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A kötelező egészségbiztosításról szóló 1997. évi LXXXIII. törvény (Ebtv.), az 
egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (Eütv), valamint a térítési díj 

ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról szóló 
284/1997. (XII.23.) sz. Kormányrendelet intézményi végrehajtása alapján az 

alábbiak szerint rendelkezem: 
 

 
  I. 
A biztosított által részleges térítés mellett igénybe vehető egészségügyi 

szolgáltatások 
 

Az 1997.évi LXXXIII. Törvény (Ebtv) 
 
23. § A biztosított részleges térítés mellett jogosult 

a) 18 éves életkor alatt fogszabályozó készülékre; 
c) a rágóképesség helyreállítása érdekében jogszabályban meghatározott típusú 

fogpótlásra; 
k) külsődleges nemi jellegek megváltoztatására irányuló beavatkozásra, kivéve, 
ha fejlődési rendellenesség miatt a genetikailag meghatározott nem külsődleges 

jegyeinek kialakítása a cél. 
 

23/A. § A biztosított kiegészítő tértési díj mellett jogosult 
b) az egészségügyi ellátás keretében saját kezdeményezésére igénybe vett 
egyéb kényelmi szolgáltatásokra, és 

c) amennyiben állapota indokolja, az e feladatra finanszírozott szolgáltatónál 
ápolás céljából történő elhelyezésre és ápolásra, ideértve a szükséges 

gyógyszereket és az étkezést is. 
24. § (1)A biztosított által is csak részleges vagy kiegészítő térítési díj 
megfizetése mellett igénybe vehető egészségügyi szolgáltatások díját arra 

tekintettel kell megállapítani, hogy az adott ellátás keretében a biztosított 
részére nyújtanak-e olyan szolgáltatást, amelyre a biztosított térítésmentesen 

jogosult. 
(2)Az e fejezetben foglaltak szerint megállapított részleges és kiegészítő térítési 
díjak az egészségügyi szolgáltató bevételét képezik azzal, hogy a szolgáltató a 

finanszírozási szerződés alapján nem számolhatja el a részleges térítési díj 
ellenében nyújtott szolgáltatás részleges térítési díjjal fedezett részét.  

 (4) A finanszírozott egészségügyi szolgáltató a 23/A. § b) pontja alapján a 
biztosított részére - annak kezdeményezése alapján, az egészségügyi ellátás 
szakmai színvonalának érintése nélkül - kiegészítő térítési díj ellenében egyéni 

igénye szerinti étkezést, valamint az egészségi állapota által nem indokolt, a 14. 
§ (2) bekezdés f) pontja szerinti elhelyezéstől eltérő, az intézmény e célra kijelölt 

részlegében magasabb színvonalú elhelyezést nyújthat, amennyiben 
a) a többletszolgáltatáshoz szükséges feltételek rendelkezésre állnak, 

b) a biztosított az egészségügyi szolgáltatónál az ellátást a többletszolgáltatás 
nélkül is igénybe vehetné, és 
c) az egészségügyi szolgáltató a többletszolgáltatás nyújtása mellett a 

finanszírozási szerződése szerinti kapacitáson folyamatosan és teljeskörűen tud 
ellátást nyújtani. 

25. § (1) Az egészségügyi szolgáltató jól látható helyen kifüggeszti a térítési 
díjak feltüntetésével a szolgáltatónál térítési díj fizetése mellett igénybe vehető 
szolgáltatások jegyzékét, továbbá a szolgáltatás megkezdése előtt a biztosítottat 

tájékoztatja az indokolt és az általa igényelt térítésköteles szolgáltatások díjáról. 
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(2) A (3) bekezdésben említett szolgáltatások kiegészítő térítési díját a 
szolgáltató állapítja meg azzal, hogy ez nem tartalmazhat az ellátással 
kapcsolatban olyan beavatkozásra számított díjat, amelyet a biztosított 

térítésmentesen jogosult igénybe venni. 
(3) A (2) bekezdésben foglaltak alapján a kiegészítő térítési díj számításánál 

c) a 24. § (4) bekezdésben foglalt egyéni igény szerinti étkezés tekintetében az 
intézeti nyersanyagnorma és a többlet-nyersanyagköltség különbözetét 

kell alapul venni. 
(4) A 24. § (4) bekezdésében foglalt magasabb színvonalú elhelyezés 
tekintetében a szolgáltató ápolási naponkénti díjat állapít meg. 

(5) A részleges térítési díjat a térítési díj ellenében igénybe vehető egyes 
egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról szóló kormányrendelet állapítja meg a 

23. § a), c), i) és k) pontjában és a 23/A. § c) pontjában foglalt ellátások 
tekintetében. 
 

 
A felsorolt esetekben fizetendő részleges térítési díjak mértéke a 284/1997. 

(XII.23.) Kormányrendelet 2.§-a alapján került megállapításra. 
 
 

II. 
Biztosítási jogviszonytól független térítési díjak 

 
 
1. Az E. Alap terhére nem igénybe vehető szolgáltatások: 

 
Az igénybevétel alapjául szolgáló jogviszony előzetes igazolása nélkül – az 

alapcsomag részeként - kell biztosítani a Magyarország területén tartózkodó 
személy részére: 
 

a) az Eütv. 142.§-a 
- (2) a) pontjában meghatározott járványügyi ellátások közül (1.melléklet) 

aa) a kötelező védőoltást (kivéve a külföldre történő kiutazás miatt 
szükséges védőoltást), 
ab) a járványügyi érdekből végzett szűrővizsgálatot, 

ac) a kötelező orvosi vizsgálatot, 
ad) a járványügyi elkülönítést, 

ae) a fertőző betegek szállítását; 
 
- (3) c)-i) pontjában meghatározott ellátások 

c) a Magyarországon lakóhellyel rendelkező várandós és gyermekágyas 
anya részére a család- és nővédelmi gondozás keretében 

ca) az egészségi állapotának védelmét és magzata egészséges 
fejlődésének ellenőrzését szolgáló szűrővizsgálatok, 

cb) a magzat egészséges fejlődését biztosító életmódról való tájékoztatás, 
cc) a szülésre, szoptatásra és csecsemőgondozásra való felkészítés, 
d) az (5) bekezdésben meghatározott személy részére az állami érdekből 

végzett orvosbiológiai kutatások keretén belüli gyógyító célú eljárások 
alkalmazásával kapcsolatos ellátások, 

e) Magyarország területén tartózkodó személy elhalálozását követően a 
halottvizsgálat, illetve a halottakkal kapcsolatos orvosi eljárásokkal 
összefüggő ellátások, 

f) a vérellátás megszervezése, valamint a vér rendelkezésre állása, 
g) a 35-36. §-ban foglalt népegészségügyi feladatok, 
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h) az elsődleges megelőzést szolgáló népegészségügyi feladatok közül a g) 
pontban foglaltakon túl az egészség fejlesztése, az egészségnevelés 
szervezése, a családtervezési tanácsadás, 

i) egészségügyi válsághelyzet ellátás (2.melléklet); 
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2. A kötelező egészségbiztosítás ellátásai keretében igénybe nem 
vehető egészségügyi szolgáltatások: 

2. számú melléklet a 284/1997. (XII. 23.) Korm. rendelethez 

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:   

      aa) első fokon 7 200 Ft 

      ab) másodfokon 10 800 Ft 

    b) ha a 40. életévét betöltötte, de a 60. életévét még 
nem érte el: 

  

      ba) első fokon 4 800 Ft 

      bb) másodfokon 7 200 Ft 

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

  

      ca) első fokon 2 500 Ft 

      cb) másodfokon 4 800 Ft 

    d) ha a 70. életévét betöltötte:   

      da) első fokon 1 700 Ft 

      db) másodfokon 3 200 Ft 

  B. pszichológiai alkalmassági vizsgálat   

      a) első fokon 7 200 Ft 

      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: 

  

    aa) első fokon 7 200 Ft 

    ab) 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: 

  

    ba) első fokon 4 800 Ft 
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    bb) másodfokon 7 200 Ft 

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

nem érte el: 

  

    ca) első fokon 2 500 Ft 

    cb) másodfokon 4 800 Ft 

    d) ha a 70. életévét betöltötte:   

      da) első fokon 1 700 Ft 

      db) 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 

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  

  

      aa) az egészségi alkalmasság első vizsgálata  19 200 Ft 

      ab) az egészségi alkalmasság időszakos vagy soron 

kívüli vizsgálata  

15 600 Ft 

    b) I. és II. osztályú tengeri kedvtelési célú tengeri 
vízijármű-vezetők alkalmassági vizsgálata  

  

      ba) az egészségi alkalmasság első vizsgálata  12 000 Ft 

      bb) az egészségi alkalmasság időszakos vagy soron 
kívüli vizsgálata 

9 700 Ft 

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

vízijármű-vezetők alkalmassági vizsgálata 

  

      ca) az egészségi alkalmasság első vizsgálata 9 700 Ft 

      cb) az egészségi alkalmasság időszakos vagy soron 

kívüli vizsgálata 

7 200 Ft 

10. Igazságügyi szakértői tevékenység kivételével jogszabály 
által elrendelt vagy egyéb háziorvosi, orvosszakértői 

vizsgálatok és szakvéleményezés, kivéve, ha a vizsgálatra 
és szakvéleményezésre társadalombiztosítási vagy 

szociális juttatásra, kedvezményre való jogosultság 
megállapítása céljából kerül sor 

7 200 Ft 

11. Hivatásos sportolók sportegészségügyi vizsgálata 9 700 Ft 

12. Hivatásos sportolók további sportegészségügyi 

szakvizsgálata  

Az adott ellátásnak 

a 
közfinanszírozásban 

érvényesíthető díja 
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13. Repülő-egészségügyi alkalmassági vizsgálat    

    a) 1. egészségügyi osztály    

      aa) első, illetve kibővített (terheléses EKG, teljes körű 

szemészeti vagy teljes körű fül-orr-gégészeti 
vizsgálatra is kiterjedő) vizsgálat 

28 700 Ft 

      ab) időszakos vizsgálat 16 100 Ft 

    b) 2. egészségügyi osztály    

      ba) első, illetve kibővített (terheléses EKG vizsgálatra 
is kiterjedő) vizsgálat 

13 800 Ft 

      bb) időszakos vizsgálat 9 200 Ft 

    c) 3. egészségügyi osztály    

      ca) első, illetve kibővített (terheléses EKG, teljes körű 
szemészeti vagy teljes körű fül-orr-gégészeti 

vizsgálatra is kiterjedő) vizsgálat 

28 700 Ft 

      cb) időszakos vizsgálat 16 100 Ft 

14. 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 a)–b) 
pontja szerinti szakképzési intézményekben és 

felsőoktatási intézményben oktatásban részesülők 
szakmai alkalmassági vizsgálatai keretében kerül sor. 

