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 Péterfy Kórház-Rendelőintézet és Manninger Jenő Országos Traumatológiai Intézet 
1076 Budapest, Péterfy Sándor utca 8-20. 

 
 

Kivonat a 2019. október 1-től hatályos  
a Péterfy Kórház-Rendelőintézet és Manninger Jenő Országos Traumatológiai Intézet által nyújtott 

egészségügyi szolgáltatásokról és azok térítési díjairól című 
 szabályzatból. 

 
 

I. Térítési díj fizetésére kötelezettek 

 
1. társadalombiztosítással nem rendelkező magyar állampolgár, valamint olyan külföldi állampolgár, aki 

nem tartozik valamely egyezmény hatálya alá, azaz nincs érvényes elfogadható biztosítása, valamint 
jogviszony-ellenőrzés során „barna jelzés” – TAJ egyén okból érvénytelen, ebben az esetben valamennyi 
ellátás térítésköteles 
 

2. társadalombiztosítási jogviszonnyal rendelkezik, azonban: 

 csak részleges térítés díj mellett igénybe vehető szolgáltatásokat kíván igénybe venni az 
Intézményben 
o külsődleges nemi jellegek megváltoztatására irányuló beavatkozásra, kivéve, ha fejlődési 

rendellenesség miatt a genetikailag meghatározott nem külsődleges jegyeinek kialakítása a cél 

 csak kiegészítő térítési díj mellett lehet igénybe venni: 
o egészségügyi ellátás keretében saját kezdeményezésre igénybe vett egyéb kényelmi szolgáltatások 
o amennyiben állapot indokolja, az e feladatra finanszírozott szolgáltatónál ápolás céljából történő 

elhelyezésre és ápolásra, beleértve a gyógyszerelést és étkeztetést is 

 kötelező egészségbiztosítás terhére igénybe nem vehető ellátást kíván igénybe venni 

 érvényes társadalombiztosítási jogviszonyát megfelelő módon nem tudja igazolni 
 
 

II. Az egyes térítésköteles egészségügyi ellátások térítési díjairól és azok számítási módszereiről, 
valamint az intézmény által meghatározott mértékéről 

 
1. A kötelező egészségbiztosítás ellátásai keretébe nem tartozó és a térítési díj ellenében igénybe vehető egyes 

egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról szóló 284/1997. (XII.23.) Korm. rendelet 2. sz. mellékletében 
nem szereplő egészségügyi szolgáltatások részleges, illetve teljes térítési díját a fenti jogszabály 2. § (8) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a szolgáltató állapítja meg.  

2. Jelen Szabályzat hatálya nem terjed ki gazdálkodó szervezetekkel kötött külön megállapodás alapján 
teljesített ellátásokra. 

3. A HBCS és németpont forintértéke az emberi erőforrások miniszterének és a nemzetgazdaság 
miniszterének, a 21/2017. számú Egészségügyi Közlönyben megjelent együttes közleménye szerint 2017. 
november hónaptól kezdődően az alábbiak szerint alakult: 

 aktív fekvőbeteg-szakellátás teljesítményegységének forintértéke 198 000 forint 

 krónikus fekvőbeteg-szakellátás alapdíja 6 600 forint 

 járóbeteg-szakellátás teljesítményegységének forintértéke 1,98 forint 

 laboratóriumi ellátás teljesítményegységének forintértéke 1,98 forint. 
 

 
A. Magyarországi biztosítással nem rendelkező betegek ellátása 

 
1. Ha a beteg az ellátás kezdetekor nem tudja igazolni, az ellátásra való jogosultságát, tájékoztatni kell a 

várható költségekről. 
 

a. Járó-betegellátás 
első orvosi vizsgálat díja  7.000,- Ft 
további (kontroll) vizsgálat díja 5.000,- Ft 
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A járó-betegellátás és diagnosztikai szolgáltatás igénybevétele esetén, ha nem rendelkezik az igénybe 
vevő biztosítással, a szolgáltatás után térítési díjat kell fizetnie. 
 
Az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló l9/1993. 
(IV. 3.) NM rendelet 2. számú melléklete tartalmazza a járóbeteg-szakellátás keretében nyújtott 
ellátások teljesítmény-pontértékét. 

