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50/2020. (XII. 28.) EMMI rendelet 

az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. 

(IV. 2.) NM rendelet és az egészségügyi ellátás folyamatos működtetésének egyes szervezési 

kérdéseiről szóló 47/2004. (V. 11.) ESZCSM rendelet módosításáról 

 

Tartalom: 

1. Az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 

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

 2020. november hónaptól az Országos Sportegészségügyi Intézet a Az aktív fekvőbeteg-

szakellátásban a sürgősségi ellátási formák havi fix összegű díjazása kereten belöl az alábbi fix 

díjra: 

o 4b.Speciális akut sportsérülés ellátási centrum (sportsérülések (ortopédia) 

szakterületen a progresszivitási második a külön jogszabályban kijelölt országos 

gyógyintézet,  

o ha a 24 órás folyamatos felvételt a hét minden napján ellátja)  

o 5 245 960 Ft/hó 

 Az aktív fekvőbeteg-szakellátásban a sürgősségi ellátási formák havi fix összegű díjazása 

o Országos Korányi Pulmonológiai Intézet SARS-CoV-2 járvány elleni védekezése – fix 

díjazás nőtt 

o táblázat bővült a fent emelített speciális akut sportsérülés ellátási centrum sorral 

2. Az egészségügyi ellátás folyamatos működtetésének egyes szervezési kérdéseiről szóló 47/2004. (V. 

11.) ESZCSM rendelet módosítása 

 

 

  



A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (3) 

bekezdés d) 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 tekintetében az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi 

LXXXIV. törvény 28. § (2) bekezdésében és az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) 

bekezdés f) 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. 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: R.) a következő 25. §-sal egészül ki: 

„25. § Az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 

9/1993. (IV. 2.) NM rendelet és az egészségügyi ellátás folyamatos működtetésének egyes szervezési 

kérdéseiről szóló 47/2004. (V. 11.) ESZCSM rendelet módosításáról szóló 50/2020. (XII. 28.) EMMI 

rendelettel megállapított 16. számú mellékletben foglalt táblázat 4b. megjelölésű sora szerinti díjra 

2020. november hónaptól az Országos Sportegészségügyi Intézet jogosult.” 

2. § Az R. 16. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul. 

  



2. Az egészségügyi ellátás folyamatos működtetésének egyes szervezési kérdéseiről szóló 47/2004. 

(V. 11.) ESZCSM rendelet módosítása 

3. § Az egészségügyi ellátás folyamatos működtetésének egyes szervezési kérdéseiről szóló 47/2004. 

(V. 11.) ESZCSM rendelet 19. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki: 

„(4) Speciális akut sportsérülés ellátási centrumot ortopédia szakterületen, a progresszivitás második 

szintjén levő Országos Sportegészségügyi Intézet működtet.” 

  



3. Záró rendelkezések 

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

  



1. melléklet az 50/2020. (XII. 28.) EMMI rendelethez 

1.    Az R. 16. számú mellékletében foglalt táblázat a következő 4b. sorral egészül ki: 

Az aktív fekvőbeteg-szakellátásban a sürgősségi ellátási formák havi fix összegű díjazása 

  [A B 

  Ellátási forma megnevezése 

Havi fix 

összegű 

díjazás 

mértéke 

(Ft/hó)] 

  

4b. 

Speciális akut sportsérülés ellátási centrum (sportsérülések 

(ortopédia) szakterületen a progresszivitási második a külön 

jogszabályban kijelölt országos gyógyintézet, ha a 24 órás 

folyamatos felvételt a hét minden napján ellátja) 

5 245 960 

2.    Az R. 16. számú mellékletében foglalt táblázat 16. sora helyébe a következő rendelkezés lép: 

  [A B 

  Ellátási forma megnevezése 

Havi fix összegű díjazás 

mértéke 

(Ft/hó)] 

  

16. 
Országos Korányi Pulmonológiai Intézet SARS-CoV-2 

járvány elleni védekezése 
100 000 000 

16. 
Országos Korányi Pulmonológiai Intézet SARS-CoV-2 

járvány elleni védekezése 
60 000 000 

 