1 700 Ft 

15. A foglalkoztathatóság szakvéleményezése   

    a) közfoglalkoztatási jogviszonyhoz szükséges 

szakvélemény esetén 

1900 Ft/fő/eset 

    b) a büntetésként kiszabott közérdekű munka 

végrehajtásához szükséges szakvélemény esetén 

1900 Ft/fő/eset 

    c) az a) és a b) pontban nem említett esetben 3300 Ft/fő/eset 

16. 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 

        
       2000 Ft/fő/eset 
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2/A. 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: 
   

„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 
 

c. Szakmai és munkaköri alkalmassági vizsgálatok 

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 2500 
Ft/fő/eset; 

 szakmai alkalmassági vizsgálata munkaközvetítés előkészítése érdekében 
2800 Ft/fő/eset; 

 

2/B. Egyéb szolgáltatások és azok díjai: 

a) a külön jogszabály által elrendelt orvosszakértői vizsgálatok és 
szakvéleményezés, kivéve, ha a vizsgálatra és szakvéleményezésre 
társadalombiztosítási vagy szociális juttatásra, kedvezményre, illetve 

egészségbiztosítási ellátásra való jogosultság megállapítása céljából kerül sor 
 6 800 Ft 

b) a külön jogszabályban meghatározott különösen veszélyes (extrém) sportolás 
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,  
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 roncsautó (auto-crash) sport, rally,  
 hőlégballonozás,  
 félkezes és nyílttengeri vitorlázás,  

 sárkányrepülés, ejtőernyőzés, paplanernyőzés, műrepülés 

A térítés díja megegyezik az adott ellátás társadalombiztosítás általi 

finanszírozásával. 
 

c)   hivatásos sportolók sportegészségügyi ellátása 
 9 700 Ft 
      hivatásos sportolók további sportegészségügyi szakvizsgálata 

Az adott ellátásnak ez egészségbiztosító felé külön jogszabály szerint 
elszámolható összege. 

d) a Kórházban CT üzemel, melynek társadalombiztosító általi befogadásáig a 
fekvőbetegek ellátása és a sürgősségi ellátás térítésmentes, míg a járóbetegek 
az alábbi térítésért vehetik igénybe:  

mindenkori aktuális németpont*4 Ft 

e) a Kórházban működő UH berendezésnél az OEP által finanszírozott vizsgálatok 

elvégzésén túl lehetőség van külön térítésért 4D felvételek készítésére és 
különböző rögzítésére: 

Felvételek DVD-n történő rögzítése: 10 000 Ft 

Kiválasztott felvételről fotó készítése: 5 000 Ft 

f) a nem gyógyító célú, kizárólag esztétikai vagy rekreációs célból nyújtott 
egészségügyi szolgáltatás 

 Az elvégzett beavatkozások figyelembe vételével esetenként kell megállapítani. 

g)  a nem egészségügyi indokból végzett művi meddővé tétel 
 25 000 Ft 

h) az egészségi állapotot pozitív irányban alapvetően nem befolyásoló, 
szakmailag nem bizonyítottan hatásos ellátás 

 Az elvégzett beavatkozások figyelembe vételével esetenként kell megállapítani. 

i) a f)-h) pontban meghatározott ellátások következményeinek elhárítására, 
illetve az eredeti állapot visszaállítására irányuló egészségügyi szolgáltatások 

 Az elvégzett beavatkozások figyelembe vételével esetenként kell megállapítani. 

j) a méltányosságból igénybe vehető egészségügyi szolgáltatások kivételével a 
Magyarországon szakmailag elfogadott, de a finanszírozásba még be nem 

fogadott eljárás, gyógyszer, gyógyászati segédeszköz alkalmazása, illetve a 
befogadott egészségügyi szolgáltatás befogadástól eltérő alkalmazása 

 Az elvégzett beavatkozások figyelembe vételével esetenként kell megállapítani. 

k) a kizárólag orvosbiológiai kutatás keretében nyújtott ellátások 

 Az ellátást-megrendelővel kötött, külön megállapodás alapján kell megállapítani. 

l) alkohol, illetve kábítószer hatása alatt állás esetén a detoxikálás 
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   7 200 Ft 
 
m) alkohol, illetve kábítószer szintjének kimutatása érdekében végzett 

vérvizsgálatok 

Véralkohol-vizsgálat (vér és vizeletvétel):  4 800 Ft 

 
Kábítószer szintjének kimutatása: 

a) vérvétel 3 200 Ft 
 
b) vizeletvétel 1 600 Ft 

6. Látlelet kiadása 3 500 Ft 
 

7. Részeg személy detoxikálása 7 200 Ft 
 
8. Kábítószer hatása alatt álló személy akut ellátása 7 200 Ft 

n) 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 

o) a nem kötelező védőoltások  
A térítés díja a védőoltás árán túl az ellátás társadalombiztosítási 

finanszírozásával megegyező összeg. 
 

p) az a)-n) pontban meghatározott ellátások keretében, annak részeként 
kezdeményezett további járóbeteg-szakellátások 

 Az elvégzett beavatkozások figyelembe vételével esetenként kell megállapítani. 

q) az Ebtv. 14. § (2) bekezdés f) pontjától eltérő, az intézmény e célra kijelölt 
részlegében magasabb színvonalú elhelyezésre (eltöltött éjszaka a következő 
nap 11:00 óráig) 

A Belgyógyászaton és a Sebészet - Traumatológián kialakított komfortos 
kórtermek kétágyasak, külön fürdőblokkal, hűtővel és televízióval ellátottak. 

(Szobát elfoglalhatja beteg és beteg, vagy beteg és hozzátartozó) 
 3 500 Ft/fő/éjszaka 

 

A Pszichiátriai osztályon kialakított komfortos kórterem kétágyas, külön 
fürdőblokkal, hűtővel és televízióval ellátott. (Szobát elfoglalhatja beteg és 

beteg, vagy beteg és hozzátartozó) 
 6 000 Ft/fő/éjszaka 

 

A komfortos szobák egyágyas szobaként történő igénybevétele  
(Belgyógyászat, Sebészet - Traumatológia, Szülészet - Nőgyógyászat) 

 7 000 Ft/fő/éjszaka 

A komfortos szobák egyágyas szobaként történő igénybevétele  
(Pszichiátriai osztály) 

 10 000 Ft/fő/éjszaka 

A Szülészet - Nőgyógyászaton az extra szoba igénybevételéért  

 10 000 Ft/fő/éjszaka 
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A Szülészet - Nőgyógyászaton az extra szoba igénybevételéért hozzátartozóval  
16 000 Ft/szoba/éjszaka 

 

A komfortos szobák egynapos ellátás keretében egyágyas szobaként történő 
igénybevétele  

(Sebészet - Traumatológia, Szülészet - Nőgyógyászati osztály, étkezés nélkül 
időtartalomra való tekintet nélkül) 

 7 000 Ft/fő/nap 

 
A Sebészet - Traumatológián kialakított komfortos kórtermek kétágyasak, külön 

fürdőblokkal, hűtővel és televízióval ellátottak egynapos ellátás keretében.  
(étkezés nélkül időtartalomra való tekintet nélkül) 3 500 Ft/fő/éjszaka 

 

A Gyermekosztályon Anyaszállás (étkezés nélkül) 
2 000 Ft/fő/éjszaka 

Az Ápolási osztály kialakított komfortos kórtermek, külön fürdőblokkal, hűtővel 
és televízióval ellátottak. 

3 000 Ft/fő/nap 

r) 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. 

 
s) betegdokumentáció másolatának készítése 100 Ft/oldal 
 

t) diagnosztikai lelet másolatának adathordozón történő kiadása  
800 Ft/adathordozó 

 
u) diagnosztikai lelet adathordozón történő kiadása 500 Ft/adathordozó 
 

v) az elhunyt tárolási helyre történő szállításától számított 5 nap bruttó  
 15.000,- Ft 

minden további megkezdett nap  2.500,- Ft + áfa/nap 
 

x) dolgozói parkoló használata az Intézmény területén belül 

 1 000 Ft/gépjármű/hó 

y) közforgalmú parkoló  

 200 Ft/ gépjármű /nap 
 bérletek:  egyhavi 3.500,- Ft/ gépjármű/ db 
  háromhavi 9.000,- Ft/ gépjármű/ db 

  hathavi 17.000,- Ft/ gépjármű/ db 
  éves 30.000,- Ft/ gépjármű/ db 
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III. 

Biztosítási jogviszonnyal nem rendelkező személy által igénybe vett 

szolgáltatások térítési díjai 
 

 
Biztosítással nem rendelkező személy az általa igénybe vett egészségügyi 

szolgáltatásért térítési díjat fizet.  
 
a.) Járóbeteg ellátás  

Az elvégzett beavatkozások, vizsgálatok WHO kódja szerint mindenkori aktuális 
németpont szorozva az alábbi forintértékkel: 4 Ft 

b.) Fekvőbeteg ellátás   

- Aktív ellátás 
A betegség HBCs kódja szerinti mindenkori aktuális súlyszám szorozva az alábbi 

forintértékkel: 200.000.-Ft 

- Krónikus ellátás 

Ápolási napokra számítva: 

Mindenkori ápolási napra eső krónikus ápolási díj x szakmai szorzó x 150 %   
 

c.) Más kórházak fekvőbetegei részére végzett járóbeteg vizsgálatok 
térítési díjai 

Az elvégzett beavatkozások, vizsgálatok WHO kódja szerinti mindenkori 
aktuális németpont szorozva az Eü. Miniszter által meghatározott németpont 
forintértékével. 

