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• gyógyászati ellátások árához, valamint a gyógyászati segédeszközök árához, javítási és kölcsönzési 

díjához nyújtott támogatás 
 
 
A Kormány a kötelezı egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § 
(2) bekezdés c) pontjában, 
a 2. §-nak a kötelezı egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 
végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet 7/A. § (1)–(2) bekezdését 
megállapító rendelkezése tekintetében a kötelezı egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. 
évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés w) pontjában, 
az 5. § tekintetében a kötelezı egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. 
törvény 83. § (2) bekezdés u) pontjában és 
a 7. § tekintetében a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-
ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. 
törvény 77. § (1) bekezdés f) pontjában 
kapott felhatalmazás alapján, 
az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában megállapított feladatkörében eljárva a 
következıket rendeli el: 

1. § A kötelezı egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 
végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 1. § (2) 
bekezdése a következı e)–l) ponttal egészül ki: 

(E rendelet alkalmazásában) 
„e) funkcionális alcsoport: az MSZ EN ISO 9999 szabvány szerinti hatodik szintő 
tizenkétjegyő besorolási csoport (ISO12), 
f) funkcionális csoport: az MSZ EN ISO 9999 szabvány szerinti ötödik szintő tízjegyő 
besorolási csoport (ISO10), 
g) funkcionális elv szerinti fixcsoport: funkcionális csoport vagy funkcionális alcsoport 
szintjén megképzett támogatási csoport, 
h) közfinanszírozás alapjául elfogadott ár: az OEP által az árhoz nyújtott támogatás 
számításához figyelembe vett nettó összeg, 
i) rendeltetés szerinti fixcsoport: rendeltetési csoport szintjén megképzett támogatási csoport, 
j) rendeltetési csoport: az MSZ EN ISO 9999 szabvány szerinti negyedik szintő nyolcjegyő 
besorolási csoport (ISO8), 
k) rövid használati idejő eszköz: hat hónapnál nem hosszabb kihordási idejő, egyszer 
használatos eszköznek nem minısülı gyógyászati segédeszköz, 
l) kombinált kiszerelés: olyan gyógyászati segédeszköz, amely úgy jön létre, hogy a 
forgalomba hozó kettı vagy több, általa forgalomba hozott, azonos kihordási idejő, egyszer 
használatos vagy rövid használati idejő eszközt – az eszközök csomagolására vonatkozó 
szabályok betartásával – gyárilag egy kiszerelésbe helyez, és e kiszerelésre vonatkozóan a 
Gyftv. 32. §-a szerinti külön kérelmet nyújt be az OEP-hez.” 



2010. június 1-jén lép hatályba. 

(2) E rendelet alkalmazásában 
a) gyógyfürdı: az a létesítmény, amit a természetes gyógytényezıkrıl szóló rendelet alapján az Országos 

Tisztifıorvosi Hivatal annak nyilvánít, 
b) jövedelem: 
ba) az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai összegének kiszámításánál az Ebtv. által meghatározott idıszakban 

a biztosított által elért, a Tbj. 19. § (3) bekezdése szerint fizetendı egészségbiztosítási járulék alapját képezı 
jövedelem, 

bb) az Ebtv. 26. §-a és 50. §-a alapján benyújtott méltányossági kérelmek elbírálásánál a személyi 
jövedelemadóról szóló törvényben jövedelemként meghatározott vagyoni érték (bevétel) munkavállalói 
járulékkal, személyi jövedelemadóval, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal, magán-nyugdíjpénztári tagdíjjal, 
valamint a jövedelemadóról szóló törvényben elismert költségekkel csökkentett része, függetlenül attól, hogy 
adómentesnek vagy adókötelesnek minısül, 

c) irányadó idıszak: az ellátásra jogosultságot megelızı naptári év elsı napjától az ellátásra jogosultságot 
megelızı napig terjed, ha a biztosítás folyamatos, 
d) számítási idıszak: az Ebtv. 48. § (2)–(3) bekezdésében meghatározott idıszak. 