 
A térítési díj számítási módszere Intézményünkben: 
 
első ellátás díja/kontroll vizsgálati díj + az ellátás során végzett tevékenységnek a járóbeteg 
szakellátás teljesítményegységének forintértéke (mindenkor érvényben lévő pontszám 
forintértéke) X intézményi szorzó (5) 

 
 

b. Diagnosztikai vizsgálatok (járó- és fekvő betegellátás keretében végzett vizsgálatoknál egyaránt 
felszámítandó) 
 
az ellátás során végzett diagnosztikai tevékenységnek a forintértéke (mindenkor érvényben 
lévő pontszám forintértéke) X intézményi szorzó (5) 

 
Fenti díjak alkalmazandók szövettani vizsgálatok esetén – eltérő megállapodás hiányában – 
más szolgáltatók felkérésére végzett tevékenység esetén is. 
 
Amennyiben a diagnosztikai vizsgálat külső szolgáltatónál kerül elvégzésre, a szolgáltatást nyújtónál kell 
közvetlenül kifizetni, a külső szolgáltatótól vásárolt vizsgálat díja az Intézet részére leszámlázott díjon 
kerül továbbszámlázásra. 
 
Az izotóp, radiológiai, CT és MR vizsgálatok térítési díját a kórházzal szerződéses viszonyban álló 
Affidea Diagnosztika részére kell megtéríteni. 
 
 

c. Fekvő-betegellátás 
 
- Aktív osztályon történő elhelyezés esetén fizetendő térítési díjak 
 
Az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló l9/1993. (IV. 
3.) NM rendelet 3. számú melléklete tartalmazza a „Homogén Betegségcsoport” (HBCS) besorolást. Az 
egészségügyi intézmény az aktív minősítésű osztályain nyújtott ellátás esetében a rendelet 3. számú 
mellékletében foglalt homogén betegségcsoportokhoz (a továbbiakban: HBCs) rendelt súlyszám alapján 
részesül díjazásban. 
 
Az Intézet által nyújtott fekvőbeteg ellátás térítési díjának megállapítása során a mindenkor érvényes 
homogén betegségcsoport besorolás (HBCS) az irányadó, melynek súlyszám-értékének 5-szoros szorzata 
eredményezi a beteg által fizetendő térítési díjat, mely magában foglalja az ellátáshoz szükséges valamennyi 
diagnosztikus eljárás díját, a műtéti díjat, felhasznált implantátum árát, és az egyéb szolgáltatásokat is 
(étkezés, hotelszolgáltatás, gyógyszeres kezelés, kivéve a gyógyászati segédeszközöket). 
 

HBCS besorolás forintértéke X intézményi szorzó (5) 
 

Amennyiben a fekvőbeteg ellátás során a fekvőbeteg ellátással összefüggésbe nem hozható ambuláns 
vizsgálat válik szükségessé, úgy ennek az előző pont szerinti díját a beteg a fekvőbeteg ellátás térítési díján 
felül köteles megfizetni. 
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- Krónikus és rehabilitációs osztályon történő elhelyezés esetén fizetendő térítési díjak 
 
Az Ebtv. 23/A. § c) pontja alapján az ápolási osztályon orvosi beutalás alapján történő elhelyezés és ápolás 
esetén, illetve krónikus fekvőbeteg-ellátásban ápolási díjjal finanszírozott biztosított után a kiegészítő 
térítési díj 800,- Ft/nap [284/1997. (XII. 23.) Kormányrendelet 1. számú melléklet 5. pont]. 
 
Nem biztosított magyar és külföldi állampolgárok esetében amennyiben krónikus finanszírozású ellátást 
(krónikus ápolás vagy rehabilitációs ellátás) vesznek igénybe: 
 

magyar és EU állampolgár esetén napi 15.000,- Ft 
egyéb külföldi állampolgár esetén: napi 20.000,- Ft 

díjat kell számlázni. 
 
Kiegészítő térítési díj ellenében az aktív és krónikus fekvőbeteg szakellátás terén kiegészítő egészségügyi és 
egyéb kényelmi szolgáltatással bővített ellátás vehető igénybe. 
 
A krónikus fekvőbeteg-szakellátásban a rehabilitációs osztályon krónikus napidíjjal, illetve krónikus 
osztályon ápolási díjjal finanszírozott, valamint kiegészítő egészségügyi és egyéb kényelmi szolgáltatással 
bővített ellátásban részesülő biztosítottal külön megállapodás kötendő (13. számú melléklet). 
 
