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EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK ÉS JOGOSULTSÁGI KÖRÜK
Az 1997. évi LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól és annak végrehajtásáról
rendelkező 217/1997. (XII.1.), illetve a 284/1997. (XII.23) kormányrendelet 1. §.-tól módosításra
került 2017. szeptember 06. napjával és a Nagyatádi Kórház hatáskörében megállapítható térítési
díjak mértéke, a térítési díjak befizetésének rendje, valamint azok mérséklésére illetve elengedésére
az alábbiak szerint kerülnek szabályozásra.
Szabályzat hatálya:
Jelen szabályzat területi hatálya kiterjed a

Térítésmentesen igénybe vehető egészségügyi szolgáltatások
a) a biztosított jogosult a betegségek megelőzését és korai felismerését szolgáló egészségügyi
szolgáltatások keretében a Törvény által meghatározott szűrővizsgálatokra,
b) háziorvosi ellátásra,
c) fogászati ellátásokra a Törvényben meghatározott mértékig,
d) betegsége esetén az illetékes orvos beutalása alapján, valamint sürgős szükség esetén beutaló
nélküli járóbeteg szakellátásra,
Beutaló nélkül igénybe vehető szakrendelések:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

bőrgyógyászati,
fül- orr- gégészeti,
nőgyógyászati,
általános sebészeti és baleseti sebészeti,
szemészeti,
onkológiai,
urológiai,
pszichiátriai szakrendelések, továbbá
az ideggondozó
a bőr- és nemibeteg gondozó,
tüdőgondozó,
az onkológiai gondozó keretében nyújtott ellátások.

