


I. Fejezet: Általános rendelkezések

1. Egészségügyi szolgáltatásra a biztosítással rendelkező és az azzal 
nem bíró, de az ellátás szempontjából vele egy tekintet alá eső személy (pl. járadékosok, 
GYES, GYED, munkanélküli, rendszeres szociális segély, stb.) jogosult térítésmentesen.

2. Az  egészségbiztosítási  ellátások  közül  az  egészségügyi 
szolgáltatások az egészségi állapot által indokolt mértékben vehetők igénybe.
2.1 A biztosított  betegsége  esetén  jogosult  a  háziorvos,  a  járóbeteg-szakellátás  és  a 
külön jogszabályban  meghatározott  egyéb  orvos  beutalása  alapján  járóbeteg-szakellátás 
keretében történő vizsgálatra, gyógykezelésre.
2.2 A biztosított - a sürgősségi ellátást nem igénylő esetekben - orvosi beutaló nélkül is 
jogosult igénybe venni:

a) szakorvosi rendelő által nyújtott
aa) bőrgyógyászati,
ab) nőgyógyászati,
ac) urológiai,
ad) pszichiátriai és addiktológiai,
ae) fül-, orr-, gégészeti,
af) szemészeti,
ag) általános sebészeti és baleseti sebészeti,
ah) onkológiai
szakellátást,
b)  az  első  alkalommal  beutalás  alapján  igénybe  vett  bőr-  és  nemibeteg-gondozó, 
tüdőgondozó és onkológiai gondozó, valamint kúraszerű ellátás keretében a gondozásba 
vett biztosítottak részére nyújtott ellátást.

2.3 A beutaló orvos a biztosított kérésére eltérhet a beutalási rendtől, azaz a biztosított 
ellátására  területileg  nem  kötelezett  egészségügyi  szolgáltatóhoz  utalhatja  be  a 
biztosítottat, de ennek feltétele az, hogy a szolgáltató (Intézményünk) írásban nyilatkozzon 
a beutaló orvos vagy a biztosított felé arról, hogy a biztosítottat fogadja. A „területen kívüli 
beteg” fogadására vonatkozó írásos nyilatkozat megtételére az orvos igazgató jogosult. A 
„területen kívüli beteg” az adott ellátásért kiegészítő, részleges térítési díjat nem fizet.

2.4 A szakellátásra beutalt biztosított ismételt orvosi beutalás nélkül jogosult igénybe 
venni a járóbeteg-szakellátást, ha annak keretében ismételt ellátása indokolt.

2.5 A biztosított betegsége esetén a külön jogszabályban meghatározott orvos beutalása 
alapján jogosult fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátásra.

2.6 Laborvizsgálat  és  képalkotó  diagnosztikai  vizsgálat  nem vehető igénybe beutaló 
nélkül (kivéve, ha a biztosított orvosi beutaló nélkül is jogosult a járóbeteg-szakellátás és a 
fekvőbeteg-gyógyintézeti  ellátás  kezdeményezésére,  amennyiben  azt  vélelmezi,  hogy 
egészségi állapota az azonnali ellátását indokolja és a beutalásra jogosult orvos felkeresése 
az  ellátását  jelentősen  késlelteti).  CT-vizsgálatra  kizárólag  a  járóbeteg-szakellátás  és  a 
fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa utalhatja a beteget.
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2.7 A  biztosítottat  krónikus  ápolás  finanszírozására  szerződött  egészségügyi 
szolgáltatónál történő intézeti  ápolásra a háziorvos és a fekvőbeteg-gyógyintézet orvosa 
utalhatja be.

2.8 A nappali kórházi ellátás, az egynapos sebészeti ellátás fekvőbeteg-gyógyintézeti 
ellátásnak, a kúraszerű ellátás pedig járóbeteg-szakellátásnak minősül.

2.9 A fenti szakrendelésekre vonatkozó beutalási rendre, illetőleg a beutaló formai és 
tartalmi  követelményeire  vonatkozóan  a  kötelező  egészségbiztosítás  ellátásairól  szóló  
1997. évi LXXXIII. tv. végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII.  1.) Korm. rendelet alapján 
kiadott intézeti utasítások tartalmaznak rendelkezéseket.

3. 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) munkahigiénés szűrő- és ellenőrző vizsgálatok,
b) foglalkozás-egészségügyi  alapszolgáltatások,  amennyiben  azok  nem  az  ellátást 
igénybevevő biztosított foglalkozási megbetegedése, illetőleg üzemi balesete miatt váltak 
szükségessé,
c) 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,  amelyek  felsorolását 
217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet az alábbiak szerint tartalmazza:

- vízisízés,
- jet-ski,
- vadvízi evezés,
- hegy- és sziklamászás az V. foktól,
- magashegyi expedíció,
- barlangászat,
- bázisugrás, mélybe ugrás (bungee jumping),
- falmászás,
- roncsautó (auto-crash) sport, rally,
- hőlégballonozás,
- félkezes 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) az egészségi  állapotot  pozitív  irányban  alapvetően  nem befolyásoló,  szakmailag 
nem bizonyítottan hatásos ellátás,
h) nem egészségügyi indokból végzett művi meddővé tétel,
i) az f)-h) 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, 
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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) járművezetői alkalmassági vizsgálatok,
n) lőfegyvertartásra vonatkozó orvosi 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) polgári perben az alperes elmeállapotára vonatkozó szakorvosi véleményezés,
s) a  biztosított  nem  kötelező  védőoltással  történő  immunizálása, 
kivéve, ha a külön jogszabály szerinti védőoltás térítésmentes,
t) a  fenti  pontokban  meghatározott  ellátások  keretében,  annak  részeként 
kezdeményezett további járóbeteg-szakellátások.
3.1 A sürgős szükség körébe tartozó „életmentő” ellátás az E. Alap terhére igénybe 
nem vehető ellátások esetén is finanszírozott.
3.2 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. A  biztosítással  nem  rendelkező  személy  az  általa  igénybe  vett 
egészségügyi  szolgáltatásért  jelen  Térítési  díj  szabályzatban meghatározott  térítési  díjat 
köteles megfizetni.
4.1 Az alkalmazott térítési díjakat - a befizetés helyét, módját - a betegek megfelelő 
tájékoztatása  érdekében  ki  kell  függeszteni.  Ugyancsak  ki  kell  függeszteni  egy 
tájékoztatást a betegek részére arról, hogy a TAJ szám csak akkor jogosít térítésmentes 
ellátásra, ha mögötte érvényes betegbiztosítás van.

5. Az  egészségügyi  szolgáltatás  igénybevételekor  a  jogosult 
bemutatja  a  Társadalombiztosítási  Azonosító  Jelét  (a  továbbiakban  TAJ szám)  igazoló 
Hatósági  Igazolványt  vagy  Hatósági  Bizonyítványt,  illetőleg  Társadalombiztosítási 
Igazolványt és a jogosultság fennállásáról nyilatkozik.
5.1 A TAJ  szám bemutatásával  egyidejűleg  a  személyazonosságát  hitelt  érdemlően 
igazolja,  ami  a  külföldi  állampolgár  esetében  érvényes  útlevéllel  történik.  Bármely 
betegbiztosítási  igazolvány  a  személyazonosságot  hitelt  érdemlően  igazoló  okmánnyal 
együtt érvényes.
5.2 Azt,  aki  az  egészségügyi  szolgáltatásra  való  jogosultságát  15  napon  belül  nem 
igazolja, az Intézmény térítési díj fizetésére szólítja fel.
5.3 Egyes társadalombiztosítási  ellátásokra járulékfizetés mellett  megállapodást lehet 
kötni magyar és külföldi állampolgárnak egyaránt.

6. Nyilvántartások:

Az  ellátott  betegekről  a  társadalombiztosítási  elszámoláshoz  szükséges  alábbi 
nyilvántartásokat  kötelező  vezetni,  elsődlegesen  ott,  ahol  az  ellátás  megkezdődik,  az 
ellátással egyidőben. 
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6.1 Járóbeteg-szakellátás  esetén  a  napi  betegforgalmi  nyilvántartásban  kötelező 
feljegyezni  a  térítéses  és  térítésmentesen  ellátott  személy  személyi  adatait, 
társadalombiztosítási  azonosító  jelét,  a  nyújtott  ellátásokat.  Emellett  fel  kell  tüntetni  a 
beküldő  kódszámát,  ennek  hiányában  a  beutalásra  jogosult  beküldő  személy  orvosi 
bélyegzőjének számát és a beutalás jogcímének kódját, a beutaló keltét, a beutaló orvos 
nevét, a naplósorszámot és mindazt az adatot, amelyet a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 
6/A. melléklete kötelezően előír.
6.2 Fekvőbeteg-szakellátás  esetén minden osztályos  ápolási  esetről fel  kell  venni a 
következő adatokat:
- az intézmény és az ellátó osztály, valamint a beküldő kódját,
- az ellátott  személy nevét,  születési  adatait,  anyja nevét, állampolgárságát,  lakhelyét, 
tartózkodási helyét, külföldi állampolgár esetében külföldi lakhelyét, tartózkodási helyét, 
útlevél számát,
- TAJ számát, befizetési törzsszámát,
- a felvétel és az elbocsátás időpontját,
- a betegség megnevezését és kódját,
- az elvégzett orvosi beavatkozások megnevezését, jelét és kódját,
- az ellátási  jogosultságot  bizonyító  hivatalos  okirat  megnevezését,  számát,  a  távozás 
módját,
- a tételes elszámolás alá eső eszközök megnevezését és kódját,
- devizakülföldinek  minősülő  külföldinél  az  egyéni  egészségbiztosítási  járulékfizetési 
folyószámla számát vagy a munkáltatója tb. járulékfizetési folyószámla számát.
6.3 A  biztosított  TAJ  számát,  külföldi  esetében  az  egyéni  egészségbiztosítási 
járulékfizetési  folyószámla  számát  vagy  a  munkáltatója  társadalombiztosítási 
járulékfizetési folyószámlája számát fel kell jegyezni az ambuláns kartonra, a kórlapra és a 
számítógépes nyilvántartásba.
6.4 Hivatalos  időben  a  felvett  betegeknél  az  adatok  pontos  feljegyzéséért  az 
osztályvezető főorvos felel, hivatalos idő után az ügyeletes orvost és nővért is felelősség 
terheli. Az orvosi dokumentáció pontos vezetésért végső soron az orvos igazgató felel.

6.5 Fizető beteget - az elsősegélynyújtás és a sürgősségi eset kivételével - csak akkor 
szabad  fekvőbeteg  osztályra  felvenni,  ha  a  térítés  várható  díjának  50  %-át  előlegként 
befizette.  A várható térítési díj előlegét a szolgáltatás megkezdése előtt készpénzben az 
Intézmény  Pénztárában  vagy  csekken  kell  a  betegnek  befizetnie,  a  23.1.  pontnak 
megfelelően. A befizetés tényéről nyugtát kell adni a beteg részére.
6.6 Amennyiben  a  szolgáltatást  igénybe  vevő  nem  téríti  meg  a  betegellátási  díjat, 
„Kötelezvény"-t  kell  vele kitöltetni,  amelyet  minden illetékes személlyel  alá kell  íratni. 
Abban az esetben, ha az ellátott nem igazolja az érvényes beteg- vagy egészségbiztosításra 
való jogosultságát, részére felszólító levelet kell küldeni, illetve a hatályos jogszabályok 
alapján a követelés érvényesítéséről kell gondoskodni.
6.7 Ha  a  felmerült  betegellátási  díj  munkaköri  mulasztás  miatt  nem  rendezhető,  az 
gondatlan  károkozásnak  minősül  és  az  osztályvezető  főorvossal,  valamint  az  ügyeletes 
orvossal és a nővérrel szemben anyagi felelősségre vonást kell alkalmazni.

7. Elszámolási nyilatkozatok

7.1  A  járóbeteg-szakellátást  nyújtó  egészségügyi  szolgáltató a  biztosítottat  kérésére 
köteles-  magyar  nyelven,  közérthetően  megfogalmazott  -  elszámolási  nyilatkozatban 
tájékoztatni:
- a biztosított  által  igénybe vett  ellátásról  (a  külön jogszabály szerinti  OENO-kóddal 
együtt),
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- az előző pont szerinti  ellátásért  az egészségbiztosítási  finanszírozás keretében külön 
jogszabály alapján igényelhető legmagasabb finanszírozási összeg mértékéről,
- az ellátásért fizetendő külön jogszabály szerinti térítési díjról, amennyiben az az ellátás 
igénybevételének feltétele.
7.2 A  fekvőbeteg-gyógyintézet a biztosítottat  kérésére köteles elbocsátásakor - magyar 
nyelven, közérthetően megfogalmazott - elszámolási nyilatkozatban tájékoztatni:
-    a biztosított által igénybe vett ellátásról (a külön jogszabály szerinti BNO- és HBCs-
kóddal együtt),
-    az előző pont szerinti  ellátásért  az egészségbiztosítási  finanszírozás keretében külön 
jogszabály alapján igényelhető legmagasabb finanszírozási összeg mértékéről,
-    az ellátási napok számáról,
-    az ellátásért fizetendő külön jogszabály szerinti térítési díjról, amennyiben az az ellátás 
igénybevételének feltétele.
7.3 Az elszámolási nyilatkozatot egy példányban kell kiállítani, amelyen a kiállító orvos 
aláírásával igazolja, hogy a biztosított az abban megnevezett ellátását igénybe vette. Az 
aláírt elszámolási nyilatkozatot a biztosítottnak át kell adni, ennek tényét az egészségügyi 
szolgáltató elektronikus formában rögzíti. 
7.4  A  kúraszerű  ellátás,  injekciós  kúra,  infúziós  kúra,  kötözés,  gyógytorna-kezelés, 
fizikoterápiás  kezelés  a  teljesítmény-elszámolás  szempontjából  egy  ellátási  esetnek 
minősül,  ezen  ellátások  vonatkozásában  az  elszámolási  nyilatkozatot  az  összetartozó 
kezelések befejezésekor kell kiállítani és átadni a biztosítottnak kérése esetén.
7.5 Dialízis kezelés esetén elszámolási nyilatkozatot havonta, a tárgyhónapot követő első 
dialízis  kezeléskor  az  tárgyhónapban  elvégzett  kezelésekről  állít  ki  az  egészségügyi 
intézmény. A még el nem számolt kezelésekről a kúra befejezésekor állít ki elszámolási 
nyilatkozatot a beteg kérésére az egészségügyi szolgáltató.

II. Fejezet: Jogszabályban foglalt térítési kategóriák és díjak

8. Jogszabály által megállapított térítési kategóriák

Az  egészségügyi  szolgáltatások  Egészségbiztosítási  Alapból  történő  finanszírozásának  
részletes szabályairól szóló 43/1999. (III.  3.) Korm. rend. 6/a. számú mellékletének 10. 
pontja szabályozza az egészségügyi szolgáltatások térítési kategóriáit, melyek az alábbiak:

9.1 1. kategória: magyar biztosítás alapján végzett térítésmentes ellátás

A  kötelező  egészségbiztosítás  ellátásairól  szóló  1997.  évi  LXXXIII.  törvény 29.  §  (4) 
bekezdése szerint:

„A  Tbj.  szerint  biztosított,  továbbá  egészségügyi  szolgáltatásra  jogosult 
személy  az  egészségügyi  szolgáltatás  igénybevételéhez  -  ha  jogszabály 
eltérően  nem  rendelkezik  -  a  TAJ  számát  igazoló  okmányt  köteles 
bemutatni.”

- Egészségügyi szolgáltatás – amennyiben jogszabály másként nem rendelkezik – TAJ-
számot igazoló érvényes okmány birtokában vehető igénybe.
- A  TAJ  szám  bemutatásával  egyidejűleg  a  biztosított  személyazonosságát  hitelt 
érdemlően  igazolja.  Bármely  betegbiztosítási  igazolvány  csak a  személyazonosságot 
hitelt érdemlően igazoló okmánnyal együtt érvényes.