A szolgáltatás az alábbiakra terjed ki: 

 krónikus osztályon ápolási díjjal finanszírozott gyógytorna szolgáltatással kiegészített ellátás 

 rehabilitációs osztályon krónikus napidíjjal finanszírozott gyógytorna szolgáltatással kiegészített 
ellátás 

 emelt komfortfokozat biztosítása 

 fodrász, pedikűr, manikűr szolgáltatás biztosítása 

 nem orvosi indikáció miatti speciális diéta biztosítás napi 5x-i étkezéssel 

 mentálhigiénés szakápoló által nyújtott mentális segítség biztosítása 

 kézműves foglalkozások szakemberek irányításával 

 szociális tanácsadás és segítség nyújtás 
 
 
Az I., II., III. és a IV. számú krónikus osztályon: 
 

1 ágyas szoba saját fürdőszobával 3.000,- Ft/nap 
1 ágyas szoba saját fürdőszoba nélkül 2.000,- Ft/nap 
2 ágyas szoba saját fürdőszobával 2.000,- Ft/nap 
2 ágyas szoba saját fürdőszoba nélkül 1.800,- Ft/nap 
3 ágyas szoba 1.400,- Ft/nap 
4 ágyas szoba 1.200,- Ft/nap 
5 ágyas szoba saját fürdőszobával 1.000,-Ft / nap 
3-4 ágyas szoba saját fürdőszoba nélkül 800,- Ft / nap 
5 ágyas szoba felett 800,- Ft / nap 

 
 
A már legalább 6 hónapja ápolt személyek esetében a 7. hónaptól 20 %-al megemelt összegű 
térítési díjat kell fizetniük, amely az alábbiak szerint alakul: 
 
1 ágyas szoba saját fürdőszobával 3.600,- Ft/nap 
1 ágyas szoba saját fürdőszoba nélkül 2.400,- Ft/nap 
2 ágyas szoba saját fürdőszobával 2.400,- Ft/nap 
2 ágyas szoba saját fürdőszoba nélkül 2.160,- Ft/nap 
3 ágyas szoba 1.680,- Ft/nap 
4 ágyas szoba 1.440,- Ft/nap 
5 ágyas szoba saját fürdőszobával 1.200,-Ft / nap 
3-4 ágyas szoba saját fürdőszoba nélkül 960,- Ft / nap 
5 ágyas szoba felett 960,- Ft / nap 
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Mozgásszervi rehabilitációs, valamint a pszichiátriai rehabilitációs osztályon térítési díjat nem 
alkalmazunk, a kardiovaszkuláris rehabilitációs osztályon (Szövetség utca) a krónikus osztályokon 
alkalmazott díjakat kell felszámítani az 1. naptól kezdve. 
 
A fentiekben meghatározott, a krónikus és rehabilitációs osztályon meghatározott térítési díjak 
csökkentésére egyedi, szociálisan indokolt esetben kérelem nyújtható be (12. számú melléklet) a 
főigazgatóhoz címezve. A körülmények alapos mérlegelése után a főigazgató engedélyezheti a csökkentett 
összeg megállapítását és alkalmazását. 
 
A jogszabályban meghatározott, NEAK által teljeskörűen finanszírozott (legalább 1,2-es napidíj szorzóval) 
ápolási idő lejárta után csak külön megállapodás alapján folytatható a beteg ellátása, ebben az esetben a 
részletezett térítési díjakat meg kell emelni a finanszírozási szorzó csökkenésének összegével. 
 
Amennyiben a fenti díjak nem kerülnek megtérítésre, a jogosultság a térítési díj megfizetési 
határidejének lejártát követő 30. napon megszűnik. 
 

