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Lakás és Szabadidő Biztosítás Plusz
Élet- és műtéti kiegészítő biztosítás különös feltételei (Élet- és egészségbiztosítás)

Érvényes: 2016. november 1-jei és azt követő aláírású szerződésekre

2. Mûtéti biztosítás

2.1. Mûtét

 A jelen biztosítási feltételek alkalmazásának szempontjából mûtét az olyan, 

orvos által a biztosítás tartama alatt végzett terápiás – nem diagnosztikus 

célú – sebészeti eljárás, amelyet kórházban vagy egynapos ellátás nyújtására 

engedéllyel rendelkezô egészségügyi szolgáltatónál az érvényes orvos-

szakmai szabályok szerint végeznek el.

2.2. Kórház

 A jelen biztosítási feltételek alkalmazásának szempontjából kórház 

a magyar vagy Európai Uniós hatóságok által, a kórház székhelyén hatályos 

jogszabályoknak megfelelôen engedélyezett és ilyenként nyilvántartott 

egészségügyi intézmény, amely

 • állandó orvosi felügyelet és irányítás alatt áll,

 • feladatait folyamatos munkarendben, szakképzett ápolószemélyzet 

bevonásával látja el.

2.3. Baleseti mûtét

 A Biztosítottat akaratától független, olyan – a biztosítás tartama alatt – 

hirtelen fellépô külsô behatás éri, amelynek következtében rajta – két éven 

belül – orvosilag indokolt mûtétet végeznek.

2.4. Biztosítási esemény

 A Biztosított olyan mûtéte, amelyet a biztosítás hatályba lépését 

követôen az Európai Unió területén lévô kórházban, a biztosítás tartama 

alatt végeznek el, és amely besorolható a részletes mûtéti lista1 mûtéti 

eljárásainak, illetve sebészeti beavatkozásainak körébe, valamint

 a) ha a mûtétre okot adó betegség, illetve állapot a biztosítás 
hatályba lépését követôen alakult ki, illetve

 b) ha a mûtét okát képezô betegség vagy állapot a biztosítás 
hatályba lépését megelôzôen már fennállt, de a hatályba 
lépést megelôzô 2 évben a Biztosított ezzel kapcsolatban 
orvosi gyógykezelésre nem szorult, illetve tünetmentes volt.

2.5. Nem biztosítási esemény:

 a) az olyan mûtét, amelynek szükségessége okozati összefüggésben áll 

a Biztosított testrészeinek, illetve szerveinek a biztosítási szerzôdés 

kockázatviselési kezdetét megelôzôen már kialakult maradandó 
károsodásával,

 b) vagy az olyan mûtét, aminek oka olyan betegség, illetve állapot, 

amely a biztosítás hatálybalépését megelôzôen már fennállt, és 

aminek szükségességérôl a Biztosított tudott vagy tudnia kellett 

(„halasztott” mûtét).

2.6. Várakozási idô

 A Biztosító a kockázatviselés kezdetétôl számítva 6 havi várakozási 
idôt köt ki. A várakozási idô alatt bekövetkezett biztosítási eseményekre 

a Biztosító kockázatviselése nem terjed ki, kivéve a biztosítás 

hatálybalépése után bekövetkezô balesetek miatti mûtéti beavatkozásokat.

3. Biztosítási szolgáltatás

 A biztosítási esemény kapcsán esedékes szolgáltatási összeg (biztosítási 
összeg) megállapításának alapja a részletes mûtéti lista, amely 
a mûtéteket négy térítési csoportba sorolja, valamint tartalmazza 
a Biztosító kockázatviselésébôl kizárt mûtéteket is. A mûtétek 

besorolását a részletes mûtéti lista alapján vagy a listában szereplô 

eljárásokkal való összehasonlítással a Biztosító orvosa állapítja meg. 

(A leggyakrabban elôforduló mûtétek térítési csoportokba való besorolását 

jelen feltételek Melléklete tartalmazza.)

 Az egyes térítési csoportokhoz tartozó biztosítási összegeket 
a Biztosítás Függelék III.2. pontja tartalmazza.

