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1. A szabályzat célja 
 

A kötelező magyar egészségbiztosítással rendelkező és nem rendelkező betegeknek, az egész-

ségügyi szolgáltatások igénybevételéhez tartozó díjfizetési kötelezettségeinek szabályozása.  

 

 

2. Alkalmazási terület 
 

A szabályzat érvényes a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktató 

Kórház székhelyén és valamennyi telephelyén működtetett járóbeteg szakellátásban résztvevő 

munkahelyein, aktív fekvő és krónikus jellegű osztályán, az egynapos ellátásban, valamint az 

orvosbiológiai kutatásokra vonatkozóan. Külön szerződés alapján végzett térítéses egészség-

ügyi tevékenységek díjszabása a szabályzatban leírtaktól eltérhet, de nem lehet kevesebb, mint 

a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (továbbiakban NEAK) által az intézményünknek 

hasonló tevékenységért fizetett díj. 

 

 

3. Jogszabályi hivatkozások 
 

 Az 1997. évi LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól és ennek végre-

hajtásáról rendelkező 217/1997. (XII.1.) Korm. rendelet 

 Az 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről  

 A 284/1997.(XII.23.) Kormányrendelet a térítési díj ellenében igénybe vehető egyes 

egészségügyi szolgáltatások térítési díjairól 

 A 46/1997. (XII.17) NM rendelet a kötelező egészségbiztosítás terhére igénybe nem vehe-

tő ellátásokról 

 A 89/1995. (VII.14.) Kormányrendelet a foglalkozás-egészségügyi szolgálatról 

 A 28/2020. (VIII.19) EMMI rendelet a Magyarország területén tartózkodó, egészségügyi 

szolgáltatásra a társadalombiztosítás keretében nem jogosult személyek egészségügyi el-

látásának, valamint az egészségügyi szolgáltatás biztosítására kötött megállapodás egyes 

szabályairól 

 

 

4. Jogosultság ellenőrzés 
 

Minden finanszírozási szerződéssel rendelkező egészségügyi szolgáltató köteles az ellátás nyúj-

tását megelőzően ellenőrizni az előtte megjelent beteg jogosultságát. Ha az ellenőrzés eredmé-

nyeként az derül ki, hogy a beteg nem szerepel az NEAK jogviszony-nyilvántartásában, az ellá-

tás nyújtását akkor sem lehet megtagadni, viszont erről az ellátást megelőzően a beteget írásban 

tájékoztatni kell.  
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Ha a visszajelzés”zöld” lámpát jelez, akkor a beteg a magyar biztosítás alapján ellátható. 

Ha a lámpa „piros” akkor a TAJ érvényes, de a beteg biztosítása rendezetlen. A beteget el kell 

látni az NEAK finanszírozás terhére, de írásban tájékoztatni kell a rendezetlen jogviszonyról 

„Tájékoztatás jogviszony rendezéséről E-MK 2020-109/20”. 

Ha a visszajelzés”sárga” lámpát jelez, akkor a betegnek korlátozott ellátásra jogosító magyar 

biztosítása van.  

Ha a lámpa „kék”, akkor átmenetileg érvénytelen a TAJ, mivel a beteg az EU-ban biztosított. 

Az ellátást orvosilag szükséges esetben az EU kártya, vagy kártyahelyettesítő nyomtatvány 

terhére el lehet végezni, de tervezett ellátás esetén a betegnek az ellátásért fizetnie kell. 

Ha a lámpa „barna”, a beteg akkor érvénytelen a TAJ kártyája, ezzel a kártyával a beteg ellá-

tását az NEAK sürgős esetben sem fizeti ki. A betegnek az ellátásért minden esetben fizetnie 

kell. 