B. Kiegészítő térítési díj ellenében az alábbi szolgáltatások vehetők igénybe: 
 
Megnevezés Térítési díj 
Lökéshullám kezelés 6.000,- Ft / kezelés 
A járóbeteg-ellátási „Szabványkönyv” előírásaitól eltérő gyakorisággal végzett DEXA 
diagnosztikai vizsgálat 
Csontsűrűség mérése végtagcsontokon 2.800,- Ft 
Csontsűrűség mérése törzscsontokon (gerinc) 4.300,- Ft 
Csontsűrűség mérése törzscsontokon (csípő) 4.300,- Ft 
Csontsűrűség mérése (végtagcsontokon + gerinc + csípőn) 9.400,- Ft 
Altatásos colonoscopia  
Altatás díja 20.000,- Ft/alkalom 
Albumindialízisen alapuló szupportív májpótló kezelés 
térítési díja harmadik ország állampolgára esetén 

1.104.000,- Ft 

 
C. Biztosítottak által is csak teljes térítés mellett igénybe vehető egészségügyi szolgáltatások 

 
1. A biztosított által is csak a költségek teljes térítése mellett vehetők igénybe a társadalombiztosítás 

által nem finanszírozott, a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvényben 
meghatározott alábbi egészségügyi szolgáltatások: 
a. a munkahigiénés szűrő- és ellenőrző vizsgálatok, 
b. a foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatások, amennyiben azok nem az ellátást igénybevevő biztosított 

foglalkozási megbetegedése, illetőleg üzemi balesete miatt váltak szükségessé, 
c. az orvosszakértői vizsgálatok és szakvéleményezés, kivéve, ha a vizsgálatra és szakvéleményezésre 

társadalombiztosítási vagy szociális juttatásra, kedvezményre, illetve egészségbiztosítási ellátásra való 
jogosultság megállapítása céljából kerül sor, 

d. a különösen veszélyes (extrém) sportolás, szórakoztató-szabadidős tevékenység közben bekövetkezett 
baleset miatt szükségessé vált ellátások, melyek közé a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 
1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról 217/1997. (XII. 1.) Kormányrendelet 5/B. §. (1) 
bekezdése szerint az alábbiak tartoznak: 

 vízisízés, 

 jet-ski, 

 vadvízi evezés, 

 hegy- és sziklamászás az V. foktól, 

 magashegyi expedíció, 

 bázisugrás, mélybe ugrás (bungee jumping), 

 falmászás, 

 roncsautó (auto-crash) sport, rally, 

 hőlégballonozás, 
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 félkezes és nyílttengeri vitorlázás, 

 sárkányrepülés, ejtőernyőzés, paplanernyőzés, műrepülés. 
A felsorolt veszélyes sportok következtében bekövetkezett baleset miatt szükségessé vált ellátásokért az 
Intézet a biztosítással nem rendelkező magyar és külföldi állampolgárokra vonatkozó térítési díjakat 
számítja fel. 
 
e. hivatásos sportolók sportegészségügyi ellátása, 
f. a nem gyógyító célú, kizárólag esztétikai vagy rekreációs célból nyújtott egészségügyi szolgáltatás, 
g. a nem egészségügyi indokból végzett művi meddővé tétel, 
h. az egészségi állapotot pozitív irányban alapvetően nem befolyásoló, szakmailag nem bizonyítottan 

hatásos ellátás, 
i. a g)-i) pontban meghatározott ellátások következményeinek elhárítására, illetve az eredeti állapot 

visszaállítására irányuló egészségügyi szolgáltatások, 
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, 

k. a kizárólag orvostudományi kutatás keretében nyújtott ellátások, 
l. a biztosított kísérőjének részére az egészségügyi szolgáltató által biztosított szállás és étkezés, kivéve, ha 

a biztosított a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló törvény szerint 
fogyatékos személynek minősül, 

m. a járművezetői alkalmassági vizsgálatok, 
n. a lőfegyvertartásra vonatkozó orvosi alkalmassági vizsgálatok, 
o. alkohol, illetve kábítószer hatása alatt állás esetén a detoxikálás, 
p. hatósági eljárásban alkohol, illetve kábítószer szintjének kimutatása érdekében végzett vérvizsgálatok, 

vizeletvizsgálatok, 
q. látlelet kiadása, 
r. a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 439. § (2) bekezdése szerinti, az alperes 

elmeállapotára vonatkozó szakorvosi véleményezés, 
s. a biztosított nem kötelező védőoltással történő immunizálása, kivéve, ha a külön jogszabály szerinti 

védőoltás térítésmentes, 
t. az a)-t) pontban meghatározott ellátások keretében, annak részeként kezdeményezett további 

járóbeteg-szakellátások. 
2. A sürgős szükség körébe tartozó „életmentő” ellátás az E. Alap terhére igénybe nem vehető 

ellátások esetén is finanszírozott. 
3. Az E. Alap terhére igénybe nem vehető ellátások igénybevétele esetén fizetendő térítési díjakat az 

egészségügyért felelős miniszter rendeletben állapítja meg. Az így megállapított térítési díjakat jelen Térítési 
díj szabályzat tartalmazza. 
 

