
MAGYAR PLASZTIKAI  
HELYREÁLLÍTÓ ÉS ESZTÉTIKAI SEBÉSZ TÁRSASÁG	

	

Adómentes	Szakorvosi	és	nem	–	szakorvosi	invazív	és	nem	–	invazív	beavatkozások	besorolásának	szempontjai	-	1	

	

ADÓMENTES	SZAKORVOSI	ÉS	NEM	–	SZAKORVOSI	INVAZÍV	
ÉS	NEM	–	INVAZÍV	BEAVATKOZÁSOK	BESOROLÁSÁNAK	

SZEMPONTJAI	
Több	orvosi	szakmát	érintő	adómentes	orvosi	beavatkozások	elhatárolásának	javasolt	

szempontjai	

Azonos	vagy	hasonló	indikációval	dolgozó	orvosi	szakterületek:	

• Plasztikai	(	égési	)	sebészet	
• Bőrgyógyászat	
• Fül	–	Orr	-	Gégegyógyászat	
• Sebészet	
• Orthopédia	-	Traumatológia		
• Szülészet	-	Nőgyógyászat	
• Fogorvos,	szájsebész	
• Szemészet	
• Általános	orvos,	
• Stb.	

Azonos	vagy	hasonló	anyagok,	termékek,	ill.	eljárások	a	fentebbi	szakterületeknél:	

• Fillerekkel	/	különböző	töltőanyagokkal	végzett	beavatkozások	
• Botox	-	kezelések	
• Különböző	száltechnikák	
• Különböző	lézerrel	vagy	egyéb	géppel	végzett	beavatkozások	

NEM	 LEZÁRT	 JAVASLAT:	 A	 TAGSÁG	 NAPI	 MŰKÖDÉSE	 FOLYAMÁN	 FELMERÜLŐ	
JAVASLATOK	RENDSZERESEN	BEÉPÍTÉSRE	KERÜLNEK	A	DOKUMENTUMBA	AZ	ELNÖKSÉG	
ÁLTAL	!	

EZEN	 FELSOROLÁSBÓL	 KIMARADT	 BEAVATKOZÁSOK/KEZELÉSEK	 SEM	 TEKINTENDŐK	
EGYÉRTELMŰEN	 ÁFA-KÖTELES	 TEVÉKENYSÉGEKNEK,	 MIVEL	 MINDEN	 BEAVATKOZÁS	
VAGY	KEZELÉS	INDIKÁCIÓJA	EGYEDI	MEGÍTÉLÉST	ÉS	MÉRLEGELÉST	IGÉNYEL	!	

Készült:	

Magyar	Plasztikai	Helyreállító	és	Esztétikai	Sebészi	Társaság	(	MPHEST	)	

	

2017.	február	20.	



MAGYAR PLASZTIKAI  
HELYREÁLLÍTÓ ÉS ESZTÉTIKAI SEBÉSZ TÁRSASÁG	

	

Adómentes	Szakorvosi	és	nem	–	szakorvosi	invazív	és	nem	–	invazív	beavatkozások	besorolásának	szempontjai	-	2	

Tartalomjegyzék	

Table	of	Contents	

Tartalomjegyzék	...................................................................................................................................	2	

Rövid	összefoglalás	a	plasztikai	sebészek	által	végzett	beavatkozások	ÁFA	-	megítéléséről	...................	5	

Adómentes	szakorvosi	és	nem	–	szakorvosi	invazív	és	nem	–	invazív	beavatkozások	besorolásának	
szempontjai	..........................................................................................................................................	5	

Kezelések	és	műtétek	ÁFA	–	mentes	besorolásának	alapjai	............................................................................	6	
o	 ÁFA-mentes	kezelések/műtétek:	................................................................................................................	6	
o	 ÁFA	fizetésre	kötelezett	kezelések/műtétek:	..............................................................................................	7	

A	betegnyilvántartás	vezetésének	szempontjai	..............................................................................................	8	

ÁFA	–	mentes	plasztikai	sebészeti	beavatkozások	indikációi	testtájankénti	felosztásban	......................	9	
•	 Fej	és	nyak	..............................................................................................................................................	9	
o	 Hajas	fejbőrön	végzett	kezelések	és	műtétek	..........................................................................................	9	

§	 Hajhelyreállító	sebészi	beavatkozások	=	hajátültetés,	skalp	redukció,	lebenyes	fedések,	expanderes	pótlás,	stb.	9	
o	 Homlokon	végzett	kezelések	és	műtétek	.................................................................................................	9	

§	 Homlokplasztika	(	hagyományos	vagy	endoszkópos	)	.............................................................................................	9	
§	 Szemöldökemelés	(	hagyományos	vagy	endoszkópos	)	..........................................................................................	9	

o	 Szemhéjon	végzett	kezelések	és	műtétek	................................................................................................	9	
§	 Felső	szemhéjplasztika	............................................................................................................................................	9	
§	 Alsó	szemhéjplasztika	..............................................................................................................................................	9	

o	 Orron	végzett	kezelések	és	műtétek	......................................................................................................	10	
§	 Orrplasztika	...........................................................................................................................................................	10	

o	 Fülön	végzett	kezelések	és	műtétek	......................................................................................................	10	
§	 Elálló	fül	korrekciója	=	fülplasztika,	részleges	porckimetszés	................................................................................	10	

o	 Arcon	végzett	kezelések	és	műtétek	......................................................................................................	10	
§	 Arcdeformitás	és	arcaszimmetria	korrekciója	=	arcplasztika,	szálbehúzás(	fogazott	vagy	fogatlan	szálak,	stb.	),	
zsírfeltöltés	saját	zsírral,	ránctöltő	anyaggal	végzett	kezelés,	Botox	–	kezelés,	mechanikus-,	kémiai-,	lézeres	
hámlasztás	......................................................................................................................................................................	10	

o	 Ajkon	végzett	kezelések	és	műtétek	......................................................................................................	11	
§	 Ajakvastagítás	ránctöltő	anyaggal,	implantátummal,	saját	zsírral	és	egyéb	műtéttechnikai	megoldással	...........	11	

o	 Nyakon	végzett	kezelések	és	műtétek	...................................................................................................	11	
§	 Nyakplasztika	.........................................................................................................................................................	11	

•	 Mellen	végzett	kezelések	és	műtétek	Nyakon	végzett	kezelések	és	műtétek	.........................................	11	
o	 Férfi	mell	kisebbítése	=	metszéssel	vagy	zsírszívással,	ill.	ezek	kombinációjával	.....................................	11	
o	 Jó-	vagy	rosszindulatú	emlőcsomó	eltávolítása	nemtől	függetlenül	.......................................................	11	
o	 Rosszindulatú	emlőbetegség	utáni	emlőhelyreállítás	minden	formája	függetlenül	az	eltelt	időtől	=	
expander	beültetés,	implantátum	beültetés,	zsírtöltés,	zsírszívás	.................................................................	11	
o	 Ellenoldali	aszimmetrikus	mell	korrekciója	bármely	eljárással	=	mellnagyobbítás	implantátummal,	
mellnagyobbítás	felvarrással,	mellfelvarrás,	mellkisebbítés,	zsírszívás,	zsírtöltés	..........................................	11	
o	 Mellnagyobbítás	...................................................................................................................................	12	
o	 Mellnagyobbítás	felvarrással	.................................................................................................................	12	
o	 Mellfelvarrás	.........................................................................................................................................	12	
o	 Mellkisebbítés	.......................................................................................................................................	12	



MAGYAR PLASZTIKAI  
HELYREÁLLÍTÓ ÉS ESZTÉTIKAI SEBÉSZ TÁRSASÁG	

	

