Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő
Különös közzétételi lista

1.

Megnevezés
Gyógyászatisegédeszközkatalógus a támogatott
gyógyászati segédeszközökről
(SEJK)

2.

Gyógyszer felülvizsgálati eljárás
során hozott határozat

3.

Támogatott gyógyszerek teljes
köre (minden hónap 20. napjáig)
(Publikus Gyógyszertörzs PUHA)
Formai szempontból megfelelő
gyógyszer befogadási kérelmek

4.

5.

Gyógyszer befogadási kérelem
tárgyában hozott végleges
határozat kivonata

6.

Formai szempontból megfelelő
gyógyászati segédeszköz
kérelmek

7.

Gyógyászati segédeszköz kérelem
tárgyában hozott végleges döntés

Határidő

minden hónap 20.
napja
kérelem
beérkezését
követő 8 napon
belül
kérelem
elbírálását követő
hónap 5. napjáig
beérkezését,
illetve a
hiánypótlás
teljesítését
követő 21 napon
belül
ügy elbírálását
követő 15 napon

Elérhetőség
http://sejk.oep.hu/content.php?s=portalmain&portalla
ng=hu

http://www.neak.gov.hu/felso_menu/szakmai_oldalak/
gyogyszer_segedeszkoz_gyogyfurdo_tamogatas/egeszse
gugyi_vallalkozasoknak/gyartok_forgalomba_hozok/hiv
atalbol_inditott_eljaras.html
http://www.neak.gov.hu/felso_menu/szakmai_oldalak/
gyogyszer_segedeszkoz_gyogyfurdo_tamogatas/egeszse
gugyi_vallalkozasoknak/pupha
http://www.neak.gov.hu/felso_menu/szakmai_oldalak/
gyogyszer_segedeszkoz_gyogyfurdo_tamogatas/egeszse
gugyi_vallalkozasoknak/gyartok_forgalomba_hozok/KER
ELEM_IND_ELJ_GYOGYSZ_TAPSZ.html
http://www.neak.gov.hu/felso_menu/szakmai_oldalak/
gyogyszer_segedeszkoz_gyogyfurdo_tamogatas/egeszse
gugyi_vallalkozasoknak/gyartok_forgalomba_hozok/KER
ELEM_IND_ELJ_GYOGYSZ_TAPSZ.html
http://www.neak.gov.hu/felso_menu/szakmai_oldalak/
gyogyszer_segedeszkoz_gyogyfurdo_tamogatas/egeszse
gugyi_vallalkozasoknak/gyartok_forgalomba_hozok/gys
e_artamogatasi_rendszer_es_befogadas/kozzetetel_gys
e2019.html
http://www.neak.gov.hu/felso_menu/szakmai_oldalak/
gyogyszer_segedeszkoz_gyogyfurdo_tamogatas/egeszse

Közzétételt előíró jogszabályhely
a biztonságos és gazdaságos gyógyszerés gyógyászatisegédeszköz-ellátás,
valamint a gyógyszerforgalmazás
általános szabályairól szóló 2006. évi
XCVIII. törvény (a továbbiakban: Gyftv.)
21/A. §
Gyftv. 23. § (10) bekezdés

Gyftv. 24. § (4) bekezdés

Gyftv. 25. § (5) bekezdés a) pont

Gyftv. 25. § (5) bekezdés b) pont

Gyftv. 32. § (10) bekezdés a) pont

Gyftv. 32. § (10) bekezdés b) pont

kivonata

8.

Gyógyászati segédeszközzel
kapcsolatban hivatalból indított
felülvizsgálati eljárásban hozott
határozat

9.

Támogatott gyógyászati
segédeszközök teljes köre
(PUPHAG)
Gyógyszergyártói befizetésekhez
szükséges gyógyszer támogatásiés forgalmi adatok

10.

11.

10 %-os gyógyszergyártói
befizetési kötelezettséghez
támogatói és forgalmi adatok

12.