2. § A Vhr. 7/A. §-a helyébe a következı rendelkezés lép: 

„7/A. § (1) A biztosított az Ebtv. 21. § (2) bekezdése alapján fekvıbeteg-gyógyintézeti (a 
továbbiakban: gyógyintézeti) kezelése alatt, vagy elbocsátása elıtt akkor jogosult árhoz 
nyújtott támogatással gyógyászati segédeszközre, ha számára az eszköz használata a 
rehabilitációjához, betanításához, végleges ellátásához, ideiglenes protézissel történı 
ellátásához már a gyógyintézetben tartózkodása alatt indokolt és a gyógyászati segédeszköz 
alkalmazása vagy használata a fekvıbeteg-ellátás keretében nem finanszírozott. A 
gyógyászati segédeszközt a gyógyintézet orvosa rendeli, ha a felírói körre vagy a szakorvosi 
javaslat tételére meghatározott szakképesítés valamelyikének megfelelı szakvizsgával 
rendelkezik. 
(2) A biztosított az Ebtv. 21. § (2) bekezdése alapján akkor is jogosult a gyógyászati 
segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történı befogadásáról, támogatással történı 
rendelésérıl, forgalmazásáról, javításáról és kölcsönzésérıl szóló miniszteri rendeletben (a 
továbbiakban: R.) foglalt feltételek szerint támogatásban részesülı 
a) fogpótlás és fogszabályozó készülék, valamint tartozékai árához nyújtott támogatásra, ha 
ezek kiszolgáltatására fogászati ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatónál, 
b) hallásjavító készülék és tartozékai árához nyújtott támogatásra, ha ezek kiszolgáltatására a 
gyógyászati segédeszközök forgalmazásának, javításának, kölcsönzésének szakmai 
követelményeirıl szóló miniszteri rendeletben foglalt feltételekkel audiológiai 
szakrendelésen, 
c) egyedi méretvétel alapján egyedileg készített kontaktlencse árához nyújtott támogatásra, ha 
ennek kiszolgáltatására szemészeti szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatónál vagy 
d) egyedi méretvétel alapján egyedileg gyártott protézis, ortézis árához, valamint 
mozgásszervi rehabilitáció és teamrendszerő felírás keretében rendelhetı eszköz árához 
nyújtott támogatásra, ha ennek kiszolgáltatására ortopédiai, traumatológiai, rehabilitációs 
vagy sebészeti szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatónál nyújtott ellátás keretében 
kerül sor. 
(3) Az OEP a gyógyászati segédeszközök közfinanszírozás alapjául elfogadott árához vagy 
közfinanszírozás alapjául megállapított kölcsönzési napidíjához nyújtott támogatást a 
következı támogatási technikákkal állapíthatja meg: 
a) százalékos mértékő támogatás vagy 
b) támogatási csoportra meghatározott fix összegő támogatás, ezen belül 
ba) eszközre meghatározott fix összegő támogatás, vagy 



bb) az eszköz valamely fizikai paraméterének fajlagos egységére meghatározott fix összegő 
támogatás. 
(4) Önálló funkcionális elv szerinti fixcsoport állapítható meg adott funkcionális alcsoportra, 
valamint funkcionális csoportra vonatkozóan. 
(5) Önálló rendeltetés szerinti fixcsoport állapítható meg adott rendeltetési csoportra.” 

2010. június 1-jén lép hatályba. 

A gyógyászati ellátások árához, valamint a gyógyászati segédeszközök árához, javítási és kölcsönzési díjához 
nyújtott támogatás 

 
Vhr. 7/A. § (1) A biztosított az Ebtv. 21. §-ának (2) bekezdése alapján fekvıbeteg-gyógyintézeti kezelése alatt, 

illetve elbocsátása elıtt akkor jogosult árhoz nyújtott támogatással gyógyászati segédeszközre, amennyiben az a 
betanítás, végleges ellátás céljából már a fekvıbeteg-gyógyintézeti tartózkodása alatt indokolt, kivéve, ha a 
gyógyászati segédeszköz alkalmazása vagy használata a fekvıbeteg- ellátás keretében finanszírozott. 