Ha a lámpa „szürke”, akkor a TAJ ellenőrző rendszer nem működik, haladéktalanul jelezni 

szükséges az Informatikai Főosztály felé a hibát, vagy nem TAJ szám szerepel a rendszerben 

(pl. útlevél) 

 

 

5. Ellátásra jogosultság 
 

5.1. Térítésmentes ellátás 

 

A térítésmentes ellátásra való jogosultságot a beteg: 

1. Társadalombiztosító Azonosító Jel (TAJ),  

2. útlevél és útlevél számának (Államközi egyezmény keretein belül a szerződést kötött ál-

lamok valamelyikében állampolgársággal rendelkező személy térítésmentesen sürgősségi 

egészségügyi ellátást útlevelének bemutatása mellett veheti igénybe. Az ellátás nyújtását 

követően az eset jelentése a NEAK felé 3-as térítési kategóriával „államközi szerződés 

alapján végzett ellátás” történik. Államközi egyezménnyel rendelkező országok állam-

polgárainak nem sürgős ellátása térítésköteles. Az útlevél másolatát, valamint a Med-

WorkS rendszerből nyomtatott, lepecsételt, aláírt adatlapot az érintett osztály köteles so-

ron kívül a Finanszírozási és Kontrolling Osztály részére eljuttatni),  

3. menekült igazolvány és számának,  

4. menedékes igazolvány és számának,  

5. menekült, menedékes és oltalmazott státuszt kérelmező igazolvány és számának (A Ma-

gyarország területén tartózkodó menekült, menedékes és oltalmazott részére az elismerési 

eljárás megindítása iránti kérelem benyújtása előtt is térítésmentes a sürgős szükség sze-

rinti ellátás. Ezen esetek elszámolása a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 4. § (10) bekez-

désében meghatározottak szerint „S” térítési kategóriában lehetséges. A nem sürgős ellá-

tás térítésköteles! A dokumentumok másolatát az érintett osztály köteles soron kívül a Fi-

nanszírozási és Kontrolling Osztály részére eljuttatni), 

6. befogadott külföldi állampolgár igazolvány és számának vagy  

7. Költségvetésből támogatott ellátásra szóló engedély és azonosító vagy 
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8. Európai Egészségbiztosítási Kártya, vagy kártyahelyettesítő nyomtatvány (CG/HU 111, 

BH/HU 111, SRB/HU 111) (kizárólag orvosilag halaszthatatlanul szükséges, illetve or-

vosilag szükséges ellátás. A NEAK finanszírozás feltétele „E” térítési kategória és az 

„EU adatlap” kitöltése. Az Uniós beteg jogosultságát igazoló formanyomtatvány vagy 

kártya másolatát minden esetben el kell küldeni a Finanszírozási és Kontrolling Osztály-

ra, legkésőbb az ellátást követő munkanapon (azoknak a magyar állampolgároknak az 

Uniós kártyáját is, akik a jogviszony (TAJ) ellenőrzésekor „kék” jelzést kaptak.) Az Uni-

ós állampolgároknak a megfelelő európai formanyomtatvány/kártya felhasználásával le-

hetőségük van orvosi vény alapján társadalombiztosítási támogatásban részesülő gyógy-

szerre is. A gyógyászati segédeszköz ellátásra és gyógyfürdő szolgáltatásra csak a bőví-

tett ellátású formanyomtatvány szerinti orvosi ellátáshoz kapcsolódóan van lehetőség. 

(nem azonos azzal a kártyával, amelyik csak az orvosilag szükséges ellátásra jogosít).) 

9. E 112-es nyomtatvány (megjelölt ellátásokra jogosít) 

 

bemutatásával igazolja, ezek hiányában térítési díjat kell fizetnie. 

 

5.2. Részleges és kiegészítő térítési díj 

 

 Az egészségügyi szolgáltató – a biztosított kérése esetén – kiegészítő térítési díj ellené-

ben többletszolgáltatást nyújthat (pl. egyéni étkezés, magasabb színvonalú elhelyezés, 

speciális igényeket kiszolgáló eszközök felhasználása) ha a szerződése szerinti kapacitá-

son folyamatosan és teljeskörűen tud szolgáltatást nyújtani.  

 Amennyiben a betegnek a kórházban használt szokásos egyedi nagyértékű szakmai 

anyagtól eltérő igénye van, akkor az árkülönbözetet a beszerzési számla alapján ki kell fi-

zetnie  

 Az Ebtv. 23/A. § c) pontja alapján az ápolási osztályon orvosi beutalás alapján történő 

elhelyezés és ápolás esetén, illetve krónikus fekvőbeteg-ellátásban ápolási díjjal finan-

szírozott biztosított után kiegészítő térítési díjat kell fizetni. 

