
35/2010. (V. 14.) EüM rendelet az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási 
finanszírozásának egyes kérdéseirıl szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet, valamint a 
fertızı betegségek és a járványok megelızése érdekében szükséges járványügyi 

intézkedésekrıl szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet módosításáról 

Hatályosság: 2010.06.01 - 2010.07.02  
 

Tartalom: 
• mőszív- kezelés finanszírozás – ennek megfelelı HBCS (941V) és beavatkozási 

kódok (53753 és eszköz: 01521)– csillagos HBCS 
• járóbeteg ellátás-minimum ellátási idı korlátozás alól a laboratóriumi ellátást kivették 
• kúraszerő ellátás járóbeteg-ellátás keretei között-finanszírozási szabályozása 
• jelentésköteles és nem jelentésköteles fertızı megbetegedések kötelezı laboratóriumi 

vizsgálatai 
• Tételes elszámolás alá esı gyógyszerek jegyzéke és kódja módosult 
• A járóbeteg-szakellátás tevékenységi kódjai módosult (új kód, csillagos 

beavatkozások) 
• Új HBCS csoport: Tüdıembólia lízissel és anélkül (1391, 1392), garanciakivétel I/B 

szabály szerint 
• Törölt HBCS: 1390 
• Új HBCS csoport: Cysticus fibrosis antibiotikus kezeléssel (145A, 145B, 145C) – 

csillagos HBCS és kúraszerő ellátásban számolható el 
• Scoliosis mőtétek HBCS csoportja csillagos lett (400C, 401C) 
• Új HBCS csoport: radiotherapiás kezelésekre (pajzsmirigy-980E, térdízületi arthrosis-

980F-csillagos) 
• Törölt HBCS: 980C 
• Kemo kompetencialista változott 
• Agyi gammasugár sebészet egynapos sebészetbe bekerült, megfelelı 

kompetenciavonzatával (garanciakivétel I/B szabály szerint) 
• Törölt egynapos beavatkozások: (16303 Endoscopos intubáció, 16365 Endoscopos 

pancreas pseudocystostomia (cystogastrostomia és cystoduodenostomia) 16368 
Endoscopos epekıeltávolítás) 

• Kúraszerő ellátások listája változott (érszőkület-nem látom, hogy itt mit változtattak), 
cysticus fibrosisos HBCS csoportokkal bıvült 

• 001A és 001B HBCS csoportok I/B szabály szerint garanciakivételnek minısülnek 
• Csillagos (HBCS v. beavatkozás): meghatározott intézeti körben végezhetı ellátás 

 

 
A kötelezı egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (4) 
bekezdés k) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egészségügyi miniszter feladat- és 
hatáskörérıl szóló 161/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § b) pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva, 
az 1. §, a 3. §, a 6. § (4) bekezdése és a 4. melléklet tekintetében a kötelezı egészségbiztosítás 
ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (4) bekezdés l) pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, az egészségügyi miniszter feladat- és hatáskörérıl szóló 161/2006. 
(VII. 28.) Korm. rendelet 1. § b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, 
a 2. §, a 6. § (3) bekezdése és a 3. melléklet tekintetében a kötelezı egészségbiztosítás 
ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (4) bekezdés m) pontjában kapott 



felhatalmazás alapján, az egészségügyi miniszter feladat- és hatáskörérıl szóló 161/2006. 
(VII. 28.) Korm. rendelet 1. § b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, 
az 5. § tekintetében az egészségügyrıl szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés d) 
pont df) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, az egészségügyi miniszter feladat- és 
hatáskörérıl szóló 161/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva, 
a 6. § (7) bekezdése és a 7. melléklet tekintetében a kötelezı egészségbiztosítás ellátásairól 
szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (3) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, az egészségügyi miniszter feladat- és hatáskörérıl szóló 161/2006. (VII. 28.) Korm. 
rendelet 1. § b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a pénzügyminiszter feladat- 
és hatáskörérıl szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott 
feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben  
a következıket rendelem el: 

1. § Az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseirıl 
szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet (a továbbiakban: R1.) 1. §-a a következı (20) bekezdéssel 
egészül ki: 

„(20) A mőszívkezelés alkalmazásának finanszírozása annak idıtartama alatt napidíjjal  
történik a fekvıbeteg- szakellátásban, amelynek értéke a HBCs súlyszám aktuális 
forintértékének 0,75-szorosa.” 

