
106/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 

egyes egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek táppénzzel kapcsolatos 
módosításáról1 

hatályos: 2011.07.01 - 2011.07.02 

A Kormány a kötelezı egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. 
§ (2) bekezdés k) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 7. § tekintetében a kötelezı 
egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) 
bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 8–11. § tekintetében a kötelezı 
egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) 
bekezdés zs) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) 
bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következıket rendeli el: 



1. A kötelezı egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 
végrehajtásáról szóló 

217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet módosítása 

 

1. § A kötelezı egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 
végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr1.) 3. §-a a 
következı (8) bekezdéssel egészül ki: 

 
„(8) Az Ebtv. 20. § (4) bekezdése alapján a 3/A. § (10a) bekezdése szerinti beutalót – a 

miniszteri rendeletben meghatározott esetben – a keresıképtelen állományba vevı orvos vagy 
a felülvéleményezı fıorvos állíthatja ki.” 

 
2. § A Kr1. 3/A. §-a a következı (10a) bekezdéssel egészül ki: 
„(10a) Az Ebtv. 20. § (4) bekezdése szerinti esetben a beutalónak – a kötelezı tartalmi 

elemein túl – tartalmaznia kell 
a) azt a tényt, hogy a beutaló orvos a biztosítottat a keresıképtelenségével összefüggı 

betegsége miatt soron kívül utalja be, 
b) azt, hogy a biztosított keresıképtelensége ugyanazon betegségbıl adódóan 

folyamatosan hány napja áll fenn, valamint 
c) a biztosított táppénzes naplószámát.” 
 
3. § A Kr1. a következı 12/C. §-sal egészül ki: 
„12/C. § A 3/A. § (10a) bekezdése szerinti beutaló kiállítása elıtt a 3. § (8) bekezdése 

szerinti beutaló orvos az OEP 12/B. § szerinti nyilvántartásában közvetlenül 
elektronikus úton ellenırzi, hogy a biztosított a beutaló kiállításakor táppénzre 
jogosultságot szerezhet-e.” 

 
4. § (1) A Kr1. 37. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következı rendelkezések lépnek: 
„(1) Ha a foglalkoztatónál társadalombiztosítási kifizetıhely (a továbbiakban: kifizetıhely) 

nincs, a foglalkoztató a terhességi-gyermekágyi segélyre, a gyedre, a táppénzre, a baleseti 
táppénzre vonatkozó kérelem elbírálásához „Foglalkoztatói igazolás”-t állít ki, és azt a 
biztosított által benyújtott igazolásokkal együtt – gyermekgondozási díj iránti kérelem esetén 
ezzel a kérelemmel – öt napon belül a (2a) bekezdésben foglaltaknak megfelelıen a székhelye 
(telephelye) szerint illetékes egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szervnek megküldi. A 
foglalkoztató a kérelem, illetve igazolások átvételét, beérkezését hitelt érdemlı módon köteles 
igazolni. 

(2) Az „Igénybejelentés táppénz, terhességi-gyermekágyi segély, gyermekgondozási díj, 
baleseti táppénz igényléséhez” elnevezéső nyomtatvány kiállítására kötelezett a (2a) 
bekezdésben foglaltaknak megfelelıen nyújthatja be a pénzbeli ellátás iránti igényét a 
székhelye (telephelye) szerint illetékes egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szervhez.” 

 
(2) A Kr1. 37. §-a a következı (2a) bekezdéssel egészül ki: 
„(2a) Az Ebtv. 61. § (5) bekezdése szerinti kérelem kinyomtatva és aláírva személyesen 

vagy postai úton nyújtható be, vagy regisztrációt követıen elektronikus úton – ügyfélkapun 
keresztül – küldhetı meg az egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szervhez.” 