 

5.3. Teljes térítési díj 

 

Jogszabályban meghatározott, a kötelező egészségbiztosítás ellátásai keretében igénybe nem 

vehető egyes egészségügyi szolgáltatások (alkalmassági vizsgálatok, véralkohol, kábítószer 

vizsgálatok, látlelet, detoxikálás) teljes térítési díjkötelezettek (FISZ-032/M10). 

 

5.4. Magyar biztosított térítéses ellátása 

 

Magyar egészségügyi biztosítással (érvényes TAJ kártya) rendelkező beteg esetén térítést csak 

az alább felsorolt esetekben lehet kérni: 

 

 A NEAK által nem finanszírozott ellátásért (pl. biztosító társaság által kért vizsgála-

tért, menedzser szűrésért, nem orvosi indikációra végzett művi meddővé tételért, vagy 

szakmailag elfogadott, de NEAK térítéses ellátásba még nem befogadott ellátásért). 

 Olyan többlet szolgáltatásért, amit a NEAK által finanszírozott díj nem tartalmaz, a többi 

beteg nem kapja (pl. egyágyas szoba, vagy étlap szerinti étkeztetés). 
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 Olyan vizsgálatért, ami beutaló köteles, de a betegnek nincs beutalója. a vizsgálat nem 

sürgős, de a beteg ragaszkodik hozzá. 

 Az Ebtv. Vhr.4. § (1) a) pontja szerinti esetekben olyan ellátásért, aminek a beutalóját a 

NEAK-kal nem szerződött munkahely (pl. magánorvos) állította ki és a vizsgálat nem 

sürgős. 

 A nem gyógyító célú, kizárólag esztétikai vagy rekreációs célból nyújtott magán egész-

ségügyi ellátás után a szövődmény ellátása, eredeti állapot visszaállítása 

 Különösen veszélyes (extrém) sportolás közben bekövetkezett baleset miatt szükségessé 

váló ellátások  

 

Korlátozott magyar egészségügyi biztosítással (TAJ kártya) rendelkező beteg esetén térítési díj 

kérhető azokért az ellátásokért, amelyet a NEAK az adott TAJ kártyára nem fizet ki (a megál-

lapodás alapján egészségügyi szolgáltatásra jogosult személy a fogászati ellátások közül támo-

gatással csak sürgősségi ellátást vehet igénybe. Nem jogosult az EGT tagállamban vagy 

egyezményes államban egészségügyi szolgáltatások igénybevételére a magyar egészségbiztosí-

tó terhére és így az esetlegesen igénybe vett ellátások utólagos megtérítésére, illetve a transz-

plantációs várólistára kerülésre sem. Továbbá nem veheti igénybe a Magyarországon nem hoz-

záférhető gyógyító eljárásokat a magyar egészségbiztosítása terhére egy másik országban) 

 

 

6. Biztosítással nem rendelkező betegek díjfizetése 
 

A magyar biztosítással nem rendelkező kategóriába tartoznak azok a magyar állampolgárok, 

akik: 

 életvitelszerűen nem Magyarországon élnek, és ezért a TAJ számuk ideiglenesen vagy 

véglegesen érvénytelenítésre került. (érvényes TAJ számhoz gyermek és felnőtt esetén is 

bejelentett magyarországi lakcímmel kell a betegnek rendelkeznie.) 

 a társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 

2019. évi CXXII. törvény (a továbbiakban Tbj) alapján egészségügyi szolgáltatás igény-

bevételére nem jogosultak (az a személy, akinek az egészségügyi szolgáltatási járulék tar-

tozása meghaladja a havi összeg hatszorosát, érvénytelen TAJ-jal fog rendelkezni, és a té-

rítésmentes egészségügyi szolgáltatásra nem jogosult) 

 rendelkeznek magyar biztosítással, de a vizsgálatot olyan szolgáltató kérte, akinek nincs a 

NEAK-kal finanszírozási szerződése. 

 

6.1. Szakellátás igénybevétele, eljárásrend 

 

Minden térítésköteles esetre vonatkozik, hogy nem sürgős ellátásra csak akkor kerülhet 

sor, ha a beteg előzetesen kifizette az ellátást, vagy a biztosítója írásban vállalta az ellátás 

kifizetését. 