6



9.2 2. kategória: magyar biztosítással nem rendelkező menekült ellátása

9.2.1 Ha a menekült nem áll társadalombiztosítási jogviszonyban, betegsége esetén 
az elismerésről szóló határozat keltétől számított két évig térítésmentesen jogosult az 
alábbi egészségügyi szolgáltatásokra:
- háziorvosi ellátás körébe tartozó vizsgálatokra és gyógykezelésre,
- sürgős szükség esetén igénybe vett járóbeteg-szakellátás keretében történő vizsgálatra, 
gyógykezelésre, továbbá az ellátás során felhasznált gyógyszerre és kötszerre,
- sürgős szükség esetén igénybe vett fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátásra, valamint annak 
során  az  orvos  előírása  szerinti  gyógykezelésre  -  ideértve  a  műtéti  beavatkozásokat, 
továbbá  az  annak  során  felhasznált  gyógyászati  anyagokat,  protetikai  eszközöket  - 
valamint  gyógyászati  ellátásra  és  a  gyógykezeléshez  szükséges  gyógyszerre,  kötszerre, 
étkezésre,
- a  járóbeteg-szakellátást  vagy  a  fekvőbeteg-gyógyintézeti  kezelést  követően  a 
betegségből való gyógyulásig, illetve állapota stabilizálódásáig
 a szükséges vizsgálatokra és gyógykezelésre, illetve
 "külön jogszabály szerint a "közgyógyellátásra jogosultak" részére térítésmentesen 
és/vagy "egészségügyi rendelkezés" alapján 90%-os vagy 100%-os társadalombiztosítási 
támogatással  rendelhető  gyógyszerek  és  kötszerek  közé  nem  tartozó,  mással  nem 
helyettesíthető  gyógyszerre  és  gyógyszer  beadásához  szükséges  gyógyászati 
segédeszközre,
- az  előző pontba  nem tartozó,  orvos  által  rendelt  egyéb  gyógyászati  segédeszközre, 
valamint annak javítására,
- terhesgondozásra  és  szülészeti  ellátásra,  illetve  a  magzati  élet  védelméről  szóló 
törvényben meghatározott feltételek szerint a terhesség megszakítását célzó beavatkozásra,
- külön  jogszabály  szerint  a  „közgyógyellátásra  jogosultak”  részére  térítésmentesen, 
illetve  „egészségügyi  rendelkezés”  alapján 90%-os  vagy 100%-os  társadalombiztosítási 
támogatással rendelhető gyógyszerre és kötszerre,
- külön jogszabályban meghatározott  esetekben betegszállításra,  ha egészségi állapota 
miatt a szállítás másként nem oldható meg,
- életkorhoz kötött kötelező védőoltásra,
- a  különleges  bánásmódot  igénylő  személy  a  fenti  ellátásokon  túl  térítésmentesen 
jogosult  az  egészségi  állapotára  tekintettel  indokolt  egészségügyi  szolgáltatások 
igénybevételére,  rehabilitációs,  pszichológiai,  valamint  klinikai  pszichológiai  ellátásra, 
továbbá pszichoterápiás kezelésre.
9.2.2 Az  egészségügyi  szakellátást  a  területi  ellátási  kötelezettséggel  működő 
egészségügyi szolgáltatónál lehet igénybe venni.

9.3 3. kategória: államközi szerződés alapján végzett sürgős ellátás

9.3.1 Az ellátást  az  egyezményben  részes  államok  valamelyikében  állampolgársággal 
rendelkező, átmenetileg Magyarországon tartózkodó személy kapja, akinek térítésmentes 
sürgősségi egészségügyi ellátása útlevele bemutatása mellett történik.
9.3.2 Az  egészségügyi  szolgáltatások  Egészségbiztosítási  Alapból  történő  
finanszírozásának részletes szabályairól szóló többször módosított 43/1999. (III. 3.) Korm. 
rendeletben foglaltak szerint a szolgáltató kötelessége – és finanszírozásának feltétele – az 
ellátás nyújtását követően az eset jelentése az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP) 
felé 3-as térítési kategóriában „államközi szerződés alapján végzett sürgős ellátás”.
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Államközi egyezmények

1. Angola (17/1984. III. 27 MT rend.) 
2. Észak-Korea (14/1975. (V. 14.) MT rendelet)

(csak a KNDK állampolgárai!)
3. Irak (47/1978. X. 4 MT rend.)
4. Jordánia (15/1981. V. 23 MT rend.)
5. Jugoszlávia (1959. évi 20. tvr.)

(csak Szerbia, Macedónia és Koszovó tekintetében alkalmazandó)
6. Kuba (1969. évi 16 tvr.)
7. Kuvait (33/1979. X. 14 MT rend.)
8. Mongólia (29/1974. VII. 10 MT rend.)
9. Szovjetunió (1963. évi 16. tvr.) utódállamai

(Kazahsztán, Kirgizisztán, Oroszország, Örményország, Tádzsikisztán, 
Ukrajna esetében alkalmazandó)

9.3.3 Magyar-horvát szociális biztonsági egyezmény

9.3.3.1. A 2005. évi CXXV. törvénnyel kihirdetett, 2006. március 1-jétől hatályos magyar-
horvát  szociálpolitikai  egyezmény  alapján  a  horvát  biztosítottak  a  magyarországi 
egészségügyi  szolgáltatásokat  átmeneti  magyarországi  tartózkodás  során,  sürgősségi 
esetben, a horvát egészségbiztosítási szerv által kiadott, HR/HU 111 jelű nyomtatvánnyal 
vehetik igénybe.

9.3.3.2. Gyógyszer, illetve gyógyászati segédeszköz  sürgősségi ellátásához kapcsolódóan 
kizárólag a fekvőbeteg gyógyintézeti ellátás keretében nyújtható. 

9.3.3.3.Dialízis kezelés kizárólag a HR/HU 112 nyomtatvánnyal vehető igénybe. 

9.3.3.4. A horvát biztosítottak ellátása "E" térítési kategóriában is jelenthető.

9.3.4. Magyar-montenegrói szociális biztonsági egyezmény

9.3.4.1. A 2008. évi LXXII. törvénnyel kihirdetett, 2009. április 1-jétől hatályos magyar-
montenegrói  szociálpolitikai  egyezmény  alapján  a  montenegrói  biztosítottak  a 
magyarországi  egészségügyi  szolgáltatásokat  átmeneti  magyarországi  tartózkodás  során, 
sürgősségi esetben, a montenegrói egészségbiztosítási szerv által kiadott, CG/HU 111 jelű 
nyomtatvánnyal vehetik igénybe.

9.3.4.2.  Gyógyszer,  illetve  gyógyászati  segédeszköz 
sürgősségi  ellátásához  kapcsolódóan  kizárólag  a  fekvőbeteg  gyógyintézeti  ellátás 
keretében nyújtható. 

9.3.4.3. Dialízis kezelés kizárólag a CG/HU 112 nyomtatvánnyal vehető igénybe. 

9.3.4.4.  A  kiküldetés  keretében  átmenetileg  Magyarországon  dolgozó  montenegrói 
biztosított  és  a  vele  együtt  Magyarországon  tartózkodó  családtagja  a  CG/HU  111A 
nyomtatvánnyal  jogosult  a  magyar  egészségbiztosítás  szükséges  szolgáltatásainak 
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igénybevételére.   Az  igénybe  vehető  ellátások  köre  megegyezik  az  Európai 
Egészségbiztosítási Kártyával igénybe vehető szolgáltatásokkal.

9.3.4.5. A montenegrói biztosítottak ellátása "E" térítési kategóriában is jelenthető.

9.4 4. kategória: egyéb, magyar biztosítással nem rendelkező vagy más hatályos 
rendelkezés  alapján az egészségbiztosítás  terhére el  nem számolható ellátást 
igénybe vevő személyek térítésköteles ellátása

9.4.1 Amennyiben  a  beteg  a  társadalombiztosítás  egészségügyi  szolgáltatásainak 
igénybevételére jogosító igazolványt (TAJ-kártya) az ellátáskor, illetőleg az ellátást 
követő 15 napon belül nem tudja bemutatni, minden esetben térítéskötelessé válik.

9.4.2 Az  orvos  a  vizsgálatot  megelőzően  köteles  a  beteget  –  amennyiben  állapota 
lehetővé teszi – arról tájékoztatni, hogy a vizsgálat és az azt követő ellátás térítési díját 
meg kell  téríteni,  ha a  vizsgálat  eredménye  szerint  sürgős szükség nem áll  fenn és az 
ellátás költségének fedezete a központi költségvetésen és az Egészségbiztosítási  Alapon 
keresztül sincs biztosítva.

9.5 5. kategória: magyar biztosítással nem rendelkező menedékes ellátása

9.5.1 A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 301/2007.  
(XI.  9.)  Korm.  rend. szerint  ha  a  menedékes  nem  áll  társadalombiztosítási 
jogviszonyban, betegsége esetén az egészségügyi szolgáltatások közül térítésmentesen 
jogosult az alábbi szolgáltatásokra:
- háziorvosi ellátás körébe tartozó vizsgálatokra és gyógykezelésre,
- sürgős  szükség  esetén  igénybe  vett  járóbeteg-szakellátás  keretében  történő 
vizsgálatra, gyógykezelésre, továbbá az ellátás során felhasznált gyógyszerre és kötszerre,
- sürgős  szükség esetén  igénybe  vett  fekvőbeteg-gyógyintézeti  ellátásra,  valamint 
annak során az orvos előírása szerinti gyógykezelésre - ideértve a műtéti beavatkozásokat, 
továbbá  az  annak  során  felhasznált  gyógyászati  anyagokat,  protetikai  eszközöket  - 
valamint  gyógyászati  ellátásra  és  a  gyógykezeléshez  szükséges  gyógyszerre,  kötszerre, 
étkezésre,
- a  járóbeteg-szakellátást  vagy  a  fekvőbeteg-gyógyintézeti  kezelést  követően  a 
betegségből való gyógyulásig, illetve állapota stabilizálódásáig
 a szükséges vizsgálatokra és gyógykezelésre, illetve
 "külön jogszabály szerint a "közgyógyellátásra jogosultak" részére térítésmentesen 
és/vagy "egészségügyi rendelkezés" alapján 90%-os vagy 100%-os társadalombiztosítási 
támogatással  rendelhető  gyógyszerek  és  kötszerek  közé  nem  tartozó,  mással  nem 
helyettesíthető  gyógyszerre  és  gyógyszer  beadásához  szükséges  gyógyászati 
segédeszközre,
- az előző pontba nem tartozó, orvos által rendelt egyéb gyógyászati segédeszközre, 
valamint annak javítására,
-    terhesgondozásra  és  szülészeti  ellátásra,  illetve  a  magzati  élet  védelméről  szóló 
törvényben meghatározott feltételek szerint a terhesség megszakítását célzó beavatkozásra,
-    külön  jogszabály  szerint  a  „közgyógyellátásra  jogosultak”  részére  térítésmentesen, 
illetve  „egészségügyi  rendelkezés”  alapján 90%-os  vagy 100%-os  társadalombiztosítási 
támogatással rendelhető gyógyszerre és kötszerre,
-    külön jogszabályban meghatározott  esetekben betegszállításra,  ha egészségi állapota 
miatt a szállítás másként nem oldható meg,
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-    életkorhoz kötött kötelező védőoltásra,
-    a  különleges  bánásmódot  igénylő  személy  a  fenti  ellátásokon  túl  térítésmentesen 
jogosult  az  egészségi  állapotára  tekintettel  indokolt  egészségügyi  szolgáltatások 
igénybevételére,  rehabilitációs,  pszichológiai,  valamint  klinikai  pszichológiai  ellátásra, 
továbbá pszichoterápiás kezelésre.

9.5.2 Az  egészségügyi  szakellátást  a  területi  ellátási  kötelezettséggel  működő 
egészségügyi szolgáltatónál lehet igénybe venni.

9.6 6. kategória: fekvőbeteg részére végzett ellátás

Fekvőbeteg-szakellátás esetén minden osztályos ápolási esetről fel kell venni a következő 
adatokat:
- az intézmény és az ellátó osztály, valamint a beküldő kódja,
- az ellátott személy neve, születési adatai, anyja neve, állampolgársága, lakhelye, 
tartózkodási helye, külföldi állampolgár esetében külföldi lakhelyét, tartózkodási helyét, 
útlevél számát,

- TAJ száma,
- az ellátási eset intézeti azonosítószáma (törzsszám),
- a felvétel és elbocsátás időpontja,
- a betegség megnevezése és kódja, típusjele,
- az elvégzett orvosi beavatkozások megnevezése, jele és kódja,
- a távozás módja,
- a  tételes  elszámolás  alá  eső  eszközök  megnevezése  és  kódja,  az  Adatlapon 

feltüntetett kiegészítő adatok,
- devizakülföldinek  minősülő  külföldinél  az  egyéni  egészségbiztosítási 

járulékfizetési folyószámla száma vagy a munkáltató tb. járulékfizetési folyószámla 
száma.

9.7 9.  kategória:  külföldön  élő  magyarok  központi  költségvetésből  támogatott 
ellátása

9.7.1 Nem  sürgősségi  ellátás  esetén  a  határon  túli  magyarok  magyarországi  
egészségügyi  ellátásának  támogatásáról  szóló  59/2007.  (XII.  29.)  EüM  rend. 
szerint  a  Segítő  Jobb  Egészségügyi  és  Humanitárius  Alapítvány  finanszírozza 
egyes külföldi országok - hazánkban egyébként semmiféle kedvezményes ellátásra 
nem jogosult – állampolgárainak kórházi költségét. 

9.7.2 A támogatott betegek személyét az egészségügyért felelős miniszter irányítása alatt 
működő Értékelő Bizottság határozza meg.

9.7.3 Az egészségügyi ellátáson túlmenően a Bizottság – szakmailag indokolt esetben - 
támogatást  nyújthat  a  fekvőbeteg-gyógyintézeti  kezelés  során  megkezdett 
gyógyszeres kezelés legfeljebb egy hétre való gyógyszeradagjának biztosítására (a 
kórházi ellátás befejezését követően) az intézmény gyógyszertárán keresztül.

9.7.4 Amennyiben a központi költségvetésből nyújtott támogatás mértéke nem éri el a 
kórház által meghatározott térítés mértékét, a fennmaradó összeg a beteget terheli, 
melyről a Bizottság tájékoztatja a beteget.

9.7.5 A  Bizottság  előzetesen  egyeztet  a  kórházzal  a  fogadókészségről,  a  felvétel 
időpontjáról,  az  ellátás  várható  időtartamáról  és  a  felmerülő  költségekről.  Ez 
utóbbit  a  tervezett  beavatkozások  leírásával  és  tételes  költségvetési  kalkuláció 
benyújtásával, a megkereséstől számított 15 napon belül kell teljesíteni.
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9.7.6 A  halottszállítás  költsége  az  Értékelő  Bizottság  döntése  alapján  a  magyar 
állampolgárokra irányadó szabályok szerint számolható el.

9.7.7 A  határon  túli  magyarok  ellátási  eseteit,  illetve  a  nyújtott  egészségügyi 
szolgáltatásokat  a  „külföldön élő  magyarok  központi  költségvetésből  támogatott 
ellátása”  térítési  kategóriában  szükséges  havonta  jelenteni  az  OEP-nek  az 
egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának 
részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet szabályai szerint. 

9.8 A. kategória: befogadott külföldi állampolgár
D. kategória: menekült, menedékes státuszt kérelmező

A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 301/2007. (XI. 9.)  
Korm. rendelet szerint: Lásd: 2. és 5. kategória.

9.9 E.  kategória:  elszámoláson  alapuló  nemzetközi  szerződés  alapján  történő 
ellátás, Közösségi szabály alapján történő ellátás

9.9.1 2004. május 1. után az európai uniós szabályok (1408/71 EGK rendelet) értelmében 
az Európai Gazdasági Térség tagállamaiban (valamennyi régi, új tagállam, továbbá 
Norvégia,  Izland,  Liechtenstein)  lakó  és  ott  egészségbiztosítással  rendelkező 
személyek  magyarországi  tartózkodásuk  során,  a  megfelelő  igazolás  bemutatása 
esetén  az  alábbiakban  részletezett  ellátásokat  a  magyar  biztosítottakkal  azonos 
feltételek  mellett  vehetik  igénybe  az  Országos  Egészségbiztosítási  Pénztárral 
(továbbiakban  OEP)  szerződött  szolgáltatónál.  2006.  április  1-jétől  az  Európai 
Gazdasági  Térségben  alkalmazott  szabályok  Svájccal  kapcsolatban  is 
alkalmazandók, így ettől az időponttól kezdve a svájci biztosítottak is ugyanolyan 
módon és feltételekkel vehetik igénybe az egészségügyi szolgáltatásokat, mint az 
EGT tagállamokban biztosítottak. A Svájcban biztosítottak részére kiadott Európai 
Egészségbiztosítási  Kártyát  a  svájci  egészségbiztosítási  kártya  hátoldala 
tartalmazza.