2010. június 1-jén lép hatályba 

2. § Az R1. 3. § (6) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 

 
„(6) Az (5) bekezdésben foglaltakat nem kell alkalmazni a beteg közvetlen jelenlétét nem 
igénylı tevékenységek végzése, a csoportos tevékenységek végzése, továbbá kizárólag 
laboratóriumi mintavételi eszköz biztosítása esetén.” 

(5) Nem számolhatók el teljesítményként az adott rendelésen a havi összesített rendelési idıt meghaladóan 
végzett tevékenységek abban az esetben, ha a rendelésen nyújtott – a járóbeteg-szakellátás egyes 
tevékenységeinek minimális ellátási idejérıl szóló 17. számú melléklet szerint, illetve az ott meghatározottak 
hiányában legalább 2 perc ellátási idı alapján számított – összesített havi ellátási idı meghaladja a tárgyhavi 
rendelési idıt. 
(6) Az (5) bekezdésben foglaltakat nem kell alkalmazni a beteg közvetlen jelenlétét nem igénylı, valamint a 
csoportos tevékenységek végzése esetén. 

2010. június 1-jén lép hatályba 

3. § Az R1. 7. §-a a következı (5) bekezdéssel egészül ki: 

„(5) Ha a járóbeteg-szakellátó intézmények a 10. számú melléklet 3. pontja szerinti 
ellátásokat (kúraszerő ellátás néhány csoportja-ld. alább) nappali ellátásként végzik, a 
vonatkozó HBCs érték 70%-át kapják finanszírozásként.” 

015E, 015F I6300-I6390, I6500-I6590, 
I6600-I6690, I6760 

88740, 88741 

0160 G4500-G4590, I64H0, 
I6770 

88740, 88741 

3. Arteriosclerosis cerebri, 
vertebrobasilaris 
insufficientia, 
arteriosclerosis 
obliterans, szem 

023B I6720, I6730, I6780 88740, 88741 



074C H3400 - H3490, 
H3530 - H3550 

88740, 88741 

216D I7310, I7380 88740, 88741 

keringési zavarai 
 

2230 I7020, I7080, I7090 88740, 88741 

2010. június 1-jén lép hatályba 

4. § Az R1. a következı 11. §-sal egészül ki: 

„11. § (1) Az 1. számú mellékletnek az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási 
finanszírozásának egyes kérdéseirıl szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet, valamint a fertızı 
betegségek és a járványok megelızése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekrıl 
szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet módosításáról szóló 35/2010. (V. 14.) EüM rendelet (a 
továbbiakban: Módr.) 1. mellékletével megállapított, a 2. számú mellékletnek a Módr. 3. 
mellékletével megállapított, a 3. számú mellékletnek a Módr. 4. mellékletével megállapított, a 
4. számú mellékletnek a Módr. 5. mellékletével megállapított, a 8. számú mellékletnek a 
Módr. 7. mellékletével megállapított, a 9. számú mellékletnek a Módr. 8. mellékletével 
megállapított, a 10. számú mellékletnek a Módr. 9. mellékletével megállapított, valamint a 14. 
számú mellékletnek a Módr. 10. mellékletével megállapított rendelkezéseit a 2010. június 1-
jei teljesítményekre kell elıször alkalmazni. 
(2) Az 1/A. számú mellékletnek a Módr. 2. mellékletével megállapított, valamint a 4. számú 
mellékletnek a Módr. 6. mellékletével megállapított rendelkezéseit a 2010. július 1-jei 
teljesítményekre kell elıször alkalmazni.” 

5. § (1) A fertızı betegségek és a járványok megelızése érdekében szükséges járványügyi 
intézkedésekrıl szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet (a továbbiakban: R2.) 27. § (1) 
bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 

„(1) A fertızı betegség vagy annak gyanúja esetén a betegség és a fertızıképesség 
megállapításához szükséges, az 1. számú mellékletben felsorolt kötelezı laboratóriumi 
vizsgálatokat minden esetben, az igénybe vehetı laboratóriumi vizsgálatokat szükség szerint 
el kell végezni. Azt a laboratóriumi vizsgálatot, amelyik vonatkozásában az 1. számú 
melléklet nem határozza meg a vizsgálatot végzı laboratóriumot, az egészségügyi 
szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekrıl szóló 60/2003. (X. 
20.) ESzCsM rendelet 2. számú melléklete szerinti M2 és M3 kompetencia szintő 
mikrobiológiai diagnosztikai laboratóriumok végezhetik.”  