 
 

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. 
 

 
1. Általános szabályok: 

 
A járóbeteg-ellátásban, és az előre megrendelt szolgáltatásoknál a beteget 
előzetesen tájékoztatni kell a fizetendő térítés mértékéről. 

A beteg az ellátástól függően 

 a pénztárba (2/A; 2/B a, c, g, o, q, v), vagy az 

 az ellátás helyszínén (2/B d, e, n) 

befizeti, a szabályzatban meghatározott térítési díjat, majd a kapott bizonylat 
bemutatása mellett igénybe veheti az ellátást. 

 
Ha a térítési díj előzetesen nem meghatározható, akkor a beteg utólagosan fizeti 

meg a díjat. 
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Az ellátás igénybevétele előtt a beteggel egy megállapodást kell aláíratni arra 
vonatkozóan, hogy az elvégzett ellátást kifizeti (6.sz. melléklet). 

 

Az ellátást követően a beteg vagy költségviselő az ellátást megfizeti: 

 a pénztárba/ a pénzügy által kiállított számla alapján: Az ellátást követően a 

kezelőorvos által megadott adatok alapján a pénzügyi csoport megállapítja a 
fizetendő térítési díj mértékét és beszedi az összeget (2/B b, f, h, i, j, l, o, q, 

r) vagy  
 az ellátás helyszínén: Az ellátást követően a térítési szabályzat megfelelő 

részének figyelembe vételével az osztályt vezető főnővér vagy az általa 

kijelölt megállapítja a térítési díjat, és beszedi azt (2/B m, t, u) 
 

Nyugtaadási kötelezettség: Az intézmény készpénzben történő díj fizetésekor a 
befizetés tényéről nyugtát köteles adni. Az intézményben rendszeresített 
nyugták, készpénzfizetési számlák szigorú számadású bizonylatok. Ezen 

nyomtatványokat nyilvántartásáról, kiadásáról, a betelt nyomtatvány tömbök 
összegyűjtéséről és megőrzéséről a pénztáros, távollétében a pénztáros 

helyettese gondoskodik. A részletes szabályozás a Társaság Pénzkezelési 
szabályzatában található. 
 

A térítési díj meg nem fizetése esetén annak behajtásáról a pénzügyi csoport és 
az intézmény jogi képviselője gondoskodik. 

 
 
2. Speciális szabályok: 

 
 Az Ápolási osztály a tárgyhónapot követő hónap 10-ig név szerinti listát ad le, 

és egyeztet a Pénztárral. 
Az Ápolási osztályon az ápolás időtartamáról és a fizetendő díjról az 
osztályon kiállított Nyilvántartási Lap kitöltése után a következő módon 

rendezhetik a díjat: 
- Pénztárban történő befizetéssel, ahol a szolgáltatásról számlát, vagy 

nyugtát kap a befizető, 
- számláról a Szigetvári Kórház számlaszámára történő átutalással. 

Akinek az ápolása hónap közben szűnik meg, az ápolási napokra eső díjat 

távozáskor kell megfizetnie. 

 

 Az Addiktológiai rehabilitációra érkező betegek az osztályra való 
megérkezéskor kötelesek az osztályon 15.000.- Ft-ot befizetni, ami a 
gyógyító-rehabilitációs tevékenységhez szükséges könyvek, illetve a 

Szigetváron kívüli gyűlésre utazás forrásául szolgál. A befizetett pénzt az 
osztály pénzkezelésével megbízott személy nyomtatványon (A.Fyny.01.) 

veheti át, amelyre ráírja a befizető nevét, lakcímét, az érkezés dátumát, és a 
beteg nevét. A befizető és átvevő aláírásával igazolja a pénz átadását – 

átvételét. A pénzt külön, zárható kazettában és zárható helyen köteles őrizni. 
A fent felsorolt költségeket – számla, blokk – a pénzkezelésével megbízott 
személy a rehabilitációs kezelés végén ismerteti a beteggel, majd a befizetett 

összeggel elszámol, és a megmaradó összeget visszaadja a befizetőnek.  
 

 
A térítési díjak beszedésének ellenőrzése céljából a betegfelvételi és a pénzügyi 
csoport havi kimutatást készít az alábbiak szerint (7. sz. melléklet) 
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A betegfelvételi csoport az informatikai rendszer adatai alapján tételes listát ad 
az alábbi beavatkozások számáról és a betegek nevéről: 1b, 1d, 1g, 2d, 2e, 2g, 

2m, 2n, 2v 
Felelős: betegfelvételi csoportvezető 

Határidő: tárgyhót követő hó 10. napjáig 
 

A pénzügyi csoport (ezen belül a pénztár) folyamatosan vezetett kimutatást 
készít az egységenkénti térítési díjakról.  
Felelős: pénztáros 

Határidő: folyamatosan 
 

Hónapzárást követően a betegfelvételi csoporttól kapott lista alapján a pénzügyi 
csoport ellenőrzi a beérkezett térítési összegek teljességét. Az esetleges 
eltérések tisztázását követően a pénzügyi csoport vezetőjének jelentése alapján 

a kórház ügyvezetése szükség szerint intézkedik az összeg behajtásáról vagy 
visszafizetéséről. 

Felelős: főigazgató, pénzügyi csoportvezető 
Határidő: tárgyhót követő hó 30. napja 

 

 
 

 
Hatálybalépés 

 

 
Jelen szabályzat 2016. május 01. napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg a 

korábban kiadott Térítési díjszabályzat hatályát veszti. 
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MELLÉKLETEK 
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1. sz. melléklet 
 

 

1997. évi CLIV. törvény 56-74. § 
 

Járványügy 
 

56. § (1) A járványügyi tevékenység célja a fertőző megbetegedések, a 
járványok megelőzése és leküzdése, valamint az emberi szervezet fertőző 
betegségekkel szembeni ellenállóképességének fokozása. 

(2) Az (1) bekezdésben foglaltak megvalósítása érdekében 
a) az egészségügyi államigazgatási szerv 

aa) az egyén személyes szabadsághoz való jogainak gyakorlását az e 
törvényben foglaltak szerint korlátozhatja, 

ab) a betegek jogait az e törvényben foglaltak szerint korlátozhatja, 

ac) a természetes és jogi személyeket, továbbá a jogi személyiséggel nem 
rendelkező szervezeteket az e törvényben meghatározott intézkedések 

tűrésére, illetve megtételére kötelezheti; 
b) a kötelező járványügyi intézkedést foganatosító egészségügyi szolgáltató 

a betegek jogait az e törvényben foglaltak szerint korlátozhatja. 

(3) Kötelező járványügyi intézkedés foganatosításához nincs szükség a 
beteg beleegyezésére, azonban a beteget - az eset körülményeihez képest - 

ekkor is megilleti a tájékoztatáshoz való jog. 
(4) Az 57-74. §-ok alkalmazásában fertőző betegen a fertőző betegségre 

gyanús személyt is érteni kell. Fertőző betegségre gyanús személy az, aki a 

miniszter rendeletében meghatározott fertőző betegségben szenvedő 
személlyel, annak használati eszközével, váladékával érintkezett, illetve a 

fertőzés terjedési módjából adódóan feltételezhető, hogy a fertőző betegség 
kórokozója a szervezetébe került. 

(5) A 44-52. § és 56-74. § alkalmazásában a (4) bekezdésben említett 

miniszteri rendeletben meghatározott fertőző betegséggel azonos tekintet alá 
esik az Egészségügyi Világszervezet 2009. évi XCI. törvénnyel kihirdetett 

Nemzetközi Egészségügyi Rendszabályai (a továbbiakban: NER) 
rendelkezéseire tekintettel nemzetközi horderejű közegészségügyi-járványügyi 
szükséghelyzet előidézésére képes, korábban ismeretlen vagy szokatlanul 

súlyos formában, illetve a megszokottnál lényegesen nagyobb gyakorisággal, 
járványosan előforduló betegség vagy állapot is. 

(6) A NER végrehajtása érdekében az egészségügyi államigazgatási szerv 
ellátja a nemzeti NER tájékoztatási központ feladatait. 

 

Védőoltások 
 

57. § (1) A védőoltás célja a fertőző betegségekkel szembeni aktív, illetve 
passzív védettség kialakítása. 

(2) A miniszter rendeletben határozza meg azokat a fertőző betegségeket, 
amelyek esetében 

a) életkorhoz kötötten, 

b) megbetegedési veszély esetén, illetőleg 
c) külföldre történő kiutazás esetén a kiutazó költségén 

kötelező védőoltás elrendelésének van helye.  
(3) A miniszter egyes munkakörökben való foglalkoztatás feltételeként a 

munkáltató költségére védőoltási kötelezettséget írhat elő.  
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(4) A védőoltásra nem kötelezett személy kérésére - kiskorú esetében 
törvényes képviselője hozzájárulásával - orvosilag indokolt esetben 
védőoltásban részesíthető. 

(5) A védőoltással egy tekintet alá esik az egyes fertőző betegségek esetén 
alkalmazott megelőző gyógyszeres kezelés. 

