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HIVATKOZÁSOK - IRÁNYADÓ JOGSZABÁLYOK 
 

A Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház térítési díj szabályzata az alábbi 

törvények és jogszabályok figyelembe vételével készült: 

● 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről,  

● 1997. évi LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól  

● 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi 

LXXXIII. törvény végrehajtásáról  

● 284/1997. (XII. 23.) Korm. rendelet a térítési díj ellenében igénybe vehető egyes 

egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról  

● 2015. évi CXXIII. törvény az egészségügyi alapellátásról  

● 51/1997. (XII. 18.) NM rendelet a kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető 

betegségek megelőzését és korai felismerését szolgáló egészségügyi szolgáltatásokról és a 

szűrővizsgálatok igazolásáról  

● 89/1995. (VII.14.) Kormányrendelet a foglalkozás-egészségügyi szolgálatról 

● 52/2006. (XII. 28.) EüM rendelet a sürgős szükség körébe tartozó egyes egészségügyi 

szolgáltatásokról 

● 9/1993. (IV.2.) NM rendelet az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási 

finanszírozásának egyes kérdéseiről 

● A szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 883/2004/EK rendelet  

● A 883/2004/EK rendelet végrehajtásáról szóló 987/2009/EK rendelet 

● A magyar-szovjet szociálpolitikai egyezmény végrehajt. szóló 7/1964. (VIII.30.) MüM 

rendelet  

● A magyar-jugoszláv szociálpolitikai egyezményről szóló 1959. évi 20. sz. tvr. 11. cikke  

● A magyar-bosnyák szociális biztonsági egyezményről szóló 2009. évi II. törvény 12. cikke  

● A magyar-montenegrói szociális biztonsági egyezményről szóló 2008. évi LXXII. törvény 

12. cikke  

● A magyar-szerb szociális biztonsági egyezményről szóló 2013. évi CCXXXIV. törvény 12. 

cikke  

● 17/1984. (III. 27.) MT rendelet a magyar-angolai egészségügyi együttműködési 

egyezményről  

● 14/1975. (V. 14.) MT rendelet a magyar-koreai egészségügyi együttműködési egyezményről  

● 47/1978. (X. 4.) MT rendelet a magyar-iraki egészségügyi együttműködési egyezményről  

● 15/1981. (V. 23.) MT rendelet a magyar-jordániai egészségügyi együttműködési 

egyezményről  

● 1969. évi 16. törvényerejű rendelet a magyar-kubai egészségügyi együttműködési 

egyezményről  

●  29/1974. (VII.10.) MT rend. a magyar-mongol egészségügyi együttműködési egyezményről  

● 33/1979. (X. 14.) MT rend. a magyar-kuvaiti egészségügyi együttműködési egyezményről  
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1. A SZABÁLYZAT CÉLJA 
 

A szabályzat célja a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (továbbiakban NEAK) 

finanszírozásával le nem fedett kiegészítő és teljes térítési díj (továbbiakban: térítési díj) 

ellenében igénybe vehető betegellátási szolgáltatások díjtételeinek, valamint a fizetési 

kötelezettséggel érintett személyek körének meghatározása. 
 

2. A SZABÁLYZAT HATÁLYA 
 

A Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház (továbbiakban: Kórház) valamennyi 

dolgozója - foglalkoztatási formától függetlenül - jelen szabályzat előírásai szerint köteles 

eljárni a térítésköteles egészségügyi szolgáltatások nyújtásánál. 

A szabályzat hatálya kiterjed 

− minden érvényes társadalombiztosítással nem rendelkező magyar és külföldi 

állampolgárra, 

− mindazon személyekre, akik a kötelező egészségbiztosítási ellátásai keretében igénybe 

nem vehető egészségügyi ellátást, szolgáltatást vesznek igénybe. 
 

3. A SZABÁLYZAT TARTALMA 
 

Jelen szabályzat tartalmazza a térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi 

szolgáltatások térítési díjáról szóló 284/1997. (XII. 23.) Korm. rendeletben 1. § (6) 

bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a Kórház hatáskörében megállapítható térítési 

díjak képzésére, mértékére, nyilvánosságra hozatalára, a térítési díjak befizetésének rendjére, 

valamint azok mérséklésére illetve elengedésére vonatkozó rendelkezéseket. 

A térítési díjak mértékét a mellékletek tartalmazzák, ahol a feltüntetett díjak bruttó árak. A 

térítési díjakat évente egyszer felül kell vizsgálni és szükség esetén az infláció mértékétől és 

a finanszírozás változásától függően korrigálni kell. A pénzbeszedés részletes szabályait a 

Kórház Pénzkezelési Szabályzata tartalmazza. 
 

4. TÉRÍTÉSI DÍJ FIZETÉSÉRE KÖTELEZETTEK KÖRE ÉS TÉRÍTÉSI 

DÍJKÖTELES SZOLGÁLTATÁSOK 
 

4.1. Térítési díj fizetésére kötelezettek köre 
 

Térítési díj fizetésére kötelezett minden érvényes biztosítással nem rendelkező magyar és 

külföldi állampolgár. Ezek a személyek a következők: 

a.) magyar állampolgár, aki nem rendelkezik a törvényileg előírt biztosítási igazolások 

valamelyikével (TAJ kártya vagy Európai Egészségbiztosítási Kártya), 

b.) magyar állampolgár, aki nem rendelkezik biztosítási jogviszonnyal (érvénytelen TAJ kártya), 

c.) olyan az Európai Unió tagállamaiból érkező állampolgár, aki nem rendelkezik Európai 

Egészségbiztosítási Kártyával vagy Kártyahelyettesítő nyomtatvánnyal, 

d.) az Európai Unió tagállamaiból érkező állampolgár, aki nem sürgős ellátást vesz igénybe; 

e.) olyan nemzetközi egyezményes (államközi szerződéses) országból érkező külföldi 

állampolgár, aki nem sürgős ellátást vesz igénybe, 

f.) olyan külföldi állampolgár, aki nem EU állampolgár és nem tartozik valamely nemzetközi 

egyezmény hatálya alá, 

g.) olyan külföldi állampolgár, aki nem rendelkezik állandó magyarországi tartózkodásra 

jogosító személyi igazolvánnyal, letelepedés céljából kapott tartózkodási engedéllyel. 

Az egyes külföldi állampolgárok számára nyújtott egészségügyi ellátások szabályairól 

részletes tájékoztatót a 18/A és 18/B. sz. melléklet tartalmaz. 
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4.2. Térítésköteles ellátások 
 

Az alábbi pontokban felsorolt ellátások biztosítottak számára is csak teljes térítés ellenében 

nyújthatók: 
 

4.2.1. Társadalombiztosítás által nem finanszírozott ellátások 

− munkahigiénés szűrő- és ellenőrző vizsgálatok, illetve ennek keretében/részeként 

kezdeményezett további járóbeteg-szakellátások,  

− különösen veszélyes, extrém sportolás, szórakoztató-szabadidős tevékenység (vízisízés, jet-

ski, vadvízi evezés, hegy- és sziklamászás az V. foktól, magashegyi expedíció, bázisugrás, 

mélybe ugrás/bungee jumping, falmászás, roncsautó/auto-crash sport, rally, hőlégballonozás, 

félkezes és nyílttengeri vitorlázás, sárkányrepülés, ejtőernyőzés, paplanernyőzés, műrepülés) 

közben bekövetkezett baleset miatt szükségessé vált ellátások, illetve, ennek 

keretében/részeként kezdeményezett további járóbeteg-szakellátások. E tekintetben 

balesetnek az emberi szervezetet ért olyan egyszeri külső hatás minősül, amely a sérült 

akaratától függetlenül, hirtelen vagy aránylag rövid idő alatt következik be, és sérülést, 

mérgezést vagy más (testi, lelki) egészségkárosodást, illetőleg halált okoz, 

− gondnokság alá helyezési eljárás során a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 

(a továbbiakban: Pp.) 307. §-ának (2) bekezdése szerinti, az alperes elmeállapotára 

vonatkozó szakorvosi véleményezés, 

− 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, 

− elhunytak hűtése és kegyeleti szolgáltatások elvégzése, 

− egészségügyi dokumentumok kiadásával, iratmásolással kapcsolatos szolgáltatások 
 

4.2.2. Nem orvosi indikáció alapján végzett beavatkozások, vizsgálatok 

− a nem gyógyító célú, kizárólag esztétikai vagy rekreációs célból nyújtott egészségügyi 

szolgáltatás, 

− a nem egészségügyi indokból végzett művi meddővé tétel, 

− az egészségi állapotot pozitív irányban alapvetően nem befolyásoló, szakmailag nem 

bizonyítottan hatásos ellátás, 

− a fenti 3 pontban meghatározott ellátások következményeinek elhárítására, illetve az eredeti 

állapot visszaállítására irányuló egészségügyi szolgáltatások, 

− nem orvosi indikáció alapján kért laborvizsgálat és képalkotó diagnosztikai ellátás, 

− a fenti pontokban meghatározott ellátások keretében, annak részeként kezdeményezett 

további járóbeteg-szakellátások, 

− beteg kérése alapján használt, a kórházban alkalmazottól eltérő, NEAK tételes finanszírozása 

alá tartozó speciális/extra implantátum. 

A nem orvosi indikáció alapján végzett beavatkozások, és egyéb térítésköteles egészségügyi 

ellátások díját a 6. sz. melléklet tartalmazza. 
 

4.2.3. Jogszabályban meghatározott térítési díjon nyújtott szolgáltatások 

a.) 284/1997sz. Korm. rendeletben szabályozott egészségügyi szolgáltatások díja 

A biztosítottak által is csak a költségek teljes térítése mellett vehetők igénybe a 284/1997. 

(XII. 23.) sz. Korm. rendelet 2.sz. mellékletében felsorolt egészségügyi szolgáltatások, 

melyek díját a 4. sz. melléklet tartalmazza. 

b.) 89/1995. Korm. rendeletben szabályozott foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálat 

díja 

A foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálat keretében az intézménnyel szerződésben 

nem álló munkavállalók részére – munkáltatójuk megkeresésére, vagy azok önálló 
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kezdeményezésére – az elvégzendő vizsgálatokért a 89/1995. (VII.14.) Kormányrendelet 

alapján a 7. sz. melléklet szerinti térítési díjakat kell alkalmazni.  
 

4.2.4. Kiegészítő térítési díj befizetése ellenében igénybe vehető szolgáltatások 

A biztosított kiegészítő térítési díj mellett jogosult 

− az egészségügyi ellátás keretében saját kezdeményezésére igénybe vett egyéb kényelmi 

szolgáltatásokra és 

− amennyiben állapota indokolja, az e feladatra finanszírozott szolgáltatónál ápolás céljából 

történő elhelyezésre és ápolásra, ideértve a szükséges gyógyszereket és az étkezést is. 
 

4.3. A biztosítási jogviszony előzetes igazolása nélkül is ellátandó esetek 
 

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény rendelkezései alapján, Magyarország 

területén tartózkodó valamennyi személy részére igénybevétel alapjául szolgáló jogviszony 

előzetes igazolása nélkül biztosítani kell  

− a járványügyi ellátások közül a kötelező védőoltást (kivéve a külföldre történő kiutazás miatt 

szükséges védőoltást), a járványügyi érdekből végzett szűrővizsgálatot, a kötelező orvosi 

vizsgálatot, a járványügyi elkülönítést, a fertőző betegek szállítását; 

− a mentést, amennyiben az adott személyi sérüléssel járó baleset, tömeges baleset, 

egészségügyi válsághelyzet, életveszély, vagy annak gyanúja, heveny vagy riasztó tünetekkel 

járó esetek, szülészeti esemény, ha az erős fájdalom vagy egyéb súlyos heveny tünet 

csillapítása, heveny tudatzavar, veszélyeztető állapot vagy annak gyanúja miatt azonnali 

ellátásra szorul; 

− sürgős szükség esetén a külön jogszabályban meghatározott ellátásokat. 
 
 

5. TÉRÍTÉSI DÍJAK 
 

A./ Az érvényes biztosítással nem rendelkező betegek egészségügyi ellátására vonatkozó 

térítési díjak 

A térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról 

szóló 284/1997. (XII. 23.) Korm. rendeletben 1. § (6) bekezdésében foglalt felhatalmazás 

alapján a Kórház az érvényes biztosítással nem rendelkező betegek esetén, az alábbi módon 

számított díjakat alkalmazza fekvő- és járóbeteg-szakellátás és diagnosztikai szolgáltatások 

igénybevételekor. 
 

5.1. Aktív fekvőbeteg ellátás díja 

Aktív fekvőbeteg osztályon történő ellátás esetén az ellátási díj alapja az adott eset 

„Homogén Betegségcsoport” (HBCS) szerinti besorolása. Az ellátás díját az ellátás aktuális 

HBCS súlyszáma, és az 1. sz. mellékletben 1. pontjában meghatározott Kórházi szorzó és 

aktuális HBCS forintérték szorzata adja. Amennyiben beépítésre kerül implantátum vagy 

esetfinanszírozott eszköz, abban az esetben annak ára is hozzáadódik az ellátás díjához. A 

HBCS listát a hozzátartozó súlyszámmal és egyéb jellemzőivel az egészségügyi szakellátás 

társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV.2.) NM rendelet 

tartalmazza. 
 

5.2. Rehabilitációs és krónikus fekvőbeteg ellátás díja 

Krónikus és rehabilitációs osztályon történő ellátás esetén az ellátási díj alapja az ápolási 

napok száma, mely krónikus és rehabilitációs szolgáltatást nyújtó osztályonként differenciált 

szorzóval kerül korrigálásra. Az ellátás díját az ápolási napok száma, a krónikus és 

rehabilitációs szakmai szorzó, az alkalmazott Kórházi szorzó és a krónikus ápolási napidíj 

aktuális forintértékének szorzata adja.  
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Amennyiben olyan, nagy értékű diagnosztikai ellátást is igénybe vesz a beteg, mely nem 

része a krónikus finanszírozásnak (pl. CT, MRI), abban az esetben a diagnosztikai ellátások 

NEAK szerint finanszírozott összegének megfelelő díj kerül számlázásra a krónikus ellátási 

díjon felül. A térítési díjat a 2. sz. melléklet 1. pontja tartalmazza.  
 