A fertızı betegek kötelezı orvosi vizsgálata 
és gyógykezelése 

 
27. § (1) A fertızı betegség vagy annak gyanúja esetén a betegség, illetve a fertızıképesség megállapításához 
szükséges, az 1. számú mellékletben felsorolt kötelezı laboratóriumi vizsgálatokat minden esetben, az igénybe 
vehetı laboratóriumi vizsgálatokat szükség szerint el kell végezni. 
2010. június 1-jén lép hatályba 

(2) Az R2. 27. § (4) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 

„(4) A hatósági intézkedést igénylı fertızı betegségekkel kapcsolatos laboratóriumi 
vizsgálatokat – az (1) bekezdéstıl eltérıen – kizárólag az ÁNTSZ laboratóriumai 
végezhetnek.” 



(4) A hatósági intézkedést igénylı fertızı betegségekkel kapcsolatos laboratóriumi vizsgálatokat kizárólag az 
ÁNTSZ laboratóriumai végezhetnek. 

2010. június 1-jén lép hatályba 

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

2010. június 1-jén lép hatályba 

(2) Az R1. 1/A. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul. 

2010. július 1-jén lép hatályba 

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

2010. június 1-jén lép hatályba 

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

2010. június 1-jén lép hatályba 

(5) Az R1. 4. számú melléklete az 5. melléklet szerint módosul. 

2010. június 1-jén lép hatályba 

(6) Az R1. 4. számú melléklete a 6. melléklet szerint módosul. 

2010. július 1-jén lép hatályba 

(7) Az R1. 8. számú melléklete a 7. melléklet szerint módosul. 

2010. június 1-jén lép hatályba 

(8) Az R1. 9. számú melléklete a 8. melléklet szerint módosul. 

2010. június 1-jén lép hatályba 

(9) Az R1. 10. számú melléklete a 9. melléklet szerint módosul. 

2010. június 1-jén lép hatályba 

(10) Az R1. 14. számú melléklete a 10. melléklet szerint módosul. 

2010. június 1-jén lép hatályba 

7. § (1) Nem lép hatályba az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának 
egyes kérdéseirıl szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet és az emberi vér és vérkomponensek 
győjtésére, vizsgálatára, feldolgozására, tárolására és elosztására vonatkozó minıségi és 
biztonsági elıírásokról, valamint ezek egyes technikai követelményeirıl szóló 3/2005. (II. 



10.) EüM rendelet módosításáról szóló 51/2009. (XII. 30.) EüM rendelet (a továbbiakban: 
Mr.) 1. § (1) bekezdése. 

1. § (1) Az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseirıl szóló 9/1993. (IV. 
2.) NM rendelet (a továbbiakban: R.) 1/A. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul. 

2010. június 1-jén lép hatályba 
(2) Hatályát veszti az Mr. 3. § (3) bekezdésében az „(1) és” szövegrész, valamint az Mr. 1. 
melléklete. 

(3) Az 1. § (1) és (3) bekezdése 2010. július 1-jén lép hatályba. 

2010. június 1-jén lép hatályba 

8. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2010. június 1-jén lép hatályba. 

(2) A 6. § (2) és (6) bekezdése, valamint a 2. és 6. melléklet 2010. július 1-jén lép hatályba. 

(3) Ez a rendelet 2010. július 2-án hatályát veszti. 

 
Budapest, 2010. május 13. 

Dr. Székely Tamás s. k., 
egészségügyi miniszter 

 
 
 



1. melléklet a 35/2010. (V. 14.) EüM rendelethez 

2010. június 1-jei teljesítményekre kell elıször alkalmazni 
 
 
1. Az R1. 1. számú melléklete a következı 43. sorral egészül ki: 
“43. 01521 Mőszív egyszer használatos eszközei transzplantációra váró 

betegnél” 
 
 
 
 



2. melléklet a 35/2010. (V. 14.) EüM rendelethez 

2010. július 1-jei teljesítményekre kell elıször alkalmazni 

1. Az R1. 1/A. számú mellékletében foglalt elsı táblázat “06011” és “06012” megjelöléső 
sorai helyébe a következı sorok lépnek: 

