287/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet
a várólista alapján nyújtható ellátások részletes szabályairól
A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. §-a (2) bekezdésének zs) pontja alapján a
Kormány a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya kiterjed
a) a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény (a továbbiakban: Ebtv.) szerinti várólistára
való felvételre jogosultra;
b) az Ebtv. 5/B. §-ának j) pontja szerinti központi várólista alapján, továbbá 5/B. §-ának k) pontja szerinti intézményi
várólista alapján, valamint betegfogadási lista alapján egészségügyi szolgáltatást nyújtó egészségügyi szolgáltatóra.
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 költségű ellátások tekintetében kialakított várólista,
b) intézményi várólista: az Ebtv. 5/B. §-ának k) pontja szerinti várólista,
c) szervriadó: az az eseménysorozat, amelynek időtartama a potenciális donor kijelölésétől az adott szerv beültetésének
kezdetéig tart,
d) vérsejtképző őssejt: csontvelő,
e) betegfogadási lista: az Ebtv. 5/B. §-ának m) pontja szerinti lista,
f) azonnali ellátást igénylő eset: az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 3. §-ának i) pontja szerinti sürgős
szükség.
3. § (1) A központi várólistát az Országos Vérellátó Szolgálat Központja (a továbbiakban: OVSZK) működteti azzal, hogy a
transzplantációs várólista működtetéséhez a (2) bekezdésben meghatározott egészségügyi ellátások szerinti Transzplantációs
Bizottságok közreműködését veszi igénybe.
(2) A Transzplantációs Bizottságokat az alábbi egészségügyi ellátások szerint kell kialakítani:
a) szív transzplantáció: Szív Transzplantációs Bizottság,
b) máj transzplantáció: Máj Transzplantációs Bizottság,
c) tüdő transzplantáció: Tüdő Transzplantációs Bizottság,
d) vese transzplantáció; kombinált vese és hasnyálmirigy transzplantáció: Országos Vese Transzplantációs Bizottság,
Regionális Vese Transzplantációs Bizottság, Regionális Vese-hasnyálmirigy Transzplantációs Bizottság,
e) csontvelő transzplantáció: Gyermek Csontvelő Transzplantációs Bizottság; Felnőtt Csontvelő Transzplantációs Bizottság.
(3) Az egészségügyi szolgáltató a (2) bekezdés szerinti egészségügyi ellátásokat kizárólag transzplantációs várólista alapján
nyújthatja.
(4) A transzplantációs várólistára történő felkerüléssel, az átmeneti alkalmatlansággal és a törléssel kapcsolatos döntést, a
transzplantáció típusa szerint illetékes Transzplantációs Bizottság hozza meg a külön jogszabályban meghatározott szakmai
szabályok szerint.
(5) A Transzplantációs Bizottságok szakterületükön figyelemmel kísérik a szervriadók eredményességét, továbbá elemzik a
transzplantációk országos helyzetét.
4. § (1) A kezelőorvosnak tájékoztatási kötelezettsége keretében fel kell világosítania a beteget az adott ellátás esetében
létező transzplantációs várólistára való felkerülés lehetőségéről.
(2) A transzplantációra való alkalmasság kivizsgálását - a beteg megfelelő, a várható adattovábbításra is kiterjedő
tájékoztatáson alapuló beleegyezése után - a beteg kezelőorvosa kezdeményezi az illetékes Transzplantációs Bizottságnál.
(3) A transzplantációra való alkalmasság kivizsgálásának indokoltságáról az illetékes Transzplantációs Bizottság a külön
jogszabályban foglalt szakmai szabályok alapján dönt.
(4) A transzplantációra való alkalmasság megállapítása esetén, a Transzplantációs Bizottság a külön jogszabályban foglalt
szakmai szabályok szerint a beteget transzplantációs várólistára helyezi, és meghatározza az Ebtv. 20/A. §-a (5) bekezdése
szerinti azonosítóját (a továbbiakban: egyedi azonosító). Az egyedi azonosítót zárt borítékban, személyesen vagy a
kezelőorvos útján kell közölni a beteggel. Az egyedi azonosítót az OVSZK a központi várólista keretében teszi közzé.
(5) Az illetékes Transzplantációs Bizottság a várólistára történő felvételről, törlésről és minden egyéb döntésről a beteget és
kezelőorvosát írásban tájékoztatja.
(6) A kezelőorvos soron kívül értesíti a 2. számú melléklet szerinti jelentőlapon a Transzplantációs Bizottságot, amennyiben
a beteg állapotában olyan, a transzplantációt lényegesen befolyásoló változás következik be, amely legalább 15 napig nem
teszi lehetségessé a beavatkozást (a továbbiakban: átmeneti alkalmatlanság).
(7) Az átmeneti alkalmatlanság megállapítása esetén a beteg a várólistán marad, azonban az átmeneti alkalmatlanságot a
várólistán jelezni kell.

