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PREAMBULUM
Szabályzat célja
A 217/1997. (XII. 1.) Kormányrendelet és a 284/1997. (XII. 23.) Kormányrendelet előírásai alapján a
Karcagi Kátai Gábor Kórház a térítés ellenében igénybe vehető egészségügyi és egyéb szolgáltatások
térítési díj megállapításának, nyilvánosságra hozatalának, befizetésének, továbbá méltányosság
gyakorlásának rendjét jelen szabályzatban határozza meg a jóváhagyást követően.
Alkalmazási terület
Jelen szabályzat érvényes a Kátai Gábor Kórház valamennyi járó-, és fekvőbeteg-ellátó egységén (az
osztályokon, a szakambulanciákon, a szakrendeléseken, a gondozókban és a diagnosztikai egységeken),
illetve a kórház területén és valamennyi telephelyén.
Jogszabályi hivatkozások
- többször módosított 1997. évi LXXXIII. törvény A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól
egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII.1.) Korm. rendelettel
- 89/1995. (VII.14.) Korm. rendelet A foglalkozás-egészségügyi szolgálatról
- többször módosított 284/1997. (XII.23.) Korm. rendelet a térítési díj ellenében igénybe vehető
egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról
- 43/1999. (III.3.) Kormányrendelet az egészségügyi szolgáltatások Az Egészségbiztosítási
Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól.
- 14/2007. (III. 04.) EüM. rendelet A gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási
támogatásba történő befogadásáról, támogatással történő rendeléséről, forgalmazásáról,
kölcsönzéséről
- 87/2004. (X. 4.) ESzCsM rendelet A Magyar Köztársaság területén tartózkodó, egészségügyi
szolgáltatásra a társadalombiztosítás keretében nem jogosult személyek egészségügyi
ellátásának egyes szabályairól
- 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
- 1997. évi XLVII. törvény Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok
kezeléséről és védelméről
- 1996. évi XX. törvény A személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az
azonosító kódok használatáról
- 1997. évi CLIV. Törvény Az egészségügyről
- 2011. évi CXII. törvény Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
- 1997 évi LXXXIII. törvény A kötelező egészségbiztosításról

Verzió: 12.

Dátum: 2016.01.01.

Oldal: 3/21.

KÁTAI GÁBOR KÓRHÁZ
TÉRÍTÉSI DÍJ SZABÁLYZAT

SZABÁLYZAT
I. Térítési díj megállapításának rendje,
a térítési díj fizetésre kötelezettek körének megállapítása
1/a. Térítési díj fizetése nélkül veheti igénybe a biztosított a kórház járó- és fekvőbeteg ellátó
egységein az egészségügyi szolgáltatást abban az esetben, ha
- érvényes BIZTOSÍTÁSI KÁRTYA (TAJ szám) és
- érvényes, Kátai Gábor Kórházba szóló orvosi BEUTALÓ és
- személyi igazolvány
- felmutatásával kezdeményezi ellátását.
1/b. Térítési díj fizetése nélkül veheti igénybe a biztosított az orvosi ellátást
- érvényes BIZTOSÍTÁSI KÁRTYA (TAJ szám) és
- személyi igazolvány felmutatásával ORVOSI BEUTALÓ nélkül a kórház
- bőrgyógyászati,
- fül-, orr-, gégészeti,
- nőgyógyászati,
- általános sebészeti,
- traumatológiai,
- szemészeti,
- onkológiai,
- urológiai,
- psychiátriai járóbeteg- szakellátó helyein továbbá
- a psychiatriai gondozóban, az addiktológiai gondozóban, a bőr- és nemibeteg
gondozóban, a tüdőgondozóban, az onkológiai gondozóban.
1/c. Térítési díj fizetése nélküli azonnali ellátást vehet igénybe a biztosított
- érvényes BIZTOSÍTÁSI KÁRTYA (TAJ szám) és
- személyi igazolvány felmutatásával. Orvosi BEUTALÓ nélkül is jogosult az egyébként
kizárólag beutalóval igénybe vehető járóbeteg szakellátás és fekvőbeteg gyógyintézeti ellátás
kezdeményezésére, ha azt vélelmezi, hogy egészségügyi állapota az azonnali ellátást
indokolja, és a beutalásra jogosult orvos felkeresése az ellátást jelentősen késlelteti.
Ebben az esetben az orvos, akinél a biztosított - beutaló nélkül - az ellátást kezdeményezi a
biztosított vizsgálatát követően dönt az azonnali ellátás szükségességéről.
Amennyiben a vizsgálat megállapítása szerint a biztosított egészségi állapota nem indokolja
az azonnali ellátást az orvos:
- a biztosítottat a beutalásra jogosult orvoshoz irányítja vagy
- ha a biztosított továbbra is kezdeményezi az azonnali ellátást, tájékoztatja a biztosítottat
az orvosi beutaló nélküli indokolatlanul igénybe vett egészségügyi ellátásért fizetendő
térítési díjról és jelen szabályzat befizetés rendjére vonatkozó előírás szerint jár el.
2.A) Részleges térítési díj megfizetésével veheti igénybe a biztosított 1/b. pontban fel nem
sorolt járóbeteg szakellátást és a fekvőbeteg gyógyintézeti ellátást abban az esetben, ha
- érvényes BIZTOSÍTÁSI KÁRTYA (TAJ szám) és
- személyi igazolvány felmutatásával, azonban
- nem rendelkezik érvényes orvosi BEUTALÓVAL, vagy nem a Kátai Gábor Kórházba
szól az orvosi BEUTALÓ.
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A kizárólag beutalóval igénybe vehető ellátások beutaló nélküli igénybevétele esetén
fizetendő részleges térítési díj és kizárólag beutalóval igény bevehető ellátások nem a Kátai
Gábor Kórházba szóló beutalóval történő igénybevétel esetén a fizetendő térítési díj a
mindenkori jogszabályban meghatározott, melynek változásáról az érintettek igazgatói
körlevélben értesülnek.
A szakellátásra beutalt biztosított ismételt orvosi beutalás nélkül jogosult igénybe venni a
járóbeteg szakellátást, ha annak keretében ismételt ellátása indokolt.
A feni esetekben felsorolt esetekben, amennyiben a beteg az érvényes biztosítási kártyáját
(TAJ) nem tudja felmutatni, a „Nyilatkozat TAJ szám bemutatásáról” című bizonylatot (lásd
Bizonylati Album), vagy a „Beleegyező nyilatkozat TAJ szám kéréséhez” című bizonylatot
(lásd Bizonylati Album) kell kitölteni 1 példányban az intézet részére.
2.B)Kiegészítő térítési díj fizetendő az Ápolási osztályon.
A szolgáltatást igénybe vevő/meghatalmazás alapján hozzátartozója/törvényes képviselője az
1997. évi LXXXIII. törvény 23/A§ - a és e Térítési díjszabályzat alapján a szolgáltatás után
ápolási naponként 2500 Ft fizetendő.
Kiegészítő térítési díj fizetendő a Krónikus belgyógyászati osztályon.
A szolgáltatást igénybe vevő/meghatalmazás alapján hozzátartozója/törvényes képviselője az
1997. évi LXXXIII. törvény 23/A§, a 43/1999. (III.3.) Kormány rendelet 37§ d) bekezdés és e
Térítési díjszabályzat alapján a Krónikus belgyógyászati osztályra történő felvétel hónapját
követő hetedik hónaptól a szolgáltatás után ápolási naponként 2500 Ft fizetendő.
3. Teljes összegű térítési díj megfizetésére kötelezettek:
- Biztosítottak a kötelező egészségügyi biztosítás ellátási keretében igénybe nem vehető alábbi
szolgáltatásokért:
- foglalkozás egészségügyi ellátás által végzett szolgáltatások,
- véralkohol-, kábítószer vizsgálathoz mintavétel,
- látlelet kiadása,
- részeg személy detoxikálása.
Ezen szolgáltatások térítési díja a mindenkori jogszabályban meghatározott, melynek
változásáról igazgatói körlevélben értesülnek az érintettek.
-