5.3. Járóbeteg-szakellátás díja 

Járóbeteg-szakellátást, illetve járóbetegként diagnosztikai ellátást igénybe vevők esetén a 

térítési díj számításának alapja az ellátás során végzett tevékenységek, vizsgálatok és 

beavatkozások összesített OENO (WHO) pontértéke. Az így kapott összpontszám, a Kórházi 

szorzó és az aktuális OENO (WHO) pont forintérték - melyeket az 1. számú melléklet 2. 

pontja tartalmaz - szorzata adja az ellátás díját, kivéve a fix díjas ellátásokat. 

A tevékenységlistát a hozzátartozó OENO (WHO) pontértékekkel az egészségügyi 

szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV.2.) 

NM rendelet tartalmazza. 
 

 

 

B./ Az érvényes biztosítással rendelkező betegek által is csak térítési díj fizetése mellett 

igénybe vehető szolgáltatások térítési díja 
 

5.4. Ápolási ellátás díja 

Az ápolási célú fekvőbeteg-szakellátás célja, hogy az aktív orvosi ellátásra nem szoruló, és a 

családi gondozást átmenetileg nélkülözők számára nyújtson ellátást az egyéni 

szükségletekhez igazodóan.  

Az Ebtv. 23/A. § c) pontja alapján az ápolási osztályon orvosi beutalás alapján történő 

elhelyezés és ápolás esetén a biztosított beteg is 800 Ft/nap kiegészítő térítési díjat fizet.  (3. 

sz. melléklet 1. pont) 
 

Az Ebtv. 23/A. § c) pontja és a 284/1997. (XII. 23.) Korm. rend. 1. sz. melléklet 5. pontja 

alapján krónikus fekvőbeteg-ellátásban 800.- Ft/nap ápolási díj fizetésére kötelezett a 

biztosított beteg is a felvételt követő 181. naptól kezdődően. (2. sz. melléklet 2. pont) 

A kiegészítő térítési díj fizetési kötelezettség tudomásulvételéről a betegnek nyilatkozatot 

kell tennie, melyet a 10. sz. mellékletet tartalmaz. 
 

5.5. Kényelmi szolgáltatás díja 

Az Ebtv. 23/A. § b) pontja alapján a biztosított, vagy térítésköteles ellátású beteg az 

egészségügyi ellátás keretében saját kezdeményezésére igénybe vett kényelmi 

szolgáltatásokért kiegészítő térítési díjat köteles fizetni.  

5.5.1. Aktív fekvőbeteg ellátás során igénybe vehető kényelmi szolgáltatás 

A Kórház a NEAK által finanszírozott tevékenységét kiegészítve, szabad kapacitás 

terhére aktív fekvőbeteg-ellátás tevékenysége keretében kiegészítő térítéses szolgáltatást 

nyújt. Kényelmi szolgáltatásként ezen szobákban hűtőt, TV-t, ingyenes wifi szolgáltatást, 

étel és ital melegítésére alkalmas eszközöket (mikrohullámű sütő, vízforraló készülék) 

tudunk biztosítania szolgáltatást igénybevevő betegek számára. A szolgáltatást 

igénybevevő betegek - ágykihasználtság függvényében - Főigazgatói engedély alapján 

kérhetik 2 ágyas szobában egyedüli elhelyezésüket. 

Az aktív fekvőbeteg ellátás mellett igénybe vehető kényelmi szolgáltatást nyújtó 

szobákért fizetendő kiegészítő térítési díjat a 5. sz. melléklet 1. pontja tartalmazza. 
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5.5.2. Rehabilitációs és krónikus fekvőbeteg ellátás során igénybe vehető kényelmi 

szolgáltatás 

Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről 

szóló 60/2003. (10. 20.) ESzCsM rendeletben meghatározottakon felül a Kórház csákvári 

telephelyén a Mozgásszervi Rehabilitációs Osztályon és a Krónikus Belgyógyászati 

Osztályon a beteg kérésére lehetőség van az Ebtv. 23/A. § b) pont rendelkezései szerint 

kiegészítő térítési díj fizetési kötelezettség mellett kényelmi szolgáltatásokat nyújtó 

szobákban történő elhelyezés igénybevételére.  

A magasabb színvonalú elhelyezést biztosító szoba az alábbi kényelmi 

többletszolgáltatásokat nyújtja: 

 fürdőszoba zuhanyzóval 

 hűtőgép 

 szabályozható légkondicionálás 

 TV 

 ingyenes wifi szolgáltatás 

 étel, ital melegítésére alkalmas eszközök (vízforraló, mikrohullámú sütő) 

 kényelmes, korszerű bútorzat (fotel, festmény, egyéb díszítmények) 

A krónikus fekvőbeteg ellátás mellett igénybe vehető kényelmi szolgáltatást nyújtó 

szobákért fizetendő kiegészítő térítési díjat a 2. sz. melléklet 3. pontja tartalmazza. A 

kényelmi szolgáltatás tartalmát és igénybevételének feltételeit részletező Tájékoztatót, 

valamint az igénybevétel esetén megkötendő Egészségügyi Szolgáltatási Szerződés 

mintát a 2/A és a 2/B. sz. melléklet tartalmazza. 
 

5.5.3. Ápolási ellátás során igénybe vehető kényelmi szolgáltatás 

Az Ápolási Osztály által nyújtott kényelmi szolgáltatások kiegészítő térítési díját az Ebtv. 

23/A. § b) pontja alapján az 5.4. pontban meghatározott ápolási díjon felül számlázzuk ki. 

Az Ápolási Osztály az alábbi kényelmi szolgáltatásokat nyújtja: 

− szobákban barátságos, komfortos bútorzat, 

− TV 

− minden ágyon prevenciós, szükség esetén terápiás magas szakmai kritériumoknak 

megfelelő antidecubitor matracot biztosítunk, 

− Bioptron lámpa biztosítása. 

Az Ápolási Osztályon a kényelmi szolgáltatás nyújtásáért fizetendő kiegészítő térítési díj 

mértékét a 3. sz. melléklet 2. pontja tartalmazza. A Felvételi adatlapot valamint az 

igénybevétel esetén megkötendő Megállapodás mintát a 3./A. és a 3/B. sz. melléklet 

tartalmazza. 

5.5.4. Gyermekükkel együtt felvett szülő/kísérő részére szállás és étkezés biztosítása 

Az Ebtv. 18. § (6) bekezdése alapján térítési díj ellenében vehető igénybe 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. 

5.5.5. Együtt szülésnél hozzátartozó részére egyszer használatos szett biztosítása  

5.5.6. Fizikoterápiás és masszázs kezelésekhez egyszer használatos lepedő biztosítása 

A 5.5.4., 5.5.5. és az 5.5.6. pontokban szereplő kényelmi szolgáltatásokért fizetendő térítési 

díj mértékét az 5. sz. melléklet tartalmazza. 
 

5.6. Kegyeleti szolgáltatások 

Kórházunk térítési díjat számít fel az elhunytak hűtéséért és kegyeleti szolgáltatás 

elvégzéséért, melynek díját a 8. sz. melléklet tartalmazza. 
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5.7. Adatszolgáltatással kapcsolatos díjak 

Az 1997. évi CLIV. törvény24. §-a alapján a beteg jogosult az egészségügyi dokumentációba 

betekinteni, valamint arról saját költségére másolatot kérni. Az egészségügyi 

dokumentációkkal kapcsolatos térítési díjakat a 9. sz. melléklet tartalmazza. 
 

6. TÉRÍTÉSI DÍJAK MÉLTÁNYOSSÁGI KEDVEZMÉNYE 
 

A Kórház által nyújtott szolgáltatásokért fizetendő térítési díjat a kérelmező indokaira és 

szociális helyzetére tekintettel egyedi méltányosság alapján a gazdasági igazgató 

egyetértésével a főigazgató korlátlanul mérsékelheti, elengedheti.  

Méltányossági kedvezmény igénybevételéért a beteg írásbeli kérelemmel fordulhat a 

főigazgatóhoz, melyben fel kell tüntetni a kérelem részletes indokát és az azt igazoló 

okmányok másolatát. 
 

7. EGYEDI TÉRÍTÉSI DÍJ FIZETÉSÉRŐL SZÓLÓ MEGÁLLAPODÁS KÖTÉSE 
 

Nagyobb számú, azonos műtéti szakmában ellátott betegek esetében a fizetendő ellátási díj - 

az egyedi térítési díjakról szóló Főigazgatói utasításban foglaltak szerint - eltérhet a Térítési 

díjszabályzatban megállapított díjszabástól. 

Az eltérő díjfizetésre vonatkozó kérelmet írásban az ellátást végző osztály, vagy részleg 

vezetője nyújtja be a Finanszírozási és Kontrolling Osztály vezetőjének, aki ellenőrzi a 

kérelem egyezőségét a stratégiai-, illetve orvos - igazgató, valamint a gazdasági igazgató által 

jóváhagyott "A kedvezményes térítési díjak a biztosítással nem rendelkező betegek részére" 

elnevezésű kérelemben szereplő adatokkal. A kérelmet ezt követően az orvos-igazgató 

hagyja jóvá.   

 

8. TÉRÍTÉSI DÍJKÖTELES SZOLGÁLTATÁSOK ELJÁRÁSI RENDJE, 

KITÖLTENDŐ NYOMTATVÁNYOK 
 

8.1. Biztosítási kártya utólagos bemutatása 

Amennyiben a biztosított az ellátás kezdetekor nem tudja igazolni az ellátásra való 

jogosultságát, fizető betegként kell kezelni, és tájékoztatni kell a várható költségekről. A 

beteg a 11. sz. melléklet szerinti formanyomtatványon kötelezettséget vállal, hogy a távozást 

követő 15 napon belül bemutatja a biztosítást igazoló dokumentumokat.  

Amennyiben a TAJ kártya bemutatása a vállalt 15 napos határidőn belül nem történik meg, 

akkor a Finanszírozási Kontrolling Osztály vezetője intézkedik a TAJ kártya számának 

Kormányhivataltól történő rendelkezésre bocsátásáról. 

Ha a TAJ szám megszerzésére irányuló eljárás sikertelen, akkor az igénybevett 

szolgáltatások a beteg (vagy törvényes képviselője) számára kiszámlázásra kerülnek. 
 

8.2. Tájékoztatási kötelezettség a térítési díjfizetési kötelezettségről 

Mind a járó- mind a fekvőbeteg ellátásban, a biztosítással nem rendelkező betegeknek a jelen 

szabályzatban meghatározott díjtételeket kell fizetniük az igénybevett egészségügyi 

szolgáltatásért. A fizetési kötelezettségről és a várható fizetendő összegről a beteget a 

szolgáltatás nyújtása előtt tájékoztatni kell. A jelen szabályzat 12. sz. melléklete szerinti 

formanyomtatvány több nyelven tartalmazza azon információkat, amelyből a beteg 

tájékoztatást kap az ellátás várható költségeiről. A beteg aláírásával igazolja, hogy az ellátás 

költségeiről tájékoztatást kapott és a fizetési kötelezettséget tudomásul veszi. A 

nyomtatványt 2 példányban kell kitölteni, egyik példány a betegé, a másik a 

betegdokumentáció részét képezi. Az adatlap hiánya, illetve pontatlan kitöltése az ellátási díj 

behajthatatlanságát vonja maga után. 
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Nem biztosított beteg egészségügyi ellátását - sürgős szükség és életet veszélyeztető állapotot 

kivéve - addig nem lehet megkezdeni, ameddig nem ismerte el fizetési kötelezettségét. (A 

sürgős szükség körébe tartozó, életet veszélyeztető állapotok és betegségek felsorolását a 17. 

sz. melléklet tartalmazza.) 

Az esetlegesen fennálló sürgős ellátás tényét és indokát a kezelőorvos köteles az 

egészségügyi dokumentációban rögzíteni és aláírásával hitelesíteni.  
 

8.3. Előlegfizetés 

Aktív és krónikus fekvőbeteg-, illetve a járóbeteg-ellátások megállapított térítési díjai esetén, 

amennyiben a kezelés várható összege meghaladja az 50.000 Ft-ot, a szolgáltatás 

fedezetének biztosítása érdekében a betegnek előleget kell fizetnie, melynek értéke az ellátás 

várható térítési díjának 50 %-a. Nem kell előleget fizetni a sürgős szükség körébe tartozó, 

életet veszélyeztető állapotok és betegségek esetén, illetve a tervezett műtéteknél,és a fix 

összegű ellátásokért, amelyekért előre, egy összegben kell fizetni. 

A beteg vagy hozzátartozója köteles az előleg összegét megfizetni, ennek elmaradása 

esetén a Kórház sürgősségi ellátáson túli kezelést (finanszírozás hiányában) nem tud 

biztosítani a beteg részére. 

A beteg adminisztratív felvételét végző személynek kötelessége jelezni a fizetős beteg 

érkezését az ellátó egység/orvos felé. 
 

8.4. Térítési díjköteles fekvő- és járóbeteg-ellátás során kitöltendő adatlapok 

A beteg távozásakor az igénybe vett egészségügyi ellátás jellegének megfelelő 

formanyomtatványt („ADATLAP SZÁMLA KÉSZÍTÉSHEZ FIZETŐ FEKVŐ-

/JÁRÓBETEG ELLÁTÁS IGÉNYBEVÉTELE ESETÉN 14./15. sz. melléklet) kell kitölteni. 

