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Ezen szabályzat az alábbi jogszabályokkal együtt érvényes:
 az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény
 a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény
egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.)
Kormányrendelettel
 a térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások
térítési díjáról szóló 284/1997. (XII.23.) Kormányrendelet
 a Magyar Köztársaság területén tartózkodó, egészségügyi szolgáltatásra a
társadalombiztosítás keretében nem jogosult személyek egészségügyi
ellátásának egyes szabályairól szóló 87/2004. (X.4.) ESZCSM rendelet
 a kötelező egészségbiztosítás terhére igénybe nem vehető ellátásokról
rendelkező 46/1997. (XII. 17.) NM rendelet
1. AZ ALAPCSOMAG RÉSZEKÉNT BIZTOSÍTOTT, ILLETVE A KÖZPONTI
KÖLTSÉGVETÉSBŐL
FINANSZÍROZOTT
EGÉSZSÉGÜGYI
SZOLGÁLTATÁSOK
Az igénybevétel alapjául szolgáló jogviszony előzetes igazolása nélkül, az
egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvényben (továbbiakban:
egészségügyi törvény) és a külön jogszabályban foglaltak figyelembevételével
– az alapcsomag részeként – kell biztosítani a Magyarország területén
tartózkodó személy részére
a) a járványügyi ellátások közül:
aa) a kötelező védőoltást (kivéve a külföldre történő kiutazás miatt szükséges
védőoltást),
ab) a járványügyi érdekből végzett szűrővizsgálatot,
ac) a kötelező orvosi vizsgálatot,
ad) a járványügyi elkülönítést,
ae) a fertőző betegek szállítását.
b) a mentést, amennyiben az adott személy azonnali ellátásra szorul,
c) sürgős szükség esetén a külön jogszabályban meghatározott ellátásokat.
Ha törvény kivételt nem tesz, a központi költségvetésben kell biztosítani
a) az alapcsomag részeként biztosított ellátások máshonnan meg nem térülő
részét,
b) a Magyarországon lakóhellyel rendelkező várandós és gyermekágyas anya
részére a család- és nővédelmi gondozás keretében:
ba) az egészségi állapotának védelmét és magzata egészséges fejlődésének
ellenőrzését szolgáló szűrővizsgálatok,
bb) a magzat egészséges fejlődését biztosító életmódról való tájékoztatás,
bc) a szülésre, szoptatásra és csecsemőgondozásra való felkészítés.
c) az állami érdekből végzett orvos-biológiai kutatások keretén belüli gyógyító
célú eljárások alkalmazásával kapcsolatos ellátások,
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d) a Magyarország területén tartózkodó személy elhalálozását követően a
halott vizsgálat, illetve a halottakkal kapcsolatos orvosi eljárásokkal
összefüggő ellátások,
e) a vérellátás megszervezése, valamint a vér rendelkezésre állása,
f) népegészségügyi feladatok,
g) az elsődleges megelőzést szolgáló népegészségügyi feladatok közül az
egészség fejlesztése, az egészségnevelés szervezése, a családtervezési
tanácsadás,
h) egészségügyi válsághelyzeti ellátás,
i) a Magyarországon lakóhellyel rendelkező személy részére nyújtott,
sürgősségi és kötelező gyógykezelés máshonnan meg nem térülő,
j) az egészségügyi ágazati szakmai képzések támogatásának,
k) az egészségügyi törvény alapján az államot terhelő kártalanítási
kötelezettségek teljesítése,
l) az egészségügyi törvény alapján az államot terhelő megtérítési
kötelezettségek teljesítése [egészségügyi törvény 70. §], valamint
m)
a
külön
törvényben
vagy
törvényi
felhatalmazás
alapján
kormányrendeletben meghatározott feladatok költségének fedezetét.
2. NEM AZ E. ALAP TERHÉRE IGÉNYBE VEHETŐ EGÉSZSÉGÜGYI
SZOLGÁLTATÁSOK
Nem vehetők igénybe az E. Alap terhére:
a) az egészségügyi törvény 142. §-a
aa) (2) bekezdése a) pontjában meghatározott ellátások,
ab) (3) bekezdésének c)–i) pontjában meghatározott ellátások,
b) a külön jogszabályban meghatározott munka-higiénés szűrő- és ellenőrző
vizsgálatok,
c) a külön jogszabályban meghatározott foglalkozás- egészségügyi
alapszolgáltatások, amennyiben azok nem az ellátást igénybevevő biztosított
foglalkozási megbetegedése, illetőleg üzemi balesete miatt váltak
szükségessé,
d) a külön jogszabály által elrendelt orvos-szakértői vizsgálatok és
szakvéleményezés, kivéve, ha a vizsgálatra és szakvéleményezésre
társadalombiztosítási vagy szociális juttatásra, kedvezményre, illetve
egészségbiztosítási ellátásra való jogosultság megállapítása céljából kerül sor,
e) a külön jogszabályban meghatározott különösen veszélyes (extrém)
sportolás, szórakoztató-szabadidős tevékenység közben bekövetkezett
baleset miatt szükségessé vált ellátások,
f) hivatásos sportolók sportegészségügyi ellátása,
g) a nem gyógyító célú, kizárólag esztétikai vagy rekreációs célból nyújtott
egészségügyi szolgáltatás,
h) a nem egészségügyi indokból végzett művi meddővé tétel,
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i) az egészségi állapotot pozitív irányban alapvetően nem befolyásoló,
szakmailag nem bizonyítottan hatásos ellátás,
j) a g)–i) pontban meghatározott ellátások következményeinek elhárítására,
illetve az eredeti állapot visszaállítására irányuló egészségügyi szolgáltatások,
k) a méltányosságból igénybe vehető egészségügyi szolgáltatások kivételével
a Magyarországon szakmailag elfogadott, de a finanszírozásba még be nem
fogadott eljárás, gyógyszer, gyógyászati segédeszköz alkalmazása, illetve a
befogadott egészségügyi szolgáltatás befogadástól eltérő alkalmazása,
l) a kizárólag orvostudományi kutatás keretében nyújtott ellátások,