A kórház minden járó-, fekvőbeteg egészségügyi szolgáltatása teljes összegű térítési díját meg
kell fizetni:
- a nem biztosított magyar állampolgárnak,
- a külföldi állampolgárnak.
Ezen szolgáltatások térítési díja a mindenkori jogszabályban meghatározott, melynek
változásáról igazgatói körlevélben értesülnek az érintettek.
Kivétel:
a) Az-EU Kártyával illetve ideiglenes kártyahelyettesítő nyomtatvánnyal igénybe vehető
ellátások köre:
Magyarországon a külföldi egészségbiztosítás terhére igénybe vehetők azon egészségügyi
szolgáltatások, melyek a magyarországi átmeneti tartózkodás során orvosilag szükségessé
válnak.
Az orvosi szükségesség fennállásáról a kezelőorvos dönt. Orvosilag szükségesnek azonban
nem csak az azonnal nyújtható szolgáltatások minősül, hanem minden olyan ellátás, amely
nem halasztható a másik tagállamba történő visszatérésig.
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EU- Kártya alapján nyújtandó szükséges ellátásnak kell minősíteni:
- dialízis
- oxigén terápia
- speciális asthmakezelés
- kemoterápia
- a szüléshez és az anyasághoz kapcsolódó ellátások (a gyermek ellátása a szülést követő 3
hónapig az anya EU- kártyája alapján nyújtandó)
EU- Kártyával ellátást igénybe vehető országok állampolgárainak listája (lásd 2. sz. melléklet).
b) Az S2 vagy E112 nyomtatvány alapján nyújtandó ellátások
Az E112 vagy S2 jelű nyomtatvánnyal egészségügyi szolgáltatásra jelentkező személy
ugyanolyan feltételek mellett jogosult az ellátás igénybevételére, mint a magyar
biztosítottak, mivel az S2 vagy E112 jelű nyomtatvány funkcióját tekintve a külföldi
biztosító által kiállított költségátvállalást tanúsító igazolás.
Ezen nyomtatvánnyal és EU-s kártyával ellátást igénybe vehető országok állampolgárainak
listája (lásd 2. sz. melléklet).
c) Határon átnyúló ellátás a 2011/24/ EU irányelvek alapján
A határon átnyúló egészségügyi ellátás keretében érvényesül „egyenlő elbánás elve”, azaz a
külföldről érkező személyek azonos elbírálás alá esnek a magyar egészségügyi ellátásra
jogosult személlyel.
Az ellátás igénybevételéhez szükséges igazolások:
- a személyazonosságot igazoló okmány
- és az EGT tagállamban fennálló biztosítást igazoló biztosítási kártya vagy nyomtatvány.
d) Egészségügyi ellátás egyezmények alapján
Az orosz, ukrán, szerb, macedón és koszovói állampolgárok átmeneti magyarországi
tartózkodásuk alatt sürgősségi ellátásra jogosultak az útlevelük felmutatásával.
A bosnyák és montenegrói biztosítottak átmeneti magyarországi tartózkodásuk alatt
sürgősségi tartózkodásra BH/HU 111 nyomtatvánnyal illetve a CG/HU 111 nyomtatvánnyal
vehetik igénybe. Mind a bosnyák, mind a montenegrói biztosítottak tervezetten is igénybe
vehetnek ellátást Magyarországon BH/HU 112 illetve CG/ HU 112 - es nyomtatvánnyal.
A fentiekről részletesebb tájékoztatás (pl. nyomtatványok mintája, dokumentálási kötelezettség) a
Hasznos infókban és az IntraWeben, a MIR információk menüpont alatt tekinthetők meg.
2 és 3-as pontokban leírt térítés ellenében történő járó- és fekvőbeteg egészségügyi ellátás esetén, az
ellátás megkezdése előtt a beteggel előszerződést/megállapodást kell kötni, a nyomtatvány (lásd
Bizonylati Album) 2 példányban történő kitöltésével (1 példány a kórházé, 1 példány a betegé).
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II. A kötelező egészségbiztosítás ellátásai keretében igénybe nem vehető
egészségügyi szolgáltatások
Foglalkozás-egészségügyi ellátás által végzett szolgáltatások és azok térítési díjai
a)