(8) Az átmeneti alkalmatlanság az érintett beteg adott várólistán elfoglalt helyét kedvezőtlenül nem módosíthatja,
amennyiben azonban annak szakmai feltételei fennállnak, a transzplantáció más betegnél is elvégezhető.
5. § (1) Szervriadó esetén az adott szerv transzplantációjához megfelelő beteg kiválasztása, ennek dokumentációja a külön
jogszabályban meghatározott szakmai szabályok alapján történik.
(2) Az (1) bekezdés szerinti dokumentációt a beültetést végző orvos, a beavatkozást követő nyolc napon belül megküldi az
illetékes Transzplantációs Bizottságnak.
6. § (1) A Transzplantációs Bizottságok tagjait az OVSZK főigazgatója nevezi ki a Magyar Transzplantációs Társaság
javaslata alapján, a 8-10. §-ban foglalt szabályokra is figyelemmel.
(2) A Transzplantációs Bizottság szükség szerint, de legalább havonta ülésezik.
(3) A Transzplantációs Bizottságok tagjai maguk közül - két évre - elnököt választanak, és a Transzplantációs Bizottság
létrehozásától számított 30 napon belül meghatározzák ügyrendjüket. A Transzplantációs Bizottság döntéseit nyílt szavazással,
szótöbbséggel hozza, szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. A Transzplantációs Bizottság határozatképes, ha az
ülésen a tagjainak több mint a fele jelen van.
(4) A Transzplantációs Bizottságnak nem lehet tagja, aki az adott transzplantációval érintett várólistán szerepel, illetve
akinek erre a várólistára történő felvétele folyamatban van. A tagság a 4. § (2) bekezdése szerinti kezdeményezés időpontjával
szűnik meg.
(5) A Transzplantációs Bizottság tizenöt napot meghaladó határozatképtelensége esetén új bizottságot kell létrehozni.
7. § (1) A Transzplantációs Bizottságok működési költségeit, valamint a központi várólista vezetésének költségeit az
OVSZK a költségvetésében biztosítja.
(2) A Transzplantációs Bizottságok működésükről éves szakmai és pénzügyi beszámolót készítenek, amelyet megküldenek
az OVSZK részére. A szakmai beszámolóban a beültetett szervekre vonatkozó allokációs kritériumok érvényesülését is be kell
mutatni.
8. § (1) A Szív és a Máj Transzplantációs Bizottságok tagjai:
a) a Magyar Transzplantációs Társaság tagjai közül delegált két személy,
b) az adott ellátás nyújtására külön jogszabályban kijelölt egészségügyi szolgáltató transzplantációt végző szervezeti
egységének szakmai vezetője, valamint
c) az adott szerv transzplantációjában, a betegek transzplantációra történő kiválasztásában, illetve utókezelésében és
gondozásában legalább ötéves gyakorlattal rendelkező két szakorvos.
(2) A Tüdő Transzplantációs Bizottság tagjai:
a) a Magyar Transzplantációs Társaság tagjai közül delegált egy személy,
b) a betegek transzplantációra történő kiválasztásában, illetve utókezelésében és gondozásában legalább ötéves gyakorlattal
rendelkező két szakorvos.
9. § (1) Az Országos Vese Transzplantációs Bizottság feladatát a 3. számú melléklet A) pontja szerinti Regionális Vese
Transzplantációs Bizottságon, illetve a 3. számú melléklet B) pontja szerinti Regionális Vese- és Hasnyálmirigy
Transzplantációs Bizottságon (a továbbikban együtt: regionális bizottságok) keresztül látja el.
(2) Az Országos Vese Transzplantációs Bizottság tagjai:
a) a Magyar Transzplantációs Társaság tagjai közül delegált egy személy,
b) a Regionális Vese Transzplantációs Bizottságok vezetői,
c) a Magyar Nefrológiai Társaság Transzplantációs Bizottságának vezetője,
d) az adott szerv átültetéséhez kapcsolódó immungenetikai vizsgálatokat végző laboratórium vezetője.
(3) Az Országos Vese Transzplantációs Bizottság a külön jogszabályban foglalt szakmai szabályok alapján biztosítja a
régiók közötti egyenletes szervelosztást és szakmai szempontból felügyeli a regionális bizottságokat.
(4) A Regionális Vese Transzplantációs Bizottság tagjai:
a) az adott szerv transzplantációjában legalább ötéves gyakorlattal rendelkező sebész szakorvos,
b) az adott ellátás nyújtására külön jogszabályban kijelölt egészségügyi szolgáltató egy belgyógyász és egy nefrológus
szakorvosa.
(5) A Regionális Vese- és Hasnyálmirigy Transzplantációs Bizottság tagjai:
a) az adott szerv transzplantációjában legalább ötéves gyakorlattal rendelkező sebész szakorvos,
b) az adott ellátás nyújtására külön jogszabályban kijelölt egészségügyi szolgáltató egy belgyógyász-diabetológus és egy
nefrológus szakorvosa.
10. § (1) A Felnőtt Csontvelő Transzplantációs Bizottság a 18. életévet betöltött, a Gyermek Csontvelő Transzplantációs
Bizottság a 18. életévet be nem töltött betegek esetében közreműködik a várólista vezetésében.
(2) A Felnőtt Csontvelő Transzplantációs Bizottság tagjai:
a) a csontvelő transzplantáció végzésére külön jogszabályban kijelölt egészségügyi szolgáltató(k) adott ellátást nyújtó
szervezeti egységének vezetője,
b) a Transzfúziológiai és Hematológiai Szakmai Kollégium elnöke,
c) az adott szövet átültetéséhez kapcsolódó immungenetikai vizsgálatokat végző laboratórium szakmai képviselője.
(3) A Gyermek Csontvelő Transzplantációs Bizottság tagjai:

a) a gyermek csontvelő transzplantáció végzésére külön jogszabályban kijelölt egészségügyi szolgáltató(k) adott ellátást
nyújtó szervezeti egységének vezetője,
b) a gyermek onko-hematológiai ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók által delegált két szakorvos,
c) az adott szövet átültetéséhez kapcsolódó immungenetikai vizsgálatokat végző laboratórium szakmai képviselője.
11. § (1) Az OVSZK az 1. számú melléklet szerinti Gamma Sugársebészet várólista vezetése érdekében a 4. számú melléklet
B) pontjában meghatározott egészségügyi szolgáltatónál működő Várólista Bizottság közreműködését veszi igénybe. A
Várólista Bizottság feladata - a kezelőorvos javaslata alapján - a beteg gamma sugársebészeti várólistára történő felvétele,
továbbá az egyedi azonosító meghatározása.
(2) Az (1) bekezdés szerinti Várólista Bizottság az egyedi azonosítót - személyesen vagy kezelőorvosa útján, zárt borítékban
- adja át a beteg számára.
(3) A Gamma Sugársebészet Várólista Bizottság tagjai a 4. számú melléklet B) pontjában megjelölt egészségügyi szolgáltató
idegsebészeti osztályának vezetője és az egészségügyi szolgáltató egy-egy klinikai onkológus és sugárterápiás szakorvosa.
(4) A Gamma Sugársebészet Várólista Bizottság tekintetében a 6. §-ban foglaltakat kell értelemszerűen alkalmazni azzal,
hogy tagjait - az Idegsebészeti Szakmai Kollégium javaslata alapján - a 4. számú melléklet B) pontjában megjelölt
egészségügyi szolgáltató elnöke nevezi ki.
12. § (1) Az OVSZK az 1. számú melléklet szerinti PET/CT várólista vezetése érdekében a 4. számú melléklet A) pontjában
meghatározott egészségügyi szolgáltatóknál működő Várólista Bizottságok közreműködését veszi igénybe. A Várólista
Bizottságok feladata - a kezelőorvos javaslata alapján - a beteg PET/CT várólistára történő felvétele, továbbá az egyedi
azonosító meghatározása.
(2) Az (1) bekezdés szerinti Várólista Bizottság az egyedi azonosítót - személyesen vagy kezelőorvosa útján, zárt borítékban
- adja át a beteg számára.
(3) Az OVSZK irányítja a PET/CT várólistán levő betegek ellátásának elosztását azzal, hogy az adott betegnek a megfelelő
egészségügyi szolgáltatóhoz történő irányításáról a beteg várólistára történő felvételét követően haladéktalanul, de legkésőbb
48 órán belül dönt. Az OVSZK - a központi várólista keretében - az egyedi azonosítót és a beavatkozás várható időpontját,
továbbá helyét honlapján közzéteszi.
(4) A PET/CT Várólista Bizottságok tagjai a 4. számú melléklet A) pontjában meghatározott egészségügyi szolgáltató
nukleáris medicina osztályának vagy izotóp diagnosztikai laboratóriumának vezetője, és az egészségügyi szolgáltató egy-egy
klinikai onkológus, vagy neurológus, vagy kardiológus, továbbá nukleáris medicina szakorvosa.
(5) A PET/CT Várólista Bizottságok tekintetében a 6. §-ban foglaltakat kell értelemszerűen alkalmazni azzal, hogy a
kinevezésre a Nukleáris Medicina Szakmai Kollégium javaslata alapján kerül sor.
13. § (1) Az intézményi várólistát vezető személyt az adott ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató szervezeti és működési
szabályzatában kell meghatározni.
(2) Az intézményi várólistára való felkerülést - a beteg megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezése után - a beteg
kezelőorvosa kezdeményezi.
(3) Az egyedi azonosítót az intézményi várólistát vezető személy határozza meg és azt - személyesen vagy kezelőorvosa
útján - zárt borítékban átadja a beteg számára. Az egyedi azonosítót és a beavatkozás várható időpontját az egészségügyi
szolgáltató honlapján az intézményi várólista keretében kell közzétenni.
(4) A beteg területi ellátására nem kötelezett szolgáltató az intézményi várólistára történő felvételt - az Ebtv. 18. §-ának (3)
bekezdése alapján - megtagadhatja, ha a területi ellátási kötelezettségű feladatainak folyamatos ellátását - a várólista alapján
nyújtható ellátások vonatkozásában - a területen kívüli beteg fogadása veszélyezteti.
(5) Intézményi várólistát a fekvőbeteg ellátó intézményekben, az 5. számú mellékletben meghatározott ellátások, továbbá
azon fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátások tekintetében kell vezetni, ahol a biztosított ellátására tartós kapacitáshiány miatt nincs
lehetőség.
(6) Amennyiben a beteg kezelőorvosa a beteg jelzése alapján, vagy a beteg vizsgálata során észleli, hogy az intézményi
várólistán lévő beteg az ellátás igénybevételére a várólistán megadott időpontban - a beteg állapotában bekövetkezett változás
miatt - nem alkalmas, akkor azt haladéktalanul jelzi a várólistát vezető személynek. Ez esetben a beteg az ellátást az
igénybevételére történő alkalmasság orvosi vizsgálattal történő megállapítását követő - a várólistán elfoglalt helye szerinti lehető legkorábbi időpontban kapja meg. A halasztás a beteg intézményi várólistán elfoglalt helyét kedvezőtlenül nem
módosíthatja, amennyiben azonban annak szakmai feltételei fennállnak, az adott beavatkozás más - az intézményi várólistán
lévő soron következő - betegnél is elvégezhető. A beteg alkalmasságát az ellátás igénybevételére a kezelőorvos jelzi a
várólistát vezető személynek, aki az értesítést követően a kezelőorvossal egyeztetve megjelöli az új időpontot.
13/A. § (1) Az Ebtv. 20. §-ának (1) bekezdése szerinti egészségügyi szolgáltató betegfogadási listát vezet a járóbetegszakellátás keretében végzett ellátásokra.
(2) A betegfogadási listát szakrendelésenként kell vezetni.
(3) A betegfogadási listát vezető személyt az egészségügyi szolgáltató szervezeti és működési szabályzatában kell kijelölni.
(4) A betegfogadási listára történő felkerülést a beteg, a beteg beleegyezése esetén háziorvosa vagy kezelőorvosa
kezdeményezheti személyesen, telefonon vagy elektronikus úton. Az előzetes időpont egyeztetés nem minősül gyógyító,
illetve diagnosztikai célú találkozásnak.

