
263/2011. (XII. 13.) Korm. rendelet 

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

módosításáról1 

hatályos: 2012.01.01 - 2012.01.02 

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

1–5. §2 
6. §3 Hatályát veszti a Kr. 
a) 55. §-a és 
55. § (1) A 2011. év utolsó hónapjában, az esedékes havi kifizetést követıen kiegészítı díjazás biztosítható 
a) a mentésre rendelkezésre álló elıirányzat terhére a fix összegő díj arányában, 
b) a betegszállításra rendelkezésre álló elıirányzat terhére a 2011. évben finanszírozott hasznos kilométer havi átlagának arányában, 
c) a célelıirányzat onkológiai gyógyszerek áremelkedése miatti kompenzációra rendelkezésre álló elıirányzat terhére a 2011. évben 

fekvıbeteg-szakellátásban elszámolt, a 17/B. számú mellékletben szereplı hatóanyagok onkológiai célú felhasználásához kapcsolódó 
teljesítmény arányában. 

(2) A finanszírozó az (1) bekezdés szerint megállapított kiegészítı díjat 2011. december 31-éig utalványozza. 

b) 17/B. számú melléklete. 
17/B. számú melléklet a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelethez 

Áremelkedést okozó onkológiai gyógyszerek hatóanyagai 

1. Bleomycin 
2. Dacarbazin 
3. Methotrexat 
4. 5-Fluorouracil 
5. Etoposid 
6. Doxorubicin 
7. Cisplatin 
8. Carboplatin 
9. Fludarabin 

7. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követı 
napon lép hatályba, és ez a rendelet 2012. január 2-án hatályát veszti. 

(2) A 6. § 2012. január 1-jén lép hatályba. 

1–2. melléklet a 263/2011. (XII. 13.) Korm. rendelethez4 

 
 
1 A rendelet a 7. § (1) bekezdése alapján hatályát vesztette 2012. január 2. napjával. 
 
2 Az 1–5. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette. 
 
3 A 6. § a 7. § (2) bekezdése alapján 2012. január 1-jén lépett hatályba. 
 
4 Az 1–2. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát 
vesztette. 
 