(6) Védőoltás kizárólag az egészségügyi államigazgatási szerv által 
engedélyezett oltóanyaggal és az engedélyező okiratban szereplő céllal és 

feltételekkel végezhető. 
(7) Az oltóanyagok és egyéb immunbiológiai készítmények előállítására, 

forgalomba hozatalára és hatósági ellenőrzésére külön jogszabály 

rendelkezései az irányadóak. 
58. § (1) A kezelőorvos a kötelező védőoltás elhalasztásáról dönt, ha 

a) a védőoltásban részesítés a beteg egészségi állapota miatt nem 
lehetséges, vagy a védőoltás a beteg egészségét vagy meglévő betegségét 
várhatóan károsan befolyásolná és 

b) a védőoltás beadásához fűződő közegészségügyi érdeket nem 
veszélyeztető időn belül az a) pont szerinti körülmény olyan változása 

várható, amely a beteg védőoltásban részesítését lehetővé teheti. 
(2) Az elhalasztott kötelező védőoltást a halasztásra okot adó körülmény 

megszűnését követően haladéktalanul pótolni kell. 

(2a) Az (1) és (2) bekezdésben foglaltakról a kezelőorvos az egészségügyi 
államigazgatási szervet írásban értesíti. 

(3) A kezelőorvos, a beteg vagy a beteg törvényes képviselője a beteg 
lakóhelye szerint illetékes egészségügyi államigazgatási szervnél kérelmezheti 
a védőoltás alóli mentesítést, ha 

a) a védőoltásban részesítés a beteg egészségi állapota miatt nem 
lehetséges, vagy a védőoltás a beteg egészségét vagy meglévő betegségét 

várhatóan károsan befolyásolná, és 
b) az a) pont szerinti körülmény változása belátható időn belül nem várható. 

 (3a) A (3) bekezdés szerinti kérelemhez csatolni kell a mentesítés 

indokoltságát alátámasztó, a kezelőorvos által adott szakvéleményt. 
(4) A (3) bekezdés szerinti eljárás alatt - annak jogerős befejezéséig - az 

adott védőoltás vonatkozásában a (7) bekezdés szerinti írásbeli felszólításnak 
vagy az adott védőoltás elrendelésének nincs helye. Ha a védőoltást korábban 
már elrendelték, és ezen védőoltás vonatkozásában eljárás indul a (3) 

bekezdés alapján, akkor a mentesítési eljárás jogerős befejezéséig a 
védőoltást elrendelő határozat nem hajtható végre. A mentesítési eljárásban a 

kezelőorvos külön vizsgálat nélkül ügyfélnek minősül. 
(5) A védőoltásra kötelezett és a védőoltásban részesített személyekről 

nyilvántartást kell vezetni. 

(6) A védőoltás módjáról, céljáról, helyéről és idejéről a védőoltásra 
kötelezett személyt, illetve törvényes képviselőjét értesíteni kell. A 

védőoltásra kötelezett kiskorú személy megjelenéséről a törvényes képviselő 
köteles gondoskodni. 

(7) Ha a védőoltás igénybevételére köteles személy e kötelezettségének 
írásbeli felszólításra sem tesz eleget, az egészségügyi államigazgatási szerv a 
védőoltást elrendeli. Az egészségügyi államigazgatási szerv közvetlen 

járványveszély fennállása esetén - a veszélyhelyzet szerint meghatározott 
védőoltások köre tekintetében - a határozatot fellebbezésre tekintet nélkül 

végrehajthatóvá nyilváníthatja. 
(8) A védőoltás megtörténtéről igazolást kell adni. 
(9) A védőoltás hatékonyságának megállapítása céljából a beoltott személy 

orvosi vizsgálata és vizsgálati anyag szolgáltatása rendelhető el. 



19 

(10) Ha a védőoltásra kötelezett személy a védőoltás adásával 
összefüggésben súlyos egészségkárosodást szenved, megrokkan vagy 
meghal, őt, illetve általa eltartott hozzátartozóját az állam kártalanítja. 

(11) A (7) bekezdés alkalmazásában közvetlen járványveszélynek minősül, 
ha az 57. § (2) bekezdésének b) pontja szerinti védőoltás késedelme mások 

életét vagy testi épségét tömegesen, közvetlenül és súlyosan veszélyeztetné. 
 

Járványügyi érdekből végzett szűrővizsgálatok 
 

59. § (1) A járványügyi érdekből végzett szűrővizsgálat célja a fertőző 

megbetegedések korai felismerése, azok forrásainak felkutatása, valamint a 
fertőzés veszélyének elhárítása. 

(2) A miniszter rendeletben határozza meg azokat a fertőző betegségeket, 
amelyek megelőzése érdekében az egészségügyi államigazgatási szerv 

a) a lakosság egészének, 

b) a lakosság egyes csoportjainak, 
c) egy meghatározott terület lakosságának, 

d) munkahelyi, család vagy más közösség tagjainak, 
e) külföldről érkező személyeknek, 
f) fertőző beteggel vagy fertőzöttekkel érintkezett személyeknek 

kötelező szűrővizsgálatát rendelheti el.  
(3) A miniszter rendelete az egyes munkakörökben való foglalkoztatás, 

illetőleg a véradás, az anyatej-adományozás, valamint átültetés céljából 
történő szerv- és szöveteltávolítás feltételeként járványügyi érdekből 
szűrővizsgálati kötelezettséget írhat elő.  

(4) Az egészségügyi államigazgatási szerv külön rendelkezése nélkül is HIV 
ellenanyag vizsgálatnak köteles magát alávetni, illetve ilyen célú vizsgálatot a 

levett vizsgálati anyagból eltűrni 
a) az a személy, aki foglalkozása, önkéntes munkavégzése keretében, vagy 

jövedelemszerző tevékenysége során saját vére vagy váladéka útján a vírust 

más személynek továbbadhatja, illetve más személyek vérével és váladékával 
fertőződhet, 

b) a véradásra donorként jelentkező, és a véradásban való részvételre 
alkalmas személy, 

c) saját anyatejet más számára adományozó nő, 

d) a szerv-, szövetátültetés céljából - élő személyből vagy halottból - 
eltávolított szervet, szövetet adományozó vagy a kivétel ellen életében 

tiltakozó nyilatkozatot nem tett személy, 
e) a nemi élet szabadsága, és a nemi erkölcs elleni bűncselekmény, a 

kábítószer-kereskedelem, a kábítószer birtoklása, a kóros szenvedélykeltés, a 

kábítószer készítésének elősegítése, az új pszichoaktív anyaggal visszaélés, a 
2013. június 30-ig hatályban volt visszaélés kábítószerrel, visszaélés új 

pszichoaktív anyaggal, illetve a személy elleni erőszakkal, vagy személyi 
sérülés okozásával elkövetett bűncselekmény elkövetésével gyanúsított, 

illetve vádolt olyan személy, aki az elkövetés során a fertőződést átadhatta 
vagy fertőződhetett, továbbá az ilyen bűncselekmény sértettje, amennyiben a 
fertőződés kockázata fennáll, 

f) az e) pontban meghatározottakon kívül az a személy, akinek vizsgálatát a 
bíróság a fertőzés lehetőségének tisztázása érdekében elrendelte, 

g) akit külön törvény szerint erre köteleztek. 
(5) A (4) bekezdésben meghatározott eseteken kívül szűrés keretében HIV 

ellenanyag vizsgálat kizárólag a vizsgált személy vagy a nevében e törvény 

szerint nyilatkozattételre jogosult személy beleegyezése alapján végezhető. 
Ebben az esetben a vizsgálatra jelentkező személyazonosító adatainak 
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átadását a vizsgálat bármely szakaszában - a (9) bekezdés 
figyelembevételével - megtagadhatja (anonim szűrővizsgálat). Az adatok 
átadásának megtagadása a vizsgálat elvégzését - a (7) bekezdésben foglaltak 

kivételével - nem akadályozhatja. 
(6) Anonim szűrővizsgálat végzése esetén is a vizsgálatot végző 

egészségügyi szolgáltató a vizsgálat teljes hosszára biztosítja a vizsgálati 
anyag egyértelmű azonosíthatóságát, a vizsgált személy és a vizsgálati anyag 

kapcsolatának kétséget kizáró módon történő megállapíthatóságát. 
(7) Amennyiben a szűrővizsgálatot végző egészségügyi szolgáltató a 

rendelkezésére álló adatok, ismeretek alapján megállapítja, hogy az anonim 

szűrővizsgálatra jelentkező személy esetén a kötelező HIV ellenanyag 
vizsgálat elvégzése szükséges, a vizsgálatot kizárólag az egészségügyi és 

hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 
törvényben meghatározott személyazonosító adatok hitelt érdemlő módon 
történő rendelkezésére bocsátását követően kezdheti meg. 

(8) Anonim szűrővizsgálat pozitív HIV ellenanyag kimutatási eredménye 
esetén a megerősítő vizsgálatot olyan egészségügyi szolgáltató végzi, amely a 

fertőzöttek egészségügyi ellátására működési engedéllyel rendelkezik és e 
tevékenységet a vizsgálat idején is végzi. A megerősítő vizsgálat céljára 
történő mintavételkor a szolgáltató tájékoztatja a vizsgált személyt a 

fertőzöttség fennállása esetén igénybe vehető tanácsadási és ellátási 
lehetőségekről, az igénybevétel módjáról. 

(9) A megerősítetten pozitív HIV fertőzött, illetve AIDS beteg személy 
egészségbiztosítás keretében történő további ellátására, az ezen ellátás 
igénybevételéhez szükséges, az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó 

személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló törvényben meghatározott 
személyazonosító adatok rendelkezésre bocsátására a külön törvény szerinti 

rendelkezések az irányadóak. 
60. § (1) A szűrővizsgálat módjáról, céljáról, helyéről és idejéről a 

szűrővizsgálatra kötelezett személyt, illetve törvényes képviselőjét értesíteni 

kell. A szűrővizsgálatra kötelezett kiskorú személy megjelenéséről a törvényes 
képviselő köteles gondoskodni. 

(2) Ha a szűrővizsgálatra kötelezett személy e kötelezettségének írásbeli 
felszólításra sem tesz eleget, az egészségügyi államigazgatási szerv a 
szűrővizsgálatot elrendeli. A szűrővizsgálatot elrendelő határozat - 

közegészségügyi vagy járványügyi okból - fellebbezésre tekintet nélkül 
végrehajthatóvá nyilvánítható. 

