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egyes egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról 

hatályos: 2011.11.01 – 

Tartalom: 
• Rehabilitációs ellátási fogalmak meghatározása 
• rehabilitációs ellátási program szerinti nappali ellátás jelentés és finanszírozás 

szempontjából fekvıbeteg-ellátási esetnek minısül 
• krónikus rehabilitációs betegellátás súlyozási szorzóinak alkalmazása 
• rehabilitációs ellátási program szerinti nappali ellátás  

o jelentése a fekvı adatlapon történik – napi betegforgalmi nyilvántartás 
o FNO jelentés is itt történik 
o meg kell határozni és a betegdokumentációban vezetni kell a rehabilitációs ellátási 

programban megállapított állapotmutatókat is 
o az ellátást végzı 40. § (11a) bekezdése szerinti intézmény 

� nappali ellátásra szerzıdött járóbeteg-szakellátást nyújtó szolgáltató, 
valamint 

� a 22 mozgásszervi rehabilitáció és a 09 neurológia szakmákban nappali 
kórházi ellátásra szerzıdött fekvıbeteg szakellátást nyújtó szolgáltató 

o az egészségbiztosításért felelıs miniszter rendeletében meghatározott ellátási rend 
betartásával számolhatja el 

o az aktív ellátást követıen a normatív ápolási idı leteltétıl kezdıdıen számolható el 
a finanszírozási napi díj 

o NEM a nappali kórházi ellátási teljesítmény 0,7-es szorzójával számolódik el 
o nappali és kúraszerő ellátásra szerzıdött járóbeteg-szakellátást nyújtó szolgáltató 

részére a hozzárendelt súlyszámmal lehet elszámolni 
o elszámolásának szabályait az egészségbiztosításért felelıs miniszter rendelete 

tartalmazza 
o legfeljebb egy alkalommal meghosszabbítható (szabályozottan) 

• Krónikus ellátás súlyozási szorzói táblázat változott:  
o Központi idegrendszeri sérültek és tartós légzésbénultak rehabilitációs ellátása” 

szövegrész helyébe a „Súlyos központi idegrendszeri sérültek (súlyos agysérültek, 
gerincvelısérültek), politraumatizáltak, égésbetegek, szeptikus sebészeti betegek 
rehabilitációs ellátása” szöveg lép 

o Új ellátási kód: 00023 - Kómás és gerincvelısérült betegek korai kiemelt 
rehabilitációs ellátása, 6,6-os szorzóval 

• Fekvı adatlap módosult 
o Felvétel típusa (19.pont) bıvült_ 

� 7. rehabilitációs ellátási program szerinti nappali ellátás – elsı rehabilitáció 
� 8. rehabilitációs ellátási program szerinti nappali ellátás – ismételt 

rehabilitáció 
o A beteg további sorsa (23.pont) bıvült 

� R. otthonába bocsátva, rehabilitációra irányítva 
• Többletkapacitás meghatározás kiegészítése (krónikus ellátás) 

o Egyszerősített többletkapacitás-befogadási eljárás során befogadható 
• A fekvıbeteg-szakellátásban finanszírozható szakmák köre a 3. melléklet szerint 

módosul. 
o Bıvült: 

� csecsemı- és gyermekgyógyászati intenzívterápia 
� gyermek- és ifjúsági addiktológia 
� gyermek- és ifjúsági addiktológiai rehabilitáció 
� súlyos agysérültek rehabilitációja 



� gerincvelısérültek rehabilitációja 
� politraumatizáltak, égésbetegek és szeptikus sebészeti betegek 

rehabilitációja 
� súlyos központi idegrendszeri sérültek, politraumatizáltak és égésbetegek 

rehabilitációja gyermekkorban 
o Változott: 

� gyermekgyógyászati rehabilitáció helyébe a gyermek rehabilitáció 
• A finanszírozási szerzıdéssel leköthetı járóbeteg-szakellátási kapacitások 

meghatározása a 4. melléklet szerint módosul. 
o Bıvült: 

� gyermek- és ifjúsági addiktológia 
� addiktológiai rehabilitáció 
� gyermek rehabilitáció 
� szén-dioxid gyógygázfürdı terápia 

 
 

A Kormány a kötelezı egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) 
bekezdés a) pontjában, 

a 8–10. §, valamint a 3. és 4. melléklet tekintetében az egészségügyi ellátórendszer fejlesztésérıl 
szóló 2006. évi CXXXII. törvény 16. § (14) bekezdés f) és h) pontjában 

kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott 
feladatkörében eljárva a következıket rendeli el: 

 
1. § Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történı finanszírozásának részletes 

szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr1.) 2. §-a a 
következı q) és r)ponttal egészül ki: 

(E rendelet alkalmazásában) 
„q) rehabilitációs ellátási program: az Egészségügyi Szakmai Kollégium Fizikális medicina, 

rehabilitáció és gyógyászati segédeszköz Tagozat által közzétett, a finanszírozási eljárásrendet 
megalapozó módszertani ajánlásgyőjteményben foglalt ellátási program, 

r) rehabilitációs ellátási program szerinti nappali ellátás: rehabilitációs ellátási program alapján 
végzett olyan nappali ellátás, amelyet az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási 
finanszírozásának egyes kérdéseirıl szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendeletben (a továbbiakban: R.) 
meghatározott finanszírozási paraméterek és elszámolhatósági szabályok szerint végeznek.” 

2012. január 1-jén lép hatályba 
2. § E rendelet alkalmazásában 
a) egészségügyi szolgáltatás: az Eb. tv. 10–17. §-aiban meghatározott ellátások; 
b)3 szolgáltató: az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító mőködési engedéllyel rendelkezı 

természetes, vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkezı szervezet, aki vagy ami a 
finanszírozóval kötött szerzıdés alapján az E. Alapból finanszírozott egészségügyi szolgáltatást nyújt; 

c)4 területi ellátási kötelezettség: a külön jogszabály szerint az önkormányzat kötelezı feladatát 
képezı egészségügyi alapellátás körébe tartozó (háziorvosi, házi gyermekorvosi, területi védınıi, 
fogászati ellátás) egészségügyi szolgáltatásoknak az a része, amelyet az önkormányzat, illetve saját 
intézménye vagy más szolgáltató útján biztosít; 

d)5 finanszírozási elszámolás: az alapdíjnak, a fixdíjnak és a teljesítmény díjának a megállapítása és 
utalványozásra történı elıkészítése; 

e) rekordkép: az egészségügyi szolgáltatás teljesítésérıl készítendı jelentés formailag és tartalmilag 
meghatározott egysége; 

f)6 fixdíj: jogszabályban meghatározott összegő havi díjazás; 
g)7 alapdíj: kihirdetett díj, vagy az adott hónapban a szakfeladatra rendelkezésre álló havi 