 

Az ellátó munkahely sürgős és tervezett esetben is köteles kitölteni a „Járóbeteg/fekvőbeteg 

szolgáltatás nyilvántartási lapot (Térítéses ellátást igénybe vevő betegek számára)”, amely 

alapján a beteg a díjat vagy az ellátó osztályon, vagy a pénztári nyitva-tartás ideje alatt a pénz-

tárban befizetheti.  
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A várhatóan 500eFt-ot meghaladó ellátás esetén a „Érvényes magyar biztosítással (érvényes 

TAJ kártyával) nem rendelkező betegek tervezett gyógykezelésének engedélyezése” adatlapot 

is kötelező kitölteni, és a Főigazgatóval engedélyeztetni. Ilyen esetben az akut életveszély elhá-

rítása, az állapotromlás megakadályozásán felüli ellátás csak az engedély birtokában végezhető. 

 

Nagy értékű térítéses egészségügyi ellátás 

  A Főigazgató engedélye szükséges: 

 Tervezett ellátásnál a Főigazgató engedélye szükséges abban az esetben, ha a vár-

ható költség az 500 000 Ft-ot meghaladja. 

 Sürgős ellátás esetén amennyiben várhatóan 500 000 Ft feletti a költség a felvételt 

követő munkanapon kötelező a Főigazgató tájékoztatása 

 Az ezektől eltérő ellátások esetén a sürgős térítéses ellátást az osztályvezető vagy az 

ügyeletvezető, a tervezett ellátást az osztályvezető főorvos engedélyezi, díjazás az általá-

nos szabályok szerint.  

 

Az elvégzett térítéses ellátásokról (esetszám, kifizetett összeg, nem kifizetett ellátás) az ellátást 

végző osztály: 

 sürgős ellátás esetén, a betegfelvétel napján, vagy az azt követő munkanapon tájékoztatja,  

 nem sürgős ellátás esetén a felvételt megelőzően egyeztet  

a Finanszírozási és Kontrolling Osztállyal. A kinyomtatott Adatlap kórházi (osztályos) ápolási 

esetről c. adatlapot (MK 99-7/2016) – melyen szerepel a beteg adata, felvételi diagnózisa, alá-

írás, pecsét – az ellátást végző osztály megküldi a Finanszírozási és Kontrolling Osztálynak, aki 

ez alapján ellenőrzi a dokumentációt és egyezteti a Pénzügyi és Számviteli Osztállyal a befize-

téseket.  

 

A fizetésre kötelezett betegeket az informatikai rendszerben mindig 4-es térítési kategóriával 

kell rögzíteni, függetlenül attól, hogy az ellátást a beteg megtérítette. A térítéses ellátás során 

kezdeményezett diagnosztikai vagy terápiás vizsgálatok szintén térítéskötelesek (minden mun-

kahelyen 4-es térítési kategóriával kell rögzíteni). 

 

Klinikai vizsgálattal vagy orvostudományi kutatással (study) kapcsolatos ellátásra az azt vezető 

orvos beutalója alapján kerül sor. A beutaló orvos felelőssége, hogy abból egyértelműen kide-

rüljön, hogy az ellátásra a Study keretein belül kerül sor. Ebben az esetben ellátás csak „F” térí-

tési kategóriával jelenthető.  

 

6.2.  Térítésköteles ellátások, díj mértéke 

 

6.2.1  Térítési díj fizetésre köteles beteg/ellátás 

 

a) EU-s beteg chipes EU kártyával (döntően német vagy osztrák EU kártya) 

b) EU-s beteg, ha nem orvosilag szükséges, tervezett ellátást vesz igénybe (S2 vagy E112 

nyomtatvány nélkül) 

c) Magyar biztosítással rendelkező beteg az Ebtv. Vhr. 4. § (1) a) pontja szerinti esetekben 

olyan ellátásért, aminek a beutalóját a NEAK-kal nem szerződött munkahely (pl. ma-

gánorvos) állította ki és a vizsgálat nem sürgős. 
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d) A társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 

2019. évi CXXII. törvény (a továbbiakban Tbj) alapján az a személy, akinek az egészség-

ügyi szolgáltatási járulék tartozása meghaladja a havi összeg hatszorosát 

e) Magyar biztosítással rendelkező beteg, aki beutaló köteles munkahelyre beutaló nélkül 

érkezik és a vizsgálat nem sürgős, de a beteg ragaszkodik hozzá 

f) A nem egészségügyi okból végzett művi meddővé tétel. Értéke az az összeg, amit hason-

ló beavatkozásért orvosi indok esetén a NEAK fizetne a Kórháznak. 

