Péterfy Sándor utcai Kórház és Baleseti Központ Térítési Díj Szabályzatának kivonata

JOGSZABÁLY ÁLTAL MEGÁLLAPÍTOTT TÉRÍTÉSI DÍJAK
A KÖTELEZŐ EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁS ELLÁTÁSAI KERETÉBEN IGÉNYBE NEM VEHETŐ EGYES EGÉSZSÉGÜGYI
SZOLGÁLTATÁSOK TÉRÍTÉSI DÍJAI:

A térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról szóló
284/1997. (XII. 23.) Korm. rend. 2. sz. melléklete szerint az alábbi egészségügyi szolgáltatások csak a
teljes térítési díj megfizetése mellett vehetők igénybe.

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)25 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)26 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
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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 szakvizsgálataAz
adott
ellátásnak
a
közfinanszírozásban érvényesíthető díja
13.
Repülő-egészségügyi alkalmassági vizsgálat
a) 1. egészségügyi osztály
aa) első, illetve kibővített (terheléses EKG, teljes körű szemészeti vagy teljes körű fül-orrgégészeti 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-orrgégészeti 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) bekezdése szerinti szakképzési
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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)30 - 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
FOGLALKOZÁS-EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK DÍJAI

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:
1.

A munkáltató által eltérő megállapodás hiányában fizetendő díjak:
„D" foglalkozás-egészségügyi osztály esetében
„C" foglalkozás-egészségügyi osztály esetében
„B" foglalkozás-egészségügyi osztály esetében
„A" foglalkozás-egészségügyi osztály esetében

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

2.
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.
RÉSZLEGES TÉRÍTÉS MELLETT IGÉNYBE VEHETŐ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK

A biztosított is csak részleges térítés mellett jogosult az alábbi szolgáltatások igénybevételére:
-

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.
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Ezekben az esetekben a részleges térítési díj mértéke annak az összegnek a 30%-a, amely az adott
ellátásért az E. Biztosító felé elszámolható, de maximum 100.000,- Ft.
Amennyiben a biztosított olyan speciális protézis, implantátum beültetését kívánja, amelyet az
Intézet konszignációs raktárán nem tart, illetve amelyet a szokásos beszerzés nem érint, úgy az
implantátum beszerzésére az Intézet Anyaggazdálkodási Osztálya árajánlatot 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.

A JOGSZABÁLY ÁLTAL MEGHATÁROZOTT TÉRÍTÉSI DÍJAK TEKINTETÉBEN GYAKOROLHATÓ MÉLTÁNYOSSÁGI JOGKÖRÖK

A Fővárosi, illetve Megyei Kormányhivatal Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szervének
méltányossági jogköre

A biztosított által részleges térítés megfizetése mellett igénybe vehető egészségügyi szolgáltatások
térítési díja vagy annak egy része méltányosságból akkor vállalható át, ha azt a biztosított
finanszírozási szerződéssel rendelkező egészségügyi szolgáltatónál veszi igénybe.

A méltányossági kérelmet a biztosítottnak az OEP-nél kell benyújtania. A kérelemnek tartalmaznia
kell a biztosított TAJ számát, ahhoz mellékelni kell az ellátás szakmai indokoltságát alátámasztó
egészségügyi dokumentációt, az ellátást végző egészségügyi szolgáltató megnevezését, továbbá
nyilatkozatát a beavatkozás elvégzésének, illetve az orvos szakmai szempontból indokolt ellátásnak a
vállalásáról, annak várható költségéről, valamint implantátum vagy egyéb speciális eszköz esetén a
magyarországi forgalmazó árajánlatát. Tartalmaznia kell továbbá a biztosított nyilatkozatát a saját és a
vele közös háztartásban élők által - a kérelem benyújtását megelőző 12 hónapban - megszerzett
jövedelemről.

SZOLGÁLTATÓ ÁLTAL MEGÁLLAPÍTHATÓ TÉRÍTÉSI DÍJAK
Nem biztosított magyar és külföldi állampolgárok részére nyújtott egészségügyi szolgáltatások
térítési díja

Járóbeteg-szakellátás
első orvosi vizsgálat

5.500,- Ft

további (kontroll) vizsgálat

3.600,- Ft

kezelések, eljárások
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magyar és EU állampolgár esetén a Szabálykönyv által jelzett német pont 3-szorosa (és az
ellátás időpontjában érvényes német pont forintérték, jelenleg = 1,5)
egyéb külföldi állampolgár esetén a Szabálykönyv által jelzett német pont 6-szorosa (és az
ellátás időpontjában érvényes német pont forintérték, jelenleg = 1,5).
Diagnosztikai vizsgálatok: (járó- és fekvőbeteg ellátás keretében végzett vizsgálatoknál egyaránt
felszámítandó)

labor, citológia, hystológia, bőrpróba, EKG, EEG, UH, stb.
magyar és EU állampolgár esetén a Szabálykönyv által jelzett német pont 3-szorosa
egyéb külföldi állampolgár esetén a Szabálykönyv által jelzett német pont 6-szorosa.
A külső szolgáltatótól vásárolt vizsgálat díja az Intézet részére leszámlázott díjon kerül
továbbszámlázásra, amennyiben ezt nem a szolgáltatást nyújtónál kell közvetlenül kifizetni.
Az izotóp, radiológiai, CT és MR vizsgálatok térítési díját a kórházzal szerződéses viszonyban álló
Diagnoscan Magyarország Kft. részére kell megtéríteni.

Fekvőbeteg ellátás:
Az Intézet által nyújtott fekvőbeteg ellátás térítési díjának megállapítása során a mindenkor érvényes
homogén betegségcsoport besorolás (HBCS) az irányadó, melynek súlyszám-értékének 450.000,- Ftos 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).

Amennyiben a fekvőbeteg ellátás során a fekvőbeteg ellátással összefüggésbe nem hozható
ambuláns vizsgálat válik szükségessé, úgy ennek a fentiekben meghatározottak szerinti díját a beteg
a fekvőbeteg ellátás térítési díján felül köteles megfizetni.

Biztosítottak által is csak teljes térítés mellett igénybe vehető egészségügyi szolgáltatások
nem orvosi indikációra végzett meddővé tétel
84.000,- Ft
Toxikológiai laborvizsgálat (nem orvosi indikáció alapján)
Drog analízis (immunkémiai teszttel) kábítószer fajtánként
3.000,- Ft/vizsg.
Etilalkohol meghatározás
5.000,- Ft
Halottkezelés (hűtés) díja
Halotthűtés díja a halottvizsgálati bizonyítvány eltemettető által való kézhezvételétől számított:
1 – 8. nap

0,-Ft

9. naptól

2.500,-Ft +ÁFA/nap
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Egészségügyi dokumentációk szolgáltatási és másolási díja
(kivétel a kötelezően továbbítandó dokumentáció)
Egyszeri ügyintézési díj, amely minden esetben fizetendő

2.000,- forint + ÁFA

A/4 lap esetén

50,- forint + ÁFA/oldal

A/3 lap esetén

100,- forint + ÁFA/oldal

Rtg, CT felvétel CD-re történő kiírása (hozott CD esetén is!)

300,- forint + ÁFA/CD

Rtg, CT felvétel CD-re történő kiírása, ha szkennelés is szükséges egyszeri 5.000,- forint + ÁFA + 300,forint + ÁFA/CD.