06011 ALIMTA (pemetrexed) 500 mg por 
oldatos infúzióhoz való 
koncentrátum 

06012 

R. 4. sz. 
melléklete 
szerint 

ALIMTA (pemetrexed) 100 mg por 
oldatos infúzióhoz való 
koncentrátum 

Lokálisan elırehaladott vagy 
metasztatikus adenocarcinoma és 
nagysejtes carcinoma típusú, nem 
kissejtes tüdırák elsıvonalbeli 
kezelése ciszplatin kombinációban. 
Lokálisan elırehaladott vagy 
metasztatikus nem laphámsejtes, 
nem kissejtes tüdırák 
másodvonalbeli kezelése 
monoterápiában. Nem rezekálható 
malignus pleuralis mesothelioma 
elsıvonalbeli kezelése ciszplatin 
kombinációban. 

 
2. Az R1. 1/A. számú mellékletében foglalt elsı táblázat a következı “06036” és “06037” 
megjelöléső sorokkal egészül ki: 

06036 AVASTIN (bevacizumab) 
25 mg/ml koncentrátum oldatos 
infúzióhoz (4 ml) 

06037 

R. 4. sz. 
melléklete 
szerint 

AVASTIN (bevacizumab) 
25 mg/ml koncentrátum oldatos 
infúzióhoz (16 ml) 

Metasztatikus colorectalis 
carcinoma elsıvonalbeli kezelése 
fluoropirimidin-alapú 
kemoterápiával kombinációban. 
HER2-negatív metasztatikus 
emlıkarcinóma elsıvonalbeli 
kezelése paclitaxel kombinációban. 
Inoperábilis elırehaladott, 
metasztatikus vagy kiújuló tüdı 
adenocarcinoma elsıvonalbeli 
kezelése platina-alapú 
kemoterápiával kombinációban. 

 
3. Az R1. 1/A. számú mellékletében foglalt második táblázat “0242” megjelöléső sora 
helyébe a következı sor lép: 

0242 Pécsi 
Tudományegyetem 
Klinikai Központ 

 

1/A. számú melléklet a 9/1993. (IV. 2.) NM rendelethez 

 
Tételes elszámolás alá esı gyógyszerek jegyzéke és kódja 

 
OENO Kompetencia Gyógyszer megnevezése Finanszírozott indikációs kör 

06010 R. 4. sz 
melléklete 

HERCEPTIN (trastuzumab) 150 mg por oldatos 
infúzióhoz való koncentrátumhoz 

Fokozott HER2-expressziót 
vagy HER2 génamplifikációt 



szerint mutató metasztatikus és korai  
emlıkarcinóma 

06011 ALIMTA (pemetrexed) 500 mg por oldatos infúzióhoz 
való koncentrátum 

06012 

R. 4. sz. 
melléklete 
szerint ALIMTA (pemetrexed) 100 mg por oldatos infúzióhoz 

való koncentrátum 

Nem laphámsejtes, nem 
kissejtes tüdırák 
másodvonalbeli kezelése 
monoterápiában, malignus 
pleuralis mesothelioma 
elsıvonalbeli kezelése 
ciszplatin kombinációban. 

06030 1 FABRAZYME (beta agalsidase) 5 mg por oldatos 
infúzióhoz valókoncentrátumhoz 

Fabry-betegség (α-galaktozidáz  
A hiány) 

06031 1 FABRAZYME (beta agalsidase) 35 mg por oldatos 
infúzióhoz való koncentrátumhoz 

 

06032 1 REPLAGAL (agalsidase alfa) 1 mg/ml koncentrátum 
oldatos infúzióhoz (1 ml) 

 

06033 1 REPLAGAL (agalsidase alfa) 1 mg/ml koncentrátum 
oldatos infúzióhoz (3,5 ml) 

 

06034 XIGRIS (aktivált alfa drotrekogin) 5 mg por oldatos 
infúzióhoz 

06035 

R. 4. sz. 
melléklete 
szerint XIGRIS (aktivált alfa drotrekogin) 20 mg por oldatos 

infúzióhoz 

Felnıtt betegek többszervi 
elégtelenséggel járó 
szepszisének kiegészítı 
kezelése 

 