 
5. § A Kr1. 



a) 2. § (1) bekezdésében az „– a sürgısségi ellátást nem igénylı esetekben –” szövegrész 
helyébe az „– az Ebtv. 20. § (4) bekezdésében meghatározott eset kivételével –” szöveg, 

Vhr. 2. § (1)71 A biztosított – a sürgısségi ellátást nem igénylı esetekben – orvosi beutaló 
nélkül is jogosult igénybe venni 

a) szakorvosi rendelı által nyújtott 
aa) bırgyógyászati, 
ab) nıgyógyászati, 
ac) urológiai, 
ad) pszichiátriai és addiktológiai 
ae)72 fül-, orr-, gégészeti, 
af)73 szemészeti, 
ag)74 általános sebészeti és baleseti sebészeti, 
ah)75 onkológiai 

szakellátást, 
b) az elsı alkalommal beutalás alapján igénybe vett bır- és nemibeteg-gondozó, 

tüdıgondozó és onkológiai gondozó, valamint kúraszerő ellátás keretében a gondozásba vett 
biztosítottak részére nyújtott ellátást. 

Az a) pont szerinti szakellátások körébe – az ott felsoroltakon kívül – nem tartoznak a 
szakmai fıcsoporthoz sorolt, de ráépített szakképesítéssel ellátható szakellátások. 

 
b) 38. § (3) bekezdésében a „táppénz, baleseti táppénz” szövegrész helyébe a „baleseti 

táppénz” szöveg 
lép. 
 

6. § Hatályát veszti a Kr1. 
a) 31/A. §-ában az „– a biztosítási jogviszony megszőnése után megállapított vagy 

folyósított táppénz kivételével –” szövegrész, 
Vhr. 31/A. §637 Az Ebtv. 50. § (1) bekezdése szerinti méltányossági jogkörben – a 

biztosítási jogviszony megszőnése után megállapított vagy folyósított táppénz kivételével 
– kizárólag a Tbj. 5. §-a szerint biztosítottnak minısülı személy részére engedélyezhetı 
pénzbeli ellátás. 

b) 31/D. § (6) bekezdése, 
(6)646 A táppénz folyósításának a biztosítási jogviszony megszőnését követı idıtartamra 

történı megállapítása az OEP ellenırzı fıorvosának javaslatára engedélyezhetı. 
c) 42. § (1) bekezdésében a „ , továbbá az Ebtv. 48/A. §-ban meghatározott esetben a 

keresıképtelenségi igazolás benyújtásával igényelt ellátás elbírálását követı öt napon belül” 
szövegrész. 

Vhr. 42. § (1)744 A táppénz és baleseti táppénz folyósításának 240. napját követı tizenöt 
napon belül, továbbá az Ebtv. 48/A. §-ban meghatározott esetben a keresıképtelenségi 
igazolás benyújtásával igényelt ellátás elbírálását követı öt napon belül a táppénzt 
folyósító szerv köteles a keresıképtelenséget igazoló orvost értesíteni a biztosított táppénz, 
baleseti táppénz jogosultsága megszőnésének idıpontjáról. 



2. Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történı 
finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 

módosítása 

7. § (1) Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történı 
finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet (a 
továbbiakban: Kr2.) 6/A. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul. 

(2) A Kr2. 20. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul. 



3. A várólista alapján nyújtható ellátások részletes szabályairól szóló 287/2006. (XII. 
23.) Korm. rendelet módosítása 

8. § A várólista alapján nyújtható ellátások részletes szabályairól szóló 287/2006. (XII. 23.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr3.) 2. §-a a következı g) ponttal egészül ki: 

(E rendelet alkalmazásában) 
„g) keresıképtelenség miatti soron kívüli eset: az Ebtv. 20. § (4) bekezdése szerinti ellátás.” 
2. § E rendelet alkalmazásában 
a) központi várólista: az Ebtv. 5/B. §-a j) pontja szerinti transzplantációs várólista, továbbá 

az e rendelet 1. számú mellékletében meghatározott nagy költségő ellátások tekintetében 
kialakított várólista, 

b) intézményi várólista: az Ebtv. 5/B. §-ának k) pontja szerinti várólista, 
c) szervriadó: az az eseménysorozat, amelynek idıtartama a potenciális donor kijelölésétıl 

az adott szerv beültetésének kezdetéig tart, 
d) vérsejtképzı ıssejt: csontvelı, 
e)3 betegfogadási lista: az Ebtv. 5/B. §-ának m) pontja szerinti lista, 
f)4 azonnali ellátást igénylı eset: az egészségügyrıl szóló 1997. évi CLIV. törvény 3. §-

ának i) pontja szerinti sürgıs szükség. 
 