Kiadási többlet finanszírozásával
kapcsolatban gyógyszer
forgalomba hozót terhelő
befizetési kötelezettség
számításához szükséges bevételi
adatok
Az egészségügyi szolgáltatók
gyógyszerrendelési gyakorlatára
jellemző mutatók és értékelésük
gyógyító-megelőző eljárások
során alkalmazott egészségügyi
technológiák egészségbiztosítási
finanszírozásba történő
befogadása tárgyában formai
szempontból megfelelő kérelmek
technológia befogadás tárgyában
hozott végleges döntés kivonata

13.

14.

15.

minden hónap 20.
napjáig
tárgyhónapot
követő második
naptári hónap 10.
napjáig
tárgyhónapot
követő második
naptári hónap 10.
napjáig

gugyi_vallalkozasoknak/gyartok_forgalomba_hozok/gys
e_artamogatasi_rendszer_es_befogadas/kozzetetel_gys
e2019.html
http://www.neak.gov.hu/felso_menu/szakmai_oldalak/
gyogyszer_segedeszkoz_gyogyfurdo_tamogatas/egeszse
gugyi_vallalkozasoknak/gyartok_forgalomba_hozok/gys
e_artamogatasi_rendszer_es_befogadas/Hivatalboli_gys
eelj2020.html
http://www.neak.gov.hu/felso_menu/szakmai_oldalak/
gyogyszer_segedeszkoz_gyogyfurdo_tamogatas/egeszse
gugyi_vallalkozasoknak/puphag
http://www.neak.gov.hu/felso_menu/szakmai_oldalak/
gyogyszer_segedeszkoz_gyogyfurdo_tamogatas/egeszse
gugyi_vallalkozasoknak/gyartok_forgalomba_hozok/gya
rtoi_befizetes.html
http://www.neak.gov.hu/felso_menu/szakmai_oldalak/
gyogyszer_segedeszkoz_gyogyfurdo_tamogatas/egeszse
gugyi_vallalkozasoknak/gyartok_forgalomba_hozok/kie
geszito_gyartoi_befizetes.html
http://www.neak.gov.hu/felso_menu/szakmai_oldalak/
gyogyszer_segedeszkoz_gyogyfurdo_tamogatas/egeszse
gugyi_vallalkozasoknak/gyartok_forgalomba_hozok

Gyftv. 32/A. § (7) bekezdés

Gyftv. 33. § (6) bekezdés
(közhiteles nyilvántartásnak minősül)
Gyftv. 37. § (1) bekezdés

Gyftv. 40/A. § (6) bekezdés

Gyftv. 42. § (12) bekezdés

http://www.neak.gov.hu/felso_menu/szakmai_oldalak/
publikus_forgalmi_adatok

Gyftv. 46. § (2) bekezdés

eljárás
megindításától
számított 15
napon belül

http://www.neak.gov.hu/felso_menu/szakmai_oldalak/
gyogyito_megeleozo_ellatas/technologiabefogadas

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól
szóló 1997. évi LXXXIII. törvény (a
továbbiakban: Ebtv.) 19/A. § (4)
bekezdés a) pontja

kérelem
elbírálását követő

http://www.neak.gov.hu/felso_menu/szakmai_oldalak/
gyogyito_megeleozo_ellatas/technologiabefogadas

Ebtv. 19/A. § (4) bekezdés b) pontja

hónap 5. napjáig
16.

technológia befogadási eljárás
során az ügyben kiadott végzések
kivonatát
Várólista elérhetősége
Nemzeti Csípő- és Térdizületi
Endoprotézis Beültetés Regiszter
működtetése (Protézis Regiszter)

http://www.neak.gov.hu/felso_menu/szakmai_oldalak/
gyogyito_megeleozo_ellatas/technologiabefogadas

Ebtv. 19/A. § (4) bekezdés c) pontja

https://jogviszony.neak.gov.hu/varolista_pub/
https://protreg.neak.gov.hu/

19.

Implantátum regiszter

https://impreg.neak.gov.hu/

20.