1. Elszámolásra jogosult intézetek 

0140 Semmelweis Egyetem, Budapest 

0242 Pécsi Tudományegyetem, Orvostudományi és Egészségtudományi Centrum 

0506 Almási Balogh Pál Kórház Egészségügyi és Szolgáltató Nonprofit Kft., Ózd 

0643 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ 

0802 Sopron Megyei Jogú Város Erzsébet Kórház és Oktató Kórház 

0940 Debreceni Egyetem, Orvos- és Egészségtudományi Centrum 

1011 Heves Megyei Önkormányzat Kórháza Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kiemelkedıen Közhasznú 
Kft 

1801 Szombathely, Markusovszky Kórház Zrt. 

 
 



3. melléklet a 35/2010. (V. 14.) EüM rendelethez 

2010. június 1-jei teljesítményekre kell elıször alkalmazni 

1. Az R1. 2. számú melléklete a “12205” megjelöléső sorát követıen a következı sorral 
egészül ki: 
“12206 8 Optikai koherencia tomográfia (OCT) 1191” 
 
2. Az R1. 2. számú melléklete a “19108” megjelöléső sorát követıen a következı sorral 
egészül ki: 
“19109  Mikrobiológiai mintavétel 

nyálkahártyáról (nem labor 
mintavételezı esetén) 

15” 

 
3. Az R1. 2. számú melléklete a “19131” megjelöléső sorát követıen a következı sorral 
egészül ki: 
“19137  Mikrobiológiai mintavétel székletbıl 

(nem labor mintavételezı esetén) 
8” 

 
4. Az R1. 2. számú melléklete a “19193” megjelöléső sorát követıen a következı sorokkal 
egészül ki: 
“19194  Mikrobiológiai mintavétel szilárd 

transport közegbe (nem labor 
mintavételezı esetén) 

50 

19195  Mikrobiológiai mintavétel folyékony 
transport közegbe (nem labor 
mintavételezı esetén) 

232” 

 
5. Az R1. 2. számú melléklete a “88461” megjelöléső sorát követıen a következı sorral 
egészül ki: 
“88463  Vérvétel (nem labor mintavételezı 

esetén) 
30” 

 
6. Az R1. 2. számú melléklet 1. pont “0242” megjelöléső sora helyébe a következı sor lép: 
“0242 Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ (Neurológiai Klinika, 

Alvásdiagnosztikai és Terápiás Laboratórium)” 
 
7. Az R1. 2. számú melléklet 3–5. pont “0242” megjelöléső sora helyébe a következı sor lép: 
“0242 Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ, Gyermekklinika” 
 
8. Az R1. 2. számú melléklet 6–8., 10., 14–25., 32. és 37–39. pont “0242” megjelöléső sora 
helyébe a következı sor lép: 
“0242 Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ” 
 
9. Az R1. 2. számú melléklet 11. pont “0201” megjelöléső sora helyébe a következı sor lép: 
“0242 Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ” 



 
10. Az R1. 2. számú melléklet 11/a. és 12. pont “0242” megjelöléső sora helyébe a következı 
sor lép: 
“0242 Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ (Intézményi koordináló szervezeti 

egység: Orvosi Genetikai és Gyermekfejlıdéstani Intézet)” 
 
11. Az R1. 2. számú melléklet 27. és 28. pont “0242” megjelöléső sora helyébe a következı 
sor lép: 
“0242 Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ (Szívgyógyászati Klinika)” 
 
12. Hatályát veszti az R1. 2. számú melléklet 27. és 28. pont “0201” megjelöléső sora. 

 
2. számú melléklet a 9/1993. (IV. 2.) NM rendelethez 

 
A járóbeteg-szakellátás tevékenységi kódjai 
 



4. melléklet a 35/2010. (V. 14.) EüM rendelethez 

2010. június 1-jei teljesítményekre kell elıször alkalmazni 

1. Az R1. 3. számú melléklete a “** Fıcsoport: 04”, “04M”, “1380” megjelöléső sorát 
követıen a következı sorokkal egészül ki: 
 04M 1391 Haemodinamikai 

instabilitással járó akut, 
masszív tüdıembolia 
kezelése rtPA kezeléssel 

5 40 12 3,15927 

 04M 1392 Tüdıembolia, thrombolysis 
nélkül 

5 40 12 1,47187 

 
2. Az R1. 3. számú melléklete a “** Fıcsoport: 04”, “04M”, “1450” megjelöléső sorát 
követıen a következı sorokkal egészül ki: 

#,* 04M 145A Cysticus fibrosisos 
betegek intravénás 
antibiotikum kezelése “A” 