Az Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. (továbbiakban: Biztosító) arra 

vállal kötelezettséget, hogy a biztosítási díj megfi zetése ellenében a jelen feltételek 

szerint a Biztosítottak részére élet- és/vagy mûtéti biztosítási szolgáltatást nyújt.

Jelen kiegészítô biztosítás csak a Lakás és Szabadidô Biztosítás Plusz Általános 
feltételeivel és a Kárbiztosítás különös feltételeivel együtt érvényes. 

A feltételekben nem rendezett kérdésekben a 2013. évi V. törvény, 
a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók.

I. BIZTOSÍTOTT ÉS KEDVEZMÉNYEZETT

1. A jelen kiegészítô biztosítás Biztosítottja a Kárbiztosítás különös 

feltételeinek I.2. pontjában meghatározott, a szerzôdéskötés, illetve 

változás bejelentés idôpontjában legfeljebb 65 éves, fogyasztónak minôsülô 

természetes személy lehet.

 A Biztosított(ak) az ajánlaton és a biztosítási kötvényen név szerint 

feltüntetésre kerül(nek). Ha a Biztosított kiskorú és a szerzôdést nem a 

törvényes képviseletet ellátó szülôje köti meg, a szerzôdés érvényességéhez 

a gyámhatóság hozzájárulása szükséges. A gyámhatóság jóváhagyásával 

érvényes a szerzôdés akkor is, ha a Biztosított cselekvôképességében, 

vagyoni jognyilatkozatai tekintetében cselekvôképtelen nagykorú személy.

 A szerzôdés létrejöttéhez és módosításához a Biztosított írásbeli 

hozzájárulása nem szükséges, ha a szerzôdést nem ô köti meg, de a 

Biztosított hozzájárulása nélkül kötött biztosítási szerzôdésben külön 

kedvezményezett jelölésre nincs lehetôség. A szerzôdés bármely 

módosításáról vagy megszûnésérôl a Biztosítottat a Szerzôdô köteles 

tájékoztatni. A szerzôdésbe a Biztosított Szerzôdôként nem léphet be.

2. Jelen kiegészítô biztosítás szempontjából a Biztosító a Biztosított életkorát 
úgy állapítja meg, hogy a biztosítás technikai kezdetének (Általános 

feltételek IV.1. pont) évszámából, illetve változás bejelentése esetén a 

változás bejelentés hatályba lépésének napjához tartozó évszámból levonja a 

Biztosított születésének évszámát.

3. Az élet- és egészségbiztosítás kedvezményezettje(i):

 A Biztosított életében járó valamennyi biztosítási szolgáltatás 

kedvezményezettje maga a Biztosított.

 A Biztosított halála esetére kedvezményezett(ek) a Biztosított örököse(i).

II. BIZTOSÍTÁSI ESEMÉNYEK

 Biztosítási esemény a Biztosítottnak a biztosítási tartam során jelen 

feltételek szerint

 • bekövetkezô halála, vagy

 • végrehajtott mûtéte.

1. Életbiztosítás

1.1. A Biztosítottnak a biztosítási tartam során Magyarországon, vagy az ország 

határain kívül bármely okból bekövetkezô halála esetén a Biztosító kifi zeti 

a haláleseti biztosítási összeget (Függelék III.1. pont)

1.2. Jelen biztosítási esemény vonatkozásában a Biztosító a kockázatviselés 
kezdetétôl számítva 6 hónapos várakozási idôt köt ki, kivéve 

a tartam alatti balesetbôl eredô halál esetére. Amennyiben a Biztosított 

halála a 6 havi várakozási idô alatt következik be, a biztosítás az adott 

Biztosított vonatkozásában biztosítási összeg kifi zetése nélkül megszûnik, 

kivéve a biztosítás hatályba lépése utáni baleset miatti eseményt.