m) a biztosított kísérőjének részére az egészségügyi szolgáltató által
biztosított szállás és étkezés, kivéve, ha a biztosított a fogyatékos személyek
jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló törvény szerint fogyatékos
személynek minősül,
n) a járművezetői alkalmassági vizsgálatok,
o) a lőfegyvertartásra vonatkozó orvosi alkalmassági vizsgálatok,
p) alkohol, illetve kábítószer hatása alatt állás esetén a detoxikálás,
q) hatósági eljárásban alkohol, illetve kábítószer szintjének kimutatása
érdekében végzett vérvizsgálatok, vizeletvizsgálatok,
r) látlelet kiadása,
s) a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (a továbbiakban:
Pp.) 307. §-ának (2) bekezdése szerinti, az alperes elmeállapotára vonatkozó
szakorvosi véleményezés,
t) a biztosított nem kötelező védőoltással történő immunizálása, kivéve, ha a
külön jogszabály szerinti védőoltás térítésmentes,
u) az a)–t) pontban meghatározott ellátások keretében, annak részeként
kezdeményezett további járóbeteg-szakellátások.
3. A BIZTOSÍTOTT ÁLTAL RÉSZLEGES-, KIEGÉSZÍTŐ-, TELJES
TÉRÍTÉSI DÍJ ELLENÉBEN IGÉNYBE VEHETŐ EGÉSZSÉGÜGYI
SZOLGÁLTATÁSOK
Az az egészségügyi szolgáltatás, amely költségének fedezete az egészségügyi
törvény és a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII.
törvény (továbbiakban: Ebtv.) alapján a központi költségvetésben és az
Egészségbiztosítási Alapon keresztül sincs biztosítva, és e költség fedezetét az
egészségbiztosítási pénztár sem biztosítja, az egészségügyi szolgáltató által –
külön jogszabályban foglaltak figyelembevételével – meghatározott térítési díj
ellenében vehető igénybe.
3.1. A biztosított részleges térítés mellett jogosult:
a) 18 éves életkor alatt fogszabályozó készülékre;
b) a rágóképesség helyreállítása érdekében jogszabályban meghatározott
típusú fogpótlásra;
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c) külsődleges nemi jellegek megváltoztatására irányuló beavatkozásra,
kivéve, ha fejlődési rendellenesség miatt a genetikailag meghatározott nem
külsődleges jegyeinek kialakítása a cél;
3.2. A biztosított kiegészítő térítés mellett jogosult:
a) az egészségügyi ellátás keretében saját kezdeményezésére igénybe vett
egyéb kényelmi szolgáltatásokra, és
b) amennyiben állapota indokolja, az e feladatra finanszírozott szolgáltatónál
ápolás céljából történő elhelyezésre és ápolásra, ideértve a szükséges
gyógyszereket és az étkezést is.
A finanszírozott egészségügyi szolgáltató a 3.2. pont a) alapján a biztosított
részére – annak kezdeményezése alapján, az egészségügyi ellátás szakmai
színvonalának érintése nélkül – kiegészítő térítési díj ellenében egyéni igénye
szerinti étkezést, valamint az egészségi állapota által nem indokolt, az Ebtv.
14. § (2) bekezdés f) pontja szerinti elhelyezéstől eltérő, az intézmény e célra
kijelölt részlegében magasabb színvonalú elhelyezést nyújthat, amennyiben
a) a többletszolgáltatáshoz szükséges feltételek rendelkezésre állnak,
b) a biztosított az egészségügyi szolgáltatónál az ellátást a többletszolgáltatás
nélkül is igénybe vehetné, és
c) az egészségügyi szolgáltató a többletszolgáltatás nyújtása mellett a
finanszírozási szerződése szerinti kapacitáson folyamatosan és teljes körűen
tud ellátást nyújtani.
A Bajai Szent Rókus Kórházban lehetőség van magasabb komfortfokozatú
kórtermet igénybe venni az alábbi feltételek mellett:
Emelt komfortfokozat
1 ágyas
2 ágyas – 1 fő
2 ágyas
elhelyezésével
Önálló vizesblokk
Önálló vizesblokk
Önálló vizesblokk
Televízió
Televízió
Televízió
Hűtőgép
Hűtőgép
Hűtőgép
Internet hozzáférés
Internet hozzáférés
Internet hozzáférés
Díj: 5 000 Ft/nap
Díj: 6 000 Ft/nap
Díj: 3 000 Ft/fő/nap
A 3.2. b) pont alapján az ápolási osztályon orvosi beutalás alapján történő
elhelyezés és ápolás esetén, illetve krónikus fekvőbeteg-ellátásban ápolási
díjjal finanszírozott biztosított után a térítési díj 800 Ft/nap.
3.3. Teljes térítési díj
Teljes térítési díj ellenében veheti igénybe az egészségügyi szolgáltatást
– a nem biztosított személy,
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– az érvényes Társadalombiztosítási Azonosító Jelét (TAJ szám) igazoló
okmányt kötelezvényen (2. sz. melléklet) vállalt határidőre történő
bemutatást elmulasztó személy,
– államközi egyezmény, Európai Betegbiztosítási Kártya (azt helyettesítő
nyomtatvány) alapján térítésmentes ellátásra nem jogosult külföldi
állampolgár,
– az egészségügyi szolgáltató, amelynél a biztosított az azonnali ellátását
kezdeményezi, a biztosított vizsgálatát követően dönt az azonnali ellátás
szükségességéről. Amennyiben a vizsgálat megállapítása szerint a
biztosított egészségi állapota nem indokolja az azonnali ellátását, az
egészségügyi szolgáltató orvosa
a) a biztosítottat a beutalására jogosult orvoshoz irányítja,
b) ha a biztosított továbbra is kezdeményezi az azonnali ellátását,
tájékoztatja a biztosítottat az orvosi beutaló nélkül indokolatlanul igénybe
vett egészségügyi ellátásért fizetendő térítési díjról.
Az
Európai
Gazdasági
Térség
tagállamaiból,
Svájcból
valamint
Magyarországgal egészségügyi ellátásra vonatkozó egyezményt kötött
államokból érkező személyek egészségügyi ellátása a dolgozók által is ismert,
a tárgyban kelt OEP tájékoztató és a vonatkozó jogszabályi előírások alapján
történik az intézményi gyakorlatnak megfelelően.
3.3.1.