(3) A járványügyi érdekből végzett szűrővizsgálat - a szűrővizsgálat helyére 
történő oda-vissza utazás szükséges időtartamát is beleértve - a munkajogi 
jogszabályok alkalmazása során kötelező orvosi vizsgálatnak minősül. 

 
A fertőző betegek bejelentése 

 
61. § (1) A fertőző betegeket, illetve a fertőző betegségre gyanús 

személyeket - a (2) bekezdésben foglalt rendelkezésekre figyelemmel - a 
fertőző betegek nyilvántartásába elektronikusan (on-line) vagy papír alapon 
kell bejelenteni. 

(2) A fertőző betegek bejelentésére, nyilvántartására és az ehhez 
kapcsolódó adatkezelésre vonatkozó szabályokat külön törvény tartalmazza. 
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Kötelező orvosi vizsgálat 
 

62. § (1) Aki saját magán vagy a gondozásában álló személyen fertőző 

betegség tüneteit észleli vagy erre utaló gyanúja van, köteles orvosi 
vizsgálatot kezdeményezni. 

(2) Akit az orvos fertőző betegség gyanúja miatt orvosi vizsgálatra 
berendelt, köteles 

a) a vizsgálaton megjelenni, amennyiben a betegsége miatt a vizsgálaton 
nem tud megjelenni, a tartózkodási helyén a vizsgálatnak alávetni magát, 

b) a szükséges laboratóriumi vizsgálatokhoz vizsgálati anyagot szolgáltatni, 

illetve azok vételét lehetővé tenni, 
c) a gyógykezelésnek magát alávetni, ideértve a megelőző gyógyszeres 

kezelést is, 
d) az orvosi utasításokat megtartani. 
(3) A miniszter rendeletében egyes fertőző megbetegedések esetére, a 

fertőzés terjedésének megakadályozása céljából elrendelheti a fertőzött 
személynek a fertőzés jellege szerinti egészségügyi intézményben történő 

kötelező gondozásba vételét, és rendszeres orvosi ellenőrzését. 
(4) Az 59. § és az (1)-(3) bekezdések szerinti járványügyi intézkedések 

alkalmazásakor az érintett beteg, illetve törvényes képviselője számára az 

intézkedést végző kezelőorvos részletes tájékoztatást ad a fertőző betegség 
terjedési módjáról, annak megelőzési lehetőségeiről, valamint a szűrő és 

ellenőrző vizsgálatok formáiról és hozzáférési lehetőségeiről. A tájékoztatás 
alapján az egészségügyi szolgáltató a beteg együttműködésével 
megvalósított, a tájékozott beleegyezésen és önkéntes igénybevételen 

alapuló, az adott betegség által szakmailag indokolt beavatkozásokat végzi, 
illetve intézkedéseket alkalmazza. 

 
Járványügyi elkülönítés 

 

63. § (1) A fertőzőképesség tartamára a betegséget észlelő orvos - a (2) 
bekezdésben foglalt megkülönböztetésnek megfelelően - a fertőző beteg 

elkülönítése iránt intézkedik. 
(2) A miniszter rendeletében meghatározott fertőző betegségben szenvedő 

személyt otthonában, tartózkodási helyén vagy fekvőbeteg-gyógyintézet 

fertőző osztályán, illetve kijelölt gyógyintézetben el kell különíteni. Egyes - a 
miniszter rendeletében meghatározott - fertőző betegségekben szenvedő 

személyt kizárólag fekvőbeteg-gyógyintézet fertőző osztályán, illetve kijelölt 
gyógyintézetben kell elkülöníteni, illetve gyógykezelni.  

64. § (1) A fertőző beteget otthonában, illetve tartózkodási helyén akkor 

lehet elkülöníteni, ha 
a) a beteg állapota ezt megengedi, 

b) az elkülönítés feltételei biztosíthatók, és 
c) a beteg, illetve törvényes képviselője vállalja, hogy az elkülönítés idejére 

a járványügyi rendelkezéseket megtartja. 
(2) Fekvőbeteg-gyógyintézeti elkülönítés esetén a fertőző beteg intézeten 

belüli szabad mozgása, valamint kapcsolattartási joga korlátozható. 

(3) Ha a fertőző beteg fekvőbeteg-gyógyintézeti elkülönítésére vonatkozó 
kötelezettségének nem tesz eleget, az egészségügyi államigazgatási szerv 

kötelezi erre. Az elkülönítést kimondó határozat - közegészségügyi vagy 
járványügyi okból - fellebbezésre tekintet nélkül végrehajthatóvá 
nyilvánítható. 
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Járványügyi megfigyelés és járványügyi zárlat 
 

65. § (1) Azt, aki meghatározott fertőző betegségben szenvedő személlyel 

érintkezett és feltehetően maga is a betegség lappangási szakában van, az 
egészségügyi államigazgatási szerv a miniszter rendeletében meghatározott 

fertőző betegségek esetén járványügyi megfigyelés vagy járványügyi zárlat 
alá helyezi.  

(2) Az egészségügyi államigazgatási szerv (1) bekezdés alapján hozott 
határozata - közegészségügyi vagy járványügyi okból - fellebbezésre tekintet 
nélkül végrehajthatóvá nyilvánítható. 

66. § (1) A járványügyi megfigyelés alá helyezett személy a megfigyelés 
tartama alatt foglalkozása gyakorlásában, kapcsolattartási jogában és mozgási 

szabadságában korlátozható. 
(2) A járványügyi megfigyelés során a 62. § (2) bekezdésében foglaltakat 

megfelelően alkalmazni kell. 

(3) A fertőző betegség átlagos lappangási idejének leteltét követő 48 órán 
belül meg kell szüntetni a járványügyi megfigyelést, amennyiben az orvosi 

vizsgálat eredményeként a fertőzés veszélye kizárható. 
67. § (1) A járványügyi zárlat szigorított, speciális követelményeken alapuló 

megfigyelés, illetve elkülönítés, amelyet e célra kijelölt helyen kell 

foganatosítani. 
(2) A járványügyi zárlat alá helyezett személyre a 66. § (1) bekezdésben 

foglaltakat alkalmazni kell azzal, hogy a zárlat alá helyezett személy a zárlat 
foganatosítási helyét nem hagyhatja el. 

 

 
Járványügyi ellenőrzés 

 
68. § (1) Kórokozó hordozó az a személy, aki szervezetében a miniszter 

rendeletében meghatározott fertőző betegség kórokozóját hordozza, és 

anélkül üríti szervezetéből, hogy maga a fertőző betegség bármely 
szakaszában lenne.  

(2) Az egészségügyi államigazgatási szerv a kórokozó hordozót a kórokozó 
hordozás időtartamára járványügyi ellenőrzés alá helyezheti. 

(3) A miniszter rendeletében meghatározott fertőző betegség esetén a 

kórokozó hordozó járványügyi ellenőrzés alá helyezése kötelező.  
(4) Az egészségügyi államigazgatási szerv (2)-(3) bekezdések alapján 

hozott határozata - közegészségügyi vagy járványügyi okból - fellebbezésre 
tekintet nélkül végrehajthatóvá nyilvánítható. 

69. § (1) A járványügyi ellenőrzés alá vont kórokozó hordozó - a fertőzés 

terjedési módjától függően - foglalkozása gyakorlásában, kapcsolattartási 
jogában és mozgási szabadságában korlátozható. 

(2) Amennyiben az orvosi vizsgálatok eredményeként megállapítható, hogy 
a járványügyi ellenőrzés fenntartása nem indokolt, azt meg kell szüntetni. 

(3) A kórokozó hordozó a fertőző betegség jellegéhez képest 
a) köteles magát meghatározott időközönként orvosi vizsgálatnak alávetni, 

ehhez vizsgálati anyagot szolgáltatni, illetve annak vételét lehetővé tenni, 

b) köteles lakóhelyének két hetet meghaladó időre történő elhagyását és 
tartózkodási helyét az egészségügyi államigazgatási szervnek előzetesen 

bejelenteni, 
c) lakásából, háztartásából közfogyasztás céljára nem vihet ki élelmiszert, 

illetve azzal egy tekintet alá eső készítményt, 

d) nem látogathat gyermekintézményt és oktatási intézményt, 



23 

e) nem foglalkoztatható gyermekvédelmi, oktatási, szociális intézményben, 
egészségügyi szolgáltatónál, valamint élelmiszert előállító, feldolgozó, 
csomagoló, forgalmazó, illetve ivóvízellátást szolgáló munkakörben, 

f) köteles az előírt egészségügyi rendszabályokat pontosan megtartani. 
70. § A járványügyi elkülönítés, a járványügyi megfigyelés és a járványügyi 

zárlat, továbbá a járványügyi ellenőrzés idején az azok végrehajtásával 
összefüggésben felmerült, a fertőző betegnek, illetve a kórokozó hordozónak 

fel nem róható, szükséges és indokolt költségeket és a társadalombiztosítási 
jogviszony alapján meg nem térülő kiesett munkajövedelmet az állam a 
fertőző beteg, illetve a kórokozó hordozó részére megtéríti. 

 

Személy felkutatása járványügyi intézkedés végrehajtása érdekében 

70/A. § (1) Az egészségügyi államigazgatási szerv a körözési eljárás 
keretében történő tartózkodási hely megállapítását rendelheti el annak az 
ismeretlen helyen lévő személynek, akit 

a) védőoltásra, 
b) járványügyi érdekből végzendő szűrővizsgálatra, 

c) kötelező orvosi vizsgálatra, 
d) járványügyi ellenőrzésre 

kötelezett. 

(2) Az egészségügyi államigazgatási szerv a körözési eljárás keretében 
történő előállítását rendelheti el annak az ismeretlen helyen lévő személynek, 

akit 
a) fertőző betegsége miatt fekvőbeteg-gyógyintézeti elkülönítésére, 
b) járványügyi megfigyelésre és zárlatra, 

c) tuberkulózis miatt elkülönített, őrzött osztályon való elhelyezésre 
kötelezett. 