a külön jogszabályban meghatározott munkahigiénés szűrő- és ellenőrző vizsgálatok

b)

a külön jogszabályban meghatározott foglalkozás- egészségügyi alapszolgáltatások,
amennyiben azok nem az ellátást igénybevevő biztosított foglalkozási megbetegedése,
illetőleg üzemi balesete miatt váltak szükségessé
A munkáltató által, eltérő megállapodás hiányában fizetendő díjak:

c)

„D” foglalkozás-egészségügyi osztály esetében

5.000 Ft/fő/év

„C” foglalkozás-egészségügyi osztály esetében

6.800 Ft/fő/év

„B” foglalkozás-egészségügyi osztály esetében

8.400 Ft/fő/év

„A” foglalkozás-egészségügyi osztály esetében

10. 000 Ft/fő/év

A munkaügyi központ, valamint a szakképző intézmény által - eltérő megállapodás
hiányában - fizetendő díjak:
A munkaügyi központ, 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 284/1997. Korm. rend. (XII.23.) 2. számú melléklet alapján foglalkoztathatóság
szakvéleményezése:
1) Közfoglalkoztatási jogviszonyhoz szükséges szakvélemény
esetén
1.900 Ft/fő/eset.
2) Büntetésként kiszabott közérdekű munka végrehajtásához
szükséges szakvélemény esetén
1.900 Ft/fő/eset.
3) Az 1) és 2) pontban nem említett esetben

d)

3.300 Ft/fő/eset.

A járművezetői alkalmassági vizsgálatok:
1. Gépjármű-vezetői, belvízi hajózási szolgálati és belvízi kedvtelési célú vízijármű-vezetői
alkalmassági vizsgálat
ha 40. életévét még nem töltötte be:
- első fokon
- másodfokon
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ha 40. életévét betöltötte, de a 60. életévét még nem érte el:
- első fokon
4.800 Ft
- másodfokon
7.200 Ft
ha a 60. életévét betöltötte, de a 70. életévét még nem érte el:
- első fokon
2.500 Ft
- másodfokon
4.800 Ft
ha a 70. életévét betöltötte:
- első fokon
- másodfokon

1.700 Ft
3.200 Ft

2. Tengeri hajózási egészségi alkalmassági vizsgálat:
tengeri hajózási szolgálatot teljesítő személy alkalmassági vizsgálata
- az egészségi alkalmasság első vizsgálata
19.200 Ft
- az egészségi alkalmasság időszakos vizsgálata
15.600 Ft
- az egészségi alkalmasság soron kívüli vizsgálata
15.600 Ft
I. és II. osztályú tengeri kedvtelési célú tengeri vízijármű-vezetők alkalmassági
vizsgálata
- az egészségi alkalmasság első vizsgálata
12.000 Ft
- az egészségi alkalmasság időszakos, valamint soron kívüli
vizsgálata
9.700 Ft
III. és IV. osztályú tengeri kedvtelési célú tengeri vízijármű-vezetők alkalmassági
vizsgálata
- az egészségi alkalmasság első vizsgálata
9.700 Ft
- az egészségi alkalmasság időszakos, ill. soron kívüli
vizsgálata
7.200 Ft
3. Repülő-egészségügyi alkalmassági vizsgálat
Az 1. egészségügyi osztály
- első, illetve kibővített (terheléses EKG, teljes körű szemészeti vagy
teljes körű fül-orr-gégészeti vizsgálatra is kiterjedő)
vizsgálat:
28.700 Ft
- időszakos vizsgálat:
16.100 Ft
A 2. egészségügyi osztály
- első, illetve kibővített (terheléses EKG vizsgálatra is kiterjedő)
vizsgálat:
13.800 Ft
- időszakos vizsgálat:
9.200 Ft
A 3. egészségügyi osztály
- első, illetve kibővített (terheléses EKG, teljes körű szemészeti vagy
teljes körű fül-orr-gégészeti vizsgálatra is kiterjedő)
vizsgálat:
28.700 Ft
- időszakos vizsgálat:
16.100 Ft
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e)

A lőfegyver tartásra vonatkozó orvosi alkalmassági vizsgálatok:
Lőfegyvert munkakörükből eredően tartani szándékozó, illetve tartó személyek
(I. csoport) lőfegyvertartására való egészségi alkalmasságának pszichológiai vizsgálata
- első fokon
7.200 Ft
- másodfokon
12.000 Ft
Lőfegyvert tartani szándékozó, illetve tartó személyek (II. csoport) lőfegyvertartására való
1. orvosi alkalmassági vizsgálat
1/a) ha a 40. életévét nem töltötte be:
- első fokon
7.200 Ft
- másodfokon
10.800 Ft
1/b) ha a 40. életévét betöltötte ,de a 60. életévét nem érte el:
- első fokon
4.800 Ft
- másodfokon
7.200 Ft
1/c) ha a 60. életévét betöltötte, de a 70. életévét nem érte el:
- első fokon
2.500 Ft
- másodfokon
4.800 Ft
1/d) ha a 70. életévét betöltötte:
- első fokon
- másodfokon
2.