Fekvőbeteg ellátás teljes térítési díjai

Aktív fekvőbeteg ellátás teljes térítési díja
A felvett kórelőzmény, és előzetes diagnózis alapján az ellátás Homogén
Betegség Csoportját (továbbiakban HBCs), a hozzárendelt súlyszámot, és
annak 214 500 Ft-tal számított díját kell kalkulálni, és a beteg tájékoztatását
ez alapján kell megtenni. Speciális anyag, beépített eszköz felhasználása
esetén további térítést kell fizetni tételes áron (amennyiben HBCs-ben nem
kerül finanszírozásra).
Aktív minősítésű osztályon: a HBCs súlyszámnak 214 500 Ft-tal számított Ft
értéke.
Krónikus fekvőbeteg ellátás teljes térítési díja
A felvett kórelőzmény és az előzetes diagnózis alapján az ellátás súlyozott
ápolási napját és annak 7 500 Ft-tal számított díját kell kalkulálni, és a beteg
tájékoztatását ez alapján kell megtenni.
Krónikus minősítésű osztályon: a súlyozott ápolási napnak 7 500 Ft-tal
számított Ft értéke.
Műtét költsége
Műtét típusa

Ápolási nap

Kerekített térítési
díj (Ft)
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Hasplasztika
3-5
Zsírleszívás
0-2
Fülplasztika
0
Orrplasztika
0-2
Mellplasztika
0-3
Mellplasztika
0-3
Emlő-implantáció
1-3
Szerviz műtét
1
Minimál hasplasztika
1
Nem egészségügyi célú művi meddővé
2
tétel
Az emlő implantátumot a térítési díj nem tartalmazza.

