42/2020. (XI. 24.) EMMI rendelet
(hatályos: 2020.11.25 - 2020.11.25)

a kihirdetett veszélyhelyzet miatt szükséges egyes egészségügyi tárgyú
miniszteri rendeletek módosításáról
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 feladatés hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64. § (1) bekezdés 2.
pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben –
,
a 2. alcím tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi
LXXXIII. törvény 83. § (3) bekezdés a) pontjában és (4) bekezdés n) 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 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. § 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 5/A. §-a a következő (1a) és (1b) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A Kormány által az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges
megbetegedést okozó világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar
állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész
területére kihirdetett veszélyhelyzet (a továbbiakban: veszélyhelyzet) időtartama
alatt a szakorvosi javaslatok érvényessége meghosszabbodik a veszélyhelyzet
megszűnését követő 90. napig.
(1b) Ha a szakorvosi javaslat érvényessége a veszélyhelyzet időtartama alatt
lejárt, a háziorvos az egészségügyi dokumentációban rögzíti, hogy a
veszélyhelyzetre tekintettel – az (1a) bekezdés szerinti időtartamig – ideiglenesen
meghosszabbításra került a szakorvosi javaslat.”

2. A gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történő
befogadásáról, támogatással történő rendeléséről, forgalmazásáról, javításáról
és kölcsönzéséről szóló 14/2007. (III. 14.) EüM rendelet módosítása
2. § A gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történő
befogadásáról, támogatással történő rendeléséről, forgalmazásáról, javításáról és
kölcsönzéséről szóló 14/2007. (III. 14.) EüM rendelet 14/B. §-a helyébe a
következő rendelkezés lép:
„14/B. § (1) A Kormány által az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető
tömeges megbetegedést okozó világjárvány következményeinek elhárítása, a
magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében
Magyarország egész területére kihirdetett veszélyhelyzet (a továbbiakban:
veszélyhelyzet) időtartama alatt lejáró, a 13. § (7a) bekezdése szerinti kölcsönzési
idő, valamint a vény 14. § (7) bekezdése szerinti beváltási határideje
meghosszabbodik a veszélyhelyzet megszűnését követő 30. napig.
(2) A veszélyhelyzet ideje alatt lejáró, a 13. § (2a) bekezdése szerinti szakorvosi
javaslat 10. számú mellékletben meghatározott érvényessége meghosszabbodik a
veszélyhelyzet megszűnését követő 90. napig.
(3) Ha a szakorvosi javaslat érvényessége a veszélyhelyzet ideje alatt lejárt, a
háziorvos az egészségügyi dokumentációban rögzíti, hogy a veszélyhelyzetre
tekintettel – a (2) bekezdés szerinti időtartamig – ideiglenesen meghosszabbításra
került a szakorvosi javaslat.”
3. Záró rendelkezések
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