Az adatlapok tartalmáért a kezelőorvos felelős. A kezelőorvos aláírásával és pecsétjével 

ellátott adatlapokat a besorolás ellenőrzésének céljából a Finanszírozási és Kontrolling 

Osztálynak kell leadni az ellátást követő napon. Az ellenőrzését követően, de legkésőbb a 

beérkezést követő harmadik munkanapon a Finanszírozási és Kontrolling Osztály megbízott 

személye az Adatlapot továbbítja a Pénzügyi és Számviteli Osztályra a számla kiállítása 

céljából.  
 

8.5. Elismervény 

Amennyiben a díjfizetésre kötelezett a betegellátási díjat befizetni nem tudja, úgy egy 

elismervény alkalmazásával nyilatkoznia kell, hogy az előírt díjat a Kórház javára megfizeti 

a megjelölt határidőn belül. Az ellátásra jelentkező nevét, születési helyét, idejét, lakcímét, 

betegbiztosítója nevét, székhelyét, címét, betegbiztosítási igazolványa számát, továbbá 

útlevelének számát a 13. sz. melléklet szerinti formanyomtatványon kell feljegyezni és az 

ellátásra jelentkezővel aláíratni. Az Elismervényen szereplő adatok hiányos, vagy pontatlan 

kitöltése az ellátási díj behajthatatlanságát vonja maga után. 
 

9. SZERVEZETI EGYSÉGEK FELADATAI 
 

Betegellátó osztályok feladata 

A számla készítésének alapbizonylatai az „ADATLAP SZÁMLA KÉSZÍTÉSHEZ FIZETŐ 

FEKVŐ-/JÁRÓBETEG ELLÁTÁS IGÉNYBEVÉTELE ESETÉN” című 14. és 15. sz. 

melléklet szerinti formanyomtatványok, melyet a kezelőorvos hitelesít. 

a.) Aktív fekvőbeteg ellátás esetén, a 14. sz. melléklet szerinti adatlapon fel kell tüntetni az 

igénybevett ellátás HBCS kódját, megnevezését, súlyszámát, a súlyszám 1. számú melléklet 

szerinti értékét, a Ft értékkel felszorzott fizetendő végösszeget. HBCS besorolást a 

kezelőorvos végzi el a diagnózisok és a beavatkozások alapján.  
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b.) Krónikus ellátás térítési díj megállapításához a 14. sz. mellékleten fel kell tüntetni az ápolási 

napok számát, a krónikus szakfeladatnak megfelelő szorzót, az ápolási napidíjat és a kórházi 

szorzót. 

Fekvőbeteg ellátás esetén a felvétel és a távozás napját az ápolási napok számításánál (aktív 

és krónikus ellátás esetén egyaránt) fél–fél napként, azaz összesen 1 napként kell figyelembe 

venni. 

c.) Járóbeteg-szakellátás esetén, a 15. sz. melléklet szerinti adatlapon fel kell tüntetni az 

igénybevett ellátás OENO (WHO) kódját, megnevezését, OENO (WHO) pont értékét, és az 

1. számú melléklet szerinti forint értékét, és a kiszámított fizetendő végösszeget. OENO 

(WHO) besorolást a kezelőorvos végzi el a diagnózisok és a beavatkozások alapján.  

d.) Amennyiben az ellátás fix díjas, úgy az ellátás megnevezését és a fix díjat kell 

értelemszerűen a 14. vagy 15. sz. melléklet szerinti adatlapon feltüntetni.  

A betegellátó osztályok a kitöltött  Adatlapokat, illetve az egyéb, a térítési díjköteles 

betegellátás során keletkezett dokumentumokat (Felvilágosítás, Elismervény, stb.) lehetőség 

szerint közvetlenül az ellátás után, de legkésőbb az ellátást követő munkanap ellenőrzésre 

továbbítják a Finanszírozási és Kontrolling Osztály részére.  

 

Finanszírozási és Kontrolling Osztály 

A betegellátó osztályoktól megkapott Adatlapokon a besorolásokat, a súlyszám és az OENO 

(WHO) pont értékének helyességét, illetve a fix díjakat számlázás előtt a Finanszírozási és 

Kontrolling Osztály ellenőrzi, és az ellenőrzés tényét aláírással igazolja. Az ellenőrzést 

követően, de legkésőbb az Adatlap beérkezéstől számított 3. munkanapon (Taj bekérés 

esetén legkésőbb 45 nap) belül az Adatlapot a Finanszírozási és Kontrolling Osztály a 

Pénzügyi - Számviteli Osztályra továbbítja számlakiállítás céljából. 

A Finanszírozási és Kontrolling Osztály minden hónap 10. napjáig a medikai rendszerből 

kinyert adatokból tételes listát készít az előző hónapban térítési díj ellenében igénybe vett 

ellátásokról és ellátott személyekről, majd összeveti, egyezteti a betegellátó osztályoktól 

kapott számlakészítéshez szükséges Adatlapokkal, illetve a Pénzügyi és Számviteli Osztály 

által az adott hónapban kiszámlázott térítési díjakról készített kimutatással. Eltérés esetén a 

térítési díj megállapítása és beszedése érdekében bekéri az ellátó osztálytól az ellátás során 

keletkezett dokumentumokat (felvilágosítás, adatlap, kötelezvény), majd ellenőrzés után ezek 

alapján kezdeményezi a Pénzügyi Osztály felé a hiányzó térítésköteles ellátások 

kiszámlázását az ellátást igénybe vevő felé. 

 

 

Pénzügyi Osztály 

Térítési díjköteles ellátásról a Pénzügyi és Számviteli Osztály számlát állít ki. Az ellátást 

igénybevevő a számlát készpénzzel vagy átutalással tudja rendezni. 

Amennyiben az ellátott személy a számlán szereplő összeget készpénzben kívánja befizetni, 

azt munkanapokon, pénztári nyitvatartási idő alatt (H-Cs: 8:00-11:30 és 13:00-14:00, P: 

8:00-11:30) a Pénzügyi és Számviteli Osztályon a házipénztárban, míg pénztárzárást 

követően, hétvégén és munkaszüneti napon a Diszpécserszolgálatnál és a Sürgősségi 

Osztályon tudja megtenni.  

Amennyiben a beteg előleget fizet be, az előleg befizetéséről szintén számlát kell kiállítani, 

melynek 1 példánya a betegé, 1 példánya a Pénzügyi és Számviteli Osztályé, illetve 1 

számlamásolat a beteg egészségügyi dokumentációjában kerül elhelyezésre. 

A Pénzügyi és Számviteli Osztály minden hónap 5. napjáig kimutatást készít és megküld a 

Finanszírozási és Kontrolling Osztály részére az előző hónapban kiszámlázott térítési 

díjakról. 
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Amennyiben a szolgáltatást igénybevevő a Kórház által nyújtott szolgáltatás ellenértékét nem 

téríti meg, a felmerült költségek behajtásáról a Pénzügyi és Számviteli Osztálya 

gondoskodik. Fizetési határidő elmulasztása esetén egy ún. "fizetési felszólítás” nevű 

dokumentum kerül kiküldésre a fizetésre kötelezettnek. Amennyiben válasz és reakció nem 

érkezik, úgy az osztály az aláírt „Elismervény” bizonylattal jogi behajtási eljárást 

kezdeményez. 

 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 

Jelen szabályzat az Állami Egészségügyi Ellátó Központ térségi igazgatója - mint fenntartó - 

általi jóváhagyásának közzétételét követő napon lép hatályba és hatályon kívül helyezéséig, 

módosításáig, vagy új szabályzat elfogadásáig marad hatályban. Ezen Szabályzat hatályba 

lépésével egy időben a Szabályzat tárgyával kapcsolatos összes korábbi szabályozás hatályát 

veszti. 

A jelen szabályzatot a jóváhagyás után a 284/1997. Korm. Rendelet értelmében – a kórház 

területén, a betegek által is látható helyen ki kell függeszteni és a kórház honlapján 

elérhetővé kell tenni. 
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1. sz. melléklet 

 

AKTÍV FEKVŐBETEG ELLÁTÁS, ILLETVE JÁRÓBETEG- SZAKELLÁTÁS ÉS 

DIAGNOSZTIKAI SZOLGÁLTATÁS 

TÉRÍTÉSI DÍJ TÉTELEI* 

 

Érvényes biztosítással nem rendelkező magyar és külföldi állampolgár esetén 

 

 

1. AKTÍV FEKVŐBETEG ELLÁTÁS 

Térítési díj = (aktuális HBCS súlyszám * aktuális HBCS forintérték * Kórházi szorzó) 

+ esetfinanszírozott eszköz ára 

Aktív fekvőbeteg szakellátás 1 teljesítményegységének aktuális forintértéke 

HBCS forintérték= 198.000 Ft   

Kórházi szorzó= 2,25 

 

2. JÁRÓBETEG-SZAKELLÁTÁS ÉS DIAGNOSZTIKAI SZOLGÁLTATÁS  

(JÁRÓBETEGEK RÉSZÉRE) 

Térítési díj= a beavatkozás aktuális OENO (WHO) pontszáma* aktuális OENO(WHO) pont 

forintérték*Kórházi szorzó 

 

Járó-beteg szakellátás 1 teljesítményegységének forintértéke 

Aktuális OENO (WHO) pont forintérték=1,98 Ft     

Kórházi szorzó=4,5 

A fenti 1-2. pontban foglalt ellátások igénybevétele esetén az intézmény alkalmazottainak 

közvetlen hozzátartozója (szülő, testvér, házastárs vagy igazoltan vele egy háztartásban élő 

élettárs, gyermek) egyedi méltányossági kérelmet adhat be a Szabályzat 6. pontja szerint. 
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2. sz. melléklet 

 

KRÓNIKUS FEKVŐBETEG ELLÁTÁS TÉRÍTÉSI DÍJ TÉTELEI 

 

 

1. KRÓNIKUS ÉS REHABILITÁCIÓS OSZTÁLYON FEKVŐBETEG ELLÁTÁS (Érvényes 

biztosítással nem rendelkező magyar és külföldi állampolgár esetén) 

Térítési díj = (ápolási napok száma * krónikus szakfeladatnak megfelelő szorzó *  aktuális 

ápolási napidíj forintértéke * Kórházi szorzó) + nagy értékű diagnosztikai vizsgálat ára 

Aktuális ápolási napidíj = 6.600 Ft             Kórházi szorzó= 2 

 

KRÓNIKUS FEKVŐ SZAKELLÁTÁST NYÚJTÓ SZERVEZETI EGYSÉGEK 

SZAKMAI SZORZÓI 

 

Szervezeti egység Krónikus 

ellátás kódja 

Súlyozási 

szorzó 

Ápolási Osztály 00001 1 

Ápolási Osztály (Mór) 00001 1 

Krónikus Osztály 00015 1,2 

Krónikus Belgyógyászati Osztály 00015 1,2 

Krónikus Belgyógyászati Osztály II. 

(Csákvár) 

00015 1,2 

Krónikus Belgyógyászat (Mór) 00015 1,2 

Krónikus Pszichiátria 00015 1,2 

Krónikus Pulmonológia 00015 1,2 

Pszichiátria Rehabilitációs Osztály  00032 2 

Mozgásszervi Rehabilitáció 00019 2 

Kardiológiai Rehabilitáció 00019 2 

 

2. KIEGÉSZÍTŐ TÉRÍTÉSI DÍJ * 

● Krónikus fekvőbeteg-ellátás esetén a 181. ápolási naptól                                          800 Ft/nap 

 

3. KRÓNIKUS ELLÁTÁS SORÁN NYÚJTOTT KÉNYELMI TÖBBLETSZOLGÁLTATÁS 

DÍJA* 

CSÁKVÁR Mozgásszervi Rehabilitációs Osztály  

● 2 ágyas kórteremben történő elhelyezés                                                         4.000 Ft /nap/ágy 

CSÁKVÁR Krónikus Belgyógyászati Osztály 

● 4 ágyas kórteremben történő elhelyezés                                                         4.000 Ft /nap/ágy 

 

A fenti 1. pontban foglalt ellátás igénybevétele esetén az intézmény alkalmazottainak 

közvetlen hozzátartozója (szülő, testvér, házastárs vagy igazoltan vele egy háztartásban élő 

élettárs, gyermek) egyedi méltányossági kérelmet adhat be a Szabályzat 6. pontja szerint. 

 

*A feltüntetett árak bruttó árak. 
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2/A. sz. melléklet 

 

TÁJÉKOZTATÓ CSÁKVÁR 

KRÓNIKUS BELGYÓGYÁSZATI ÉS MOZGÁSSZERVI REHABILITÁCIÓS 

OSZTÁLY 

EMELT SZINTŰ SZOLGÁLTATÁST NYÚJTÓ KÓRTERMEK  

SZOLGÁLTATÁSI TARTALMÁRÓL ÉS AZ IGÉNYBEVÉTEL FELTÉTELEIRŐL 
 

1. Krónikus emelt szintű szolgáltatás nyújtásának helye 

A Kórház a NEAK finanszírozott tevékenységét kiegészítve, illetve a szabad kapacitás terhére 

krónikus fekvőbeteg-ellátási tevékenysége keretében kiegészítő térítéses szolgáltatást nyújt magasabb 

színvonalú elhelyezéssel. A magasabb színvonalú elhelyezést nyújtó kórtermek a Csákvár telephely 

Krónikus Belgyógyászati Osztályán és Mozgásszervi Rehabilitációs Osztályán kerültek kialakításra. 

Ezen szobákban a szolgáltatás igénybevétele kizárólag a beteg/hozzátartozó/törvényes képviselő 

kezdeményezésére történik. 
 

2. Krónikus emelt szintű szolgáltatás szakmai tartalma 

A térítés ellenében igénybe vehető szolgáltatások az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához 

szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (10. 20.) ESzCsM rendeletben 

meghatározottakon felül az alábbiakat foglalják magukban: 

 fürdőszoba zuhanyzóval 

 hűtőgép 

 szabályozható légkondicionálás 

 TV 

 ingyenes wifi szolgáltatás 

 étel, ital melegítésére alkalmas eszközök (vízforraló, mikrohullámú sütő) 

 kényelmes, korszerű bútorzat(fotel, festmény, egyéb díszítmények) 
 

3. Krónikus emelt szintű szolgáltatás térítési díja 

A Krónikus Belgyógyászati Osztály és a Mozgásszervi Rehabilitációs Osztály kényelmi szolgáltatást 

nyújtó kórtermeinek szolgáltatásait az osztályos felvétel napjától számítottan - az Ebtv. 23/A. § b) 

pont alapján - kiegészítő térítési díjfizetés ellenében lehet igénybe venni.  