9.9.2.1. 2009. április 1-jétől, a montenegrói biztosítottak ellátása "E" térítési kategóriában 
is jelenthető. ("E-adatlapon" az országkód: CG, a háromjegyű kód: MNE). 

9.9.2.2.  2010.  január  1-jétől,  a  boszniai  és  hercegovinai  biztosítottak  magyarországi 
tartózkodásuk  során  csak  a  boszniai  és  hercegovinai  egészségbiztosítási  szervek  által 
kiállított  BH/HU  111  jelű  nyomtatvánnyal  vehetik  igénybe  a  sürgősségi  egészségügyi 
szolgáltatásokat, a BH/HU 112 jelű nyomtatvánnyal pedig a teljes körű ellátásokat.
Az ilyen ellátás "E" térítési kategóriában jelentendő, 3-as térítési kategóriában már nem 
jelenthető.

EURÓPAI EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÁRTYA
Kártyahelyettesítő nyomtatvány

ELLÁTÁSRA JOGOSÍTÓ IGAZOLÁSOK
9.9.3.  2006.  január  1-jétől  az  Európai  Gazdasági  Térség  tagállamainak  biztosítói  által 
korábban  kibocsátott  E  111  jelű  nyomtatványok  egészségügyi  szolgáltatások 
igénybevételére nem használhatók fel, azokat az egészségügyi szolgáltató a 2006. január 1-
je után nyújtott egészségügyi szolgáltatás nyújtása céljából nem fogadhatja el. Az E 111 
jelű nyomtatvány alapján államközi elszámolásnak nincs helye.
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Az E 111 jelű nyomtatványt felváltja az EURÓPAI EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÁRTYA 
(Kártya),  amely  alapján  ugyanazok  az  ellátások  nyújtandók,  mint  amit  az  E  111  jelű 
nyomtatvány esetében nyújtottak.

9.9.4. A Kártyát az Európai Gazdasági Térség minden tagállama saját hivatalos nyelvén 
állítja ki,  a Kártya  külalakja azonban az Európai Bizottság által  kiadott  szabványokhoz 
igazodik.  Az Európai Egészségbiztosítási  Kártya lehet különálló kártya,  de rákerülhet a 
nemzeti kártya hátoldalára is. A Kártyán szereplő mezők számozása és elnevezése minden 
esetben állandó, amely alapján annak tartalma minden esetben beazonosítható.

9.9.4.1 A Kártya jobb felső sarkában, az európai szimbólum (12 ötágú csillag) közepén 
található a kibocsátó ország kétjegyű kódja (lásd: 1. sz. melléklet).
3. mező: vezetéknév
4. mező: utónevek
5. mező: születési idő (nap/hónap/év)
6. mező: társadalombiztosítási azonosító szám
7. mező: a kibocsátó intézmény azonosító száma és betűjele
8. mező: kártyaazonosító szám (az adott kártya sorszáma)
9. mező: a kártya érvényességének utolsó napja – az ellátás a 9. mezőben jelzett időponttól 
a Kártya alapján nem nyújtható.

9.9.4.2.  Elszámoláskor  a  teljesítményjelentésben  a  Kártyához  kapcsolódóan  a  fenti 
adatokat kell megadni. A Kártya külalakját és tartalmát az 1. sz. melléklet tartalmazza.

9.9.4.3 Megjegyzés:  az  Európai  Egészségbiztosítási  Kártya  külalakjára  vonatkozó 
szabályok csupán a kártya egyik oldalát érintik. A Kártyát kibocsátó teherviselő a kártya 
hátoldalának képéről és tartalmáról  szabadon dönt.  Az egyes  tagállamokban kibocsátott 
kártyák pontos képéről és a hátoldal tartalmáról további tájékoztatás az alábbi honlapon 
található:
http://europa.eu.int/comm/employment_social/healthcard/situation_en.htm

9.9.4.4. Amennyiben a Kártya kiadása valamilyen okból átmenetileg nem lehetséges, az 
illetékes egészségbiztosítási intézmény ún. ideiglenes Kártyahelyettesítő Nyomtatványt ad 
ki.  A  Kártyahelyettesítő  Nyomtatvány  alkalmazására,  valamint  a  nyomtatvánnyal 
kapcsolatos nyelvhasználatra ugyanazok a szabályok vonatkoznak, mint a Kártya esetében. 
(A  Kártyahelyettesítő  Nyomtatvány  magyar  nyelvű  mintapéldányát  az  1.  sz.  melléklet 
tartalmazza).

ORVOSILAG SZÜKSÉGES ELLÁTÁS
9.9.5. A fenti igazolásokkal Magyarországon a külföldi egészségbiztosítás terhére vehetők 
igénybe  azok  az  egészségügyi  szolgáltatások,  amelyek  a  magyarországi  átmeneti 
tartózkodás során orvosilag szükségessé válnak.

9.9.5.1 Ennek megfelelően a külföldi biztosított az Európai Egészségbiztosítási Kártyával 
(vagy  Kártyahelyettesítő  Nyomtatvánnyal)  közvetlenül  a  magyar  egészségbiztosítással 
(Országos  Egészségbiztosítási  Pénztár)  szerződéses  kapcsolatban  álló  egészségügyi 
szolgáltatóhoz fordul, amelynek a Kártya/Kártyahelyettesítő Nyomtatvány alapján úgy kell 
ellátnia a külföldi biztosítottat, mintha magyar biztosított lenne.

9.9.5.2.  A  fenti  igazolások  valamelyikével  ellátásra  jelentkező  személyek  a  tervezett 
magyarországi  tartózkodásukra  való  tekintettel  orvosilag  szükségessé  váló 
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szolgáltatásokban  részesülhetnek  a  magyar  biztosítottaknak  megfelelő  feltételekkel.  Az 
orvosi  szükségesség  fennállásáról  elsődlegesen  –  a  körülmények  mérlegelésével  –  a 
kezelőorvos  dönt.  Orvosilag  szükségesnek  azonban  nem  csak  az  azonnal  nyújtandó 
szolgáltatások minősülhetnek. Amennyiben az igényelt  ellátást – a beteg állapotára való 
tekintettel  –  nem  feltétlenül  szükséges  rövid  időn  belül  nyújtani,  a  szolgáltatónak 
figyelembe kell vennie, hogy az illető személy milyen hosszú időt kíván Magyarországon 
tölteni.  Amennyiben az illető személy nem rendelkezik ún. EGT állampolgárok részére 
kiadott tartózkodási engedéllyel, csak azon szolgáltatások nyújtandók, amelyek 3 hónapon 
belül feltétlenül szükségessé válnak. Egyéb esetekben a tartózkodási engedély, illetve az 
igazolás (Kártya) érvényességének lejártát kell figyelembe venni.

9.9.5.3. Az Európai Egészségbiztosítási Kártya nem használható fel akkor, ha a biztosított 
valamilyen  egészségügyi  szolgáltatás  igénybe  vételének  céljából  utazott  a  másik 
tagállamba.

E 112 nyomtatvány
MEGHATÁROZOTT TARTALMÚ VAGY TELJES KÖRŰ ELLÁTÁS

9.9.6.  Az  E  112 jelű  nyomtatvánnyal  egészségügyi  szolgáltatásra  jelentkező  személy 
(amennyiben  meg  van  jelölve)  a  nyomtatványon  megjelölt  szolgáltató,  illetve  ellátás 
esetében  ugyanolyan  feltételek  mellett  jogosult  az  igénybevételre,  mint  a  magyar 
biztosítottak.  Amennyiben  a  nyomtatványon  sem szolgáltató,  sem konkrét  ellátás  nincs 
megjelölve,  az  érvényességi  időn  belül  bármilyen  egészségbiztosítási  szolgáltatás 
nyújtható a jogosult részére.

9.9.7.  A Kártya,  a  Kártyahelyettesítő  nyomtatvány,  illetve  az  E 112 jelű  nyomtatvány 
alapján  kizárólag  csak  azok  érvényességi  idején  belül  megkezdett  ellátásokat  lehet 
nyújtani.

FINANSZÍROZÁS

9.9.8.  A  szolgáltató  teendője  az  Európai  Egészségbiztosítási  Kártyával,  a 
Kártyahelyettesítő vagy az E 112 jelű nyomtatvánnyal kapcsolatban

9.9.8.1 A szolgáltatónak a  fenti  igazolásokat  az ellátásra  jelentkező biztosítottól  el  kell 
vennie és annak adatait rögzítenie kell. Az igazolásról – amennyiben a technikai feltételek 
lehetővé  teszik  –  a  későbbi  ellenőrzés  megkönnyítése  céljából  másolat  készítendő.  A 
másolat készítéséhez szükséges a biztosított írásos hozzájárulása, amelyet a másolatokra 
tett aláírásával megadottnak kell tekinteni. Az igazolás teljes adattartalmát (családi név, 
utónév, születési dátum, biztosítási [azonosító] szám, intézményazonosító, kártyaazonosító 
szám, érvényességi idő) azonban minden esetben maradéktalanul rögzíteni és tárolni kell. 
Az igazolás másolatát  vagy az igazolás adatait tartalmazó iratot az irattározás szabályai 
szerint kell megőrizni.

9.9.8.2. A jogosultság igazolása utólag is elfogadható. Az utólagosan benyújtott igazolást a 
43/1999.  (III.  3.)  Korm.  rendelet  4.  §  (5)  bekezdésében  megjelölt  határidőn  belül  a 
szolgáltatónak  el  kell  fogadnia  és  a  nyújtott  ellátást  finanszírozandó  teljesítményként 
jelenti.
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9.9.9. Biztosítási igazolás nélkül ellátott EGT állampolgárok

9.9.10.  Az  EGT  állampolgárok,  akik  nem  rendelkeznek  a  fenti  igazolások  (Kártya, 
Kártyahelyettesítő  Nyomtatvány,  E  112  nyomtatvány)  valamelyikével  és  az  igazolás 
bemutatását  az  ellátás  befejezését  követő  15  napon  belül  nem  pótolják,  kötelesek 
megfizetni  az ellátás  díját,  melyet  a  szolgáltató  jelen szabályzatban,  saját  hatáskörében 
állapít  meg.  A szolgáltató a díjról számlát  bocsát ki,  melynek összegét a beteg köteles 
megfizetni.

9.9.10.1. A szolgáltató az ilyen  ellátást  4-es térítési  kategóriában, mint  „egyéb, magyar 
biztosítással nem rendelkező vagy más hatályos rendelkezés alapján a társadalombiztosítás 
terhére el nem számolható ellátást igénybevevő személyek térítésköteles ellátását” köteles 
lejelenteni.

9.9.11. Teljesítmény-elszámolás

9.9.11.1. A 43/1999. (III. 3.) Korm. rendeletben foglaltak szerint, különös tekintettel annak 
21. sz. mellékletére (E-adatlap), a szolgáltató kötelessége – és finanszírozásának feltétele – 
az ellátás nyújtását követően az eset jelentése az OEP felé E térítési kategóriában, mint 
„Elszámoláson alapuló  nemzetközi  szerződés alapján történő ellátás,  Közösségi  szabály 
alapján történő ellátás”.

9.9.11.2.  Az  E  adatlap  rekordképbeli  rögzítése  a  nemzetközi  szerződések,  valamint  a 
Közösségi Szabályok hatálya alá tartozó külföldiek (az egyezményes államok polgárai és 
az EGT tagállamok és Svájc biztosítottjai) részére nyújtott ellátások finanszírozási céllal 
történő jelentéséhez szükségesek.
(Az E-adatlapot  az elektronikus  teljesítmény-jelentésen  kívül  nem kell  az OEP részére 
megküldeni.)

9.9.12. Gyógyszer, gyógyászati segédeszköz ellátásra és gyógyfürdő szolgáltatásra

9.9.12.1. Az EGT és Svájc területén lakó biztosítottaknak az Európai Egészségbiztosítási 
Kártya,  az  azt  helyettesítő  nyomtatvány,  illetve  az  E  112  jelű  nyomtatvány 
felhasználásával lehetőségük van orvosi vény alapján társadalombiztosítási támogatásban 
részesülő gyógyszer, gyógyászati segédeszköz ellátásra (továbbá E 112 jelű nyomtatvány 
esetén  gyógyfürdő  szolgáltatásra)  a  formanyomtatvány  szerinti  orvosi  ellátáshoz 
kapcsolódóan.
9.9.12.2. A vényt

- gyógyszer   esetén a társadalombiztosítási támogatással rendelhető gyógyszerekről és  
a támogatás összegéről szóló 1/2003. (I. 21.) ESzCsM rendelet 1. §,

- gyógyászati segédeszköz   esetén  a gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási  
támogatásba  történő  befogadásáról,  támogatással  történő  rendeléséről,  
forgalmazásáról,  javításáról  és  kölcsönzéséről  szóló  14/2007.  (III.14.)  Eüm.  
rendelet 13. §-ban előírtaknak megfelelően kell kitölteni.

9.9.12.3. A valamely EGT tagállamban vagy Svájcban biztosított személy esetén a vény 
kitöltésénél  alapvetően  úgy  kell  eljárni,  mint  a  magyar  biztosítottak  esetén,  azzal  a 
különbséggel, hogy

- TAJ helyett a beteg külföldi biztosítási azonosító számát kell feltüntetni, továbbá 
meg kell adni

- a biztosítás szerinti ország kódját, illetve
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- az  ellátás  alapjául  szolgáló  igazolás  (formanyomtatvány  vagy  az  Európai 
Egészségbiztosítási Kártya) betűjelét.

KERESŐKÉPTELENSÉG

9.9.13.  Amennyiben  az  ellátott  beteg  igényli  a  Magyarországon  bekövetkezett 
keresőképtelenségének  igazolását,  a  keresőképtelenség  igazolására  jogosult  magyar 
szolgáltatóknak a magyar biztosítottak részére kiadandó igazolást kell kitöltenie és átadnia 
a beteg részére. Az ellátott személy az igazolásokat a tartózkodási hely szerint illetékes 
megyei egészségbiztosítási pénztárhoz (MEP) nyújtja be.

INFORMÁCIÓKÉRÉS
9.9.14. Szóbeli tájékoztatás a

06 40 200 347 EU kék számon,

írásbeli tájékoztatás levélben az OEP Nemzetközi és Európai Integrációs Főosztályától 
kérhető. Levélcím: 1139 Budapest, Váci út 73/a.

9.9.15. ORSZÁGKÓDOK  AZ  EURÓPAI  EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI  KÁRTYA 
ALKALMAZÁSÁHOZ

Ssz. Országkód Megnevezés
1. AT Ausztria
2. BE Belgium
3. CY Ciprus
4. CZ Cseh Köztársaság
5. DK Dánia
6. EE Észtország
7. FI Finnország
8. FR Franciaország
9. GR Görögország

10. IS Izland
11. IE Írország
12. IT Olaszország
13. LV Lettország
14. LI Liechtenstein
15. LT Litvánia
16. LU Luxemburg
17. DE Németország
18. NO Norvégia
19. MT Málta
20. NL Hollandia
21. PL Lengyelország
22. PT Portugália
23. ES Spanyolország
24. SE Svédország
25. SK Szlovákia
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26. SI Szlovénia
27. UK Egyesült Királyság (Nagy-Britannia)

28. CH Svájc*

29. BG Bulgária**

30. RO Románia**

*2006. április 1-jétől
**2007. január 1-jétől

9.10 F.  kategória:  magyar biztosítással  rendelkező  betegeknek  az  Ebtv.  18.§  (6) 
bekezdésének l)  pontja szerinti,  kizárólag orvosbiológiai  kutatás  keretében végzett 
beavatkozást is tartalmazó ellátása

9.11 G.  kategória:  magyar  biztosítással  rendelkező  betegnek  az  Ebtv.  18.§  (6) 
bekezdésének l)  pontja szerinti,  kizárólag orvosbiológiai  kutatás  keretében végzett 
beavatkozás miatt bekövetkezett szövődmény ellátása
A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény (Ebtv.) 18. § 
(6).  bekezdés  l./  pontja  alapján  a  kizárólag  orvosbiológiai  kutatásokkal  kapcsolatban 
végzett beavatkozások, illetőleg az ilyen kutatással kapcsolatosan felmerült szövődmény 
ellátása  az  E.  Alap  terhére  nem számolható  el,  az  a  fentiek  szerint  külön kategóriába 
kódolandó.