(3) Az (1) és (2) bekezdés szerinti határozat - közegészségügyi vagy 
járványügyi okból - fellebbezésre tekintet nélkül végrehajthatóvá 
nyilvánítható. 

(4) Az előállítás végrehajtásához az azt elrendelő egészségügyi 
államigazgatási szerv a rendőri szervet 

a) megfelelő tájékoztatással, 
b) megfelelő védőfelszereléssel 

látja el. 

(5) Ha a körözés elrendelésének az oka megszűnt, az azt elrendelő 
egészségügyi államigazgatási szerv a körözést visszavonja. 

 
Fertőző betegek szállítása 

 

71. § (1) Fertőző beteg betegszállító járművel szállítható. A szállító 
járművet a miniszter rendeletében meghatározott fertőző betegségek esetén 

fertőtleníteni kell.  
(2) Amennyiben az (1) bekezdésben foglaltak szerint a fertőző beteg 

szállítása nem oldható meg, vagy a beteg nem tudott fertőző betegségéről és 
az orvoshoz saját vagy más - nem közforgalmú - járművel érkezett, 
továbbszállítása e járművel is történhet. Ez esetben - szükség esetén - a 

szállító jármű és a kísérő személy fertőtlenítése [72. § (3) bekezdése] 
rendelhető el. 

(3) Kivételes esetben a fertőző beteg közforgalmú járművel is szállítható 
azzal, hogy a járművet megfelelő módon fertőtleníteni kell. 
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Fertőtlenítés 

 

72. § (1) A fertőzőképesség tartama alatt - ha a betegség jellege indokolja 
- a fertőző beteg tartózkodási helyének, használati eszközeinek, 

ruhadarabjainak és váladékainak folyamatos fertőtlenítéséről vagy - szükség 
esetén - megsemmisítéséről a kezelőorvos intézkedik. 

(2) A fertőzőképesség megszűnését, a fertőző beteg elszállítását vagy 
halálát követően a beteg ápolásának helyén és szükség esetén annak 
környékén zárófertőtlenítést kell végezni. A zárófertőtlenítést a kezelőorvos 

kezdeményezésére az egészségügyi államigazgatási szerv rendeli el. Az 
egészségügyi államigazgatási szerv zárófertőtlenítést elrendelő határozata - 

közegészségügyi vagy járványügyi okból - fellebbezésre tekintet nélkül 
végrehajthatóvá nyilvánítható. 

(3) A fertőző beteg ápolásában, a fertőző anyagok és tárgyak kezelésében, 

illetve a fertőző beteg szállításában, valamint a fertőtlenítésben közreműködő 
személyeket - szükség esetén - személyi fertőtlenítés alá kell vonni. A 

fertőtlenítéssel kapcsolatban az érintettek kötelesek együttműködni és a 
fertőtlenítés végzését eltűrni. 

(4) A zárófertőtlenítéshez szükséges fertőtlenítőszereket az egészségügyi 

államigazgatási szerv biztosítja. 
 

Rovarok és egyéb ízeltlábúak, valamint rágcsálók irtása 
 

73. § (1) A betegségeket terjesztő vagy egészségügyi szempontból káros, 

miniszteri rendeletben meghatározott rovarok, rágcsálók irtásáról, és a 
madarak távoltartásáról a terület, épület tulajdonosa, illetve kezelője 

rendszeresen gondoskodik. A terület, illetve épület használói az irtást tűrni 
kötelesek. 

(2) Az emberi test felszínén, felhámjában, és a szőrzetben élősködő 

ízeltlábúak irtása, a ruhanemű fertőtlenítése az érintett személy, illetve 
törvényes képviselője feladata. Ha ezen személyek irtási, fertőtlenítési 

kötelezettségüknek nem tesznek eleget, akkor hivatalból az egészségügyi 
szolgáltató vagy egészségügyi államigazgatási szerv képviselője jár el. Az 
egészségügyi szolgáltató vagy egészségügyi államigazgatási szerv képviselője 

által végzendő, az emberi test felszínén, felhámjában, és a szőrzetben 
élősködő ízeltlábúak irtásának, illetve a ruhanemű fertőtlenítésének tűrésére 

az érintett személy köteles. 
 

Egyéb járványügyi intézkedések 

 
74. § (1) Járványveszély vagy járvány (a továbbiakban együtt: járvány) 

fennállását - a honvédelemért felelős miniszter alárendeltségébe, közvetlen 
irányítása, fenntartói irányítása és közvetlen felügyelete alá tartozó 

szervezeteknél, továbbá a Magyar Honvédség katonai szervezeteinél fellépő 
járvány, járványveszély kivételével - az egészségügyi államigazgatási szerv 
állapítja meg. A kórokozó azonosítása, a fertőző forrás felderítése, a terjedési 

mód megállapítása és a veszélyeztetett lakosságcsoport meghatározása 
céljából járványügyi vizsgálatot kell végezni, élelmiszer közvetítésével terjedő 

járvány esetében az élelmiszerlánc-felügyeleti szervvel együttműködve. 
(2) Járvány esetén korlátozható vagy megtiltható 
a) minden olyan intézmény működése, illetve rendezvény és tevékenység, 

amely a járvány terjedését elősegítheti, 
b) az egyes területek közötti személyforgalom, élőállat- vagy áruszállítás, 
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c) az egyes területek lakosainak más területek lakosaival való érintkezése, 
d) a fekvőbeteg-gyógyintézet látogatása, 
e) az egyes területek elhagyása, 

f) egyes élelmiszerek árusítása, fogyasztása, 
g) az ivóvíz fogyasztása, illetőleg 

h) meghatározott állatok tartása. 
(3) Az egészségügyi államigazgatási szervnek a (2) bekezdés alapján hozott 

határozata - közegészségügyi vagy járványügyi okból - fellebbezésre tekintet 
nélkül végrehajthatóvá nyilvánítható. 

(4) A (2) bekezdés b) és f)-h) pontjai alapján hozott határozatot az 

élelmiszerlánc-felügyeleti szervvel is közölni kell. 
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2. sz. melléklet 
 
1997. évi CLIV. törvény 228-232. § 

 

EGÉSZSÉGÜGYI VÁLSÁGHELYZETI ELLÁTÁS 

228. § (1) Egészségügyi válsághelyzet idején a betegek ellátása az 
egészségügyi válsághelyzeti ellátás keretében történik. 

(2) E törvény alkalmazásában egészségügyi válsághelyzetnek minősül 
a) minden - rendszerint váratlanul bekövetkező - esemény, amely a 

polgárok életét, testi épségét, egészségét vagy az egészségügyi szolgáltatók 

működését veszélyezteti vagy károsítja olyan mértékben, hogy az az 
egészségügyi ellátási szükségletek és a helyben rendelkezésre álló kapacitás 

közötti aránytalanság kialakulásához vezet, továbbá az egészségügyi 
államigazgatási szerv, az egészségügyi szolgáltatók, valamint más állami és 
önkormányzati szervek együttműködését teszi szükségessé, valamint az 

Egészségügyi Világszervezet Nemzetközi Egészségügyi Rendszabályainak 
kihirdetéséről szóló törvény szerinti nemzetközi horderejű közegészségügyi-

járványügyi szükséghelyzet, függetlenül attól, hogy erre különleges jogrend 
idején vagy azon kívül kerül sor, 

b) az a) pontban meghatározott eseteken kívül bármely olyan körülmény 

kialakulása, amely a gyógyintézet külön jogszabály szerinti ellátási területéhez 
tartozó lakosság egészségügyi ellátását súlyosan és közvetlenül akadályozza, 

feltéve, hogy az ellátási területéhez tartozó lakosság más gyógyintézet általi 
ellátása aránytalan nehézséggel járna. 

(3) Különleges jogrend bevezetésekor az egészségügyi válsághelyzeti 

ellátásra vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni az egész országra 
kiterjedően, azonban ez esetben nem szükséges az egészségügyi 

válsághelyzet kihirdetése. 
(4) Különleges jogrenden kívüli eseményt 
a) ha a (2) bekezdés a) pontja szerinti egészségügyi válsághelyzet 

aa) egy megye területét érinti - az egészségügyi államigazgatási szerv 
javaslatára a megyei vagy fővárosi védelmi bizottság elnöke, 

ab) több megyét érint, az országos tisztifőorvos javaslatára a miniszter, 
b) ha a (2) bekezdés b) pontja szerinti egészségügyi válsághelyzet 
ba) egy megye területét érinti - az országos tisztifőorvos egyetértésével az 

egészségügyi államigazgatási szerv, 
bb) több megyét érint, az országos tisztifőorvos javaslatára a miniszter 

minősíthet egészségügyi válsághelyzetnek. 
228/A. §Az egészségügyi válsághelyzetek megelőzése érdekében 

együttműködési kötelezettség terheli az egészségügyi szolgáltatókat. 

229. § (1) Egészségügyi válsághelyzet idején az e törvényben 
meghatározott betegjogok csak akkor és kizárólag olyan mértékben 

gyakorolhatók, amikor és amennyiben nem veszélyeztetik az egészségügyi 
válsághelyzet felszámolásának eredményességét. A beteg emberi méltósághoz 

való joga azonban ebben az esetben sem korlátozható. 
(2) Egészségügyi válsághelyzet idején az egészségügyi ellátórendszerre, az 

egészségügyi szolgáltatás szakmai követelményeire, valamint az egészségügyi 

dolgozók jogaira és kötelezettségeire előírt rendelkezéseket az e fejezetben, 
továbbá az egészségügyi válsághelyzet idején alkalmazandó jogszabályokban 

foglalt eltérésekkel kell alkalmazni. 
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(3) Egészségügyi válsághelyzetben - a Magyar Honvédség, a honvédelmi 
szervek, a rendvédelmi szervek egészségügyi szolgáltatóinál dolgozók 
kivételével - bármely egészségügyi dolgozó más egészségügyi tevékenység 

ellátására alapellátást, járóbeteg-szakellátást vagy fekvőbeteg-szakellátást 
nyújtó egészségügyi intézménybe vagy időszakosan működő gyógyintézetbe 

kirendelhető. Az egészségügyi dolgozó kirendelésére az egészségügyi 
államigazgatási szerv rendelkezése alapján az egészségügyi szolgáltató 

vezetője, ez utóbbi hiányában az egészségügyi államigazgatási szerv jogosult. 
Több megye érintettsége esetén a kirendeléseket az országos tisztifőorvos 
koordinálja. 