pszichológiai alkalmassági vizsgálat
- első fokon
- másodfokon

1.700 Ft
3.200 Ft

7.200 Ft
12.000 Ft

Látlelet:
Beteg kérésére készített látlelet:
3.500 Ft/ látlelet
Hivatalos szervek (pl. rendőrség) kérésére – a Büntető eljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 71. §
(1) bekezdés alapján – a látlelet kiadása térítésmentes.
Egyéb szolgáltatások és azok díjai:
- Igazságügyi szakértői tevékenység kivételével a 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
- Az Ebtv. 18. § (6) e) pontja szerinti külön jogszabályban meghatározott különösen veszélyes
(extrém) sportolás, szórakoztató-szabadidős tevékenység közben bekövetkezett baleset miatt
szükségessé vált ellátások, (vízisízés, jet-ski, vadvízi evezés, hegy- és sziklamászás az V. foktól,
magashegyi expedíció, barlangászat, bázisugrás, mélybe ugrás (bungee jumping), falmászás,
roncsautó (auto-crash) sport, rally, hőlégballonozás, félkezes vitorlázás, sárkányrepülés,
ejtőernyőzés, paplanernyőzés, műrepülés).
A térítés díja megegyezik az adott ellátás társadalombiztosítás általi finanszírozásával.
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Dátum: 2016.01.01.

Oldal: 9/21.

KÁTAI GÁBOR KÓRHÁZ
TÉRÍTÉSI DÍJ SZABÁLYZAT

- Hivatásos sportolók sportegészségügyi ellátása
9.700 Ft
Hivatásos sportolók további sportegészségügyi szakvizsgálata
Az adott ellátásnak a közfinanszírozásban érvényesíthető díja.
- A kismamák - az OEP által finanszírozott - ultrahangos vizsgálatának elvégzésén túl lehetőség
van külön térítési díjért a pocaklakó gyermekükről 4D-s fotók készítésére, melynek ára
képenként:
5.000 Ft
- 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) bekezdés szerinti
szakképzési intézményekben és felsőoktatási intézményben oktatásban részesülők szakmai
alkalmassági vizsgálatai keretében kerül sor.
1.700 Ft
- A nem egészségügyi indokból végzett művi meddővé tétel
- Az OEP által finanszírozott műtét során (pld. császármetszés)
elvégzett művi meddővé tétel

60.000 Ft
15.000 Ft

- Részeg személy detoxikálása

7.200 Ft

- Kábítószer hatása alatt álló személy akut ellátása

7.200 Ft

- Alkohol szintjének kimutatása érdekében végzett
vér- és vizeletvétel

4.800 Ft

- Kábítószer szintjének kimutatása érdekében végzett vérvétel:
3.200 Ft
- Kábítószer szintjének kimutatása érdekében végzett vizeletvétel: 1.600 Ft
- A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (a továbbiakban: Pp.) 307. §-ának (2)
bekezdése szerinti, az alperes elmeállapotára vonatkozó szakorvosi véleményezés (gondnokság
alá helyezés)
6.000 Ft
- 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
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Az Ebtv. 14. § (2) bekezdés f) pontjától eltérő, az intézmény e célra kijelölt részlegében magasabb
színvonalú elhelyezésre (naptári nap reggel 10:00 órától következő nap 10:00 óráig)
A belgyógyászati és a sebészeti jellegű osztályokon kialakított komfortos kórtermek kétágyasak,
külön fürdőblokkal, hűtővel és televízióval ellátottak
igénybevétele:
1.500 Ft/fő/nap
A komfortos szobák egy ágyas szobaként történő igénybevétele
(Belgyógyászati osztály, Sebészeti osztály,
Traumatológiai osztály, Szülészet-nőgyógyászati osztály):
2.000 Ft/fő/nap
Irattári ügyintézés, iratkezelés és betegdokumentáció
Másolatának készítése
Leletmásolat kiadása CD- n:

250 Ft / oldal + Áfa
700 Ft / CD

Szálláshely szolgáltatás díja
Az intézet telephelyén lévő orvos-nővérszállóban lehetőség van férőhely biztosítására. A díja az
alábbiak szerint kerül meghatározásra:
2016. január 01-tól az intézetben, közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott dolgozó részére
32 m2 lakás térítési díja:
27.000 Ft/hó
36 m2 lakás + 3 m2 erkély térítési díja:
29.300 Ft/hó
43 m2 lakás térítési díja:
30.500 Ft/hó
A Szálláshely szolgáltatás díja továbbiakban minden év január 1-jétől a KSH által közzétett inflációs
rátával emelkedik.
Nem közalkalmazott részére:
Vendégszoba térítési díja:

2.500 Ft/fő/éj

Egyedi árusításhoz történő helybiztosítás az intézet területén
Főigazgatói engedéllyel lehetséges az intézet területén kereskedelmi és alkalmi árusítási tevékenységet
folytatni. Ennek díja az alábbi:
Épületen belül:
300 Ft/m2/óra
Épületen kívül:
110 Ft/m2/óra
A nem alkalmi, hanem folyamatos bérleti jogviszony alapján fennálló helybiztosítás esetén a
megállapodott egyéb bérleti díjakat az egyedi bérleti szerződések határozzák meg.
A díjak Áfa mentesek.
Konferencia terem bérleti díja