9. § A Kr3. 13/A. §-a a következı (8) bekezdéssel egészül ki: 
 
„(8) A betegfogadási lista összeállításánál a (7) bekezdésben foglaltakon túl figyelembe kell 

venni a betegforgalmi adatok alapján a keresıképtelenség miatti soron kívüli esetek számát, 
azzal, hogy a keresıképtelenség miatti soron kívüli esetek ellátása nem veszélyeztetheti a nem 
keresıképtelen betegek folyamatos ellátását.” 

 
10. § A Kr3. 6. számú melléklete a 3. melléklet szerint módosul. 
 
11. § A Kr3. 13/B. § (1) bekezdésében a „valamint az azonnali ellátást igénylı esetekrıl” 

szövegrész helyébe az „az azonnali ellátást igénylı, valamint a keresıképtelenség miatti soron 
kívüli esetekrıl” szöveg lép. 



4. Záró rendelkezések 

12. § Ez a rendelet 2011. július 1-jén lép hatályba és a hatálybalépését követı napon 
hatályát veszti. 



1. melléklet a 106/2011. (VI. 30.) Korm. rendelethez 

A Kr2. 6/A. számú melléklet „Kitöltési útmutató” alcím „22. Az ellátás típusa” pontja a „9 – 
nappali ellátás” alpontot követıen a „K = az Ebtv. 20. § (4) bekezdése szerinti 
keresıképtelenség miatti soron kívüli ellátás” alponttal egészül ki. 

 
22. Az ellátás típusa 

1 = elsı szakellátás az adott betegséggel kapcsolatban 
2 = visszarendelés 
3 = szakorvosi konzílium 
4 = elsısegélynyújtás 
5 = tartósan gondozott beteg kontroll vizsgálata 
6 = szőrés 
7 = gondozásba vétel 
8 = gondozott beteg ellátása 
9 = nappali ellátás 



2. melléklet a 106/2011. (VI. 30.) Korm. rendelethez 

1. A Kr2. 20. számú melléklete a „Továbbküldést indokoló diagnózis BNO kódja” sorát 
megelızıen a „Sürgısségi továbbküldés oka” sorral egészül ki. 

2. A Kr2. 20. számú melléklet „Kitöltési útmutató” alcím a „Továbbküldés iránya” pontját 
megelızıen a következı ponttal egészül ki: 

„Sürgısségi továbbküldés oka: 
0 = Nem sürgıs továbbküldés 
1 = Keresıképtelenség miatti soron kívüli ellátás 
2 = Orvosszakmai indok alapján történı sürgıs ellátás” 

20. számú melléklet a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelethez436 

Háziorvosi betegforgalmi tevékenység tételes 
jelentése 

Jelentési idıszak: 200..... év .................................. hó 
Szolgáltató OEP kódja 
Szolgáltató neve: 
helység (irányítószámmal) 
utca/szám 
Háziorvosi szolgálat kódja: 
Háziorvos kódja, neve: 
Háziorvosi program azonosítója és verziója 
Ellátottak száma 
A jelentés rekordképének verziószáma 
Jelentés készítésének idıpontja 
Jelentés típusa 
Betegforgalmi napló sorszáma 
Személyazonosító típusa 
Társadalombiztosítási Azonosító Jel 
Páciens törzskarton sorszáma 
A páciens nyilatkozata a kötelezı egészségbiztosítás terhére igénybe vett egészségügyi 

ellátás adatainak megismerhetıségérıl 
Gondozás 
Az ellátás dátuma 
Az ellátás helye 
Az ellátás formája 
Térítési kategória 
Érvényes biztosítás országa, vagy a beteg állampolgársága 
EU adatlap kitöltés 
igen 
nem 
Ellátás oka 
Diagnózis BNO kód 
Továbbküldés oka 
Továbbküldést indokoló diagnózis BNO kódja 
Továbbküldés iránya 
Továbbküldés eszköze 