A hivatalos lapban megjelenő - a
gyógyszerek forgalomba
hozatalával, orvosi rendelésével,
valamint az árukhoz nyújtott
társadalombiztosítási
támogatással kapcsolatos közlemények
Támogatott gyógyszerek,
gyógyászati segédeszközök és
gyógyászati ellátások tárgyában
megkötött, és hatályos
támogatásvolumen-szerződések
Gyógyászati ellátás tárgyában
ártárgyalási felhívás

Ebtv. 20/A. § (3) bekezdés
az egészségügyi és a hozzájuk
kapcsolódó személyes adatok
kezeléséről és védelméről szóló 1997.
évi XLVII. törvény (a továbbiakban:
Eüak.) 16/B. §; az egészségbiztosítási
szervekről szóló 386/2016. (XII. 1.)
Korm.rendelet 7. § (1) bekezdés nb)
pont
Eüak. 22/B. §, 386/2016. Kr. 7. § (1)
bekezdés na) pont
az emberi alkalmazásra kerülő
gyógyszerekről és egyéb, a
gyógyszerpiacot szabályozó törvények
módosításáról szóló 2005. évi XCV.
törvény 26. § (5) bekezdés

17.
18.

21.

22.

23.
24.

25.

Egészségügyi szolgáltatásra való
jogosultságról tájékoztató
Rendezetlen TAJ esetén a
szolgáltató által átadandó
értesítés
tartósan betöltetlen háziorvosi és

folyamatos

http://neak.gov.hu/felso_menu/szakmai_oldalak/gyogy
szer_segedeszkoz_gyogyfurdo_tamogatas/egeszsegugyi
_vallalkozasoknak/gyartok_forgalomba_hozok/tam_vol.
html

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól
szóló 1997. évi LXXXIII. törvény
végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: Ebtv.
vhr.) 10/C. § (1) bekezdés
Ebtv.vhr. 10/F. § (3) bekezdés

http://www.neak.gov.hu/felso_menu/lakossagnak/ellat
as_magyarorszagon/jogosultsag_az_ellatasra
http://www.oep.hu/data/cms1002889/Ertesites_rendez
etlen_jogviszonyrol.doc

Ebtv. vhr. 12/B. § (10) bekezdés

http://neak.gov.hu/felso_menu/szakmai_oldalak/gyogyi

az egészségügyi szolgáltatások

legalább 4 héttel
a tárgyalások
megkezdése előtt

Ebtv. vhr. 12/B. (4) bekezdés

fogorvosi körzeteket betöltő
orvosok letelepedésének
támogatására kiírt pályázat

to_megeleozo_ellatas/alapellatas/haziorvosi_ellatas/hsz
_fog_letel_2020.html
és
http://neak.gov.hu/felso_menu/szakmai_oldalak/gyogyi
to_megeleozo_ellatas/alapellatas/fogaszati_ellatas/hsz_
fog_letel_2020.html

Egészségbiztosítási Alapból történő
finanszírozásának részletes szabályairól
szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet
18/A. § (3) bekezdés

26.

háziorvosi tevékenység
végzéséhez szükséges praxisjog
vásárlásának támogatására

http://neak.gov.hu/felso_menu/szakmai_oldalak/gyogyi
to_megeleozo_ellatas/alapellatas/haziorvosi_ellatas/hsz
_prjog_2020.html

43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 18/A. §
(3) bekezdés

27.

Rekordkép a méhnyakszűréssel
kiegészített ellátásra szóló
finanszírozási szerződéssel
rendelkező területi védőnői
szolgáltatók által ellátott
esetekről szóló jelentéshez
4602 szakmakódú szervezeti
egységek által végzett
ellátásokról a 13. számú melléklet
szerinti adattartalmú adatlap
formanyomtatványa és kitöltési
útmutatója
Betegszállítás finanszírozásához
az elvégzett teljesítményekről
küldendő jelentés adattartalma
A finanszírozással kapcsolatos
nem személyes adatok közül a
43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet
22. melléklet A) pontja szerinti
adatok
Uniós beteg ellátásának alapjául
szolgáló díjak

http://www.oep.hu/data/cms1008059/Vedonoszures_r
ekordkep_20170101.pdf

43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 21. §
(13a) bekezdés

http://neak.gov.hu/szakmai_kozlemenyek/tajekoztato_
surgossegi_adatlap_mod.html?query=4602