Adómentes	Szakorvosi	és	nem	–	szakorvosi	invazív	és	nem	–	invazív	beavatkozások	besorolásának	szempontjai	-	3	

o	 Korábbi	mellplasztika	műtéte	után	kialakult	emlődeformitás	vagy	aszimmetria	korrekciója	=	
mellnagyobbítás,	mellfelvarrás,	mellkisebbítés	.............................................................................................	13	
o	 Kapszuláris	kontractura	korrekciója		=	tokbehasítás,	tokkorrekció,	mellnagyobbítás,	mellfelvarrás,	
mellkisebbítés	vagy	ezek	kombinációja	.........................................................................................................	13	
o	 Mell	implantátum	végleges	eltávolítása	önmagában	végezve	vagy	felvarrással	kombinálva	..................	13	
•	 Törzs	.....................................................................................................................................................	13	
o	 Hason	végzett	kezelések	és	műtétek	.....................................................................................................	13	

§	 Hasplasztika	=	megnyúlt	hasfali	bőr	(	kötényhas	)	kimetszése	és	a	hasfal	(	rectus	diastasis	)	korrekciója	
zsírleszívással	vagy	anélkül	.............................................................................................................................................	13	
§	 Hasfali	sérvműtétek	=	hasfalon	keletkezett	sérvek	műtéti	megoldása	hálóval	vagy	háló	nélkül	(	hasfali-,	lágyék-,	
femoralis	sérv	)	...............................................................................................................................................................	13	

•	 Genitális	tájék	.......................................................................................................................................	13	
o	 Genitális	tájékon	végzett	kezelések	és	műtétek	.....................................................................................	13	

•	 Kisajakplasztika	......................................................................................................................................................	13	
•	 Circumcisio	(	körülmetélés	)	..................................................................................................................................	13	

•	 Végtagok	...............................................................................................................................................	14	
o	 Felső	végtagon	végzett	kezelések	és	műtétek	........................................................................................	14	
o	 Alsó	végtagon	végzett	kezelések	és	műtétek	.........................................................................................	14	

§	 Fenék	nagyobbítás	.................................................................................................................................................	14	
§	 Combplasztika	zsírszívással	vagy	anélkül	...............................................................................................................	14	
§	 Vádli	nagyobbítás	..................................................................................................................................................	14	
§	 Visszérkezelések	=	hagyományos	módon	szikével,	lézerrel	vagy	injekciózással	...................................................	14	

ÁFA	–	mentes	plasztikai	sebészeti	beavatkozások	indikációi	testtájtól	kevésbé	függő,	speciális	
eljárások	............................................................................................................................................	15	
•	 Betegvizsgálat,	állapotfelmérés	.............................................................................................................	15	
•	 Kontrollvizsgálat,	állapotellenőrzés	és	betegkövetés	.............................................................................	15	
•	 Bőr	és	bőr	alatti	szövetek	betegségei	....................................................................................................	15	
o	 Bőr	és	bőr	alatti	elváltozások	kezelése	..................................................................................................	15	

§	 Sebészi	eltávolítása	(	függetlenül	a	felhasznált	eszköztől:	szike,	elektrokauter,	radiofrekvenciás	kés,	lézer,	ill.	
egyéb	gép	...	)	.................................................................................................................................................................	15	
§	 Hegek	kezelése	függetlenül	a	heg	elhelyezkedésétől	és	keletkezésétől	...............................................................	15	
§	 Hegkorrekció	=	injekciós	kezelés,	kimetszés	vagy	egyéb	korrekciós	eljárás	függetlenül	a	felhasznált	eszköztől:	
szike,	elektrokauter,	radiofrekvenciás	kés,	lézer,	ill.	egyéb	gép	...	.................................................................................	15	
§	 Hegek	korrekcióját	célzó	segítő	kezelések	=	függetlenül	a	felhasznált	eszköztől:	besugárzás,	krém,	szilikonos	
lapok,	ill.	egyéb	gép	...	)	..................................................................................................................................................	15	

o	 Kóros	szőrnövekedés	megszüntetése	.......................................................................................................	15	
§	 Szőrtelenítés	bármely	testtájon	függetlenül	a	felhasznált	eszköztől	....................................................................	15	

o	 Kóros	bőrfelszín	kezelése	..........................................................................................................................	15	
§	 Dermabrázió	(	felszínes	bőrcsiszolás	)	...................................................................................................................	15	

o	 Tetoválások	eltávolítása	............................................................................................................................	15	
§	 Tetoválás	megszüntetése,	ill.	eltávolítása	függetlenül	a	felhasznált	eszköztől:	szike,	elektrokauter,	
radiofrekvenciás	kés,	lézer,	ill.	egyéb	gép	...	)	................................................................................................................	15	

o	 Kóros	izzadás	(	Hyperhidrosis	)	kezelése	...................................................................................................	15	
§	 Botox	vagy	lézeres	kezelése	..................................................................................................................................	15	

•	 Zsírszöveten	végzett	beavatkozások	......................................................................................................	16	
o	 Zsírszívás	bármely	testtájon	..................................................................................................................	16	
o	 Saját	zsírtöltés	.......................................................................................................................................	16	
•	 Tumorok	sebészete	...............................................................................................................................	16	



MAGYAR PLASZTIKAI  
HELYREÁLLÍTÓ ÉS ESZTÉTIKAI SEBÉSZ TÁRSASÁG	

	

Adómentes	Szakorvosi	és	nem	–	szakorvosi	invazív	és	nem	–	invazív	beavatkozások	besorolásának	szempontjai	-	4	

o	 Jó-	vagy	rosszindulatú	pigmentált	/	nem	pigmentált	bőrelváltozások	....................................................	16	
§	 Képlet	megszüntetése	vagy	eltávolítása	felhasznált	eszköztől	függetlenül	..........................................................	16	

o	 Jó-	vagy	rosszindulatú	bőr	alatti	elváltozások	........................................................................................	16	
§	 Képlet	megszüntetése	vagy	eltávolítása	felhasznált	eszköztől	függetlenül	..........................................................	16	

o	 Ismeretlen	típusú,	ill.	indulatú	bőr	vagy	bőr	alatti	elváltozások	.............................................................	16	
§	 Biopsziás	mintavétel	a	képletből	a	felhasznált	eszköztől	függetlenül	...................................................................	16	

•	 Injektábilis	töltőanyagok	felhasználása	.................................................................................................	16	
•	 Botox	–	kezelés	(	akár	a	megszokott	dózisok	többszörösével	)	...............................................................	16	
•	 Dokumentált,	jelentős	testsúlycsökkenés	után	kialakult	állapot	............................................................	17	
o	 A	megereszkedett	bőrfelesleg	korrekciója	(	függetlenül	a	testtömeg	index	változástól,	mellyel	a	beteg	
életvitelét	és	hygiénés	körülményeit	javítjuk	)	..............................................................................................	17	
•	 Implantátum	beültetés	bármely	testrészen	(	pl.:	ajak-,	mell-,	vádli-,	gluteális-,	arc-	és	áll-implantátum	),	
ha	ennek	célja	a	............................................................................................................................................	17	
•	 Laseres	beavatkozások	..........................................................................................................................	17	

Az	ÁFA-mentességet	igazoló	indokok	alátámasztásul	szolgáló	dokumentumok	..................................	17	