(5) Amennyiben az egészségügyi szolgáltató a beavatkozást - a betegfogadási lista vezetésére vonatkozó szabályok
betartásával, szabad kapacitása terhére - előzetes időpont egyeztetése nélkül, az ellátásra történő jelentkezéskor elvégzi, a
betegfogadási listára történő felkerülés időpontjaként az ellátásra való jelentkezés időpontját kell feltüntetni.
(6) A betegfogadási lista összeállításánál figyelembe kell venni a tárgyidőszakot megelőző három hónap betegforgalmi
adatai alapján
a) az azonnali ellátást, valamint a kontrollt igénylő esetek várható számát,
b) azokat a gondozott betegeket, akik rendszeres ellátást igényelnek,
c) a szakorvosi konzíliumot, továbbá a fekvőbeteg-ellátó intézményben ellátott beteg számára igényelt konzíliumot,
valamint
d) a külön jogszabály szerinti szakértői eljárás keretében elrendelt orvos-szakmai szakvélemény kiadásához szükséges
szakvizsgálatot.
13/B. § (1) Az egészségügyi szolgáltató az intézményi várólistáról és a betegfogadási listáról, valamint az azonnali ellátást
igénylő esetekről - a (4) és a (9) bekezdésre is figyelemmel - elektronikus úton, személyazonosításra alkalmatlan módon,
minden hónap 15. napjáig - a tárgyhónapot megelőző hónap vonatkozásában - a 6. számú melléklet szerinti adattartalommal
jelentést küld az Egészségbiztosítási Felügyelet részére.
(2) A várólista tárgyhavi jelentés tartalmazza beavatkozás csoportonként az intézményi várólistára történő felkerülés
időpontjával (év, hónap, nap) együtt a beteg sorszámát és az ellátás igénybevételének időpontját, valamint a 6. számú
mellékletben meghatározott körülményeit. Amennyiben a beteg az ellátást a tárgyhónapban nem vette igénybe vagy még nem
kapta meg, a jelentésben ezt a tényt, valamint ennek a 6. számú melléklet alapján meghatározott okát kell megjelölni.
(3) A betegfogadási listáról szóló tárgyhavi jelentés szakrendelésenként tartalmazza az ellátásra történő jelentkezés
időpontjával (év, hónap, nap) együtt a beteg sorszámát és az ellátás igénybevételének időpontját, valamint a 6. számú
mellékletben meghatározott körülményeit. Amennyiben a beteg - a tárgyhónapban - az ellátást nem vette igénybe vagy még
nem kapta meg, a jelentésben ezt a tényt, valamint ennek a 6. számú melléklet alapján meghatározott okát kell megjelölni.
(4) Azt a beteget, aki a tárgyhónapot megelőző hónapban a (2) és (3) bekezdés szerinti jelentés tárgyát képező ellátást nem
kapta meg vagy nem vette igénybe, az ellátás igénybevételének hónapjáig minden tárgyhavi jelentésben fel kell tüntetni azzal,
hogy a beteg sorszáma nem változhat. Azt a beteget, aki a betegfogadási listán, illetve az intézményi várólistán az ellátás
igénybevételének időpontjaként meghatározott időponttól számított 2 hónap elteltével az ellátást nem vette igénybe és az
ellátás igénybevételének elhalasztását sem a beteg, sem kezelőorvosa nem kezdeményezte, a betegfogadási listáról, illetve az
intézményi várólistáról törölni kell.
