Tisztelt Uram!
Kedves Károly!
Kérésére mellékelten megküldöm a közfinanszírozás keretében igénybe vehető
pszichoterápiás eljárásokat tartalmazó táblázat pontszámokkal kiegészített változatát. A
járóbeteg-szakellátás teljesítményegységének (1 pont) forintértéke a hatályos miniszteri
közlemény alapján 1,5 forint. A finanszírozás meghatározásának mértéke nem az OEP
hatásköre, az OEP a hatáskörébe tartozó jogszabályokat köteles végrehajtani.
Az OEP által finanszírozott egészségügyi szolgáltatások minden esetben a vonatkozó
jogszabályok alapján kerülhetnek elvégzésre, illetve díjazásra. Az ellátások szükségességét
az egészségügyi szolgáltatók nem tehetik a finanszírozástól függővé.
Az ellátásról a kezelő szakorvos a beteg állapotának, a beteg állapotát befolyásoló minden
körülmény mérlegelésével a szakma szabályai szerint köteles dönteni.
Ahogy azt korábban is megírtuk, az egészségügyi szolgáltatók a felsorolt eljárások mellett
egyéb, a 9/1993. (IV. 2.) NM rendeletben nevesített, pszichiátriai kompetenciába tartozó
tevékenységeket is jelenthetnek (pl. diagnosztikai módszerek, tesztek, egyéb terápiás
eljárások), tekintettel arra, hogy a betegek - a kezelő szakember döntése alapján - egyénre
szabott kezelési terv alapján kerülnek ellátásra.
Tájékoztatom, hogy a közfinanszírozott pszichoterápiás ellátások elérhetőségével
kapcsolatban jogszabály nem határoz meg indikációval összefüggő feltételeket.
Hivatkozva a korábbi levelünkben foglaltakra tájékoztatom, hogy a járó-beteg- és
gondozóintézeti ellátáson túl a pszichoterápiás eljárások az aktív fekvőbeteg-szakellátás és
pszichiátriai rehabilitáció keretében is igénybe vehetők.
Tájékoztatom továbbá, hogy a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi
LXXXIII. törvény (Ebtv.) 9/B. § értelmében a finanszírozási szerződéssel rendelkező
egészségügyi szolgáltatók a kötelező egészségbiztosítás keretében az Egészségbiztosítási
Alap terhére igénybe vehető egészségügyi szolgáltatásért - az Ebtv.-ben külön nevesített
ellátások kivételével - a biztosítottól térítési díjat nem kérhetnek.
További kérdésére tájékoztatom, hogy kizárólag csak azok az egészségügyi szolgáltatók
részére utalunk finanszírozási díjat, akikkel finanszírozási szerződést kötöttünk, a
finanszírozás utalványozása nem a betegek részére történik, hanem az egészségügyi
szolgáltatók részére. Amennyiben a biztosított olyan egészségügyi szolgáltatást vesz igénybe
amely nem közfinanszírozott, úgy azért kérhet térítési díj, illetve amennyiben olyan helyen
veszi igénybe az egyébként közfinanszírozott ellátást, aki nem közfinanszírozott, úgy ebben
az esetben is fizetnie kell az ellátásért. Nincs arra jogszabályi lehetőség, hogy ez esetben is
finanszírozzuk az egészségügyi ellátást.

OENO kód

OENO név

OENO definíció

96023

Alap
pszichoterápiás
ülés, rövid (min. 30
perc)

Pszichiáter szakorvos, illetve klinikai
szakpszichológus által végzett tünet- állapot- és
élménykorrekciós pszichoterápiás eljárások
alkalmazása minimum 30 perc időtartamban.

745

96024

Alap
pszichoterápiás
ülés, középhosszú
(min. 40 perc)

Pszichiáter szakorvos, illetve klinikai
szakpszichológus által végzett tünet-, állapotés élménykorrekciós eljárások alkalmazása 3040 perces időtartamban.

945

96025

Alap
pszichoterápiás
ülés, hosszú (min.
50 perc)

Pszichiáter szakorvos, illetve klinikai
szakpszichológus által végzett tünet-, állapotés élménykorrekciós eljárások alkalmazása
minimum 50 perc időtartamban.

96026

Pszichoterapeuta vizsgával rendelkező
Pszichoterápiás
szakember által végzett tünet-, állapot- és
ülés, rövid (min. 30
élménykorrekciós eljárások alkalmazása
perc)
minimum 30 perc időtartamban.

914

96027

Pszichoterápiás
ülés, középhosszú
(min. 40 perc)

Pszichoterapeuta vizsgával rendelkező
szakember által végzett tünet-, állapot- és
élménykorrekciós eljárások alkalmazása
minimum 40 perc időtartamban.

1 114

96028

Pszichoterápiás
ülés, hosszú (min.
50 perc)

Pszichoterapeuta vizsgával rendelkező
szakember által végzett tünet-, állapot- és
élménykorrekciós eljárások alkalmazása
minimum 50 perc időtartamban.

1 399

96029

Módszerspecifikus vizsgával rendelkező
Szakpszichoterápiás
szakember által végzett, a speciális szaktudást
ülés, rövid (min. 30
felhasználó pszichoterápiás tevékenység
perc)
minimum 30 percben.

999

96030

Módszerspecifikus vizsgával rendelkező
Szakpszichoterápiás
szakember által végzett, a speciális szaktudást
ülés, középhosszú
felhasználó pszichoterápiás tevékenység,
(min. 40 perc)
minimum 40 perc időtartamban.