(2) A biztosított az Ebtv. 21. §-ának (2) bekezdése alapján akkor is jogosult 
a) fogpótlás és fogszabályozó készülék, illetve tartozékai árához nyújtott támogatásra, amennyiben ezek 

kiszolgáltatására fogorvosi (fogszakorvosi) rendelésen, 
b) hallásjavító készülék és tartozékai árához nyújtott támogatásra, amennyiben ezek kiszolgáltatására a külön 

jogszabályban foglalt feltételekkel audiológiai szakrendelésen, 
c) egyedi méretvétel alapján gyártott kontaktlencse árához nyújtott támogatásra, amennyiben annak 

kiszolgáltatására szemészeti szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatónál 
nyújtott ellátás keretében kerül sor. 

(3) Az OEP a külön jogszabályban meghatározottak figyelembevételével a támogatást megállapíthatja 
a) százalékos mértékben, 
b) a termékek meghatározott csoportjára, továbbá az azonos betegségek kezelésére szolgáló termékekre, illetve 

azok kölcsönzésére meghatározott (fix) összegben, 
c) a betegségtıl függı keretösszegben. 
(4) Egy adott gyógyászati segédeszköz árához eltérı mértékő támogatás állapítható meg a gyógykezelést 

megalapozó, külön jogszabályban meghatározott betegségcsoportok különbözısége alapján is. 
(5) Külön jogszabályban meghatározott termékcsoport esetében a támogatás megállapítható a termék mérete és 

a referenciatermék egy egységnyi területének árához nyújtott támogatás alapján is, amennyiben ezt a 
termékcsoport jellege indokolttá teszi. 
(6) Meghatározott (fix) összegő támogatás állapítható meg az egyes, meghatározott betegségek (kórképek) 
kezelésére alkalmas különbözı termékek körére, ha azok alkalmazását klinikailag azonos javallatra állapították 
meg. 

3. § A Vhr. 7/B. §-a helyébe a következı rendelkezés lép: 

„7/B. § (1) Azokban a támogatási csoportokban, amelyekben az OEP a 7/A. § (3) bekezdés a) 
vagy b) pontja szerinti támogatási technikákat alkalmazza, a következı támogatási mértékek 
alkalmazhatók: 
a) 98%-os támogatási mérték, 
b) 90%-os támogatási mérték, 
c) 80%-os támogatási mérték, 
d) 70%-os támogatási mérték, 
e) 50%-os támogatási mérték vagy 
f) 0%-os támogatási mérték. 
(2) Az eszköz árához nyújtott támogatás összege a 7/A. § (3) bekezdés a) pontja szerinti, 
százalékos mértékő támogatásban részesített támogatási csoportban az eszköz 
közfinanszírozás alapjául elfogadott árának és az eszköz támogatási csoportjára vonatkozó, R. 
szerinti támogatási mértéknek a szorzata. 
(3) A 7/A. § (3) bekezdés b) pont ba) alpontja szerinti, eszközre meghatározott fix összegő 