4. Egyéb ellátások: 
 
Megnevezés Térítési díj 
nem orvosi indikációra végzett meddővé tétel 84.000,- Ft 
toxikológiai laborvizsgálat (nem orvosi indikáció alapján) 
drog analízis (immunkémiai teszttel) kábítószer 
fajtánként 

6.000,- Ft / vizsgálat 

etilalkohol meghatározás 5.000,- Ft 
 

  
D. Halott ellátással kapcsolatos díjtételek 

 
1. A Péterfy Kórház-Rendelőintézet és Manninger Jenő Országos Traumatológiai Intézet az 

elhunyt beteg esetén halott hűtési díjat, igény esetén temetésre felkészítési díjat számít fel. 
2. Az elhunyt beteg esetén a halotti bizonyítvány kiállítását követő első munkanaptól, illetve a 

halottvizsgálati bizonyítvány eltemettető által való kézhezvételtől egységes a fizetendő díj került 
megállapításra (tájékoztató 14. számú melléklet), mely az alábbi: 

 
1. naptól: 2.500,- Ft + Áfa/nap 
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III. Jogszabályban meghatározott térítési díjak 
 
A kötelező egészségbiztosítás ellátásai keretében igénybe nem vehető egyes egészségügyi 
szolgáltatások térítési díjai 
 
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 
Lőfegyvert tartani szándékozó, illetve tartó, valamint elöltöltő fegyvert vadászati célra 
használni szándékozó, illetve használó személyek (II. csoport) 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 
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 
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 
Alkohol szintjének kimutatása érdekében végzett vér- és 
vizeletvétel 

4.800 Ft 

Kábítószer szintjének kimutatása érdekében végzett: 
vérvétel 3.200,- Ft 
vizeletvétel 1.600,- Ft 
Látlelet készítése és kiadása 3.500,- Ft 
Részeg személy detoxikálása 7.200,- Ft 
Kábítószer hatása alatt álló személy akut ellátása 7.200,- Ft 
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 
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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  
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 

Hivatásos sportolók sportegészségügyi vizsgálata 9.700,- Ft 
Hivatásos sportolók további sportegészségügyi szakvizsgálata 
Az adott ellátásnak a közfinanszírozásban érvényesíthető díja: 
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 
Az a mellkas-szűrővizsgálat (tüdőszűrés), melynek igénybevételére 
nem az egészségügyi hatóság által a fertőző betegségek és a 
járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi 
intézkedésekről szóló miniszteri rendelet szerint kötelezően 
elrendelt szűrővizsgálat keretében, vagy nem a kötelező 
egészségbiztosítás keretében igénybe vehető betegségek 
megelőzését és korai felismerését szolgáló egészségügyi 
szolgáltatásokról és a szűrővizsgálatok igazolásáról szóló miniszteri 
rendelet szerinti korhoz kötött szűrővizsgálat keretében, vagy nem 
jogszabály által előírt, a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. 
törvény 4. § (1) bekezdése szerinti szakképzési intézményekben és 
felsőoktatási intézményben oktatásban részesülők szakmai 
alkalmassági vizsgálatai keretében kerül sor. 

1.700,- Ft 

A foglalkoztathatóság szakvéleményezése  
a) közfoglalkoztatási jogviszonyhoz szükséges szakvélemény 

esetén 
1.900,- Ft/fő/eset 

b) a büntetésként kiszabott közérdekű munka végrehajtásához 
szükséges szakvélemény esetén  

1.900,- Ft/fő/eset 

c) az a) és a b) pontban nem említett esetben 3.300,- Ft/fő/eset 
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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Foglalkozás-egészségügyi szolgáltatások igénybevételének térítési díjai 
 

1. A foglalkozás-egészségügyi szolgáltatások díját eltérő megállapodás hiányában a foglalkozás-egészségügyi 
szolgálatról szóló 89/1995. (VII. 14.) Korm. rendeletben foglaltak szerint a foglalkozás-egészségügyi 
szolgáltatásokért eltérő megállapodás hiányában az alábbi díjak fizetendők: 
 
A foglalkozás-egészségügyi alapellátás nem számolható el az egészségbiztosítási alap terhére, ezért a 
biztosított és nem biztosított magyar állampolgárok részére nyújtott foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás 
térítésköteles. 
 