elıirányzatnak és a jelentett teljesítménynek a hányadosa szerinti díj; 
h)8 teljesítménydíj: az alapdíj és a teljesítmény szorzata; 



i)9 finanszírozási szerzıdés: az egészségügyi szolgáltatásra a finanszírozó és a szolgáltató között 
létrejött szerzıdés; 

j)10 körzet lakója: az a biztosított, akinek az 1992. évi LXVI. törvény szerinti lakóhelye vagy 
tartózkodási helye a körzet területén van; 

k)11 teljes munkaidı: napi 8, heti 40 óra; 
l)12 Case mix index (CMI): az aktív fekvıbeteg-ellátás finanszírozási rendszere szerint elszámolható, 

adott idıszak alatt ellátott finanszírozási esetek összetételét költségigényesség szempontjából jellemzı 
mutató, amely az elszámolt súlyszám és az elszámolt finanszírozási esetszám hányadosa; 

m)13 teljesítményegység szolgáltatói átlagértéke: az adott ellátási formában a szolgáltató részére 
kifizetett tárgyhavi teljesítménydíj és a tárgyhavi elszámolható teljesítmények hányadosa szerinti 
forintérték; 

n)14 szolgáltatásvolumen: önálló elszámolási tételként elszámolható, külön jogszabályban 
meghatározott szolgáltatási egységek mennyisége; 

o)15 teljesítményvolumen: önálló elszámolási tételként elszámolható, külön jogszabályban 
meghatározott szolgáltatási egységek teljesítményértékeinek mennyisége. 

p)16 feladatváltozás: egészségügyi államigazgatási szerv döntése vagy egészségügyi ellátási 
szerzıdés, illetve megállapodás alapján az érintett egészségügyi szolgáltatók ellátási területének, vagy 
a finanszírozási szerzıdésben lekötött kapacitás mértékének és szakmai összetételének megfelelı 
szakellátási feladataiknak a változása. 

 
2. § A Kr1. 36. § (3) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 
„(3) Az (1)–(2) bekezdésben foglaltakon túl jelentés és finanszírozás szempontjából fekvıbeteg-

ellátási esetnek minısül 
a) a biztosított részére az R.-ben meghatározott intézményben nyújtott – az R. 9. számú 

mellékletében meghatározott – beavatkozás, amennyiben a beteget a felvétel napján, de legkésıbb 24 
órán belül hazabocsátották (egynapos beavatkozás), valamint 

b) az R.-ben meghatározott rehabilitációs ellátási program szerinti nappali ellátás.” 
2012. január 1-jén lép hatályba 

Fekvıbeteg-szakellátás finanszírozása 

36. § (1) Fekvıbeteg-szakellátás klinikán, kórházban, szanatóriumban, szakápolási intézményben, 
valamint fekvıbeteg-ellátást nyújtó országos intézetben (a továbbiakban együtt: intézmény) végzett 
minden ellátási esemény, amelynek során a biztosítottat az intézménybe felvették, és ott legalább 24 
órán keresztül – nappali kórházi ellátás esetén legalább 6 órán keresztül – tartózkodik. 

(2)336 Az (1) bekezdésben foglaltakon túl, jelentés és finanszírozás szempontjából fekvıbeteg-
ellátási esetnek minısül a fekvıbeteg-intézményben ellátott biztosított részére 

a) a 0 alsó határnapú HBCs szerinti ellátás, 
b) a sürgısségi betegellátásra vonatkozó szabályok szerint nyújtott, 6–24 órás ellátás, 
c)337 az intézeten kívüli szülés szakmai szabályairól, feltételeirıl és kizáró okairól szóló 

kormányrendelet szerinti ellátás keretében végzett, az újszülött 0–4 napos korban történı életkorhoz 
kötött szőrıvizsgálata, 

d) a 24 órán belül más intézetbe áthelyezett újszülöttek, továbbá 
e) az osztályra történı felvételt követıen 24 órán belül meghalt személyek részére nyújtott ellátás is. 
(3)338 Az (1)–(2) bekezdésben foglaltakon túl jelentés és finanszírozás szempontjából fekvıbeteg-

ellátási esetnek minısül a biztosított részére az R.-ben meghatározott intézményben nyújtott – az R. 9. 
számú mellékletében meghatározott – beavatkozás, amennyiben a beteget a felvétel napján, de 
legkésıbb 24 órán belül hazabocsátották (egynapos beavatkozás). 

 
3. § (1) A Kr1. 37. § (4) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 
„(4) A 8. számú melléklet szerinti krónikus rehabilitációs betegellátás súlyozási szorzói a 

finanszírozási összegek megállapítására – a (4c) bekezdésben meghatározott kivétellel – csak azon 
szolgáltatók rehabilitációs osztályain nyújtott ellátás finanszírozásához alkalmazhatók, amelyek 



megfelelnek a 8/A. számú mellékletben meghatározott szakmai szempontoknak. A feltételek 
fennállását az OEP ellenırzés alapján állapítja meg.” 2011. november 1-jén lép hatályba 

(4)348 A 8. számú melléklet szerinti krónikus rehabilitációs betegellátás súlyozási szorzói a 
finanszírozási összegek megállapítására csak azon szolgáltatók rehabilitációs osztályain nyújtott 
ellátás finanszírozásához alkalmazhatók, amelyek megfelelnek a 8/A. számú mellékletben 
meghatározott szakmai szempontoknak. A feltételek fennállását az OEP ellenırzés alapján állapítja 
meg. 

 
(2) A Kr1. 37. §-a a következı (4c) és (4d) bekezdéssel egészül ki: 
„(4c) Azon rehabilitációs ellátások esetében, amelyek tekintetében a 8/A. számú melléklet nem 

határoz meg szakmai szempontokat, a 8. számú melléklet szerinti súlyozási szorzó a finanszírozási 
összeg megállapítására azon szolgáltatók rehabilitációs osztályain nyújtott ellátás finanszírozásához 
alkalmazható, amelyek megfelelnek az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges 
minimumfeltételekrıl szóló miniszteri rendeletben elıírt feltételeknek. 

(4d) A (4b) bekezdésben foglaltak szerinti átsorolás nem eredményezheti, hogy a krónikus 
rehabilitációs ellátás 1,2-es, 1,4-es vagy 1,8-as szorzó helyett 3,8-as vagy 6,6-os szorzóval kerüljön 
finanszírozásra.” 2011. november 1-jén lép hatályba 

(4b)350 Ha az ellenırzés azt állapítja meg, hogy a szolgáltató nem felel meg a 8/A. számú 
mellékletben meghatározott szakmai feltételeknek, tevékenysége alacsonyabb szakmai szorzóval vagy 
krónikus szakfeladatnak megfelelı szorzóval vagy ápolási szakfeladatnak megfelelı szorzóval kerül 
finanszírozásra. Ha a szolgáltató magasabb színvonalú szakmai feltételeknek felel meg, akkor 
tevékenysége a szakmai minısítésének megfelelıen kerül finanszírozásra. A szolgáltató a módosított 
besorolás szerinti teljesítménydíjra az ellenırzést követı év január 1-jétıl, illetve a finanszírozási 
szerzıdés módosításának kezdı hatályától jogosult. 