9.12 K. kategória: külföldi donor ellátása

9.13 M.  kategória:  magyar  biztosítás  alapján  méltányosságból  átvállalt  térítés 
ellenében végzett ellátás

9.14 R. kategória: magyar biztosítás alapján az Ebtv. 23.§ b), d) és e) pontja szerint 
részleges  térítés  ellenében  végzett  ellátás,  a  részleges  térítési  díj  összegének 
feltüntetése

Az  Ebtv.  szerint  megállapított  részleges  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.

9.15 0. kategória: Élsportolók speciális ellátása.
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Jogszabály által megállapított térítési díjak

9. 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.  L fegyvert  munkakörükb l  ered en  tartani  szándékozó,  illetve  tartó  személyekő ő ő
(I. csoport) l fegyvertartásra való egészségi alkalmasságának pszichológiai vizsgálataő   
a) első fokon 6.800,- Ft
b) másodfokon           11.300,- Ft

2. Lőfegyvert  tartani szándékozó, illetve tartó személyek (II. csoport) lőfegyvertartására 
való
a) orvosi alkalmassági vizsgálata
aa) első fokon 6.800,- Ft
ab) másodfokon 11.300,- 
Ft
b) pszichológiai alkalmassági vizsgálata
ba) első fokon 6.800,- Ft
bb) másodfokon           11.300,- Ft

3.    Gépjárm -vezet i,  belvízi  hajózási  szolgálati  és  belvízi  kedvtelési  célú  vízijárm -ű ő ű  
vezet i  alkalmassági  vizsgálat,  III.  és  IV.  osztályú  tengeri  kedvtelési  célú  tengeriő  
vízijárm -vezet k id szakos és soron kívüli alkalmassági vizsgálataű ő ő
a) ha 40. életévét még nem töltötte be:
aa) első fokon 6.800,- Ft
ab) másodfokon           10.100,- Ft
b) ha 40. életévét betöltötte, de a 60. életévét még nem érte el:
bb) első fokon 4.500,- Ft
bb) másodfokon 6.800,- Ft
c) ha a 60. életévét betöltötte:
ca) első fokon 2.300,- Ft
cb) másodfokon 4.500,- Ft

4.   Alkohol szintjének kimutatása érdekében végzett vér- és vizeletvétel                     4.500,- Ft  

5.  Kábítószer szintjének kimutatása érdekében végzett
a) vérvétel 3.000,- Ft
b) vizeletvétel 1.500,- Ft

6. Látlelet kiadása (kivéve rendőrség részére)                                                                  3.300,- Ft  

7. Részeg személy detoxikálása                                                                                          6.800,- Ft  

8. Kábítószer hatása alatt álló személy akut ellátása                                                      6.800,- Ft  

9. Tengeri hajózási egészségi alkalmassági vizsgálat
a) tengeri hajózási szolgálatot teljesítő személy alkalmassági vizsgálata
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aa) az egészségi alkalmasság első vizsgálata           18.000,- Ft
ab) az egészségi alkalmasság időszakos vizsgálata           14.600,- Ft
ac) az egészségi alkalmasság soron kívüli vizsgálata           12.400,- Ft
b)  I.  és  II.  osztályú  tengeri  kedvtelési  célú  tengeri  vízijármű-vezetők  alkalmassági 
vizsgálata
ba) az egészségi alkalmasság első vizsgálata           11.300,- Ft
bb) az egészségi alkalmasság időszakos vizsgálata 9.100,- Ft
bc) az egészségi alkalmasság soron kívüli vizsgálata 6.800,- Ft
c) III. és IV. osztályú tengeri kedvtelési célú tengeri vízijármű-vezetők első alkalmassági 
vizsgálata 9.100,- Ft

10. Jogszabály által elrendelt orvosszakértői vizsgálatok és szakvéleményezés, kivéve, ha a 
vizsgálatra  és  szakvéleményezésre  társadalombiztosítási  vagy  szociális  juttatásra, 
kedvezményre való jogosultság megállapítása céljából kerül sor                                  6.800,- Ft  

11. Hivatásos sportolók sportegészségügyi vizsgálata                                                    9.100,- Ft  

12. Hivatásos sportolók további sportegészségügyi szakvizsgálata
Az 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-orr-
gégészeti vizsgálatra is kiterjedő) vizsgálat:           26.900,- Ft
ab) időszakos vizsgálat:           15.100,- Ft
b) 2. egészségügyi osztály
ba) első, illetve kibővített (terheléses EKG vizsgálatra is kiterjedő) vizsgálat:     12.900,- Ft
bb) időszakos vizsgálat: 8.600,- Ft
c) 3. egészségügyi osztály
ca) első, illetve kibővített (terheléses EKG, teljes körű szemészeti vagy teljes körű fül-orr-
gégészeti vizsgálatra is kiterjedő) vizsgálat:           26.900,- Ft
cb) időszakos vizsgálat:           15.100,- Ft

14. Az  a  mellkas-sz r vizsgálat  (tüd sz rés),  melynek  igénybevételére  nem  azű ő ő ű  
egészségügyi  hatóság  által  a  fert z  betegségek  és  a  járványok  megel zése érdekébenő ő ő  
szükséges járványügyi intézkedésekr l szóló miniszteri rendelet szerint kötelez en elrendeltő ő  
sz r vizsgálat keretében, vagy nem a kötelez  egészségbiztosítás keretében igénybe vehetű ő ő ő 
betegségek megel zését és korai felismerését szolgáló egészségügyi szolgáltatásokról és aő  
sz r vizsgálatok igazolásáról szóló miniszteri rendelet szerinti korhoz kötött sz r vizsgálatű ő ű ő  
keretében,  vagy  nem jogszabály  által  el írt,  a  szakképzésr l szóló  1993.  évi  LXXVI.ő ő  
törvény 2.  §  (1)  bekezdés   a)-c)   pontja  szerinti  szakképzési  intézményekben oktatásban   
részesül k szakmai alkalmassági vizsgálatai keretében kerül sor:ő   

A mellkas-sz r vizsgálat közfinanszírozásban érvényesíthet  díjaű ő ő

15. A foglalkoztathatóság szakvéleményezése 3.100,- Ft/fő/eset
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10. Foglalkozás-egészségügyi szolgáltatások díjai

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    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

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. 

3. A települési önkormányzat által a rendelkezésre állási támogatásra jogosultak közcélú 
foglalkoztatása esetén a beutalt személy munkaköri alkalmassági vizsgálatának díja - eltérő 
megállapodás hiányában  1900 Ft/fő/eset.

11. Vér és vérkészítmények térítési díja

12.1 A vér- és vérkészítmények díját  az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási  
finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet 13. sz. melléklete 
szabályozza.
12.2 Magyar állampolgárok számára az ellátás térítésmentes.
12.3 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.

12. Terhességmegszakítás térítési díjai a magzati élet védelméről 
szóló 1992. évi LXXIX. tv., valamint annak végrehajtásáról szóló 32/1992. (XII. 23.) 
NM rend. szerint
13.1 Térítésmentes terhesgondozásra jogosult
a) a Magyar Köztársaság területén lakóhellyel rendelkező magyar állampolgár,
b) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról 
és tartózkodásáról szóló törvény szerint a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó 
tartózkodás  jogával  rendelkező személy,  amennyiben a  polgárok személyi  adatainak és 
lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint bejelentett lakóhellyel rendelkezik,
c) az  a  harmadik  országbeli  állampolgárok  beutazásáról  és  tartózkodásáról 
szóló törvény hatálya alá tartozó személy, aki bevándorolt vagy letelepedett jogállású.
13.2 A terhesség  csak  veszélyeztetettség  vagy az  állapotos  nő  súlyos  válsághelyzete 
esetén szakítható meg az alábbi feltételekkel:
13.2.1 A terhesség 12. hetéig szakítható meg, ha
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- azt az állapotos nő egészségét súlyosan veszélyeztető ok indokolja,
- a  magzat  orvosilag  valószínűsíthetően  súlyos  fogyatékosságban  vagy  egyéb 
károsodásban szenved,
- a terhesség bűncselekmény következménye, valamint
- az állapotos nő súlyos válsághelyzete esetén.
13.2.2 A terhesség  a  fenti  esetek  fennállása  esetén  a  18.  hétig  szakítható  meg,  ha  az 
állapotos nő
- korlátozottan cselekvőképes vagy cselekvőképtelen,
- terhességét  neki  fel  nem róható  egészségi  ok,  illetve  orvosi  tévedés  miatt  nem 
ismeri fel korábban vagy az egészségügyi intézmény, illetve valamely hatóság mulasztása 
miatt haladta meg a terhesség a 12. hetet.
13.2.3 A terhesség a 20. hétig – a diagnosztikus eljárás elhúzódása esetén a 24. hétig – 
szakítható meg, ha a magzat genetikai, teratológiai ártalmának valószínűsége az 50 %-ot 
eléri.
13.2.4 A terhesség az időtartamától függetlenül szakítható meg
- az állapotos nő életét veszélyeztető egészségi ok miatt, illetve
- a magzatnál a szülés utáni élettel összeegyeztethetetlen rendellenesség fennállása 
esetén.
13.3 A terhesség megszakítását a térítésmentes terhesgondozásra jogosultakon kívül az a 
külföldi is kérheti
- aki érvényes tartózkodási engedéllyel több, mint 2 hónapja tartózkodik az ország 
területén,
- aki menekültkénti elismerését kérelmezte,
- akit a menekültügyi hatóság menedékesként befogadott, valamint
- aki nemzetközi szerződésben foglaltak alapján az ország területéről nem utasítható 
ki vagy nem irányítható vissza.
13.4 A terhesség  megszakítása,  ha  azt  nem egészségi  ok  indokolja,  az  állapotos  nő 
írásbeli kérelme alapján végezhető el.

13.5 A  beavatkozás  költségeit  az  Egészségbiztosítási  Alap  fedezi,  amennyiben  a 
terhesség megszakítására a biztosítással rendelkező állapotos nő vagy a magzatnál fennálló 
egészségi  ok  miatt  kerül  sor.  Egyebekben  a  terhességmegszakításért  fizetendő  díj 
megegyezik társadalombiztosítás szerinti finanszírozás mindenkori összegével.

13.6 A terhességmegszakítás térítési díjának 30 %-át kell megfizetni, ha
- a  terhessége  megszakítását  kérő  személy  vagy  a  vele  egy  háztartásban  élő 
házastársa, élettársa, illetőleg - az egy háztartásban éléstől függetlenül – eltartója a rendelet 
4/a.  számú  melléklet  1.  pontjában  meghatározott  valamely  pénzbeli  szociális  ellátásra 
(munkanélküliek  jövedelempótló  támogatása,  munkanélküliek  járadéka,  nyugdíj  előtti 
munkanélküli  segély,  ápolási  díj,  sorkatonai  családi  segély,  rendszeres gyermekvédelmi 
támogatás, időskorúak járadéka) jogosult, az ellátás folyósításának időtartama alatt, vagy
- a kérelem benyújtását megelőző 6 hónapon belül a kérelmező, illetőleg házastársa 
rendkívüli szociális segélyben vagy átmeneti segélyben részesült.

13.7 A terhességmegszakítás térítési díjának 50 %-át kell megfizetni, ha a kérelmező, 
illetve  házastársa,  a  gyermekgondozási  segély  tekintetében  a  kérelmező  vagy  a 
kérelmezővel  közös gyermekére  tekintettel  a  kérelmezővel  közös  háztartásban  élő  más 
személy a rendelet  4/a. számú melléklet  2. (gyermekgondozási segély,  gyermeknevelési 
támogatás,  átmeneti  járadék,  rendszeres  szociális  járadék)  vagy  3.  pontjában  (öregségi 
nyugdíj, rokkantsági járadék, rokkantsági nyugdíj, baleseti rokkantsági nyugdíj) szereplő 
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valamely  pénzbeli  ellátásra  jogosult,  az  ellátás  folyósításának  időtartama  alatt,  feltéve, 
hogy a 3.  pontban felsorolt  ellátás  nem éri  el  a  mindenkori  öregségi  nyugdíjminimum 
összegének kétszeresét.

13.8 Nem kell a terhességmegszakításért térítési díjat fizetni
- a szociális intézményben lakó személynek,
- az átmeneti gondozásban részesülő, valamint az átmeneti és tartós nevelésbe vett 
kiskorúnak, továbbá az utógondozásban részesülő fiatal felnőttnek,
- a  rendelet  4/a.  számú  melléklet  3.  (öregségi  nyugdíj,  rokkantsági  járadék, 
rokkantsági nyugdíj, baleseti rokkantsági nyugdíj) vagy 4. pontjában (rendszeres szociális 
segély,  fogyatékossági  támogatás,  vakok  személyi  járadéka,  magasabb  összegű  családi 
pótlék) meghatározott valamely pénzbeli ellátásra jogosult kérelmező, illetőleg házastársa 
vagy  a  magasabb  összegű  családi  pótlékra  közös  gyermekükre  tekintettel  jogosult,  a 
kérelmezővel  egy háztartásban élő személy esetén,  az ellátás  folyósításának időtartama 
alatt,  feltéve, hogy a 3. pontban meghatározott ellátás mértéke nem éri el a mindenkori 
nyugdíjminimum összegét,
- aki menekültkénti elismerését kérelmezte,
- akit a menekültügyi hatóság menedékesként vagy befogadottként elismert, valamint
- aki nemzetközi szerződésben foglaltak alapján az ország területéről nem utasítható 
ki vagy nem irányítható vissza.

13. Részleges  térítés  mellett  igénybe  vehető  egészségügyi 
szolgáltatások

14.1 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  nem  a  beutalón  szereplő  egészségügyi 
szolgáltatónál veszi igénybe,
- a külön jogszabályban foglalt terhesgondozás és a szülészeti ellátás kivételével az 
ellátást végző orvos megválasztása esetén.
14.2 Ezekben  az  esetekben  a  kiegészítő,  részleges  térítési  díj  mértéke  annak  az 
összegnek  a  30  %-a,  amely  az  adott  ellátásért  az  E.  Biztosító  felé  elszámolható,  de 
maximum 100.000,- Ft.

14. A  jogszabály  által  meghatározott  térítési  díjak  tekintetében 
gyakorolható méltányossági jogkörök

15.1 A Megyei Egészségbiztosítási Pénztár 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.
15.1.2 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 
költségér l, valamint  implantátum vagy egyéb speciális  eszköz esetén a  magyarországiő  
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forgalmazó árajánlatát. Tartalmaznia kell továbbá a biztosított nyilatkozatát a saját és a 
vele  közös  háztartásban  él k által  -  a  kérelem  benyújtását  megel z  12  hónapban  -ő ő ő  
megszerzett jövedelemr l. ő
15.1.3 Az  átvállalt  térítési  díjat  az  OEP  a  beavatkozás  elvégzését  követően,  kórházi 
zárójelentés vagy a klinikai összefoglaló, valamint a beavatkozás, illetve a felhasználásra 
került  anyag,  eszköz  költségét  igazoló  számla megküldése  után  utalványozza  az 
egészségügyi szolgáltató részére.
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III. Fejezet: Szolgáltató által megállapítható térítési díjak

15. 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.

16.1 Nem  biztosított  magyar  és  külföldi  állampolgárok  részére  nyújtott 
egészségügyi szolgáltatások térítési díja

16.1.1. Járóbeteg-szakellátás  
első orvosi vizsgálat 5.500,- Ft
további (kontroll) vizsgálat 3.600,- Ft
kezelések, eljárások

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).

16.1.2. 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 Euromedic NEK Kft részére kell megtéríteni.

