
 
Részlet a 43/1999 Korm. rendeletbıl 
 
30§ 
(4) Nem számolható el a finanszírozó felé járóbeteg-szakellátási 

teljesítményként 
 
a) a fekvıbetegosztályon kezelés alatt álló, valamint a fekvıbeteg-

gyógyintézetbıl történt elbocsátást követıen a fekvıbeteg-ellátást nyújtó 
intézményben a HBCs felsı határnapjáig, de legalább 10 napig a beteg 
részére nyújtott, a fekvıbeteg-szakellátás HBCs besorolása szerinti 
fıdiagnózisnak megfelelı fıcsoportba tartozó betegségek miatti 
járóbeteg-szakellátás, kivéve az Országos Orvosszakértıi Intézet által 
végzett, jogszabályban meghatározott orvos szakértıi vizsgálatokat, a 
sürgısségi betegellátási egységben nyújtott és 6 órán belül befejezett 
ellátást, a külön jogszabályban meghatározott csecsemıkori szőréseket, 
továbbá a fekvıbeteg-ellátást indokoló betegséggel össze nem függı 
onkológiai és citológiai szőréseket, amennyiben azok elvégzése a külön 
jogszabályban foglaltak szerint nem történt meg; 

 
b) az olyan személy részére nyújtott ellátás, akit az ellátás napján - a 

rendelı beutalása alapján - a rendelıt mőködtetı egészségügyi 
intézmény valamely fekvıbetegosztályára felvettek; 

 
c) a 29. § e) pontja szerinti gondozó szőrıvizsgálatai, valamint az általa 

gondozottak részére nyújtott szakellátás; 
 
d) az olyan személy részére nyújtott ellátás, amelynek költségeit az 

egészségügyi szolgáltató a beutaló (vizsgálatot kérı) szolgáltatóval 
közvetlenül elszámolja, vagy amely máshonnan megtérítésre kerül. 
 
 
 



 
40§ 

(13) A megkezdett aktív fekvıbeteg-ellátás másik szolgáltató által felsı 
határnapon belül történt folytatása esetén az áthelyezı szolgáltató az 
elszámolási szabályok szerinti súlyszám 50%-ára jogosult. Amennyiben 
a megkezdett ellátás nem minısül sürgıs esetnek, vagy nem tartozik az 
áthelyezı szolgáltató szakmai kompetencia körébe, akkor az áthelyezı 
szolgáltatót az elszámolási szabályok szerinti súlyszám 25%-a illeti meg. 

 
(14) Fekvıbeteg gyógyintézetbıl történı elbocsátást követıen felsı 

határnapon belül másik gyógyintézetben végzett aktív fekvıbeteg-ellátás 
esetén - az R. 14. számú mellékletében meghatározott esetek kivételével 
- az elszámolási szabályok szerinti súlyszám 50%-a számolható el. 
 
43/1999. (III.3.) Korm. Rendelet 
 

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

Határnapon belüli ismételt felvételre vonatkozó összevonási szabály alóli 
kivételek 

Nem számít a határnapon belüli ismételt felvétel az elızı ellátással összevonva egy ellátási esetnek a következı 
esetekben: 

I. 

A) 

 *17M 7720  Akut leukémiák magas malignitással, 
kemoterápiával és legalább 25E szőrt vagy 
besugárzott vérkészítmény adásával 18 év alatt 

 *17M 773A  Akut leukémiák nagy dózisú vagy standard 
kemoterápiával, 26E alatti szőrt vagy besugárzott 
vérkészítmény adásával 18 év felett 

 *17M 773B  Akut leukémiák nagy dózisú vagy standard 
kemoterápiával, 26-50E szőrt vagy besugárzott 
vérkészítmény adásával 18 év felett 

 *17M 773C  Akut leukémiák nagy dózisú vagy standard 
kemoterápiával, 51-75E szőrt vagy besugárzott 
vérkészítmény adásával 18 év felett 

 * 17M 
773D 

 Akut leukémiák nagy dózisú vagy standard 
kemoterápiával, 75E feletti szőrt vagy besugárzott 
vérkészítmény adásával 18 év felett 