A	betegnyilvántartás	–	1.	számú	melléklet	..........................................................................................	18	
•	 Adómentes	szakorvosi	és	nem	–	szakorvosi	invazív	és	nem	–	invazív	tevékenységet	végző	egyéni	vagy	
társas	vállalkozás	által	ajánlottan	vezetendő	nyilvántartás	korlátozottan	hozzáférhető	része	.......................	18	
•	 Adómentes	szakorvosi	és	nem	–	szakorvosi	invazív	és	nem	–	invazív	tevékenységet	végző	egyéni	vagy	
társas	vállalkozás	által	ajánlottan	vezetendő	nyilvántartás	adóhatóság	által	hozzáférhető	része	..................	18	

	

	

	 	



MAGYAR PLASZTIKAI  
HELYREÁLLÍTÓ ÉS ESZTÉTIKAI SEBÉSZ TÁRSASÁG	

	

Adómentes	Szakorvosi	és	nem	–	szakorvosi	invazív	és	nem	–	invazív	beavatkozások	besorolásának	szempontjai	-	5	

Rövid	összefoglalás	a	plasztikai	sebészek	által	végzett	beavatkozások	

ÁFA	-	megítéléséről	

	

Az	elmúlt	pár	évben	több,	egymásnak	ellentmondó	állásfoglalás,	adómegállapítás,	adóhatósági	és	bírósági	
ítélet,	orvos-szakmai	állásfoglalás	született,	ami	a	plasztikai	sebészek	körében	teljes	jogbizonytalanságot	
és	 a	 követendő	eljárásrend	 kialakításában	 teljes	 tanácstalanságot	okozott.	A	 2007.	 évi	 CXXVII	 törvény	
hatályba	lépését	követően	az	APEH	Nyugat-dunántúli	Regionális	Igazgatósága	tájékoztatás	kérés	kapcsán	
a	 törvény	 85§-ára	 hivatkozva	 a	 plasztikai	 sebészeti	 tevékenységet	 ÁFA	 -	 mentes	 szolgáltatásnak	
nyilvánította.	 Évekkel	 később	 egy	 budapesti	 szolgáltatónál	 végzett	 ellenőrzés	 kapcsán	 az	 illetékes	
adóhivatal	utólagosan	ÁFA	fizetésre	kötelezte	a	szolgáltatót.	A	jogorvoslati	eljárások	során	két	alkalommal	
az	adóhatóság	illetékességi	körében	első-		és	másodfokon	adómegállapítás	történt,	majd	a	Közigazgatási	
Bíróság	a	szolgáltatónak	adott	 igazat	és	részben	az	Egészségügyi	Tudományos	Tanács	(ETT),	részben	az	
Igazságügyi	 Orvos-szakértők	 véleményére	 alapozva	 a	 plasztikai	 sebészeti	 beavatkozásokat	 gyógyító	
jellegű	humán	egészségügyi	 tevékenységként	minősítette,	 így	gyakorlatilag	ÁFA	-	mentes	tevékenységi	
körbe	sorolta.		Legutóbb	pedig	a	Kúria	döntése	a	plasztikai	sebészeti	tevékenység	ÁFA	kötelezettségének	
megítélését	egyszerűen	adójogi	kérdésnek	és	nem	pedig	orvos-szakmai	szakkérdésnek	ítélte	meg.	Ebben	
a	 tárgykörben	 az	 előző	 kormányzati	 ciklusban	 már	 történtek	 egyeztető	 tárgyalások	 az	 Egészségügyi	
Államtitkárság	 közvetítésével	 a	 Nemzetgazdasági	Minisztérium	 és	 a	 NAV	 képviselőivel.	 Sajnálatosan	 a	
négy	vagy	öt	alkalommal	folytatott	megbeszélésen	nem	született	érdemi	előrelépés,	aminek	egyetlen	oka,	
hogy	 az	 NGM	 és	 a	 NAV	 középvezető	 beosztású	 delegáltjai	 nem	 rendelkeztek	 döntéshozatali	
kompetenciával,	így	az	általunk	indítványozott	javaslatok	nem	jutottak	el	a	döntési	szintre.	

A	plasztikai	 sebész	 társadalom	egységesen	abban	érdekelt,	hogy	egyértelmű,	 tiszta,	világos	és	minden	
szereplő	 által	 egységesen	 megítélhető	 és	 követhető	 jogszabályi	 környezetben,	 fenyegetettségtől	
mentesen	 végezhesse	 gyógyító,	 egészségmegőrző,	 helyreállító	 vagy	 éppen	 szépségformáló	 orvosi	
tevékenységét.		

Ugyanakkor	 a	 nemzetgazdaságnak	 sem	 szolgálja	 érdekét,	 hogy	 az	 addig	 jogkövetően	 adózó	 plasztikai	
sebészettel	 foglalkozó	 vállalkozások	 a	 sorozatos	 adóhatósági	 és	bírósági	 eljárások	 következményeként	
csődbe	menjenek	a	rájuk	kiszabott	adóhatósági	terhektől.	

Adómentes	szakorvosi	és	nem	–	szakorvosi	invazív	és	nem	–	invazív	

beavatkozások	besorolásának	szempontjai	

	
Az	 Egészségügyi	 Szakmai	 Kollégium	 Égés-	 és	 Plasztikai	 Sebészet	 Tagozata	 (	 továbbiakban:	 Tagozat	 )	 a	
Magyar	 Plasztikai	 Helyreállító	 és	 Esztétikai	 Sebészi	 Társaság	 (	 továbbiakban:	MPHEST	 )	 vezetőségével	
egyetértésben	a	plasztikai	sebészek	által	végzett	műtétek	után	fizetendő	általános	forgalmi	adó	(	ÁFA	)	
kérdéskörében	 a	 két	 szakmai	 fórum	 által	 kidolgozott	 és	 a	 NAV	 Központi	 Irányításának	 Ellenőrzési	
Szakfőigazgatójának	–	Czinege	Attila	–	2016.	december	8-án	benyújtott	részletes	szakmai	útmutatóra	és	
dokumentációs	eljárásrendre	2017.	február	25-ig	semmilyen	válasz	sem	érkezett.	Több	mint	60	nap	telt	
el	a	beadást	követően,	tehát	túl	vagyunk	a	hivatalos	válaszadási	időn.	Az	MPHEST	vezetősége	továbbra	is	
várja	a	beadott	írásos	javaslatra	a	NAV	hivatalos	álláspontját,	ill.	fenntartja	tárgyalási	készségét	minden	
hivatalos	 szervvel	 az	 érintett	 kérdéskörben.	 Ezen	 periódus	 alatt	 ismertté	 vált,	 hogy	 a	 NAV	 jogerős	
végzésében,	igazságügyi	orvosszakértő	kirendelése	nélkül,	saját	hatáskörében	egyértéelműen	OEP	által	
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már	 évek	 óta	 befogadott	 és	 finanszírozott	 beavatkozásokra	 (	 pl.:	 rosszindulatú	 bőrelváltozások	
kimetszése,	hasfali-	 és	 lágyéki	 sérvműtétek,	 rosszindulatú	emlőrák	eltávolításának	és	helyreállításának	
beavatkozásai,	visszérműtét,	végtagi	ficamok	és	törések	ellátása,	OEP	által	finanszírozott	járóbeteg-ellátás	
keretében	végzett	sérülések	ellátása,	stb.	)	is	ráterhelte	az	ÁFA-t.	Az	MPHEST	vezetősége	sem	korábban,	
sem	 azóta	 nem	 ismerte	 meg	 a	 NAV	 által	 használt	 eljárásrendet	 és	 a	 plasztikai	 sebészek	 által	 végett	
beavatkozások	besorolási	szempontjait,	sem	az	orvosi	beavatkozások	nyilvántartásának	formai	és	tartalmi	
követelményeit,	ezért	a	fenti	tények	ismeretében	fontosnak	érzi	az	MPHEST	vezetősége,	hogy	egy	olyan	
iránymutatót	 hozzon	 létre	 és	 rendszeresen	 bővítsen,	 ill.	 terjesszen,	 melyben	 az	 adómentes	
beavatkozások	indikációját	határozza	meg.	
	