300 Ft/m2/óra

Sportpályák (teniszpálya, labdarúgópálya) bérleti díja

2.000 Ft/m2/óra

Gyakorlóhelyi képzési díj meghatározása
Képzés esetén, mint gyakorlóhely, jogosult az intézmény a képzésben részt vevő hallgatóktól
képzési díj szedésére, együttműködési megállapodás hiányában.
Ennek díja:
1.000 Ft/fő/nap
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Halottkezelés díja
A holttestnek a boncolás helyére történő szállításának, valamint tárolásának, hűtésének és boncolásának
költségei a következő bekezdésben meghatározott időpontig a boncolást, elrendel hatóságot terhelik.
A boncolás helyéről a holttest temetőbe, temetkezési emlékhelyre, temetkezési szolgáltató telephelyére
vagy hamvasztó üzembe történő szállításának, valamint tárolásának, hűtésének költségei a
halottvizsgálati bizonyítvány kiállítását – ha az eltemetéshez, illetve elhamvasztáshoz hatóság engedélye
szükséges, akkor az engedély kiadása napját, illetve az engedélyben a temetés legközelebbi
időpontjaként megjelölt napot – követő első munkanaptól azt terhelik, aki törvény alapján az elhunyt
eltemettetésére köteles, illetve az eltemettetést vállalja.
Az intézetben végezhető, temetkezési szolgáltatásnak nem minősülő halott kezelési tevékenység a
holttest:
- hűtése
- intézeten belüli szállítása,
- mosdatása,
- öltöztetése,
- borotválása,
- rekonstruálása.
Összefoglaló elnevezéssel a temetkezési előkészítés díja, összesen:
Minden megkezdett napon a hűtési díj:

5.520 Ft +ÁFA
600 Ft +ÁFA

Reklámfelületek díjfizetése
A „Szabályzat a reklámkihelyezés lehetőségeiről és feltételeiről a Kátai Gábor kórház területén” című
szabályzat alapján.
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III. Biztosítási jogviszonnyal nem rendelkező személy által igénybe vett
szolgáltatások térítési díjai
Az intézet jelen szabályzat alapján a mindenkori OEP által meghatározott teljes térítési díjat állapít meg
a járóbeteg-szakellátásban, gondozás és szűrés során a magyar biztosítással nem rendelkező ellátására
vagy más hatályos rendelkezés alapján magyar egészségügyi ellátásra nem jogosult személyek
térítésköteles ellátására.
Teljes térítési díjat köteles fizetni:
- az államközi egyezménnyel nem rendelkező országok állampolgára minden ellátásért
- az államközi egyezménnyel rendelkező országok állampolgára a nem sürgős ellátásért
amennyiben térítésmentes ellátásra való jogosultságát nem igazolja az alább felsorolt
dokumentumok valamelyikével:
- Társadalombiztosító Azonosító Jel (TAJ) vagy
- útlevél és útlevél számának vagy
- menekült igazolvány és számának vagy
- menedékes igazolvány és számának vagy
- menekült, menedékes státuszt kérelmező igazolvány és számának vagy
- befogadott külföldi állampolgár igazolvány és számának vagy
- Segítő Jobb engedély és azonosító vagy
- 883/2004 EK rendelet alapján meghatározott igazolványok bemutatásával.
Államközi egyezmények
Sorszám

Ország

1.

Angola – 17/1984. (III.27.) MT rendelet

2.

Észak-Korea (14/1975. (V.14.) MT rendelet) /csak a KNDK állampolgárai!/

3.

Irak – 47/1978. (X.4.) MT rendelet

4.

Jordánia – 15/1981. (V.23.) MT rendelet

5.

Jugoszlávia – 1959. évi 20. tvr.
(csak Szerbia-Montenegró, Macedónia és Koszovó tekintetében alkalmazandó)

6.

Kuba – 1969. évi 16. tvr.

7.

Kuvait – 33/1979. (X.14.) MT rendelet

8.

Mongólia – 29/1974. (VII.10.) MT rendelet

9.

Szovjetunió utódállamai – 1963. évi 16. tvr.
(kivéve Észtország, Lettország, Litvánia és Üzbegisztán)