43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 28/A. §
(5) bekezdés

http://neak.gov.hu//data/cms1021597/Bsz_jelentes_ad
attartalom_201901.pdf

43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 33. § (8)
bekezdés

http://www.neak.gov.hu/felso_menu/szakmai_oldalak/
publikus_forgalmi_adatok/gyogyito_megelozo_forgalmi
_adat

43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 42. § b)
pont

minden hónap 21.
napjáig

http://neak.gov.hu/data/cms983295/HATARON_ATNYU
LO_ELLATAS_LAKOSSAGI.PDF

43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 50/A. §
(2) bekezdés

Teljesítményjelentések
módosított rekordképei

alkalmazást
megelőző 45

http://www.oep.hu/felso_menu/szakmai_oldalak/gyogy
ito_megeleozo_ellatas/tejesitmeny_jelento_programok

43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 76/G. §
(2) bekezdés

28.

29.

30.

31.

32.

nappal korábban
33.

VIREP üzemzavar esetén a patika
által kiadott gyógyszer jelentés
formátuma

34.

NEAK-Gyógyszerész Kamara
közös ajánlása a VIREP
rendszerhez való hozzáférés
feltételeiről

35.

Közgyógyellátási igazolványon
feltüntetett lejárati időpontot
megelőzően hatályát vesztett
igazolványok száma, a kártya
sorszáma és a hatályvesztés
időpontja
PET/CT várólista adatok

36.

37.
38.

39.

40.

PET Bizottság tagjainak listája és a
bizottság működési rendje
Befogadott többletkapacitás

Működési támogatásban
részesülő szolgáltatók

Működési, valamint ösztönző
támogatásban részesülő
szolgáltatók

_rekordkepek/jelentes_rekord

http://www.neak.gov.hu/felso_menu/szakmai_old
alak/gyogyszer_segedeszkoz_gyogyfurdo_tamogat
as/egeszsegugyi_vallalkozasoknak/virep2.html?qu
ery=VIREP

a pénzbeli és természetbeni szociális
ellátások igénylésének és
megállapításának, valamint
folyósításának részletes
szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.)
Korm. rendelet 42. § (6) bekezdés
63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 43. §
(3) bekezdés

63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 44. §
(6) bekezdés

https://petct.neak.gov.hu/x503/f?p=700:2017

tudomásszerzéstő
l számított 5
napon belül

http://www.neak.gov.hu/felso_menu/szakmai_oldalak/
gyogyito_megeleozo_ellatas/tobbletkapacitas_befogada
s

http://www.neak.gov.hu/felso_menu/szakmai_oldalak/
gyogyito_megeleozo_ellatas/tajekoztatok/tajekoztato_f
ekvo_szakellatas_2016_mukodes_tamogat.html
http://www.neak.gov.hu/felso_menu/szakmai_oldalak/
gyogyito_megeleozo_ellatas/tajekoztatok/NEAK_kozlem
eny_2017_gazdalkodas_segito_intezkedes.html

a várólista alapján nyújtható ellátások
részletes szabályairól szóló 287/2006.
(XII. 23.) Korm. rendelet 12. § (4)
bekezdés
287/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 12. §
(7) bekezdés
az egészségügyi ellátórendszer
fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII.
törvény végrehajtásáról szóló 337/2008.
(XII. 30.) Korm. rendelet 15/A. § (3)
bekezdés
az egészségügyi szakellátást nyújtó
közfinanszírozott szolgáltatók működési
támogatásáról szóló 388/2016. (XII. 2.)
Korm. rendelet 1. §
az egészségügyi szakellátást nyújtó
közfinanszírozott szolgáltatók
gazdálkodását segítő intézkedésekről

Működési, valamint ösztönző
támogatásban részesülő
szolgáltatók

http://www.neak.gov.hu/felso_menu/szakmai_oldalak/
gyogyito_megeleozo_ellatas/tajekoztatok/NEAK_kozele
meny_mukodesi_tamogatas_2018.html

Működési támogatásban
részesülő szolgáltatók

http://www.neak.gov.hu/szakmai_kozlemenyek/neak_t
aj_kozfinanszirozott_eu_szolg_muk_struktura.html

41.