1.3. Balesetbôl eredô halálnak minôsül, ha a Biztosítottat akaratától független, 

olyan hirtelen fellépô külsô behatás éri, amelynek következtében a 

Biztosított a tartam alatt bekövetkezô baleset megtörténtétôl számított 

1 éven belül meghal.

1. A részletes mûtéti lista megtekinthetô a Biztosító Ügyfélszolgálati Irodáiban és a Biztosító 
honlapján (www.aegon.hu/mutetlista)
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4. Ha ugyanazon mûtét során egyszerre több szerven vagy testrészen végzett 

beavatkozásra kerül sor, úgy a biztosítási szolgáltatás azon beavatkozás 

alapján kerül meghatározásra, amely a Biztosítottnál alkalmazott mûtéti 

eljárások közül a legmagasabb térítési kategóriába esik.

5. Ha ugyanazon betegség, baleset miatt a biztosítás fennállásának ideje alatt 

idôben egymástól elkülönülô több mûtétre is sor kerül, úgy a Biztosító 

ezek közül legfeljebb az elsô két egymást követô mûtétre vonatkozó 

biztosítási összeget téríti meg.

6. A Biztosító a szolgáltatás teljesítését a Biztosítottnak a Biztosító orvosa által 

történô felülvizsgálatához kötheti.

III. AZ ÉLET- ÉS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁS LÉTREJÖTTE, MÓDOSÍTÁSA 
 ÉS MEGSZŰNÉSE

1. A szerzôdés létrejöttéhez a Biztosító elôzetes orvosi vizsgálatot 
is kérhet. Az ügyfél az elvégzett orvosi vizsgálatok eredményeit 

az egészségügyrôl szóló 1997. CLIV. törvény értelmében az egészségügyi 

szolgáltatónál megismerheti.

2. A Szerzôdô a szerzôdés létrejöttérôl szóló írásbeli tájékoztatás 
kézhezvételétôl számított 30 napon belül a Biztosítóhoz 
küldött nyilatkozattal, a szerzôdés jelen életbiztosítási részét 
írásban – indokolás nélkül – felmondhatja. A felmondó nyilatkozat 

kézhezvételét követôen a Biztosító köteles 15 napon belül a Szerzôdô 

által a biztosítási szerzôdés életbiztosítási részével kapcsolatban teljesített 

befi zetésekkel elszámolni. Ebben az esetben a befi zetett díjakból a Biztosító 

a felmondás napjáig számított kockázatviselés díját vonja le. 

 A Szerzôdô – az ôt megilletô felmondási jogról – érvényesen nem 

mondhat le.

3. A Biztosítottak személyének módosítására változás bejelentéssel van 

lehetôség, melynek a Biztosító részére írásban történô megküldésével 

kerülhet sor. Amennyiben változás bejelentés során válik egy személy 

Biztosítottá, a várakozási idô annak a biztosítási hónapnak az elsô napjától 

számított 6 hónap, amelyben az adott személy Biztosítottá jelölése 

hatályossá válik.

4. Amennyiben újszülöttet jelentenek be Biztosítottként, a következô 

szabályok alkalmazandók. Ha a Szerzôdô a gyermek születését a születést 

követô 60 napon belül bejelenti, úgy a Biztosító kockázatviselése – a hat 

havi várakozási idô (II.1.2. és II.2.6.) fi gyelembe vételével – a gyermek 

születését követôen kezdôdik. Ebben az esetben a Biztosító annak a 

biztosítási évnek a végéig biztosítási díj fi zetése nélkül vállalja a kockázatot, 

amely biztosítási évben a gyermek megszületett. Amennyiben a Szerzôdô a 

fenti határidôn belül az újszülöttet Biztosítottként elmulasztja bejelenteni, 

úgy a gyermek az egyéb személyekre érvényes szabályok szerint a 

biztosítási díj megfi zetése mellett válhat Biztosítottá.

5. A Biztosító kockázatviselése a Biztosított biztosítási tartamon belüli 

halálával az ô vonatkozásában megszûnik.