Biztosítottnak nem minősülő külföldi állampolgár csak akkor jogosult térítésmentes ellátásra,
amennyiben a jogszabály szerinti ország állampolgára és az ellátásra sürgős szükség esetében került sor.
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Európai Unió / EGT tagállamai
A 2. sz. melléklet táblázatában felsorolt országokból érkező biztosítottak ellátása esetén alkalmazandók
a 883/2004 EK rendelet, valamint annak végrehajtásáról szóló 987/2009 EK. rendelet szabályai.
Területi elven nyugvó szociálpolitikai, egészségügyi együttműködési egyezmények
Az ellátást az egyezményben részes államok valamelyikében állampolgársággal rendelkező személy
kapja. Térítésmentes, sürgősségi egészségügyi ellátásuk, útlevelük bemutatása mellett történik.
Lásd még az I. fejezet 3-as pontját.
Biztosítással nem rendelkező személy az általa igénybe vett egészségügyi szolgáltatásért az
alábbiak szerint fizeti a térítési díjat:
Járóbeteg ellátás:
Járóbeteg-ellátás esetén a térítési díj számításának alapja az ellátás során végzett tevékenységek
(vizsgálatok, beavatkozások) németpont (WHO) összpontértéke. A fizetendő térítési díj az
összpontszám és a mindenkori pontszám forintérték szorzatának kétszerese.
A számlakészítés alapbizonylata az „ADATLAP fizető járóbetegek ellátásáról számla
készítéséhez” című nyomtatvány és az „Egyéni szolgáltatás” című dokumentum.
Fekvőbeteg ellátás:
Aktív ellátás:
Aktív fekvőbeteg osztályon történt egészségügyi ellátás esetén az ellátási díj alapja az adott ellátás
homogén betegségcsoportjához tartozó aktuális súlyszám és az OEP által alkalmazott
finanszírozási paraméter (Ft/súlyszám) szorzatának értéke. A fizetendő térítési díj a súlyszám és a
mindenkori HBCS súlyszám forintérték szorzatának másfélszerese.
A számlakészítés alapbizonylata az „ADATLAP fizető aktív fekvőbetegek ellátásáról számla
készítéséhez” című nyomtatvány és az „Elszámolási nyilatkozat” című dokumentum.
Krónikus ellátás:
Ápolási napokra számítva:
Mindenkori ápolási napra eső krónikus ápolási díj x szakmai szorzó 150 %-a.
Krónikus, ápolási, valamint rehabilitációs fekvőbeteg osztályon történt ellátás esetén a térítési díj
megállapítása a teljesített ápolási napok száma, a krónikus ellátásra érvényes OEP napidíj és a
hatályos szakmai szorzó figyelembevételével történik.
A számlakészítés alapbizonylata az „ADATLAP fizető krónikus és rehabilitációs fekvőbetegek
ellátásáról számla készítéséhez” című nyomtatvány és az „Elszámolási nyilatkozat” című
dokumentum.
Más kórházak fekvőbetegei részére végzett vizsgálatok térítési díjai:
Az elvégzett beavatkozások, vizsgálatok WHO kódja szerinti mindenkori aktuális németpont
szorozva az Eü. Miniszter által meghatározott németpont forintértékével.
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Kórház által nyújtott egészségügyi szolgáltatások díjai (amennyiben a szolgáltatást igénylő nem
sürgősségi ellátást igényel, az nem OEP finanszírozott és igénybevételi rendjét jogszabály nem
határozza meg):
Járóbeteg-ellátás:
A térítési díj számításának alapja az ellátás során végzett tevékenységek (vizsgálatok,
beavatkozások) németpont (WHO) összpontértéke. A fizetendő ellátási díj az összpontszám
szorozva a mindenkori pontszám forintértékének kétszeresével.
Fekvőbeteg- ellátás:
Aktív fekvőbeteg osztályon történt egészségügyi ellátás esetén az ellátási díj alapja az adott
ellátás homogén betegségcsoportjához tartozó aktuális súlyszám és az aktuális forintszorzó
értékének másfélszerese.
Krónikus, ápolási, valamint rehabilitációs osztályon történt ellátás esetén a térítési díj megállapítása
a teljesített ápolási napok száma, a krónikus ellátásra érvényes OEP napidíj másfélszerese és a
hatályos szakmai szorzó figyelembevételével történik.
Nyilvánosságra hozatal
A jelen szabályzat által érintett térítési díjakat jól látható helyen ki kell függeszteni:
a betegellátó egységeken, valamint a
betegirányítási központban (BIK) felvételi irodában.
a kórház hivatalos webes felületein
Jelen szabályzat megtekinthető a MedWorkS rendszerben, a minőségügyi dokumentumok között.
Méltányosság gyakorlásának rendje
A térítési díj méltányosságból való mérséklése, illetve részletfizetés engedélyezése különösen
indokolt esetben – a beadott írásos kérelmek és igazolások alapján – a főigazgató, távollétében a
megbízott helyettes igazgató hatáskörébe tartozik.
A térítési díj meg nem fizetése, vagy a részletfizetés elmaradása esetén fizetési meghagyást kell
kezdeményezni.
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IV. Térítési díjak befizetési rendje
A térítési díjak beszedésének eljárásrendje eltér attól függően, hogy a térítési díj az ellátást megelőzően
megállapítható- e, és a beteg állapota lehetővé teszi- e az előzetes pénzügyi teljesítést.
A térítési díj megfizetésének kezdeményezése az ellátást végző orvos kötelessége.
Részleges vagy teljes térítési díj ellenében igénybe vehető egészségügyi szolgáltatás megkezdése előtt a
szolgáltatást igénybe vevőt, vagy kísérőjét az ellátást végző orvos tájékoztatja a térítési díj várható
összegéről. A vevő, ill. kísérője az alább megnevezett nyomtatvány aláírásával igazolja, hogy az ellátás
költségeiről tájékoztatást kapott és a fizetési kötelezettségét tudomásul veszi.
Minden térítésköteles egészségügyi ellátásról a szolgáltatás helyszínén:
a. Járóbeteg-szakellátás esetén a „Megállapodás egészségügyi szolgáltatás ellátására” című
nyomtatványt (lásd Bizonylati Album) kell kiállítani, amely alapján a számlát a Pénztár készíti el.
b. Fekvőbeteg-ellátás esetében a „Megállapodás egészségügyi szolgáltatás ellátására” című
nyomtatványt (lásd Bizonylati Album) kell kiállítani. A kiállított „Adatlap kórházi ápolási esetről”
és az „Elszámolási nyilatkozat” című nyomtatvány alapján a számlát a Pénztár készíti el.
c. Alkalmassági vizsgálatok esetén „Megállapodás egészségügyi szolgáltatás ellátására alkalmassági
vizsgálatokhoz” című nyomtatvány (lásd Bizonylati Album) kell kiállítani, amely alapján a számlát