támogatási csoportban 
a) a referenciaeszköz árához nyújtott támogatás összege a referenciaeszköz közfinanszírozás 
alapjául elfogadott árának és az eszköz támogatási csoportjára vonatkozó, R. szerinti 
támogatási mértéknek a szorzata, 
b) azon eszköz árához nyújtott támogatás összege, amelynek az OEP határozatában szereplı 
közfinanszírozás alapjául elfogadott ára a referenciaeszközével azonos vagy annál magasabb, 
megegyezik a referenciaösszeggel, 
c) azon eszköz árához nyújtott támogatás összege, amelynek az OEP határozatában szereplı 
közfinanszírozás alapjául elfogadott ára a referenciaeszközénél alacsonyabb, az eszköz 
közfinanszírozás alapjául elfogadott árának és az eszköz támogatási csoportjára vonatkozó, R. 
szerinti támogatási mértéknek a szorzata. 
(4) A 7/A. § (3) bekezdés b) pont bb) alpontja szerinti, az eszköz valamely fizikai 
paraméterének fajlagos egységére meghatározott fix összegő támogatási csoportban a fajlagos 
egységre jutó támogatás összege 
a) a referenciaeszköz esetében a referenciaeszköz fajlagos közfinanszírozás alapjául 
elfogadott árának és az eszköz támogatási csoportjára vonatkozó, R. szerinti támogatási 
mértéknek a szorzata, 
b) azon eszköz esetében, amelynek egy fajlagos egységére jutó, az OEP határozatában 
szereplı közfinanszírozás alapjául elfogadott ára (a továbbiakban: fajlagos közfinanszírozás 
alapjául elfogadott ár) a referenciaeszközével azonos vagy annál magasabb, megegyezik a 
referenciaeszköz fajlagos egységére jutó támogatás összegével, 
c) azon eszköz esetében, amelynek fajlagos közfinanszírozás alapjául elfogadott ára a 
referenciaeszközénél alacsonyabb, az eszköz fajlagos közfinanszírozás alapjául elfogadott 
árának és az eszköz támogatási csoportjára vonatkozó, R. szerinti támogatási mértéknek a 
szorzata. 
(5) A kizárólag kölcsönzés keretében kiszolgáltatható gyógyászati segédeszköz 
közfinanszírozás alapjául elfogadott kölcsönzési napidíjához nyújtott támogatás összege 
a) a referenciaeszköz esetében a referenciaeszköz közfinanszírozás alapjául elfogadott 
kölcsönzési napidíjának és az eszköz támogatási csoportjára vonatkozó, R. szerinti támogatási 
mértéknek a szorzata, 
b) azon eszköz esetében, amelynek az OEP határozatában szereplı közfinanszírozás alapjául 
elfogadott kölcsönzési napidíja a referenciaeszközével azonos vagy annál magasabb, 
megegyezik a referenciaeszköz közfinanszírozás alapjául elfogadott kölcsönzési napidíjához 
nyújtott támogatás összegével, 
c) azon eszköz esetében, amelynek az OEP határozatában szereplı közfinanszírozás alapjául 
elfogadott kölcsönzési napidíja a referenciaeszközénél alacsonyabb, az eszköz 
közfinanszírozás alapjául elfogadott kölcsönzési napidíjának és az eszköz támogatási 
csoportjára vonatkozó, R. szerinti támogatási mértéknek a szorzata. 
(6) A kombinált kiszerelések árához nyújtott támogatás összege a kombinált kiszerelésben 
foglalt eszközök külön-külön vett támogatási összegeinek egyszerő számtani összege. A 
kombinált kiszerelések csak akkor részesíthetık támogatásban, ha kizárólag azonos kihordási 
idejő eszközöket tartalmaznak.” 

2010. június 1-jén lép hatályba. 

Vhr. 7/B. § (1) A százalékos mértékő támogatás alapja az OEP által elfogadott, az árhoz nyújtott támogatás 
alapjául szolgáló, általános forgalmi adóval (a továbbiakban: áfa) megnövelt ár. 

(2) A meghatározott (fix) összegő támogatás azonos a 7/C. § szerinti referenciatermék árához megállapított 
támogatás összegével. 

(3) A referenciatermék a termékcsoportra megállapított százalékos támogatásban részesül. 



(4) Azon termék támogatása, melynek az árhoz nyújtott támogatás alapjául szolgáló – áfa nélküli – ára (a 
továbbiakban: közfinanszírozás alapjául elfogadott ár) a referenciatermékével azonos vagy annál magasabb, 
megegyezik a referenciatermék támogatásának összegével. 

(5) Azon termék támogatásának mértéke, amelyeknek a közfinanszírozás alapjául elfogadott ára a 
referenciatermékénél alacsonyabb, megegyezik a referenciatermék árához nyújtott támogatás százalékos 
mértékével. 
(6) A gyógyászati segédeszköz kölcsönzéséhez nyújtott támogatás alapjául szolgáló díjhoz (a továbbiakban: 
kölcsönzési díj) nyújtott támogatás összege megegyezik a referenciatermék kölcsönzési díjához nyújtott 
támogatás összegével. 