A	Tagozat	és	az	MPHEST	az	Egészségügyi	Tudományos	Tanács	(	továbbiakban:	ETT	)	-	mint	a	legmagasabb	
egészségügyi	 fórum	 –	 13438-1/2015-ETT	 szám	 alatt	 jegyzett	 és	 2015.	 március	 16-án	 kiadott	
állásfoglalásával	ért	egyet,	mely	megállapította,	hogy	a	plasztikai	sebészek	tevékenységük	során	mind	a	
helyreállító,	mind	az	esztétikai	beavatkozások	alkalmával	betegség	megelőzést,	gyógyítást	végeznek	és	a	
két	tevékenység	orvosilag	nem	különíthető	el	egymástól.	A	plasztikai	sebészek	tevékenysége	harmonizál	
a	WHO	meghatározásával,	mely	szerint	az	egészség	a	teljes	testi,	lelki	és	szociális	jólét	állapota	és	nem	
csupán	a	betegség	és	fogyatékosság	hiánya.	A	fentiek	értelmében	a	helyreállító	és	az	esztétikai	plasztikai	
tevékenység	 orvosilag	 nem	 választható	 külön.	 Az	 adatgyűjtés	 és	 az	 adatok	 feldolgozását	 követően	
megállapítottuk,	hogy	nem	csak	a	plasztikai	sebészek	végeznek	a	NAV	által	ÁFA-köteles	beavatkozásnak	
minősített	invazív	és	nem	invazív	beavatkozásokat.	Egyértelművé	vált,	hogy	a	forgalmazók	egyéb	orvosi	
szakvizsgával	 rendelkező,	 ill.	 orvosi	 szakvizsgával	 nem	 rendelkező	 általános	 orvosoknak	 is	 adnak	 el	 a	
kérdéses	 termékeikből.	 Így	 bizonyossággal	 kijelenthető,	 hogy	 egyéb	 orvosi	 szakvizsgával,	 ill.	 orvosi	
szakvizsga	 nélkül	 is	 végeznek	 általános	 orvosok,	 ill.	 fogorvosok	 a	 plasztikai	 sebészek	 által	 is	 végzett	
beavatkozásokat.	Ezt	a	NAV	is	megismerte	a	forgalmazók	ellenőrzése	alkalmával.	
	
Ezen	 túl	 figyelembe	 vettük	 az	 Európai	 Únió	 HÉA	 irányelvét,	 valamint	 az	 Európai	 Bíróság	 ebben	 a	
kérdéskörben	 korábban	 hozott	 ítéleteinek	 indoklását,	 miszerint	 az	 egészség	 megőrzésének,	
helyeállításának	 és	 a	 betegségek	megelőzésének	 fogalmát	 az	 ENSZ	 1947-es	 alapokmányától	 eltérően	
szűkített	formában	kell	értelmezni.		
	
Kísérletet	tettünk	egy	mesterségesen,	kizárólag	adózási	szempontok	alapján	–	nem	ellentmondva	az	ETT	
állásfoglalásának	-	különbséget	tenni	az	ÁFA	fizetésre	kötelezhető	és	ÁFA-mentes	beavatkozások	között.	
A	2007-es	ÁFA	törvény	életbe	lépése	óta	nem	létező	kritériumrendszert	igyekeztünk	megfogalmazni,	de	
az	 eddig	 lezajlott	 tárgyalások	pozitív	 visszajelzései	 ellenére	 sem	 sikerült	mostanáig	ezt	 elérnünk.	 Ilyen	
egyértelmű,	félreérthetetlen,	kibúvóktól	mentes	és	mindenki	által	ismert	és	elfogadott	kritériumrendszert	
a	 plasztikai	 sebészettel	 foglalkozó	 önálló	 gazdasági	 vállalkozások	 korábbiakban	 sem	 tudhatták	
gyakorlatukban	alkalmazni,	ill.	még	mindig	nem	tud	az	MPHEST	vezetősége	ilyet	közzétenni.		
Jelen	ajánlásunkkal	segítséget	szeretnénk	nyújtani	az	adómentes	beavatkozások	meghatározásánál	és	egy	
szükséges	 –	 az	 adóhatóság	 által	 megkövetelt,	 de	 sem	 formai,	 sem	 tartalmi	 követelményt	 nem	
meghatározva	–	nyilvántartás	vezetésének	megkönnyítésében.	Az	eddig	megismert	adóhatósági	eljárások	
alkalmával	ilyen	nyilvántartást	a	plasztikai	sebésznek	vezetnie	kell,	melynek	alkalmasnak	kell	lennie	a	
beavatkozás	 indokának	 az	 eldöntéséhez.	 Ezzel	 az	 ajánlásunkkal	 egyben	 el	 szeretnénk	 kerülni,	 hogy	
pácienseink	számára	indokolatlanul	ÁFA-t	számoljon	fel	bármelyik	egészségügyi	szolgáltató.	
	

Kezelések	és	műtétek	ÁFA	–	mentes	besorolásának	alapjai	

	
o ÁFA-mentes	kezelések/műtétek:	

- Minden	 olyan	 beavatkozás	 és	 kezelés,	 amely	 a	 mindenkori	 hatályos	 Társadalombiztosítás	
finanszírozási	 rendszerében	 a	 támogatott	 beavatkozások	 közé	 sorolódik	 az	 ÁFA-mentesnek	
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tekintendő	 –	 függetlenül	 attól,	 hogy	 a	 beavatkozást/kezelést	 a	 Társadalombiztosítóval	
szerződéses	 viszonyban	 álló	 szolgáltatónál	 vagy	 vállalkozás	 kezetében	 a	 páciens/beteg	
önfinanszírozásában	 végzik-e	 el.	 Ha	 egy	 beavatkozás	 a	 kiváltó	 panaszok	 miatt	 a	
társadalombiztosítás	által	finanszírozott	csoportba	sorolható,	akkor	az	egyértelműen	kizárja	
az	 ÁFA	 -	 fizetési	 kötelezettséget.	 Az	 ÁFA-mentes	 beavatkozások	 alkalmával	 ugyanolyan	
gépeket	 és	 egyéb	 segédeszközöket	 (	 zsírszívó	 készülék,	 speciális	 lézerek,	 non-invasive	 és	
minimal-invasive	gépek,	endoszkópok,	 stb.	 )	használunk,	mint	a	plasztikai	 sebészet	bármely	
egyéb	 ágában.	 Ezen	 gyógyító	 megelőző	 beavatkozások	 alkalmával	 felhasznált	 anyagok	 (	
implantátum,	 expander,	 töltőanyag,	 izombénító,	 egyéb	 gyógyszer,	 stb.	 )	 és	 gyógyászati	
segédeszközök	(	gyógyruházat,	kompressziós	ruha:	melltartó,	mellény,	nadrág,	haskötő,	stb.),	
továbbá	a	szükséges	medhotel	szolgáltatás	díja		az	egészségügyi	szolgáltatás	részeként	ÁFA-
mentesen	kerülnek		számlázásra.	