 
(3) A Kr1. 37. §-a a következı (7a) bekezdéssel egészül ki: 
„(7a) A rehabilitációs ellátási program szerinti nappali ellátás esetén a teljesítmények rögzítése a 14. 

számú melléklet szerinti adattartalmú napi betegforgalmi nyilvántartás (14. számú melléklet a 
43/1999. (III. 3.) Korm. rendelethez448ADATLAP kórházi (osztályos) ápolási esetrıl) kitöltésével és 
a (7) bekezdés szerinti jelentési rend alapján történik.” 

2012. január 1-jén lép hatályba 
 
(4) A Kr1. 37. § (8) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 
„(8) A krónikus betegellátásban – ideértve a rehabilitációs ellátási program szerinti nappali 

ellátást is – a Funkciók Nemzetközi Osztályozása (a továbbiakban: FNO) szerinti funkcionális 
állapotot a 14. számú mellékletben kell jelenteni.” 

(8)358 A krónikus betegellátásban a Funkciók Nemzetközi Osztályozása (a továbbiakban: FNO) 
szerinti funkcionális állapotot a 14. számú mellékletben kell jelenteni. 

2012. január 1-jén lép hatályba 
 
(5) A Kr1. 37. §-a a következı (8a) bekezdéssel egészül ki: 
„(8a) A (8) bekezdésben foglaltakon túl a rehabilitációs ellátási program szerinti nappali ellátás 

esetén meg kell határozni és a betegdokumentációban vezetni kell a rehabilitációs ellátási programban 
megállapított állapotmutatókat is.” 

2012. január 1-jén lép hatályba 
 
4. § A Kr1. 39. §-a a következı (2a) bekezdéssel egészül ki: 
„(2a) Az R.-ben meghatározott rehabilitációs ellátási program szerinti nappali ellátásokat – a (2) 

bekezdéstıl eltérıen – az ellátást végzı 40. § (11a) bekezdése (ld. lent) szerinti intézmény az 
egészségbiztosításért felelıs miniszter rendeletében meghatározott ellátási rend betartásával 
számolhatja el.” 2012. január 1-jén lép hatályba 

 



(2)368 Krónikus fekvıbeteg ellátás esetén – ide nem értve rehabilitációs ellátást és a krónikus nappali 
kórházi ellátást – az egy ellátási esetben havonta legfeljebb 72 óráig tartó megszakítás is elszámolható 
azzal, hogy a szolgáltató a megszakítás idıtartamára az egyébként járó napidíj 50 százalékára jogosult. 
A rehabilitációs krónikus ellátás esetén hetente 48 óráig tartó megszakítás is elszámolható azzal, hogy 
a szolgáltató a megszakítás idıtartamára az egyébként járó napidíj 50 százalékára jogosult. A 
pszichiátriai aktív ellátás esetén az egy ellátási esetben a felsı határnapot meghaladó idıszakban 
havonta legfeljebb 72 óráig tartó megszakítás is elszámolható azzal, hogy a szolgáltató a 40. § (8) 
bekezdése szerinti díj 50 százalékára jogosult. A 72 óráig, illetve a 48 óráig tartó megszakítás a beteg 
osztályos felvételét követı 5 napon belül az otthonába bocsátását megelızı 5 napon belül nem 
számolható el. 

 
5. § (1) A Kr1. 40. §-a a következı (5a) bekezdéssel egészül ki: 
„(5a) Az (5) bekezdéstıl eltérıen az R.-ben meghatározott rehabilitációs ellátási program szerinti 

nappali ellátások esetén az aktív ellátást követıen a normatív ápolási idı leteltétıl kezdıdıen 
számolható el a finanszírozási napi díj.” 2012. január 1-jén lép hatályba 

 
(5)351 A 8. számú mellékletben meghatározott krónikus ellátások esetén 
a) teljesítmény csak olyan osztályról – a 00017 és a 00022 kódszámú ellátást nyújtó osztály 

kivételével – számolható el, amelynek ágyszáma eléri vagy meghaladja a tízet; 
b) ha a 00015 kódszámú krónikus osztályon a folyamatos orvosi tevékenység feltételei nem 

biztosítottak, a teljesítmény elszámolásánál a 00001 kódszámú ápolási tevékenység szakmai szorzóját 
kell alkalmazni; 

c)352 
d)353 a 00015 kódszámú szakmai csoportba sorolt krónikus osztályról jelentett ápolási eset a felvétel 

hónapját követı hetedik hónaptól a 00001 kódszámú ápolási tevékenység szakmai szorzójának 
alkalmazásával számolható el; 

e)354 a d) pont szerinti elszámolási szabályokat nem kell alkalmazni a tartós gépi lélegeztetést 
igénylı, kómás, illetve tetraplégiában szenvedı betegek ellátása, valamint a pszichiátriai betegek 
bíróság által elrendelt kötelezı gyógykezelése esetében, azzal, hogy a teljes díj kifizetésére az OEP 
ellenırzı hálózatának orvosa (fıorvosa) ellenırzését követıen kerülhet sor, mely ellenırzést az ellátó 
intézménynek kell kezdeményeznie; 

f)355 a d) pont szerinti elszámolási szabályok alkalmazása szempontjából a szolgáltatónál 00001 vagy 
00015 kódszámú ellátásra az elbocsátást követı naptól számított hat hónapon belül történt ismételt 
felvétel esetén a megelızı 00001 és 00015 kódszámú ápolási esemény idıtartamát is figyelembe kell 
venni. 

 
(2) A Kr1. 40. § (11) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 
„(11) A nappali kórházi ellátás teljesítménye 0,7-es szorzóval számolható el, kivéve az R.-ben 

meghatározott rehabilitációs ellátási program szerinti nappali ellátásokat. Nem számolható el 
teljesítmény heti pihenınapra, vasárnapra és munkaszüneti napokra.” 2012. január 1-jén lép hatályba 

 
(11)376 A nappali kórházi ellátás teljesítménye 0,7-es szorzóval számolható el. Nem számolható el 

teljesítmény heti pihenınapra, vasárnapra és munkaszüneti napokra. 
 