A térítési díj mértéke: 

Mozgásszervi Rehabilitációs Osztály  

● 2 ágyas kórteremben történő elhelyezés                                            4.000 Ft /nap/ágy 

Krónikus Belgyógyászati Osztály 

● 4 ágyas kórteremben történő elhelyezés                                           4.000 Ft /nap/ágy 
 

4. Szerződéskötés előkészítése, megkötése 

A Szolgáltatási Szerződés megkötése a térítési díj beszedésével megbízott kórházi dolgozó 

közreműködésével az erre rendszeresített szerződés-mintával történik. Az emelt szintű kényelmi 

szolgáltatást nyújtó kórtermekben történő elhelyezést kérheti és egyben a Szolgáltatási Szerződést 

megkötheti: 

- a szolgáltatást igénybevevő beteg, vagy 

- cselekvőképtelen vagy cselekvőképességében részlegesen korlátozott személy esetén a 

törvényes képviselő, illetve 

- a  beteg hozzátartozója a beteg egyidejű tájékoztatása mellett. 
 

5. Térítési díj befizetése 

A térítési díj befizetése történhet:  

a. készpénzben a Csákvári Gyógyintézet Betegfelvételi Irodájában; 

b. csekken, 

c. valamint átutalással. (Számlaszám: 10029008-00294126-00000000, közlemény: beteg 

neve+CsákvárVIP+ellátásiidőszak). 
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2/B. sz. melléklet 

 

 

EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS 

CSÁKVÁR 

KRÓNIKUS BELGYÓGYÁSZATI/MOZGÁSSZERVI REHABILITÁCIÓS OSZTÁLY 

EMELT SZINTŰ KÉNYELMI SZOLGÁLTATÁST NYÚJTÓ KÓRTEREMBEN TÖRTÉNŐ 

ELHELYEZÉSÉRE 
 

amely létrejött egyrészről a Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház(székhely: 8000 Székesfehérvár, 

Seregélyesi út 3., adószáma:15360025-2-07 képviseli: Dr. Csernavölgyi István főigazgató), mint egészségügyi szolgáltató (a 

továbbiakban: Kórház),   

másrészről a szolgáltatást igénybe vevőként a Kórház Csákvár telephely Krónikus Belgyógyászati Osztályán/Mozgásszervi 

Rehabilitációs Osztályán* kialakított emelt szintű kényelmi szolgáltatást nyújtó kórterem betegeként felvett 

Név: 

Anyja neve: 

Születési hely, idő: 

Lakcím: 

TAJ szám:     

Személyi igazolvány szám: 

Telefonszám: 

e-mail cím: 

(a továbbiakban Igénybevevő), 
 

valamint az igénybevevő hozzátartozójaként/törvényes képviselőjeként*,(*a megfelelő rész aláhúzandó) 

Név: 

Anyja neve: 

Születési hely, idő: 

Lakcím:   

Személyi igazolvány szám: 

Telefonszám: 

E-mail cím: 

mint a kérelmet benyújtó személy (továbbiakban: Hozzátartozó) között 

– együtt Felek között az alábbiak szerint: 

1. ____________________________________________kijelenti, hogy a Kórház Krónikus Belgyógyászati/Mozgásszervi 

Rehabilitációs*Osztályán emelt szintű kényelmi szolgáltatást nyújtó kórteremben történő elhelyezést kíván igénybe venni. 

(*a megfelelő rész aláhúzandó) 

 

2. A Krónikus Belgyógyászati/Mozgásszervi Rehabilitációs* Osztályon történő ellátást, és kényelmi szolgáltatást* 

 Saját részére veszi igénybe 

 Hozzátartozója, gondnokoltja, részére viszi igénybe 

(*a megfelelő rész aláhúzandó) 
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3. Az ellátás kezdetének időpontja: 201… év ……………….. hó …………………… nap 

 

4. Az ellátás helye: 

Krónikus Belgyógyászati/Mozgásszervi Rehabilitációs* Osztály.......... szoba 

(*a megfelelő rész aláhúzandó) 

 

6. Az Ebtv. 23/A. § b) pont alapján az emelt szintű kényelmi szolgáltatást nyújtó kórteremben történő elhelyezésért 

az Igénybevevő és/vagy Hozzátartozó napi _________________________ Ft, azaz ………………..……….. 

forint kiegészítő térítési díjat köteles fizetni. A térítési díj mentes az ÁFA fizetési kötelezettség alól. 

 
7. Az első hónap térítési díja legkésőbb az emelt szintű kényelmi szolgáltatást nyújtó kórteremben történő felvétel napján 

fizetendő készpénzben a Csákvári Telephely Betegfelvételi Irodájában. Amennyiben a felvétel napja nem a tárgyhónap első 

napja, a térítési díjat a felvétel napjától a tárgyhó végéig kell megfizetni. A további hónapok térítési díját előre, a tárgyhót 

megelőző hónap utolsó napjáig kell megfizetni. 

A 2. hónaptól a térítési díj befizetése történhet:  

a. készpénzben a Csákvári Gyógyintézet Betegfelvételi Irodájában; 

b. csekken, mely átvehető a Csákvári Gyógyintézet Betegfelvételi Irodájában; 

c. valamint átutalással. (Számlaszám: 10029008-00294126-00000000, közlemény: beteg neve +Csákvár VIP+ 

ellátási időszak). 

Amennyiben a szerződés a befizetett ápolási idő letelte előtt megszűnik, úgy a Kórház a befizetett térítési díj időarányos 

részét az Igénybevevő és/vagy Hozzátartozó által megadott számlaszámra 8 napon belül visszautalja. 

 

8. A Felek a szerződést, 201…. év …………… hó …………… napjáig, határozott időtartamra kötik azzal, hogy 

amennyiben Igénybevevő állapota igényli, úgy új szerződés köthető.  
 

9. Igénybevevő és/vagy Hozzátartozó kötelezettséget vállal az 6. pontban meghatározott térítési díj számla ellenében történő 

megfizetésére. 

Amennyiben Igénybevevő és/vagy Hozzátartozó nem fizeti meg határidőre a kiszámlázott díjat, a Kórház a térítési díj és 

annak késedelmi kamatai végrehajtási eljárás keretében történő behajtásáról intézkedik a lejárt határidőt követő 8. naptól. 

10. A végrehajtási eljárástól függetlenül, amennyiben a hozzátartozó fizetési kötelezettségének felszólítás ellenére sem tesz 

eleget, úgy 8 napos felmondási határidővel a Kórház a jelen szerződést felmondja szerződésszegés miatt. 

 

11. Igénybevevő és/vagy Hozzátartozó jelen szerződés aláírásával nyilatkozik arról, hogy a 9. pontban a szerződésszegésre 

vonatkozó szankciót megértette és azt tudomásul veszi. Az Igénybevevő és/vagy Hozzátartozó a szerződésben rögzített 

adatok változását köteles a Szolgáltató felé bejelenteni. 

 

12. Igénybevevő/Hozzátartozó tudomásul veszi, hogy a Kórház a vezeték nélküli internet, mint tovább adott szolgáltatás által 

esetlegesen okozott károkért nem tartozik felelősséggel.   

 

13. Igénybevevő a kezelőorvos hozzájárulása mellett átmenetileg, havonta legfeljebb 72 órára otthonába távozhat, amely a 

szerződés hatályát nem érinti. A távollét idejére a térítési díj 50 %-a fizetendő.  

 

14. Jelen szerződéshez mellékletként csatolásra kerül az emelt szintű kényelmi szolgáltatást nyújtó kórteremről szóló 

Tájékoztató, amely a kiegészítő térítési díjfizetés ellenében nyújtott szolgáltatások körét is tartalmazza. A Tájékoztató jelen 

szerződés elválaszthatatlan részét képezi. 
 

15. Jelen szerződés azt a napot követő napon szűnik meg, amikor: 

 az Igénybevevőt a Kórház elbocsátja 

 a határozott idő lejár, 

 az Igénybevevőt az emelt szintű kényelmi szolgáltatást nyújtó kórteremből  más ellátási egységbe 

(osztályra), vagy más egészségügyi intézménybe helyezik át, 
 ha az Igénybevevő a házirendet megszegi, 

 ha az Igénybevevő a fizetési kötelezettségét nem teljesíti, 

 az Igénybevevő elhalálozik. 
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16. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos magyar egészségügyi jogszabályok valamint a Polgári 

Törvénykönyv vonatkozó rendelkezései az irányadóak. 
 

17. Jelen szerződést valamint a mellékleteként csatolt Tájékoztatót a Felek elolvasták és értelmezték, illetve mint akaratukkal 

mindenben megegyezőt, helybenhagyóan aláírták. 
 

Dátum: ……………….…,    ……….. év ………………….. hó ………. nap 

 

………………………………                                                              ……………………………… 

              főigazgató                                                                                                    beteg 
                  

……………………………                                                                    …………………………… 

       gazdasági igazgató                                                                                   törvényes képviselő 

      

                                                                                                                  .......................................... 

                                                                                                                              hozzátartozó 
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3. sz. melléklet 

 

ÁPOLÁSI OSZTÁLYON IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK TÉRÍTÉSI DÍJA 

Székesfehérvár és Mór Ápolási Osztály 

1. ÁPOLÁSI DÍJ (Kiegészítő térítési díj)  

● fizetendő 1. ápolási naptól                                                                           800 Ft/nap 

 

2. ÁPOLÁSI OSZTÁLYON NYÚJTOTT KÉNYELMI TÖBBLETSZOLGÁLTATÁS DÍJA 

 

● kényelmi többletszolgáltatás díja                                                     2.200 Ft/nap  

● egyszeri felvételi díj                                                                         6.000 Ft  

 

Az Ápolási Osztályon a kényelmi többletszolgáltatási díjak az ápolási napidíjon felül fizetendők. 

 

 

A feltüntetett árak bruttó árak.
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3/A. sz. melléklet 
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3/B. sz. melléklet 

Megállapodás 

 



Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház 

Pénzügyi és Számviteli osztály 

TÉRÍTÉSI DÍJ ELLENÉBEN IGÉNYBE VEHETŐ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK TÉRÍTÉSI DÍJ 

SZABÁLYZATA 

 

Kórházi Belső Szabályzat 

Iktatószám: I/  8464-1  /2018 Változat szám: 07 Hatályba helyezve: 2018.08.01. 5. oldal, összesen: 6 

 

 



Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház 

Pénzügyi és Számviteli osztály 

TÉRÍTÉSI DÍJ ELLENÉBEN IGÉNYBE VEHETŐ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK TÉRÍTÉSI DÍJ 

SZABÁLYZATA 

 

Kórházi Belső Szabályzat 

Iktatószám: I/  8464-1  /2018 Változat szám: 07 Hatályba helyezve: 2018.08.01. 6. oldal, összesen: 6 

 

 
 



Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház 

Pénzügyi és Számviteli osztály 

TÉRÍTÉSI DÍJ ELLENÉBEN IGÉNYBE VEHETŐ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK TÉRÍTÉSI DÍJ 

SZABÁLYZATA 

 

Kórházi Belső Szabályzat 

Iktatószám: I/   8464-1  /2018 Változat szám: 07 Hatályba helyezve: 2018.08.01. 1. oldal, összesen: 4 

 

4. sz. melléklet 

 

284/1997. (XII. 23.) KORM. RENDELET 2. SZ. MELLÉKLETÉBEN RÖGZÍTETT 

EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK TÉRÍTÉSI DÍJAI* 

 

A B 

1

. 

Lőfegyvert munkakörükből eredően tartani szándékozó, 

illetve tartó személyek (I. csoport) lőfegyvertartásra való 

egészségi alkalmasságának pszichológiai vizsgálata 

 

  a) első fokon 7 200 Ft 

  b) másodfokon 12 000 Ft 

2

.

  

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:  

   

a

a

) 

első fokon 

7 200 Ft 

   

a

b

) 

másodfokon 

10 800 Ft 

  
b) ha a 40. életévét betöltötte, de a 60. életévét még 

nem érte el: 
 

   

b

a

) 

első fokon 

4 800 Ft 

   

b

b

) 

másodfokon 

7 200 Ft 

  
c) ha a 60. életévét betöltötte, de a 70. életévét még 

nem érte el: 

 

   

c

a

) 

első fokon 

2 500 Ft 

   

c

b

) 

másodfokon 

4 800 Ft 

  d) ha a 70. életévét betöltötte:  

   

d

a

) 

első fokon 

1 700 Ft 

   

d

b

) 

másodfokon 

3 200 Ft 

 
B

. 
pszichológiai alkalmassági vizsgálat 

 

   a első fokon 7 200 Ft 
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) 

   
b

) 
másodfokon 

12 000 Ft 

3

.  

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: 
 

   

a

a

) 

első fokon 

7 200 Ft 

   

a

b

) 

másodfokon 

10 800 Ft 

  

b)  ha a 40. - gépjármű-vezetői alkalmassági vizsgálat 

esetén az 50. - életévét betöltötte, de a 60. életévét még 

nem érte el: 

 

   

b

a

) 

első fokon 

4 800 Ft 

   

b

b

) 

másodfokon 

7 200 Ft 

  
c) ha a 60. életévét betöltötte: de a 70. életévét még nem 

érte el: 

 

   

c

a

) 

első fokon 

2 500 Ft 

   

c

b

) 

másodfokon 

4 800 Ft 

  d) ha a 70. életévét betöltötte:  

   

d

a

) 

első fokon 

1 700 Ft 

   

d

b

) 

másodfokon 

3 200 Ft 

4

. 