Tájékoztatás az egészségügyi
szakmai irányelvekben szereplő,
közfinanszírozásban nem
részesülő ellátásokról

http://www.neak.gov.hu/felso_menu/szakmai_oldalak/
szakmai_iranyelvek

42.

Közgyógyellátás esetén a
gyógyszerkeret megállapításánál
figyelembe vehető gyógyszerek
köre

negyedévente

43.

társadalombiztosítási támogatás
elszámolására érvényes
szerződéssel rendelkező
gyógyászati ellátást nyújtó
szolgáltatók köre
egyes indikációs pontokhoz
tartozó kijelölt intézmények
listája

változás esetén a
változást 8 napon
belül át kell
vezetni

44.

http://www.neak.gov.hu/felso_menu/lakossagnak/szerz
odott_szolgaltatok

http://www.neak.gov.hu/data/cms993700/Kijelolt_inte
zmenyek_listaja.pdf

szóló 352/2017. (XI. 29.) Korm. rendelet
1. § (1)-(2) bekezdés
az egészségügyi szakellátást nyújtó
közfinanszírozott szolgáltatók
gazdálkodását segítő intézkedésekről
szóló 241/2018. (XII. 13.) Korm. rendelet
1. § (1)-(2) bekezdés
az egészségügyi szakellátást nyújtó
közfinanszírozott szolgáltatók lejárt
tartozásai kiegyenlítése központosított
adósságrendezési eljárásának
szabályairól szóló 358/2019. (XII. 23.)
Korm. rendelet
a vizsgálati és terápiás eljárási rendek
kidolgozásának, szerkesztésének,
valamint az ezeket érintő szakmai
egyeztetések lefolytatásának egységes
szabályairól 18/2013. (III. 5.) EMMI
rendelet 9. § (2) bekezdés
a közgyógyellátásra jogosult
gyógyszerkeretének megállapításához
szükséges készítmények kiválasztásának
szabályairól szóló 25/2006. (VI. 26.) EüM
rendelet 6. §
az orvosi rehabilitáció céljából
társadalombiztosítási támogatással
igénybe vehető gyógyászati ellátásokról
szóló 5/2004. (XI. 19.) EüM rendelet 12.
§ (2) bekezdés
a törzskönyvezett gyógyszerek és a
különleges táplálkozási igényt kielégítő
tápszerek társadalombiztosítási
támogatásba való befogadásának
szempontjairól és a befogadás vagy a
támogatás megváltoztatásáról szóló
32/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet 5. §

45.

A gyógyszeranyagok
közfinanszírozás alapjául szolgáló
árhoz nyújtott támogatásának
összege

46.

11/2012. (II. 28.) NEFMI rendelet
2. mellékletben felsorolt
protokollokban szereplő
hatóanyag tartalmú, a NEAK által
támogatott gyógyszerek listáját

47.

Azon hatóanyagok listája,
amelyekhez a
társadalombiztosítás által
támogatott gyógyszer nem
rendelhető
Célértékek

48.

49.

Tárgyi finanszírozási évre
vonatkozó intézményi kvóták
gyógyszer-hatóanyagonként

50.

egészségügyi szolgáltató
intézményi kvótájának
teljesítettségéről negyedéves
tájékoztatás
Funkcionális csoportra jellemző
követelményjegyzék

51.