6. A jelen biztosítási feltételek szerint létrejött kiegészítô biztosítási szerzôdés 

nem vásárolható vissza, nem díjmentesíthetô, nem igényelhetô rá kölcsön, 

megszûnése esetén tehát semmilyen maradékjog nem keletkezik, továbbá 

nem jelölhetô meg benne visszavonhatatlan kedvezményezett.

IV. AZ ÉLET- ÉS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁS DÍJA, DÍJFIZETÉSE, 
 A DÍJFIZETÉS ELMULASZTÁSA

1. A szerzôdéskötéskor érvényes kezdeti díjat a Biztosító a Biztosított(ak) 

életkorának fi gyelembevételével a díjszabás szerint állapítja meg.

2. A díjfi zetésre és annak esetleges elmaradására a Lakás és Szabadidô Biztosítás 

 Plusz Általános feltételeinek VI. fejezetében foglaltak az irányadók.

V. AZ ÉLET- ÉS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁS INDEXÁLÁSA

1. A Biztosító az indexálás alkalmával a következô biztosítási évre vonatkozó 

hatállyal a díjszabás alapján a Biztosított életkorának függvényében is 

módosítja a biztosítás díját.

2. Az indexálás egyéb szabályaira a Lakás és Szabadidô Biztosítás Plusz 

Általános feltételeinek VII. pontjában foglaltak az irányadók.

3. A Biztosítónak jogában áll, hogy az orvosi eljárásokban, illetve 
sebészeti beavatkozásokban bekövetkezô jelentôs változások 
miatt, indokolt esetben 2 évenként módosítsa a Mellékletben 
található mûtéti térítési kategóriákban szereplô mûtétek 
besorolását. Módosítás esetén a Biztosító írásban, az indexálásról szóló 

értesítôvel egyidejûleg tájékoztatja a Szerzôdôt a változásokról, melyek az 

évfordulót követôen elvégzendô mûtétekre vonatkoznak. Ha a Szerzôdô 

a mûtéti besorolás módosítását írásban visszautasítja, de a szerzôdés 

megszûntetést sem ô, sem a Biztosító nem kezdeményezi a biztosítás a 

korábbi mûtéti besorolással és díjjal marad fenn.

4. Ha a Szerzôdô vagy a Biztosító a biztosítási év végét legalább 30 nappal 

megelôzôen írásban közli, hogy a kiegészítô szerzôdést az alapbiztosítástól 

függetlenül nem kívánja valamely vagy az összes Biztosítottra fenntartani, 

úgy az a biztosítási év utolsó napjának 24. órájakor maradékjog nélkül az 

adott vagy valamennyi Biztosítottra megszûnik.

VI. A BIZTOSÍTÓ SZOLGÁLTATÁSA

1. A jelen feltételekben meghatározott biztosítási események bekövetkezte 

esetén a Biztosító a társadalombiztosítási szervek megállapításától 

és szolgáltatásától függetlenül, a Lakás és Szabadidô Biztosítás Plusz 

elválaszthatatlan részét képezô, a biztosítási esemény idôpontjában aktuális 

Függelékben meghatározott biztosítási összegeket fi zeti ki 

a kedvezményezettnek.

2. A biztosítási eseményt az annak bekövetkeztétôl számított 8 napon belül 

a Biztosítónak be kell jelenteni.

3. A biztosítási szolgáltatás igénybevételéhez szükséges iratok a következôk:

 a) kötvény és díjfi zetést igazoló iratok,

 b) az életkort és a személyazonosságot igazoló okirat,

 c) lakcímkártya,

 d) a kedvezményezettség megállapításához szükséges okirat,

 e) kórházi zárójelentés,

 f) a mûtéttel kapcsolatos egyéb orvosi dokumentumok,

 g) a betegség kezdetét, lefolyását igazoló dokumentumok,

 h) a baleseti eseményt igazoló dokumentumok,

 i) hatósági eljárás esetén, annak dokumentumai,

 j) külföldi kórházban történt mûtét esetén a dokumentumok magyar 

nyelvû fordítása,

 k) halotti anyakönyvi kivonat,

 l) a halál okát igazoló orvosi bizonyítvány.