A szolgáltatást megfizetheti az igénybe vevő állampolgár, szerződés alapján az igénybe vevőt foglalkoztató 
cég, vagy a szerződés szerint a foglalkozás-egészségügyi alapellátás orvosa. 
 
A foglalkozás-egészségügyi szolgáltatások díj Intézeten kívüli igénybevétele esetén az első orvosi 
vizsgálat díj, ismételt igénybevétel esetén a kontrol vizsgálat díj, valamint az alábbiakban 
meghatározott díj összegéből tevődik össze. 
 
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 
A Munkaügyi Központ, valamint a szakképző intézmény által - eltérő megállapodás 
hiányában – fizetendő díjak: 
A munkaügyi központ, valamint a szakképző intézmény által beutalt személy 
munkaköri alkalmassági vizsgálata a közhasznú 
munka előkészítése érdekében 

1.800,- Ft/fő/eset 

szakmai alkalmassági vizsgálata beiskolázás 
előkészítése érdekében 

2.500,- Ft/fő/eset 

szakmai alkalmassági vizsgálata munkaközvetítés 
előkészítése érdekében 

2.800,- Ft/fő/eset 

 
Vér és vérkészítmények térítési díjai 

 
1. A vér- és vérkészítmények díját az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes 

kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet 13. sz. melléklete szabályozza. 
2.  Magyar állampolgárok számára az ellátás térítésmentes. 
3.   Nem magyar állampolgárok esetében - eltérő jogszabályi rendelkezés hiányában - az 1997. évi CLIV. tv 

227. § (3) alapján a vérellátásért fizetni kell. Sürgős szükség esetén az anyagi fedezet megléte azonban csak 
az ellátást követően vizsgálható. 

 
 
Terhesgondozás és terhesség megszakítás térítési díjai 

 
1. A térítésmentesen terhesgondozásra, valamint terhességmegszakításra jogosultak körét, illetve a térítési 

díjakat a magzati élet védelméről szóló 1992. évi LXXIX. törvény, a magzati élet védelméről szóló 1992. 
évi LXXXIX. törvény végrehajtásáról szóló 32/1992 (XII.23.) NM rendelet, valamint a várandóságról 
szóló 26/2014. (IV. 8.) EMMI rendelet szabályozza. 
 
terhességmegszakítás térítési díja 2009. július 1. 
napjától (Egészségügyi Közlöny 2009/12. szám 
OEP közlemény) 

29.700,- Ft 

 
 

E. Csak részleges, illetve kiegészítő térítés mellett igénybe vehető szolgáltatások és díjaik 
 
1. Amennyiben a biztosított olyan speciális protézis, implantátum beültetését kívánja, amely a szakmai 

szabályok szerint nem indokolt, az Intézet konszignációs raktárában nem tart, illetve amelyet a szokásos 
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beszerzés nem érint, úgy az implantátum beszerzésére az Intézet Anyaggazdálkodási Osztálya 
ajánlatot ad. Amennyiben a biztosított az árajánlatot elfogadja, az abban megjelölt összeget a biztosított 
kiegészítő térítési díjként megfizeti és az Anyaggazdálkodási Osztály intézkedik a speciális protézis, 
implantátum beszerzése iránt.  

2. A részleges térítési díj mellett igénybe vehető szolgáltatások körét jogszabály állapítja meg (Ebtv., és korm. 
rendelet). 

3. Az Intézményben a biztosított az alábbi szolgáltatások igénybe vételére csak részleges térítés mellett 
jogosult: 

 a külsődleges nemi jellegek megváltoztatására irányuló beavatkozások, ha fejlődési rendellenesség miatt 
a genetikailag meghatározott nem külsődleges jegyeinek kialakítása a cél 

 fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátásra, ha azt a biztosított beutaló nélkül veszi igénybe, kivéve a sürgős 
szükség körébe tartozó beavatkozásokat, 

 ha a fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátást a beutalási rendtől eltérően veszi igénybe, kivéve a sürgős szükség 
körébe tartozó beavatkozásokat, 

 a külön jogszabályban foglalt terhesgondozás és a szülészeti ellátás kivételével az ellátást végző orvos 
megválasztása esetén. 