a Pénztár készíti el.
d. Az elhunyttal kapcsolatos ellátás esetén a „Megállapodás szolgáltatás ellátására” című
nyomtatványt (lásd Bizonylati Album) kell kiállítani, melynek alapján a számlát a Pénztár készíti el.
Készpénz befizetéskor a befizető részére a befizetés tényéről egyszerűsített számlát, és pénztárbevételi
bizonylatot kell kiállítani és a beteg részére egy-egy példányt átadni.
Térítésköteles egészségügyi ellátásoknál - a bevétel behajthatóságának biztosítása érdekében - a
térítés díj befizetése előzze meg a szolgáltatást. A vizsgálatot végző orvos joga és kötelessége
mérlegelni és eldönteni, hogy a térítési díj befizetése a vizsgálat előtt vagy csak azt követően
történjen meg.
Azon kivételes esetekben, amikor a térítés ellenében ellátott magyar állampolgár a vizsgálat elvégzése
után, illetve elbocsátáskor alapos indokkal nem tud fizetni, a „Kötelezvény tartozást elismerő
nyilatkozat” című nyomtatványt (lásd Bizonylati Album) kell kitölteni, aláírattatni 2 példányban (1
példány a kórházé, 1 példány a betegé) és számla kerül kiállításra, melynek kiegyenlítése halasztva
történik.
A térítési díj meg nem fizetése, vagy a részletfizetés elmaradása esetén fizetési meghagyást kell
kezdeményezni.
Nyugtaadási kötelezettség: Az intézmény készpénzben történő díj fizetésekor a befizetés tényéről
nyugtát köteles adni. Az intézményben rendszeresített nyugták, készpénzfizetési számlák szigorú
számadású bizonylatok.
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Ezen nyomtatványok nyilvántartásáról, kiadásáról, a betelt nyomtatvány tömbök összegyűjtéséről és
megőrzéséről a pénztáros, távollétében a pénztáros helyettese gondoskodik. A részletes szabályozás a
kórház Pénzkezelési szabályzatában és annak mellékleteiben található.
A térítési díj meg nem fizetése esetén annak behajtásáról a pénzügyi és számviteli csoport és az
intézmény jogi képviselője gondoskodik.
Bizonylatolás és eljárás a járóbeteg- ellátásban
1. Az ellátó orvos az elvégzendő egészségügyi szolgáltatások körét meghatározva, jelen szabályzat
előírásai és a gazdasági igazgató vonatkozó körlevele alapján megállapítja a térítési díj fizetésének
kötelezettségét és annak összegét.
2. Tájékoztatja a beteget a várható költségekről.
3. Amennyiben a beteg a szolgáltatást igényli, a beteggel történt szóbeli megállapodás után a
„Megállapodás egészségügyi szolgáltatás ellátására” című nyomtatványt (lásd Bizonylati Album)
kell kitölteni, aláírattatni 2 példányban a vizsgálat helyén (1 példány a kórházé, 1 példány a betegé).
4. A beteg a megállapodást a pénztárban leadja, amely alapján a pénztáros elkészíti a vonatkozó
számlát, amit a beteg ott helyben - a Pénztárban - kiegyenlít.
A számlának az alábbi adatokat tartalmaznia kell:
az intézmény és a vevő (az igénybe vevő) nevét, székhelyét, lakcímét,
az intézmény adóigazgatási azonosító számát,
a számla keltét,
a szolgáltatást nyújtó működési egység megnevezését,
az ellátás időpontját,
az elvégzendő/elvégzett szolgáltatás SZJ (szolgáltatási jegyzék) számát, megnevezését,
értékét,
a számla végösszegét,
a fizetendő végösszeg általános forgalmi adó tartalmát százalékban kifejezve.
Amennyiben az egészségügyi szolgáltatás (pl. véralkohol vizsgálat, látlelet készítése stb.) hatósági
megkeresésre történik, az „ADATLAP fizető járóbetegek ellátásáról számla készítéséhez” című
nyomtatvány alapján a következő munkanapon a Pénztár kiállítja a számlát, és postai úton
megküldi a hatóság részére. A hatósági ügy érdemi lezárásakor a térítési díj átutalással rendeződik.
A térítési díj meg nem fizetése, vagy a részletfizetés elmaradása esetén fizetési meghagyást kell
kezdeményezni.
A számlaadás nem váltja ki az orvosszakmai dokumentációadási kötelezettséget.
Bizonylatolás, eljárás a fekvőbeteg ellátásban
1. Az ellátó orvos az elvégzendő egészségügyi szolgáltatás körét meghatározva, jelen szabályzat
előírásai és a gazdasági igazgató vonatkozó körlevele alapján megállapítja a térítési díj fizetésének
kötelezettségét és annak összegét.
2. Tájékoztatja a beteget a várható költségekről.
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3. Az ellátás megkezdése előtt a beteggel írásbeli megállapodást kell kötni a „Megállapodás
egészségügyi szolgáltatás ellátására” című nyomtatvány (lásd Bizonylati Album) kitöltésével. Az
ellátás után, a beteg elbocsátásakor az „ADATLAP fizető aktív fekvőbetegek ellátásáról számla
készítéséhez”, illetve az „ADATLAP fizető krónikus és rehabilitációs fekvőbetegek ellátásáról
számla készítéséhez” című nyomtatvány adatai alapján kerül megállapításra a számla összege. A
számla elkészítése és kiegyenlítése a Pénztárban történik.
4. A zárójelentés csak a számla és befizetési pénztárbizonylat bemutatása után adható ki.
A számlának az alábbi adatokat tartalmaznia kell:
- az intézmény és a vevő (az igénybe vevő) nevét, székhelyét, lakcímét,
- az intézmény adóigazgatási azonosító számát,
- a számla keltét,
- a szolgáltatást nyújtó működési egység megnevezését,
- az ellátásidőpontját,
- az elvégzendő/elvégzett szolgáltatás SZJ (szolgáltatási jegyzék) számát, megnevezését,
értékét,
- a számla végösszegét,
- a fizetendő végösszeg általános forgalmi adó tartalmát százalékban kifejezve.
A számlaadás nem váltja ki az orvosszakmai dokumentációadási kötelezettséget.
Azon kivételes esetekben, amikor a térítés ellenében ellátott magyar állampolgár a vizsgálat
elvégzése után, illetve elbocsátáskor alapos indokkal nem tud fizetni, a „Kötelezvény tartozást
elismerő nyilatkozat” című nyomtatványt (lásd Bizonylati Album) kell kitölteni, aláírattatni 2
példányban (1 példány a kórházé, 1 példány a betegé) és számla kerül kiállításra, melynek
kiegyenlítése halasztva történik.
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V. Kiszolgáló egységek térítési díjai
A Kórházban működő kiszolgáló egységek szabad kapacitásuk erejéig külső szolgáltatást vállalnak,
melyről külön megállapodás készül.