a) betegsége esetén orvosi beutalás alapján vagy azonnali ellátási indok esetén beutaló nélkül
fekvőbeteg – gyógyintézeti ellátásra,
b) szülészeti ellátásra,
c) orvosi rehabilitációs ellátásra a Törvényben foglaltak szerint jogosult,
d) a biztosított - beutalás szerinti intézményben végzendő – orvosi vizsgálatra vagy
gyógykezelésre ill. intézményből tartózkodási helyére történő elbocsátása céljából
betegszállításra törvény szerint meghatározott esetekben.
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Az Európai Gazdasági Térség tagállamaiból, valamint a Magyar Köztársasággal egészségügyi
ellátásra vonatkozó egyezményt kötött államokból érkező személyek egészségügyi
ellátása
Az elsősegélynyújtás mindenki számára térítésmentes.
A térítésmentes ellátások igénybevétele esetén a beteg jogosultságát a TAJ számát igazoló okmány,
külföldi állampolgár a megfelelő európai formanyomtatvány (az Európai Egészségbiztosítási
Kártya, az ún. ideiglenes Kártyahelyettesítő Nyomtatvány vagy E112 elnevezésű nyomtatvány)
bemutatásával igazolhatja.
Azok a nem magyar állampolgárok, akik rendelkeznek betegbiztosítási igazolvánnyal, az
egészségügyi szolgáltatások vonatkozásában a magyar biztosított személyekkel esnek egy tekintet
alá, a részükre nyújtott ellátás költségeit az általános szabályok szerint kell elszámolni.
Az európai uniós szabályok értelmében az Európai Gazdasági Térség tagállamaiban (Ausztria,
Belgium, Bulgária, Ciprus, Cseh Köztársaság, Dánia, Egyesült Királyság, Észtország, Finnország,
Franciaország, Görögország, Hollandia, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxemburg,
Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Románia, Szlovákia, Szlovénia, Spanyolország,
Svédország; továbbá Norvégia, Izland, Liechtenstein) és Svájcban lakó és ott egészségbiztosítással
rendelkező személyek magyarországi átmeneti tartózkodásuk alatt, a megfelelő igazolás bemutatása
esetén az orvosilag szükségessé váló egészségügyi ellátásokat a magyar biztosítottakkal azonos
feltételek mellett vehetik igénybe.
Az alábbiakban felsorolt ún. szociálpolitikai és egészségügyi együttműködési egyezmények
hatálya alá tartozó országok állampolgárai Magyarország területén útlevelük bemutatása mellett
sürgős szükség esetén egészségügyi ellátásra térítésmentesen a feltétlenül szükséges mértékben
jogosultak:
Angola, Észak-Korea (csak a KNDK állampolgárai), Irak, Jordánia, Jugoszlávia utódállama (csak
Szerbia-Montenegró és Macedónia tekintetében), Kuba, Kuvait, Mongólia, Szovjetunió utódállamai
(kiv. Észtország, Lettország, Litvánia).
A magyar-horvát szociális biztonsági egyezmény alapján a horvát biztosítottak a magyarországi
egészségügyi szolgáltatásokat sürgős szükség esetén az illetékes horvát biztosító által kiadott
HR/HU-1 formanyomtatvánnyal vehetik igénybe
Egyéb egészségügyi együttműködési egyezmények hatálya alá tartozó országok nem valamennyi,
hanem csak az egyezménnyel érintett állampolgárai jogosultak az egyezményben meghatározott
mértékű egészségügyi ellátásra térítésmentesen. Ezek az országok az alábbiak: Koreai Népi
Demokratikus Köztársaság, Vietnam, Zimbabwe, India, Mozambik, Afganisztán és Líbia.
A nem magyar állampolgárok betegellátási rendjének részleteit az Egészségügyi Minisztérium és az
Országos Egészségbiztosítási Pénztár közös közleménye tartalmazza, amely a Népjóléti Közlöny
Különszámában jelent meg 1994. márciusában.
Részleges térítési díj ellenében igénybe vehető egészségügyi szolgáltatások
A biztosított részleges térítés mellett jogosult:
a) az ellátást végző orvos jogszabályban foglaltak szerinti megválasztására a külön jogszabályban
meghatározott terhesgondozás és a szülészeti ellátás kivételével;
b) a fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátásra, ha azt a biztosított beutaló nélkül veszi igénybe, ide nem
értve a sürgős szükség körébe tartozó - külön jogszabályban megnevezett - ellátásokat;
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c) a fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátásnak a beutalási rendtől eltérő igénybevételére, ide nem értve a
sürgős szükség körébe tartozó - külön jogszabályban megnevezett - ellátásokat;
d) saját kezdeményezésre a kiadott szakmai protokolltól eltérő tartalmú ellátásra;
e) amennyiben állapota indokolja az e feladatra finanszírozott szolgáltatónál ápolás céljából
történő elhelyezésre és ápolásra, ideértve a szükséges gyógyszereket és az étkezést is.
A nem biztosított magyar állampolgár és azok a nem magyar állampolgárok, akik sem biztosítási
igazolvánnyal nem rendelkeznek, sem pedig nem tartoznak egyetlen, Magyarország által kötött
szociálpolitikai egészségügyi ellátási, illetve egészségügyi együttműködési egyezmény alá, csak
teljes térítési díj megfizetése ellenében veheti igénybe az egészségügyi szolgáltatásokat.
A kötelező egészségbiztosítás ellátása keretébe nem tartozó szolgáltatásokért a magyar biztosítással
rendelkező személynek is teljes térítési díjat kell fizetnie, amelyet jelen szabályzat 2.1, 2.2, 2.3, 2.4
számú pontja tartalmaz.

A TÉRÍTÉSI DÍJAK MÉRTÉKE ÉS ALKALMAZÁSUK MÓDJA
A térítésköteles egészségügyi szolgáltatások igénybevétele esetén kórházunkban a járóbeteg és a
fekvőbeteg ellátás területén az ellátástól függő, annak mértékével arányos és jogszabályokban
meghatározott mértékű térítési díjat köteles fizetni az igénybevevő.