- A	plasztikai	sebészetben	ÁFA-mentes	minden	olyan	beavatkozás,	melyek	elsődleges	célja	a	
szolgáltatást	 igénybe	 vevő	 testi-lelki	 egészségének	 helyreállítása,	 megőrzése,	 későbbi	
egészségügyi	problémák,	betegségek	megelőzése,	így	ezen	beavatkozásokat	összességében	
gyógyító	 beavatkozásoknak	 tekintjük.	 Idetartozik	minden	olyan	műtét	 és	 kezelés,	 amely	 a	
veleszületett	 vagy	 az	 élet	 folyamán	 szerzett	 (	 élettani	 folyamatok,	 baleset,	 műtét	
következménye,	 átlagos	 megjelenéstől	 eltérést	 okozó	 testi	 adottságok,	 stb.	 )	 alaki	 vagy	
funkcionális	elváltozások	korrekcióját,	helyreállítását	célozza	meg.		

- Minden	olyan	beavatkozás	és	kezelés,	amely	a	 lelki	problémát	okozó	alaki	vagy	funkcionális	
elváltozás	 korrekcióját	 célozza	 meg,	 helyreállítva	 a	 beteg	 testi-lelki	 harmóniáját.	 A	 WHO	
meghatározásával	 egyetértésben	 test	 és	 lélek	 elválaszthatatlan,	 a	 testi	 betegségek	
kialakulásában	 a	 lelkiállapot	 disszonanciája	 alapvető	 szerepet	 játszik,	 ugyanis	 az	 élettani	
folyamatok	a	lelki	és	a	testi	folyamatok	összefüggéséből	jönnek	létre.	A	pszicho	-	szomatikus	
megbetegedések	keletkezésében,	 lefolyásában	és	kezelésében	szerepet	 játszanak	a	betegek	
testi,	 lelki	 és	 társadalmi	 kölcsönhatásai.	 A	 pszicho-szomatikus	 betegségek	 lelki	 eredetűek,	
vagyis	az	elme	okozta	a	testi,	élettani	kórfolyamatok.	Számos	olyan	organikus	betegség,	testi	
tünet	észlelhető,	melyek	hátterében	egyértelműen	lelki	okok,	feloldatlan	konfliktusok	tárhatók	
fel.	Egy	megbomlott	testi	és	lelki	harmóniában,	pszichés	stressz	élő,	testileg	szenvedő	beteg	
ember	boldogulása,	érvényesülése	és	boldogság-esélyei	elenyészőek	a	mindennapi	életben,	ill.	
bizonyítottan	rontja	a	szervezet	védekezőképességét,	 tehát	közvetve	vagy	közvetlenül,	de	a	
lelki	 problémák	 további	 testi	 megbetegedésekhez	 vezethetnek.	 Amennyiben	 nem	 kerül	
felismerésre	a	lelki	probléma	és	nem	kerül	megfelelő	szakemberhez	a	beteg,	végeláthatatlan	
őrlődés	 kezdődhet	 az	 egészségügy	 útvesztőiben	 (	 sok-sok	 felesleges	 vizsgálat;	 felesleges	
mértékű	 kockázattal	 járó,	 tünetmérséklő	 gyógyszerelés,	 ill.	 gyógykezelés	 ).	 Akár	 az	
egészségügyi	ellátók	pénz-,	energia-,	 időkapacitását	is	meghaladó	igénnyel.	A	lelki	és	a	testi	
tünetek	 mértéke	 mindig	 egyéni	 különbségeket	 mutat,	 ezért	 a	 „pszichés	 ok”	 meglétét	
célszerű	részletesen,	több	mondatban	indokolni	a	beteg	dokumentációjában.	

- Ezen	felsorolásból	kimaradt	beavatkozások/kezelések	sem	tekintendők	egyértelműen	ÁFA-
köteles	 tevékenységeknek,	 mivel	 minden	 beavatkozás	 vagy	 kezelés	 indikációja	 egyedi	
megítélést	és	mérlegelést	igényel	!		

o ÁFA	fizetésre	kötelezett	kezelések/műtétek:	

- Az	önálló	plasztikai	sebészeti	tevékenységet	folytató	gazdasági	vállakozások	számára	konkrét	
ÁFA-köteles	beavatkozások	meghatározására	hivatalos	NAV	álláspont	hiányában	az	MPHEST	
vezetősége	nem	tud	vállalkozni	az	alábbiak	végett:	
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o Kúria	döntése	a	plasztikai	 sebészeti	 tevékenység	ÁFA	kötelezettségének	megítélését	
egyszerűen	adójogi	kérdésnek	és	nem	pedig	orvos-szakmai	szakkérdésnek	ítélte	meg.	

o A	 plasztikai	 sebészek	 mégis	 egészségügyi	 szolgáltatók,	 így	 számukra	 az	 ETT	
állásfoglalása	 az	 iránymutató,	 vagyis	 tevékenységük	 megítélése	 alapjaiban	 orvos-
szakmai	szakkérdés.	

o A	 NAV	 ellenőrzési	 szakfőigazgatójával	 lefolytatott	 tárgyalások	 alkalmával	
egyértelműsítette,	hogy	a	gazdasági	társaságok	által	már	lezárt	5	gazdasági	adó	évek	
utólagos	ellenőrzését	nem	kívánja	a	NAV	elengedni.	

o Ezt	 az	 ellentmondásos	 helyzetet	 többszöri	 kezdeményezésünk	 ellenére	 sem	 tudtuk	
feloldani.	

	

A	betegnyilvántartás	vezetésének	szempontjai	

	
- A	fenti	kritériumrendszer	ellenőrizhetőségének	biztosítására	a	plasztikai	sebészeknek	egy	erre	

bevezetett	és	ajánlottan	vezetendő	nyilvántartást	kell	javaslunk	fenntartani.	(	Lásd	1.	Számú	
melléklet	)	

- A	 kitöltendő	 nyilvántartásban	maximálisan	 figyelemmel	 kell	 lenni	 a	 betegjogi	 törvényekre,	
mely	szerint	a	betegadatokba,	ill.	a	betegen	elvégzett	kezelés/műtét	mibenlétére	csak	az	arra	
szakképzett	és	felhatalmazott	szakembernek	van	joga	teljeskörűen	betekinteni.	

- A	plasztikai	sebészek	által	vezetendő	nyilvántartás	ezen	kritériumrendszer	melléklete	és	attól	
el	 nem	 választható.	 A	 két	 dokumentum	 (	 kritériumrendszer	 és	 annak	 nyilvántartása	 )	 csak	
együtt	értelmezhető	és	bármelyikben	történő	változtatás	esetén	a	másik	rendszert	is	igazítani	
kell	a	változotthoz.		
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ÁFA	–	mentes	plasztikai	sebészeti	beavatkozások	indikációi	

testtájankénti	felosztásban	

• Fej	és	nyak	 	 	

o Hajas	fejbőrön	végzett	kezelések	és	műtétek	
§ Hajhelyreállító	sebészi	beavatkozások	=	hajátültetés,	skalp	redukció,	

lebenyes	fedések,	expanderes	pótlás,	stb.	