Konyha:
konyhai alkalmazottak kötelező térítési díja
ebéd:

524 Ft/fő/nap

alkalmazottak étkezési térítési díja
ebéd:
diétás ebéd:

524 Ft/fő/nap
524 Ft/fő/nap

az Intézmény alkalmazottainak körébe nem tartozó személyek étkezési díja:
ebéd:
580 Ft/fő/nap
diétás ebéd:
580 Ft/fő/nap
Központi sterilizáló:
Az Intézményben lehetőség van a nem közalkalmazotti jogviszony alapján tevékenykedő
orvosok és más egészségügyi szolgáltatók orvosi eszközeinek és műszereinek sterilizálására.
A sterilizálási díjak:

1 pont értéke :

Plasmára sterilizált anyagok:

50 Ft + Áfa

1-es csoport:
2-es csoport:
3-as csoport:
4-es csoport:

10
50
100
150

pont
pont
pont
pont

60
35
25

pont
pont
pont

- nagy
- közepes
- kicsi

60
30
10

pont
pont
pont

- nagy
- kicsi

25
10
5
30
15

pont
pont
pont
pont
pont

Autoclavban sterilizált anyagok:
Doboz
- nagy
- közepes
- kicsi
Tálca

Egységcsomag
Textilia
Papírok
WIPAK

- nagy
- kicsi
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1. sz. melléklet
Sürgős szükség körébe tartozó, életet veszélyeztető állapotok és betegségek
(az 52/2006. (XII.28.) EüM rendelet melléklete szerint):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Életet veszélyeztető, vagy maradandó egészségkárosodás veszélyével járó (külső vagy belső
vérzés)
Átmeneti keringés- és/vagy légzésleállással járó állapotok (pl. embolia, Adams-Stokes-Mogagni
szindróma, syncope, fulladások, életet veszélyeztető ritmuszavarok, klinikai halál állapota)
Életveszélyes endokrin- és anyagcsere állapotok, a folyadék- és ionháztartás életveszélyes zavarai
Központi idegrendszeri kompresszió veszélyével járó kórképek (pl. agyödéma, fejfájás, szédülés,
tumor, gyulladás, fejlődési rendellenesség, trauma)
Eszméletlen állapotok
Status epilepticus és tüneti görcsrohamok
Hirtelen fellépő látászavar, látásvesztés, „vörös szem”, szemsérülés
Szepszis
Magas halálozású, vagy súlyos szövődmények kialakulásának veszélyével járó hirtelen fellépő,
vagy progrediáló, nem-sebészeti betegségek és érkatasztrófák ellátása
Szülés, koraszülés, lepényleválás, súlyos terhességi toxémia, eclampsia újszülött ellátása, akut
nőgyógyászati vérzés
Sokk megelőző és sokkos állapotok, életveszélyes allergiás és anaphylaxiás állapotok, szisztémás
és poliszisztémás autoimmun betegségek krízis-állapotai
Az immunrendszer fokozott, vagy kóros működésén, illetve a csontvelői vérsejtképzés
elégtelenségén alapuló heveny vérsejthiány-állapot
Veleszületett, vagy szerzett véralvadási zavar alapján létrejövő heveny életveszély
Akut légzési elégtelenség, légút szűkület (pl. gégeödéma, asthmás roham, idegentest, fulladás)
Mérgezések
Akut hasi katasztrófák és azok képében jelentkező, nagy fájdalommal, görcsökkel járó kórképek
(pl. bélelzáródás, appendicitis, perforatio, méhenkívüli terhesség, petefészek ciszta megrepedése,
tuoovarialis tályog, kocsánycsavarodott cysta, kizárt sérv, epegörcs, vesegörcs, vérvizelés)
Égés-fagyás (III-IV. fokú és nagykiterjedésű I-II. fokú, és/vagy az életminőség szempontjából
különösen veszélyeztetett testtájat vagy a légutakat érintő)
Elsődleges sebellátás
Testüregek (koponya, mellkas, has) és parenchymás szervek (szív, tüdő, lép, máj, vese) sérülése
Compartement szindrómák
Nyílt törések és decollement sérülések
Amputációk (replantációs lehetőségekkel vagy azok nélkül)
Súlyos medencegyűrű törések
Politraumatizáció, többszörös sérülések
Búvárbalesetek, magassági betegség, keszonbetegség, barotrauma
Áramütés, elektrotrauma
Hő- és hidegártalom, kihűlés, hypothermia, hyperthermia, napszúrás, hőguta
Súlyos akut sugárártalom és sugárbetegség
Öngyilkossági kísérlet és szándék, mentális állapottal összefüggő közvetlen veszélyeztető állapot
Heveny pszichés zavarok, pszichózisok
Infektológiai kórképek, melyek önmagukban vagy szövődményeik révén az életet veszélyeztető
állapotot idéznek elő
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2. sz. melléklet
Országkódok az európai egészségbiztosítási kártya alkalmazásához
Ssz.

Országkód

Megnevezés

1

AT

Ausztria

2

BE

Belgium

3

BG

Bulgária

4

CY

Ciprus

5

CZ

Cseh Köztársaság

6

DK

Dánia

7

EE

Észtország

8

FI

Finnország

9

FR

Franciaország

10

GR

Görögország

11

HR

Horvátország

12

IS

Izland

13

IE

Írország

14

IT

Olaszország

15

LV

Lettország

16

LI

Lichtenstein

17

LT

Litvánia

18

LU

Luxemburg

19

DE

Németország

20

NO

Norvégia

21

MT

Málta

22

NL

Hollandia

23

PL

Lengyelország

24

PT

Portugália

25

RO

Románia

26

ES

Spanyolország

27

SE

Svédország

28

SK

Szlovákia

29

SI

Szlovénia

30

UK

Egyesült Királyság (Nagy- Britannia)

31

CH

Svájc
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