(5) A (2)-(3) bekezdés szerinti jelentésben az azonnali ellátást igénylő eseteket „A” betűvel kell jelölni.
(6) A jelentés elkészítéséhez az Országos Egészségbiztosítási Pénztár a honlapjáról ingyenesen letölthető számítógépes
szoftvert biztosít.
(7) Amennyiben az egészségügyi szolgáltató a betegfogadási listáról és a várólistáról szóló tárgyhavi jelentési
kötelezettségét nem teljesítette, a tárgyhónapra vonatkozó - külön jogszabály szerinti - finanszírozási összeg 98%-ára jogosult
az adott szakma vonatkozásában.
(8) A (7) bekezdés szerinti rendelkezések végrehajtása érdekében az Egészségbiztosítási Felügyelet a hónap utolsó
munkanapjáig értesíti az Országos Egészségbiztosítási Pénztárat a jelentési kötelezettséget megszegő egészségügyi szolgáltató
megnevezéséről, intézményi kódjáról, az adott szakma megnevezéséről, szakma kódjáról és az érintett elszámolási időszakról.
(9) Az egészségügyi szolgáltatónak a diagnosztikai - ide nem értve a CT, MRI és PET vizsgálatokat - és művese-kezelés
ellátásai tekintetében nincs jelentési kötelezettsége.
(10) Az egészségügyi szolgáltató - az (1) bekezdésben rögzített gyakorisággal - elektronikus úton jelentést küld az
Egészségbiztosítási Felügyelet részére arról, hogy az egyes várólistái és betegfogadási listái esetében az újonnan jelentkező,
sürgős ellátást nem igénylő betegeket milyen várható várakozási időn belül tudja fogadni.
13/C. § Az intézményi várólista, illetve a betegfogadási lista vezetése tekintetében az azonnali ellátás nyújtásának
indokoltságáról a külön jogszabály szerinti szempontok figyelembevételével
a) a fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátást végző egészségügyi szolgáltató esetében a beteg kezelőorvosa,
b) járóbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató vonatkozásában
ba) beutaló alapján nyújtott ellátás igénybevételekor a háziorvos javaslatára az adott szakrendelés orvosa
bb) beutalót nem igénylő esetben az adott szakrendelés orvosa
dönt. A döntést és annak indokát az adott beteg egészségügyi dokumentációjában rögzíteni kell.
13/D. § (1) A 13. § (5) bekezdése szerinti intézményi várólista vezetés kötelezettsége nem érinti a fekvőbeteg-ellátó
intézménynek azt a jogosultságát, hogy - a kötelezően vezetendő intézményi várólista vezetésével nem érintett - egészségügyi
szolgáltatást az általa meghatározott módon, az ütemezett betegellátási rendszerben nyújtsa. Amennyiben a fekvőbeteg-ellátó
intézmény ez esetben is intézményi várólistát vezet, akkor erre az intézményi várólistára vonatkozó szabályokat kell
értelemszerűen alkalmazni.
(2) Az egészségügyi szolgáltató az (1) bekezdés szerinti intézményi várólista kialakításának jellemzőiről a 13/B. § (1)
bekezdése szerinti jelentés részeként elektronikus formában tájékoztatja az Egészségbiztosítási Felügyeletet, továbbá annak
megszüntetése esetén, a megszüntetés tényét az Egészségbiztosítási Felügyelet részére - legalább a megszüntetés időpontját

