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Az 1997. évi LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól 23/A. §. b) bekezdésének értelmében: 

A biztosított kiegészítő térítési díj mellett jogosult az egészségügyi ellátás keretében saját kezdeményezésére igénybe vett 

egyéb kényelmi szolgáltatásokra. 

*** 

Az 1997. évi LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól 24. §. (4) bekezdése értelmében: 

(4)A finanszírozott egészségügyi szolgáltató a 23/A. § b) pontja alapján a biztosított részére – annak kezdeményezése alap-

ján, az egészségügyi ellátás szakmai színvonalának érintése nélkül – kiegészítő térítési díj ellenében egyéni igénye szerinti 

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

intézmény e célra kijelölt részlegében magasabb színvonalú elhelyezést nyújthat, amennyiben 

a) a többletszolgáltatáshoz szükséges feltételek rendelkezésre állnak, 

b) a biztosított az egészségügyi szolgáltatónál az ellátást a többletszolgáltatás nélkül is igénybe vehetné, és 

c) az egészségügyi szolgáltató a többletszolgáltatás nyújtása mellett a finanszírozási szerződése szerinti kapacitáson folyama-

tosan és teljes körűen tud ellátást nyújtani. 

*** 

Az 1997. évi LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól 25. §. (2), (3) és (4) bekezdésének értelmében: 

(2) *  A (3) bekezdésben említett szolgáltatások kiegészítő térítési díját a szolgáltató állapítja meg azzal, hogy ez nem tartal-

mazhat az ellátással kapcsolatban olyan beavatkozásra számított díjat, amelyet a biztosított térítésmentesen jogosult igénybe 

venni. 

(3) *  A (2) bekezdésben foglaltak alapján a kiegészítő térítési díj számításánál 

a) *  

b) *  

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

nyersanyagköltség különbözetét 

kell alapul venni. 

(4) *  A 24. § (4) bekezdésében foglalt magasabb színvonalú elhelyezés tekintetében a szolgáltató ápolási naponkénti díjat 

állapít meg. 

 

 

„A” kategória 

Egyágyas kórterem 

I. Szülészeti és Nőgyógyászati Osztály 

(Megyei Kórház) 

„B” kategória 

Franciaágyas családi 

kórterem 

II. Szülészeti és Nő-

gyógyászati Osztály 

(Semmelweis Tagkórház) 

„C” kategória 

Egyágyas kórterem 

II. Szülészeti és Nő-

gyógyászati Osztály 

(Semmelweis Tagkórház) 

VIP-kórteremben 
nyújtott plusz szolgál-

tatások 

- Kórteremhez tartozó külön használatú fürdőszo-
ba, WC 

- Babafürdetési lehetőség a kórteremben 

- Hangszigetelt ajtó 
- Klíma 

- Wifi 

- Televízió 
- Korlátlan látogatási lehetőség 

(létszám/időtartam) 

- Kávéfőző, hűtőszekrény, mikrohullámú sütő, 
vízforraló 

- Egyéni igény szerinti étkezési lehetőség 
- „Minibár”/ induló csomag 

- Elektromos ágy 

- Vízhatlan lélegző sebtapasz 

- Síkképernyős televízió 

- Mikrohullámú sütő 

- Vízforraló 
- Hűtőszekrény 

- Babaöböl 

- Wifi 
- Haj- és kézszárító 

- Síkképernyős televízió 

- Mikrohullámú sütő 

- Vízforraló 
- Hűtőszekrény 

- Babaöböl 

- Wifi 
- Haj- és kézszárító 

Kórterem igénybevé-
telének díja (Ft/éj) 

20 000 Ft/éj 15 000 Ft/éj 10 000 Ft/éj 

Alvásra alkalmas 

fotelágy (hozzátarto-
zók által igénybevé-

telre) (Ft/fő) 

5 000 Ft/éj   

Masszázs 

(Ft/alkalom) 
2 000 Ft/alkalom   

 

* Az Intézmény fenntartja a jogot arra vonatkozóan, hogy a jelen díjszabályzatban meghatározott díja-

kat évente egyszer felülvizsgálja, és saját hatáskörben módosíthatja. 
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