(3) A Kr1. 40. §-a a következı (11a) bekezdéssel egészül ki: 
„(11a) A 39. § (2a) bekezdése szerinti ellátásokat 
a) nappali ellátásra szerzıdött járóbeteg-szakellátást nyújtó szolgáltató, valamint 
b) a 22 mozgásszervi rehabilitáció és a 09 neurológia szakmákban nappali kórházi ellátásra 

szerzıdött fekvıbeteg szakellátást nyújtó szolgáltató 
számolhatja el.” 2012. január 1-jén lép hatályba 

 
(4) A Kr1. 40. § (15) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 



„(15) Az Eftv. alapján befogadott nappali és kúraszerő ellátásra szerzıdött járóbeteg-szakellátást 
nyújtó szolgáltató részére – a finanszírozási szerzıdésben meghatározott szolgáltatás, illetve 
értékarányos teljesítmény mennyiség mértékéig – 

a) az R.-ben önálló elszámolási tételként meghatározott nappali, illetve kúraszerő ellátásokat a 
hozzárendelt pontértékkel, 

b) a pályázattal fejlesztett járóbeteg-szakellátásból a 0100 általános belgyógyászat, a 0101 
angiológia, phlebológia, lymphológia, a 0103 endokrinológia, anyagcsere és diabetológia, a 0900 
általános neurológia, az 1400 reumatológia és fizioterápia, az 1401 reumatológia, az 1402 fizioterápia 
(orvosi szakképesítéssel), a 2201 mozgásszervi rehabilitáció, az 5700 általános fizioterápia-
gyógytorna, az 5711 gyógytorna, az 5712 gyógymasszázs, az 5722 fizioterápia (asszisztensi 
tevékenységként) szakmákban teljesített járóbeteg ellátásokat a hozzárendelt pontértékkel, 

c) az R.-ben önálló elszámolási tételként meghatározott rehabilitációs ellátási program szerinti 
nappali ellátásokat a hozzárendelt súlyszámmal 

lehet elszámolni, amennyiben az ellátás megfelel a 4. § (3) bekezdésében és a finanszírozási 
szerzıdésben foglalt feltételeknek, továbbá az egészségbiztosításért felelıs miniszter rendeletében 
meghatározott részletes elszámolási szabályoknak.” 2012. január 1-jén lép hatályba 

(15)380 Az Eftv. alapján befogadott nappali és kúraszerő ellátásra szerzıdött járóbeteg-szakellátást 
nyújtó szolgáltató részére – a finanszírozási szerzıdésben meghatározott szolgáltatás, illetve 
értékarányos teljesítmény mennyiség mértékéig – 

a) az R.-ben önálló elszámolási tételként meghatározott nappali, illetve kúraszerő ellátásokat, 
b) a pályázattal fejlesztett járóbeteg-szakellátásból a 0100 általános belgyógyászat, a 0101 

angiológia, phlebológia, lymphológia, a 0103 endokrinológia, anyagcsere és diabetológia, a 0900 
általános neurológia, az 1400 reumatológia és fizioterápia, az 1401 reumatológia, az 1402 fizioterápia 
(orvosi szakképesítéssel), a 2201 mozgásszervi rehabilitáció, az 5700 általános fizioterápia-
gyógytorna, az 5711 gyógytorna, az 5712 gyógymasszázs, az 5722 fizioterápia (asszisztensi 
tevékenységként) szakmákban teljesített járóbeteg ellátásokat 

a hozzárendelt pontértékkel  
lehet elszámolni, amennyiben az ellátás megfelel a 4. § (3) bekezdésében és a finanszírozási 

szerzıdésben foglalt feltételeknek, továbbá a járóbeteg-szakellátás tevékenységi kódlistájának 
alkalmazásáról szóló Szabálykönyvben foglaltaknak. 

 
(5) A Kr1. 40. §-a a következı (16) bekezdéssel egészül ki: 
„(16) A rehabilitációs ellátási program szerinti nappali ellátás elszámolásának szabályait az 

egészségbiztosításért felelıs miniszter rendelete tartalmazza.” 2012. január 1-jén lép hatályba 
 
(6) A Kr1. 40. §-a a következı (17) bekezdéssel egészül ki: 
„(17) Amennyiben a beteg állapota szükségessé teszi, a kezelıorvos kezdeményezésére az OEP 

ellenırzı fıorvosának jóváhagyását követıen a rehabilitációs ellátási program – az 
egészségbiztosításért felelıs miniszter rendeletében meghatározott feltételekkel – legfeljebb egy 
alkalommal meghosszabbítható.” 2012. január 1-jén lép hatályba 

 
6. § (1) A Kr1. 8. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul. 
2011. november 1-jén lép hatályba 
 
(2) A Kr1. 14. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul. 
2012. január 1-jén lép hatályba 
 
7. § A Kr1. 
a) 5. § (1) bekezdésében az „egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes 

kérdéseirıl szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendeletben (a továbbiakban: R.)” szövegrész helyébe az „R.-
ben” szöveg, 2012. január 1-jén lép hatályba 

 
 



b) 37. § (3) bekezdésében a „jelentési kódokat” szövegrész helyébe a „jelentési kódokat, 
amennyiben az ellátás nem tartozik az R.-ben meghatározott rehabilitációs ellátási program szerinti 
nappali ellátások közé,” szöveg, 2012. január 1-jén lép hatályba 

 
(3)346 A krónikus betegellátás szakmai csoportosítási szempontjait, súlyozási szorzóit és a jelentési 

kódokat a 8. számú melléklet tartalmazza.347 A finanszírozási szerzıdésben vállalt rehabilitációs 
szakfeladat mellett a krónikus ellátási szakfeladat és ápolási szakfeladat is, illetve a krónikus ellátási 
szakfeladat mellett az ápolási szakfeladat is – az adott szakfeladatnak megfelelı szorzó alapján – 
finanszírozható, amennyiben a feladat(ok) ellátására az egészségügyi szolgáltató mőködési engedéllyel 
rendelkezik. A krónikus ellátások egységnyi teljesítményének számításához betegségcsoportonként 
kialakított szorzókat az egészségügyért felelıs miniszter rendeletben állapíthatja meg. 

c) 37. § (4b) bekezdésében az „akkor tevékenysége a szakmai minısítésének megfelelıen kerül 
finanszírozásra” szövegrész helyébe az „akkor tevékenysége – a (4d) bekezdésben meghatározott 
kivétellel – a szakmai minısítésének megfelelıen kerül finanszírozásra” szöveg, 

(4b)350 Ha az ellenırzés azt állapítja meg, hogy a szolgáltató nem felel meg a 8/A. számú 
mellékletben meghatározott szakmai feltételeknek, tevékenysége alacsonyabb szakmai szorzóval vagy 
krónikus szakfeladatnak megfelelı szorzóval vagy ápolási szakfeladatnak megfelelı szorzóval kerül 
finanszírozásra. Ha a szolgáltató magasabb színvonalú szakmai feltételeknek felel meg, akkor 
tevékenysége a szakmai minısítésének megfelelıen kerül finanszírozásra. A szolgáltató a módosított 
besorolás szerinti teljesítménydíjra az ellenırzést követı év január 1-jétıl, illetve a finanszírozási 
szerzıdés módosításának kezdı hatályától jogosult. 