Alkohol szintjének kimutatása érdekében végzett vér- és 

vizeletvétel 

4 800 Ft 

5

. 
Kábítószer szintjének kimutatása érdekében végzett 

 

  
a

) 
vérvétel 

3 200 Ft 

  
b

) 
vizeletvétel 

1 600 Ft 

6

. 
Látlelet készítése és kiadása 

3 500 Ft 

7

. 
Részeg személy detoxikálása 

7 200 Ft 
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8

. 
Kábítószer hatása alatt álló személy akut ellátása 

7 200 Ft 

9

. 
Tengeri hajózási egészségi alkalmassági vizsgálat 

 

  
a) tengeri hajózási szolgálatot teljesítő személy 

alkalmassági vizsgálata 

 

   

a

a

) 

az egészségi alkalmasság első vizsgálata 

19 200 Ft 

   

a

b

) 

az egészségi alkalmasság időszakos vagy soron 

kívüli vizsgálata 

15 600 Ft 

  
b) I. és II. osztályú tengeri kedvtelési célú tengeri 

vízijármű-vezetők alkalmassági vizsgálata 

 

   

b

a

) 

az egészségi alkalmasság első vizsgálata 

12 000 Ft 

   

b

b

) 

az egészségi alkalmasság időszakos vagy soron 

kívüli vizsgálata 

9 700 Ft 

  
c) III. és IV. osztályú tengeri kedvtelési célú tengeri 

vízijármű-vezetők alkalmassági vizsgálata 

 

   

c

a

) 

az egészségi alkalmasság első vizsgálata 

9 700 Ft 

   

c

b

) 

az egészségi alkalmasság időszakos vagy soron 

kívüli vizsgálata 

7 200 Ft 

1

0

. 

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 

7 200 Ft 

1

1

. 

Hivatásos sportolók sportegészségügyi vizsgálata 

9 700 Ft 

1

2

. 

Hivatásos sportolók további sportegészségügyi szakvizsgálata Az adott 

ellátásnak a 

közfinanszírozás

ban 

érvényesíthető 

díja 

1

3

. 

Repülő-egészségügyi alkalmassági vizsgálat  

  a) 1. egészségügyi osztály  

   
a

a

első, illetve kibővített (terheléses EKG, teljes 

körű szemészeti vagy teljes körű fül-orr-

28 700 Ft 
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) gégészeti vizsgálatra is kiterjedő) vizsgálat 

   

a

b

) 

időszakos vizsgálat 

16 100 Ft 

  b) 2. egészségügyi osztály  

   

b

a

) 

első, illetve kibővített (terheléses EKG 

vizsgálatra is kiterjedő) vizsgálat 

13 800 Ft 

   

b

b

) 

időszakos vizsgálat 

9 200 Ft 

  c) 3. egészségügyi osztály  

   

c

a

) 

első, illetve kibővített (terheléses EKG, teljes 

körű szemészeti vagy teljes körű fül-orr-

gégészeti vizsgálatra is kiterjedő) vizsgálat 

28 700 Ft 

   

c

b

) 

időszakos vizsgálat 

16 100 Ft 

1

4

. 

Az a mellkas-szűrővizsgálat (tüdőszűrés), melynek 

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. 

1 700 Ft 

1

5

.  

A foglalkoztathatóság szakvéleményezése  

  
a

) 

közfoglalkoztatási jogviszonyhoz szükséges 

szakvélemény esetén 

1 900 Ft/fő/eset 

  
b

) 

a büntetésként kiszabott közérdekű munka 

végrehajtásához szükséges szakvélemény esetén 

1 900 Ft/fő/eset 

  
c

) 
az a) és a b) pontban nem említett esetben 

3 300 Ft/fő/eset 

1

6

. 

Járványügyi érdekből nem kötelező védőoltással történő 

immunizálás, kivéve 

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 

2 000 Ft 

*A feltüntetett árak bruttó árak. 
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5. sz. melléklet 

 

KÉNYELMI SZOLGÁLTATÁSOK DÍJAI 

 

1. AKTÍV FEKVŐBETEG OSZTÁLYON IGÉNYBEVETT KÉNYELMI 

SZOLGÁLTATÁS  

Kényelmi szolgáltatást nyújtó kórteremben (egyedül) történő elhelyezés       15.000 Ft/nap 

 

2. GYERMEKÜKKEL EGYÜTT FELVETT SZÜLŐ/KÍSÉRŐ RÉSZÉRE BIZTOSÍTOTT 

SZÁLLÁS ÉS ÉTKEZÉS  

● 1 ágyas (1 gyermek + 1 anya) 

Első nap, felvétel napja:                                                                              3.810 Ft/nap 

Második ápolási naptól távozás napjáig:                                                    2.540 Ft/nap 

 

● 2 ágyas (2 gyermek + 2 anya) 

Első nap, felvétel napja:                                                                              2.540 Ft/nap 

Második ápolási naptól távozás napjáig:                                                    1.905 Ft/nap 

 

● gyermek nélküli kórtermekben történő elhelyezés 

Első nap, felvétel napja:                1.905 Ft/nap 

Második ápolási naptól távozás napjáig:               1.270 Ft/nap 

Csecsemőjét szoptató anya részére ingyenes. 

 

● Étkezés (reggeli+ebéd+vacsora)                                                      1.080 Ft/nap 

 

A 2. pontban foglalt szolgáltatások igénybevétele esetén az intézmény alkalmazottai, 

illetve annak házastársa, élettársa teljes összegben mentesül a díjfizetési kötelezettség alól. 

 

3. EGYÜTT SZÜLÉSNÉL HOZZÁTARTOZÓ RÉSZÉRE EGYSZER HASZNÁLATOS 

SZETT                                                                                                                                       2.000 FT/DB 

4. FIZIKOTERÁPIÁS ÉS MASSZÁZS KEZELÉSHEZ EGYSZER HASZNÁLATOS 

LEPEDŐ                                                                                                                                       450 FT/DB 

 

 

 

*A feltüntetett árak bruttó árak. 
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6. sz. melléklet 

 

EGYÉB TÉRÍTÉSKÖTELES EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSOK* 
 

1. Nem egészségügyi indokból végzett művi meddővé tétel 

Férfi sterilizáció                                                                                     50.000 Ft 

Női sterilizáció                                                                                      90.000 Ft 

 

2. Beteg kérésére elvégzett, nem kötelező 4D ultrahangvizsgálat                            12.000 Ft 

 

3. Beteg kérelmére ultrahang képek nyomtatása                                                        1.000 Ft 

 

4. A Kórház által alkalmazottól eltérő minőségű, eszköz/implantátum 

felhasználására/beültetésére vonatkozó igény esetén a térítési díj az eszköz mindenkori, 

számlával igazolható bruttó értéke. 

5. NEAK által tételesen finanszírozott eszköz/implantátum felhasználása/beültetése  

esetén a térítési díj az eszköz mindenkori, számlával igazolható bruttó értéke 

6. Mór egynapos sebészet térítési díjak 

Plasztikai sebészeti műtét Térítési díj* 

Implantatio/mellnagyobbítás 400.000 Ft 

Mellfelvarrás/mastopexia 

implantatummal 

500.000 Ft 

Mellfelvarrás/mastopexia implantatum 

nélkül 

400.000 Ft 

Centralis mastopexia 450.000 Ft 

Implantatum csere 350.000 Ft 

Implantatum csere (nagyobb impl. 

beültetéssel) 

400.000 Ft 

Hegkimetszés altatásban 100.000 Ft 

Hegkimetszés helyi érzéstelenítésben 30.000 Ft 

Arc plasztica 420.000 Ft 

Liposuctio (6 regio vagy kevesebb) 400.000 Ft 

Liposuctio (6 regionál több) 500.000 Ft 

Liposuctio (1 regio) 145.000 Ft 

Liposuctio helyi érzéstelenítésben (1 

regio) 

75.000 Ft 

Liposuctio korrekció helyi 

érzéstelenítésben  

30.000 Ft 

Plusz 1 éjszaka 10.000 Ft 

Érsebészeti műtét Térítési díj* 

Rádiófrekvenciás visszérműtét 70.000 Ft 

*A feltüntetett árak bruttó árak. 
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7. sz. melléklet 

 

 

FOGLALKOZÁS–EGÉSZSÉGÜGYI ALKALMASSÁGI VIZSGÁLAT TÉRÍTÉSI 

DÍJAI 

89/1995. (VII. 14.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet szerint 

 

1. A szolgáltatást igénybe vevőmunkáltatók  általfizetendő díjak eltérő 

megállapodás hiányában*: 

 

„D” foglalkozás-egészségügyi osztály esetén 5.000,- Ft/fő/év 

„C” foglalkozás-egészségügyi osztály esetén 6.800,- Ft/fő/év 

„B” foglalkozás-egészségügyi osztály esetén 8.400,- Ft/fő/év 

„A” foglalkozás-egészségügyi osztály esetén 10.000,- Ft/fő/év 

 

2. Az állami foglalkoztatási szervként eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal, 

valamint a szakképző intézmény által - eltérő megállapodás hiányában - fizetendő díjak*: 

 

Az állami foglalkoztatási szervként eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a 

szakképző intézmény által beutalt személy 

● szakmai alkalmassági vizsgálata beiskolázás előkészítése érdekében    

2.500 Ft/fő/eset; 

 

● szakmai alkalmassági vizsgálata munkaközvetítés előkészítése érdekében 

2.800 Ft/fő/eset; 

 

 

*A feltüntetett árak bruttó árak. 
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8. sz. melléklet 

 

KEGYELETI SZOLGÁLTATÁSOK DÍJA 

 

1. Intézetükben elhunytakkal kapcsolatos díjak* 

 halott hűtési díj                                                                                           2.540 Ft/nap 

  (halottvizsgálati bizonyítvány kiállítását követő első naptól)         

 

 temetésre való felkészítés (öltöztetés, borotválás, fésülés, sminkelés)           12.700 Ft 

 

 hamvasztásra felkészítés                                                                                    6.350 Ft  

 

 

 

2. A nem intézetünkben elhunytakkal kapcsolatos díjak 

 befogadási díj                                                                                    7.620 Ft  

 

A további szolgáltatások díjai megegyeznek az 1. pontban foglaltakkal. 

 

 

A fenti szolgáltatások igénybevétele esetén az intézmény alkalmazottai teljes összegben 

mentesülnek a díjfizetési kötelezettség alól. 

 

 

 

 

*A feltüntetett árak bruttó árak. 
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9. sz. melléklet 

 

ADATSZOLGÁLTATÁSSAL KAPCSOLATOS TÉRÍTÉSI DÍJAK* 

 

 

 Egészségügyi dokumentum másolat                                                                   100 Ft /oldal 

 

 Teljes egészségügyi dokumentáció vagy 50 oldal feletti dokumentáció másolása   5.000 Ft  

 

 Pontos születési időpont igazolása (óra, perc)                                                           5.000 Ft  

 

 Röntgenfelvétel (film)                                                                                                  700 Ft  

 

 Elektronikus másolat -CD/DVD (CT, MR, Ultrahang)                                               700 Ft  

 

 

 

 

*A feltüntetett árak bruttó árak. 
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10. sz. melléklet 

NYILATKOZAT  

KRÓNIKUS ELLÁTÁS IGÉNYBEVÉTELE ESETÉN 
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11/HUN. sz. melléklet 

 

NYILATKOZAT TÉRÍTÉSMENTES ELLÁTÁSRA JOGOSULTSÁGÁRÓL 
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11/ENG sz. melléklet 

 

DECLARATION BY EU CITIZEN ON ELIGIBILITY TO FREE MEDICAL 

SERVICES 

 

I, the undersigned citizen of the European Union, hereby acknowledge that free treatment 

was provided to me at the Ward/Unit of ......................................of Fejér Megyei Szent 

György Hospital. Neither at the beginning of, nor during, the treatment could I certify my 

eligibility to free medical services. Therefore, by this declaration, I undertake to send the 

form required for eligibility to free services or the completed insurance card through fax 

and by registered mail to the Ward/Unit .............................of 8000Székesfehérvár, 

Seregélyesi u 3. Finanszírozás), within fifteen (15) calendar days. At the same time I 

acknowledge that after the specified deadline expires the ward/unit providing the services 

will institute an action for the collection of the costs by legal means and that the costs of 

the procedure will be charged on me. 

PATIENT INFORMATION 

Family name:.................................................First name: 

......................................................... 

Country:................................................................City/Town: .............................................. 

Street/House number: 

................................................................................................................ 

INSURANCE INFORMATION 

Bearer of costs: 

.......................................................................................................................... 

Address of the bearer of costs: 

.................................................................................................. 

Insurance valid from: 

................................................................................................................. 

Contact data of the insurance administrator: 

............................................................................. 

Dated.., …. (day)………………….(month)………..(year) 

I have been informed of, and understood, the content of this document in the language I 

speak. I undertake full liability for its content. 

       ………………………. 

       patient’s signature 

Enclosures: a copy of the passport, a copy of the identity card, a copy of the driving 

licence (to be underlined as applicable) 

Before us as witnesses:    

Witness 1:     Witness 2: 

……………………………………  ………………………………….. 

(name, address)    (name, address) 

 

 

 

 

 

 



Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház 

Pénzügyi és Számviteli osztály 

TÉRÍTÉSI DÍJ ELLENÉBEN IGÉNYBE VEHETŐ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK 

TÉRÍTÉSI DÍJ SZABÁLYZATA 

 

Kórházi Belső Szabályzat 

Iktatószám: I/   8464-1   /2018 Változat szám: 07 Hatályba helyezve: 2018.08.01. 3. oldal, összesen: 4 

 

11/GER. sz. melléklet 

 

ERKLÄRUNG BER DIE BERECHTIGUNG ZUR KOSTENLOSEN 

VERSORGUNG EINES STAATSANGEHÖRIGEN DER EU 

Ich, unterzeichneterStaatsangehöriger der Europäischen Union, erkenne an, dassich die 

auf der Station/in der Einheit Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház 8000 

Székesfehérvár, Seregélyesi u 3. 

erhalteneBehandlungkostenlosinAnspruchgenommenhabe. IchkonntebeiBeginn der 

Behandlung und währendihrerganzen Dauer 

dieBerechtigungzurkostenlosenVersorgungdurchdasGesundheitswesennichtnachweisen. 