16.1.3 Fekvőbeteg ellátás (hotel szolgáltatás díja 1 ápolási napra):  

Aktív ellátásban
1-2 ágyas szoba           21.000,-Ft
2 ágyas szoba egyedüli igénybevétel esetén           30.000,- Ft
3-4 ágyas szoba           14.000,- Ft
4 ágy feletti szoba           8.500,- Ft

ha a szobához önálló fürdő és WC tartozik   +3.500,- Ft/nap
Intenzív Osztály (PIC is)           50.000,- Ft
Postoperatív őrző           35.000,- Ft
Krónikus és rehabilitációs ellátás (külföldi állampolgár számára, ide értve az  EU 
tagállamainak állampolgárait is)           8.500,- Ft/nap
Koraszülött és Csecsemő Osztály
gyermeke mellé kísérőként felvett anya 2.000,- Ft
Fenti összegek a kórházi étkezést magukban foglalják
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16.1.4 Műtétek, beavatkozások  :

kis műtét           25.000,- Ft
közepes műtét           60.000,- Ft
nagy műtét         110.000,- Ft
különleges műtét         210.000,- Ft

A műtétek, beavatkozások felsorolását osztályonkénti bontásban a 3-8. sz. mellékletek 
tartalmazzák.
16.1.5     Egyszer használatos eszközök, különféle implantátumok  :     tételes áron (+ÁFA)
16.1.6     Anaesthesiológia:  
általános           35.000,- Ft
speciális (epidural)           25.000,- Ft
16.1.7 Gyógytorna szolgáltatások:
Gyógytorna és fizikoterápia térítési díja a rehabilitációs fekvőbeteg ellátás során  

   10.000,- Ft/nap

17. Krónikus és rehabilitációs osztályon fizetendő térítési díjak

Krónikus és rehabilitációs osztályon fizetendő térítési díjak krónikus ágyon fekvő beteg 
esetében a 11. naptól, a rehabilitációs ágyon fekvő betegnél a 21. naptól kezdve:
17.1 Az I. számú krónikus osztályon:  
1-2 ágyas szoba           800 Ft/nap
3-4 ágyas szoba           500 Ft/nap
5-től ágyas szoba           350 Ft/nap
17.2 A II. számú osztályon:  
a) 100 ágyas részlegen
1 ágyas szoba        3.000 Ft/nap
2 ágyas szoba        1.800 Ft/nap
3 ágyas szoba        1.400 Ft/nap
4 ágyas szoba        1.000 Ft/nap
b) 70 ágyas részlegen (a térítési díj az első naptól fizetendő!)
1 ágyas szoba        3.900 Ft/nap
2 ágyas szoba        3.300 Ft/nap
3 ágyas szoba        2.800 Ft/nap
4 ágyas szoba        2.600 Ft/nap
5 ágyas szoba        2.300 Ft/nap
17.3 III. - IV. - V. számú krónikus osztályokon, valamint a pszichiátriai rehabilitációs, az   
onkológiai rehabilitációs, a kardiovascularis rehabilitációs, a posztoperatív és poszttraumás 
rehabilitációs osztályon és a belgyógyászati rehabilitációs osztályon:
1-2 ágyas szoba        1.000 Ft/nap
3-4 ágyas szoba           600 Ft/nap
5-től ágyas szoba           500 Ft/nap

24



18. 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

19. 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
A halotthűtéssel kapcsolatos tájékoztató levelet lásd a 2. sz. mellékletben.

20. Egészségügyi dokumentációk szolgáltatási és másolási díja
(kivétel a kötelezően továbbítandó dokumentáció)
21.1 Egyszeri ügyintézési díj, amely minden esetben fizetendő       1.500,- 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. 
21.2 Az  egészségügyi  dokumentáció  szolgáltatására  vonatkozó  eljárásrendet  az 
Intézmény  8/2008.  (II.  01.)  számú  Főigazgatói  utasítással  kiadott  Az  egészségügyi  és  
hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezelésének és védelmének szabályzata tartalmazza.

21. A Szolgáltató által meghatározott térítési díjakkal kapcsolatos méltányossági 
(mérséklési, illetve elengedési) jogok szabályozása
Az Intézmény dolgozói számára szükséges ambuláns diagnosztikai vizsgálatok elvégzésére 
– az Intézmény vezetésének döntése alapján az alábbi rendelkezések vonatkoznak:
- Alkalmassági, illetve időszakos szűrővizsgálatok szükségessége esetén a beutalót a 
foglalkozás-egészségügyi  szolgálat  adja  ki,  amelyen  feltünteti  az  „SD” (saját  dolgozó) 
jelzést. A vizsgálatok kódolása a „4”-es térítési kategóriában történik.
- Bármilyen  egészségügyi  indikáció  alapján  szükséges  vizsgálat  esetén  beutalót 
adhat minden, Intézményünkkel jogviszonyban álló orvos, a beutalón feltüntetve az „SD” 
(saját dolgozó) jelzést. A vizsgálatok kódolása „4”-es térítési kategóriában történik.
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IV. Fejezet: A befizetés és behajtás rendje

22. A Kórház köteles a biztosítottakat az ellátás igénybevételét megelőzően a díjfizetési 
kötelezettségről tájékoztatni.

23. A jelen szabályzatban foglalt térítési díjak beszedésére a pénzbeszedéssel megbízott 
személyeknek „ÁTVÉTELI ELISMERVÉNY"-t (50x3 lapos tömb, a kitöltési mintát lásd: 
9. sz. melléklet) kell biztosítani, amit a Pénzgazdálkodási Osztályon szigorú számadású, 
hitelezett nyomtatványként kötelező nyilvántartani és az intézet adószámos bélyegzőjével 
kell ellátni.
23.1 Az  Intézetben  rendszeresített  adatlapot  a  vizsgálatot  végző  orvos  állítja  ki  3 
példányban,  tételesen  felsorolva  –  vizsgálatonként  –  a  fizetendő  díjakat.  Kitöltésének 
helyességéért a vizsgálatot végző orvos a felelős, melynek alapján a fizetendő térítési díj 
végösszegével egyezően az ÁTVÉTELI ELISMERVÉNY mindhárom példányát átírással 
kell kiállítani és a beszedett összeget az első munkanapon az Intézet házipénztárába kell 
befizetni.
23.2 A kitöltött nyomtatvány első – Nyugta elnevezésű - példányát a fizetést teljesítőnek 
kell  átadni.  A  készlet  második,  Nyugtamásolat  elnevezésű  példányát  -  és  egyidejűleg 
átírással a harmadik Tőpéldányt - a fizetést teljesítővel is alá kell íratni.
23.3 Ha  a  fizetésre  kötelezett  szervezet  vagy  személy  és  a  befizető  személye  nem 
azonos, akkor a szövegrészben fel kell tüntetni mind a befizető, mind a fizetésre kötelezett 
(megbízó) nevét. A nyugtamásolaton a befizetést ténylegesen teljesítő személy aláírásának 
kell szerepelnie.

24. A  beszedett  készpénz  házipénztárba  történő  befizetésénél  a  Nyugtamásolat 
példányon  és  egyidejűleg,  átírással  a  harmadik  Tőpéldányon  –  a  pénztárosnak fel  kell 
tüntetnie a bevételezés keltét és a bevételi pénztárbizonylat (10. melléklet) sorszámát. A 
bevételezett összegről ki kell állítani a Bevételi pénztárbizonylatot, melyhez csatolni kell a 
Nyugtamásolatot.  A pénztárbizonylat  másodpéldányát  képező nyugtát  a  pénztárosnak a 
pénzbeszedéssel megbízott részére kell átadni.
24.1 Ha egyszerre  több tétel  befizetésére  kerül  sor,  akkor  a  nyugták  sorszámát  és  a 
beszedett  összegeket  a pénztárbizonylaton részletezni  kell  és csatolni  a felsorolt  összes 
nyugtamásolatot.
24.2 A tőpéldányokat tartalmazó betelt nyugtatömböket a pénzbeszedéssel megbízottól 
be kell vonni és az elévülési határidőig meg kell őrizni.
24.3 Az  ÁTVÉTELI  ELISMERVÉNY  és  az  adatlap  helyes  kitöltéséhez  nyújtott 
„Minta" a mellékletek között található.

25. Ha a beteg nem tud fizetni, akkor Kötelezvényt (mind a járó-, mind a fekvőbetegek 
vonatkozásában magyar, német és angol nyelven lásd: 11, 11/a-b, valamint a 12, 12/a-b sz. 
mellékletek) kell vele aláíratni, melynek minden részét kötelező kitölteni olvashatóan (név, 
lakcím,  fizetendő  összeg,  tanúk)  és  1  példányt  az  ellátott  részére  át  kell  adni.  A 
kötelezvényt 24 órán belül a Pénzgazdálkodási Osztályra kell eljuttatni a behajtás mielőbbi 
megkezdése céljából.
25.1 Kötelezvény  járóbeteg  -  ellátás  esetén  csak  rendkívüli  esetben  alkalmazható,  a 
befizetést a vizsgálat megkezdése előtt teljesíteni kell.

26. Előjegyzett  beteg  öt  napi  ellátási  díjának  megfelelő  előleg  befizetését  követően 
kerülhet csak felvételre.
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26.1 Az előjegyzett beteg távozáskor megkapja az előleg levonásával korrigált számlát, 
melyet távozása előtt köteles készpénzzel kiegyenlíteni.

27. Az OEP felé történő havi jelentésekből  a tárgyhót  követő 15-ig a Betegfelvételi 
Iroda  név  szerinti  jelentést  köteles  leadni  a  Pénzgazdálkodási  Osztályra  a 
fizetőköteles betegek – osztályos bontású - pontszám szerinti tételes felsorolásáról, 
amire  a  pénztár  köteles  felvezetni  a  befizetés  napját  és  a  bevételi  bizonylat 
sorszámát.

28. A krónikus és rehabilitációs osztályokon a térítési díjak befizetése a 11. és 21. 
naptól a következők szerint történik:
28.1 Az  osztályon  ápoltakkal,  illetve  azok  hozzátartozóival  a  csatolt 
Kötelezettségvállaló nyilatkozatot (13. sz. melléklet) kell kitöltetni és aláíratni felvételkor.
28.2 A dokumentumok 1 eredeti + 2 másolati példányban készülnek, melynek
- eredeti  példánya  a  Pénzgazdálkodási  osztályé,  melyet  2  munkanapon  belül  kell 
eljuttatni,
- egy másolati példány a betegé, illetve a kötelezettségvállaló hozzátartozóé,
- egy másolati példány az ápoló osztályé.

29. A részleges  térítési  díj  befizetése  érdekében a  befizetőnek  az  osztályon  csekket 
bocsátanak rendelkezésére, melyen mindig a tárgyhavi aktuális díj összegét kell feltüntetni. 
A csekken hivatkozni kell a beteg nevére az osztály megjelölésével. Tárgyhónapot követő 
hó 5-ig a főnővér vagy megbízottja összesítő jelentést küld a Pénzgazdálkodási osztályra 
az előírt fizetendő térítési díjakról, amit a Betegfelvételi Iroda listájával egyeztetni kell.
29.1 Az Alsó erdősori részlegben a befizetésről a 2. sz. pénztár számlát ad, míg a többi 
telephelyen történő befizetésekről a Pénzgazdálkodási Osztály állítja ki a számlát.
29.2 A beteg, illetve a hozzátartozó figyelmét az osztályra történő felvételekor fel kell 
hívni arra, hogy a 11. illetve 21. ápolási naptól térítésköteles ellátásban fog részesülni.
29.3 1 havi díjhátralék esetén a jogosultság megszűnik.
29.4 A beteg más  osztályra  történő áthelyezésekor,  távozásakor  vagy halála  esetén  a 
Pénzgazdálkodási Osztályt 1 munkanapon belül értesíteni kell.

30. Befizetések a Baleseti Központban

30.1 A Baleseti  Központ (Bp., VIII.  Fiumei út 17. ) területén a térítési  díj  fizetésére 
kötelezettek
- a Központi Baleseti Ambulancián (továbbiakban KBA) és
- a Dologház utcai recepción (továbbiakban recepció)
tehetnek eleget befizetési kötelezettségüknek, mely történhet készpénzben (csak forintban), 
valamint bankkártyával a számlavezető OTP által kihelyezett POS terminálon keresztül.
30.2 A térítésköteles ellátások díját kizárólag számla ellenében lehet átvenni, melynek 
kezelésére a fenti pénzbeszedő helyek felhatalmazással rendelkeznek.
30.3 A beteg részére az elvégzendő vizsgálatokról kötelezvényt  (lásd: 11, 11/a-b, 12, 
12/a-b. mellékletek) kell kiállítani 2 példányban, mely tartalmazza a beavatkozásokat és a 
térítési díjak összegét is, melynek alapján a beteg befizetését követően a Központi Baleseti 
Ambulancia dolgozója kiállítja a számlát és eredeti példányát átadja a betegnek a kitöltés 
alapjául  szolgáló  adatlappal  együtt.  Ezt  követően  felvezeti  a  Jelentőbe  az  előírt 
adminisztrációt, ami az így beszedett bevételek elszámolását biztosítja a házipénztár felé.

31. A  Jelentő  (két  példányos)  saját  készítésű  nyomtatvány,  mely  a  készpénz 
elszámolást,  valamint  a  fizető  betegek  teljeskörűségének  dokumentálását  hivatott 
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biztosítani
 a  műszakok  átadás-  átvétele,  valamint  a  pénztár  közbeiktatásával  a  pénzgazdálkodási 
osztály felé, ezért oldalai folyamatos sorszámmal ellátottak.
A sorszámot minden év január 1. napjával 1-es számmal kell indítani.
31.1 Az oldalakat műszakonként kell vezetni és műszakváltáskor összesítve kell leadni a 
váltótársnak.
31.2 Az összesítésnek tartalmaznia kell, hogy hány fizető és hány kötelezvényes beteg 
fordult meg, a befizetéseket és a készpénzt összesíteni kell, majd feltüntetni az átadó és az 
átvevő nevét.
31.3 A Jelentő füzetet a következők szerint kell vezetni:

- A jobb felső sarkán fel kell tüntetni a műszakkezdés dátumát.
- A  sorszám  rovatot  folyamatosan  kell  vezetni,  függetlenül  attól,  hogy  a 

térítésköteles beteg befizette-e a kezelés díját vagy sem.
- A jelzés rubrikába az alábbi rövidítések kerülhetnek:
 FEK: az intézetbe felvett térítésköteles beteg
 FT: a forinttal fizető
 KÖT:  a  kötelezvényt  aláíró  térítésköteles  járóbeteget  jelent  (ez  utóbbi  csak 
kivételesen indokolt esetben fordulhat elő).
- A „Törzsszám” és a „beteg neve” rovatok kitöltése értelemszerű.
- A „Bevételi  bizonylat  száma” rovatba a  készpénzfizetési  számlatömb sorszámát 
kell beírni.
- Ha a beteg felvételre kerül vagy kötelezvényes, ezt a rovatot ki kell húzni.
- A „Bevétel” oszlopban a számla összegével megegyező Ft-ot kell beírni, amit a 
beteg befizet.
- Műszakváltáskor  a  lap  alján  az  összesítés  után  tételesen  fel  kell  tüntetni  az 
összegen kívül a számlatömbök következő sorszámát és a kazettában lévő (pénztárba még 
le nem adott) készpénz értékét.