(4) Ha az egészségügyi válsághelyzet több megyét érint, a Kormány 
határozhat arról, hogy a Magyar Honvédség, a honvédelmi szervek, a 

rendvédelmi szervek egészségügyi szolgáltatóinál dolgozók a (3) bekezdés 
szerinti eljárásban kirendelhetők. 

(5) A miniszter javaslatára a Kormány meghatározza az egészségügyi 

válsághelyzet felszámolása érdekében igénybe vehető erőket, eszközöket és 

szervezeteket. 
230. § (1) Az egészségügyi válsághelyzeti ellátás biztosítása és 

finanszírozása állami feladat. 
(2) Az egészségügyi válsághelyzeti ellátás biztosításának állami 

kötelezettsége magába foglalja az erre történő felkészülési tevékenység, 

valamint a tényleges működés megszervezését és lebonyolítását. 
(3) Az egészségügyi válsághelyzeti ellátásra történő felkészülési 

tevékenység kiterjed 
a) a tervezési feladatok ellátására, 
b) az irányítás és vezetés rendjének meghatározására, 

c) az ágazati és területi együttműködés rendjének meghatározására, 
d) a jogi és igazgatási szabályozás kidolgozására, 

e) az egészségügyi készletek tartalékolására, 
f) a speciális képzési feladatok ellátására, és 
g) az egészségügyi válsághelyzeti ellátási gyakorlatok végrehajtására, 

h) a szükséggyógyintézetek elhelyezésére alkalmas ingatlanok előzetes 
kijelölésére. 

(4) Az egészségügyi válsághelyzeti ellátás tényleges működése kiterjed 
a) a kizárólag az egészségügyi válsághelyzet idején hatályos jogszabályok 

bevezetésére, 

b) az egészségügyi ellátó rendszer szervezetének és működésének 
szükséges mértékű átalakítására, 

c) az egészségügyi válsághelyzet felszámolásához szükséges irányítási és 
vezetési rend bevezetésére, 

d) a betegek egészségügyi ellátására, 

e) időszakosan működő gyógyintézetek működtetésére, 
f) pótlólagos kapacitások és készletek bevonására, 

g) gyógyintézet időszakos működtetésére, valamint a gyógyintézet 

működtetését szolgáló ingó és ingatlan vagyontárgy igénybevételére, 

h) az egészségügyi válsághelyzet felszámolásához szükséges 

intézkedések meghozatalára. 
(5) Az egészségügyi válsághelyzeti ellátásban részt vevő egészségügyi 

szolgáltatóknak az egészségbiztosítás által fedezett összegen felül felmerülő 
költségeit a központi költségvetés téríti meg. 

231. § (1) Az egészségügyi válsághelyzeti ellátáshoz szükséges, az 
egészségügyi szolgáltatók, valamint az együttműködő szervezetek készleteit 

meghaladó eszközöket és anyagokat az Állami Egészségügyi Tartalékból kell 
biztosítani. 
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(2) Egészségügyi válsághelyzet idején a Kormány gondoskodik az Állami 
Egészségügyi Tartalék folyamatos pótlásának költségvetési fedezetéről, 
amelyhez szükséges forrásokról utólag el kell számolni. Ez esetben az 

eszközök és anyagok beszerzése nem tartozik a közbeszerzésekre vonatkozó 
rendelkezések hatálya alá. 

(3) Egészségügyi válsághelyzet esetén a szükségessé váló készletek 
beszerzéséről az Állami Egészségügyi Tartalék kezelője gondoskodik. 

232. § (1) A miniszter köteles gondoskodni arról, hogy a kizárólag az 
egészségügyi válsághelyzet idején hatályba léptethető egészségügyi 
jogszabályok kihirdetésre alkalmas állapotban rendelkezésre álljanak. 

(2) A miniszter által kijelölt egészségügyi szolgáltatók a felkészülés 
keretében egészségügyi válsághelyzeti tervet kötelesek készíteni. 

232/A. §A 228. § (2) bekezdés b) pontja szerinti esetben a 229. § (1) és 
(2) bekezdése, a 230. § (1) bekezdése, (4) bekezdés a) pontja, a 231. § és a 
232. § (1) bekezdése nem alkalmazható. 

232/B. § (1) Az egészségügyi válsághelyzeti ellátást országos szinten az 
országos tisztifőorvos közreműködésével a miniszter, kihirdetett 

veszélyhelyzetben a Kormány a miniszter útján az országos tisztifőorvos 
közreműködésével irányítja. 

(2) Az egészségügyi válsághelyzet kezeléséhez szükséges feladatok helyi 

szintű összehangolt koordinálását és irányítását 
a) a 228. § (2) bekezdés a) pontja szerinti egészségügyi válsághelyzet 

esetén a megyei, fővárosi védelmi bizottság, 
b) a 228. § (2) bekezdés b) pontja szerinti egészségügyi válsághelyzet 

esetén az egészségügyi államigazgatási szerv 

látja el. 
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3. sz. melléklet 
 

3. számú melléklet az 51/1997. (XII. 18.) NM rendelethez 

Népegészségügyi célú, célzott szűrővizsgálatok 
1. 25 és 65 év között népegészségügyi céllal egyszeri negatív eredményű 

szűrővizsgálatot követően háromévenként nőgyógyászati onkológiai 
méhnyakszűrés, különös figyelemmel a méhnyakelváltozások sejtvizsgálatára 

(citológia) és kolposzkópos vizsgálatára, 
2. 45 és 65 év között népegészségügyi céllal kétévenként az emlő lágyrész 

röntgenvizsgálatán alapuló emlőszűrés (mammográfia), 
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4. sz. melléklet 
 
26/2014. (IV. 8.) EMMI rendelet 

 
2. melléklet a 26/2014. (IV. 8.) EMMI rendelethez 

1. A várandósgondozás keretében a védőnők által önállóan, a vonatkozó 
szakmai irányelv alapján végezhető vizsgálatok: 

1.1. testtömeg és testmagasság mérése 
1.2. haskörfogat mérése 
1.3. vérnyomás és pulzus mérése 

1.4. szájüreg, fogazat megtekintése 
1.5. kültakaró vizsgálata 

1.6. alsó végtag megfigyelése és vizsgálata 
1.7. magzati szívműködés vizsgálata 
1.8. a várandósság külső tapintásos vizsgálata 

1.9. az emlők szemrevételezése és tapintásos vizsgálata 
1.10. vizelet vegyi, illetve tesztcsíkos vizsgálata 

1.11. vércukorvizsgálat tesztcsíkkal 
2. A várandósgondozás keretében a szülésznők által önállóan, a vonatkozó 

szakmai irányelv alapján végezhető vizsgálatok: 

2.1. belső (hüvelyen keresztül végzett) vizsgálat 
2.2. magzati szívműködés vizsgálata és értékelése 

2.3. a várandósság külső tapintásos vizsgálata 
2.4. az emlők szemrevételezése és tapintásos vizsgálata 
2.5. ultrahang vizsgálati leletek értékelése 

2.6. vizelet vegyi vagy tesztcsíkos vizsgálata 
2.7. vérnyomás és pulzus mérése 

2.8. vércukorvizsgálat tesztcsíkkal 
2.9. alsó végtag megfigyelése és vizsgálata 
2.10. a veszélyeztetett vagy szövődményes várandósság felismerése 

2.11. magzati életjelenségek megfigyelése, értékelése 
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5. sz. melléklet 
 
 

Sürgős szükség körébe tartozó, életet veszélyeztető állapotok és 
betegségek (az 52/2006. (XII.28.) EüM rendelet melléklete szerint): 

 
 

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 syndroma., 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. 

agyoedema, 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. Sepsis 
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 toxaemia, 

eclampsia, újszülött ellátása, akut nőgyógyászati vérzés 
11. Shock megelőző és shockos állapotok, életveszélyes allergiás és 

anaphylaxiás állapotok, sistemás és polysistemás 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. gégeoedema, asthmás 

roham, idegentest, fulladás) 

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

görcsökkel járó kórképek (Pl. ileus, appendicitis, perforatio, extrauterin 
graviditás terhesség, petefészek cysta 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. Polytraumatizáció, többszörös sérülések 
25. Búvárbalesetek, magassági betegség, keszonbetegség, barotrauma 

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

28. Súlyos akut sugárártalom és sugárbetegség 

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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6.sz. melléklet 
 
 

A térítéses szolgáltatások igénybevételekor alkalmazandó 
megállapodások 
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MEGÁLLAPODÁS MELLÉKLET 

a biztosítási jogviszonnyal rendelkező személy által igénybevett 

szolgáltatások térítési kötelezettségéhez 
 

A biztosított részleges térítés mellett jogosult 
 

 Külsődleges nemi jellegek megváltoztatására irányuló beavatkozás (kivéve, 
ha fejlődési rendellenesség miatt a genetikailag meghatározott nem 
külsődleges jegyeinek kialakítása a cél) (fizetendő térítési díj összege: 
……………………… Ft) 

 
A biztosított kiegészítő térítési díj mellett jogosult 

 

 Az egészségügyi ellátás keretében saját kezdeményezésére igénybe vett 
egyéb kényelmi szolgáltatás(ok) (fizetendő térítési díj összege: 

……………………… Ft) 
 

 amennyiben állapota indokolja, az e feladatra finanszírozott szolgáltatónál 
ápolás céljából történő elhelyezésre és ápolásra, ideértve a szükséges 

gyógyszereket és az étkezést is (fizetendő térítési díj összege: 
……………………… Ft) 
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MEGÁLLAPODÁS MELLÉKLET 

a biztosítási jogviszonnyal nem rendelkező személy által igénybevett 

szolgáltatások térítési kötelezettségéhez 
 

1. Krónikus fekvőbeteg ellátás 
 

Ápolás időtartama Ápolási napok Napi ápolási díj Ápolási díj 
(mettől-meddig)       száma         (Ft)       (Ft) 

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

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

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

2. Fekvőbeteg ellátás 
 

Megnevezés     HBCs kód HBCs súlyszám Ápolási díj        (Ft) 
 

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

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

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

Egyéb beavatkozások, vizsgálatok (pl. labor, rtg, stb.) 
 