Deshalbverpflichteichmich mit der vorliegendenErklärung, dassichinnerhalb von 15 

(fünfzehn) TagendaszurkostenlosenVersorgungerforderlicheFormularbzw. die 

Versicherungskarteausgefüllt per Fax und auchimEinschreiben der die 

VersorgungleistendenStation/Einheit des Krankenhauses der Selbstverwaltung der 

Hauptstadt Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház (Fax:………., H-8000 

Székesfehérvár, Seregélyesi u 3) zukommenlasse.  

GleichzeitignehmeichzurKenntnis, dass die Station/Einheit, von der ichbehandeltwurde, 

nachAblauf der übernommenenFristdasEintreiben der KostenaufdemRechtswegin die 

Wegeleitet und auch die Kosten des VerfahrensmirzuLastenlegt.  

ANGABEN ZUM PATIENTEN/ZU DER PATIENTIN:  

Familienname:.............................................Vorname 

................................................................ 

Wohnanschrift: 

........................................................................................................................... 

Stadt: 

.......................................................................................................................................... 

Straße und 

Hausnummer:.......................................................................................................... 

ANGABEN ZUR VERSICHERUNG:  

Kostenträger: ........................................Anschrift des 

Kostenträgers:..................................... 

Beginn der 

Versicherung:........................................................................................................... 

Erreichbarkeit der Kontaktperson der Versicherung: 

.................................................................. 

Székesfehérvár den .................... 20........................................................................  

Den Inhalt des vorliegendenSchriftstückshabeichin der von 

mirgesprochenenSprachekennengelernt und verstanden. Für 

dessenAngabenhafteichinvollemUmfang.  

  Unterschrift des Patienten/der Patientin 

Anlagen: Kopie des Reisepasses, Kopie des Personalausweises, Kopie des Führerscheins 

(der entsprechendeTeilistzuunterstreichen)  

VorunsalsZeugen:  

1. Zeuge………………………………….…....2.Zeuge: 

............................................................ 

 

(Name und Wohnanschrift)                                      (Name und Wohnanschrift)
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11/FRA. sz. melléklet 

 

DECLARATION CONCERNANT LE DROIT AUX SOINS GRATUITS DES 

RESSORTISSANTS DE L’UE  

 

Je, soussigné(e), ressortissant(e) de l’un des paysmembres de 

l’UnionEuropéennereconnaisavoirbénéficié ŕ titregracieux du traitementappliqué par le 

.................................... service/unité de l’Hôpital de Fejér Megyei Szent György Egyetemi 

Oktató, Hôpitaux de Székesfehérvárt. Jen’aipaspujustifiermondroit ŕ la gratuité des soinsni 

au début, ni pendant la duréetotale des traitementsadministrés. C’estpourquoijem’engage 

par la présente ŕ fournirdans 15 (quinze) jours par télécopie et par lettre recommandée au 

service/unité...........................................del’Hôpital de Fejér Megyei szent György 

Egyetemi Oktató Kórház, Hôpitaux de Székesfehérvár (télécopies:……………, H-8000 

Székesfehérvár, Seregélyesi u3.) ayantprodigué les soins, le formulaireprévu ŕ cet effet, 

ainsique la carte d’assurée.Jereconnais en męmetempsqu’aprčs le délaiimparti le 

service/unité ayantprodigué le traitementprocédera au recouvrementjuridique des charges 

et pourraréclamer les frais de la procédureengagée. 

RENSEIGNEMENT MALADE 

Nom..........................................................Prenom……………………………………… 

Pays................................................................................................................................ 

Commune....................................................................................................................... 

Rue et n°........................................................................................................................ 

RENSEIGNEMENTS ASSURANCE 

Organisme 

payeur............................................................................................................................. 

Adresse du payeur.......................................................................................................... 

Début de police d’assurance........................................................................................... 

Coordonnés de la personneschargée du dossier........................................................... 

Fait ŕ le ............................... jour/...........................mois/200.........année 

Lu et approuvédansunelanguequejecomprends et parle. Ceciengage ma responsabilité. 

............................................... 

signé le (la) malade 

Pičcesjointes: copie de passeport, copie de carte d’identité, copie de permis de conduire 

(rayerla mention inutile) 

En présence des témoinsmajeurs: 

Témoin1......................................................Témoin 2.................................................. 

              ……..……………..........................               ………....................................... 

(nom et adresse)(nom et adresse) 



Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház 

Pénzügyi és Számviteli osztály 

TÉRÍTÉSI DÍJ ELLENÉBEN IGÉNYBE VEHETŐ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK 

TÉRÍTÉSI DÍJ SZABÁLYZATA 

 

Kórházi Belső Szabályzat 

Iktatószám: I/  8464-1   /2018 Változat szám: 07 Hatályba helyezve: 2018.08.01. 1. oldal, összesen: 5 

 

12/HUN sz. melléklet 

 

FELVILÁGOSÍTÁS 

az ellátás várható költségeiről 
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   12/A/HUN sz. melléklet 

 

FELVILÁGOSÍTÁS 

térítési díj fizetési feltételekről és előleg fizetési kötelezettségről 
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INFORMATION (ON THE ESTIMATED COSTS OF THE MEDICAL 

SERVICES) 

Patient’s name: 

......................................................................................................................... 

Date of birth:  

..........day.................................................month............................................year 

Citizenship: ..................................... Address: 

............................................................................ 

Document: (passport, identity card, driving licence, insurance 

card).......................................... 

Dear Patient, 

The costs of medical services provided to patients having no insurance in Hungary or an 

inter-state contract shall be borne by the patient or the patient’s insurance company. The 

cost is calculated in accordance with the provisions of the Regulations on Payment for 

Health Services. 

In accordance with the above the estimated cost of the medical services to be provided to 

You is HUF……………………….. 

Thank You for your confidence in our hospital! 

Dated, …. (day)…………........................... (month)………...........................(year) 

.............................................. 

signature of the physician  

providing the information 

I acknowledge the above, I accept the offered treatment, I undertake to bear the costs to be 

incurred in the course of the services to be provided to me. 

      …………………………. 

       signature of the patient 

To be completed in 2 copies 

- a copy to the patient, in the language known by the patient 

- a copy in Hungarian for the patient documentation 
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12/GER sz. melléklet 

AUSKUNFT 

der Ordnung über die Erstattungskosten für die Leistungen des Gesundheitswesens 

 

Name des Patienten/der Patientin: ................................................................................ 

Geburtsdatum (Tag, Monat und Jahr): .......................................................................... 

Staatsangehörigkeit: ..................................................................................................... 

Dokument (Reisepass, Personalausweis, Führerschein, Versicherungskarte): 

………………………………………………………………………………………….........

.... 

Werter Patient!/Werte Patientin! 

Die Kosten für die Versorgung von in Ungarn über keine Versicherung oder keinen 

zwischenstaatlichen Vertrag verfügenden Patienten gehen zu Lasten des betroffenen 

Patienten bzw. seiner Versicherung. Die Festlegung der Kosten erfolgt aufgrund der 

Bestimmungen des Krankenhauses in der gültigen "Ordnung über die Erstattungskosten 

für die Leistungen des Gesundheitswesens".  

Dementsprechend betragen die voraussichtlichen Kosten für Ihre Behandlung: 

.............................................HUF 

Vielen Dank dafür, dass Sie unser Krankenhaus mit Ihrem Vertrauen beehrt haben! 

Date ………………………………………… 

                                                                    

.......................……………………………………….. 

Unterschrift des die Auskünfte erteilenden Arztes 

                                                                                                Stempelabdruck 

Ich nehme die obigen Auskünfte zur Kenntnis und akzeptiere die angebotene Behandlung, 

weiterhin verpflichte ich mich zur Bezahlung der im Laufe meiner Versorgung 

aufkommenden Kosten.  

................................................................ 

Unterschrift des Patienten/der Patientin 

Auszufüllen in 2 Exemplaren 

- 1. Exemplar in der von dem Patienten/der Patientin gesprochenen Sprache, Exemplar des 

Patienten/der Patientin 

- 2. Exemplar in Ungarisch als Teil der Patientenunterlagen 
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12/FRA sz. melléklet 

INFORMATION 

du tarif de prestations médicales (estimatif des soins) 

Nom du 

malade.......................................................................................................................... 

Né(e) le ........................... jour .............................................mois 

...................................année 

Nationalité...............................................................................................................................

.... 

Domicilié(e) 

ŕ.............................................................................................................................. 

Document (passeport, carte d’identité, permis de conduire, carte 

d’assuré)..................................................................................................................................

... 

Madame, Monsieur, 

Les frais des prestations fournies aux patients non munis d’assurance ou de convention 

entre les Etats seront pris en charge soit par lesdits patients soit par leur assureur. Le 

montant en sera déterminé suivant les dispositions en vigueur du „Tarif des prestations 

médicales” appliqué par l’Hôpital. Vu ce qui précčde, le prix estimé de votre traitement 

sera de     ........................................ HUF 

Merci d’avoir fait confiance ŕ notre Etablissement 

Fait ŕ Székesfehérvár le ........... jour ............ mois ...20   année 

 ........................................................................................ 

                                                     Signé le médecin ayant communiqué l’information ci-

dessus                                  

    (cachet) 

Lu et approuvé, le traitement proposé et la prise en charge des coűts afférents au dit 

traitement sont acceptés. 

   ................................................ 

 signé le patient 

A remplir en 2 exemplaires 

- exemplaire 1 dans une langue connue par le patient, exemplaire du malade 

- exemplaire 2 en hongrois, joindre au dossier 
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ELISMERVÉNY 

külföldi állampolgárok részére 
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13/B/HUN sz. melléklet 

ELISMERVÉNY 

magyar állampolgárok részére 
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13/ENG sz. melléklet 

 

Regulations on Payment for Health Services 

ACKNOWLEDGEMENT OF RECEIPT 

I, the 

undersigned,………………………………………………….............…………………… 

(place of birth:………………………………..date of 

birth:……............……………………… 

address:…………………………………………………………………………….………

……. 

……………………………………….(country, street, house number, postcode, town) 

(insurance company’s name and 

address)………………………………............……………… 

(insurance policy 

number)………………………………………………............……………… 

acknowledge that from………………………..to……………...........……..(day, month, 

year), 

a total of ……………..days, I received treatment at 

……………............…………………….. 

…….………………………………………………………...........…..(hospital’s name, 

town). 

Upon discharge from the hospital I did not pay for the received medical services based on 

the attached „DATA SHEET”. 

I acknowledge and confirm that I will pay my debt upon notice to be given by Sigma Zrt. 

if I have not done so till then. 

        ….…...…….….…………………………… 

      signature of the person receiving the services 

         …………………………………………….. 

       passport number 

Dated, …. (day)………………….(month)………..(year) 

      ……………………………………….. 

       attending physician’s signature 

                            PS 
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13/GER sz. melléklet 

A N E R K E N N U N G 

Ordnung über die Erstattungskosten für die  Leistungen des Gesundheitswesens 

 

Ich, unterzeichnete/r 

.................................................................................................................. 

Geburtsort/ Geburtsdatum:: 

....................................................................................................... 

Wohnanschrift: 

........................................................................................................................... 

/Land, Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Stadt/ 

(Name und Anschrift des Patienten/der Patientin) 

.................................................................... 

(Nummer der Versicherung) 

...................................................................................................... 

erkenne an, dass ich vom 

.......................................................................................................... 

bis zum .............................. (Tag, Monat und Jahr) insgesamt ........... Tage im 

Krankenhaus 

.............................................................................................................................................. 

(Stadt) ............................................................................ unter Heilbehandlung gestanden 

habe.  

Bei der Entlassung aus dem Krankenhaus wurden die Behandlungs- und Pflegekosten 

aufgrund des beigeschlossenen "DATENBLATTES" nicht von mir erstattet.  

Ich erkenne an und bestätige, dass ich meine Schulden auf die Aufforderung der zum 

Eintreiben der Forderungen bevollmächtigten Sigma Rt. /Sigma AG/ (1387 Budapest, Pf. 

(Postfach) 43, Ungarn) unbedingt bezahle, falls ich diese vorher nicht beglichen haben 

sollte.  

............................................................................ 

Unterschrift des/der die Leistungen in Anspruch nehmendenPatiente 

PatientinReisepassnummer................................ 

den ...................... 20..................................................  

                                                                                           

............................................................. 

Unterschrift des behandelnden Arztes 

                                                                                                         Stempelabdruck 

Erstellt in 2 Exemplaren 

1 Exemplar: Abteilung Finanzwesen und Rechnungsführung  

1 Exemplar: Patientenunterlagen 
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13/FRA sz. melléklet 

ATTESTATION DE PRISE EN CHARGE 

du tarif des prestations médicales 

 

Je, soussigné(e)...................................................................................................................... 

(né(e) ŕ................................................ le ........................................................................... 

domicilié(e) ŕ ..................................................................................... 

.......................................................................................(pays, rue, n°, code postal, 

commune) 

(nom et adresse de 

l’assuré)...................................................................................................... 

(n° 

d’assurance).......................................................................................................................... 

reconnais avoir été traité(e) du ................ (jours, mois, année) au ..........................(jours, 

mois, année), ..............jours au total ŕ l’Hôpital ... ................................................(de la 

Commune) 

.................................................................................................................................................

... 

A mon départ de l’Hôpital je n’ai pas remboursé le coűt des soins et traitements visés ŕ la 

FICHE DES PRESTATIONS ci-jointe. 

Je m’engage expressément ŕ régler ma dette sur simple demande de la Sté SIGMA S 

Hongrie), mandaté du recouvrement, si ladite dette n’aura pas été payée plus tôt. 

