiai, szerológiai 

vizsgálatok 

HBsAg AG kimutatása 

Hepatitis-C vírus AT kimutatása 

HIV AT kimutatása 

Hüvelyváladék vizsgálat Hüvelyváladék vizsgálata festett kenetben 



Cytológia Cítológiai vizsgálat 

Immunológiai vizsgálatok 

Aktivált parciális thromboplasztin idő 

Fibrinogén meghatározása 

D-dimer kvantitatív meghatározása 

Antitrombin-III aktivitás meghatározása 

Protein C aktivitás meghatározása 

Protein S aktivitás meghatározása 

APC rezisztencia funkcionális teszt 

Lupus antikoaguláns szűrőteszt 

Lupus antikoaguláns megerősítő teszt 

Antinukleáris antitest (faktor, ANA, ANF) mennyiségi 

meghatározása 

Kettősszálú DNS elleni antitest meghatározása 

Kardiolipin AAT meghatározása 

Béta2-glikoprotein I elleni antitest meghatározás izotípusonként 

Protrombin elleni antitest meghatározása, izotípusonként 

Hexagonális foszfolipid teszt 

Thyreoidea-peroxidáz elleni antitest meghatározása 

Thyreoglobulin AAT meghatározása 

Szöveti transzglutamináz elleni antitest meghatározása, 

izotípusonként 

Gliadin elleni antitest meghatározása, izotípusonként 

Endomizium elleni antitest kimutatása, izotípusonként 

Annexin elleni antitest IgG/IgM 

Protrombin elleni antitest meghatározása, izotípusonként 

C1q elleni antitest meghatározása 



Foszfatidilszerin elleni antitest meghatározása izotípusonkén 

Természetes ölősejt (NK sejt) arány meghatározás 

Természetes ölősejt (NK sejt ölő képesség) funkcionális vizsgálat 

Th1/Th2 irányultság vizsgálata (IFNg/IL-4 arány) 

Celluláris immunstátusz meghatározás endometriumból  

Celluláris immunstátusz meghatározás perifériás vérből 

Genetikai vizsgálatok 

II. faktor G20210A mutáció 

Az FV Leiden mutáció meghatározása molekuláris biológiai 

módszerrel 

Az MTHFR C677T polimorfizmus meghatározása molekuláris 

biológiai módszerrel 

MTHFR A1298C mutáció 

PAI-1 4G/5G polimorfizmus  

 

  



6. melléklet a 2/2020. (I. 30.) EMMI rendelethez 

A 2. melléklet tartalmazza a kompetencia listát. Az eljárást azon szakmák számára lehet elszámolni, 

amelyek rovatában az OENO kód sorában „O” vagy „X” jelzés található. Az „X” jelzés az eljárás 

paramétereinek meghatározásában a felelős szakmát jelöli. 

1.    Az R2. 2. melléklet I. pontjában foglalt táblázat a „16631” megjelölésű sorát követően a 

következő sorokkal egészül ki: 

  (OENO kód Cs Egészségügyi eljárás 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

  16640   Meddőségi vizsgálat, alap, női       ´                 

  16641   Meddőségi vizsgálat, férfi       ´                 

  16642   Meddőségi vizsgálat, ismételt IVF előtt       ´                 

  16643   Meddőségi vizsgálat, bővített I.       ´                 

  16644   Meddőségi vizsgálat, bővített II.       ´                 

  
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 7308 

OENO 

kód2) 

                                                              16640 

                                                              16641 

                                                              16642 

                                                              16643 

                                                              16644 

 

04 Szülészet-nőgyógyászat 

2.    Hatályát veszti az R2. 2. melléklet I. pontjában foglalt táblázat „92700” és „92701” megjelölésű 

sora. 

 

  



7. melléklet a 2/2020. (I. 30.) EMMI rendelethez 

1. Az R2. 3. melléklete a „16631 Vaginoscopia” megjelölésű részét követően a következő 

rendelkezéssel egészül ki: 

Az egészségügyi eljárások részletes ellátási és elszámolási szabályai 

16640* Meddőségi vizsgálat, alap, női 

A meddőségi centrumban történt regisztrációt követő meddőségi alapvizsgálat, amely magában 

foglalja „Az infertilitas és subfertilitas kivizsgálásáról és az asszisztált reprodukciós kezelésekről” szóló 

szakmai irányelv szerinti anamnézis felvételt és vizsgálatokat. 

16641* Meddőségi vizsgálat, férfi 

A meddőségi centrumban történt regisztrációt követő meddőségi vizsgálat, amely magában foglalja 

„Az infertilitas és subfertilitas kivizsgálásáról és az asszisztált reprodukciós kezelésekről” szóló 

szakmai irányelv szerinti anamnézis felvételt és vizsgálatokat. 

16642* Meddőségi vizsgálat, ismételt IVF előtt 

A második, a negyedik és többedik IVF ciklusok megkezdése előtt végzett vizsgálat, amely magában 

foglalja „Az infertilitas és subfertilitas kivizsgálásáról és az asszisztált reprodukciós kezelésekről”szóló 

szakmai irányelv szerinti anamnézis felvételt és vizsgálatokat. 

16643* Meddőségi vizsgálat, bővített I. 

A második sikertelen IVF utáni és a habituális vetélők vizsgálata a harmadik IVF ciklus megkezdése 

előtt, amely magában foglalja „Az infertilitas és subfertilitas kivizsgálásáról és az asszisztált 

reprodukciós kezelésekről” szóló szakmai irányelv szerinti anamnézis felvételt és vizsgálatokat. 

16644* Meddőségi vizsgálat, bővített II. 

