
30/2010. (V. 13.) EüM rendelet az egyes fıbb betegségcsoportok finanszírozási 
eljárásrendjének szerkesztése és szakmai egyeztetése lefolytatásának egységes 

szabályairól szóló 13/2009. (IV. 22.) EüM rendelet módosításáról 

Hatályosság: 2010.05.14 - 2010.05.15  
 

A kötelezı egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (4) 
bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egészségügyi miniszter feladat- és 
hatáskörérıl szóló 161/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § b) pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva a következıket rendelem el: 

1. § Az egyes fıbb betegségcsoportok finanszírozási eljárásrendjének szerkesztése és szakmai 
egyeztetése lefolytatásának egységes szabályairól szóló 13/2009. (IV. 22.) EüM rendelet (a 
továbbiakban: R.) 5. § (3) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 

 
„(3) A miniszter a tervezet és a háttéranyag kézhezvételétıl számított 15 napon belül dönt 
azok jóváhagyásáról. A miniszter általi jóváhagyást követıen az elfogadott finanszírozási 
eljárásrendet miniszteri rendeletben kell kihirdetni. A finanszírozási eljárásrend 
háttéranyagát az OEP honlapján közzé kell tenni.” 

(3) A miniszter a tervezet és a háttéranyag kézhezvételétıl számított 15 napon belül dönt azok jóváhagyásáról. A 
miniszter általi jóváhagyást követıen az elfogadott finanszírozási eljárásrendet a Magyar Közlöny 
mellékleteként megjelenı Hivatalos Értesítıben és az OEP honlapján, a finanszírozási eljárásrend 
háttéranyagát pedig az OEP honlapján közzé kell tenni. 

2. § Hatályát veszti az R. 

a) 3. § (2) bekezdés a) pontjában az „azonosítószámát,” szövegrész, 

(2) A finanszírozási eljárásrendnek tartalmaznia kell 
a) a finanszírozási eljárásrend címét, azonosítószámát, 
 
b) 3. § (2) bekezdés g), i) és j) pontja. 
 

g) a finanszírozási eljárásrend technológiai értékelésére vonatkozó, a döntést megalapozó hatásossági, 
költséghatékonysági mutatókat, 

i) a finanszírozási eljárásrend alkalmazásának kezdı napját azzal, hogy az nem lehet a finanszírozási 
eljárásrend 5. § (3) bekezdése szerinti közzétételét követı 60. napnál korábbi, és 
j) a finanszírozási eljárásrend érvényességének határidejét és a felülvizsgálat tervezett idıpontját. 

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követı napon lép hatályba, és a hatálybalépését követı napon 
hatályát veszti. 
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