(2) bekezdés
a társadalombiztosítási támogatással
rendelhető gyógyszerekről és a
támogatás összegéről szóló 1/2003. (I.
21.) ESzCsM rendelet 6. § (3) bekezdés

minden év április
1. (árcsökkenés
esetén
bejelentést
követő 30 napon
belül)

az Egészségbiztosítási Alapból a 959A-L,
valamint 9511-9515 homogén
betegségcsoportok szerint finanszírozott
daganatellenes terápiákról szóló
11/2012. (II. 28.) NEFMI rendelet 5. § (1)
bekezdés
11/2012. (II. 28.) NEFMI rendelet 5. § (2)
bekezdés

havonta

http://www.neak.gov.hu/data/cms1001883/HAZIORVO
SOK_INDIKATOR_ALAPU_TELJESITMENY_201409.pdf

a háziorvosok indikátor alapú
teljesítményértékeléséről és az orvosok
gyógyszerrendelése értékelésének egyes
szabályairól szóló 11/2011. (III. 30.)
NEFMI rendelet 6. §
az egészségügyi szakellátás
társadalombiztosítási finanszírozásának
egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.)
NM rendelet 2/C. § (3) bekezdés
az egészségügyi szakellátás
társadalombiztosítási finanszírozásának
egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.)
NM rendelet 2/C. § (7) bekezdés
a gyógyászati segédeszközök
társadalombiztosítási támogatásba való
befogadásának, valamint a támogatás
megváltoztatásának szabályairól szóló
451/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet 2. §

52.

egyedi méretvétel alapján
készített gyógyászati
segédeszközök gyártói jegyzéke

53.

támogatott gyógyászati
segédeszközök körének
felülvizsgálata során
érvényesítendő
követelményjegyzék
Fixesítési eljárás megindítása

54.

55.

56.

Referenciaeszközök, azok
érvényes közfinanszírozás
alapjául szolgáló árát,
közfinanszírozás alapjául szolgáló
kölcsönzési napidíját, valamint az
adott támogatási csoportba
tartozó eszközök érvényes
közfinanszírozás alapjául szolgáló
árát, közfinanszírozás alapjául
szolgáló kölcsönzési napidíját és
támogatási összegét
A támogatási csoport újraképzése
során meghatározott
referenciaeszköz, referenciaár,
referenciaösszeg, támogatási
csoportba tartozó valamennyi
további eszköz közfinanszírozás
alapjául szolgáló árához,
közfinanszírozás alapjául szolgáló

http://www.neak.gov.hu/felso_menu/lakossagnak/szerz
odott_szolgaltatok/gyogyaszati_segedeszkoz_forgalmaz
ok.html
http://www.neak.gov.hu/felso_menu/szakmai_oldalak/
gyogyszer_segedeszkoz_gyogyfurdo_tamogatas/egeszse
gugyi_vallalkozasoknak/gyartok_forgalomba_hozok/gys
e_artamogatasi_rendszer_es_befogadas
eljárás
megindulása előtt
legalább 1
hónappal

(3) bekezdés
451/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet 5. §
(2) bekezdés

451/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet 8. §
(3) bekezdés

http://www.oep.hu/felso_menu/szakmai_oldalak/gyogy
szer_segedeszkoz_gyogyfurdo_tamogatas/egeszsegugyi
_vallalkozasoknak/gyartok_forgalomba_hozok/Fixesites.
html

451/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet 10. §
(2) bekezdés

451/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet 10. §
(3) bekezdés

naptári félév
hatodik
hónapjának 8.
napjáig

451/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet 10. §
(8) bekezdés

57.

kölcsönzési napidíjához nyújtott
támogatási összeg
Szállítójegyzék

58.

felülvizsgálat tárgyát képező
terápiás területeke és az ezekhez
tartozó készítmények, valamint a
felülvizsgálat megindításának
időpontja

59.

a felülvizsgált gyógyszerek
forgalomba hozatali
engedélyének jogosultjainak
értesítése arról, hogy hivatalból
eljárást indított a Gyftv. 23. § (7)
bekezdés a) pontja alapján az
adott készítmények
támogatásának felülvizsgálata
érdekében
végleges közfinanszírozás alapjául
elfogadott elvárt árak

60.