1 241

96031

Módszerspefikus vizsgával rendelkező
Szakpszichoterápiás
szakember által végzett, a speciális szaktudást
ülés, hosszú (min.
felhasználó pszichoterápiás tevékenység,
50 perc)
minimum 50 perc időtartamban.

1 611

96034

Alap
pszichoterápiás
csoportban
részvétel

A betegek 5-10 fős csoportjának két szakember
(az egyik képesítése legalább pszichiáter
szakorvos vagy klinikai szakpszichológus) által
vezetett, csoportdinamikai folyamatokkal
dolgozó, pszichoterápiás gyógyeljárása.

318

96035

Pszichoterápiás
csoportban
részvétel

A betegek 5-10 fős csoportjának két szakember
(az egyik képesítése legalább pszichoterapeuta)
által vezetett, csoportdinamikai folyamatokkal
dolgozó, pszichoterápiás gyógyeljárása.

379

Pont

1 187

96036

A betegek 5-10 fős csoportjának két szakember
Szakpszichoterápiás (az egyik képesítése legalább
csoportban
módszerspecifikus pszichoterapeuta) által
részvétel
vezetett, csoportdinamikai folyamatokkal
dolgozó, pszichoterápiás gyógyeljárása.

96421

Alappszichoterápiás
ülés családnak (2
vagy több
családtag, ideje 4590 perc)

96422

A családi kapcsolatrendszer módosítására
Pszichoterápiás ülés
irányuló pszichoterápiás tevékenység a
családnak (2 vagy
családtagok, egyidejű részvételével. Két
több családtag,
szakember végzi, akik közül az egyik
ideje 45-90 perc)
képesítése legalább pszichoterapeuta.

96423

Szakpszichoterápiás
ülés családnak (2
vagy több
családtag, ideje 4590 perc)

96002

Krízisintervenció

91630

Krízisintervenció
(intoxikált
betegnél)

A családi kapcsolatrendszer módosítására
irányuló pszichoterápiás tevékenység, a
családtagok egyidejű részvételével. Két
szakember végzi, akik közül az egyik legalább
pszichiáter szakorvos vagy klinikai
szakpszichológus.

A családi kapcsolatrendszer módosítására
irányuló pszichoterápiás tevékenység a
családtagok egyidejű részvételével. Két
szakember végzi, akik közül az egyik
képesítése legalább módszerspecifikus
pszichoterapeuta.
A krízisben lévő beteg problémára centrált
explorációja, a specifikus pszichoterápiája,
fokális krízis terápiája, diplomás segítővel.
Öngyilkossági kísérlet folytán mérgezett
betegek pszichológiai támogatása. A beteg
betegségével való szembesülés (pl. HIV
fertőzés), kórképe súlyossága vagy egyéb okból
való krízise elhárítására szolgáló pszchológiai
támogatása.

Tisztelettel
dr. Farkas Marianna
főosztályvezető

OEP Általános Finanszírozási Főosztály
1139 Budapest, Váci út 73/a.
Tel: (1) 350-2001/2100., (20) 368-14-25
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Tisztelt Uram!
A pszichoterápia finanszírozásáról szóló megkeresésével kapcsolatban a következőkről
tájékoztatom.
1.

Az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítés megszerzéséről szóló 22/2012. (IX. 14.)
EMMI rendelet 1. és 9. sz. melléklete alapján alap pszichoterápiás tevékenység végzésére azok
az orvosok, valamint klinikai szakpszichológusok, neuropszichológusok és alkalmazott
egészségpszichológusok jogosultak, akik pszichoterapeuta ráépített szakvizsgát tettek.
A pszichoterapeuta szakvizsgával rendelkezők - a fentieken túl - szakpszichoterapeuta
(módszerspecifikus pszichoterapeuta) képesítést is szerezhetnek. A képzést az adott módszert
gondozó szakegyesületnél végezhetik el.
A pszichoterapeuta szakvizsgákat Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ tartja
nyilván, míg a módszerspecifikus képzettségekről a képzést vezető szakegyesületek vezetnek
nyilvántartást.

2.

Az egészségügyi szolgáltatók a társadalombiztosítás terhére végezhető pszichoterápiás
eljárásokat az alábbi ellátás típusokban jelenthetik:
járóbeteg-szakellátás;
gondozóintézeti ellátás;
aktív fekvőbeteg-szakellátás;
krónikus fekvőbeteg-szakellátás.
Az egyes ellátási típusok keretében igénybe vehető közfinanszírozott pszichoterápiás
eljárásokat az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes
kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet (továbbiakban: R.) 2., 3. és 15. sz. mellékletei
tartalmazzák.






3-4. Az egészségügyi ellátások finanszírozási mértékének meghatározása szakmapolitikai kérdés,
amelyben az Emberi Erőforrások Minisztériuma rendelkezik illetékességgel.
Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár, mint az Egészségbiztosítási Alap kezelője,
alkalmazza a jogszabályokban meghatározott finanszírozási szabályokat és ellenőrzi azok
végrehajtását.
5.

Az egészségügyi ellátások finanszírozásával kapcsolatos javaslatokat az egészségügyért felelős
miniszter tanácsadó szervezeteként működő Finanszírozási Kódkarbantartó Bizottság
(továbbiakban: Munkabizottság) részére kell megküldeni, aki a benyújtott finanszírozási
javaslatokról nyilvántartást vezet.
Tisztelettel:
dr. Farkas Marianna
főosztályvezető
OEP Általános Finanszírozási Főosztály
1139 Budapest, Váci út 73/a.
Tel: (1) 350-2001/2100