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

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

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

MR vizsgálatok száma:  ...................  CT vizsgálatok száma:  ........................... 

  

3. Járóbeteg ellátás 

 
Vizsgálat  Kódszáma Pontszáma  Térítési díja 

megnevezése        (Ft) 
 
 .................................................................................................................  

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

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

Szigetvár, 20.…. év …………………….hó ……….nap 

 P.H.  ...................................................  
                    Kezelőorvos 
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Ápolási megállapodás 
Hozzátartozó adatai: 

név: ………………………………….………………..… ;születési név: ………………………………………  
anyja neve: …………………….………………………… személyi igazolvány száma: …………….  
születési hely:……………………………………………... idő:……….év …………….hó ……..nap  

lakcím:  ………………………….…………………………….……………….….……………………  
Jelen megállapodás létrejött egyrészt az ápolásra szoruló ……………………………… 

(rokonsági fok) mint Hozzátartozó, másrészt a Szigetvári Kórház Ápolási 
osztálya között. 
A Hozzátartozó jelen megállapodás aláírásával kéri a Kórházat, hogy a fenn 

megnevezett Páciens részére az Ápolási osztályon ……… év ………hó ………naptól - 
………év ……….hó ………napig az elhelyezést biztosítani szíveskedjék.  

Felvételre előjegyezve:  otthonából  osztályról: ………..……………….……… 
Beteg további sorsa a hozzátartozó szerint:  

 hazaviszik,   hosszabbítást kérnek,    szociális otthoni 

elhelyezést kezdeményeznek/tek 
 állapottól függ   egyéb:  

Egyéb megjegyzés (önellátás, szokások, fontos információk), megállapodás:  
alapbetegség: 
étkezés:      kontinencia:  

mozgás:      tudat: 
magatartás:      egyéb:  

 
 teljes ellátást igényel,  minden téren segítséget igényel,  kevés 

segítséget igényel,  
Mit vár tőlünk?: 
Az alábbi esetek valamelyikének fennállása esetén: 

- ha a megállapodásban meghatározott idő letelt és a meghosszabbítást 
nem kérték, 

- ha a megállapodásban meghatározott idő meghosszabbítását kérték, de 
azt nem állt módunkba meghosszabbítani, 

- ha a térítési díj nem került kiegyenlítésre, 

- ha veszélyeztető magatartású, házirendet súlyosan megsértő a beteg 
viselkedése, 

- ha az osztály vezetője a költségvállalóval a szolgáltatási idő módosításáról 
megállapodik, 

a Páciens osztályunkon történő elhelyezése megszűnik, – értesítést követően – 

lakáscímre történő szállítását a hozzátartozó jogosnak tartja, fogadja, további 
ellátásáról gondoskodik. 

 
Szállítási cím:  ……………………………………………………….……………………….… 
Hazaszállításkor betegszállítást igényel:  igen,  nem 

 
Az Ápolási osztályon történő elhelyezés feltételeit megismertem, és a fent 

rögzített megállapodást ennek tudatában elfogadom. A megállapodásban közölt 
adatok, információk a valóságnak megfelelnek, valótlan adatok szolgáltatása, 
félrevezető tájékoztatás a beteg hazabocsátását vonja maga után.  

 
A megállapodás hozzátartozói példányát felolvasást követően átvettem. 

 
Szigetvár,………………………………….. 

 

___________________________ ____________________________ 
  hozzátartozó    osztályvezető főnővér 



37 

 
Nyilatkozat 

egyéb, magyar biztosítással nem rendelkező személy ellátásához 

 
Alulírott, 

 
Név: …………………………………………………………………… 

 
Születési hely és idő: …………………………………………………. 
 

Lakóhely: …………………………………………………………….. 
 

Állampolgárság: ………………………………………………………. 
 
A jelen nyilatkozat aláírásával elismerem, hogy a Szigetvári Kórház (7900 

Szigetvár, Szent István ltp. 7.), 
 

 20………………………. napjától, 20………………………. napjáig terjedő időben 
fekvőbeteg ellátásban részesültem. 
 

 20………………………. napján járóbeteg ellátásban részesültem. 
 

Figyelemmel arra, hogy ellátásom ideje alatt az egészségügyi ellátás 
igénybevételéhez való jogosultságomat a szükséges nyomtatvánnyal igazolni 
nem tudtam (E 111 nyomtatvány, Európai Egészségbiztosítási Kártya, 

Kártyahelyettesítő nyomtatvány), kötelezettséget vállalok arra, hogy az igazolást 
az ellátás befejezését követő 15 napon belül az egészségügyi szolgáltatónak 

bemutatom.  
 
Tudomásul veszem, hogy ennek elmulasztása esetén köteles vagyok az ellátásért 

a szolgáltató által megállapított díjat számla ellenében megfizetni. 
 

Szigetvár, 20…………………… 
 
 

 –––––––––––––––––––––––––
––– 

 Aláírás 
 
 

Alulírott, Szigetvári Kórház, igazoljuk, hogy  ………….........……………………………….-t a 
fenti ellátásban részesítettük. A nyilatkozatot a  beteg előttünk aláírta. 

 
 

 
Szigetvár, 20…………………… 
 

 
 –––––––––––––––––––––––––

–– 
 Aláírás 
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MEGÁLLAPODÁS 
a kórházi kezelés igénybevételének finanszírozásáról 

 

mely létrejött  
 

Szigetvári Kórház (székhely: 7900 Szigetvár, Szent István ltp. 7.; adószám: 
15813705-2-02; képviseli: Dr. Berecz János Tamás főigazgató); a továbbiakban: 

„Kórház”), 
 
másrészről 

……………………………….…………… (beteg törzsszáma: …..…………; naplószáma: 

……………………...; születési helye, ideje: ………………………..…; családi állapota: 

…………………….…; lakcíme:  …………………………………………………………….; 

telefonszáma:………………………..; szig./útlevél száma: ………….……………….…; 

társadalombiztosítási száma:…………………………..; biztosítójának neve és címe: 

……………………………………………………………………………… a továbbiakban: „Páciens”  

valamint  
 
……………………………….…………… (születési helye, ideje: ………………………..…; 

lakcíme:…….…………………………………………………………….; szig./útlevél száma: 

………….……………….…; telefonszáma:…………………………..; társadalombiztosítási 

száma:………………………………..; biztosítójának neve és címe: 

………………………………………………………………………………) a továbbiakban: 

„Költségviselő”  

együttesen mint Felek között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel:  

 
 
Preambulum 

 

1. Felek rögzítik, hogy a Kórház Térítési Szabályzata tartalmazza minden, a 

Kórház által biztosított szolgáltatás, illetve kezelés – jogszabály alapján 
meghatározott – térítési díját, ellenértékét. A Kórház tájékoztatja a 

Pácienst, illetve a Költségviselőt arról, hogy a Térítési Szabályzatot a 
Kórházban megtekinthetik. 

 

2. Felek rögzítik, hogy Költségviselő a Páciens ……………………………. (rokonsági 

fok). 
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Megállapodás tárgya 
 

1. Páciens/Költségviselő a jelen megállapodás aláírásával megbízza a 

Kórházat, hogy Páciens részére a jelen megállapodás elválaszthatatlan 
részét képező mellékletben megjelölt szolgáltatást biztosítsa. 

 

2. Páciens és Költségviselő vállalja, hogy az 1. pontban rögzített szolgáltatások 

– a Kórház által Térítési Szabályzatának megfelelően – ellenértékét az 1. 
pontban megjelölt szolgáltatás nyújtásának utolsó napján a Kórház 
Pénztárába vagy bankszámlájára befizeti. 

 

3. A Kórház tájékoztatja a Pácienst illetve a Költségviselőt, hogy amennyiben a 

jelen megállapodásban foglalt fizetési kötelezettségüknek határidőben nem 
tesznek eleget, abban az esetben a Kórház a követelést bírósági úton 

érvényesíti annak összes költségével együtt. 
 

4. Páciens illetve Költségviselő kijelentik, hogy a jelen Megállapodás, és az 1. 
számú Melléklet szerint meghatározott szolgáltatás nyújtásának feltételeit 

megismerték, és ennek tudatában jelen Megállapodást elfogadják.  
 

5. Páciens illetve Költségviselő kijelentik, hogy a jelen Megállapodásban 
megjelölt adatok, információk a valóságnak megfelelnek, valamint 

tudomásul veszik, hogy a valótlan adatok szolgáltatása, illetve a félrevezető 
tájékoztatás a Páciens hazabocsátását vonja maga után. 

 

6. Felek rögzítik, hogy Költségtérítő a készfizető kezesség szabályai (2013. évi 

V. törvény 6:420 §) szerint köteles a szolgáltatás díj megfizetéséért 
helytállni. 

 

7. Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a magyar Polgári 

Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak.  
 

Szerződő felek jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben egyezőt, elolvasás 
és értelmezés után a Kórház képviselője által, Páciens illetve Költségviselő saját 

kezűleg jóváhagyólag aláírták. 
 
Páciens és Költségviselő kijelentik, hogy jelen Megállapodás, valamint az 1. 

számú Melléklet egy-egy eredeti példányát átvették. 
 

Szigetvár, 20.… év ……………….. hó …. nap 
 
 

____________________________ ____________________________ 

                Költségviselő                       Páciens 

 

 
 

____________________________ 

Szigetvári Kórház. 

                  képviselője 