4. § A Vhr. 7/C. §-a helyébe a következı rendelkezés lép: 

„7/C. § (1) Referenciaeszköz az a meghatározott fix összegő támogatási csoportba tartozó, 
legalacsonyabb közfinanszírozás alapjául elfogadott árú gyógyászati segédeszköz, vagy a 
termék valamely fizikai paraméterének egy fajlagos egységére meghatározott fix összegő 
támogatás esetén a legalacsonyabb fajlagos közfinanszírozás alapjául elfogadott árú 
gyógyászati segédeszköz, 
a) amely nem áll hivatalból vagy kérelemre törlési eljárás alatt és 
b) amelynek támogatási csoporton belüli forgalmi részesedése a fixesítési eljárás kezdınapját 
közvetlenül megelızı hónap kezdınapját közvetlenül megelızı tizenkét hónapot vizsgálva 
legalább hét egymást követı hónapban az összes támogatási jogcímet együttesen figyelembe 
véve az elszámolt támogatás tekintetében az 5%-ot elérte. 
(2) A referenciaeszköz használatához elengedhetetlenül szükséges tartozékoknak a termékkel 
együttesen kell a legalacsonyabb közfinanszírozás alapjául elfogadott árral, vagy a termék 
valamely fizikai paraméterének egy fajlagos egységére meghatározott fix összegő támogatás 
esetén a legalacsonyabb fajlagos közfinanszírozás alapjául elfogadott árral rendelkezniük. 
(3) Az R. szerint támogatással kizárólag kölcsönzés keretében kiszolgáltatható gyógyászati 
segédeszköz esetében – az (1) bekezdéstıl eltérıen – referenciaeszköz az a meghatározott fix 
összegő támogatási csoportba tartozó, legalacsonyabb közfinanszírozás alapjául elfogadott 
kölcsönzési napidíjú gyógyászati segédeszköz, 
a) amely nem áll hivatalból vagy kérelemre törlési eljárás alatt és 
b) amelynek támogatási csoporton belüli forgalmi részesedése a fixesítési eljárás kezdınapját 
közvetlenül megelızı hónap kezdınapját közvetlenül megelızı tizenkét hónapot vizsgálva 
legalább hét egymást követı hónapban az összes támogatási jogcímet együttesen figyelembe 
véve az elszámolt kölcsönzési napidíj-támogatás tekintetében az 5%-ot elérte. 
(4) A Gyftv. 32/A. §-a szerinti eljárásokban az OEP kilencven napon belül dönt. 
(5) A meghatározott eszközre vagy eszközökre irányuló felülvizsgálat kivételével a Gyftv. 
32/A. §-a szerinti eljárásokban, és egy adott funkcionális csoportra vonatkozó 
követelményjegyzék összeállításakor az OEP kikéri az illetékes szakmai kollégium, az 
Egészségügyi Stratégiai Kutató Intézet és a minıségtanúsításra kijelölt szervezet véleményét. 
(6) A Gyftv. 32. § (4) bekezdése szerinti eljárásokban az OEP kikéri a kérelem tárgya szerinti 
illetékes szakmai kollégium véleményét.” 

2010. június 1-jén lép hatályba. 

Vhr. 7/C. § (1) Referenciatermék az a meghatározott (fix) támogatási csoportba tartozó gyógyászati 
segédeszköz, amely 

a) a támogatási csoporton belül a legalacsonyabb közfinanszírozás alapjául elfogadott árú termék, melynek a 
kialakított támogatási csoportra vonatkoztatott OEP felé történı elszámolásban kimutatható forgalmi részesedése 
referencia árképzést megelızı 12. hónap 1. napjától a referencia árképzést megelızı 3. hónap 1. napja közötti 
idıszakban az 1%-ot elérte, 

b) kölcsönzés esetén a támogatási csoporton belül a legalacsonyabb kölcsönzési díjú termék. 



(2) Ha a támogatási csoporton belül a gyógyászati segédeszközök méretük vagy kivitelük alapján egymással 
nem megfeleltethetık, akkor az (1) bekezdéstıl eltérıen a nem megfeleltethetı gyógyászati segédeszközök közül 
referencia terméknek a legalacsonyabb közfinanszírozás alapjául szolgáló árral rendelkezı termék tekinthetı. 

(3) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti gyógyászati segédeszköz használatához elengedhetetlenül szükséges 
tartozékoknak a termékkel együttesen kell támogatási csoportjukon belül a legalacsonyabb közfinanszírozás 
alapjául elfogadott árral kell rendelkeznie. 