 Amennyiben a sterilizálásra nem orvosi indokból kerül sor, akkor azt a beteg kizáró-

lag térítés ellenében veheti igénybe. 

 Tekintettel arra, hogy a beavatkozás tervezett, az időpont egyeztetéskor a beteg ke-

zébe kell adni azt a kitöltött nyomtatványt (térítéses ellátásról) aminek alapján a be-

teg a nyomtatványon szereplő összeget a Pénzügyi és Számviteli Osztályon befizeti. 

 A beteg felvételére az összeg befizetését követően, 4-es térítési kategóriával kerülhet 

sor. 

 A tervezett sterilizálásra befekvő beteget a fekvőbeteg osztály kötelezően 4-es (Fize-

tő beteg) térítési kategóriával veszi fel, akkor is, ha az Igazgató előzetes engedélye 

alapján a befizetés utólag történne. 

 A Pénzügyi és Számviteli Osztály minden hónapban felküld egy listát a Finanszíro-

zási és Kontrolling Osztályra, hogy az előző jelentés óta kik fizettek térítési díjat ste-

rilizálásért. A listán (nem az utalványok másolatát kell küldeni) szerepelnie kell a be-

teg nevének, címének és az ellátás várható dátumának. 

 A Finanszírozási és Kontrolling Osztály a kapott lista alapján ellenőrzi a betegek do-

kumentációját. 

 Ha a beteg ellátása során olyan betegségre és ennek következtében beavatkozásra is 

sor kerül, amely NEAK térítésre jogosult, akkor annak alapján kell a beteget a 

NEAK felé jelenteni, és az általa befizetett összeget a beteg részére vissza kell fizet-

ni. Ez utóbbi esetben nem lehet az ellátás indoka sterilizálás. 

g) A NEAK által nem finanszírozott ellátás (pl. biztosító társaság által kért vizsgálat, mene-

dzserszűrés, NEAK által időkorlát miatt nem finanszírozott beavatkozás vagy szakmailag 

elfogadott, de NEAK térítéses ellátásba még nem befogadott ellátás,). 

h) Olyan többletszolgáltatás, amit a NEAK által finanszírozott díj nem tartalmaz (pl. egy-

ágyas szoba, vagy étlap szerinti étkeztetés). 

i) A kizárólag orvostudományi kutatás keretében nyújtott ellátások (a finanszírozó céggel 

kötött szerződésben kell szabályozni a fizetendő díjat, mely nem lehet kevesebb a NEAK 

finanszírozás összegénél) 

j) A nem gyógyító célú, kizárólag esztétikai vagy rekreációs célból nyújtott egészségügyi 

ellátásokat nem lehet az Egészségbiztosítási Alap terhére igénybe venni. Aki ilyen ellá-

tást magánfinanszírozásból elvégeztet, az eredeti állapot visszaállításához szükséges 

egészségügyi ellátást sem veheti az Egészségbiztosítási Alap terhére igénybe. Ennek 

megfelelően akár az akut szövődmény sürgős ellátása, akár a tervezhető visszaállítás ki-

zárólag térítéses ellátásként végezhető a szabályzatban részletesen leírtak szerint. 
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k) Különösen veszélyes (extrém) sportolás közben bekövetkezett baleset miatt szükségessé 

váló ellátások esetén a térítési díj a térítési szabályzatban a nem e Alapból finanszírozott 

tevékenységekre meghatározott módszerrel számított érték.  

Az Ebtv. 18. §-a (6) bekezdésének e) pontja alkalmazásában különösen veszélyes (ext-

rém) sportnak minősül: 

a) vízisízés, 

b) jet-ski, 

c) vadvízi evezés, 

d) hegy- és sziklamászás az V. foktól, 

e) magashegyi expedíció, 

g) bázisugrás, mélybe ugrás (bungee jumping), 

h) falmászás, 

i) roncsautó (auto-crash) sport, rally, 

j) hőlégballonozás, 

k) félkezes és nyílttengeri vitorlázás, 

l) sárkányrepülés, ejtőernyőzés, paplanernyőzés, műrepülés 

 

6.2.2  Térítési díj mértéke 

 

Az egészségügyi ellátás térítési díjának alapja 9/1993. (IV.2) NM rendelet 2. számú melléklet-

ében szereplő járóbeteg szakellátási tevékenység kódok és a hozzájuk tartozó német pont, va-

lamint a 2/b, illetve 3. számú mellékletben található HBCs csoportok és a hozzájuk tartozó 

súlyszám. 