Az Utazási Költségtérítési Utalvány sorszáma 
Gyógyszer vagy gyógyászati segédeszköz 
A rendelést indokoló diagnózis BNO kódja 
A rendelt gyógyszer, gyógyászati segédeszköz TTT-kódja 
A rendelt gyógyszer mennyisége (0000.0000) formában 
A rendelés jogcíme 
Közgyógyellátási igazolvány száma 
Közgyógyellátási igazolvány érvényességi dátuma 
Szőrés kód 
Szőrés diagnózis BNO kód, OENO kód 

Kitöltési útmutató 

A jelentés rekordképének verziószáma 
Tartalma: 
Az OEP által meghatározott rekordkép verziószáma, mely rekordkép alapján a jelentés 

készült. 
Jelentés készítésének idıpontja 
Tartalma: 
Az az idıpont (másodperc pontosságú idıpecsét), amikor a jelentést megfelelı 

jelentéskészítı program elékészített. 
Jelentés típusa 
Tartalma: 
A jelentés típusa kóddal jelölve 
0 = Gondozás változás jelentés 
1 = Szőrés jelentés 
2 = Gondozás státus jelentés 
3 = Tételes betegforgalmi jelentés 
Ellátottak száma 
Tartalma: 
A jelentés hónapjában ellátottak száma 
Háziorvosi program azonosítója és verziószáma 
Tartalma: 
Háziorvosi szakellátási programfejlesztık szabad felhasználására. 
A szoftvereik, illetve szoftververziójuk azonosítására. 
Amennyiben nem kerül kitöltésre, spacek-kel kell feltölteni. 
Betegforgalmi napló sorszáma 
A biztosított törzskartonjának sorszáma 
Tartalma: 
A Biztosítottak bejelentkezésének sorrendjében kiadott folyamatos sorszám, amely a beteg 

törzskartonját azonosítja az adott háziorvosi szolgálatnál. Fontos, hogy kijelentkezés esetén ne 
kerüljön újra kiadásra, a háziorvosi szolgálat nyilvántartásán belül egyedi legyen. 

Eseti ellátás esetén „0”-val kitöltve. 
Személyazonosító típusa 
Tartalma: 
0 = TAJ-szám mezı nincs kitöltve 
1 = TAJ-szám mezı ki van töltve 
2 = 6 hónapnál fiatalabb gyermek képzett TAJ-száma 



3 = útlevélszám (külföldi állampolgár) 
5 = menedékes, kérelmezı, befogadó igazolvány száma 
6 = ismeretlen TAJ-számú elhunyt személy 
7 = ismeretlen beteg 
Az orvos országos nyilvántartási száma 
Tartalma: 
Az orvos személyazonosító bélyegzıjének 5 jegyő száma 
A páciens nyilatkozata a kötelezı egészségbiztosítás terhére igénybe vett egészségügyi 

ellátás adatainak megismerhetıségérıl 
Tartalma: 
1 = A háziorvos tájékoztatta a hozzá bejelentkezett biztosítottat arról, hogy a jövıben, ha a 

biztosított nem tiltja meg, megismerheti az OEP adatbázisában szereplı, a kötelezı 
egészségbiztosítás terhére igénybe vett egészségügyi ellátás adatait, és a biztosított nem 
tiltotta meg azok megismerhetıségét. 

2 = A háziorvos tájékoztatta a hozzá bejelentkezett biztosítottat arról, hogy a jövıben, ha a 
biztosított nem tiltja meg, megismerheti az OEP adatbázisában szereplı, a kötelezı 
egészségbiztosítás terhére igénybe vett egészségügyi ellátás adatait, de a biztosított megtiltotta 
azok megismerhetıségét. 