Biztosított által részleges térítési díj fizetése mellett igénybe vehető egészségügyi szolgáltatások
térítési díja
a) A biztosított az egészségügyi szolgáltatás igénybevétele során az intézmény munkarendje
alapján beosztott orvos helyett másik orvost igényelhet, amennyiben azt a biztosított egészségi
állapota által indokolt ellátás szakmai tartalma és az ellátás sürgőssége nem zárja ki, azzal, hogy
ezt a szabályt az egészségügyi szolgáltatónál nem munkaviszonyban, illetve közalkalmazotti
jogviszonyban foglalkoztatott orvos választására is alkalmazni kell.
Az ellátást végző orvos megválasztása ill. a biztosított által a fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátás
beutaló nélkül vagy beutalási rendtől eltérő igénybevétele esetén (kivéve sürgős
szükség körébe tartozó ellátásokat) fizetendő részleges térítési díj összege annak az összegnek a
30 %-a, ami adott ellátásért a külön jogszabályban foglaltak szerint az egészségbiztosító felé
elszámolható azzal, hogy a biztosított által fizetendő összeg nem haladhatja meg a 100.000.-Ftot.
Amennyiben a biztosítottnak ugyanazon ellátás igénybevételéért az 1.2. a) és b) pontja szerint is
fizetnie kellene részleges térítési díjat, csak az a) pont szerinti díjfizetési kötelezettséget kell
teljesíteni.
b) Az 1.2. d) pont tekintetében a részleges térítési díj számításánál a vizsgálati és terápiás rend
szerinti és attól eltérő ellátáshoz szükséges diagnosztikus és terápiás anyag-és
gyógyszerköltség különbözetét kell alapul venni, valamint fekvőbeteg gyógyintézeti ellátás
esetén az ebből eredő többlet ápolási időt is, ápolási naponként étkezési és elhelyezési
költséggel.
A fenti ellátások finanszírozási elszámolására az általános szabályok érvényesek.
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A kötelező egészségbiztosítás ellátásai keretében igénybe nem vehető szolgáltatások térítési
díja
a) Lőfegyvert munkakörükből eredően tartani szándékozó, illetve tartó személyek (I. csoport)
- első fokon
7.200-Ft
- másodfokon

12.000,-Ft

b) Lőfegyvert tartani szándékozó, illetve tartó személyek, valamint elötöltő fegyvert vadászati
célra használni szándékozó illetve használó személyek (II. csoport) orvosi alkalmassági
vizsgálata
- orvosi alkalmassági vizsgálat, ha a 40. életévét még nem töltötte be
első fokon
másodfokon

7.200Ft
10.800,-Ft

- ha a 40. életévét betöltötte, de 60. életévét még nem érte el
első fokon

4.800,- Ft

másod fokon

7.200,-Ft

- ha 60. életévét betöltötte, de a 70. életévét még nem érte el
első fokon

2.500,-Ft

másod fokon

4.800,-Ft

- ha a 70. életévét betöltötte
első fokon

1.700,-Ft

másod fokon

3.200,-Ft

- pszichológiai alkalmassági vizsgálat
első fokon
másodfokon

7.200,-Ft
12.000,-Ft

c) Gépjárművezetői, a belvízi hajózási szolgálati és belvízi kedvtelési célú vízijármű - vezetői
alkalmassági vizsgálat
1. gépjárművezetői alkalmassági vizsgálat esetén az 50. életévét még nem töltötte be:
- első fokon
- másodfokon

7.200,-Ft
10.800,-Ft

2. 50. életévét betöltötte de 60. életévét még nem érte el
- első fokon

4.800,-Ft

- másodfokon

7.200,-Ft

3. 60. életévét betöltötte de a 70. életévét még nem érte el
- első fokon

2.500,-Ft

- másodfokon

4.800,-Ft

4. ha a 76. életévét betöltötte
- első fokon

1.700,- Ft

- másod fokon

4.800,- Ft
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d) Alkohol szintjének kimutatása érdekében végzett vér- vizelet vétel

4.800,- Ft

e) Kábítószer szintjének kimutatása érdekében végzett:
vérvétel

3.200,-Ft

vizelet vétel
f) Kábítószer hatása alatt álló személy akut ellátása

1.600,-Ft
7.200.-Ft

g) Látlelet kiadása

3.500,-Ft

h) Részeg személy detoxikálása

6.800.-Ft

Az egészségbiztosítással nem rendelkező ellátott által igénybevett szolgáltatások térítési díja:
A társadalombiztosítási igazolvánnyal nem rendelkező magyar és külföldi állampolgárok részére,
valamint a kötelező egészségbiztosítás ellátásai keretébe nem tartozó egészségügyi szolgáltatásokért
teljes térítési díjat kell felszámítani.
A járóbeteg-ellátás keretében az elvégzett beavatkozásokhoz tartozó pontszám forint értéke
tízszeresének megfelelő díjat számítunk fel. Egy pont számított forintértéke: a mindenkor
érvényes pont forintértéke, 2017. január 1-jétől 1,85- Ft.
Központi laboratórium:
Ha valaki saját állapotának megítélésére, saját megnyugtatására, beutaló nélkül szeretne
laboratóriumi vizsgálatot kérni, erre is van lehetőség. Ebben az esetben az általunk összeállított
csomagok közül választhatnak, amelyekért a következő díjakat kell megfizetni:
Csomag neve
Alap szűrőcsomag
Női extra szűrőcsomag
Férfi extra szűrőcsomag
Pajzsmirigy betegség szűrőcsomag
Diabetes szűrőcsomag