d) 37. § (7) bekezdésében a „kúraszerő” szövegrész helyébe a „kúraszerő ellátás, a rehabilitációs 
ellátási program szerinti nappali ellátás” szöveg 

lép. 2012. január 1-jén lép hatályba 
 
(7)357 Az intézmény az aktív és a krónikus, a nappali kórházi, a kúraszerő, illetve az egynapos 
beavatkozási esetekrıl, továbbá a kórházban elhunyt beteg boncolásáról – a 14. számú melléklet 
szerinti adattartalommal – a tárgyhót követı hónap 5. napjáig jelentést küld az OEP-nek. Az OEP 
megküldi az intézetek teljesítményét a feldolgozás eredményével együtt az egyéb térítési kategóriák 
szerinti finanszírozást végzı szervezeteknek, továbbá a teljesítést követı hónap 25. napjáig az 
egészségügyi szolgáltatók részére a saját jelentésük feldolgozásának eredményét. 

 



8. § (1) Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztésérıl szóló 2006. évi CXXXII. törvény 
végrehajtásáról szóló 337/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr2.) 1. § (1) bekezdése a 
következı c) ponttal egészül ki: 

(E rendelet alkalmazásában többletkapacitás az) 
„c) a finanszírozási rendszerbe már befogadott, de az adott egészségügyi szolgáltató érvényes 

finanszírozási szerzıdése alapján a szolgáltató által el nem számolható krónikus súlyozási szorzóval 
finanszírozott ellátás végzése, valamint az a finanszírozási rendszerbe már befogadott és az adott 
egészségügyi szolgáltató érvényes finanszírozási szerzıdése alapján a szolgáltató által elszámolható 
krónikus súlyozási szorzónál magasabb szorzóval finanszírozott ellátás végzése,” 
(amely a Tv. alapján lekötött kapacitásához képest a magasabb összegő elszámolás és 
teljesítménynövekedés finanszírozása miatt többletforrás-igénnyel jár.) 
 2011. november 1-jén lép hatályba 

 
(2) A Kr2. 1. §-a a következı (3a) bekezdéssel egészül ki: 
„(3a) Az (1) bekezdés c) pontjában foglaltaktól eltérıen nem minısül többletkapacitásnak az 

egészségügyi szolgáltató érvényes finanszírozási szerzıdése szerinti krónikus súlyozási szorzónál 
magasabb szorzóval finanszírozott krónikus rehabilitációs ellátás végzése, amennyiben a magasabb 
szorzóval finanszírozott ellátás végzésének engedélyezésére a külön jogszabály szerinti minısítési 
eljárásban, vagy a Tv. szerinti átcsoportosítási eljárásban sor kerülhet.” 

2011. november 1-jén lép hatályba 
 
9. § A Kr2. 15/A. § (1) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 
„(1) Az 1. § (1) bekezdés c), d) és g)–i) pontja, valamint az 1. § (1a) bekezdése szerinti 

többletkapacitás a 13–15. §-ban foglaltaktól eltérıen az e § szerinti eljárás (Egyszerősített 
többletkapacitás-befogadási eljárás121) során is befogadásra kerülhet.” 

15/A. §122 (1)123 Az 1. § (1) bekezdés d) és g)–i) pontja, valamint az 1. § (1a) bekezdése szerinti 
többletkapacitás a 13–15. §-ban foglaltaktól eltérıen az e § szerinti eljárás során is befogadásra 
kerülhet. 

 
10. § (1) A Kr2. 2. számú melléklete (A fekvıbeteg-szakellátásban finanszírozható szakmák 
köre) a 3. melléklet szerint módosul. 
2011. november 1-jén lép hatályba 
(2) A Kr2. 3. számú melléklete (Finanszírozási szerzıdéssel leköthetı járóbeteg-szakellátási 
kapacitások) a 4. melléklet szerint módosul. 
2011. november 1-jén lép hatályba 
 



11. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2011. november 1-jén lép hatályba. 
(2) Az 1. §, a 2. §, a 3. § (3)–(5) bekezdése, a 4. §, az 5. §, a 6. § (2) bekezdése, a 7. § a), 

b) és d) pontja, valamint a 2. melléklet 2012. január 1-jén lép hatályba. 
 
12. § Ez a rendelet 2012. január 2-án hatályát veszti. 

Orbán Viktor s. k., 
miniszterelnök 



1. melléklet a 227/2011. (X. 28.) Korm. rendelethez 

1.    A Kr1. 8. számú mellékletében a „Központi idegrendszeri sérültek és tartós légzésbénultak 
rehabilitációs ellátása” szövegrész helyébe a „Súlyos központi idegrendszeri sérültek (súlyos 
agysérültek, gerincvelısérültek), politraumatizáltak, égésbetegek, szeptikus sebészeti betegek 
rehabilitációs ellátása” szöveg lép. 

2.    A Kr1. 8. számú mellékletében foglalt „Krónikus ellátások” címő táblázat a „00022” megjelöléső 
sorát követıen a következı sorral egészül ki: 

  (Kódja Megnevezése Szorzója) 

  00023 Kómás és gerincvelısérült betegek korai kiemelt rehabilitációs ellátása 6,6 

 

8. számú melléklet a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelethez441 

Krónikus ellátások 
Kódja Megnevezése Szorzója 
00001 Ápolási tevékenység 1,0 
00015 Krónikus ellátás 1,2 
00019 „A” min ısítéső**  1,8 
00020 „B” minısítéső**  1,4 
00021 

Rehabilitációs ellátás* 

„C” Min ısítés nélküli 1,2 
00017 Központi idegrendszeri sérültek és tartós légzésbénultak rehabilitációs ellátása 3,8 
00022 Pályázati úton befogadott hospice ellátás 1,7 

* A nappali kórházi ellátás esetében a fekvıbeteg-ellátást nyújtó háttérosztály minısítése szerinti szakmai szorzó 
alkalmazható. 
** A 37. § (4) bekezdésében foglalt rendelkezés szerinti minısítés. 

