Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár
közleménye
az orvosi beutaló tartalmi követelményeiről és a beutalásra jogosult orvosok azonosító
kódjára vonatkozó tájékoztatásról
I. A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény (a
továbbiakban: Ebtv.) végrehajtásáról rendelkező 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet (a
továbbiakban: Rendelet) 2006. június 30-ától hatályos 3/A. § (1) bekezdése előírja, hogy a
beutalónak tartalmazni kell
1. a beutaló orvos azonosítására szolgáló adatot.
2. a beutaló orvos munkahelyének azonosítására szolgáló adatot,
3. az ellátás tényét igazoló adatot.
Ad. 1. A beutaló orvos azonosítására szolgáló adat: 5 jegyű orvosi bélyegző szám.
Ad. 2. A beutaló orvos munkahelyének azonosítására szolgáló adat: 9 karakter
2.1. Finanszírozott egészségügyi szolgáltatónál egészségügyi tevékenységet végző
orvos esetén a finanszírozási szerződés szerinti szakmai szervezeti egység 9 jegyű,
alfanumerikus karaktersorozatból álló egyedi azonosító kód;
2.2. Nem finanszírozott egészségügyi szolgáltató orvosa esetén az ÁNTSZ illetékes
intézete által kiadott működési engedély szerinti szakmai szervezeti egység 9
jegyű azonosító kódja;
2.3. Egyéb esetben:
2.3.1. A regionális egészségbiztosítási pénztár ellenőrző főorvosi hálózatának
a Rendelet 2. § (2) bekezdésének i) pontja alapján beutalási joggal
rendelkező orvosa esetén:
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2.3.2. A Rendelet 2. § (2) bekezdésében nem nevesített beutaló orvos esetén –
amennyiben tagja a Magyar Orvosi Kamarának - ha saját magát és a
Ptk. 685. § b) pontja szerinti közeli hozzátartozóját utalja egészségügyi
szakellátásra:
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Ad. 3. Az ellátás tényét igazoló adat: 9 karakter
3.1. Háziorvos, egyéb egészségügyi alapellátást végző orvos beutalása esetén 8 jegyű
napló sorszám, ahol az első két számjegy a hónap sorszáma, a harmadik és
negyedik számjegy a napi dátum sorszáma, az ötödik számjegy a kötet sorszáma, a
hatodiktól a nyolcadik számjegyig a forgalom napi folyamatos sorszáma;
3.2. Járóbeteg-szakellátást nyújtó orvos beutalása esetén a beteg 8 jegyű napló
sorszáma, ahol az első két számjegy a kötetszám, a további hat számjegy a köteten
belüli sorszám;
3.3. Fekvőbeteg gyógyintézeti ellátást nyújtó orvos beutalása esetén a beteg 9 jegyű
törzsszáma, ahol az első négy számjegy az év, a további öt számjegy a sorszám.
3.4. Az egyéb, a 2.3.1.és a 2.3.2. pont szerinti orvosok beutalása esetén a beutalás napi
dátuma, vezető nullával (pl. 020060724).
A 3.1.-3.2. és a 3.4. pont szerinti adat első karaktere nulla.

II. A Rendelet 3/A. § (2) bekezdése előírja, hogy az Ebtv. 18. § (1) bekezdés szerinti beutalás
vizsgálatához az Országos Egészségbiztosítási Pénztár rendszeresen tájékoztatja a
finanszírozott egészségügyi szolgáltatót a beutalásra jogosult orvosok kódjáról.
A finanszírozott egészségügyi szolgáltatók, azok szakmai munkahelyei, valamint az egyes
munkahelyeken egészségügyi tevékenységet végző, beutalásra jogosult orvosok azonosító
adatai az OEP honlapján, a Szakmai kezdőlap Alap és szakellátás részében elérhetők.
OEP kód: az egészségügyi szolgáltató négyjegyű egyedi azonosító kódja
FIN kód: az egészségügyi szolgáltató önálló szakmai szervezeti egységének kilencjegyű
egyedi azonosító kódja
Orvoskód: az orvos bélyegző száma
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