Csomag értéke (Ft)
Csomag ára (Ft)
6530
5500
14760
12000
19675
15000
12235
9500
10125
8000

Akár előre egyeztetett időpontban is, Ön éhgyomorral eljön rendelőnkbe, ahol asszisztenseink
vért vesznek Öntől. A vérvétel időtartama körül-belül 5-10 perc.
A csomagokon kívül más vizsgálatokat is elvégzünk, amit előre egyeztetni kell.
Elérhetőségeink:
Nagyatádi Kórház Központi laboratórium
Nagyatád, Bajcsy Zs. u. 1 (1 emelet)
Telefon: 82/504-411
Email: labor@nagyatadikh.hu
Vérből:
Vérkép, süllyedés, vércukor, húgysav
Zsíranyagcsere (koleszterin, triglicerid, HDL-koleszterin, LDL-koleszterin)
Ionogramm (Na, K, Cl)
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Májfunkció (bilirubin, GOT, GPT, GGT)
Vesefunkció (karbamid, kreatinin, eGFR)
Vizeletből:
Általános vizelet, vizelet üledék
Női extra szűrőcsomag:
Alapcsomag
Pajzsmirigy ellenőrzés (TSH)
Tumormarker (CEA)
A CEA a magzati bélben, májban termelődő, ismeretlen szerepű fehérje. Normálisan felnőttekben
nem található meg, de bizonyos betegségekben kimutathatóvá válik. Ilyenek például a vastagbélrák,
májzsugor, erős dohányzás, vastagbél-gyulladás, emlő-, gyomor-, tüdő- vagy hasnyálmirigyrák
Férfi extra szűrőcsomag:
Alapcsomag
Pajzsmirigy ellenőrzés (TSH)
Tumormarker (CEA, PSA)

A CEA a magzati bélben, májban termelődő, ismeretlen szerepű fehérje. Normálisan felnőttekben
nem található meg, de bizonyos betegségekben kimutathatóvá válik. Ilyenek például a vastagbélrák,
májzsugor, erős dohányzás, vastagbél-gyulladás, emlő-, gyomor-, tüdő- vagy hasnyálmirigyrák.
A prosztataspecifikus antigén vagy PSA egy a prosztatában termelődő fehérje. Szintje bizonyos
prosztatabetegségek, mint például a jóindulatú megnagyobbodás vagy a prosztatarák, esetén
emelkedik.
Pajzsmirigy betegség szűrőcsomag:
TSH, fT3, fT4

Diabetes szűrőcsomag:
vércukor
vizelet (általános, üledék, microalbumin, v.kreatinin, albumin-kreatinin hányados)
HbA1c vagy glikohemoglobin
HbA1c segítségével megállapítható, hogy milyen volt az átlagos vércukorszintje az elmúlt három
hónapban (hosszútávú vércukor).
A HbA1c érték nem alkalmas a cukorbetegség diagnózisának megállapítására, 6% feletti értékek
azonban elősegíti a diagnózis felállítását.
A microalbuminuria a vese kis ereinek sérülésére és az egész kardiovaszkuláris rendszer
károsodására is utal. Az atherosclerosis, a hypertonia, a diabetes vagy a többi érkárosító faktor
ugyanis az erek között nem szelektálnak, hanem egyszerre károsítják a koszorús ereket, az agyi
ereket, az alsó végtagok érrendszerét és igen korán a vese artériákat is. A microalbuminuria ezért az
egész kardiovaszkuláris rendszer károsodásának érzékeny jele! Korán jelzi az érbelhártya, az
endothel működési zavarát, diabetesben és hypertoniában figyelmeztet a vesebetegség rossz
prognózisára.
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A fekvőbeteg-ellátás keretében nyújtott szolgáltatás esetében a fődiagnózis vagy a beavatkozás
alapján megfelelő HBCS-be sorolt súlyszám forint értékének kétszeresét kell az ellátottnak
megfizetnie.
1 súlyszám számított Ft értéke: a mindenkor érvényes súlyszám forintérték 100%-a, 2017. január
1-jétől
185.000.-Ft
Krónikus osztályon történő ápolás: Krónikus nap * aktuális szakmai szorzó * az aktuális NEAK
Ft értékkel * 2,00
2017. január 1-jétől