5. § A Vhr. 8. § (4) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 

„(4) A támogatásban nem részesülı cochleáris implantátum alkalmazása során az egyes tartós 
fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelezı jótállásról szóló kormányrendeletben foglalt 
kötelezı jótállási idıtartamon túli meghibásodás esetén az alkatrészek cseréjéhez és javítási 
díjához nyújtott támogatás mértéke a csere vagy a javítás díjának 90%-a, melynek 
elszámolására az OEP megállapodást köthet a szolgáltatóval.” 

2010. május 1-jén lép hatályba 

(4) Az árhoz nyújtott támogatásban nem részesülı, finanszírozott ellátás keretében beültetett cochlearis 
implantátum rendeltetésszerő használata során a külön jogszabályban foglalt kötelezı jótállási idıtartamon túli 
meghibásodása esetén az alkatrészek cseréjéhez és javítási díjához nyújtott külön jogszabályban meghatározott 
mértékő támogatás elszámolására az OEP megállapodást köthet a szolgáltatóval. 

6. § A Vhr. 50. §-a a következı (3) bekezdéssel egészül ki: 

„(3) A kötelezı egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 
végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet módosításáról szóló 151/2010. (IV. 
30.) Korm. rendelettel megállapított 1. § (2) bekezdés e–l) pontját és 7/A–7/C. §-t a 2010. 
május 31-e után indult eljárásokban kell alkalmazni.” 

2010. június 1-jén lép hatályba. 

Vhr. 50. § (1) A 12. § rendelkezéseit az e rendelet hatálybalépését követıen igénybe vett egészségügyi 
szolgáltatások tekintetében kell alkalmazni, az e rendelet hatálybalépése elıtt nyújtott egészségügyi 
szolgáltatások költségeinek megtérítése a szolgáltatás igénybevételekor hatályos rendelkezések szerint történik. 
(2) E rendelet rendelkezéseit a kötelezı egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai tekintetében a hatálybalépését 
követıen benyújtott igények érvényesítése során kell alkalmazni. A rendelet hatálybalépését megelızıen 
benyújtott és el nem bírált igényeket az igényléskor hatályban lévı rendelkezések alapján kell elbírálni, kivéve, 
ha e rendelet az ellátás feltételeként vagy az igény érvényesítésére kedvezıbb szabályt állapít meg. 

7. § Hatályát veszti a Vhr. 10/C. § (1) bekezdés e) pontja. 

2010. május 1-jén lép hatályba 
Vhr. 10/C. §Az OEP a honlapján folyamatosan közzéteszi a támogatott gyógyszerek, gyógyászati 

segédeszközök és gyógyászati ellátások tárgyában megkötött, és hatályos támogatásvolumen-szerzıdések 
következı tartalmi elemeit: 

a) a szerzıdı felek megnevezése, a szerzıdés tárgyát képezı termékek neve, 
b) a szerzıdés idıbeli hatálya, 
c) gyógyszer esetén a szerzıdés által érintett indikációs pont (Eü. pont) száma, 
d) a szerzıdésben megjelölt befizetés megállapításának a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és 

gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi 
XCVIII. törvény (a továbbiakban: Gyftv.) 26. § (5) bekezdése szerinti módja, 

e) a Gyftv. 26. § (5) bekezdés c) és d) pontja szerinti esetben a szerzıdés teljes szövege. 

(5) A támogatásvolumen-szerzıdésekben rögzített befizetési kötelezettség 



a) egy ártámogatással értékesített mennyiségi egység után folyósított ártámogatás arányában, 
b) a szerzıdéses idıszakban folyósított egy vagy több termékre kifizetett teljes ártámogatás és a szerzıdésben 

megállapított határérték különbözete alapján, 
c) a kezeléstıl várt és szerzıdésben vállalt terápiaeredményességi mutató nem teljesülése esetén az 

eredményesség elmaradásának hatására elıálló becsült költség alapján, 
d) a kezeléshez kapcsolódóan biztosított, beteg-együttmőködést (compliance) fokozó tevékenység szerzıdésben 

rögzített kritériumainak elmaradása esetén 
kerülhet megállapításra. 

8. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2010. május 1-jén lép hatályba, 
és ez a rendelet 2010. június 2-án hatályát veszti. 

(2) Az 1–4. § és a 6. § 2010. június 1-jén lép hatályba. 

Bajnai Gordon s. k., 
miniszterelnök 