VII. A BIZTOSÍTÓ MENTESÜLÉSE ÉS KOCKÁZATKIZÁRÁSA

1. Mentesül a Biztosító szolgáltatási kötelezettségének teljesítése 
alól, ha bizonyítást nyer, hogy a Biztosított halála 

 a) a Biztosított vagy a kedvezményezett szándékosan elkövetett 
súlyos bûncselekménye folytán, vagy azzal összefüggésben 
következett be,

 b) a kockázatviselés kezdetétôl számított 2 éven belül elkövetett 
öngyilkossága miatt következett be, függetlenül attól, hogy 
a Biztosított tudatzavarban követte el azt. 

2. Ha bizonyítást nyer, hogy a Biztosított halálát a kedvezményezett 
 szándékos magatartása okozta, úgy a halált okozó
 kedvezményezett nem támaszthat igényt a Biztosító szolgáltatására.

3. Mentesül a Biztosító a mûtéti szolgáltatási kötelezettségének 
teljesítése alól, ha bizonyítást nyer, hogy a Biztosított balesetét, 
illetve mûtétét a Biztosított szándékos vagy súlyosan gondatlan 
magatartása jogellenesen idézte elô.

4. A biztosítási esemény akkor minôsül súlyosan gondatlan 
magatartás által okozottnak, ha az a Biztosított 

 a) súlyosan ittas állapotával (2,51 ezrelék, illetve annál 
magasabb véralkoholszint) közvetlen okozati összefüggésben 
következett be, 

 b) jogosítvány nélküli, vagy ittas gépjármûvezetése közben 
következett be (0,5 ezrelékes vagy annál magasabb 
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véralkohol szint), és mindkét esetben a Biztosított más 
közlekedésrendészeti szabályt is megszegett,

 c) kábító vagy bódító hatású anyag, vagy egyéb vegyi 
anyag bódítószerként történô használatával kapcsolatos 
befolyásoltsága alatt, vagy azzal összefüggésben történt.

5. Jelen feltételek szempontjából a Biztosító kockázata nem terjed ki 
arra az esetre, ha a biztosítási esemény

 a) államok közötti fegyveres összeütközésbôl eredôen, vagy 
polgárháborús cselekmények kapcsán következik be, illetve 
annak bekövetkeztében

 b) HIV vírussal való fertôzöttség hatott közre.

6. Az öngyilkosság, az öncsonkítás, vagy ezek kísérlete a jelen 
feltételek II. fejezetében szabályozott mûtéti biztosítás 
szempontjából a Biztosított tudatzavart állapotától, illetve 
beszámítási képességétôl függetlenül nem minôsül biztosítási 
eseménynek.

7. A Biztosított adatai és az egészségi állapotára vonatkozó 
nyilatkozat az ajánlaton, illetve az annak részét képezô 
„Egészségi nyilatkozat”-on kerül(nek) rögzítésre. A nyilatkozatok 
megtételéért és annak tartalma valóságáért a Szerzôdô 
és a Biztosított egyetemlegesen felelôs. A Biztosított és 
a Szerzôdô kötelesek az adatok ellenôrzését a Biztosító számára 
lehetôvé tenni. A Biztosított a biztosítási ajánlattal a kockázat 
elvállalása, a szolgáltatási igénye elbírálása, valamint az adatok 
felvételére szolgáló, a Biztosító által rendelkezésre bocsátott 
nyomtatványon felsorolt célok érdekében mindazokat 
az orvosokat és egészségügyi intézményeket – akik, vagy amelyek 
a biztosítási szerzôdés megkötése elôtt, vagy azt követôen 

vizsgálták, kezelték –, felmenti a Biztosítóval szemben a 
biztosítási szerzôdés tartalmával, illetve a biztosítási eseménnyel 
kapcsolatos tények és adatok vonatkozásában az orvosi titoktartás 
alól. Ennek elmaradása esetén a Biztosító annyiban mentesül 
a szolgáltatás alól, amennyiben emiatt lényeges körülmények 
kideríthetetlenekké válnak.

