
44/2011. (VII. 7.) NEFMI rendelet 

az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseirıl 
szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet, valamint a várólista-sorrend kialakításának és az 
eltérés lehetıségének egészségügyi szakmai feltételeirıl szóló 45/2006. (XII. 27.) EüM 

rendelet módosításáról1 

hatályos: 2011.07.08 - 2011.07.09 

A kötelezı egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (4) 
bekezdés m) pontjában kapott felhatalmazás alapján, 

a 2. § tekintetében a kötelezı egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. 
törvény 83. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, 

az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetı államtitkár feladat- és 
hatáskörérıl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § b) pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva a következıket rendelem el: 

 
1. § Az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseirıl 

szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet 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, a kizárólag laboratóriumi 
mintavételi eszköz biztosítása, valamint a kötelezı egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. 
évi LXXXIII. törvény 20. § (4) bekezdése szerinti keresıképtelenség miatti soron kívüli 
ellátások végzése esetén.” 

(6)38 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)37 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. 

 
2. § A várólista-sorrend kialakításának és az eltérés lehetıségének egészségügyi szakmai 

feltételeirıl szóló 45/2006. (XII. 27.) EüM rendelet 2. §-a a következı (4) bekezdéssel 
egészül ki: 

„(4) A biztosított akkor jogosult az Ebtv. 20. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott – és 
annak részeként kezdeményezett további – ellátásoknak az Ebtv. 20. § (4) bekezdése szerinti 
keresıképtelenség miatti soron kívüli igénybevételére, ha a jogosultsági ellenırzés 
eredménye alapján táppénz, baleseti táppénz igénybevételére jogosult, és ugyanazon 
betegségébıl adódóan folyamatosan legalább 15 napja keresıképtelen, valamint a 
keresıképtelen állományba vevı orvos vagy a felülvéleményezı fıorvos a kötelezı 
egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 
217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet 3/A. § (10a) bekezdése szerinti beutalót kiállította.” 

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

napon hatályát veszti. 

 
 



1 A rendelet a 3. § alapján hatályát vesztette 2011. július 9. napjával. 
 