 



2. melléklet a 227/2011. (X. 28.) Korm. Rendelethez 

2012. január 1-jén lép hatályba 
1. A Kr1. 14. számú melléklet „Kitöltési útmutató” „19. A felvétel típusa” része a „6. pszichiátriai 

beteg sürgısségi felvétele rendırségi közremőködéssel” sort követıen a következı sorokkal egészül 
ki: 

„7. rehabilitációs ellátási program szerinti nappali ellátás – elsı rehabilitáció 
8. rehabilitációs ellátási program szerinti nappali ellátás – ismételt rehabilitáció” 

19.    A felvétel típusa 
A.    Az egészségügyi ellátás szempontjából 
1.    sürgıs ellátás, beleértve a pszichiátrirai beteg sürgısségi felvételét rendırségi 

közremőködés nélkül 
2.    nem sürgıs ellátás, ideértve a pszichiátriai beteg felvételét rendırségi közremőködés nélkül 
3.    egynapos ellátás 
4.    kúraszerő ellátás 
5.    aktív ellátás krónikus osztályon 
6.    pszichiátrirai beteg sürgısségi felvétele rendırségi közremőködéssel 
B.    Jogi elbírálás alapján (pszichiátriai beteg ellátása során kitöltése kötelezı) 
D.    önkéntes – a beteg saját kérelmére 
E.    önkéntes – a nyilatkozattételre jogosult személy kérelmére, a beteg nem tiltakozott 
F.    önkéntes – a nyilatkozattételre jogosult személy kérelmére, a beteg tiltakozott 
J.    nem önkéntes – sürgısségi felvétel, bírósági felülvizsgálat által elıírt kötelezı 

gyógykezelés nélkül 
K.    nem önkéntes – sürgısségi felvétel, bírósági felülvizsgálat által elıírt kötelezı 

gyógykezeléssel 
[Eütv. 199. § (5) bekezdés] 

L.    nem önkéntes – kötelezı gyógykezelés bírósági beutalás alapján (Eütv. 200. §) 

 

2. A Kr1. 14. számú melléklet „Kitöltési útmutató” „23. A beteg további sorsa” része az „N. nagy 
értékő, országosan még nem elterjedt mőtéti eljárás elıtti ápolás lezárása” sort követıen a következı 
sorral egészül ki: 

„R. otthonába bocsátva, rehabilitációra irányítva” 
23.    A beteg további sorsa 

1.    belsı kórházi áthelyezés 
2.    más fekvıbeteg gyógyintézetbe történı áthelyezés 
3.    otthonába bocsátva / az intézeten kívüli szülés szakmai szabályairól, feltételeirıl és kizáró 

okairól szóló kormányrendelet szerinti ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató által 
nyújtott ellátás befejezettnek minısül 

4.    meghalt 
5.    részszámla 
6.    otthonába adaptációs szabadságra bocsátva 
7.    önkényesen távozott 
8.    szociális otthonba távozott 
C.    folytató rekord következik 
N.    nagy értékő, országosan még nem elterjedt mőtéti eljárás elıtti ápolás lezárása 

 



3. melléklet a 227/2011. (X. 28.) Korm. rendelethez 

1. A Kr2. 2. számú melléklete a „PIC – *sze*” sort követıen a következı sorral egészül ki: 
„csecsemı- és gyermekgyógyászati intenzívterápia” 
2. A Kr2. 2. számú melléklete a „gyermek- és ifjúságpszichiátria” sort követıen a következı sorral 

egészül ki: 
„gyermek- és ifjúsági addiktológia” 
3. A Kr2. 2. számú mellékletében a „gyermekgyógyászati rehabilitáció” szövegrész helyébe a 

„gyermek rehabilitáció” szöveg lép. 
4. A Kr2. 2. számú melléklete a „gyermek- és ifjúságpszichiátriai rehabilitáció” sort követıen a 

következı sorral egészül ki: 
„gyermek- és ifjúsági addiktológiai rehabilitáció” 
5. A Kr2. 2. számú melléklete a „mozgásszervi rehabilitáció” sort követıen a következı sorokkal 

egészül ki: 
„súlyos agysérültek rehabilitációja 
gerincvelısérültek rehabilitációja 
politraumatizáltak, égésbetegek és szeptikus sebészeti betegek rehabilitációja 
súlyos központi idegrendszeri sérültek, politraumatizáltak és égésbetegek rehabilitációja 

gyermekkorban” 

2. számú melléklet a 337/2008. (XII. 30.) Korm. rendelethez144 

A fekvıbeteg-szakellátásban finanszírozható 
szakmák köre 

Aktív fekvıbeteg szakellátás 
általános belgyógyászat 
angiológia, phlebológia, lymphológia 
haematológia 
csontvelı transzplantáció 
endokrinológia, anyagcsere és diabetológia 
endokrinológia – *sze* 
diabetológia – *sze* 
gasztroenterológia 
nefrológia 
geriátria 
allergológia és klinikai immunológia 
kardiológia (beleértve az invazív kardiológiát is) 
baleseti belgyógyászat 
általános sebészet 
esztétikai (helyreállító) plasztikai sebészet 
tüdı- és mellkassebészet 
érsebészet 
idegsebészet – *sze* 
szívsebészet – *sze* 
csecsemı- és gyermekszívsebészet – *sze* 
szerv-transzplantációs sebészet – *sze* 
általános traumatológia 
plasztikai és égési sebészet 
kézsebészet 
arc- és állcsont-szájsebészet 
általános szülészet-nıgyógyászat 
in vitro fertilizáció (IVF) – *sze* 



általános csecsemı- és gyermekgyógyászat 
neonatológia 
PIC – *sze* 
csecsemı- és gyermekkardiológia 
gyermek-tüdıgyógyászat 
gyermek-gasztroenterológia 
gyermeksebészet – *sze* 
gyermeknıgyógyászat – *sze* 
gyermekszemészet 
csecsemı és gyermek fül-, orr-, gégegyógyászat 
gyermekneurológia 
gyermek- és ifjúságpszichiátria 
fejlıdésneurológia 
általános fül-orr-gégegyógyászat 
általános szemészet 
általános bır- és nemibeteg-ellátás 
általános neurológia 
stroke ellátás 
ortopédia 
gerincsebészet 
urológia 
andrológia 
klinikai onkológia 
sugárterápia, onkoradiológia 
szájsebészet/dento-alveoláris sebészet 
reumatológia és fizioterápia 
reumatológia 
intenzív ellátás 
fertızıbeteg-ellátás, infektológia 
AIDS ellátás és gondozás – *sze* 
trópusi betegségek ellátása 
sürgısségi betegellátó egységben szervezett ellátás (SO1) – *sze* 
sürgısségi betegellátó egységben szervezett ellátás (SO2) – *sze* 
sürgısségi betegellátó egységben szervezett ellátás (sürgısségi fogadóhely) – *sze* 
pszichiátria 
addiktológia 
tüdıgyógyászat 
pulmonológiai allergológia és immunológia 
Krónikus fekvıbeteg szakellátás 
krónikus belgyógyászat 
krónikus tüdıgyógyászat 
krónikus pszichiátria 
addiktológiai rehabilitáció 
alkohológiai rehabilitáció 
belgyógyászati rehabilitáció 
drogrehabilitáció 
gasztroenterológiai rehabilitáció 
gyermekgyógyászati rehabilitáció 
gyermek- és ifjúságpszichiátriai rehabilitáció 
kardiológiai rehabilitáció 
mozgásszervi rehabilitáció 



nıgyógyászati rehabilitáció 
neurológiai rehabilitáció 
pszichiátriai rehabilitáció 
pulmonológiai és légzésrehabilitáció 
kórházi szakápolás 
intézeti hospice 
_______ 
*sze*: külön jogszabály szerinti szakosodott egység. 