8. Ha a szerzôdés létrejöttétôl a II.1. pontban meghatározott élet- 
vagy egészségbiztosítási esemény bekövetkezéséig már 5 év 
eltelt, a közlési kötelezettség megsértése ellenére beáll a Biztosító 
szolgáltatási kötelezettsége.

9. Az életkor helytelen bevallása esetén, ha ez a Biztosító 
tudomására jutott, a Biztosító jogosult a Biztosított valóságos 
életkorának megfelelô kockázati viszonyok alapján az adott 
szerzôdésre vonatkozó díjat visszamenôleg újra meghatározni 
és a Szerzôdô köteles az így meghatározott díjkülönbözetet 
haladéktalanul megfi zetni. Amennyiben biztosítási esemény 
bekövetkeztével összefüggésben jutott a Biztosító tudomására 
a Biztosított valóságos életkora, a Biztosító jogosult az elôzôek 
szerint megállapított díjkülönbözetet a biztosítási összegbôl 
levonni.

 Egyébként a közlési kötelezettség megsértésére vonatkozó 
elôírások az irányadók azzal, hogy a biztosítási a szerzôdést 
a Biztosító módosíthatja és ennek el nem fogadása esetén a 
szerzôdés megszûnik az Általános feltételek II.13. pontja szerint.

 

10. A Szerzôdô /Biztosított a szerzôdés tartama alatt köteles 
a változásokat bejelenteni (Biztosított nevének vagy nemének, 
életvitelszerû lakhelyének változása), ezek elmulasztása a Biztosító 
mentesülését, illetve a biztosítás módosítását eredményezhetik 
a bejelentési kötelezettség elmulasztásától számított 5 évig.

Melléklet 
Felhívjuk szíves fi gyelmét arra, hogy az elbírálás a részletes mûtéti lista alapján történik. A mellékletben tájékoztató jelleggel néhány gyakrabban elôforduló mûtét került felsorolásra.

Érintett
terület

I. térítési csoportba
tartozó mûtétek

II. térítési csoportba
tartozó mûtétek

III. térítési csoportba
tartozó mûtétek

IV. térítési csoportba
tartozó mûtétek

Agy, koponyaûr Agyi és koponyaûri mûtétek Kisebb agyi és koponyaûri mûtétek

pl. agykéreg vagy agyhártya 
bemetszése, koponyaûri ciszta punkció

Gerinc, csigolya Nagy gerincmûtétek Közepes súlyosságú gerinc-, illetve 

csigolyamûtétek

Pl. hátsó csigolya-ív féloldali 
eltávolítása, ideggyökér mûtéti 
átmetszése

Kevésbé súlyos beavatkozások

pl. gerincfolyadék terápiás célú
lecsapolása

Idegek Nagy idegi mûtétek

Pl .agyideg dekompresszió
Közepes idegi mûtétek 

Pl. idegvarratok, szimpatikus 
idegrostok átvágása, kiirtása

Kisebb idegi beavatkozások

pl. lumbális szimpatektómia

Belsô elválasztású
mirigyek

Belsô elválasztású mirigyeken 

végzett kiterjedt mûtétek

pl. pajzsmirigy, agyalapi
mirigy,mellékvese mûtétei

Belsô elválasztású mirigyeken 

végzett kisebb mûtétek

pl. kisebb pajzsmirigy-,
mellékpajzsmirigy mûtétek

Szem Nagyobb szem-szemüregi mûtétek

pl. retinamûtétek
Közepes szemmûtétek,

helyreállító szemmûtétek

pl. íriszplasztika, szemizmon végzett
mûtétek, lencsemûtétek,
szivárványhártya-mûtétek

Kisebb szemmûtétek

pl. kötôhártya mûtétei,
szaruhártya kisebb mûtétei

Fül, orr, gége,
arcüreg, nyelv,
száj, garat

Nagy fül-, orr-, gége, illetve 

arcüreggel, garattal, kapcsolatos 

mûtétek

pl. belsô fül mûtétei, nyelv, gége, 
arccsont, állkapocs részleges vagy teljes 
mûtéti eltávolítása, garat egy részének 
mûtéti eltávolítása, mûvi gégeképzés