..................................................................... 

Signé par le (la) bénéficiaire des prestations 

Passeport n°.................................................. 

Fait le ...........jour .............mois 20......année 

   ............................................ 

 Signé le médecin traitant                     

  cachet 

Fait en 2 exemplaires 

exemplaire 1 - Service Finances et Comptabilité   

exemplaire 2 - dossier du malade 
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14. sz. melléklet 

ADATLAP SZÁMLA KÉSZÍTÉSÉHEZ 

FIZETŐ FEKVŐBETEG ELLÁTÁS IGÉNYBEVÉTELE ESETÉN  
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15. sz. melléklet 

ADATLAP SZÁMLA KÉSZÍTÉSÉHEZ 

FIZETŐ JÁRÓBETEG ELLÁTÁS IGÉNYBEVÉTELE ESETÉN  
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16. sz. melléklet 

 

AKTÍV FEKVŐBETEG ELLETÁS KERETÉBEN KÉNYELMI 

SZOLGÁLTATÁST NYÚJTÓ KÓRTERMEK  TÉRÍTÉSI DÍJ BESZEDÉSÉNEK 

ÜGYVITELI FOLYAMATA 

 

Aktív fekvőbeteg ellátás során  kényelmi szolgáltatást nyújtó kórteremben történő 

elhelyezést az ellátást nyújtó osztályon a felvételkor írásban kell igényelni.  (Igénylőlap – 

16/A. számú melléklet). 

 

Térítési díj megfizetésének módja: 

Munkanapon – a pénztári nyitvatartási idő alatt (házipénztár nyitvatartási ideje: hétfőtől 

csütörtökig: 8.00 – 11.30, 13.00 – 14.00–ig, pénteken: 8.00 – 11.30–ig) –  

történő felvétel esetén az emelt szintű szolgáltatást igénylőnek, vagy kísérőjének a 

kezelőorvos által meghatározott várható ellátotti napok alapján kiszámított kiegészítő 

térítési díjat kell az intézmény házipénztárába befizetnie. A befizetett térítési díjról az 

intézmény Pénzügyi és Számviteli Osztálya készpénzfizetési számlát állít ki az 

igénybevevő részére és a befizetés tényét a bevételi pénztárbizonylat „nyugta” 

példányának átadásával igazolja. 

Munkanapon pénztári nyitvatartási időn kívül, illetve hétvégén, vagy több napos ünnep 

alkalmával történő felvétel esetén, a felvételt követő legelső munkanapon az 

igénybevevőnek, vagy kísérőjének haladéktalanul be kell fizetnie a térítési díjat a 

házipénztárba. 

 

Amennyiben a szolgáltatás tényleges igénybevétele szerinti díj meghaladja a már 

előzetesen befizetett térítési díjat, úgy a különbözetet az ellátó osztály által kiállított 

elszámolás (17/B. számú melléklet) alapján a házipénztárba be kell fizetni. 

Amennyiben a szolgáltatás tényleges igénybevétele szerinti díj kevesebb a már előzetesen 

befizetett térítési díjnál, úgy az ellátó osztály által kiállított elszámolás alapján a 

különbözetet a házipénztár visszafizeti az igénybevevő, vagy az általa írásban 

meghatalmazott személy részére. 
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16/A. sz. melléklet 

Igénylőlap aktív fekvőbeteg ellátás keretében kényelmi szolgáltatást nyújtó 

kórtermek igénybevételéhez 
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16/B. sz. melléklet 

Elszámolás aktív fekvőbeteg ellátás keretében kényelmi szolgáltatást nyújtó 

kórtermek tényleges igénybevételéről 
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17. sz. melléklet 

52/2006. (XII. 28.) EÜM RENDELETBEN FELSOROLT SÜRGŐS SZÜKSÉG 

KÖRÉBE TARTOZÓ, ÉLETET VESZÉLYEZTETŐ ÁLLAPOTOK ÉS 

BETEGSÉGEK 

1. Életet veszélyeztető, vagy maradandó egészségkárosodás veszélyével járó (külső 

vagy belső) vérzés 

2. Átmeneti keringés- és/vagy légzésleállással járó állapotok (Pl. embolia, Adams-

Stokes-Morgagni szindróma,syncope, fulladások, életet veszélyeztető ritmuszavarok, 

klinikai halál állapota) 

3. Életveszélyes endokrin- és anyagcsere állapotok, a folyadék- és ion- háztartás 

életveszélyes zavarai 

4. Központi idegrendszeri kompresszió veszélyével járó kórképek (Pl. agyödéma, 

fejfájás, szédülés, tumor, gyulladás, fejlődési rendellenesség, trauma) 

5. Eszméletlen állapotok 

6. Status epilepticus és tüneti görcsrohamok 

7. Hirtelen fellépő látászavar, látásvesztés, „vörös szem”, szemsérülés 

8. Szepszis 

9. Magas halálozású, vagy súlyos szövődmények kialakulásának veszélyével járó 

hirtelen fellépő, vagy progrediáló, nem-sebészeti betegségek és érkatasztrófák ellátása 

10. Szülés, koraszülés, lepényleválás, súlyos terhességi toxémia, eclampsia újszülött 

ellátása, akut nőgyógyászati vérzés 

11. Sokk megelőző és sokkos állapotok, életveszélyes allergiás és anaphylaxiás 

állapotok, szisztémás és poliszisztémás autoimmun betegségek krízis-állapotai 

12. Az immunrendszer fokozott, vagy kóros működésén, illetve a csontvelői 

vérsejtképzés elégtelenségén alapuló heveny vérsejthiány-állapot 

13. Veleszületett, vagy szerzett véralvadási zavar alapján létrejövő heveny életveszély 

14. Akut légzési elégtelenség, légút szűkület (Pl. gégeödéma, asthmás roham, 

idegentest, fulladás) 

15. Mérgezések 

16. Akut hasi katasztrófák és azok képében jelentkező, nagy fájdalommal, görcsökkel 

járó kórképek (Pl. bélelzáródás, appendicitis, perforatio, méhenkívüli terhesség, 

petefészek ciszta megrepedése, tuboovarialis tályog, kocsánycsavarodott cysta, kizárt 

sérv, epegörcs, vesegörcs, vérvizelés) 

17. Égés-fagyás (III.-IV. fokú és nagykiterjedésű I-II. fokú, és/vagy az életminőség 

szempontjából különösen veszélyeztetett testtájat vagy a légutakat érintő) 

18. Elsődleges sebellátás 

19. Testüregek (koponya, mellkas, has) és parenchymás szervek (szív, tüdő, lép, máj, 

vese) sérülése 

20. Compartement szindrómák 

21. Nyílt törések és decollement sérülések 

22. Amputációk (replantációs lehetőségekkel vagy azok nélkül) 

23. Súlyos medencegyűrű törések 

24. Politraumatizáció, többszörös sérülések 

25. Búvárbalesetek, magassági betegség, keszonbetegség, barotrauma 

26. Áramütés, elektrotrauma 

27. Hő- és hidegártalom, kihűlés, hypothermia, hyperthermia, napszúrás, hőguta 

28. Súlyos akut sugárártalom és sugárbetegség 
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29. Öngyilkossági kísérlet és szándék, mentális állapottal összefüggő közvetlen 

veszélyeztető állapot 

30. Heveny pszichés zavarok, pszichózisok 

31. Infektológiai kórképek, melyek önmagukban vagy szövődményeik révén az életet 

veszélyeztető állapotot idéznek elő. 
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18/A. sz. melléklet 

 

TÁJÉKOZTATÓ AZ EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉG TAGÁLLAMAIBÓL, 

SVÁJCBÓL VALAMINT MAGYARORSZÁGGAL EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSRA 

VONATKOZÓ EGYEZMÉNYT KÖTÖTT ÁLLAMOKBÓL ÉRKEZŐ SZEMÉLYEK 

EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSÁRÓL 

 

1. Európai Egészségbiztosítási Kártya és Ideiglenes Kártyahelyettesítő Nyomtatvány – 

Orvosilag szükséges ellátás 

Az Európai Gazdasági Térség tagállamainak állampolgárai és a svájci állampolgárok, 

valamint az ezen államokban biztosított személyek részére ideiglenes magyarországi 

tartózkodásuk során az orvosilag szükséges egészségügyi szolgáltatás Európai 

Egészségbiztosítási Kártya (a továbbiakban: EU-Kártya), illetve kártya helyettesítő 

nyomtatvány alapján nyújtandó.  

1.1. EU-Kártyával ellátást igénybe vehetők köre 

Az alábbi tagállamok állampolgárai, biztosítottjai vehetnek igénybe orvosilag szükséges 

ellátást Európai Egészségbiztosítási Kártyával: 

Ausztria, Bulgária, Belgium, Ciprus, Csehország, Dánia, Egyesült Királyság, Észtország, 

Finnország, Franciaország, Görögország, Horvátország, Hollandia, Írország, Izland, 

Lengyelország, Lettország, Liechtenstein, Litvánia, Luxemburg, Málta, Németország, 

Norvégia, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Svájc, Svédország, Szlovákia, 

Szlovénia.  

1.2. Az EU-Kártyával igénybe vehető ellátások köre 

A fenti igazolásokkal Magyarországon a külföldi egészségbiztosítás terhére vehetők igénybe 

azok az egészségügyi szolgáltatások, amelyek  

● a magyarországi átmeneti tartózkodás során, 

● orvosilag szükségessé válnak. 

Ennek megfelelően a külföldi biztosított az EU-Kártyával (vagy 

Kártyahelyettesítő Nyomtatvánnyal) közvetlenül a magyar egészségbiztosítással szerződéses 

kapcsolatban álló egészségügyi szolgáltatóhoz fordul, akinek az EU-Kártya/ 

Kártyahelyettesítő Nyomtatvány alapján úgy kell ellátnia a külföldi biztosítottat, mintha 

magyar biztosított lenne.  

 Az érvényes EU-Kártya/Kártyahelyettesítő Nyomtatványt bemutató külföldi biztosítással 

rendelkező beteg részére kötelezően nyújtandók a szükséges ellátások, az ellátás költségeinek 

megtérítésére a beteg nem kötelezhető. Az orvosi szükségesség fennállásáról elsődlegesen – 

a körülmények mérlegelésével – a kezelőorvos dönt. Orvosilag szükségesnek azonban nem 

csak az azonnal nyújtandó szolgáltatások minősülhetnek. Orvosilag szükséges ellátásnak 

minősül minden olyan ellátás, amely nem halasztható a másik tagállamba történő 

visszatérésig. Amennyiben az igényelt ellátást – a beteg állapotára való tekintettel – nem 

feltétlenül szükséges rövid időn belül nyújtani, a szolgáltatónak figyelembe kell vennie, hogy 

az illető személy milyen hosszú időt kíván Magyarországon tölteni. Amennyiben az 

illető személy nem rendelkezik EGT állampolgárok részére kiadott tartózkodási engedéllyel 

(tartózkodási kártya/regisztrációs igazolás), csak azon szolgáltatások nyújtandók, amelyek 3 

hónapon belül feltétlenül szükségessé válnak. Egyéb esetekben a tartózkodási 

kártya/regisztrációs igazolás, illetve az igazolás (EU-Kártya) érvényességének lejártát kell 

figyelembe venni. 
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 Az Európai Bizottság határozatai értelmében átmeneti magyarországi tartózkodás során az 

alábbi ellátásokat minden esetben az EU-Kártya alapján nyújtandó szükséges ellátásnak kell 

minősíteni: 

● dialízis 

● oxigénterápia 

● speciális asztmakezelés 

● kemoterápia 

● szülés, a szüléshez és anyasághoz kapcsolódó ellátások (Megjegyzés: az EGT ill. svájci 

biztosított Magyarországon született gyermeke részére a szükséges ellátások a szülést 

követő 3. hónapig az anya EU-Kártyája alapján nyújtandók, az ellátásokat az EU-Kártya 

adataival kell jelenteni.) 

Az Európai Egészségbiztosítási Kártya nem használható fel akkor, ha a biztosított valamilyen 

egészségügyi szolgáltatás igénybe vételének céljából utazott Magyarországra. 

2. S2 vagy E112 nyomtatvány – tervezett ellátás 

A szociális biztonsági koordinációs rendeletek alapján az Európai Gazdasági 

Térség tagállamainak állampolgárai és a svájci állampolgárok, valamint az ezen államokban 

biztosított személyek egészségbiztosítójuk engedélye alapján jogosultak más tagállamban 

tervezetten egészségügyi szolgáltatást igénybe venni.  

1.1. Tervezett ellátást igénybe vehetők köre 

Az alábbi tagállamok állampolgárai, biztosítottjai vehetnek igénybe tervezett ellátást: 

Ausztria, Bulgária, Belgium, Ciprus, Csehország, Dánia, Egyesült Királyság, Észtország, 

Finnország, Franciaország, Görögország, Horvátország, Hollandia, Írország, Izland, 

Lengyelország, Lettország, Liechtenstein, Litvánia, Luxemburg, Málta, Németország, 

Norvégia, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Svájc, Svédország, Szlovákia, 

Szlovénia.  

 

1.2. Az S2 vagy E112 nyomtatvány alapján nyújtható ellátások 

Az E112 vagy S2 jelű egészségügyi szolgáltatásra jelentkező személy a nyomtatványon 

megjelölt szolgáltató (amennyiben meg van jelölve), illetve ellátás esetében ugyanolyan 

feltételek mellett jogosult az igénybevételre a társadalombiztosítóval szerződött egészségügyi 

szolgáltatónál, mint a magyar biztosítottak. Amennyiben a nyomtatványon sem szolgáltató, 

sem konkrét ellátás nincs megjelölve, az érvényességi időn belül bármilyen 

egészségbiztosítási szolgáltatás nyújtható a jogosult részére. A nyomtatványt az Európai 

Gazdasági Térség minden tagállama saját hivatalos nyelvén állítja ki. Az S2 vagy E112 jelű 

nyomtatvány funkcióját tekintve nem más, mint a külföldi biztosító által kiállított 

költségátvállalást tanúsító igazolás. 