61.

árcsökkentések, és a Gyftv. 31. §
(1) bekezdés b)-c) és e) pontja

http://www.neak.gov.hu/felso_menu/szakmai_oldalak/
gyogyszer_segedeszkoz_gyogyfurdo_tamogatas/egeszse
gugyi_vallalkozasoknak/gyartok_forgalomba_hozok/gys
e_artamogatasi_rendszer_es_befogadas/tajekoztato_sz
allitoi.html
13/2009. (IV. 22.)
EüM rendelet
szerint a terápiás
területeket
tartalmazó
munkaterv
közzétételét
követő 10 napon
belül

451/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet 13. §
(5) bekezdés

a gyógyszerek társadalombiztosítási
támogatásba történő befogadásának, a
befogadás és a támogatás mértéke
megállapításának, valamint a támogatás
megváltoztatásának részletes
szabályairól szóló 452/2017. (XII. 27.)
Korm. rendelet 10. § (2) bekezdés

452/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet 10. §
(4) bekezdés

közfinanszírozás
alapjául
elfogadott elvárt
árakra tehető
észrevételre
vonatkozó 30
napos határidő
leteltét követő 10
napon belül

452/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet 10. §
(6) bekezdés

452/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet 10. §
(9) bekezdés

62.

63.

64.

65.

66.

alapján a támogatásból kizárásra
került gyógyszerek
fix összegű támogatások
számításához szükséges
közforgalmú gyógyszertári
forgalmi adatokat és DOT
forgalmi részesedéseket
készítményenkénti és támogatási
jogcímenkénti, valamint fix
csoportonkénti bontásban
A terápiás fix elven működő
támogatási csoportokra
vonatkozóan a számításokhoz
szükséges közforgalmú
gyógyszertári forgalmi adatok és
DOT forgalmi részesedéseket
készítményenkénti és támogatási
jogcímenkénti, valamint fix
csoportonkénti bontásban
számítás módját, valamint az
alcsoportképzés pontos
feltételeit
érvényes referenciaárak és
készítmények, valamint az adott
fix csoportban szereplő
készítmények érvényes ára és
támogatása
A határozatokban meghatározott
referenciakészítmény, annak
támogatása, a csoportban lévő
valamennyi további gyógyszer
közfinanszírozás alapjául
elfogadott árához nyújtott fix
összegű támogatás mértéke
fél évvel később bevezetni

tárgyhót követő
2. hónap 25.
napjáig

452/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet 13. §
(12) bekezdés

tárgyhót követő
2. hónap 25.
napjáig

452/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet 14. §
(5) bekezdés

minden naptári
negyedév 1.
napján
452/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet 15. §
(1) bekezdés

452/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet
15./A. § (3) bekezdés

minden naptári

452/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet 18. §

67.

68.

69.

tervezett terápiás fix csoportok a
négyszintű ötjegyű ATC-csoport
megjelölésével, az esetlegesen
létrehozandó alcsoportok és a
hozzájuk tartozó maximális
százalékos mértékek
egyes biológiai gyógyszerek
szakmai szempontok alapján
meghatározott csoportja, jelöli a
csoport egyes készítményei
esetében a preferált biológiai
gyógyszereket, valamint a
kötelező minimális rendelési
arányt
felülvizsgált készítmények
felülvizsgálatban megállapított új
támogatása és az indikációs
pontokba történő besorolása
a beteg kérésére az emberi
felhasználásra kerülő gyógyszerek
rendeléséről és kiadásáról szóló
rendelet szerinti elektronikus
vényen is rendelhető gyógyászati
segédeszközök

negyedév 1.
napján

folyamatosan

452/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet 20. §
(2) bekezdés

452/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet 22. §
(2) bekezdés

http://neak.gov.hu/felso_menu/szakmai_oldalak/k
oronavirus_szakmai_tajekoztatas/gyse_eveny_ren
delhetoseg.html

14/2007. (III. 14.) EüM rendelet 14/A. §
(3) bekezdés