megelőző két hónappal - bejelenti. A megszüntetés időpontja nem lehet korábbi, mint az intézményi várólista alapján a
bejelentés időpontja szerint a listán szereplő betegek közül utolsóként ellátott beteg ellátásának időpontja.
14. § (1) Az OVSZK a szerv-, illetve szövetátültetés szakmai szabályainak érvényesülése érdekében Monitoring Testületet
működtet.
(2) A Monitoring Testület
a) szakmai szempontból felügyeli a szervadományozás és -átültetés szervezését,
b) elemzi a transzplantációk országos helyzetének alakulását, ennek keretében évente értékelő beszámolót készít az
egészségügyért felelős miniszter részére a transzplantációs aktivitásról,
c) az OVSZK honlapján a központi várólista keretében közzéteszi a 4. § (4) bekezdése, 11. § (3) bekezdése és a 12. § (3)
bekezdése szerinti adatokat,
d) koordinálja a szerv-, szövetátültetéssel kapcsolatos nemzetközi adatszolgáltatást, és részt vesz a szerv-, szövetátültetéssel
összefüggő nemzetközi együttműködésben,
e) részt vesz a szerv-, szövetátültetéssel kapcsolatos jogi szabályozás kialakításában,
f) szakmai szempontból ellenőrzi a külön jogszabály szerinti allokációs kritériumok érvényesülését a szerv-, szövetátültetés
során.
(3) A Monitoring Testület 5 tagját az egészségügyért felelős miniszter - a Magyar Transzplantációs Társaság javaslata
alapján - nevezi ki. A tag az adott szerv transzplantációjában, a betegek transzplantációra történő kiválasztásában vagy
utókezelésében, gondozásában legalább ötéves gyakorlattal rendelkező szakorvos lehet.
(4) A Monitoring Testületnek nem lehet tagja olyan személy, aki tagja a Transzplantációs Bizottságnak.
15. § A Transzplantációs Bizottság döntése ellen a beteg, továbbá a kezelőorvos a Monitoring Testülethez fordulhat
jogorvoslati kérelemmel.
16. § Az Ebtv. 20. §-a (2) bekezdésének b) pontja szerinti tartós kapacitáshiány akkor áll fenn, ha az egészségügyi
szolgáltató a fekvőbeteg-szakellátást a beteg részére a jelentkezését követő 60 napon belül nem tudja biztosítani.
17. § (1) Ez a rendelet 2007. január 1-jén lép hatályba azzal, hogy a Transzplantációs Bizottságok, a PET/CT Várólista
Bizottságok, valamint a Monitoring Testület tagjait, továbbá a 13. § (1) bekezdése szerinti személyt a rendelet
hatálybalépésétől számított 15 napon belül kell megbízni.
(2) E rendelet hatálybalépését követően a beteget az 1. számú melléklet szerinti nagy költségű ellátás igénybevételének
szükségessége esetén kizárólag az OVSZK által vezetett központi várólistára lehet felvenni és a központi várólistán elfoglalt
helye szerint lehet számára az egészségügyi szolgáltatást nyújtani. E rendelet hatálybalépése előtt felkerült betegek ellátása a
2006. december 31. napján meglevő intézményi várólisták szerint történik. Azok az egészségügyi szolgáltatók, ahol az 1.
számú melléklet szerinti nagy költségű ellátás nyújtása történik, az intézményi várólista adatait e rendelet hatálybalépésétől
számított 5 napon belül, e rendelet hatálybalépésének napja szerinti adattartalommal megküldik az OVSZK számára.
(3)