Az aktív fekvőbeteg ellátás térítési díjának megállapítása során alkalmazott homogén betegség-

csoportok (HBCs) súlyszám értéke az adott betegségcsoporthoz tartozó normatív nap költségeit 

tartalmazza, magában foglalva a hotel- és étkezési költségeket is. Ha a beteg a HBCs szerinti 

normatív napnál hosszabb ideig fekszik a kórházban, akkor a többletápolás díja naponta a 

FISZ-032/M04 melléklet szerinti összeggel emelkedik. A beteget az ellátást végző orvos tájé-

koztatja a térítési díj mértékéről, valamint arról, hogy ez a díj az ellátás hosszától és az esetle-

ges komplikációktól függően változhat.  

 

6.2.2.1  Chipes EU kártya (döntően német, osztrák EU kártyák) 

 

a) járóbeteg ellátás:  

 

Chipes EU kártya esetén járóbeteg ellátásban a fizetendő díj = elvégzett beavatkozá-

sok összesített német pontja * mindenkori, NEAK által meghatározott finanszírozás 

német pont/Ft értéke 

 

b) aktív fekvőbeteg ellátás:  

 

Chipes EU kártya esetén az aktív fekvőbeteg ellátásban a fizetendő díj = súlyszám * 

mindenkori, NEAK által meghatározott finanszírozás német pont/Ft értéke 
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c) krónikus fekvőbeteg ellátás:  

 

Chipes EU kártya esetén a krónikus fekvőbeteg ellátásban a fizetendő díj = króni-

kus/rehabilitációs osztályon töltött napok száma * mindenkori, NEAK által fizetett 

napidíj 

 

Fontos! Az így kapott forintértékek nem tartalmazzák a beépített egyedi nagyérté-

kű/esetfinanszírozott eszközöket (számlázási alap a beszerzési bruttó érték), vagy a más 

intézménytől vásárolt nagyértékű diagnosztikákat (számlázási alap a német pont szerinti 

érték). Ezeket a számlázandó tételek között külön fel kell tüntetni. 

 

6.2.2.2  Érvénytelen TAJ számú, azaz érvényes magyar biztosítással nem rendelkező beteg 

(barna TAJ) 

 

a) járóbeteg ellátás:  

 

Fizetendő díj = elvégzett beavatkozások összesített német pontja * mindenkori, 

NEAK által meghatározott finanszírozás német pont/Ft értéke 

 

b) aktív fekvőbeteg ellátás:  

 

Fizetendő díj = súlyszám * mindenkori, NEAK által meghatározott finanszírozás 

német pont/Ft értéke, maximum 750.000 Ft 

Ez a forintérték nem tartalmazza a beépített egyedi nagyértékű/esetfinanszírozott 

eszközöket, ezeket a számlázandó tételek között külön fel kell tüntetni. 

 

c) krónikus fekvőbeteg ellátás:  

 

Fizetendő díj = krónikus/rehabilitációs osztályon töltött napok száma * a FISZ-

032/M04 Napi ápolási díjak melléklete szerinti díjtétel 

Ez a forintérték nem tartalmazza a CT/MR vizsgálatok árát, ezeket a vizsgálatokat 

a számlázandó tételek között külön fel kell tüntetni. 

 

6.2.2.3  Hiányzó EU kártya, nem EU-s és nem államközi egyezményes beteg 

 

a) a járóbeteg ellátásban  

 

Fizetendő díj = német pont * a mindenkori, NEAK által meghatározott finanszíro-

zás német pont/Ft értéke * 2 

 

b) a fekvőbeteg ellátásban 

 

Fizetendő díj = súlyszám * a mindenkori, NEAK által meghatározott finanszírozás 

súlyszám/Ft értéke* 1,5 
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c) krónikus fekvőbeteg ellátás:  

 

Fizetendő díj = krónikus/rehabilitációs osztályon töltött napok száma * a FISZ-

032/M04 Napi ápolási díjak melléklete szerinti díjtétel 

Ez a forintérték nem tartalmazza a CT/MR vizsgálatok árát, ezeket a vizsgálatokat 

a számlázandó tételek között külön fel kell tüntetni. 