13.440,-Ft/ápolási nap

A fentiekben kiszámított díj tartalmazza az elvégzett diagnosztikai vizsgálatok, elhelyezés, étkezés,
gyógyszerelés költségét, de nem tartalmazza a nagyértékű implantátumok, gyógyszerek és másik
intézetben végzett és leszámlázott diagnosztikai vizsgálatok térítési díját és a betegszállítást.

Foglalkozás egészségügyi vizsgálatok
Foglalkozás - egészségügyi osztály
„A”
„B”
„C”
„D”

Fizetendő összeg
10.000,- Ft/fő/év
8.400,- Ft/fő/év
6.800,- Ft/fő/év
5.000,- Ft/fő/év

Kivéve:
Munkaügyi központ, valamint a szakképző intézmény által beutalt személy.
1. Munkaköri alkalmassági vizsgálata a közhasznú munka előkészítése
érdekében 1.900,- Ft/fő/eset;
2. Szakmai alkalmassági vizsgálata beiskolázás előkészítése érdekében 2.500,- Ft/fő/eset;
3. Szakmai alkalmassági vizsgálata munkaközvetítés előkészítése érdekében
2.800,- Ft/fő/eset;
4. Foglalkoztathatóságának szakvéleményezése 3.100,- Ft/fő/eset;
A települési önkormányzat által a rendszeres szociális segélyre jogosultak közcélú foglalkoztatása
esetén a beutalt személy munkaköri alkalmassági vizsgálatának díja – eltérő megállapodás
hiányában – 1.000,- Ft/fő/eset.
Mellkas szűrővizsgálat (tüdőszűrés) költsége: 2.000 ,-Ft
A kötelező egészségbiztosítás ellátásai közé nem tartozó betegellátások költségét intézményünknek
a finanszírozó nem téríti meg. Ezen ellátások finanszírozási ellátása a mindenkor érvényes
számolási szabályok lehetőségei szerint történik.
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A holttestek szállításával, tárolásával kezelésével kapcsolatos térítési díjak
A 34/1999. (IX. 24.) BM-Eü.M-IM együttes rendelet értelmében a holttest kórbonctani vizsgálatra
történő beszállításának költségét a kórbonctani vizsgálatra illetékes kórház viseli.
A hatósági, illetve igazságügyi orvosi boncolás esetén a boncolási helyre történő szállítás, a holttest
tárolásának és hűtésének és boncolásának költsége a halottvizsgálati bizonyítvány kiállításának
napjáig a boncolást elrendelő hatóságot terhelik.
A halottvizsgálati bizonyítvány kiállítását követő 1. munkanaptól kezdődően a holttest tárolásának
költségei az eltemettetésre kötelezettet, illetve az eltemettetést, vállalót terhelik.
Holttest tárolásának, hűtésének költségeit a halott vizsgálati bizonyítvány kiállítását követő első
munkanaptól kell számítani, melynek díja. 2013. augusztus 1-jétől naponta 5.000,- Ft.
Halottkezelési díj: 9.000 Ft/fő