 *17M 773E  Akut leukémiák 26E alatti (de legalább 6E) szőrt 



vagy besugárzott vérkészítmény adásával 
 *17M 773F  Akut leukémiák 26-50E szőrt vagy besugárzott 

vérkészítmény adásával 
 *17M 773G  Akut leukémiák 51-75E szőrt vagy besugárzott 

vérkészítmény adásával 
 *17M 773H  Akut leukémiák 75E feletti szőrt vagy besugárzott 

vérkészítmény adásával 
 *17M 773K  Akut leukémia nagy dózisú vagy standard 

kemoterápiával 18 év felett 
 17M 778A  Akut leukémia 18 év felett, monokemoterápia vagy 

palliatív ellátás, társult betegséggel 
 17M 778B  Akut leukémia 18 év felett, monokemoterápia vagy 

palliatív ellátás, társult betegség nélkül 
 *17M 780A  Akut leukémia 18 év alatt, magas malignitás 

mellett, társult betegséggel 
 *17M 780B  Akut leukémia 18 év alatt, magas malignitással, 

társult betegség nélkül 
 17M 782A  Akut leukémia 18 év alatt, alacsony-közepes 

malignitással, társult betegséggel 
 17M 782B  Akut leukémia 18 év alatt, alacsony-közepes 

malignitással, társult betegség nélkül 
 99M 9430  Sugárterápia 

 *99M 944A  Hodgkin-kór, non-Hodgkin lymphoma, nem akut 
leukémia kemoterápiája 18 év felett, legalább 14E 
szőrt és besugárzott vérkészítmény adásával 

 *99M 944C  Hodgkin-kór, non-Hodgkin lymphoma, nem akut 
leukémia kemoterápiája legalább 7E szőrt vagy 
besugárzott vérkészítmény adásával 

 99M 945A  Non-Hodgkin lymphoma, nem akut leukémia 
kemoterápiája 18 év felett 

 99M 945B  Non-Hodgkin lymphoma, nem akut leukémia 
kemoterápiája 18 év alatt 

 99M 950F  Hodgkin-kór kemoterápiája 18 év felett 
 99M 950H  Hodgkin-kór, non-Hodgkin lymphoma, nem akut 

leukémia kemoterápiája 18 év felett, legalább 14E 
szőrt vagy besugárzott vérkészítmény adásával 

 *99M 9511  Radiokemoterápia „A” 

 *99M 9512  Radiokemoterápia „B” 

 *99M 9513  Radiokemoterápia „C” 

 *99M 9514  Radiokemoterápia „D” 
 99 9600  ESWL-kezelések 
 99M 9710  Stereotaxiás sugárterápia egy vagy több gócra 

 99M 9720  Egésztest besugárzás transzplantáció elıtt 
 99M 9730  Brachyterápia 
 99M 980A  Pajzsmirigydaganatok kezelése nyílt radiojóddal 
 99M 980B  Daganatos megbetegedések (kivéve: 

pajzsmirigydaganatok) kezelése nyílt radioizotóppal 
 99M 980C  Nem daganatos megbetegedések kezelése nyílt 

radioizotópokkal 

szerinti HBCs ellátására visszavett betegek esetén, ha a megelızı ellátás nem a fentiek szerinti HBCs ellátása volt. 

AA) 



 99M 9430  Sugárterápia 

 *99M 9511  Radiokemoterápia „A” 

 *99M 9512  Radiokemoterápia „B” 

 *99M 9513  Radiokemoterápia „C” 

 *99M 9514  Radiokemoterápia „D” 

 * 99M 959A  Rosszindulatú daganat kemoterápiája „A” 

 * 99M 959B  Rosszindulatú daganat kemoterápiája „B” 

 * 99M 959C  Rosszindulatú daganat kemoterápiája „C” 

 * 99M 959D  Rosszindulatú daganat kemoterápiája „D” 

 * 99M 9599E  Rosszindulatú daganat kemoterápiája „E” 

 * 99M 959F  Rosszindulatú daganat kemoterápiája „F” 

 * 99M 959G  Rosszindulatú daganat kemoterápiája „G” 

 * 99M 9599H  Rosszindulatú daganat kemoterápiája „H” 

 * 99M 959I  Rosszindulatú daganat kemoterápiája „I” 

 * 99M 959J  Rosszindulatú daganat kemoterápiája „J” 

 * 99M 959K  Rosszindulatú daganat kemoterápiája „K” 

 * 99M 959L  Rosszindulatú daganat kemoterápiája „L” 

szerinti HBCs ellátására visszavett betegek esetén, ha a megelızı ellátás nem a fentiek szerinti HBCs ellátása volt, 
vagy a visszavételre a „HBCs Besorolási Kézikönyvben”, vagy a Kézikönyvben közzétett eljárásrendnek 
megfelelıen került sor. 