32. A dokumentumok kezelése
32.1 Befizetés esetén
- A  betegnél  marad  egy  példány  Ambuláns  lap,  egy  példány  ellátási  jegyzék, 
valamint a számla eredeti példánya.
- A Pénztárba  leadásra  kerül  a  számla  másolati  példánya,  hozzáfűzve  az  ellátási 
jegyzék  megfelelő  másodpéldányához,  a  pénztári  jelentő  megfelelő  oldalának  vagy 
oldalainak kitépett eredeti példányával.
- A  Recepciónál  marad  a  forgalomban  lévő  pénztárjelentő,  a  forgalomban  lévő 
készpénzfizetési számlatömb.
- A betelt pénztárjelentő őrzéséről a Betegfelvételi iroda vezetője gondoskodik,
- míg a betelt számlatömbök a pénztárba kerülnek visszaadásra.
32.2 A befizetés elmaradása esetén
- A betegnél marad egy példány Ambuláns lap, egy példány Kötelezvény (másolati 
példány annak dokumentálására, hogy mit írt alá a beteg).
- A Fiumei úti  pénztárba leadásra kerül egy példány Kötelezvény (hozzáfűzve az 
ellátási jegyzék és az Ambuláns lap megfelelő -aláírásokkal ellátott- példányaihoz).
- Befizetés  elmaradása  esetén  számla  nem  állítható  ki,  a  behajtásról  a 
Pénzgazdálkodási osztály gondoskodik.
- A recepció birtokában marad a forgalomban lévő Pénztári jelentő, a forgalomban 
lévő készpénzfizetési számlatömbbel, bennük a ki nem tépett példányokkal.
32.3 A  Központi  Baleseti  Ambulancián  (KBA)  ellátott,  majd  kórházi  fekvőbeteg 
ellátásra felvett beteg számláján fel kell tüntetni az ambulancia ellátási költségét is.
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V. Fejezet: Hatályba lépés, közzététel

33. A  jelen  Szabályzat  végrehajtásához  szükséges  intézkedések  megtétele  és 
ellenőrzése a főigazgató hatás- és jogköre, aki jogosult a fenti feladatokat az általa kijelölt 
személyekre írásban átruházni.

34. A behajtással  kapcsolatos  eljárási  rend  intézkedései  és  ellenőrzései  a  gazdasági 
igazgató  hatás-  és  jogköre,  aki  ezen  feladatot  a  pénzügyi  osztályvezetőre  írásban 
átruházhatja.

35. Jelen  Szabályzat  a  Gyógyszerészeti  és  Egészségügyi  Minőség-  és 
Szervezetfejlesztési Intézet általi jóváhagyása napját követő 30. napon lép hatályba. Ezzel 
egyidejűleg  a  térítési  díjakról  rendelkező  Fővárosi  Közgyűlés  Egészségpolitikai  és 
Szociális Bizottsága 34/2011. (03.21) számú határozatával jóváhagyott Intézeti Szabályzat 
a hatályát veszti.

36. A Szabályzat és mellékletei - jogszabály, illetve finanszírozási feltételek változása 
esetén - évente felülvizsgálatra kerülnek.

Mellékletek (nyilatkozatok, nyomtatványok, igazolások)

Mellékletek

1. Egészségügyi  ellátás  igénybevételére  jogosító  igazolványok, 
igazolások (Európai Egészségbiztosítási Kártya, EEK-t helyettesítő igazolás, stb.)
2. Halotthűtési díjjal kapcsolatos tájékoztató
3. Az „A" Sebészeti Osztályon végzett műtétek
4. A Szülészeti-Nőgyógyászati Osztályon végzett műtétek
5. A Szemészeti Osztályon végzett műtétek
6. Az Urológiai-Sebészeti Osztályon végzett műtétek
7. A Fül-Orr-Gége Osztályon végzett műtétek
8. A Traumatológiai Osztályokon végzett műtétek
9. Átvételi elismervény/nyugta
10. Bevételi pénztárbizonylat-minta
11. Kötelezvény (járóbeteg, TAJ-szám utólagos bemutatására vagy az ellátás díjának 
kifizetésére)
11/a. Kötelezvény német nyelven (járóbeteg, TAJ-szám utólagos bemutatására vagy az 
ellátás díjának kifizetésére)
11/b. Kötelezvény angol nyelven (járóbeteg, TAJ-szám utólagos bemutatására vagy az 
ellátás díjának kifizetésére)
12. Kötelezvény (külföldi fekvőbeteg részére)
12/a. Kötelezvény német nyelven (külföldi fekvőbeteg részére)
12/b. Kötelezvény angol nyelven (külföldi fekvőbeteg részére)
13. Kötelezettségvállaló nyilatkozat térítéses osztályon fizetendő díj kifizetésére
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2. sz. melléklet

PÉTERFY SÁNDOR UTCAI KÓRHÁZ-RENDELŐINTÉZET ÉS BALESETI KÖZPONT
1076 Budapest, Péterfy Sándor u. 8 – 20.                                                                                       

Elhunyt adatai
Név: …………………………………
Lakcím: ……………………………...
A halál időpontja: …………………...

Tisztelt Hozzátartozó!

Tájékoztatom arról, hogy az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvénynek a halottakkal 
kapcsolatos  rendelkezései  végrehajtásáról,  valamint  a  rendkívüli  halál  esetén  követendő 
eljárásról szóló 34/1999. (IX. 24.) BM – Eüm – IM együttes rendelet 15. § (3) bek. alapján:

„A  holttestnek  a  boncolás  helyéről  a  temetőbe,  temetkezési  emlékhelyre  vagy 
hamvasztóüzembe  történő  szállításának,  valamint  tárolásának,  hűtésének  költségei a 
halottvizsgálati  jegyzőkönyv  kiállítását  –  ha  az  eltemettetéshez,  illetve  elhamvasztáshoz 
hatóság  engedélye  szükséges,  akkor  az  engedély kiadása  napját,  illetve  az  engedélyben  a 
temetés legközelebbi időpontjaként megjelölt napot – követő első munkanaptól azt terhelik, 
aki törvény alapján az elhunyt eltemettetésére köteles, illetve az eltemettetést vállalja.”

Fentiek értelmében a halotthűtés  díja a halottvizsgálati  bizonyítvány eltemettető által  való 
kézhezvételtől számítottan:

1-8. nap 0,- Ft
9. naptól 2 500,- Ft + ÁFA/nap.

Kérem, hogy a kiszámított  hűtési  díjat  a Kórház házipénztárába vagy munkatársaink által 
rendelkezésre bocsátott csekken szíveskedjen befizetni.

Budapest, 20……………………………..

Zsarnay István
gazdasági igazgató

A fizetési kötelezettséget, annak mértékét tudomásul vettem:
Az eltemettető adatai:
Név: …………………………………………………………………..
Lakcím: ………………………………………………………………
Személyi igazolvány száma: …………………………………………

………………………………………..
aláírás



3. sz. melléklet

„A” SEBÉSZETI OSZTÁLY

Egyszerű műtétek:
Bőrexcisio
Gyulladás miatti feltárás
Necrectomia
Nyirokcsomó eltávolítás
Fissura ani miatti műtét ( excisio)
Fistula ani miatti műtét (exstirpatio)
Haemorrhoidectomia
Emlő excisio

Közepes műtétek:
Tracheostomia
Lumbalis sympathectomia
Embolectomia
Varicectomia
Ventricularis fekélyperforatio sutura
Appendectomia
Hernioplastica
Hasfali sérv, hasfali reconstructio

Nagyműtétek:
Strumectomia
Carotis reconstructio
I. bordaresectio
Femoro-poplitea-cruralis bypass
Hiatus hernia miatt refluxgátló műtét
Gyomorresectio
Vastagbél resectio
Végbél resectio
Cholecystectomia

Különleges műtétek:
Nyelőcső resectio
Májresectio
Pancreas resectio
Thoracotomiával végzett nagyobb műtétek
Aortoiliacalis érreconstructio



4. sz. melléklet

SZÜLÉSZETI - NŐGYÓGYÁSZATI OSZTÁLY

Egyszerű műtétek:
Curettage
IUD eltávolítás
Loop conisatio
Bartholin-mirigy műtétei
Kolpotomia
Terhességmegszakítás
Wurm-műtét

Közepes műtétek:
Hüvelyplastica
Laparoscopia
Adnexműtétek
Méhenkívüli terhesség
Sterilisatio
TVT műtét
Portioplastica
Emlő tumorkimetszés

Nagyműtétek:
Hasi méheltávolítás
Hüvelyi méheltávolítás
Császármetszés

Különleges műtétek:
Radicalis méh -és függelékeltávolítás
Kismedencei nyirokcsomóeltávolítás
Emlőablatio block dissectioval



5.sz. melléklet

SZEMÉSZETI OSZTÁLY

Egyszerű műtétek:
Canaliculus lacrimali kő, idegentest eltávolítás
Ductus nasolacrimalis kő, idegentest eltávolítás
Chalazion  drainage
Hordeolum drainage
Incisio palpebrae
Cantothomia
Resectio palpebrae
Excisio cutis palpebrae 
Epilatio pilorum, cryochir. seu electr.
Idegentest eltávolítás a kötőhártyából incisioval
Adhaesiolysis conjunctivae seu/et palpebrae
Sutura conjunctiva
Abrasio corneae

Közepes műtétek:
Dacryoadenectomia
Dacryocysta kő, idegentest eltávolítás
Dacryocystectomia
Reconstructio canaliculi lacrimalis
Tarsectomia
Epicantus műtét
Szemrés helyreállítás
Ectropium ellenes műtét
Entropium ellenes műtét
Alsó szemhéj ectropium elleni műtétje
Punctum lacr. eversio elleni műtétje
Plastica palpebrae
Plastica palpebrae sec. Blaskovics
Plastica palpebrae graudalis
Plastica palpebrae arcuatra hungarica
Blepharroraphia totalis
Blepharroraphia  lateralis
Exstirpatio laesionis palpebrae plasticamque
Tenotomia seu myotomia musculi oculi
Resectio musc. oculi cum/sine retro-antipositionen
Retropositio musc. oculi
Antepositio musculi oculi
Traspositio musc. oculi
Szemizmok adhaesioinak megszüntetése
Myotomia globularis oculi
Reconstructio et plastica conjunctivae
Keratoplastica conjunctivalis
Pterygium excisio
Sutura corneae
Gonioplastica c. laser
Trabeculoplastica



Iridotomia
Capsulotomia lentis
Cryopexia transconj.(transscl.retinae)chorioideae

Nagyműtétek:
Dacryocysto-rhinostomia
Canaliculi-(dacryocysto)-rhinostomia
Trabeculectomia
Excisio prolapsus iridis
Sphincterotomia iridis, sphincterolysis
Iridectomia
Iris plastica, varrat
Adhaesiolysis intraocularis segmentis anterioris
Repositio prolapsus iridis
Adhaesiolysis intraocularis
Synechiolysis intraocularis
Idegentest eltáv. szemlencséből (incisio, mágnes)
Lencse intracapsularis eltávolítása
Lencse extracapsularis eltávolítása
Phacoemulsificatio
Anterior Chamber Lens implantatio
Posterior Chember Lens implantatio
Anterior Chember Lens igazítás
Posterior Chember Lens igazítás
Szürkehályog műtét phacoemulsificatios módszerrel, hajl. műlencse
Extractio pseudophacos anterioris
Extractio pseudophacos posterioris
Scleralis plomb. implant.
Resectio sclerae
Cerclage bulbi
Vitrectomia, pars plana
Vitrectomia, open sky
Bulbus enucleatio

Speciális műtét:
Keratoplastica perforans totalis



6. sz. melléklet

UROLÓGIAI-SEBÉSZETI OSZTÁLY

Egyszerű műtétek (beavatkozások):
Katéterezés
Paraphimosis repositio
Incisio dorsalis preputii
Phimotomia
Phimoplastica
Adhaesiolysis
Frenulotomia
Preputium sutura
Detorquatio testis (vértelen)
Verruca eltávolítás
Hydrokele szúrcsapolás
Uk felvezetés
Dupla „J” katéter (felvezetés-eltávolítás)
Biopsia testis
Biopsia epididymis
Prostata tűbiopsia
Húgycsőpolyp eltávolítás
Gátmetszés
Vasectomia
Meatotomia
Húgycsőtágítás

Közepes műtétek:
Epididymectomia
Orchiectomia
Here reconstructios műtétek
Semicastratio
Prostata tályog megnyitása
Prostata transurethralis spirál elhelyezés
Hydrokelectomia
Spermatokelectomia
Varicokelectomia
Dormia kőextractio
Feltárásos vesebiopsia
Percutan epicystostomia
Cystotomia - epicystostomai behelyezés
TUR - biopsia
Transurethralis idegentest eltávolítás
Ureterokele transurethralis electroincisio
Urethroscopia
Transurethralis electrocoagulatio

Nagyműtétek:
Ureterotomia
Nephropexia
Pólus resectio



Cavernotomia
Transrenalis drainage
Nephrectomia
Nephrectomia radicalis
Heminephrectomia
Pyelotomia
Pyelo - calycotomia
Pyelonplastica et resectio pyelo - ureteralis A - H
Pyelonplastica pyelo - ureteralis határ res. nélkül
Marginalis nephrotomia
Hemipelvectomia
Decapsulatio renis
Deligatio ureteris
Adrenalectomia
Amputatio penis
Emasculinisatio
Elülső húgycső partialis resectioja
Excisio indurationis penis plastica
Extrophia vesicae urinariae definitív műtéte
Anastomosis uretero - ureteralis latero - lateralis
Anastomosis uretero - ureteralis termino - terminalis
Biopsia renis intraoperativa
Biopsia glandulae suprarenalis operativa
Retropubicus urethra felfüggesztés ( Marschall - M - K )
Retropubicus urethra felfüggesztés endoscopos műtét
Burch műtét
Semicastratio alta
Orchidopexia
Chordectomia penis
Hemicystectomia
Hátsó húgycső lebeny - plastica
Hátsó húgycső transpubicus reconstructio
Húgycső recosntructios műtét Bengt - Johanson szerint
Húgycső resectio
Húgyhólyag diverticulum extravesicalis eltávolítása
Húgyhólyag diverticulum intravesicalis eltávolítása
Húgyhólyag diverticulum kombinált eltávolítása
Húgyhólyag sipoly zárása - interpositum behelyezése
Húgyhólyag sipoly zárása - transperitonealis
Húgyhólyag sipoly zárása -transvesicalis
Húgyhólyag sipoly zárása - vaginalis
Húgyhólyag sutura
Húgyhólyagfal resectio
Húgyhólyagkupola resectio
Hólyagnyak Y - V plastica
Vas aberrans resectio
Vesecysta resectio
Nephropexia
Prostatectomia transvesicalis
Prostatectomia radicalis
Húgyhólyagkő endoscopos eltávolítása



Húgyhólyagkő endoscopos zúzása - hydraulicus
Húgyhólyagkő endoscopos zúzása - mechanikus
Húgyhólyagkő endoscopos zúzása - UH-val
TUR - tu. ves. urin. therapeutic
TUR - tu ves urin. palliativa
TUR - colli ves. urin.
TURP
Transurethralis hólyag divert. szájadék bemetszése
Transurethralis prostata incisio
Urachus cysta vagy sipoly kiirtás
Ureter strictura endoscopos bemetszése
Ureter strictura tágítása ballon katéterrel
Ureter sutura fistula zárás
Ureter áthelyezés retroperit. fibrosis miatt
Ureterotomia totalis
Uretero cutaneoctomia
Uretero endoscopos resectio
Ureter szalag plastica
Anti incontinentia műtét
Ureterolysis
Ureterorenoscopos kőeltávolítás
Ureterorenoscopos kőzúzás - hydraulicus
Ureterorenoscopos kőzúzás - UH-val
Uteroscopos percutan antegrad kőkiemelés
Uteroscopos percutan antegrad kőzúzás UH-val
Uteroscopos percutan antegrad hydraulicus
Neoimplantatio ureteris sec. Politano-Leadbetter
Ureterotomia sec. Davis
Ureterotomia alsószakasz, középső és felső szakasz
Urethra anastomosis
Urethra sutura
Urethrectomia
Urethrostomia
Urethrostomia zárás
Urethrotomia externa (kő, idegentest, stb. eltáv. )
Urethrotomia interna - otis
Urethrotomia interna - opticus
Exploratio retroperitonei
Retriperitonealis vérzés ellátása
Endocalycotomia renis percutanea
Nephropexia percutanea endoscopica
Endopyelotomia
Nephroscopos percutan kőzúzás - UH-val
Nephroscopos percutan kőkiemelés
Vesecysta punctio és leszívás röntgen vez.
Vesecysta leszívás és sclerotisatio UH vez.
Plastica penis sec. Cecil - Michalowsky
Plastica penis sec. Denis - Browne
Plastica penis sec. Dupley
Plastica penis sec. Edmunds
Plastica penis sec. Mathieu



RLA
Lymphadenectomia pelveos minoris
Lymphadenectomia retroperitonealis salvage
Lymphadenectomia retroperitonealis debulking
Lymphadenectomia retroperitonealis modificatis
Hypotermiás veseműtét