1. számú melléklet a 287/2006. (XII. 23.) Korm. rendelethez
A nagy költségű ellátások jegyzéke
1. PET/CT
2. Gamma Sugársebészet

2. számú melléklet a 287/2006. (XII. 23.) Korm. rendelethez
Jelentőlap
Jelentést tevő intézet
Személyi adatok
Beteg neve:
Születési dátuma:
Anyja neve:
Lakcíme:
TAJ száma:
Betegséggel kapcsolatos adatok
Diagnózis:

Kezdeményezés időpontja:
Várólistára kerülés időpontja:
Alkalmassági vizsgálat ideje és helye:
Állapotváltozás kezdete/vége:
A beteg jelentkezésének ideje:
Az átmeneti alkalmatlanságot indokoló betegség BNO kóddal jelezve

A beteg kezelőorvosának adatai
Neve:
Munkahely megnevezése:
Telefonszám:

Budapest, 200... ...........
aláírás/orvosi pecsét

3. számú melléklet a 287/2006. (XII. 23.) Korm. rendelethez
A) A Regionális Vesetranszplantációs Bizottságok működésének központjai
1. Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar Transzplantációs és Sebészeti Klinika (1082 Budapest, Baross u.
23-25.)
Illetékességi terület:
Budapest,
Fejér megye,
Győr-Moson-Sopron megye,
Heves megye,
Komárom-Esztergom megye,
Nógrád megye,
Pest megye,
Vas megye,
Veszprém megye.
2. Szegedi Tudományegyetem Orvos- és Gyógyszerésztudományi Centrum Sebészeti Klinika (6720 Szeged, Pécsi u. 4.)
Illetékességi terület:
Bács-Kiskun megye,
Békés megye,
Csongrád megye,
Jász-Nagykun-Szolnok megye.
3. Pécsi Tudományegyetem Egészségügyi Centrum Sebészeti Klinika (7624 Pécs, Ifjúság út 13.)
Illetékességi terület:
Baranya megye,
Somogy megye,
Tolna megye,
Zala megye.

4. Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Sebészeti Klinika (4012 Debrecen, Nagyerdei körút 98.)
Illetékességi terület:
Borsod-Abaúj-Zemplén megye,
Hajdú-Bihar megye,
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye.

B) A Regionális Vese- és Hasnyálmirigy-transzplantációs Bizottságok működésének
központjai
1. Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar Transzplantációs és Sebészeti Klinika (1082 Budapest, Baross u.
23-25.)
Illetékességi terület:
Budapest,
Borsod-Abaúj-Zemplén megye,
Fejér megye,
Győr-Moson-Sopron megye,
Hajdú-Bihar megye,
Heves megye,
Komárom-Esztergom megye,
Nógrád megye,
Pest megye,
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye,
Vas megye,
Veszprém megye.
2. Pécsi Tudományegyetem Egészségügyi Centrum Sebészeti Klinika (7624 Pécs, Ifjúság út 13.)
Illetékességi terület:
Baranya megye,
Bács-Kiskun megye,
Békés megye,
Csongrád megye,
Jász-Nagykun-Szolnok megye,
Somogy megye,
Tolna megye,
Zala megye.

4. számú melléklet a 287/2006. (XII. 23.) Korm. rendelethez
A) PET/CT Várólista Bizottságot működtető egészségügyi szolgáltatók
1. Országos Onkológiai Intézet
2. Semmelweis Orvostudományi Egyetem Nukleáris Medicina Osztálya
3. Szegedi Tudományegyetem, Orvos- és Gyógyszerésztudományi Centrum, Nukleáris Medicina Intézet
4. Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum, Nukleáris Medicina Intézet
5. Pécsi Tudományegyetem, Egészségügyi Centrum, Központi Klinikai Radioizotóp Laboratórium
6. Győri Petz Aladár Megyei Oktatókórház Izotópdiagnosztikai és Terápiás Osztálya

B) Gamma Sugársebészet Várólista Bizottságot működtető egészségügyi szolgáltató
Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum, Idegsebészeti Klinika

5. számú melléklet a 287/2006. (XII. 23.) Korm. rendelethez
Kötelezően vezetendő intézményi várólisták köre
Szakma
Szemészet
Fül-orr-gégegyógyászat

Ortopédia

Beavatkozás típusa
Szürkehályog műtétei
Mandula, orrmandula műtét
Orrmelléküregek, proc. mastoideus
műtétei
Térdprotézis műtét
Csípőprotézis műtét

Beavatkozás OENO kódja
51470-51471; 51474-51475; 51574.
52810; 52820; 52850.
52030; 52121.