Egyéb szolgáltatások térítési díjai
2.5.1. Étkezési díj térítés
a) A kórházzal munkaviszonyban álló dolgozók térítés mellett kedvezményes étkeztetést vehetnek
igénybe.
b) Az intézeti étkeztetést munkaidejükben kötelesek igénybe venni:
- Tálaló konyha vezető
- dietetikusok
- élelmezési üzem dolgozói, beleértve az ügyviteli alkalmazottakat is
c) A kórházból nyugdíjba vonultak az aktív dolgozók részére biztosított kedvezményes étkeztetést
igénybe vehetik, melyet nem kötelesek helyben elfogyasztani.
d) A kedvezményes étkeztetést a kórházi közalkalmazottak kizárólag munkanapjukon, illetve
ügyelet és készenlét, valamint túlmunkavégzés időtartama alatt vehetik igénybe.
e) A kórházi dolgozók csak természetben vehetik igénybe a kedvezményes étkeztetést.
f) Kórházi dolgozók nevére idegen (külső) személyek nem vehetnek igénybe kedvezményes
étkeztetést.
g) Az intézettel közalkalmazotti jogviszonyban nem állók (kivétel a nyugdíjba vonultak) a kórház
által megállapított térítési díjat fizetik.
h) A térítési díj megfizetése esetenként készpénzzel, általában pedig a bérből egyösszegű levonással
történik.
i) Az élelmezési üzemben elkészített ételek nyersanyag normáit és térítési díjait a mindenkor
hatályos jogszabályok és a változó árak függvényében a gazdasági igazgató állapítja meg.
j) Az intézményhez kiküldött dolgozók, továbbképzésen lévő személyek, nyári gyakorlaton lévő
orvostanhallgatók és tanulók az alkalmazotti térítési díjjal azonos összeget fizetnek.
Az étkezési térítési díjakat a 1.sz. melléklet szabályozza
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Magáncélú telefonhasználat
Kórházunkban a magáncélú telefonhasználat térítésköteles. A hívásokról minden osztályon
kimutatást kell készíteni (telefonbeszélgetések nyilvántartása). A telefonbeszélgetésekről
havi kimutatás készül, melyből a magáncélú hívások névre szóló, tényleges díját a pénztárba
kell befizetni.

Adatszolgáltatással kapcsolatos térítési díjak
a) Betegdokumentáció másolat
A kórházi ellátottak esetében lehetőség van, engedély alapján a kórlapok térítés ellenében
történő fénymásolására. A fénymásolás díja 100 Ft/lap, mely összeget a pénztárba kell
befizetni
b) Rtg. film kikérés illetve másolat:
- 13x18; 18x24; 24x30; 20x40-es kisméretű filmek esetében:
400 Ft egy film és további filmenként + 150 Ft + Áfa
- Egyéb nagyméretű filmek esetén:
500 Ft egy film és további filmenként + 200 Ft + Áfa
c) CD-n (DVD-n) történő dokumentáció kiadás
CD-DVD lemezenként:

1.000 Ft + Áfa

Bérmosás
Kórházi textíliák mosatását külső vállalkozó végzi. Továbbszámlázott szolgáltatásként,
vállalkozási szerződésben rögzített áron egészségügyi textília bérmosást végez
intézményünk.
Sterilizálás
Központi Sterilizáló szabad kapacitásának hasznosítására sterilizálást végzünk.
A sterilizálás díja:
Műszer:
Textília:

500,- Ft + Áfa/ db
500,- Ft + Áfa/ doboz

A TÉRÍTÉSI DÍJAK MEGFIZETÉSÉNEK SZABÁLYAI
A biztosítási alapon történő jogosultságot a kórház szolgáltatásait igénybe vevő személynek
betegbiztosítási igazolvánnyal igazolni kell. A kártya számát (TAJ számot) a
betegdokumentációban fel kell tüntetni.
A biztosítási kártya hiányában a betegnek azt 15 napon belül be kell mutatnia. Az igazolvány
hiánya a sürgős ellátást nem hiúsíthatja meg. Amennyiben a beteg a biztosítási kártyát 15 nap
elmúltával ismételt felszólítás ellenére sem mutatja be, úgy külön jogi eljárásban kell a jogos
követelését érvényre juttatni.
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Az egészségügyi ellátások és szolgáltatások igénybevételére jelentkező személlyel, vagy a
hozzátartozójával az orvos tisztázza, hogy az igénybeveendő szolgáltatás (vizsgálat, ellátás)
térítésmentes, részleges vagy teljes térítés köteles-e.
A térítésköteles ellátás és szolgáltatás igénybevétele előtt az igénybevevővel közölni kell a térítési
kötelezettséget és annak várható összegét, amit a 2. számú mellékleten aláírásával elismer.
Az egészségügyi szolgáltatást, ellátást igénybevevő munkaidőben 8 – 13 óra között felkeresi az
intézet pénztárát. A pénztár ennek alapján számlát állít ki. A térítési díjat a pénztárba kell befizetni.
Ügyeleti időben az ellátást végző orvos az ügyeletet követő munkanapon a szolgáltatást igénybevett
beteg nyilvántartó lapját, valamint az ellátottal aláíratott elismervény 1 példányát a számla kiállítása
céljából megküldi a pénzügyi osztálynak. Ez esetben a pénzügyi osztály a számlát és mellékleteit a
szolgáltatást igénybevevő postán küldi meg a beteg részére.
Térítésköteles beteg ellátását, amennyiben azt az ellátó részleg vállalja, csak a beteggel történt
előzetes tájékoztatás után szabad elkezdeni. A tájékoztatás megtörténtét a Kezelési lapon, illetve a
Felvételi lapon a beteg aláírásával igazoltatni kell. A beteggel közölni kell a térítési díj várható
mértékét.
A térítésköteles szolgáltatásokat és a térítési díjak mértékét tartalmazó szabályzathoz a betegek
hozzáférhetőségét biztosítani kell.
Térítésköteles ellátást végző egység Kezelési lapot állít ki (3. számú melléklet) a beteg részére,
amely alapján a pénzügy számlát készít az elvégzett szolgáltatásról és a befizetett díjról.
A Kezelési lapon fel kell tüntetni a beteg adatain túl az elvégzett beavatkozásokat és azok
pontértékét.
A számla kiegyenlítése történhet készpénzzel vagy postautalványon. Készpénzfizetés esetén a
fizetés tényéről a pénztár számlát köteles adni. Postautalványon történő fizetéskor az ellátottal
kötelezvényt kell aláíratni a befizetésre vonatkozóan.
A kórház a szolgáltatás fedezetének biztosítása érdekében a szolgáltatás megkezdése előtt előleget
kérhet, valamint a szolgáltatás teljesítése közben részszámlát adhat.
Külföldi fekvőbeteg ellátásánál, ha a beteg nem tud fizetni, akkor a számla átadásával egy időben a
beteggel elismervényt kell aláíratni (német vagy angol és magyar nyelven 2-2 példányban). A
kötelezvényben foglalt 30 napos várakozási idő letelte után a pénzügyi és számviteli osztály
gondoskodik a követelés érvényesítéséről. A biztosító társaságok által kiegyenlítendő számlák
esetében az általuk igényelt eljárás szerint intézkedik a pénzügyi és számviteli osztály követelésünk
érvényesítéséről. Ebben az esetben a felvétel napján a pénzügyi és számviteli osztályt értesíteni kell
a biztosító társasággal való kapcsolat felvétel céljából.
A térítési díj méltányossági alapon történő mérséklésének, elengedésének rendje az alábbi:
A térítésköteles ellátással kapcsolatban írásbeli kérelem nyújtható be az intézmény főigazgatójához
a költségek mérséklése, illetve elengedése ügyében. A kérelem elbírálása a főigazgató hatáskörébe
tartozik, aki döntése meghozatala előtt mérlegeli a szociális körülményeket, a beteg jelenlegi
állapotát, az ellátás orvosi indokoltságát, sürgősségét.
A főigazgató döntéséről írásban értesíti a kérelmezőt és a pénzügyi és számviteli osztályt.
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Válaszában kitér a méltányosság mértékére is.
Jelen szabályzat a kihirdetésének napján lép hatályba, azzal a kitétellel, hogy a térítési díjakat a
2017. szeptember 06-kát követően megkezdett ellátások esetében kell alkalmazni. A folyamatban
lévő ellátások esetén azt a díjtételt kell alkalmazni, mely a beteg számára előnyösebb. A
hatálybalépéssel érvényüket vesztik a korábban, a térítési díjak mértékéről, alkalmazásáról szóló
korábbi utasítások.

MELLÉKLETEK

1. sz. melléklet

Az utasítás kiadásának napja:

2017. szeptember 06

Tárgy:

Térítési díj módosulása

Az utasítás hatályba lépésének dátuma:

2017. szeptember 06.