 
 

IV. Az egészségügyi dokumentáció kikérésének rendje és díja 
1. A Péterfy Kórház-Rendelőintézet és Manninger Jenő Országos Traumatológiai Intézet jogszabályban 

meghatározott kötelezettségének megfelelően csatlakozott az elektronikus egészségügyi szolgáltatási térhez 
(EESZT), melyen keresztül térítési díj megfizetése nélkül, bárki a személyes adatai megadásával az 
Intézményben történt ellátása vonatkozó dokumentációt letöltheti. 

2. Az EESZT a lakosság számára hozzáférhető portálfelület. A belépés ügyfélkapus regisztrációt igényel, és a 
személyhez tartozó érvényes TAJ számot is meg kell adni. Ezzel tudja a rendszer hitelesíteni a regisztrálót, 
hogy mindenki kizárólag a saját adataihoz férhessen hozzá. 

3. A belépés az Ügyfélkapun keresztül történik, ügyfélkapus azonosítóval és TAJ számmal.  
4. Az EESZT útján lehetőség van az egészségügyi ellátás során keletkezett alábbi dokumentumok 

megismerésére:  

 fekvőbeteg-szakellátásban kiállított zárójelentés 

 járóbeteg-szakellátásban kiállított ambuláns lap 

 szövettani és patológiai leletek 

 laborleletek 

 képalkotó diagnosztikai ellátások leletei 

 műtéti leírások 
5. Az Intézmény biztosítja az elektronikus egészségügyi szolgáltatási tér működtetéséhez szükséges műszaki-

technikai feltételeket. Az adatfelvitelhez szükséges e-személyi kártyaolvasó készülékeket az illetékes 
orvosok részére biztosítja, azokat személyes leltárába veszi, melyek elvesztéséért vagy fizikai 
megsemmisülésükért személyes és anyagi felelősséggel tartoznak az Intézmény felé.  

6. A dokumentáció kikérési joga az alábbi személyeket illeti meg az 1997. évi XLVII. törvény 
alapján: 

a) az érintett ellátásának időtartama alatt az általa írásban felhatalmazott személyt, 
b) az érintett ellátásának befejezését követően az általa teljes bizonyító erejű magánokiratban 
felhatalmazott személyt 

7.  A beteg életében, illetőleg halálát követően az érintett házastársa, egyeneságbeli rokona, testvére, 
valamint élettársa - írásbeli kérelme alapján - akkor is jogosult a fenti jog gyakorlására, ha 

a) az egészségügyi adatra 
aa) a házastárs, az egyeneságbeli rokon, a testvér, illetve az élettárs, valamint leszármazóik életét, 
egészségét befolyásoló ok feltárása, illetve 
ab) az aa) pont szerinti személyek egészségügyi ellátása céljából van szükség, és 

b) az egészségügyi adat más módon való megismerése, illetve az arra való következtetés nem 
lehetséges. 

A fenti esetekben csak azoknak az egészségügyi adatoknak a megismerése lehetséges, amelyek az 7. 
bekezdés a) pontja szerinti okkal közvetlenül összefüggésbe hozhatóak. 
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8. Az érintett halála esetén törvényes képviselője, közeli hozzátartozója, valamint örököse - írásos kérelme 
alapján - jogosult a halál okával összefüggő vagy összefüggésbe hozható, továbbá a halál bekövetkezését 
megelőző gyógykezeléssel kapcsolatos egészségügyi adatokat megismerni, az egészségügyi dokumentációba 
betekinteni, valamint azokról - saját költségére - másolatot kapni. 

9. Az egészségügyi dokumentáció kikéréséhez az Intézmény erre rendszeresített dokumentációt alkalmaz, 
melyek jelen Szabályzat 18. számú mellékletében találhatóak. 