• Fejlődési	rendellenesség	vagy	aszimmetria	miatt	

• Betegség,	sérülés	és	műtét	utáni	hiányok	miatt	

o Scalpolásos	sérülés	után	
o Nyúzott	hajasfejbőr	pótlása	után	
o Égési	sérülés	után	
o Betegség	okán	szerzett	hajhiány	pótlása	

o Homlokon	végzett	kezelések	és	műtétek	
§ Homlokplasztika	(	hagyományos	vagy	endoszkópos	)		

• Fejlődési	rendellenesség	vagy	aszimmetria	miatt	
• Betegségből,	sérülésből,	műtétből	és	ismeretlen	(	Bell	paresis	)	

idegbénulásból	fakadó	aszimmetria	korrekciója	
§ Szemöldökemelés	(	hagyományos	vagy	endoszkópos	)	

• Fejlődési	rendellenesség	vagy	aszimmetria	miatt	

• Betegségből,	sérülésből,	műtétből	és	ismeretlen	eredetű	(	Bell	paresis	)	
idegbénulásból	fakadó	aszimmetria	korrekciója			

o Szemhéjon	végzett	kezelések	és	műtétek	 	 	

§ Felső	szemhéjplasztika	

• Fejlődési	rendellenesség	vagy	aszimmetria	miatt	
• Látást	zavaró,	látótércsökkenést	okozó	felső	szemhéj	megereszkedése,	

szemhéj	kötőszövetének	lazasága	miatti	szemhéjelőesés	(	
blepharochalasis	)	korrekciója	

• Betegségből,	sérülésből,	műtétből	és	ismert,	ill.	ismeretlen	eredetű	(	
Bell	paresis	)	idegbénulásból	fakadó	aszimmetria	korrekciója			

§ Alsó	szemhéjplasztika	

• Fejlődési	rendellenesség	vagy	aszimmetria	miatt	
• Betegségből,	sérülésből,	műtétből	és	ismert,	ill.	ismeretlen	eredetű	(	

Bell	paresis	)	idegbénulásból	fakadó	kóros	állapota	és	aszimmetria	
korrekciója	

• Alsó	szemhéj	kifordulásnak	(	Ectropium	)	korrekciója	
• Alsó	szemhéj	befordulásnak	(	Entropium	)	korrekciója	
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o Orron	végzett	kezelések	és	műtétek	 	 	

§ Orrplasztika	

• Fejlődési	rendellenesség	vagy	aszimmetria	miatt	
• Betegségből,	sérülésből	és	műtétből	származó	állapotok	korrekciója	
• Baleseti	sérülésből	származó	deformitás	korrekciója	

orrsövényműtéttel	együtt	
• Légzési	zavart	okozó	orrsövényhez	társuló	ferde	orr	korrekciója	esetén	

o Fülön	végzett	kezelések	és	műtétek	 	

§ Elálló	fül	korrekciója	=	fülplasztika,	részleges	porckimetszés	

o Fejlődési	rendellenesség	vagy	aszimmetria	miatt	
o Betegségből,	sérülésből	és	műtétből	származó	állapotok	korrekciója	
o 18	év	alatt	elvégzett	elálló	fül	helyreállító	műtéte	

o Arcon	végzett	kezelések	és	műtétek	
§ Arcdeformitás	 és	 arcaszimmetria	 korrekciója	 =	 arcplasztika,	

szálbehúzás(	fogazott	vagy	fogatlan	szálak,	stb.	),	zsírfeltöltés	saját	zsírral,	

ránctöltő	anyaggal	végzett	kezelés,	Botox	–	kezelés,	mechanikus-,	kémiai-

,	lézeres	hámlasztás	

• Fejlődési	rendellenesség	vagy	aszimmetria	miatt	
• Betegségből,	sérülésből,	műtétből	és	ismert,	ill.	ismeretlen	(	Bell	paresis	

)	idegbénulásból	fakadó	deformitás,	aszimmetria	korrekciója		
• Bőrbetegség	után	kialakult	kóros	hegek,	ill.	bőrállapotok	esetén	
• Besüppedt	archegek,	volumenhiányok	korrekciója	
• Arcon	levő	lágyrészsorvadás	korrigálása	

o Gyógyult	AIDS	betegek	arc	beesettségének	korrigálása	
• Fültőmirigy	(	Parotis	mirigy	)	betegségének	vagy	tumorának	

eltávolításátkövetően	kialakult	nervus	facialis	paresis	okozta	
aszimmetria	korrekciója	

• Görcsös	izom-összehúzódások	korrekciója		
• Görcsös	izom	-	összehúzódás	kiváltotta	krónikus	fejfájás	

megszüntetése		
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o Ajkon	végzett	kezelések	és	műtétek	 	

§ Ajakvastagítás	ránctöltő	anyaggal,	implantátummal,	saját	zsírral	és	

egyéb	műtéttechnikai	megoldással	

• Fejlődési	rendellenesség	vagy	aszimmetria	miatt	
• Betegségből,	sérülésből,	műtétből	és	ismert,	ill.	ismeretlen	(	Bell	paresis	

)	idegbénulásból	fakadó	deformitás,	aszimmetria	korrekciója		
• Ajakhasadék	korrekciója	elsődlegesen	vagy	korábbi	műtét	utáni	heges	

terület	és	egyenetlenség,	aszimmetria	korrigálása	miatt	

o Nyakon	végzett	kezelések	és	műtétek	 	
§ Nyakplasztika	

• Fejlődési	rendellenesség	vagy	aszimmetria	miatt	
• Betegségből,	sérülésből,	műtétből	származó	deformitás,	hegesedés,	

egyenetlenség	és	aszimmetria	korrekciója		

• Mellen	végzett	kezelések	és	műtétek	Nyakon	végzett	kezelések	és	
műtétek	 	 	

o Férfi	mell	kisebbítése	=	metszéssel	vagy	zsírszívással,	ill.	ezek	
kombinációjával	

§ Megnagyobbodott	férfi	mell	(	Gynecomastia	)	esetén	

o Jó-	vagy	rosszindulatú	emlőcsomó	eltávolítása	nemtől	függetlenül	
§ Betegségből,	sérülésből,	műtétből	származó	mellben	levő	csomó	eltávolítása	

esetén	
o Rosszindulatú	emlőbetegség	utáni	emlőhelyreállítás	minden	
formája	függetlenül	az	eltelt	időtől	=	expander	beültetés,	

implantátum	beültetés,	zsírtöltés,	zsírszívás	

§ Rosszindulatú	emlődaganat	eltávolítása	miatt	végzett	teljes	vagy	részleges	
emlőcsonkolás	okozta	deformitás	vagy	aszimmetria	esetén		

o Ellenoldali	aszimmetrikus	mell	korrekciója	bármely	eljárással	=	
mellnagyobbítás	implantátummal,	mellnagyobbítás	felvarrással,	

mellfelvarrás,	mellkisebbítés,	zsírszívás,	zsírtöltés	

§ Részlegesen	vagy	teljesen	csonkolt	mell	esetén	
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o Mellnagyobbítás	
§ Veleszületett	teljes	mellhiány	(	amastia	)	esetén		
§ Egyéb	fejlődési	eltérés	miatt	
§ Szülés,	szoptatás	után	kialakult	elváltozások,	emlősorvadás	és	volumenvesztés	

korrekciója	miatt	
§ Jelentős	fokú	emlő	hypoplasia	korrekciója	esetén		
§ Tubularis	vagy	tubuloid	emlő	deformitás	korrekciós	műtéte	esetén		
§ 30	%	-ot	meghaladó	emlő	aszimmetria	korrekciója	esetén		
§ Egy	oldalon	végzett	helyreállítás	esetén	
§ Implantátum	sérülése,	megrepedése	vagy	annak	gyanúja	esetén	az	

implantátum	típusától	és	méretétől	függetlenül,	megelőző	képalkotó	
diagnosztika	szükséges	