4. melléklet a 227/2011. (X. 28.) Korm. rendelethez 

1. A Kr2. 3. számú melléklete a „gyermek- és ifjúságpszichiátria” sort követıen a következı sorral 
egészül ki: 

„gyermek- és ifjúsági addiktológia” 
2. A Kr2. 3. számú melléklete a „pszichiátriai rehabilitáció” sort követıen a következı sorral 

egészül ki: 
„addiktológiai rehabilitáció” 
3. A Kr2. 3. számú melléklete a „nıgyógyászati rehabilitáció” sort követıen a következı sorral 

egészül ki: 
„gyermek rehabilitáció” 
4. A Kr2. 3. számú melléklete a „thermographia” sort követıen a következı sorral egészül ki: 
„szén-dioxid gyógygázfürdı terápia” 

3. számú melléklet a 337/2008. (XII. 30.) Korm. rendelethez145 

Finanszírozási szerzıdéssel leköthetı járóbeteg-szakellátási kapacitások 

Az egészségbiztosító az alábbi szakmákra/szaktevékenységekre köthet finanszírozási szerzıdést: 
Belgyógyászat (és társszakmák) 
általános belgyógyászat 
angiológia, phlebológia, lymphológia 
haematológia 
endokrinológia, anyagcsere és diabetológia 
endokrinológia – *sze* 
diabetológia – *sze* 
gasztroenterológia 
nefrológia 
geriátriai 
allergológia és klinikai immunológia 
belgyógyászati kardiológia 
belgyógyászati tüdıgyógyászat (pulmonológia) 
Sebészet (és társszakmák) 
általános sebészet 
esztétikai plasztikai sebészet 
tüdı- és mellkassebészet 
érsebészet 
idegsebészet – *sze* 
szívsebészet – *sze* 
csecsemı- és gyermekszívsebészet 
proktológia 
Traumatológia 
általános traumatológia 
plasztikai és égési sebészet 
kézsebészet 
arc- és állcsont-szájsebészet 
Szülészet-nıgyógyászat 
általános szülészet-nıgyógyászat 
terhesgondozás (orvosi) 
Csecsemı és gyermekgyógyászat 
általános csecsemı- és gyermekgyógyászat 
neonatológia 
csecsemı- és gyermekkardiológia 



gyermek-tüdıgyógyászat 
gyermek-gasztroenterológia 
gyermeksebészet – *sze* 
gyermeknıgyógyászat – *sze* 
gyermekszemészet 
csecsemı és gyermek fül-, orr-, gégegyógyászat 
gyermekradiológia 
gyermekneurológia 
gyermek- és ifjúságpszichiátria 
fejlıdésneurológia 
Fül-orr-gégegyógyászat 
általános fül-orr-gégegyógyászat 
audiológia 
foniátria 
otoneurológia 
Szemészet 
általános szemészet 
Bırgyógyászat és nemibeteg-ellátás 
általános bır- és nemibeteg-ellátás 
bırgyógyászat 
bırgyógyászati allergológia 
nemibeteg-gondozás 
Neurológia 
általános neurológia 
fejfájás szakrendelés – *sze* 
neurológiai rehabilitáció 
EEG és EMG diagnosztika – *sze* 
Ortopédia 
ortopédia 
gerincsebészet 
Urológia 
urológia 
andrológia 
urodinamia 
neuro-urológia 
Onkológia és sugárterápia 
klinikai onkológia 
sugárterápia„ onkoradiológia 
onkológiai gondozás 
Fogászati ellátás 
fogászati ellátás (szakellátás) 
dento-alveoláris sebészet 
fogszabályozás 
parodontológia 
gyermekfogászat 
fogászati röntgen 
Reumatológia 
reumatológia és fizioterápia 
reumatológia 
fizioterápia (orvosi szakképesítéssel) 
menopauza és oszteoporozis rendelés – *sze* 



Aneszteziológiai és intenzív betegellátás 
aneszteziológia 
fájdalomterápia – *sze* 
Infektológia 
fertızıbeteg-ellátás„ infektológia 
AIDS ellátás és gondozás – *sze* 
Pszichiátria 
pszichiátria 
addiktológia 
alkohológia 
drogbetegellátás 
egyéb szenvedélybetegségek ellátása (például játékszenvedély) 
pszichiátriai rehabilitáció 
pszichoterápia (szakorvosi képesítéssel) 
pszichiátriai gondozás 
addiktológiai gondozás 
alkohológiai gondozás 
Tüdıgyógyászat 
tüdıgyógyászat 
pulmonológiai allergológia és immunológia 
pulmonológiai és légzésrehabilitáció 
tüdıgondozás 
Rehabilitáció 
mozgásszervi rehabilitáció 
belgyógyászati rehabilitáció 
gasztroenterológiai rehabilitáció 
nıgyógyászati rehabilitáció 
Foglalkozás-orvostan 
foglalkozás-egészségügyi szakellátás 
foglalkozás-egészségügyi orvosszakértıi tevékenység 
Kardiológia 
általános kardiológia 
kardiológiai rehabilitáció 
echokardiográfiai diagnosztika 
EKG és Holterdiagnosztika 
Laboratóriumi diagnosztika 
általános laboratóriumi diagnosztika 
általános kémiai laboratóriumi diagnosztika 
haematológia és immunológia diagnosztika 
mikrobiológiai laboratóriumi diagnosztika 
biokémiai laboratóriumi diagnosztika 
immunogenetikai laboratóriumi diagnosztika 
genetikai laboratóriumi diagnosztika 
izotóp laboratóriumi diagnosztika 
immunológiai laboratóriumi diagnosztika 
Képalkotó diagnosztika„ képalkotó eljárásokkal vezérelt invazív diagnosztika és terápiás intervenció 
általános röntgendiagnosztika 
mammográfiás szőrés és diagnosztika 
angiográfiás diagnosztika 
intervenciós radiológia 
neuroradiológia 