3. Határon átnyúló ellátás a 2011/24/EU Irányelv alapján 

 

2.1. Az ellátást nyújtó szolgáltatók köre 

A külföldi betegek mind a társadalombiztosítóval szerződött egészségügyi szolgáltatónál, 

mind magánszolgáltatónál jogosultak határon átnyúló (irányelvi) ellátást igénybe venni.  

 

2.2. A magyarországi egészségügyi szolgáltatás igénybevételéhez szükséges dokumentumok 

A bejövő beteg a külföldi biztosító által kiállított olyan dokumentummal vehet igénybe 

határon átnyúló egészségügyi ellátást, amely az Európai Unió tagállambeli állampolgárságát 

vagy az egészségügyi ellátásra való jogosultságát hitelt érdemlően bizonyítja. 

 Ellátás igénybe vételéhez szükséges dokumentumok:  

● Személyazonosságot igazoló okmány 

●  EGT tagállamban fennálló biztosítást igazoló biztosítási kártya vagy nyomtatvány 
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2.3. Az ellátás nyújtásának módja 

A határon átnyúló egészségügyi ellátás keretében fokozottan érvényesül az „egyenlő elbánás 

elve”, azaz a külföldről érkező személyek azonos elbírálás alá esnek a magyar egészségügyi 

ellátásra jogosult személlyel. A kezelés természetétől függően beutaló vagy orvosi 

dokumentáció bemutatása is szükséges lehet. A beutalót kiállíthatja egy másik EU tagállam 

egészségügyi szolgáltatója, vagy egy magyar szolgáltató. A beutaló elfogadását az 

egészségügyi szolgáltató akkor tagadhatja meg, ha az az egészségügyi szolgáltató számára 

nem érthető vagy nem nyújt elég információt a beteg egészségi állapotáról és az ennek 

alapján orvosilag szükséges beavatkozások köréről. A beutalóhoz nem kötött szakellátások 

esetében az uniós beteg ellátását nem lehet megtagadni arra hivatkozva, hogy 

vonatkozásában az egészségügyi szolgáltató területi ellátási kötelezettséggel nem 

rendelkezik. Az egészségügyi szolgáltató csak akkor tagadhatja meg az uniós beteg ellátását, 

ha a területi ellátási kötelezettségű feladatainak folyamatos ellátását az uniós beteg fogadása 

veszélyezteti. Az elutasítást ilyen esetben írásban meg kell indokolni. 

2.4.  A szolgáltatás árának meghatározása 

Az ellátás költségeit a külföldi beteg fizeti meg. Ez a térítési díj megegyezik a Kórház által 

hazai betegre meghatározott térítési díjjal. 

4. Egészségügyi ellátás egyezmények alapján 

3.1. Orosz, ukrán állampolgárok ellátása 

Az orosz és az ukrán állampolgárok átmeneti magyarországi tartózkodásuk alatt sürgősségi 

ellátásokra jogosultak a társadalombiztosítóval szerződött egészségügyi szolgáltatónál. A 

sürgősségi ellátásokat útlevél felmutatásával vehetik igénybe („3” térítési kategória). 

3.2. Macedón, koszovói biztosítottak ellátása 

A macedón és a koszovói állampolgárok átmeneti magyarországi tartózkodásuk alatt 

sürgősségi ellátásokra jogosultak a társadalombiztosítóval szerződött egészségügyi 

szolgáltatónál. A sürgősségi ellátásokat útlevél felmutatásával vehetik igénybe („3” térítési 

kategória). 

3.3. Bosnyák, montenegrói, és szerbiai biztosítottak ellátása 

A bosnyák, montenegrói, és szerbiai biztosítottak átmeneti magyarországi tartózkodásuk 

alatt sürgősségi ellátásokra jogosultak a társadalombiztosítóval szerződött egészségügyi 

szolgáltatónál. A sürgősségi ellátásokat a bosnyák biztosítottak a BH/HU111 

nyomtatvánnyal, a montenegrói biztosítottak a CG/HU111 nyomtatvánnyal, a szerbiai 

biztosítottak az SRB/HUN 111 nyomtatvánnyal vehetik igénybe. Mind a bosnyák, mind a 

montenegrói, és szerbiai biztosítottak tervezetten is igénybe vehetnek ellátást 

Magyarországon, amennyiben rendelkeznek BH/HU112, ill. CG/HU112, valamint 

SRB/HUN 112 nyomtatvánnyal.  

5. Ellátás egészségügyi együttműködési egyezmények alapján 

Hatályos egészségügyi együttműködési egyezmények: 

Angola, Kuvait, Mongólia, Kuba, Jordánia, Irak, Koreai Népi Demokratikus Köztársaság.  

Az egészségügyi együttműködési egyezmények alapján a fenti államok állampolgárait a 

társadalombiztosítóval szerződött egészségügyi szolgáltató ingyenes egészségügyi ellátásban 

részesíti heveny megbetegedés vagy halaszthatatlan orvosi beavatkozást igénylő helyzet 

esetén. Az ellátásra való jogosultságot az érintett állampolgárok útlevéllel tudják igazolni 

(„3” térítési kategória). 

Az Európai Egészségbiztosítási Kártyával rendelkező külföldi állampolgár fekvő- és 

járóbeteg-ellátásának NEAK által történő finanszírozásának feltétele: „E” térítési kategória 

és az „EU Adatlap” kitöltése.  
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18/B. sz. melléklet 

 

A MENEKÜLTEK EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK 

 

A Magyarországra érkező menekült, menedékes és oltalmazott státuszt igénylő személyek 

egészségügyi ellátásra vonatkozó jogosultsága a menekülti, menedékesi és oltalmazotti 

státuszának elismerésére (együttesen: elismerési eljárás) vonatkozó hatósági eljárás 

függvényében alakul. Az elismerési eljárás megindítása iránti kérelem benyújtása előtti, az 

elismerési eljárás időtartama alatt és az elismerési eljárást lezáró menekültügyi hatóság 

döntését követően is más az érintett személyek egészségügyi ellátásra való jogosultsága. E 

szabályokat a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény, valamint annak 

végrehajtásáról szóló 301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet, továbbá az 1997. évi CLIV. törvény, 

a 1997. LXXX. törvény, az 1997. évi LXXXIII. törvény és a 43/1999. (III.3.) Korm. rendelet 

tartalmazza. 

 

Az elismerési eljárás megindítása iránti kérelem benyújtása előtti egészségügyi ellátásra 

való jogosultság 

 Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény rendelkezései alapján, Magyarország 

területén tartózkodó valamennyi személy részére igénybevétel alapjául szolgáló jogviszony 

előzetes igazolása nélkül biztosítani kell  

● a járványügyi ellátások közül a kötelező védőoltást (kivéve a külföldre történő kiutazás 

miatt szükséges védőoltást), a járványügyi érdekből végzett szűrővizsgálatot, a kötelező 

orvosi vizsgálatot, a járványügyi elkülönítést, a fertőző betegek szállítását; 

● a mentést, amennyiben az adott személyi sérüléssel járó baleset, tömeges baleset, 

egészségügyi válsághelyzet, életveszély, vagy annak gyanúja, heveny vagy riasztó 

tünetekkel járó esetek, szülészeti esemény, ha az erős fájdalom vagy egyéb súlyos heveny 

tünet csillapítása, heveny tudatzavar, veszélyeztető állapot vagy annak gyanúja miatt 

azonnali ellátásra szorul; 

● sürgős szükség esetén a külön jogszabályban meghatározott ellátásokat. 

 A fenti ellátások közül a mentés és a sürgős szükség miatti ellátás esetén az egészségügyi 

szolgáltatók kötelesek vizsgálni, hogy ellátások költségei behajthatóak-e. Amennyiben 

Közösségi szabály, nemzetközi szerződés alapján az ellátott személy nem jogosult a 

térítésmentes egészségügyi ellátásra, az egészségügyi szolgáltató az ellátásért térítési díjat 

kérhet. Abban az esetben, amennyiben az ellátott az igénybe vett ellátás térítési díját nem 

fizette meg, az ellátás díját a központi költségvetés biztosítja az Egészségbiztosítási Alapon 

keresztül, a vonatkozó eljárás lefolytatását követően.  

Az elismerési eljárás megindítása iránti kérelem benyújtását követő egészségügyi ellátásra 

való jogosultság 

A menekült, az oltalmazott, a menedékes és a befogadott státusz elismerését kérelmezők 

betegségük esetén az egészségügyi szolgáltatások közül térítésmentesen jogosultak: 

●  a háziorvosi ellátás körébe tartozó vizsgálatokra és gyógykezelésre; 

● a sürgős szükség esetén igénybe vett járóbeteg-szakellátás keretében történő vizsgálatra, 

gyógykezelésre, továbbá az ellátás során felhasznált gyógyszerre és kötszerre; 

● a sürgős szükség esetén igénybe vett fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátásra, valamint annak 

során az orvos előírása szerinti gyógykezelésre - ideértve a műtéti beavatkozásokat, 

továbbá az annak során felhasznált gyógyászati anyagokat és protetikai eszközöket -, 

gyógyászati ellátásra, a gyógykezeléshez szükséges gyógyszerre, kötszerre és étkezésre; 
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● a járóbeteg-szakellátást vagy a fekvőbeteg-szakellátási kezelést követően a betegségből 

való gyógyulásig, illetve állapota stabilizálódásáig: 

● a szükséges vizsgálatra és gyógykezelésre, 

● a közgyógyellátás körébe nem tartozó gyógyszerekre, mással nem helyettesíthető 

gyógyszerre és a gyógyszer beadásához szükséges gyógyászati segédeszközre; 

● orvos által rendelt, jogszabályban meghatározott egyéb gyógyászati segédeszközre, 

valamint annak javítására; 

● sürgősségi fogászati ellátásra és fogmegtartó kezelésre, feltéve, hogy a legalacsonyabb 

térítési kategóriába tartozó kezelést veszi igénybe; 

● terhesgondozásra és szülészeti ellátásra, illetve a magzati élet védelméről szóló 

törvényben meghatározott feltételek szerint a terhesség megszakítását célzó 

beavatkozásra; 

● külön jogszabály szerint a „közgyógyellátásra jogosultak” részére térítésmentesen, illetve 

„egészségügyi rendelkezés” alapján 90%-os vagy 100%-os társadalombiztosítási 

támogatással rendelhető gyógyszerre és kötszerre; 

● bizonyos esetekben, mint például szülészeti ellátás vagy sürgős szükség esetén igénybe 

vett fekvőbeteg-szakellátás esetében betegszállításra, ha egészségügyi állapota miatt a 

szállítás másként nem oldható meg; 

● az életkorához kötött kötelező védőoltásra. 

Fontos kiemelni, hogy szélesebb körben jogosultak ellátásokra az ún. különleges bánásmódot 

igénylő személyek, mint például a kiskorú, fogyatékkal élő személy. Ezen személyek 

jogosultak az egészségi állapotukra figyelemmel indokolt egészségügyi szolgáltatások 

igénybevételére, rehabilitációs, pszichológiai valamint klinikai szakpszichológiai ellátásra, 

továbbá pszichoterápiás kezelésre is. 

Ezen ellátások díját illetve a szolgáltatások költségét a menekültügyi hatóság téríti meg az 

egészségügyi szolgáltatónak, ha annak megfizetését nemzetközi egyezményben 

Magyarország nem vállalta. Az egészségügyi szolgáltatók az elvégzett szolgáltatást a NEAK-

nak jelentik. A jelentések alapján történő elszámolást - az egészségügyi szolgáltatások 

szerinti részletezésben - a NEAK havonta elküldi a menekültügyi hatóságnak. A 

menekültügyi hatóság az egészségügyi szolgáltatásokra való elszámolást - a jogosultságot 

illetően - ellenőrzi, és az ellátás díját a NEAK-nak utalványozza. A NEAK a számláján 

történt jóváírás után az ellátások díját továbbutalja az egészségügyi szolgáltatóknak. 

A menekültként, menedékesként, oltalmazottként elismert személy egészségügyi ellátásra 

való jogosultsága 

 A menekültként, illetve oltalmazottként elismert személy – ha nem áll társadalombiztosítási 

jogviszonyban – az elismerésről szóló határozat jogerőre emelkedésétől számított egy évig 

egészségügyi ellátásra oly módon jogosult, mint az elismerési eljárás során. Az egy év 

leteltét követően a belföldiséggel rendelkező menekültekre az általános társadalombiztosítási 

szabályok vonatkoznak, azaz esetükben is a biztosítotti vagy jogosulti jogviszonya (pl. 

munkaviszony) alapozza meg az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságot. 

 Amennyiben a menekültként, menedékesként, oltalmazottként elismert 

személymunkaviszonyt vagy vállalkozói jogviszonyt létesít, akkor biztosítottá válik, ezáltal 

jogosultságot szerez az egészségbiztosítás természetbeni és pénzbeli ellátásaira.  

 Fontos kiemelni, hogy a Magyarországon lakó-, vagy tartózkodási hellyel rendelkező 

kiskorú, valamint a köznevelésről szóló törvény hatálya alá tartozó nappali rendszerű iskolai 

oktatás keretében vagy nappali oktatás munkarendje szerinti köznevelési intézményben, 

továbbá a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási 

intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytató nagykorú 
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menekültek a belföldiség és a kiskorúság, valamint a belföldiség és a tanulói/hallgatói 

jogviszony alapján szereznek jogosultságot egészségügyi szolgáltatásra.  

Azon belföldi menekült, aki nem rendelkezik sem biztosított, sem jogosult jogviszonnyal és 

legalább egy éve bejelentett lakóhellyel rendelkezik Magyarországon, egészségügyi 

szolgáltatási járulékfizetés alapján válhat jogosulttá egészségügyi szolgáltatásra. 
 

 

 

 