Gondozás 
Tartalma: 
000 = nem gondozott 
01A = Gyermek obesitas-hypertonia 
02A = Gyermek szív- és érrendszeri betegség 
04A = Gyermek asthma-allergia 
05A = Gyermek mozgásszervi kórállapot 
06A = Gyermek daganatos betegségek 
07A = Gyermekpszichiátriai betegségek 
01B = Felnıtt hypertonia 
02B = Felnıtt ischaemiás szívbetegség 
03B = Felnıtt diabetes mellitus 
04B = Felnıtt asthma bronchiale 
05B = Felnıtt mozgásszervi kórállapot 
06B = Felnıtt daganatos betegségek 
07B = Felnıtt pszichiátriai betegségek 
Az ellátás helye 
Tartalma: 
1 = rendelıben 
2 = beteg lakásán (állandó vagy ideiglenes lakhelyén) 
3 = tanácsadóban 
4 = egyéb helyen 
A = baleseti ellátás a baleset helyszínén 
Praxis-paciens viszonya (Ellátás formája) 
Tartalma: 
1 = bejelentkezett biztosított 
2 = eseti (ambuláns) ellátás 
Térítési kategória 
Tartalma: 



00 = biztosított térítés ellenében végzett ellátása 
01 = magyar biztosítás alapján végzett ellátás 
02 = magyar biztosítással nem rendelkezı menekült ellátása 
03 = államközi szerzıdés alapján végzett ellátás 
04 = egyéb, magyar biztosítással nem rendelkezı vagy más hatályos rendelkezés alapján 

magyar egészségügyi ellátásra nem jogosult személyek egyéb OEP által nem térített ellátása 
05 = magyar biztosítással nem rendelkezı menedékes ellátása 
09 = Külföldön élı magyarok központi költségvetésbıl támogatott ellátása 
OA = Befogadott külföldi állampolgár 
OD = Menekült, menedékes státust kérelmezı 
OE = Elszámoláson alapuló nemzetközi szerzıdés alapján történı ellátás, Közösségi 

szabály alapján történı ellátás 
S = A Magyar Köztársaság területén tartózkodó beteg 4. § (10) és (11) bekezdése szerinti, 

más forrásból meg nem térülı sürgısségi ellátása 
Állampolgárság 
Tartalma: 
Elsıdlegesen, ha a beteg érvényes egészségbiztosítással rendelkezik, akkor az 

egészségbiztosítási rendszert fenntartó állam kódját, egyébként a beteg állampolgárságának 
kódját kell megadni. 

Az ellátás oka 
Tartalma: 
0 = akut megbetegedés definitív ellátása 
1 = krónikus betegség 
2 = krónikus betegség fellángolása 
3 = gondozás 
4 = adminisztratív ok (pl. mentıutalvány, keresıképtelenséget igazoló utalvány kiállítása, 

hatósági vizsgálat) 
5 = szőrés 
6 = tanácsadás 
A = baleseti ellátás 
B = balesettel kapcsolatos ellátás 
C = akut megbetegedés gyanúja 
D = hatósági vizsgálat 
E = védıoltás 
Továbbküldés oka 
Tartalma: 
0 = nem történt továbbküldés 
1 = labordiagnosztika 
2 = képalkotó diagnosztika 
3 = egyéb diagnosztika 
4 = konzílium 
5 = terápia 
6 = adminisztratív ok 
7 = saját labor- és eszközdiagnosztika 
Továbbküldés iránya 
Tartalma: 
az ellátást végzı intézmény azonosítója 



Továbbküldés eszköze 
Tartalma: 
1 = Útiköltség utalvánnyal 
2 = OEP által finanszírozott betegszállító gépjármővel 
3 = Nem térített utazással 
4 = Laborminta 
5 = Utazási Költségtérítési Utalvánnyal 
Gyógyszer, gyógyászati segédeszköz 
Tartalma: 
G = gyógyszer 
S = gyógyászati segédeszköz 
F = gyógyfürdı 
A rendelt gyógyszer, illetve a rendelt segédeszköz TTT kódja 
Tartalma: 
A rendelt gyógyszer, gyógyászati segédeszköz OEP TTT szerinti kódja 
A rendelést indokoló diagnózis 
Tartalma: 
A rendelést indokoló diagnózis 
A rendelés jogcíme 
Tartalma: 
001 = Közgyógyellátási igazolványra 
002 = Eü rendelkezésre (Eü. kiemelt) 
003 = Eü térítés köteles (Eü. emelt) 
004 = HM jogcímen 
005 = Üzemi baleset jogcímen 
011 = EÜ90 expediálása közgyógyellátási igazolványra 
012 = Közgyógyellátási igazolványra történı eladás (kiemelt) 
ALT = Általános (Normatív) 
0NT = Nem támogatott gyógyszer 
991 = Külön engedélyes gyógyszer (egyedi támogatás) 
Szőrés kód 
Tartalma: 
Szőrési tevékenységgel kapcsolatos kódok a hatályos 51/1997. (XII. 18) NM rendelet és a 