Az utasítás kiadásáért felelős:

dr. Pósa István, főigazgató

Tisztelt Munkatársak!
A 2013. augusztus 01. napjától érvénybe lépő ÁFA törvény változása miatt az étkezés térítési díjak
az alábbiak szerint változnak:

térítési díj
„A” kategória (Dolgozói ebéd térítés)

510,- Ft

„B” kategória

530,- Ft

„C” kategória (Vendég és ételhordósok)

620,- Ft

Kérem a fentiek szíves tudomásulvételét.

Nagyatád, 2017. szeptember 06.

dr. Pósa István
főigazgató
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2. számú melléklet
KÖTELEZVÉNY

Alulírott ……………………………………………………. a ………………………………….
…………………………………… rendelőjében egészségügyi ellátásban részesültem. Mivel nem
rendelkezem

E

111

számú

formanyomtatvánnyal

és

EU

egészségbiztosítási

kártyával

kötelezettséget vállalok arra, hogy az elvégzett vizsgálatokról készült számla lakcímemre történt
kipostázása után a szolgáltatás ellenértékét kifizetem.
Név: …………………………………………………….
Szül. hely: ………………………………………………
Szül. idő: ………………………………………………..
Cím: …………………………………………………………………………………………
(nem a magyarországi tartózkodási hely, hanem az állandó lakcím)
Anyja neve: ……………………………………………..
Leánykori név: ………………………………………….
Állampolgárság: …………………………………………

Útlevél szám: ……………………………………………
(betű és számjel)

Személyi adataim a valóságnak megfelelnek!

Nagyatád, ………………………………………………………………

…………………………………………
aláírás
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PROMISSORY NOTE

Undersigned ………………………………………………………..have had a share in health supply
in the surgery of

................................................................................ in

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

Hospital.
As I do not have an E-111 form and an EU health insurance card, I undertake the obligations of
paying for the bills sent to my address of the medical examinations I have participated in.

First and Surname: ................................................................... …………………………
Maiden name: .......................................................................... …………………………
Place of birth: ........................................................................... ………………………...
Date of birth: ........................................................................... ………………………...
Address: .........................................................................................................................
(permanent address)
Mother’s name: ....................................................................... …………………………
Nationality: .............................................................................. …………………………

Passport number: .....................................................................
(letters and number)

My personal details correspond to the facts!

Nagyatád,
………………………………………………….

...........................................................
Signature
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VERPFLICHTUNG

Der/die Unterzeichnete ................................................................................ wurde im Sprechzimmer .................................................. im Krankenhaus ..................... versorgt. Weil ich über
kein E-111 Formular und keine EU-Krankenversicherungskarte verfüge, verpflichte ich mich für
die Bezahlung des Gegenwertes der Dienstleistung nach der Ankunft der auf meine Wohnadresse
abgesendeten Rechnung, die wegen der verrichteten Untersuchungen ausgestellt wurde.
Vor- und Nachname: ................................................................
Mädchenname: .........................................................................
Geburtsort: ..............................................................................
Geburtsdatum: .........................................................................
Wohnadresse: .................................................................................................................
(ständiger Wohnort, nicht der Verbleib in Ungarn)
Muttername: ............................................................................
Staatsangehörigkeit: ................................................................

Passnummer: ...........................................................................
(Buchstaben und Nummern)

Meine Personalien entsprechen der Wahrheit.

Nagyatád, den ...............................................................................................

...........................................................
Unterschrift
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3.számú melléklet
Ellátó egység bélyegzője:

KEZELÉSI LAP
térítésköteles ellátásról

Beteg neve:

Szül. ideje, helye:

Állampolgársága:

Sorszám:
Kapcsolódó
számlaszám:
Anyja neve
Útlevél száma:

Külföldi lakcíme:

Magyarországi lakcíme:

Biztosító neve, címe, száma:
Ellátás, kezelés indoka, dg.:
Beavatkozás WHO/HBCS kódja , megnevezése

Beavatkozás
pont/HBCS értéke

Forint

Összesen:
Részleges térítési díjak

Teljes térítési díjak
1.2 e) Látlelet kiadása
1.2 f) Részeg személy detoxikálása
1.2 g) Részeg személy kijózanító állomásra mentővel
történő szállítása
Mindösszesen:
Dátum:
A térítési díj megfizetését
vállalja:
…………………………………

……………………….
orvos aláírása
……………………
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