Különleges, speciális műtét:
Cystectomia radicalis et ureterosigmoideostomia sec. Coffey
Cystectomia radicalis et uretero - ileo - cutaneostomia l.u.
sec. Bricker
Húgyhólyagpótlás ileummal Studer szerint 
Húgyhólyagpótlás sigmabetéttel
Húgyhólyagpótlás egyéb bélszakasszal



7. sz. melléklet

FÜL - ORR - GÉGE OSZTÁLY

Egyszerű műtétek:
Adenotomia ITN-ben közepes
Tonsillectomia ITN-ben közepes
Septum correctio ITN-ben közepes
Exstirpatio npl. epiphar.
UPPP

Közepes (kisközepes) műtétek:
FESS
LMC
Oesophagoscopia
Exstirp. Igl. colli
Tracheotomia
Exstirp. gl. submand.
Cysta colli
Op. rad.
Mastoidectomia
Plast. aur. + op. sec. H.
Laser
Rhinoplastica
PEG
Explor. n. VII.
Explor. sin. front.
Op. sec. Luc-Caldwell
Laterofix. chord. voc.
Exstirp. npl. diaphr. oris

Nagyműtétek:
Exstirp. tot. lar.
Exstirp. part. lar.
Chordectomia
RND
Tracheotomia

Különleges műtétek:
FESS minősített esetei
Tympanoplast
Stapedectomia



8 sz. melléklet

TRAUMATOLÓGIA

Egyszerű műtétek:
Seb-excissio (elsődleges, halasztott, vagy másodlagos varrattal)
Extensio behelyezés
Idegentest eltávolítás (felületes rétegből)
Körömlevétel
Hegkimetszés
Atheroma, lipoma eltávolítás
Hasi lavage
Kis bőrhiányok pótlása helyi érzéstelenítésben
Kisebb rögzítő-fémek eltávolítása (tűződrót, csavar)
helyi érzéstelenítéssel
Diszlokált törések konzervatív helyretétele és rögzítése (extensio 
gipszkötés)
Ficamok helyretétele
Fedett tűzések
Osteosynthesisből fémanyag eltávolítása
Felületes bőrsérülések ellátása
Achilles ín tenotomia
Lábujjak csonkolása
Csonttörés fedett tűzése
Szalagvarrat
Extensor ínvarrat localis
Ujj amputatio
Extensor „csuklyaficama” műtéti rekonstrukció
Hasfali nyílt sérülés ellátása
Mellkasi drain behelyezése
Orrcsont-repositio
Járomcsont fedett repositio sebészi horoggal
Kisebb szájsebészeti beavatkozások

Közepes műtétek:
Fémeltávolítás gyógyult törésből
Combnyakcsavarozás
Percutan tűződrótos fixatio
Lemezes synthesis kézen, alkaron
Extensor ínvarrat
Dupuytren contractura műtétek
Septicus feltárások körülírt góc esetén
Laparotomia, üreges parenchimas szervsérülés nélkül
Thoracotomia súlyos üregi szervsérülés nélkül
Háló-fixateur felhelyezés
Fixateur felhelyezés kézen, csuklón
Intramedullaris sínezések csöves csontokon
Agyi nyomásmérő behelyezés
Kiterjedt lágyrész, bőrhiányok pótlása környezetből
(elforgatott lebeny)
Izületi diagnosztikus arthroscopiák



Boka, olecranon, patella synthesis
Velőűr sínezés (fedetten, vagy nyíltan)
Arthrotomia
Sequestrotomia
Ízületi szalagok varrata, pótlása
Hajlítóín varrat
Extensor ín tehermentesítő varrata
Kéz ízületi ficam repositioja feltárással
Kéz, csukló csonttörés feltárása, stabilizálás, tűződróttal és v. 
intraossealis drótvarrattal
Laparatomia explorativa
Idegentest eltávolítása; mélyen fekvő, vagy testüregbe hatoló
Emlősérülés ellátása
Heresérülések ellátása
Külső női nemi szervek sérülésének ellátása
Throracotomia explorativa 
Punctio ventriculi cerebri drainage
Subduralis és subarachnoidealis tér tartós drainage
Decompressiv és explorativ supratentoralis craniotomia v. 
craniectomia
Subduralis (ac. v. chr.) haematoma eltáv. 
Epiduralis intracrenialis haematoma eltáv. 
Impressziós koponyatörés ellátása
Duraplasztika (cranialis autolog, homo, heterolog)
Agykamrai v. spinalis shunt leszívása, átöbítése
Gerinctörés csontfragmentjeinek kiemelése, decompressio 
laminectomia
Epineuralis idegvarrat
Perineuralis idegvarrat
Reanastomosis nervorum
Plexus brachialis decompressio
Adhesiolaesis
Plexus brachialis neurolysis
Tönnis műtéthez kapcsolódó melléküreg-ellátás
Orbita rekonstrukció
Gégesérülés ellátása
Járomcsont húzóhurkos és lemezes osteosynthesise
Mandibula intraoralis lemezes osteosynthesis, mentumon, corpuson
Maxilla Le Fort I. lemezes osteosynthesis intraoralis

Nagyműtétek:
Hosszú csöves csontok velőűrszegezése
Hosszú csöves csontok lemezes synthesise
Izületbe hatoló darabos törések reconstructioja
Izületi pótlások prothesise (csípő, térd, stb.)
Érsérülések, idegsérülések reconstructioja
Kombinált kézsérülések reconstructioja
Álízületek reconstructioja
Kiterjedt septicus szövődmények műtétes kezelése
(feltárás, debridement, stabilizáció)
Gerincstabilizáló műtétek



Koponyaűri térszűkítő folyamatok műtéti ellátása
Kis replantatiok
Mikrovascularis szabadlebenypótlás
Arthoscopos műtétek (szalagpótlás)
Maxillofacialis sérülések műtétes kezelése (stabilizálás)
Pathológiás törések stabilizálása
Velőűrszegezés
Combnyaktáji szegezés
Lemezes csontegyesítés
Arthrodesis
Arthroplastica
Állízületek (fertőzött, nem fertőzött) belső és külső csontegyesítések
Perifériás érsérülések ellátása
Idegvarrat 
Intransplantatio
Többszörös ínvarrat (hajlító, feszítő)
Kéz- és csukló lemezes osteosynthesise
Matti, stb. műtét
Érvarrat alkaron, vagy felkaron
Volkmann ischaemias kontraktura miatt műtét
Hasi szervek fedett sérülésének ellátása
Áthatoló hasi sérülés műtéte
Retroperiotonealis érsérülések ellátása
Vékony-vastag és végbél sérülések ellátása (sutura resectio)
Gyomor- és nyombél műtét sérülés miatt
Vendégnyílás készítése sérülés miatt
Hasnyálmirigy, máj műtéte sérülése miatt (sutura resectio)
Extrahepatikus epeútsérülések ellátása
Vese, uréter, húgyhólyag, uretra műtét sérülés miatt
Belső nemi szervek műtéte sérülés miatt
Lépeltávolítás/lépmegtartó műtét sérülés miatt
Intraabdominalis paranchymás vagy üreges szerv sérülésének ellátása 
polytraumatizált betegnél
Súlyos vérzéssel járó intra és retroperitonealis sérülés ellátása 
tamponálással (Packing) 
Traumás kismedencei vérzés ellátása embolisatioval
Throracotomia anterolat
Throacotomia posterolat
Sutura bronchii, pulmonis, diaphragmae, cordis (fedett, nyílt sérülés 
miatt)
Decompressio exploratio suboccipitalis craniotomia v. craniectomia
Intracerebralis vagy intracrebellaris haematoma eltávolítása
Subrudalis effusio (csecsemőkori radikális műtétje)
Nyílt craniocerebralis sérülés komplex ellátása
Nasalis liquorrhoea, frontalis basis plastica
Fronto-, vagy latero-basalis sérülés ellátása
Koponyaűri sérülés (impressio dura sérülés, vérzés) ellátása
Spinalis extra-intraduralis v. intramedullaris haematoma eltáv. 
Ventrofixatio cervicalis lemezzel
Ventrofixatio cervicalis csontgraff. + lemez
Denx epistrophei törés csavaros fixatiok



Cervicalis csigolyatest resectioja graff. és fixatio
Steffee lemezelés
Gerinc belső rögzítése
Spondylodesis ventrolat. throracalis
Spondylodesis ventrodors.
HALO extensio
Crutchfield húzás
Plexus brachialis ágainak mikrosebészeti varrata
Maxillae Le-Fort II-III. lemezes osteosynthesis intraoralis vagy 
extraoralis
Lőtt sérülés a mandibula területén, kivéve ízület
Mandibula angulus lemezes osteosyntesis intraoralis vagy extraoralis

Különleges műtétek:
Többszörös üregi sérülések ellátása (polytrauma)
Súlyos végtagsérülések ellátása (ér-idegvarrattal osteosynthesis), 
súlyos nyílt törés
Vértag replantatio 
Végtagi daganat miatti segment resectio, stabilizálás,
vagy pótlás
vagy replantatio
Neuroraphia idegtransplantatio
Végtagi nagyér-sérülés varrata
Medence osteosynthesisek
Protézis behelyezése sérülés miatt
Szeptikus csontsebészet sérülés miatt
Supracondylaris humerustörés + artéria brachialis sérülés ellátása
Érvarrat az ujjakon és a tenyérben
Idegsérülés utáni intranspositiok (motoros pótlások)
Graner műtét + érbeültetés
Thoracotomia postero-lateralis
Sutura pulmonis et osteosynthesis cors. + fém implantátum (kapcsos 
lemez v. fémsín)
Decorticatio pulm. (posttraumás empyemia, htx miatt)
Mellüregi nagyérsérülés ellátása
Resectio pulm. atipica
Lobectomia pulm. 
Rekonstrukció bronchii et sutura oesophagei
Gerincsérülés transthoracalis ellátása
„Ajtószárny” throacotomia
Median sternotomia
Sutura cordis, trachea, nagyér, stb.
Resectio sterni
Throaco-laparo-phrenotomia
Gerincsérülés ventralis ellátása 
Gerincszegmentpótlás, stabilizálás
Thransthoracalis csigolyatest resectio grafft és fémrögzítés
Lumbalis retroperitonealis feltárás csigolyatest resectio grafft és 
fémrögzítés
VATS exploratio sérülés miatt
Maxillofacialis, koponyapótló műtétek 3 D Cad-Cam módszerrel



Panfacialis I-II-III lemezes osteosynthesis
Blow-aut törés, orbitaalap helyreállítása
Blow-aut törés, orbitaalap plastica (fascia, dura, stb.) 
Orbita rekonstrukció bármely falán
Nasaethmoid törés repositioja
Mandibula ízületi műtét (bármilyen műtét az ízületben)
Arcközép repositio, stabilizálás fronto-basalis sérültön
Szabad lebeny átültetés arcdefectusba, mikrosebészeti módszerrel
Lőtt sérülés ellátása az arcközép, orbita, állkapocs ízület területén.

KRÓNIKUS MŰTÉTEK

Egyszerű műtétek:
Digitus malleus Hohmann resectio
„Sarokcsont exostosis” talpi aponeurosis leválasztása
Hallux-valgus „Schede resectio”
Haglunc sarok resectio
Morton neuroma resectio
Ulcus molle (interdigitalis) resectio

Közepes műtétek:
Hallux-valgus (osteotomiával)
Alkar-lábszár alagút syndroma műtéte
Arthroscopia

Nagy műtétek:
Osteotomiák
Spasticus bénulás műtétei
Csípőközeli femur osteotomia
Tibia osteotomia
Medence osteotomia (Chiari)
Habitualis patella ficam
Habitualis vállficam
Arthroscopos műtét
Instabil bokaszalag plastica

Különleges műtétek:
Csípő-térd-váll, könyök arthroplastica
Csípő-térd-váll, prothesis beültetés nem sérülés miatt
Speciális tumor protézis beültetés

KÉZSEBÉSZETI MŰTÉTEK

Egyszerű műtétek:
Z-plasztika bőrön
Ínhüvely incissio
Szabad bőrtransplantatio
Felületes ganglion cysta, fibroma, idegentest, stb. eltáv.
Köröm régió gennyesedéseinek megnyitása
Dupuytren contractura, percutan kötegátmetszés
Ismeretlen tumorok próbakimetszése



Panaritium subcutaneum feltárása
Körömlevétel
Kisebb bőrhegek, tetoválások, idegentestek eltávolítása

Közepes műtétek:
Neurolysis
Phalangisatio
Tendolysis
Arthrodesis ujjakon
Capsulectomia
Szalagplasztika
Syndactylia
Arthritis purulenta ujjízületekben
Panaritium subcutaneum
Abascessus interdigitalis
Inraffolás

Nagy műtétek:
Carpal tunnel syndroma + neurolysis
Dupuytren contractura, aponeurectomia
Idegbénulás palliatív műtéte intranspositioval
Synovialis sarcoma kézen, csuklón
Nagyobb lipoma, fibrolipoma tenyéren, vagy alkaron, felkaron
Lunatum malatia I-II. fokozat, érbeültetés
Radius v. ulnae aplasia „Club Hand” centralisatio utáni 2. műtét, 
felőűrsín + intranspositio 
Ujjduplikátumok eltávolítása
Hasadt kéz
Abscessus palmae
Abscessus dorsi manus
Osteomyelitis a kéz csontjain
Arthritis purulenta csuklóízületben
Ujjízületi endoprothesis
„V” phlegmone
Tenosynovitis purulenta ujjakon
Bursitis radialis v. ulnaris
Phlegmone palmae
Panaritium digitorium
Ínhosszabbítás kontraktúrában
Alkari phlegmone
Idegtransplantatio
Valamennyi érzéspótló műtét (szigetlebeny, elcsúsztatott lebeny, 
elforgatott ér, idegnyeles bőrlebeny, stb.)
Értransplantatio
Pollicizáció
Érnyeles lebeny műtétek (lábujj-átültetés, érnyeles bőr-csontlebeny, 
érnyeles bőr-izomlebeny, érnyeles csontátültetés)
Lábujj átültetés kézre (lábujjak számától függően 2x, 3x)
Gosset műtét (Volkmann kontraktúrában, felxorcsoport leválasztása 
neurolysis)



Oppositios deis hüvelykujjon, csontátültetéssel
Radiocarpalis endroprothesis
Arteriovenosus malignus érdaganat
Nyirokérdaganat
Csuklódesis
Replantatio

ÁLTALÁNOS SEBÉSZETI MŰTÉTEK

Egyszerű műtétek:
Tályogfeltárás testüregen kívül
Jóindulatú daganat, v. tumoros képlet (cysta ateroma) eltáv. bőrből, 
bőr alatti kötőszövetből és emlőből
Fissura ani műtéte

Közepes műtétek:
Varix lekötés, eltávolítás
Végbélműtétek (aranyér, sipoly, berepedés, stb.)
Lágyék-, comb- és köldöksérv műtéte
Appendectomia
Emlőműtét nem malignus betegség miatt
Pilonidalis műtét
Bőr és bőr alatti szövet eltávolítása

Nagy műtétek:
Lumbalis symphatectomia
Embolectomia perifériás ereken
Végtag amputáció keringési zavar, diabetes miatt
Vékony- és vastagbél műtéte tumor miatt
Abdominoperinealis rectum exstirpatio, definitív stoma
Gyomor- és nyombél műtéte daganat és fekély miatt
Vendégnyílás készítése ileus miatt
Primer és postoperatív hasfali sérv műtétei
Emésztrőrendszeri endoszkópos műtétek (percutan endoscopos 
gastrostomia, endoscopos polypectomia)
Endoscopos idegentest-eltávolítás a gastrointestinalis tractusból
Hasnyálmirigy, máj műtéte daganat miatt
Cholecystectomia
Cholecystectomia + choledochotomia
Cholecystectomia + intraoperatív cholangiographia
Laparoscopos cholecystectomia
Teljes emlő eltávolítás axillaris block dissectio tumor miatt
Részleges emlő eltávolítás és axillaris block dissectio tumor miatt
Pajzsmirigy műtétei
Lépeltávolítás haemotológiai indikáció miatt
Posttraumás v. postoperatív intraabdominalis abscessus feltárása

MELLKASSEBÉSZETI MŰTÉTEK

Egyszerű műtétek:
Mellűri drainage (nem traumás ok miatt)



Pleurodiasis cum medic. (talcum, stb.)