141
59
59
86
149
209
117
35
70

000
000
000
000
000
000
000
000
000

68 000

Ápolási díj
Ápolási időtartamtól függően 14 000 Ft/nap. A magasabb komfortfokozatú
kórteremben történő elhelyezés esetén annak emelt napi díját is meg kell
fizetni.
3.3.2.

Járóbeteg ellátás teljes térítési díjai

Első vizsgálat esetén
Osztály, részleg
Sebészet
Traumatológia
Végtag, törzs, gerinc, koponya
Kéz seb
Köröm eltávolítás
Váll ficam
Térd punkció
Végtagi seb
Seb suturával
Alsó/felső végtag rövid/hosszú gipsz felhelyezéssel
Kéz seb flexor in/extensor in varrattal
Kézujj tűzés
Kézamputáció/kézgyulladás/kéz Krause
Szülészet-nőgyógyászat
Belgyógyászat
Neurológia
Gyermekgyógyászat
Fül-orr-gégészet

Kerekített térítési díj
(Ft)
3 500
3 500
3 500
34 000
18 000
6 000
4 000
3 400
10 000
7 500
42 000
6 000
55 000
3 500
3 500
3 500
2 500
2 500
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Szemészet
Urológia
Pszichiátria
Onkológia
Bőrgyógyászat
Tüdőgyógyászat
Mozgásszervi rehabilitáció
Izotóp
Ortopédia
Szájsebészet
Infektológia
Kardiológia
Gasztroenterológia – alapvizsgálat
Anaestheziológia

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3

500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
000

Visszarendelés esetén
Osztály
Sebészet
Traumatológia
Sebvizsgálat/vizsgálat gipszben, gipszlevétel
Alsó/felső végtagi hosszú/rövid gipsz csere
Szülészet-nőgyógyászat
Belgyógyászat
Neurológia
Gyermekgyógyászat
Fül-orr-gégészet
Szemészet
Urológia
Pszichiátria
Onkológia
Bőrgyógyászat
Tüdőgyógyászat
Mozgásszervi rehabilitáció
Izotóp
Ortopédia
Szájsebészet
Infektológia
Kardiológia
Gasztreoenterológia – alapvizsgálat
Diagnosztikus vizsgálatok

Kerekített térítési díj
(Ft)
3 000
3 000
3 000
7 000
3 000
3 000
3 000
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
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Vizsgálat típusa
EKG
Holter
Ergometer
ABPM
Szív-ultrahang
Terheléses UH vizsgálatok
Gyomortükrözés
Végbéltükrözés
Vastagbéltükrözés
ERCP
CTG
Mammográfia
CT
Koponya natív
Koponya natív+kontrasztanyagos
Mellkas natív
Mellkas natív+kontrasztanyagos
Teljes has és kismedence natív
Teljes has és kismedence natív+kontrasztanyagos
Nyaki lágyrész natív
Nyaki lágyrész natív+kontrasztanyagos
Gerinc/végtag natív
Gerinc/végtag natív+kontrasztanyagos
Ultrahang
Nyak
A vizsgálat tartalma:
 Pajzsmirigy UH
 Nyálmirigy UH
 Nyaki UH
Kiegészítésként vagy önállóan nyaki erek Dulpex
vizsgálata: Carotis
Has+kismedence
Izület 2x
Duplex végtagi erek
Emlő+axilla
UH –vezérelt aspiratio
4D Ultrahang Szülészet-nőgyógyászat
Röntgen vizsgálatok
Koponya 2 irányú
Mellkas AP

Kerekített térítési díj
(Ft)
2 000
5 500
4 000
3 000
8 000
16 000
13 000
3 400
16 500
18 500
3 000
3 500
8
25
11
34
18
42
10
27
8
26

500
000
000
000
000
000
000
500
000
000

6 000

6 500
4
3
3 600 / 5
4
5
15

500
600
400
000
000
000

1 700
1 400
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Gerinc felvételek 2 irányú
Nyak
Hát
Ágyék
Ízületek 2 irányú
Váll
Medence
Mellkas

1 700
1 900
1 600
2 300
1 600
4 500

Kerekített térítési díj
(Ft)
Egyéb egyszerű terápiás kezelések, elj.
2 000
Egyéb közepes terápiás kezelések, elj.
3 500
A szabályzatban nem szereplő ellátások igénybevételének térítési díja: az
ellátásért járó németpont × 7,5 Ft.
Egyéb diagnosztikák

Laborvizsgálatok
Aktivált parciális thromboplasztin idő
Alanin-amino-transzferáz
(ALAT,
SGPT)
meghatározás
Albumin
meghatározás
immun
módszerrel
vizeletben
Alfa-amiláz meghatározása szérumban
Alfa-amiláz meghatározása vizeletben és egyéb
test
Alfa-fetoprotein
meghatározása
szérumban
(terhes)
Alkalikus foszfatáz meghatározása
Allergén specifikus IgE meghatározása
Ammónia meghatározása szérumban
LE sejt
Anti-streptolizin O titer kvantitatív meghatározás
Aszparát-amino-transzferáz
(ASAT,
GOT)
meghatározás
ATPO
B12-vitamin meghatározása
C reaktív fehérje (CPR) kvantitatív meghatározása
CA 125
CA 15-3
CA 19-9
CA 724