10. A vonatkozó jogszabályi rendelkezések értelmében egészségügyi dokumentáció kiadását az ellátott, az 
ellátott meghatalmazottja, törvényes képviselője, valamint elhunytak esetében közeli hozzátartozója, illetve 
örököse kérheti ki. 

 postai úton: 1076 Budapest, Péterfy Sándor utca 8-20. címre, 

 elektronikus levélben: megkereses@peterfykh.hu vagy  
 dokumentacio@baleseti.hu címre  

 személyesen ügyfélfogadási időben, Kórházunk ügyfélfogadási irodái egyikében: 
1076 Budapest, Péterfy Sándor utca 8-20. A épület 14-es bejárat, magasföldszint 7. szoba 
telefon: +36 1 / 461-4707 
e-mail cím: megkereses@peterfykh.hu 
ügyfélfogadás: hétfő-csütörtök: 09:00 – 15:00 

péntek: 09:00 – 13:00 
  

1081 Budapest, Dologház utca 2., 1. emelet  
telefon: +36 1 / 299-7700 /2140-es mellék 
e-mail cím: dokumentacio@baleseti.hu 
ügyfélfogadás: hétfő-csütörtök: 08:00 – 14:00 

péntek: 08:00 – 13:00 
 
 

11. Amennyiben 2005 előtt történt a kezeléssel kapcsolatos a dokumentáció kikérés, szükséges az alábbi 
ellátással kapcsolatos adatok megadása is: 

 telephely megadása, ahol az ellátás történt (Péterfy Sándor utcai, Alsó Erdősor utcai [volt Erzsébet], 
Szövetség utcai, Országos Traumatológiai Intézet [volt Baleseti Központ, Országos Baleseti és 
Sürgősségi Intézet]), 

 osztály vagy járóbeteg-rendelés megadása, 

 időpont, legalább hónapra pontosan (amennyiben van rá mód mind a felvétel mind az elbocsátás ideje 
is), 

12. Percre pontos születési idő kikérés esetén, meg kell adnia édesanyja alábbi adatait is: 

 ellátáskor használt neve, 

 születés hely, ideje, 

 édesanyja (nagymama) leánykori neve. 
 

A percre pontos születési idő kikérés esetén fizetendő térítési díj  6.500,- Ft + Áfa / eset 
 

13. Fénymásolat helyett lehetőség van e-mail-ben, pdf formátumban kérni bizonyos dokumentációkról 
másolatot. A dokumentáció másolatot kizárólag vagy papír alapon vagy szkennelt formában áll 
módunkban elkészíteni. 

14. A dokumentáció másolatok elkészítésének határideje a kérelem benyújtásától – és a dokumentáció 
elkészültétől – számított 30 nap. 

15. A másolatokért az Intézmény ügyintézési és másolási díjat számol fel, miután az Egészségügyi törvény 
előírásai szerint a másolat költségét az igénylő viseli. 

16.  A beteg halála esetén törvényes képviselője, közeli hozzátartozója, valamint örököse - írásos kérelme 
alapján - jogosult a halál okával összefüggő vagy összefüggésbe hozható, továbbá a halál bekövetkezését 
megelőző gyógykezeléssel kapcsolatos egészségügyi adatokat megismerni, az egészségügyi dokumentációba 
betekinteni, valamint azokról kivonatot, másolatot készíteni vagy saját költségére másolatot kapni. 

17. A másolatok elkészültéről e-mailben értesítjük, ami tartalmazza a befizetendő összeget is (teljes 
ügyintézési díj). 

18. Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi 
XLVII. törvény 7. §-ának (3) bekezdése értelmében az egészségügyi ellátás során keletkezett dokumentáció 
első másolatának kérése térítésmentesen biztosítandó. Az érintettnek az (EU) 2016/679 európai 

mailto:megkereses@peterfykh.hu
mailto:dokumentacio@baleseti.hu
mailto:megkereses@peterfykh.hu
mailto:dokumentacio@baleseti.hu
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parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: általános adatvédelmi rendelet) 15. cikk (3) bekezdésében 
meghatározott, az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok minden további másolatért miniszteri 
rendeletben meghatározott költségelemek alapján díjat kell fizetni. 

19. Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény előírásai szerint a dokumentumok általános másolati díja 
oldalanként 100,- Ft.  

20. A GDPR 15. cikkének (3) pontja szerint az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes 
adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az 
adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az 
érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus 
formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri. 

 
Egyszeri ügyintézési díj, amely minden esetben 
fizetendő 

2.000,- Ft + Áfa  

Egészségügyi dokumentáció 20 oldalig 3.000,- Ft + Áfa 
20 oldal felett  50,- Ft / oldal + Áfa 

 

 
 