Közepes fül-, orr- és gégemûtétek 

pl. fülkagyló és hallójárat, 
orr eltávolítása, arccsont és állkapocs 
részleges elváltozásának mûtétei 

Kisebb fül-orr és egyéb 

gégemûtétek, egyéb szájsebészeti 

(nem fogászati) mûtétek pl. 
mûtét az állkapcson, nyálmirigyen, 
nyálvezetéken, mandula és 
orrmandula mûtét 18 év felett 

Mandulamûtétek 

18 év alatt 

Mellkas, tüdô,
mellhártya,
rekeszizom

Nagy mellkasi mûtétek

pl. tüdô, nyelôcsô teljes vagy részleges 
eltávolítása

Közepes mellüregi beavatkozások 

pl. tüdôlebeny-eltávolítás 
tüdôcsúcsmûtét rekeszizom mûtétei

Kisebb mellüregi beavatkozások 

pl. légmell ellátása, idegen test 
eltávolítása bronchoszkóppal

Szív Szívmûtétek pl. koszorúérmûtétek, 
billentyûmûtétek, szívátültetés

Kisebb, a szív felületét érintô 

mûtéti beavatkozások 

pl. szívburokmûtétek 
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Érintett
terület

I. térítési csoportba
tartozó mûtétek

II. térítési csoportba
tartozó mûtétek

III. térítési csoportba
tartozó mûtétek

IV. térítési csoportba
tartozó mûtétek

Érrendszer Nagy érrendszeri mûtétek

pl. nagyerek helyreállító mûtétei 
(fôütôér, nyaki ütôerek, egyéb 
áthidalások)

Közepes súlyosságú érrendszeri 

mûtétek

pl. embólia mûtéti eltávolítása, 
érátültetés, éráthelyezés

Kisebb érmûtétek

Nyirok-rendszer, 
lép

Nyirokrendszer radikális mûtétei Nyirokrendszer közepes 

kiterjedtségü mûtétei, lépmûtétek

Nyirokstruktúrák kisebb mûtétei

Emésztô-rendszer 
(nyelôcsô, gyomor, 
bél)

Nagyobb emésztôrendszeri 

beavatkozások

pl. részleges vagy teljes gyomor, 
vastagbél-eltávolítás

Közepes emésztôrendszeri 

beavatkozások

pl. gyomor- és bél kisebb 
elváltozásainak mûtétei, gyomor-
sipoly kezelése

Kisebb beavatkozások 

az emésztôrendszerben

 pl. vakbélmûtétek, összenövések 
mûtéti szétválasztása, aranyér-
mûtét, végbélnyílás melletti tályogok, 
sipolyok mûtétei

Máj, epe, 
hasnyálmirigy

Máj-, epe- és hasnyálmiriggyel 

kapcsolatos nagy mûtétek 

pl. máj 3 vagy több szegmentjének 
eltávolítása, hasnyálmirigy 
eltávolítása, átültetése, májátültetés

Máj-, epe- és hasnyálmiriggyel 

kapcsolatos közepes mûtétek

pl. epe-, hasnyálmirigy mûtétei, 
kisebb májmûtétek

Máj-, epe- és hasnyálmiriggyel 

kapcsolatos kisebb beavatkozások

pl. laparoszkópos és endoszkópos 
epekôzúzás, epekô, epehólyag 
eltávolítás 

Sérvek Nagy hasfali sérvek miatti mûtétek Hasfali helyreállító mûtétek, 

comb-, lágyék-, köldöksérvek 

mûtétei 

Vese, húgyhólyag Vese és húgyhólyag nagy mûtétei

pl. veseeltávolítás, vese-transzplantáció 
húgyhólyag eltávolítása 

Vese és húgyhólyag közepes 

mûtétei 

pl. veseciszta kimetszése, vesetályog 
megnyitás

Vese és húgyhólyag kisebb 

beavatkozásai, pl. ureteroszkópos 
kôzúzások

Ivarszervek Ivarszerveket érintô nagy mûtétek 

pl. prosztata és méh radikális 
eltávolítása

Ivarszerveket érintô közepes 

mûtétek

pl. egyéb prosztatamûtétek, herék 
eltávolítása, egyéb nôgyógyászati 
mûtétek (méh petefészek eltávolítás), 
méhen kívüli terhesség