B) 

 01P 002A  Nagy intracraniális mőtétek 18 év felett, nem 
trauma miatt OENO: 50230, 50231 

 01P 002B  Nagy intracraniális mőtétek 18 év felett, trauma 
miatt OENO: 50230, 50231 

 01P 002C  Nagy intracraniális mőtétek 18 év alatt OENO: 
50230, 50231 

 *01M013C  Neuroimmunológiai betegség teljes dózisú humán 
immunglobin terápiával, 18 év felett 

 *01M013D  Neuroimmunológiai betegség humán immunglobin 
terápiája relapsus esetén, 18 év felett 

 01M 015A  Cerebrovascularis betegségek (kivéve: TIA), 
praecerebralis érelzáródással speciális kezeléssel 

 01M 015D  Cerebrovascularis betegségek (kivéve: TIA), 
praecerebralis érelzáródással rtPA kezeléssel 

 01M 015E  Cerebrovascularis betegségek (kivéve: TIA), 
praecerebralis érelzáródással speciális kezelés 
nélkül 18 év alatt 

 01M 015F  Cerebrovascularis betegségek (kivéve: TIA), 
praecerebralis érelzáródással speciális kezelés 
nélkül 18 év felett 

 01M 022E  Status epilepticus és bizonyos általánosult 
epilepsiak, epilepsia syndromák 18 év alatt 

 *01P 003F  Agyállományi és kamrai vérömlenyek ellátása 
mőtéttel és fibrinolysissel 

 * + 99M 9422  Kiegészítı HBCs transzplantátummal élı személy 
ellátására 

 04M 1390  Tüdıembólia 



 04M 144B  Asthma, bronchitis, egyéb krónikus obstruktív 
betegségek 18 év alatt 

 05P 2000  Embolectomia 
 05M 2050  AMI trombolysis kezeléssel 
 05M 2060  AMI ideiglenes pacemaker beültetéssel 
 05M 2070  AMI speciális kezelés nélkül 
 *05P 2081  AMI PCI-vel (egy vagy több stenttel) 
 *05P 2082   AMI PCI-vel, stent nélkül 
 *05M 2091  Thrombolysis AMI esetén szöveti plazminogen 

aktivátorral, áthelyezéssel 

 *05M 2092  Thrombolysis AMI esetén szöveti plazminogen 
aktivátorral, áthelyezés nélkül 

 06P 2730  Nyelıcsı kisebb mőtétei, ha a fıdiagnózis I8500, 
K2260 és az OENO: 54285, 54286, 54287, 54291, 
54292, 54293 

 06P 283B  Appendectomia komplikált fıdiagnózissal 
 06P 283E  Appendectomia komplikált fıdiagnózis nélkül, 

társult betegséggel 18 év felett 
 06P 283F  Appendectomia komplikált fıdiagnózis nélkül, 

társult betegséggel 18 év alatt 
 06P 283G  Appendectomia komplikált fıdiagnózis nélkül, 

társult betegség nélkül 18 év felett 
 06P 283H  Appendectomia komplikált fıdiagnózis nélkül, 

társult betegség nélkül 18 év alatt 
 06M 289B  Gastroeintestinalis vérzés 

 06M 290A  Gastroeintestinalis vérzés, több mint 2E 
transzfúzióval, társult betegséggel 

 06M 290B  Gastroeintestinalis vérzés, több mint 2E 
transzfúzióval, társult betegség nélkül 

 07M 3500  Pancreas betegségei, kivéve a rosszindulatú 
daganatokat, ha a fı diagnózis: K85H0 Heveny 
hasnyálmirigy-gyulladás 

 ha a 
fıdiagnózis 

 G9350 Agyi nyomásfokozódás, G9360 
Agyvizenyı, G9520 Gerincvelı kompresszió k.m.n. 