Közepes műtétek:
Thoracotomia axillaris explor.
Mediastinotomia superior

Nagy műtétek:
Thoracotomia anterolat. 
Thoracotomia axill. 
Resectio atipica pulmonis (gépi)
Resectio bullae pulm.
Thoracotomia posterolat.
Lobectomia pulm.
Segmentectomia pulm.
Bronchus plastica
Decorticatio pulm. (nem traumás eredetű) 
Bronchusplastica
Borda resectiok tumor v. osteomyelitis miatt
Sternum resectio tumor v. osteomyelitis miatt
VATS műtét
Atípusos tüdő bulla resectio endo gépi suturával 
Diagnosztikus biopsia

MAXILLO-FACIALIS MŰTÉTEK

Egyszerű műtétek:
Tracheotomia
Tonsillectomia
Tonsilloadenotomia
Adenotomia
Polypectomia
Stomazárás
Cystotomia
Cystectomia
Gyökércsúcs resectio
Benignus elváltozás intraoralis eltávolítása
Oralis nyálkahártya plastica

Közepes műtétek:
Luc-Caldwel műtét
Mastoidectomia
Homloküreg-műtét

IDEGSEBÉSZETI MŰTÉTEK

Nagy műtétek:
Ballon catheteres beavatkozások
Lebenyresectiok
Lebenygliomák
Congvexitás
Meningeoma műtéte



Intracerebralis haematoma
Shunt műtétek
Cerebellaris tumorok
Arnold Chiari, foramen Magendia elzáródás direktműtétek
Syringomyelia, basalis impressio
Intraduralis trigeminus neuralgia műtét
Spinalis extramedullaris és epiduralis tumorok
Csigolyatumorok
Cervicalis porckorongsérv laminectomiából és elülső behatolásból
Cervicalis spondylosis
Carotis externa interna anastomosis műtétek
Transsphenoidalis műtétek
Neurographia
Sympathectomia
Laminectomia, lumbalis discopathia műtétek

Különleges műtétek:
Aneurysma (koponyaűri)
Axialis tumorok (supra, parasellaris, clivus medialis tentorium, 
craniospinalis, extracerebralis daganatok és axialis állományon belüli 
daganatok)
Intramedullaris gerincdaganatok
Spinalis, cerebralis angiomák
Stereotacticus műtétek
Vertebralis decompressio (uncovertebralis arthrosis)
Spondylolisthesis







11. sz. melléklet

PÉTERFY SÁNDOR UTCAI KÓRHÁZ-RENDELŐINTÉZET és BALESETI KÖZPONT
1076 Budapest, Péterfy Sándor u. 8 – 20.                                                                                       

K Ö T E L E Z V É N Y

Alulírott …………………………………..…… Született:……………………………….

Biztosítási szám: ……………………………… Anyja neve:…………………………….

Személyi ig. szám: ……………………………... Útlevélszám:…………………………...

Lakcím Magyarországon: ………………………………………………………………….…

Lakcím külföldön: …………………………………………………………………………….

Elismerem, hogy az alábbi szolgáltatásokat vettem igénybe.

Szolgáltatások:

………………………………….. ……………………………………Ft

…………………………………. ……………………………………Ft

…………………………………. ……………………………………Ft

…………………………………. ……………………………………Ft

…………………………………. ……………………………………Ft

összesen: …………………………………Ft

Kötelezettséget  vállalok  arra,  hogy  a  társadalombiztosítás  egészségügyi  szolgáltatásának 
igénybevételére jogosító igazolványt  15 napon belül bemutatom vagy a jelzett  összeget az 
Intézmény pénztárába befizetem.

Ennek  hiányában  tudomásul  veszem,  hogy  az  Intézet  a  „Kötelezvény”  alapján  behajtási 
eljárást indít, melynek költségei engem fognak terhelni.

Hozzájárulásomat adom ahhoz,  hogy az Intézet munkatársai személyazonosító okirataimat  
(személyi igazolvány, lakcímkártya, útlevél) lefénymásolják és azt jelen kötelezvényhez fűzve  
kezeljék.

Budapest, 20 ………………………………..

…………………………………
ellátott aláírása

Tanúk (név, lakcím):
1) ……………………………………

……………………………………

2) ……………………………………

……………………………………



11/a. sz. melléklet

PÉTERFY SÁNDOR UTCAI KÓRHÁZ-RENDELŐINTÉZET és BALESETI KÖZPONT
1076 Budapest, Péterfy Sándor u. 8 – 20.                                                                                       

VERPFLICHTUNGSERKLÄRUNG

Ich……. …………………………………..……    Geburdtsdatum:….……………………

SV-Nummer: ………………………………………………………………………………. 

Vor- und Geburtsname der Mutter: ………………………………………………………...

Personalausweis-Nr.:…………………………  Reisepassnummer………………………...

Wohnsitz in Ungarnn…..:…………………………………………………………………...

Wohnsitz im Ausland:………………………………………………………………………..

erkenne an, dess ich folgende Dienstleistungen in Anspruch genommen habe:

Dienstleistungen:

………………………………….. ……………………………………HUF

…………………………………. ……………………………………HUF

…………………………………. ……………………………………HUF

…………………………………. ……………………………………HUF

…………………………………. ……………………………………HUF

Gesamtbetrag: ……………………………………HUF

Ich  verpflichte  mich,  den  zur  Inanspruchnahme  von  Gesundheitsdienstleistungen  der 
Sozialversicherung  berechtigenden  Ausweis  innerhalb  vor  15  Tagen  vorzulegen  oder  den 
angegebenen Betrag in die Kasse dieser Einrichtung einzuzahlen. 

Für den Fall, dass dies nicht erfolgt, nehme ich zur Kenntnis, dass das Institut aufgrund der 
„Verpflichtungserklärung”  ein  Eintreibungsverfahlen  einleiten  wird,  dessen  Kosten  mich 
belasten.

Ich  genehmige,  dass  die  Mitarbeiter  der  Institution  meine  Personalunkunden 
(Personalausweis,  Adressekarte,  Passporte)  kopieren  und  zu  dieser  Obligation  broschiert 
administrieren.

Budapest, den ………………………………..200….

…………………………………
Unterschrift des/der versorgten Patienten/Patientin

Zeugen: 
1) ……………………………………

……………………………………

2) ……………………………………

……………………………………



11/b. sz. melléklet

PÉTERFY SÁNDOR UTCAI KÓRHÁZ-RENDELŐINTÉZET és BALESETI KÖZPONT
1076 Budapest, Péterfy Sándor u. 8 – 20.                                                                                       

PROMISSORY   NOTE

I, the undersigned………………………………….………………………….………..……    

Born:….…………………………….. Social security number:……………….……………. 

mother’s name:……………………………………………………………….………………

Identity card number: …………………………Passport number: ……..……………………

Address in Hungary: ……..…………………………………………………………………..

Address in abroad: ……….…………………………………………………………………..

acknowledge that I have used the following services: 

Services: 

………………………………….. ……………………………………HUF

…………………………………. ……………………………………HUF

…………………………………. ……………………………………HUF

…………………………………. ……………………………………HUF

…………………………………. ……………………………………HUF

Total:              ……………………………………HUF

I undertake to present within 15 days  the certificate entitling to the use of social  security 
health services or to pay the above amount at the cash desk of the Institution. 

I understand that failure to do so will result in the Institution to preoceed against me to collect 
the above amount on the basis of this promissory note and that I also shall bear the costs 
incurred. 

I  conducive  make  a  copy  of  my  identity  card  and  passport,  and  to  handle  it  with  this  
promissory note. 

Budapest, ………………………………..200….

…………………………………
Signature of the beneficiary

Witnesses:
1) ……………………………………

……………………………………

2) ……………………………………

……………………………………
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PÉTERFY SÁNDOR UTCAI KÓRHÁZ-RENDELŐINTÉZET és BALESETI KÖZPONT
1076 Budapest, Péterfy Sándor u. 8 – 20.                                                                                       

K Ö T E L E Z V É N Y

Alulírott …………………………………..…… Született:……………………………….

Biztosítási szám: ……………………………… Anyja neve:…………………………….

Személyi ig. szám: …………………………….. Útlevélszám:…………………………...

Lakcím Magyarországon: ………………………………………………………………….…

Lakcím külföldön: …………………………………………………………………………….

Elismerem, hogy az Intézet ………………………………………..……………..… osztályán 
20……………………………………………napjától 20………………………….…………..
napjáig  (összesen:  ……………..  nap)  álltam  kezelés  alatt.  A  kezelésemmel  kapcsolatban 
felmerült …………………….. forint, azaz …………………………………………..………..
forint intézeti ápolási költséget az Intézetből történt távozásom alkalmával nem egyenlítettem 
ki.

A fenti  tartozásomat  elismerem  és  vállalom,  hogy  azt  15  napon  belül  az  Intézet  részére 
megfizetem.

Ennek  hiányában  tudomásul  veszem,  hogy  az  Intézet  a  „Kötelezvény”  alapján  behajtási 
eljárást indít, melynek költségei engem fognak terhelni.

Hozzájárulásomat adom ahhoz,  hogy az Intézet munkatársai személyazonosító okirataimat  
(személyi igazolvány, lakcímkártya, útlevél) lefénymásolják és azt jelen kötelezvényhez fűzve  
kezeljék.

Budapest, 20 ………………………………..

…………………………………
ellátott aláírása

Tanúk (név, lakcím):
1) ……………………………………

……………………………………

2) ……………………………………

……………………………………
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PÉTERFY SÁNDOR UTCAI KÓRHÁZ-RENDELŐINTÉZET és BALESETI KÖZPONT
1076 Budapest, Péterfy Sándor u. 8 – 20.                                                                                       

VERPFLICHTUNGSERKLÄRUNG

Ich……. …………………………………..……    Geburdtsdatum:….……………………

SV-Nummer: ………………………………………………………………………………. 

Vor- und Geburtsname der Mutter: ………………………………………………………...

Personalausweis-Nr.:…………………………  Reisepassnummer………………………...

Wohnsitz in Ungarnn…..:…………………………………………………………………...

Wohnsitz im Ausland:………………………………………………………………………..

hiermit bestatige, dass ich vom …………….. Tage ……………..Monat …………….Jahr bis 
zum……………..Tage ……………..Monat ………………Jahr (insgesamt ……………Tage) 
in der Heilkund stand. Anlasslich meiner Entlassung vom Krankenheus habe ich dic Hosten 
menier Heilkur und Pflege im Betrage von ………………..Ft ………………………………...
forint (mit Nummer und Ziffer) nich beglichen. Hiermit anerkenne ich die Schulden meiner 
Heilkur und verplflichte mich zur möglichst baldigen Begleichung der obigen Forint-summe. 

Ich bekenne meine vorstehende Schuld, und übernehme, dass Ich diese Schuld innerhalb 15 
Tagen dem Institut bezahle. 

Für den Fall, dass dies nicht erfolgt, nehme ich zur Kenntnis, dass das Institut aufgrund der 
„Verpflichtungserklärung”  ein  Eintreibungsverfahlen  einleiten  wird,  dessen  Kosten  mich 
belasten.

Ich  genehmige,  dass  die  Mitarbeiter  der  Institution  meine  Personalunkunden 
(Personalausweis,  Adressekarte,  Passporte)  kopieren  und  zu  dieser  Obligation  broschiert 
administrieren.

Budapest, den ………………………………..200….

…………………………………
Unterschrift des/der versorgten Patienten/Patientin

Zeugen: 
1) ……………………………………

……………………………………

2) ……………………………………

……………………………………
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PÉTERFY SÁNDOR UTCAI KÓRHÁZ-RENDELŐINTÉZET és BALESETI KÖZPONT
1076 Budapest, Péterfy Sándor u. 8 – 20.                                                                                       

PROMISSORY   NOTE

I, the undersigned………………………………….………………………….………..……    

Born:….…………………………….. Social security number:……………….……………. 

mother’s name:……………………………………………………………….………………

Identity card number: …………………………Passport number: ……..……………………

Address in Hungary: ……..…………………………………………………………………..

Address in abroad: ……….…………………………………………………………………..

acknowledge that I underwent a medical treatment from ……... day ………..…….. month 
……….. year up to ………. day ………….…… month …………….. year (total …………… 
days) in the Hospital and I have not settled my debit Forint ……………………….…., (with 
character) …………………………………………….. concerning the costs of my medical 
treatment and that of my nursing. 

I  acknowledge  my above  Forint  debit  as  to  my  medical  treatment  and  I  provide  for  its 
settlement within 15 days. 

I understand that failure to do so will result in the Institution to preoceed against me to collect 
the above amount on the basis of this promissory note and that I also shall bear the costs 
incurred. 

I  conducive  make  a  copy  of  my  identity  card  and  passport,  and  to  handle  it  with  this  
promissory note. 

Budapest, ………………………………..200….

…………………………………
Signature of the beneficiary

Witnesses:
1) ……………………………………

……………………………………

2) ……………………………………

……………………………………



13. sz. melléklet
PÉTERFY SÁNDOR UTCAI KÓRHÁZ-RENDELŐINTÉZET ÉS BALESETI KÖZPONT
1076 Budapest, Péterfy Sándor u. 8-20.                                                                                         

Érkezett:
Fizető:
Díj:

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÓ NYILATKOZAT

Kötelezettségvállaló neve:..........................................................................................................
születési ideje, helye: ………………………………..., anyja neve:...........................................
szig.sz.: ………………., lakcíme (pontos megjelölés, esetleges tartózkodási hely) � � � � ........
......................................................................................................................................................
munkahelye neve, címe:...............................................................................................................
Hozzájárulásomat adom ahhoz, hogy az Intézet munkatársai személyazonosító okirataimat  
(személyi  igazolvány,  lakcímkártya)  lefénymásolják  és  azt  jelen  nyilatkozathoz  fűzve  
kezeljék.
Vállalkozó esetén a vállalkozás neve, címe.  Bankszámláját  vezető pénzintézet  neve,  címe, 
bankszámla száma. Cégbírósági bejegyzés száma. Vállalkozói igazolvány száma, adószáma:
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Beteg neve:...................................................................................................................................
lakcíme: � � � � .............................................................................................................................

Kötelezettséget vállalok arra, hogy a Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti 
Központ  …….………..………………………………………….  osztályán  fekvő 
……………………………………………………….… nevű beteg  után  fizetendő  részleges 
térítési díjat – melynek többlet-szolgáltatási hátterét hozzátartozóm felvételekor megismertem 
– minden hónap 10. napjáig a Kórház számlájára befizetem.

Késedelmes díjfizetés esetén a Ptk. szerinti késedelmi kamat fizetésére kötelezem magam.

Tudomásul veszem, hogy a Kórház a beteget saját felelősségemre elbocsátja, ha a havi térítési 
díjat felszólítás ellenére a megadott határidőig nem fizetem be.

Budapest, 20…………………………………..

………………………………………
aláírás

Előttünk, mint tanúk előtt:

1. Név: ………………………….. 2. Név: ……………………………
cím: …………………………... cím: …………………………….



PÉTERFY SÁNDOR UTCAI KÓRHÁZ-RENDELŐINTÉZET ÉS BALESETI KÖZPONT
1076 Budapest, Péterfy Sándor u. 8 – 20.                                                                                       

Kedves Beteg!
Tisztelt Hozzátartozó!

Értesítjük, hogy ………………………………………………………………...…………beteg
ápolását  az  1997.  évi  LXXXIII.  törvény  23/A.  §  c)  pontja  alapján  részleges  térítési  díj 
ellenében tudjuk vállalni.

A  részleges  térítési  díj  mértéke  …………………………………….  Ft/nap,  amelyet  a 
tárgyhónap 10. napjáig előre kell befizetni átutalási postautalványon a Kórház számlájára.

Késedelmes díjfizetés esetén a Ptk. szerinti késedelmi kamatot kell fizetni.

A  díj  befizetésének  elmulasztása  esetén  kénytelenek  vagyunk  a  beteget  a  Kórházból 
elbocsátani.

Budapest, 20………………………………

Tisztelettel:

   Dr. Sásdi Antal
       főigazgató