Kerekített térítési díj
(Ft)
720
120
1 200
480
480
1 200
120
6720
4560
600
1 200
120
2200
1 200
960
2 400
2 400
2 400
2200
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Carcino-embrionális antigén (CEA) meghatározása
CK-MB meghatározása immungátlással
D-dimer kvantitatív meghatározása
DHEA-szulfát (DHEA-S) meghatározása
Digoxin meghatározása
D3 vitamin
EBV aspecifikus AT kimutatás
Etilalkohol meghatározása enzimatikus módszerrel
Ferritin meghatározása
Fibrinogén meghatározása
Follikulus Stimuláló Hormon (FSH) meghatározása
Folsav meghatározása plazmából, immunoassayvel
Foszfor meghatározása vizeletben
Gamma-glutamil-transzferáz meghatározása
Glukóz meghatározása hexokináz módszerrel
Glukóz mennyiségi meghatározása vizeletből és
egyéb
Glukóz terhelés
Haemoglobin
A1c
meghatározás
HPLC-vel
tömegspektr.
HDL koleszterin meghatározása, direkt módszerrel
Helicobacter AT meghatározása
Húgysav meghatározása
Húgysav meghatározása vizeletben
IgA meghatározása
IgE meghatározása
IgG meghatározása
IgM meghatározása
Inzulin meghatározása
Kalcium meghatározása vizeletben
Kálium meghatározása szérumban
Kálium meghatározása vizeletben
Karbamid meghatározása szérumban
Karbamid meghatározása vizeletben
Kardiális troponin I meghatározása
Klorid meghatározása szérumban
Klorid meghatározása vizeletben
Kortizol meghatározása testnedvekből
Kreatinin meghatározása enzimatikus
Kreatinin meghatározása vizeletből, enzimatikus
Kreatin-kináz (CK) meghatározása

1 800
840
6 000
2 400
1 200
2200
600
600
1 200
960
960
1 200
240
240
120
120
480
1 440

1

1

2

2

480
840
240
240
960
200
960
960
800
240
360
360
240
240
400
360
360
400
600
600
840
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LDL koleszterin meghatározása, direkt módszerrel
Lipáz meghatározása
Liquor albumin meghatározása
Liquor összfehérje meghatározása
Lithium meghatározása
Luteinizáló Hormon (LH) meghatározása
Magnézium meghatározása
Minőségi vérkép festése és kiértékelése
Nátrium meghatározása szérumban
Nátrium meghatározása vizeletben
Oszteokalcin meghatározása
Összes fehérje meghatározása vizeletben és
egyéb t.
Összes kalcium meghatározása
Összfehérje meghatározása szérumban
Összkoleszterin meghatározása
Ösztradiol meghatározása
Parathormon meghatározása
Progeszteron meghatározása
Prolaktin meghatározása
Prosztata specifikus antigén (PSA) meghatározása
Prosztata-specifikus antigén szabad frakció (fPSA)
Prothrombin meghatározása
Pszeudo-kolineszteráz meghatározása
Retikulocita számlálás automatával
Rheuma
faktor
kvantitatív
meghatározása,
immunkémia
Savas foszfatáz meghatározása (AcP)
Solubilis transzferrin receptor meghatározása
Széklet vér kimutatása, immunkémiai módszerrel
T3 szabad frakció meghatározása
Tejsav dehidrogenáz (LDH) meghatározása
Terhességi próba immunológiai módszerrel
Thrombin idő meghatározása
Thyreoidea-Stimuláló
Hormon
supersensitiv
meghatározása
Totál tesztoszteron meghatározása
Totál transzferrin meghatározása
TPHA vizsgálat
Trigliceridek meghatározása
Valproinsav
meghatározása
kromatográfiás
módszerrel