Legalább négy sikertelen inseminatio utáni, IVF kezelést megelőző vizsgálat, amely magában foglalja 

„Az infertilitas és subfertilitas kivizsgálásáról és az asszisztált reprodukciós kezelésekről” szóló 

szakmaiirányelv szerinti anamnézis felvételt és vizsgálatokat.” 

2. Hatályát veszti az R2. 3. melléklet „92700 Inseminatio arteficialis friss spermával” és „92701 

Inseminatio arteficialis fagyasztott spermával” megjelölésű része. 

  



8. melléklet a 2/2020. (I. 30.) EMMI rendelethez 

Az R2. 4. mellékletében foglalt táblázat a következő 1a–1e. ponttal egészül ki: 

Meghatározott BNO kódok mellett elszámolható egészségügyi eljárások 

1a. 16640* Meddőségi vizsgálat, alap, női 

N9700 Anovulatióval kapcsolatos infertilitás 

N9710 Méhkürt eredetű infertilitás 

N9720 Méheredetű női infertilitás 

N9730 Méhnyakeredetű infertilitás 

N9740 A férfipartner tényezőivel társult női infertilitás 

N9780 Egyéb eredetű női infertilitás 

N9790 Női infertilitás, k.m.n. 

1b. 16641* Meddőségi vizsgálat, férfi 

N46H0 Férfi meddőség 

1c. 16642* Meddőségi vizsgálat, ismételt IVF előtt 

N9700 Anovulatióval kapcsolatos infertilitás 

N9710 Méhkürt eredetű infertilitás 

N9720 Méheredetű női infertilitás 

N9730 Méhnyakeredetű infertilitás 

N9740 A férfipartner tényezőivel társult női infertilitás 

N9780 Egyéb eredetű női infertilitás 

N9790 Női infertilitás, k.m.n. 

1d. 16643* Meddőségi vizsgálat, bővített I. 

N9700 Anovulatióval kapcsolatos infertilitás 

N9710 Méhkürt eredetű infertilitás 

N9720 Méheredetű női infertilitás 



N9730 Méhnyakeredetű infertilitás 

N9740 A férfipartner tényezőivel társult női infertilitás 

N9780 Egyéb eredetű női infertilitás 

N9790 Női infertilitás, k.m.n. 

1e. 16644* Meddőségi vizsgálat, bővített II. 

N9700 Anovulatióval kapcsolatos infertilitás 

N9710 Méhkürt eredetű infertilitás 

N9720 Méheredetű női infertilitás 

N9730 Méhnyakeredetű infertilitás 

N9740 A férfipartner tényezőivel társult női infertilitás 

N9780 Egyéb eredetű női infertilitás 

N9790 Női infertilitás, k.m.n. 

 

  



9. melléklet a 2/2020. (I. 30.) EMMI rendelethez 

Az R3. 1. melléklet „6. Kúraszerű ellátás” pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

I. Az aktív és kúraszerű ellátások folyamatábrái 

„6. Kúraszerű ellátás 



 



 



” 

régi: 

  



10. melléklet a 2/2020. (I. 30.) EMMI rendelethez 

Az R3. 2. melléklete a „**** 13 6560 ICSI eljárás, a megtapadást elősegítő módszerrel” megjelölésű 

részét követően a következő rendelkezéssel egészül ki: 

Az aktív fekvőbeteg-ellátás diagnózisainak és beavatkozásainak besorolási táblázatai 

**** 13P 6570    Inszemináció 

BETEGSÉGEK  

N9700    Anovulatióval kapcsolatos infertilitás 

N9710    Méhkürt eredetű infertilitás 

N9720    Méheredetű női infertilitás 

N9730    Méhnyakeredetű infertilitás 

N9740    A férfipartner tényezőivel társult női infertilitás 

N9780    Egyéb eredetű női infertilitás 

N9790    Női infertilitás, k.m.n. 

ÉS BEAVATKOZÁSOK  

97725    Ovuláció indukció 

ÉS BEAVATKOZÁSOK  

36158    Folliculometria UH módszerrel 

ÉS BEAVATKOZÁSOK 

13306    Spermavizsgálat automatával 

13410    Spermagyűjtés 

13412    Sperma-előkészítés fagyasztást követően, spermapreparálás 

17523    Spermatogram 

17524    Spermium vándorlási teszt ejakulatumban 

ÉS BEAVATKOZÁSOK 

92700    Inseminatio arteficialis friss spermával 

92701    Inseminatio arteficialis fagyasztott spermával” 

  



11. melléklet a 2/2020. (I. 30.) EMMI rendelethez 

1.    Az R3. 4. mellékletében foglalt táblázat a „12780” megjelölésű sorát követően a következő 

sorokkal egészül ki: 

A fekvőbeteg-szakellátás beavatkozásainak listája 

  
(KÓD MEGNEVEZÉS 

BESOROLÁSI  

SZEMPONT) 

  13306 Spermavizsgálat automatával * 

  13410 Spermagyűjtés * 

  13412 Sperma-előkészítés fagyasztást követően, spermapreparálás * 

  17523 Spermatogram * 

  17524 Spermium vándorlási teszt ejakulatumban * 

  36158 Folliculometria UH módszerrel * 

  97725 Ovuláció indukció * 

 

4.    Az R3. 4. mellékletében foglalt táblázat „92700” és „92701” megjelölésű sorai helyébe a 

következő rendelkezések lépnek: 

  
(KÓD MEGNEVEZÉS 

BESOROLÁSI  

SZEMPONT) 

  92700 Inseminatio arteficialis friss spermával * 

  92701 Inseminatio arteficialis fagyasztott spermával * 

92700 Inseminatio arteficialis friss spermával   

92701 Inseminatio arteficialis fagyasztott spermával   

 