14 28 14 0,21024 

#,* 04M 145B Cysticus fibrosisos 
betegek kombinált 
intravénás antibiotikum 
kezelése “B” 

14 28 14 1,23203 

#,* 04M 145C Cysticus fibrosisos 
betegek széles spektrumú 
kombinált intravénás 
antibiotikum kezelése “C” 

14 28 14 3,21923 

 
3. Az R1. 3. számú melléklet “** Fıcsoport: 08”, “08P”, “400C” és “401C” megjelöléső sorai 
helyébe a következı sorok lépnek: 

* 08P 400C Scoliosis mőtétei 2 43 13 4,30501 

* 08P 401C Scoliosis kombinált 
mőtétei 

2 52 21 6,71109 

 
4. Az R1. 3. számú melléklete a “** Fıcsoport: 99”, “*”, “99M”, “941U” megjelöléső sorát 
követıen a következı sorral egészül ki: 

* 99M 941V Mőszívkezelés 0 0 0 0,00000 
5. Az R1. 3. számú melléklete a “** Fıcsoport: 99”, “99M”, “980D” megjelöléső sorát 
követıen a következı sorokkal egészül ki: 
 99M 980E Pajzsmirigy nem daganatos 

megbetegedések kezelése 
nyílt radioizotópokkal 

2 12 4 0,46699 

* 99M 980F Térdízület 
radiosynoviorthesis 
kezelése 

2 12 4 1,32271 

 



6. Az R1. 3. számú melléklet “Megjegyzések” alcíme az “*^ A végzı szolgáltatókra 
vonatkozik” megjelöléső sort követıen a következı sorral egészül ki. 
“# Kúraszerő ellátás keretében számolható el.” 
7. Hatályát veszti az R1. 3. számú melléklet “** Fıcsoport: 04”, “04M”, “1390” megjelöléső 
sora. 
8. Hatályát veszti az R1. 3. számú melléklet “** Fıcsoport: 99”, “99M”, “980C” megjelöléső 
sora. 
 

 
 
 



5. melléklet a 35/2010. (V. 14.) EüM rendelethez 

2010. június 1-jei teljesítményekre kell elıször alkalmazni 

1. Az R1. 4. számú melléklet  
Meghatározott intézeti körben végezhetı ellátásokat tartalmazó homogén betegségcsoportok 
 
Az új *HBCs szerinti tevékenységet a Munkabizottság által javasolt intézményi kör jelentheti, mely a 
késıbbiekben a külön jogszabály szerinti pályázat útján és eljárási rendben befogadott szolgáltatókkal bıvíthetı, 
(és az OEP-pel kötött volumen-szerzıdésben meghatározottak szerint számolhatják el.) 
 
7. pontja a “0109” megjelöléső sorát követıen a következı sorral egészül ki: 
 
7. *01M 015D Cerebrovascularis betegségek (kivéve: TIA), praecerebralis érelzáródással, rtPA kezeléssel 
Az alábbi egyetemek/kórházak Neurológiai klinikái/osztályai: 
“0112 Fıv. Önk. Bajcsy-Zsilinszky Kórháza 
 
2. Az R1. 4. számú melléklet  
 
24. pont “0201” megjelöléső sora helyébe a következı sor lép: 
24. *04M 1360 Gümıkor polirezisztens kórokozóval 
0201 Baranya Megyei Kórház, Pécs 
“0242 Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ” 
 
3. Az R1. 4. számú melléklet “04 Fıcsoport Légzırendszeri betegségek” megjelöléső 
szerkezeti egysége a következı 25/a. ponttal egészül ki: 
“25/a. 04M 145A Cysticus fibrosisos betegek intravénás antibiotikum kezelése “A” 

 04M 145B Cysticus fibrosisos betegek kombinált intravénás antibiotikum 
kezelése “B” 

 04M 145C Cysticus fibrosisos betegek széles spektrumú kombinált intravénás 
antibiotikum kezelése “C” 

0122  Fıv. Önk. Heim Pál Gyermekkórháza, Budapest 

0123  Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórháza, 
Budapest 

0140  Semmelweis Egyetem, Budapest 

0156  Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet, Budapest 

01A6  Állami Egészségügyi Központ, Budapest 

0242  Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ 

0502  Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház, 
Miskolc 

0606  Mellkasi Betegségek Szakkórháza, Deszk 

0643  Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ 

0801  Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Gyır 

0940  Debreceni Egyetem 

1306  Pest Megyei Tüdıgyógyintézet, Törökbálint 

1401  Kaposi Mór Oktató Kórház, Kaposvár 

1501  Nyíregyháza, Jósa András Oktató Kórház Nonprofit Kft.” 



 
4. Az R1. 4. számú melléklete a következı 118/c. ponttal egészül ki: 
“118/c. *99M 

941V 
Mőszívkezelés 

0140  Semmelweis Egyetem, Budapest 

0162  Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet, Budapest” 
 