rekordképben mellékelt táblázat alapján. 
Szőrés diagnózis BNO kód 
Tartalma: Szőrés eredményét jelzı BNO kód 
Negatív szőrés esetén: U9990 
Pozitív szőrés esetén: A vezetı diagnózis BNO kódja 



3. melléklet a 106/2011. (VI. 30.) Korm. rendelethez 

A Kr3. 6. számú mellékletének a „Betegfogadási listáról szóló jelentés az Országos 
Egészségbiztosítási Pénztár részére” elnevezéső része helyébe a következı rész lép: 

„ 
Betegfogadási listáról szóló jelentés az Országos Egészségbiztosítási Pénztár részére 
(Járóbeteg-ellátás esetén szakrendelésenként) 
A jelentés adattartalma a következı: 

Intézmény 
kódja 

Intézmény 
telephelye 

Szakrendelés 
(járó) 

Listára kerülés 
dátuma 

[éééé/hh/nn] 
Napi 

sorszám 

Azonnali (akut) beavatkozás (A) 
/Halasztható beavatkozás (H) 
/Keresıképtelenség miatti 

beavatkozás (K) 
Esemény* 

Esemény 
dátuma 

[ééééhhnn]** 

  

* Események: 

Ellátást a beteg megkapta a jelentı intézményben normál rend szerint NOR 

Ellátást a beteg megkapta a jelentı intézményben, de valamilyen 
szakmai ok vagy a keresıképtelenség miatti soron kívüliség miatt a 
listához képest elırehozva 

ELO 

Az adott hónap 
során ellátott 
betegek 

    

Halasztás szakmai okokból (ideiglenes alkalmatlanság) HSZ 

Halasztás kapacitáshiány miatt HKH 

Halasztás a beteg kérésére HBK 

A beteg nem jelent meg NJM 

Egyéb okból aktualitását vesztette EOA 

Az adott hónap 
során nem ellátott 
betegek 

Nincs esemény (várakozás) NES 

** Esemény dátuma: Csak igénybevett ellátás estén kitöltendı.   
” 

 
 
1 A rendelet a 12. § alapján hatályát vesztette 2011. július 2. napjával. 
 

6. számú melléklet a 287/2006. (XII. 23.) Korm. rendelethez38 

Betegfogadási listáról szóló jelentés az Országos Egészségbiztosítási Pénztár részére 
(Járóbeteg-ellátás esetén szakrendelésenként) 

A jelentés adattartalma a következı: 

Intézmény  
kódja 

Intézmény  
telephelye Szakrendelés (járó) Listára kerülés dátuma 

[éééé/hh/nn] 
Napi  

sorszám 
Azonnali (akut) beavatkozás (A) 

/Halasztható 
beavatkozás (H) 

Esemény* 
Esemény  
dátuma 

[ééééhhnn]** 

* Események: 

Ellátást a beteg megkapta a jelentı intézményben normál rend 
szerint 

NOR Az adott hónap során 
ellátott betegek 

Ellátást a beteg megkapta a jelentı intézményben, de 
valamilyen szakmai ok miatt a listához képest elırehozva 

ELO 



Halasztás szakmai okokból (ideiglenes alkalmatlanság) HSZ 

Halasztás kapacitáshiány miatt HKH 

Halasztás a beteg kérésére HBK 

A beteg nem jelent meg NJM 

Egyéb okból aktualitását vesztette EOA 

NES 

Az adott hónap során 
nem ellátott betegek 
** Esemény dátuma: 

Nincs esemény (várakozás) 
Csak igénybevett ellátás estén kitöltendı.   

 