§ 2008.	Január	1-e	előtt	beültetett	régi	implantátum	cseréje,	annak	sérülésének,	
megrepedésének	megelőzése	miatt	az	implantátum	típusától	és	méretétől	
függetlenül	

o Mellnagyobbítás	felvarrással	
§ Fejlődési	eltérés	miatt	
§ Szülés,	szoptatás	miatt	kialakult	emlősorvadás	és	megereszkedés	esetén	
§ Tubularis	vagy	tubuloid	emlő	deformitás	korrekciós	műtéte	esetén		
§ 30	%	-ot	meghaladó	emlő	aszimmetria	korrekciója	esetén		
§ Egy	oldalon	végzett	helyreállítás	esetén	
§ Implantátum	sérülése,	megrepedése	vagy	annak	gyanúja	esetén	az	

implantátum	típusától	és	méretétől	függetlenül,	megelőző	képalkotó	
diagnosztika	szükséges	

§ 2008.	Január	1-e	előtt	beültetett	régi	implantátum	cseréje,	annak	sérülésének,	
megrepedésének	megelőzése	miatt	az	implantátum	típusától	és	méretétől	
függetlenül	

o Mellfelvarrás	
§ Fejlődési	eltérés	miatt	
§ Szülés,	szoptatás,	vagy	egyéb	fejlődési	eltérés	miatt	kialakult	megereszkedés	

vagy	aszimmetria	esetén	
§ Tubularis	vagy	tubuloid	emlő	deformitás	korrekciós	műtéte	esetén		
§ 30	%-ot	elérő	vagy	azt	meghaladó	aszimmetria	esetén	
§ Egy	oldalon	végzett	helyreállítás	esetén	
§ Dokumentált,	jelentős	fogyás	után	kialakult	lógás	esetén	

o Mellkisebbítés	
§ Fejlődési	eltérés	miatt	
§ Túlméretezett	emlő	kisebbítése	(Emlő	hypertrophia,	Gigantomastia)	
§ 30	%	-ot	meghaladó	emlő	aszimmetria	korrekciója	esetén		
§ Egy	oldalon	végzett	helyreállítás	esetén	
§ Bőrbetegséget	és/vagy	váll	és	hátfájdalmat	okozó	mellek	esetén	
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o Korábbi	mellplasztika	műtéte	után	kialakult	emlődeformitás	vagy	
aszimmetria	korrekciója	=	mellnagyobbítás,	mellfelvarrás,	

mellkisebbítés	

§ Korábbi	mellplasztika	műtéte	után	kialakult	emlődeformitás,	-aszimmetria	
korrekciója	miatt	

o Kapszuláris	kontractura	korrekciója		=	tokbehasítás,	tokkorrekció,	
mellnagyobbítás,	mellfelvarrás,	mellkisebbítés	vagy	ezek	

kombinációja	

§ Baker	III	–	IV.	Stádiumú	tokosodás	esetén	

o Mell	implantátum	végleges	eltávolítása	önmagában	végezve	vagy	
felvarrással	kombinálva	

§ Bármilyen	indikáció	esetén	

• Törzs	
o Hason	végzett	kezelések	és	műtétek	 	

§ Hasplasztika	=	megnyúlt	hasfali	bőr	(	kötényhas	)	kimetszése	és	a	hasfal	

(	rectus	diastasis	)	korrekciója	zsírleszívással	vagy	anélkül		

• Fejlődési	rendellenesség	vagy	aszimmetria	

• Betegségből,	sérülésből,	műtétből	és	ismert,	ill.	ismeretlen	
idegbénulásból	fakadó	deformitás,	aszimmetria	korrekciója		

• Bőrbetegség	után	kialakult	kóros	hegek,	ill.	bőrállapotok	esetén	
• Dokumentált,	jelentős	fogyás	után	kialakult	lógás	esetén	
• Szülés,	szoptatást	követően	kialakult	elváltozások,	deformitások	és	

aszimmetria	korrekciója	miatt	
§ Hasfali	sérvműtétek	=	hasfalon	keletkezett	sérvek	műtéti	megoldása	

hálóval	vagy	háló	nélkül	(	hasfali-,	lágyék-,	femoralis	sérv	)		

• Genitális	tájék	
o Genitális	tájékon	végzett	kezelések	és	műtétek	 	

• Kisajakplasztika	

o Fejlődési	rendellenesség	vagy	aszimmetria	
o 30	%-ot	meghaladó	aszimmetria	esetén	

• Circumcisio	(	körülmetélés	)	

o Fejlődési	rendellenesség	vagy	aszimmetria	
o Bármely	egyéb	panasz	esetén,	függetlenül	a	felhasznált	eszköztől	
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• Végtagok	
o Felső	végtagon	végzett	kezelések	és	műtétek	 	 	

§ Felkarplasztika	zsírszívással	vagy	anélkül	

• 30	%-ot	meghaladó	aszimmetria	esetén	
• Dokumentált,	jelentős	fogyás	után	kialakult	lógás	esetén	

o Alsó	végtagon	végzett	kezelések	és	műtétek		 	

§ Fenék	nagyobbítás	

• Fejlődési	rendellenesség	vagy	aszimmetria	

• Betegségből,	sérülésből,	műtétből	és	ismert,	ill.	ismeretlen	
idegbénulásból	fakadó	deformitás,	aszimmetria	korrekciója		

• 30	%-ot	meghaladó	aszimmetria	esetén	
§ Combplasztika	zsírszívással	vagy	anélkül	

• 30	%-ot	meghaladó	aszimmetria	esetén	
• Dokumentált,	jelentős	fogyás	után	kialakult	elváltozás	korrekciója	

§ Vádli	nagyobbítás	

• Fejlődési	rendellenesség	vagy	aszimmetria	

• Betegségből,	sérülésből,	műtétből	és	ismert,	ill.	ismeretlen	
idegbénulásból	fakadó	deformitás,	aszimmetria	korrekciója		

• 30	%-ot	meghaladó	aszimmetria	esetén		
§ Visszérkezelések	=	hagyományos	módon	szikével,	lézerrel	vagy	

injekciózással	

• Felszínes	és/vagy	felszín	alatti	vénák	kezelése	esetén	minden	
indikációval	
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ÁFA	–	mentes	plasztikai	sebészeti	beavatkozások	indikációi	testtájtól	

kevésbé	függő,	speciális	eljárások	

• Betegvizsgálat,	állapotfelmérés	
§ Minden	indikációval	

• Kontrollvizsgálat,	állapotellenőrzés	és	betegkövetés	
§ Minden	indikációval	

• Bőr	és	bőr	alatti	szövetek	betegségei	
o Bőr	és	bőr	alatti	elváltozások	kezelése	

§ Sebészi	eltávolítása	(	függetlenül	a	felhasznált	eszköztől:	szike,	

elektrokauter,	radiofrekvenciás	kés,	lézer,	ill.	egyéb	gép	...	)	

• Jó-	vagy	rosszindulatú	elváltozások	esetén	
§ Hegek	kezelése	függetlenül	a	heg	elhelyezkedésétől	és	keletkezésétől	

§ Hegkorrekció	=	injekciós	kezelés,	kimetszés	vagy	egyéb	korrekciós	

eljárás	függetlenül	a	felhasznált	eszköztől:	szike,	elektrokauter,	

radiofrekvenciás	kés,	lézer,	ill.	egyéb	gép	...	