5. Az R1. 4. számú melléklete a következı 122/b. ponttal egészül ki: 
“122/b. *99M 980F Térdízület radiosynoviorthesis kezelése 

0118  Fıv. Önk. Uzsoki Utcai Kórháza, Budapest 

0140  Semmelweis Egyetem, Budapest 

0242  Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ 

0301  Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza, Kecskemét 

0643  Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ 

0940  Debreceni Egyetem 

2237  Budai Irgalmasrendi Kórház” 
 
6. Az R1. 4. számú melléklet “0242” megjelöléső sorai helyébe a következı sor lép: 
0242 Pécsi Tudományegyetem, Orvostudományi és Egészségtudományi Centrum 
“0242  Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ” 
 
7. Hatályát veszti az R1. 4. számú melléklet 4., 4/a., 4/b., 5., 6., 25., 54., 55., 56., 66/a., 66/m., 
110/j., 125/a. és 126/b. pontjában a “0201” megjelöléső sor. 

(BMK és POTE összevonás) 

 
 
 



6. melléklet a 35/2010. (V. 14.) EüM rendelethez 

2010. július 1-jei teljesítményekre kell elıször alkalmazni 

1. Az R1. 4. számú melléklet 125/a. pontja a “*,• 99M 959C” megjelöléső sorát követıen 
a következı sorral egészül ki: 
“*,• 99M 
959D 

 Rosszindulatú daganat kemoterápiája “D” ” 

 
2. Az R1. 4. számú melléklet 125/a. pontja a “*,• 99M 959I” megjelöléső sorát követıen 
a következı sorral egészül ki: 
“*,• 99M 
959K 

 Rosszindulatú daganat kemoterápiája “K” ” 

 
3. Az R1. 4. számú melléklet 125/a. pontja a “74241” megjelöléső sorát követıen a következı 
sorokkal egészül ki: 
“74361  Kemoterápia, GEM+CDDP II.+BEV protokoll szerint (01. fázis) 

74362  Kemoterápia, GEM+CDDP II.+BEV protokoll szerint (02. fázis) 

74371  Kemoterápia, TXT+CDDP+BEV protokoll szerint (01. fázis) 

74741  Kemoterápia, TAX+CBP+BEV protokoll szerint (01. fázis) 
74751  Kemoterápia, GEM+CBP/B+BEV protokoll szerint (01. fázis) 

74752  Kemoterápia, GEM+CBP/B+BEV protokoll szerint (02. fázis) 

74771  Kemoterápia, CDDP+TAX/C+BEV protokoll szerint (01. fázis) 

74781  Kemoterápia, CBP+TXT/C+BEV protokoll szerint (01. fázis) 

74791  Kemoterápia, CDDP+VNB/B+BEV protokoll szerint (01. fázis) 

74792  Kemoterápia, CDDP+VNB/B+BEV protokoll szerint (02. fázis) 

74851  Kemoterápia, VNB+CBP+BEV protokoll szerint (01. fázis) 

74852  Kemoterápia, VNB+CBP+BEV protokoll szerint (02. fázis)” 
 

 
 
 



7. melléklet a 35/2010. (V. 14.) EüM rendelethez 

2010. június 1-jei teljesítményekre kell elıször alkalmazni 
 
 
Az R1. 8. számú melléklet “Nagy értékő, országosan nem elterjedt mőtéti eljárások, 
beavatkozások díjtételei” táblázata a következı 12. ponttal egészül ki: 
12.  53753 Mőszív beültetése transzplantációra váró 

betegnél 
425 

 

 
 
 



8. melléklet a 35/2010. (V. 14.) EüM rendelethez 

2010. június 1-jei teljesítményekre kell elıször alkalmazni 
 
 
1. Az R1. 9. számú melléklet I. pontja  
 
Az egynapos sebészeti ellátás keretében végezhetı elektív beavatkozások 
 
a “18461” megjelöléső sorát követıen a következı sorral egészül ki: 
“37288 Agyi gamma-sugár-sebészet”   
 