720
600
1 200
1 200
960
960
360
480
360
360
3 000
1 200

2
3

1
1
1
1

360
120
600
400
000
960
960
800
800
200
360
440

1 200
600
2 400
1 200
2 400
240
360
720
1 800
2160
720
480
600
1 800
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Vanilil-mandulasav meghatározása vizeletben
Vas meghatározása
Vaskötő kapacitás meghatározása
VDRL reakció
Vérkép, automatával
Albumin meghatározása szérumban
Kollagén keresztkötés
Összes bilirubin meghatározása szérumban
Direkt bilirubin meghatározása szérumban
Foszfor meghatározása szérumban
Karbamazepin szint meghatározása
Általános vizeletvizsgálat üledék nélkül
Vizelet üledékvizsgálat automatával
T4 szabad frakció meghatározás
AFP meghatározás (tumormarker)
Vvt süllyedés
Bakteriológiai vizsgálatok
Negatív tenyésztési eredmény esetén
Orr-torok-köpet
Fül, szem, bőrfelszín, hüvely, cervix, húgycső
Vizelettenyésztés
Seb, punktátum, genny, likvor
Hemokultúra
MRSA szűrés tenyésztéssel
Pozitív tenyésztési eredmény esetén
Aerob baktériumonként
Anaerob baktériumonként
MRSA identifikálás és rezisztencia, MIC
Gomba tenyésztés agaron
Mycobacterium festése (Ziehl-Neelsen)
Bakteriológiai vizsgálatok esetén a térítési díj megfizetésének módja:
A beteg utólag fizeti meg a
eredményétől függően.

fentieknek megfelelő

díjat a

2 400
360
360
240
720
120
2 400
120
120
120
2160
120
720
2 400
1 200
120

1000
1500
1000
1800
1800
1500
2000
4500
3500
800
800

vizsgálat

A táblázatban nem szereplő tételek térítési díja:
 ellátásért járó németpont × 2 Ft.
4. A
284/1997.
(XII.23.)
KORMÁNYRENDELET
2.
SZÁMÚ
MELLÉKLETÉBEN
MEGHATÁROZOTT,
A
KÖTELEZŐ
EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁS ELLÁTÁSAI KERETÉBEN IGÉNYBE NEM
VEHETŐ EGYES EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK TÉRÍTÉSI DÍJAI
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1.

2.

3.

A
Lőfegyvert munkakörükből eredően tartani szándékozó, illetve
tartó személyek (I. csoport) lőfegyvertartásra való egészségi
alkalmasságának pszichológiai vizsgálata
a) első fokon
b) másodfokon
Lőfegyvert tartani szándékozó, illetve tartó személyek (II.
csoport) lőfegyvertartásra való alkalmassági vizsgálata
A orvosi alkalmassági vizsgálat
.
a) ha a 40. életévét még nem töltötte be:
aa) első fokon
ab) másodfokon
b) ha a 40. életévét betöltötte, de a 60. életévét még nem
érte el:
ba) első fokon
bb) másodfokon
c) ha a 60. életévét betöltötte, de a 70. életévét még nem
érte el:
ca) első fokon
cb) másodfokon
d) ha a 70. életévét betöltötte:
da) első fokon
db) másodfokon
B pszichológiai alkalmassági vizsgálat
.
a)
első fokon
b)
másodfokon
Gépjármű-vezetői, belvízi hajózási szolgálati és belvízi
kedvtelési célú vízijármű-vezetői alkalmassági vizsgálat
a) ha a 40. – gépjármű-vezetői alkalmassági vizsgálat
esetén az 50. – életévét még nem töltötte be:
aa) első fokon
ab) másodfokon
b) ha a 40. – gépjármű-vezetői alkalmassági vizsgálat
esetén az 50. – életévét betöltötte, de a 60. életévét még
nem érte el:
ba) első fokon
bb) másodfokon
c) ha a 60. életévét betöltötte, de a 70. életévét még nem
érte el:
ca) első fokon

B

7 200 Ft
12 000 Ft

7 200 Ft
10 800 Ft

4 800 Ft
7 200 Ft

2 500 Ft
4 800 Ft
1 700 Ft
3 200 Ft

7 200 Ft
12 000 Ft

7 200 Ft
10 800 Ft

4 800 Ft
7 200 Ft

2 500 Ft
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4 800 Ft

5.

cb) másodfokon
d) ha a 70. életévét betöltötte:
da) első fokon
db) másodfokon
Alkohol szintjének kimutatása érdekében végzett vér- és
vizeletvétel
Kábítószer szintjének kimutatása érdekében végzett

6.

a) vérvétel
b) vizeletvétel
Látlelet készítése és kiadása

3 200 Ft
1 600 Ft
3 500 Ft

7.

Részeg személy detoxikálása

7 200 Ft

8.

Kábítószer hatása alatt álló személy akut ellátása

7 200 Ft

9.