Ivarszerveket érintô kisebb 

mûtétek, laparoszkópos 

nôgyógyászati mûtétek

pl. herezacskó-bemetszés, méhnyak 
elváltozás kimetszése, méh-polip, 
nyoma göb eltávolítása

Csontrendszer Csontrendszer nagy mûtétei 

pl. rekonstrukciós mûtétek, combcsont 
nagy mûtétei, végtaghosszabbítás, 
végtagrövidítés

Csontrendszer közepes mûtétei 

pl. végtagon végzett nagyobb 
csontmûtétek (több csavar, velôûrszeg, 
lemez behelyezés, csonteltávolítás, 
csontpótlás)

Csontrendszer kisebb mûtétei 

pl. csonttörések miatt végzett 
kisebb mûtéti beavatkozások, 
dróttûzések, egy csavar, egyszerûbb 
csontelváltozások mûtétei

Izmok, inak, 
izületek

Izmok, inak, ízületek nagy 

mûtétei

pl. nagyízületi mûtétek (váll, csípô), 
nagyízületi protézisek behelyezése

Izmok, inak, ízületek közepes 

mûtétei

pl. kisebb protézis-beültetés, 
ínátültetés

Izmok, inak, ízületek kisebb 

mûtétei

pl. ín- és szalagvarratok, artroszkópos 
mûtétek, ízületi hártya mûtéti 
eltávolítása

Amputációk Teljes végtag-amputációk 

végtagvisszavarrások

Részleges végtag-amputációk Ujjak amputációi

Mellmûtétek Nagy mellmûtétek 

pl. nyirokrendszert is érintô mell 
eltávolítással járó mûtétek

Közepes súlyosságú mellmûtétek

pl. emlô részleges vagy teljes 
eltávolítása

Kisebb mellmûtétek 

pl. az emlôn végzett kisebb, terápiás 
célú mûtéti beavatkozások

Égések mûtéti 
kezelése

Nagyobb égések mûtéti kezelése Közepes súlyosságú égések mûtéti 

kezelése 

Kisebb súlyosságú égések mûtéti 

kezelése

KIZÁRÁSOK

• fogeltávolítás, fogászati mûtétek,

• a méhen kívüli terhesség kivételével minden egyéb terhességgel, 
szüléssel összefüggô mûtétek (császármetszés is), illetve 
a méhen belül, valamint a még meg nem született magzaton és 
az anyán végzett beavatkozások, mûvi abortuszok és küretek, 
meddôséggel, sterilizációval kapcsolatos mûtétek,

• cirkumcízió,

• nemek megváltoztatását célzó mûtétek,

• veleszületett rendellenességek mûtétei,

• kozmetikai mûtétek (szépészeti célú plasztikai mûtétek), kivéve 
a baleset, illetve betegség miatt szükségessé váló beavatkozásokat

• endoszkópos mintavétel, laparoszkópos vizsgálat és egyéb, 
diagnosztikus célú beavatkozás,

• mûtét során behelyezett idegen anyagok (pl. szeg, lemez) 
eltávolítása,

• a bôr és bôr alatti szövetek kisebb sérüléseinek eltávolítása, kivéve 
melanoma malignum,

• sebek, hegek és szövôdményeik mûtéti ellátása (sebtisztítás, 
váladékelvezetés, bôrvarrat),

• punkciók, kanülök, katéterek behelyezése,

• idegen test eltávolítása bôr alatti szövetekbôl, testnyílásokból,

• visszérmûtét,

• pacemaker-beültetés.
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