2. Az R1. 9. számú melléklet IV. pontja a “33149” megjelöléső sorát követıen a következı 
sorokkal egészül ki: 
“37288 Agyi gamma-sugár-

sebészet 
*01P 
001A 

Speciális intracranialis mőtétek 18 év felett 

37288 Agyi gamma-sugár-
sebészet 

*01P 
001C 

Speciális intracranialis mőtétek 18 év alatt” 

 
3. Hatályukat vesztik az R1. 9. számú melléklet “16303”, “16365” és “16368” megjelöléső 
sorai. 

16303 Endoscopos intubáció 
16365 Endoscopos pancreas pseudocystostomia (cystogastrostomia és cystoduodenostomia) 

16368 Endoscopos epekıeltávolítás 
 

 
 
 



9. melléklet a 35/2010. (V. 14.) EüM rendelethez 

2010. június 1-jei teljesítményekre kell elıször alkalmazni 
 
 
1. Az R1. 10. számú mellékletében foglalt táblázat 3. pontja helyébe a következı pont lép: 

015E, 015F I6300-I6390, I6500-
I6590, I6600-I6690, 
I6760 

88740, 88741 

0160 G4500-G4590, I64H0, 
I6770 

88740, 88741 

023B I6720, I6730, I6780 88740, 88741 

074C H3400-H3490, H3530-
H3550 

88740, 88741 

216D I7310, I7380 88740, 88741 

3.  Arteriosclerosis 
cerebri, 
vertebrobasilaris 
insufficientia, 
arteriosclerosis 
obliterans, szem 
keringési zavarai 

2230 I7020, I7080, I7090 88740, 88741 

 
015E, 015F I6300-I6390, I6500-I6590, 

I6600-I6690, I6760 
88740, 88741 

0160 G4500-G4590, I64H0, 
I6770 

88740, 88741 

023B I6720, I6730, I6780 88740, 88741 

074C H3400 - H3490, 
H3530 - H3550 

88740, 88741 

216D I7310, I7380 88740, 88741 

3. Arteriosclerosis cerebri, 
vertebrobasilaris 
insufficientia, 
arteriosclerosis 
obliterans, szem 
keringési zavarai 

 

2230 I7020, I7080, I7090 88740, 88741 

 
2. Az R1. 10. számú mellékletében foglalt táblázat a következı 11. ponttal egészül ki: 

145A 92261 

145B 92262 

11.  Cysticus fibrosisos 
betegek intravénás 
antibiotikum kezelése 

145C 

Diagn. “1” vagy “3” 
típus: E8400, E8410, 
E8480, E8490, Q3300 
és 
diagn. “3” vagy “4” 
típus: J1200, J1210, 
J1220, J1280, J1290, 
J1291, J1292, J1299, 
J13H0, J14H0, J1500, 
J1510, J1520, J1530, 
J1540, J1550, J1560, 
J1570, J1580, J1590, 
J1600, J1680, J1800, 
J1810, J1820, J1880, 
J1890, J2000, J2010, 
J2020, J2030, J2040, 
J2050, J2060, J2070, 
J2080, J2090, J2100, 
J2180, J2190 

92263 



10. melléklet a 35/2010. (V. 14.) EüM rendelethez 

2010. június 1-jei teljesítményekre kell elıször alkalmazni 
 
1. Az R1. 14. számú melléklet  
Határnapon belüli ismételt felvételre vonatkozó összevonási szabály alóli kivételek 
 
I. B) pontjában foglalt táblázat a “01P 002A” megjelöléső sorát megelızıen a következı 
sorokkal egészül ki: 

01P 
001A 

Speciális intracranialis mőtétek 18 év felett, nem trauma miatt OENO: 37288 

01P 
001C 

Speciális intracranialis mőtétek 18 év alatt OENO: 37288 

 
2. Az R1. 14. számú melléklet I. B) pontjában foglalt táblázat a “* +99M 9422” megjelöléső 
sorát követıen a következı sorokkal egészül ki: 

04M 
1391 

Haemodinamikai instabilitással járó akut, masszív tüdıembolia kezelése rtPA 
kezeléssel 

04M 
1392 

Tüdıembolia, thrombolysis nélkül 

 
3. Hatályát veszti az R1. 14. számú melléklet I. B) pontjában foglalt táblázat “04M 1390” 
megjelöléső sora. 


