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Tisztelt Oriold Károly Úr! 

 

Megkeresésére, az Egészségbiztosítási és Finanszírozási Főosztály kompetenciájába tartozó 

kérdéseire az alábbi választ adom. 

 

ad 3. A jelenleg hatályos, az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának 

egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet 2. számú mellékletében több 

pszichoterápiás kód is szerepel, különböző pontszámokkal, mely pontszámok bevezetésük 

idején költségszámítások alapján kerültek kialakításra. Egy pont értéke 1,5 forint. 
 

ad 4-5. A meglévő kódok módosítására (pl.: pontérték), új kódok kialakítására az egészségügyi 

ellátásban használt szakmai kódrendszerek és finanszírozási paraméterek karbantartásának 

jogi szabályozásáról szóló 6/1998. (III. 11.) NM rendelet 2. számú mellékletének kitöltésével 

tehető javaslat. A javaslatot a szakterületen dolgozó, illetve a finanszírozásban érintett személy, 

testület vagy szervezet nyújthatja be. Szükséges továbbá az illetékes szakmai tagozat támogató 

javaslatának is a benyújtása a kódkarbantartási munkálatok elkezdéséhez. 

 

ad 6. A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 9/B. §-a 

szerint a „Finanszírozási szerződéssel rendelkező egészségügyi szolgáltató a kötelező 

egészségbiztosítás keretében e törvény alapján az Egészségbiztosítási Alap terhére igénybe 

vehető egészségügyi szolgáltatásért biztosítottól térítési díjat - ide nem értve a 23. § szerinti 

részleges térítési díjat és a 23/A. § szerinti kiegészítő térítési díjat - nem kérhet.”. Ebből 

következően, egyes, jogszabályban meghatározott kivételektől eltekintve, biztosítottól, 

közfinanszírozott egészségügyi ellátásért nem kérhető díj. Így a magánpraxisban nyújtott ellátás 

árából sem vonható le az OEP által utalványozott finanszírozás. (A kettős finanszírozás eleve 

törvénytelen.) A köz és a magán finanszírozásban végzett egészségügyi ellátások vegyítésének 

esetleges engedélyezése teljesen szétfeszítené a társadalombiztosítás kereteit. Ebből a 

szempontból az ellátások szigorú elhatárolására van szükség. 

 

ad 7. A Miniszter Úr tanácsadó testületeként működő Finanszírozási Kódkarbantartó Bizottság 

részére az elmúlt években nem került benyújtásra a pszichoterápia támogatására vonatkozó 

evidencia. 
 

Tájékoztatásom szíves elfogadását kérve, további munkájához sok sikert kívánok. 

 

Wagner Péter főosztályvezető-helyettes úr megbízásából, 
 

üdvözlettel: 

 
Dr. Varga Ágota  
szakmai főtanácsadó 

Emberi Erőforrások Minisztériuma 

Egészségbiztosítási és Finanszírozási Főosztály 

Tel.: +36 1 795 1175 

E-mail: agota.varga@emmi.gov.hu 

 
U.I. A pszichoterápia tekintetében az Egészségügyi Szakmai Kollégium 

mailto:agota.varga@emmi.gov.hu


Klinikai Szakpszichológia és Pszichoterapeuta Klinikai Szakpszichológus Tagozat, illetve a 

Pszichiátria és pszichoterápia Tagozat lehet szakmailag illetékes. 

 
 