• Kóros	hegek:	atrophias-,	kiszélesedett-	vagy	hypertrophias	heg,	ill.	,	
keloidos	esetén	

§ Hegek	korrekcióját	célzó	segítő	kezelések	=	függetlenül	a	felhasznált	

eszköztől:	besugárzás,	krém,	szilikonos	lapok,	ill.	egyéb	gép	...	)	
• Kóros	hegek:	atrophias-,	kiszélesedett-	vagy	hypertrophias	heg,	ill.	

keloidos	heg	esetén		
o Kóros	szőrnövekedés	megszüntetése	

§ Szőrtelenítés	bármely	testtájon	függetlenül	a	felhasznált	eszköztől	

• Súlyos	hormonzavarban	szenvedő	betegek	esetén	
• Visszatérő	szőrtüszőgyulladások	esetén		

o Kóros	bőrfelszín	kezelése	
§ Dermabrázió	(	felszínes	bőrcsiszolás	)	

• Besüppedt	hegek	kezelése	

• Égési	hegek	kezelése	
o Tetoválások	eltávolítása	

§ Tetoválás	megszüntetése,	ill.	eltávolítása	függetlenül	a	felhasznált	

eszköztől:	szike,	elektrokauter,	radiofrekvenciás	kés,	lézer,	ill.	egyéb	gép	

...	)	

• Sérülésből	származó	minden	tetoválás	esetén	
• Panaszt	okozó,	ismeretlen	eredetű	vagy	kóros	festék	bárhol	a	bőrben		

o Kóros	izzadás	(	Hyperhidrosis	)	kezelése	
§ Botox	vagy	lézeres	kezelése	

• Sporttól	vagy	fizikai	aktivitástól	független	fokozott	izzadás,	mely	a	
beteg	mindennapjait	és	szociális	létét	akadályozza	
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• Zsírszöveten	végzett	beavatkozások	
o Zsírszívás	bármely	testtájon	

§ Aszimmetria	korrekciója	esetén	
§ Feltűnő	alkati	deformitás	korrekciója	
§ Lipoedema	esetén.	
§ Lymphoedema	esetén.		

o Saját	zsírtöltés	
§ Aszimmetria	 és/vagy	 körülírt	 volumen	 hiány	 korrekciója	 (	 Pl.:	 tyúkmellkas	

helyreállítása,	stb.	)	
§ Hegek	korrekciója	
§ Körülírt	volumen	hiány	korrekciója	bármely	testrészen	betegség,	sérülés,	műtét	

vagy	fejlődési	rendellenesség	esetén	

• Tumorok	sebészete	 	 	

o Jó-	vagy	rosszindulatú	pigmentált	/	nem	pigmentált	bőrelváltozások	
§ Képlet	megszüntetése	vagy	eltávolítása	felhasznált	eszköztől	függetlenül	

• Minden	indikációval	
o Jó-	vagy	rosszindulatú	bőr	alatti	elváltozások	

§ Képlet	megszüntetése	vagy	eltávolítása	felhasznált	eszköztől	függetlenül	

• Minden	indikációval	

o Ismeretlen	típusú,	ill.	indulatú	bőr	vagy	bőr	alatti	elváltozások	
§ Biopsziás	mintavétel	a	képletből	a	felhasznált	eszköztől	függetlenül	

• Minden	indikációval	

• Injektábilis	töltőanyagok	felhasználása	
§ Aszimmetria	korrekciója	bármely	testrészen	betegség,	sérülés,	műtét	vagy	fejlődési	

rendellenesség	esetén	
§ Körülírt	volumen	hiány	(	pl.:	Lipodystrophia,	stb.		)	korrekciója	bármely	testrészen	

betegség,	sérülés,	műtét	vagy	fejlődési	rendellenesség	esetén	
§ Traumás-	 vagy	 égési	 sérülésből,	 ill.	 műtét	 vagy	 egyéb	 ok	miatt	 kialakult	 hegek,	

egyenetlenségek	esetén	bármely	testrészen	
• Botox	–	kezelés	(	akár	a	megszokott	dózisok	többszörösével	)	

§ Asszimmetria	 kezelése	 (	 sérülésből,	 műtétből,	 kezelésből	 fakadó	 idegbénulás	
esetén	)	

§ Fejfájás	megszüntetésére		
• Görcsös	izom-összehúzódás	kiváltotta		
• Krónikus	fejfájás	megszüntetésére	

§ Kóros	izzadás	kezelésére	
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• Dokumentált,	jelentős	testsúlycsökkenés	után	kialakult	állapot	
o A	megereszkedett	bőrfelesleg	korrekciója	(	függetlenül	a	testtömeg	
index	változástól,	mellyel	a	beteg	életvitelét	és	hygiénés	

körülményeit	javítjuk	)		

§ Arc-	és/vagy	nyakplasztika	minden	formája	zsírleszívással,	vagy	anélkül	

§ Mellplasztika	minden	formája	zsírleszívással,	vagy	anélkül	

§ Hasplasztika	a	környező	testrészek	zsírleszívásával,	vagy	anélkül	

§ Karplasztika	zsírleszívással,	vagy	anélkül	

§ Combplasztika	zsírleszívással,	vagy	anélkül	

• Implantátum	beültetés	bármely	testrészen	(	pl.:	ajak-,	mell-,	vádli-,	
gluteális-,	arc-	és	áll-implantátum	),	ha	ennek	célja	a		

§ Fejlődési	rendellenesség	vagy	aszimmetria	
§ Betegségből,	sérülésből,	műtétből	és	ismert,	ill.	ismeretlen	idegbénulásból	

fakadó	deformitás,	aszimmetria	korrekciója	
§ 30	%-ot	meghaladó	aszimmetria	esetén		

• Laseres	beavatkozások	 	 	
§ Bőrképletek	eltávolítása	minden	indikációval	
§ Hegek	kezelése	minden	indikációval	
§ Érképletek	kezelése	minden	indikációval	
§ Sérülésből	fakadó	tetoválás	eltüntetése	esetén	
§ Panaszt	okozó,	ismeretlen	eredetű	vagy	kóros	festék	a	bőrben		
§ Sérülésből	vagy	műtétből	fakadó	elváltozások	kezelése	esetén	

Az	ÁFA-mentességet	igazoló	indokok	alátámasztásul	szolgáló	

dokumentumok	

	

• Mindenkori,	hatályos	társadalombizosításnál	nyilvántartott	betegéletút	-	adatok	

• Korábbi	betegségeket	igazoló	orvosi	dokumentumok	

• Statusz,	helyi	állapot	leírása	vagy	az	azt	helyettesítő	fotó	-	dokumentáció		
• A	felsoroltak	közül	legalább	egynek	meg	kell	lennie	

	

Budapest,	2017.	február	20.	

	

	

MPHEST	vezetősége	
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A	betegnyilvántartás	–	1.	számú	melléklet	

	

• Adómentes	 szakorvosi	 és	 nem	 –	 szakorvosi	 invazív	 és	 nem	 –	 invazív	
tevékenységet	 végző	 egyéni	 vagy	 társas	 vállalkozás	 által	 ajánlottan	

vezetendő	nyilvántartás	korlátozottan	hozzáférhető	része	

Betegjogi	 törvények	 miatt	 szigorúan	 kezelendő	 és	 csak	 az	 arra	 felhatalmazott	
szakember	által	betekinthető.		
Például:	Hegkorrekció	Rozália	esetében	elvégzett	hegkorrekciós	műtét	történt.	

	

• Adómentes	 szakorvosi	 és	 nem	 –	 szakorvosi	 invazív	 és	 nem	 –	 invazív	
tevékenységet	 végző	 egyéni	 vagy	 társas	 vállalkozás	 által	 ajánlottan	

vezetendő	nyilvántartás	adóhatóság	által	hozzáférhető	része	

Betegjogi	 törvények	 sértése	 nélkül	 ellenőrizhetővé	 teszi	 az	 adóhatóság	 számára	 az	
ÁFA-mentesség	indokát.	Hozzáférhetősége	a	NAV	felé	biztosított.	

	