Tengeri hajózási egészségi alkalmassági vizsgálat

4.

a) tengeri hajózási szolgálatot teljesítő személy alkalmassági
vizsgálata
aa) az egészségi alkalmasság első vizsgálata
ab) az egészségi alkalmasság időszakos vagy soron
kívüli vizsgálata
b) I. és II. osztályú tengeri kedvtelési célú tengeri vízijárművezetők alkalmassági vizsgálata
ba) az egészségi alkalmasság első vizsgálata
bb) az egészségi alkalmasság időszakos vagy soron
kívüli vizsgálata
c) III. és IV. osztályú tengeri kedvtelési célú tengeri
vízijármű-vezetők alkalmassági vizsgálata
ca) az egészségi alkalmasság első vizsgálata
cb) az egészségi alkalmasság időszakos vagy soron
kívüli vizsgálata
10. Igazságügyi szakértői tevékenység kivételével jogszabály által
elrendelt vagy egyéb háziorvosi, orvosszakértői vizsgálatok és
szakvéleményezés,
kivéve,
ha
a
vizsgálatra
és
szakvéleményezésre
társadalombiztosítási
vagy
szociális
juttatásra, kedvezményre való jogosultság megállapítása
céljából kerül sor
11. Hivatásos sportolók sportegészségügyi vizsgálata
12. Hivatásos sportolók további sportegészségügyi szakvizsgálata

1 700 Ft
3 200 Ft
4 800 Ft

19 200 Ft
15 600 Ft

12 000 Ft
9 700 Ft

9 700 Ft
7 200 Ft
7 200 Ft

9 700 Ft
Az
adott
ellátásnak
a
közfinanszíroz
ásban
érvényesíthet
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ő díja
13. Repülő-egészségügyi alkalmassági vizsgálat
a) 1. egészségügyi osztály
aa) első, illetve kibővített (terheléses EKG, teljes körű
szemészeti vagy teljes körű fül-orr-gégészeti
vizsgálatra is kiterjedő) vizsgálat
ab) időszakos vizsgálat
b) 2. egészségügyi osztály
ba) első, illetve kibővített (terheléses EKG vizsgálatra is
kiterjedő) vizsgálat
bb) időszakos vizsgálat
c) 3. egészségügyi osztály
ca) első, illetve kibővített (terheléses EKG, teljes körű
szemészeti vagy teljes körű fül-orr-gégészeti
vizsgálatra is kiterjedő) vizsgálat
cb) időszakos vizsgálat
a
mellkas-szűrővizsgálat
(tüdőszűrés),
melynek
14. Az
igénybevételére nem az egészségügyi hatóság által a fertőző
betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges
járványügyi intézkedésekről szóló miniszteri rendelet szerint
kötelezően elrendelt szűrővizsgálat keretében, vagy nem a
kötelező
egészségbiztosítás
keretében
igénybe
vehető
betegségek megelőzését és korai felismerését szolgáló
egészségügyi
szolgáltatásokról
és
a
szűrővizsgálatok
igazolásáról szóló miniszteri rendelet szerinti korhoz kötött
szűrővizsgálat keretében, vagy nem jogszabály által előírt, a
szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 4. § (1)
bekezdése
szerinti
szakképzési
intézményekben
és
felsőoktatási intézményben oktatásban részesülők szakmai
alkalmassági vizsgálatai keretében kerül sor.
15. A foglalkoztathatóság szakvéleményezése
a) közfoglalkoztatási
jogviszonyhoz
szükséges
szakvélemény esetén
b) a
büntetésként
kiszabott
közérdekű
munka
végrehajtásához szükséges szakvélemény esetén
c) az a) és a b) pontban nem említett esetben

28 700 Ft

16 100 Ft
13 800 Ft
9 200 Ft
28 700 Ft

16 100 Ft
1 700 Ft

1900
Ft/fő/eset
1900
Ft/fő/eset
3300
Ft/fő/eset
történő 2 000 Ft
kivéve

16. Járványügyi érdekből nem kötelező védőoltással
immunizálás,
a) a térítésmentes védőoltással történő immunizálást és
b) – az a) pont hatálya alá nem tartozó körben is – a
pneumococcus baktérium, a human papilloma vírus és az
influenza megbetegedés elleni immunizálást
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5. EGÉSZSÉGÜGYI DOKUMENTÁCIÓRÓL MÁSOLAT KÉSZÍTÉSÉNEK
DÍJA
Kivéve: 1997. évi Eüak. 23. § (1), Be. 71. § (1) szabályozott esetkör
I. Papíralapú dokumentáció
Díjak
másolása
1. Nem teljes dokumentáció
esetén
A/4 (oldalanként)
100.- Ft
A/3 (oldalanként)
100.- Ft
2. Teljes egészségügyi
5000.- Ft
dokumentáció vagy 50 oldal
felett
II. Elektronikus másolat –
700.- Ft/db
CD/DVD
Amennyiben a kérelmező az egészségügyi dokumentáció másolat/ok
postázását kéri, a fenti díjakon felül még az aktuális postaköltséget meg kell
térítenie.
6. TEMETÉST ELŐKÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁS, TETEMTÁROLÁS
Temetést előkészítő szolgáltatás díja
bruttó 8 655 Ft
Tetemtárolás díja 48 órán túl
bruttó 1 630 Ft/munkanap
7. KÖZÉRDEKŰ ADAT IRÁNTI IGÉNY TELJESÍTÉSÉNEK KÖLTSÉGE
A közérdekű adat iránti igényteljesítés költségtérítésének mértéke
301/2016. (IX. 30.) Korm. rendelet előírásai szerint.