 11M 576A  Veseelégtelenség 18 év alatt 
 11M 576B  Veseelégtelenség 18 év felett 

szerinti HBCs és/vagy betegség és/vagy beavatkozás ellátására visszavett betegek esetén függetlenül attól, hogy a 
megelızı ellátás milyen HBCs-be tartozott. 

C) 

 *03P 086B  Nyaki blockdissectio rosszindulatú daganatos 
betegség miatt 

 *03P 086C  Nyaki blockdissectio és rekonstrukció myocutan 
lebennyel vagy microvascularis lebennyel 
rosszindulatú betegség miatt 

 03P 086D  Fej-, nyaktájék egyéb nagyobb mőtétei 
rosszindulatú daganat miatt 

 03P 0870  Fej-, nyaktájék nagyobb mőtétei, malignitás 
kivételével 

 *04M 1360  Gümıkór polirezisztens kórokozóval 
 04M 137C  Mikroszkóposan Koch pozitív gümıkór 
 04M 137D  Gümıkór 



 05M 2130  Szívelégtelenség 
 08P 3790  Vázizomrendszeri szeptikus állapotok mőtéti 

ellátása 
 08M 405A  Osteomyelitis 

 *08M 405B  Osteomyelitis sürgısségi indikációval 
 08M 4060  Patológiás törések, a vázizomrendszer, a kötıszövet 

rosszindulatú daganatai 
 08M 4070  Szisztémás autoimmun betegség cyclosporin 

kezeléssel, társult betegséggel 
 08M 4090  Szeptikus ízületi gyulladások 
 09M 5010  Súlyos bırbetegségek, ha a fıdiagnózis: L4010 

Psoriasis pustulosa, L1200-L 1299 Pemphigoid, 
L1000-L 1099 Pemphigus csoport 

 12P 6110  Férfi reproduktív rendszer radikális mőtéte 
 16 Fıcsoport  HBCs csoportjai: vér- és vérképzırendszeri 

betegségek 
 17 Fıcsoport  HBCs csoportjai: myeloproliferativ betegségek 

szerinti HBCs ellátására visszavett betegek esetén, ha az ellátás csoportja megegyezik az elızı ellátással, és az 
összevonás alá tartozó adott és a megelızı ellátás együttes ellátási ideje meghaladja a felsı határnapnak megfelelı 
értékő ápolási napot. 

D) 

D.1. 

 *08P 400A  Scoliosis mőtétei társult betegséggel 
 *08P 400B  Scoliosis mőtétei társult betegség nélkül 
 *08P 401A  Scoliosis kombinált mőtétei társult betegséggel 
 * 08P 401B  Scoliosis kombinált mőtétei társult betegség 

nélkül 

D.2. 

 14P 6800  Inkomplett vetélés mőszeres befejezéssel 12 hétig 
 14P 681C  Középidıs vetélés (spontán és mővi) 
 14P 681D  Interruptio aspirációs kürettel 12. hét elıtt, 

altatással 

szerinti HBCs ismételt ellátására visszavett betegek esetén ha a megelızı ellátás az azonos számozású E) pont 
szerinti csoportba tartozott. 

E) 

E.1. 

E.2. 

 *14P 675A  Genetikai amniocentézis kromoszóma 
vizsgálattal 

 * 14P 675B  Chorionboholy mintavétel kromoszóma 
vizsgálattal 

 14P 6760  Egyéb terhességi mőtétek 

F) 



 S000-T799  Sérülés, mérgezés és külsı okok bizonyos egyéb 
következményei, kivéve orvosi kezelés és egyéb 
k.m.n. hatások következményei - ápolást indokoló 
fıdiagnózissal felvett betegekre, ha a megelızı 
ellátás fıdiagnózisa nem tartozik az F) pontban 
felsorolt betegségekbe. 

II. 

Az I. A)-D) és F) pontban felsoroltak „súlyos társult betegséggel” minısített tételei. 

III. 

Az ismételt felvételkor az 1 évnél fiatalabb korúak ellátása. 
 
 