Gerincstabilizáló műtétek,
gerincdeformitás műtétei
Gerincsérv műtétek
Epekövesség miatti beavatkozás feltárás
Epekövesség miatti beavatkozás
laparaszkópia
Katéteres epekőoldás
Hasfali-, lágyék sérvműtét implantátum
beültetésével
Sérvműtétek (hasfali, lágyék-, köldök-,
combsérv) implantátum beültetése
nélkül
Diagnosztikus szívkatéterezés,
elektrofiziológiai vizsgálat (külön
várólistán vezetendő)
Radiofrekvenciás katéterabláció
PTCA; Coronaria stent beültetés
Prosztata jóindulatú
megnagyobbodásának műtétei I.
(Prostatectomia)
Prosztata jóindulatú
megnagyobbodásának műtétei II.
(Transurethralis prostataműtét)
Nőgyógyászati műtétek nem malignus
folyamatokban

Sebészet

Kardiológia

Urológia

Nőgyógyászat

5814E-S.
58150-58159; 5815A-5815F; 5816358169.
5812B-E; 58037-39; 5810Q-Y.
58033-58036.
55110; 5112; 55119; 55131.
55118; 55137-55138.
59541-59542.
55360.
55350; 55390; 55300; 55310-55311;
55319-55320; 55330-55331; 55340.
12660; 12730-12731; 12740; 1275012754; 12780; 33110; 33114; 33149;
86455.
86453.
33970; 33974.
56020; 56030; 56060; 56070.

56011-56015; 5601A; 86051.

56850; 56860; 56540; 56550; 56560;
56511; 56710; 56721; 56722.

6. számú melléklet a 287/2006. (XII. 23.) Korm. rendelethez
Várólista jelentés az Egészségbiztosítási Felügyelet részére
A jelentés adattartalma a következő:
Intézmény
kódja

* Események:

Intézmény
telephelye

Beavatkozástípus

Listára
kerülés
dátuma
[éééé/hh/nn]

Napi
sorszám

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

Esemény*

Esemény
dátuma
[ééééhhnn]**

Az adott hónap során
ellátott betegek

Ellátást a beteg megkapta a jelentő intézményben normál rend szerint
Ellátást a beteg megkapta a jelentő intézményben, de valamilyen szakmai
ok miatt a listához képest előrehozva

NOR
ELO

Az adott hónap során
nem ellátott betegek

Halasztás szakmai okokból (ideiglenes alkalmatlanság)
Halasztás kapacitáshiány miatt
Halasztás a beteg kérésére
A beteg nem jelent meg
Egyéb okból aktualitását vesztette
Nincs esemény (várakozás)
Csak igénybevett ellátás esetén kitöltendő.

HSZ
HKH
HBK
NJM
EOA
NES

** Események dátuma:

Betegfogadási listáról szóló jelentés az Egészségbiztosítási Felügyelet részére
(Járóbeteg-ellátás esetén szakrendelésenként)
A jelentés adattartalma a következő:
Intézmény
kódja

Intézmény
telephelye

* Események:
Az adott hónap során
ellátott betegek

Az adott hónap során
nem ellátott betegek

** Esemény dátuma:

Szakrendelés
(járó)

Listára
kerülés
dátuma
[éééé/hh/nn]

Napi
sorszám

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

Esemény*

Esemény
dátuma
[ééééhhnn]**

Ellátást a beteg megkapta a jelentő intézményben normál rend szerint
Ellátást a beteg megkapta a jelentő intézményben, de valamilyen szakmai
ok miatt a listához képest előrehozva

NOR
ELO

Halasztás szakmai okokból (ideiglenes alkalmatlanság)
Halasztás kapacitáshiány miatt
Halasztás a beteg kérésére
A beteg nem jelent meg
Egyéb okból aktualitását vesztette
Nincs esemény (várakozás)
Csak igénybevett ellátás estén kitöltendő.

HSZ
HKH
HBK
NJM
EOA
NES