a

8. SZÁLLÁSHELY IGÉNYBEVÉTELE
Az orvos-szállón, amennyiben van szabad szálláshely, a hozzátartozóját
kísérő illetve egyéb személy, ha elhelyezést kíván igénybe venni, 2.500
Ft/nap térítési díj fizetendő. Megkezdett napnak minősül, és a térítési díjat ki
kell fizetni, amennyiben tárgynapon a szobát 12 óráig nem hagyja el. A
szállás igénybevétele esetén az igénybe venni tervezett napoknak megfelelő
térítési díjat előre az intézmény pénztárába be kell fizetni, a szálláshely
elfoglalásakor és kiköltözéskor leltár készül a felszerelési tárgyakról.
Kísérő által fizetendő térítési díj
Gyermekét (0-14. éves korig) kísérő személy, amennyiben a gyermekkel egy
szobában, étkezéssel történő elhelyezését igényli, 1.500 Ft/nap térítési díj
fizetendő. Megkezdett napnak minősül, és a térítési díjat ki kell fizetni,
amennyiben tárgynapon a szobát 12 óráig nem hagyja el a kísérő és a
gyermek.
Nem minősül kísérőnek az ellátásban részesülő biztosított szülője, törvényes
képviselője és közeli hozzátartozója, amennyiben a biztosított az ellátás
igénybevételének megkezdésekor a 14. életévét nem töltötte be, illetve a
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fogyatékos személy kísérője, így 14. életévét be nem töltött gyermek
kísérőjének és fogyatékkal élő beteg kísérőjének nem kell térítési díjat
fizetnie, szállás az anyaszállón étkezéssel.
9. TÉRÍTÉSI DÍJ BEFIZETÉSÉNEK MÓDJA
A szolgáltatások megkezdése előtt a beteget tájékoztatni kell a térítési díj
fizetési kötelezettségről.
Az ellátás igénybevételére jogviszonyt kell létesíteni a magánszeméllyel, az
ellátást nyújtó szakmai osztály/egység (továbbiakban: ellátó osztály)
vezetőjének (3. sz. melléklet). A vonatkozó dokumentumot három
példányban az ellátó osztály/részleg készíti el. Ügyeleti időben a dokumentum
elkészítése az ügyeletes orvos feladata. A dokumentumot a szolgáltató
részéről a főigazgató által delegált jogkörben a gazdasági igazgató írja alá.
Ügyeleti időben az aláírás az ügyeletes orvos kizárólagos jogköre. A
dokumentumból egy példány a magánszemélyé, egy példányt az osztályon a
kórlapjában, és egy példányt a pénzügyi csoportban kell megőrizni.
A szolgáltatást végző orvosnak a feladata, hogy a dokumentum
elkészítéséhez szükséges szakmai tartalmi elemeket (írásban, aláírásával és
bélyegzőjének lenyomatával ellátva) meghatározza.
A jogviszony létesítésével egyidejűleg a szolgáltatás díjáról a pénzügyi
csoportnak kell számlát készíteni. A számla ellenértékét az ellátást
megelőzően a kórház pénztárában kell befizetni. Gazdálkodó szervezetek,
vállalkozók esetén szerződés alapján átutaláson alapuló fizetési mód is
lehetséges. Abban az esetben, ha a külföldi állampolgár a számla ellenértékét
nem tudja kifizetni, akkor az érintett osztálynak/részlegnek kötelezvényt kell
kitölteni két példányban (1. sz. melléklet), amit a betegadminisztrációs
irodának kell eljuttatni további ügyintézés céljából. Abban az esetben, ha a
vizsgálatra jelentkezésekor a betegnél nincs TAJ kártya, akkor az érintett
osztálynak/részlegnek kötelezvényt kell kitölteni két példányban (2. sz.
melléklet), amit a betegadminisztrációs irodának kell eljuttatni további
ügyintézés céljából. A beteget sárga csekkel kell ellátni ezekben az
esetekben. Ügyeleti időben ezeket a feladatokat az osztály köteles ellátni. A
térítési díj befizetéséről az osztályon bizonylatot kell kiállítani, és a beteg
részére annak második példányát kell átadni. A térítési díj elszámolását a
pénztár felé az ellátást követő munkanapon meg kell tenni.
A térítési díjak felülvizsgálata szükség szerint, illetve jogszabályi változásra
figyelemmel történik.
Jelen szabályzat az ÁEEK, mint fenntartó általi jóváhagyás napján lép
hatályba.