CT 
MRI 
ultrahang-diagnosztika 
ultrahang terápia 
echokardiográfia 
nıgyógyászati ultrahang-diagnosztika – *sze* 
gasztroenterológiai UH diagnosztika – *sze* 
Patológia 
általános kórbonctan és kórszövettan 
szövettan, kórszövettan 
cytológia, cytopatológia 
aspirációs cytológia 
tüdı és/vagy pajzsmirigy aspirációs cytológia – *sze* 
immunhisztológia 
neuropatológia – *sze* 
molekuláris patológia 
Speciális diagnosztika 
lézerdiagnosztika 
thermographia 
Fizioterápia 
általános fizioterápia-gyógytorna 
hydroterápia 
gyógytorna 
gyógymasszázs 
fizioterápia (asszisztensi tevékenységként) 
Transzfuziológia és szövetbanki tevékenység 
transzfuziológia 
Nukleáris medicina 
izotópdiagnosztika és terápia 
radioizotópos terápia 
izotópdiagnosztika 
Klinikai genetika 
klinikai genetika 
genetikai tanácsadás 
Pszichológiai tevékenység 
általános pszichológia 
klinikai szakpszichológia 
gyermekpszichológia 
pszichoterápia 
szexológia 
Pedagógiai végzettséggel ellátható egészségügyi szakmák 
logopédia 
gyógypedagógia (és annak szakágai) 
konduktori tevékenység 
Igazságügyi orvostan/Egészségbiztosítás 
egészségbiztosítási orvosszakértés 
*sze*: külön jogszabály szerinti szakosodott egység 

 

8. számú melléklet a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelethez441 

Krónikus ellátások 



Kódja Megnevezése Szorzója 

00001 Ápolási tevékenység 1,0 

00015 Krónikus ellátás 1,2 

00019 „A” min ısítéső** 1,8 

00020 „B” minısítéső** 1,4 

00021 

Rehabilitációs ellátás* 

„C” Min ısítés nélküli 1,2 

00017 Központi idegrendszeri sérültek és tartós légzésbénultak rehabilitációs ellátása 3,8 

00022 Pályázati úton befogadott hospice ellátás 1,7 
* A nappali kórházi ellátás esetében a fekvıbeteg-ellátást nyújtó háttérosztály minısítése szerinti 
szakmai szorzó alkalmazható. 
** A 37. § (4) bekezdésében foglalt rendelkezés szerinti minısítés. 



8/A. számú melléklet a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelethez442 

A nem pszichiátriai rehabilitációs minısítési kritériumok 

Feltétel 
„A” min ısítéső 

rehabilitáció kritériumai 

„B” minısítéső 
rehabilitáció 
kritériumai 

„C” Min ısítés nélküli  
rehabilitáció kritériumai 

1. Osztályvezetı az osztályt legalább 5 éves, 
igazolt rehabilitációs 
szakmai gyakorlattal 
rendelkezı rehabilitációs 
szakorvos vezeti**** 

az osztályt 
rehabilitációs 
szakorvos vezeti 

az osztály vezetıje nem 
szükséges, hogy 
rehabilitációs szakorvos 
legyen 

2. Rehabilitációs szakorvos 
létszám (beleértve a 
törzsképzését már teljesített, 
illetve a ráépített képzésben 
résztvevı szakorvosjelöltet*) 

1 FTE** vagy több/50 ágy 0,75 vagy több, de 
kevesebb, mint  
1 FTE**/50 ágy 

kevesebb, mint  
0,75 FTE**/50 ágy 

3. Orvos létszám összesen 
(beleértve az  
1. és a 2. pontban 
megnevezetteket) 

20 ágyig 1 FTE** 25 ágyig 1 FTE** 30 ágyig 1 FTE** 

  minden osztályon további 30 ágyanként 1 FTE** 

4/A. Összes, az adott osztály 
rehabilitációs profiljának 
megfelelı rehabilitációs 
szaktevékenységben résztvevı 
szakdolgozó*** 

> 1 összes, a rehabilitációs 
szaktevékenységben 
résztvevı  
szakdolgozó/5 ágy 

0,6–1 összes, a 
rehabilitációs 
szaktevékenységben 
résztvevı  
szakdolgozó/5 ágy 

< 0,6 összes, a 
rehabilitációs 
szaktevékenységben 
résztvevı  
szakdolgozó/5 ágy 

4/B. Mozgásszervi, 
neurológiai, illetve stroke 
rehabilitáció esetén a 4/A. 
pontban megnevezett összes 
szakdolgozó közül a 
gyógytornászok létszáma 

> 0,6 gyógytornász/5 ágy 0,4–0,6 gyógytornász/5 
ágy 

< 0,4 gyógytornász/5 
ágy 

5. Átlagos ápolási idı 18 napnál több 16–18 nap 11–15 nap 

6. Éves halálozás 5% alatt 5% alatt 5% alatt 
* A rehabilitációs szakorvosjelöltek 0,5 FTE-ként számolhatók be. 
** FTE = teljes 40 órás munkaidıre számított heti munkaidı aránya 
*** 4/A. pont szerinti szakdolgozónak minısül: dietetikus, egészségnevelı, ergoterapeuta, 
gyógytestnevelı, gyógytornász, humánkineziológus, konduktor, logopédus, mentálhigiénikus, 
pszichológus, szociális munkás, szociálpedagógus, szomatopedagógus, egyéb gyógypedagógus, 
fizioterápiás szakasszisztens, kardiológiai szakasszisztens a kardiológiai és légzés rehabilitáció 
esetében, diabetológiai szakasszisztens a belgyógyászati és gastroenterológiai rehabilitáció esetében, 
stomaterápiás nıvér a gastroenterológiai rehabilitáció esetében. 
**** Az igazolt 5 éves szakmai gyakorlat a szakvizsga megszerzésétıl számított idı, illetve 
rehabilitációs osztályon folytatott szakmai tevékenység alapján állapítható meg. 
Az egyes rehabilitációs osztályoknak a fenti feltételek teljesítése alapján történı minısítése a 
következık szerint alakul: 

Fel- 
tétel 

Minı- 
sítés 

1. Osztályvezetı 
2. Rehabilitációs 

szakorvos létszám 
3. Orvos létszám 

összesen 

4/A.+4/B.  
Összes 

szakdolgozó 

5. Átlagos  
ápolási idı 

6. Éves  
halálozás 



létszám 

A A A A A A,B A 

A A A A B A A 

A A B A A A A 

B A,B A A,B A A,B B 

B A,B A A,B B A B 

B A,B B A,B A A B 

B A,B A B A A,B A,B 

B A,B A B B A A,B 

B A,B B B A A A,B 

B B A A,B A A,B A,B 

B B A A,B B A A,B 

B B B A,B A A A,B 

B A,B A A,B A C A,B 

B A,B A A,B B B,C A,B 

B A,B B A,B A B,C A,B 

B A,B B A,B B A,B A,B 

B A,B A A,B C A,B A,B 

B A,B C A,B A A,B A,B 
Megjegyzés: 
Amennyiben a rehabilitációs osztály a fentiek szerinti „A” vagy „B” min ısítésnek nem felel meg, az a 
„C” Min ısítés nélküli rehabilitációba sorolandó. 
A halálozás és az átlagos ápolási idı tekintetében az október 1. és szeptember 30. közötti idıszak 
tekintendı a finanszírozási év adatának. 
 