 

Fontos! Az így kapott forintértékek nem tartalmazzák a beépített egyedi nagyérté-

kű/esetfinanszírozott eszközöket (számlázási alap a beszerzési bruttó érték), vagy a más 

intézménytől vásárolt nagyértékű diagnosztikákat (számlázási alap a német pont szerinti 

érték). Ezeket a számlázandó tételek között külön fel kell tüntetni. 

 

6.2.2.4.  Egyedi nagyértékű ellátások díjazása 

 

Amennyiben NEAK finanszírozásra nem jogosult betegnél transzplantációra kerül sor, akkor 

annak díjazása az alábbiak szerint történik. 

 Az előzetes kivizsgálást az aktív fekvőbeteg ellátásra vonatkozó szabályok szerint kell 

megfizetni. 

 Transzplantáció esetén a NEAK térítési díjnak megfelelő összeg fizetendő. A transz-

plantáció díja maga a beavatkozást és az azt követő maximum 100 napos kezelés dí-

ját jelenti. Nem tartalmazza azokat az OVSZ által végzett vizsgálatoknak a díját, melyet 

magyar biztosítással rendelkező beteg esetén a NEAK közvetlenül az OVSZ-nek fizet ki. 

Ezt az összeget az OVSZ számlája alapján kell megfizetni. Kisgyermek esetén egy szülő 

ellátás nélküli elhelyezését a díj tartalmazza. 

 Amennyiben a beteg ellátása a 100 napot meghaladja, vagy azt követően ismételten visz-

szakerül, akkor annak elszámolása az aktív ellátás szabályai szerint történik. 

 Nem sürgős nagyértékű ellátások esetén a NEAK Nemzetközi Főosztályával egyeztetni 

kell, hogy a magyar TAJ kártyával rendelkező külföldi beteg az adott ellátásra a TAJ kár-

tyája alapján jogosult-e 

 

6.2.2.5  Study-khoz kapcsolódó ellátások díjazása 

 

Ha a beteg ellátására biológiai kutatáshoz vagy gyógyszerkipróbáláshoz kapcsolódóan kerül 

sor, akkor  

 Járó ellátás esetén a szerződésben szereplő minimális díj a NEAK által kifizetett összeg  

1- 99 német pont értékig   5x    szorzó 

100-499 német pont értékig  3x    szorzó 

500 pont felett    2,5x szorzó 

 

 Teljeskörű fekvő ellátás esetén a HBCS alapján számított díj 2,5 szeresét kell a szerző-

désben rögzíteni. 

 Amennyiben valamilyen oknál fogva nem teljes ellátást kap, csak néhány napos „hotel-

szolgálatot”, akkor a fizetendő napidíjat a FISZ-032/M04-es melléklet szerint kell meg-

határozni és ezt kell a szerződésben rögzíteni. 
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6.2.2.6  NEAK által nem finanszírozott ellátások 

 

 Intézetünkben lehetőség van olyan ellátások végzésére, amelyek a szakma által elfogadott 

eljárások, de jelenleg nem tartoznak a NEAK által finanszírozott körbe. Ezekben az 

esetekben a beteg vagy a magán biztosítója a teljes ellátást köteles fizetni, függetlenül 

attól, hogy rendelkezik-e NEAK biztosítással: 

 

Lökéshullám kezelés minden kórházrészben: 900 Ft/kezelés 

A kezelések elszámolása testtájanként történik! 

 

Mélyoszcillációs terápia:  

kezelőfejjel, kesztyű nélkül 1.000 Ft/kezelés 

kesztyűvel 1.500 Ft/kezelés 

 

ESPERAL (disulfiram) tabletta beültetése:  14.000 Ft/alkalom 

 

HE4 tumormarker laborvizsgálat: 7.000 Ft/vizsgálat 

 

 

7. Díjfizetés 
 

A betegellátó munkahelyek kötelesek a lehető legalaposabban eljárni a betegdokumentáció 

rögzítése során. A Kórház csak abban az esetben tudja az ellátás után járó összeget behajtani, 

ha ehhez minden szükséges adat a rendelkezésére áll. A dokumentációs fegyelem érvényesítése 

az osztályvezető, illetve a vizsgálatot végző orvos felelőssége.  

 

7.1.  Díjfizetés rendje 

 

a) A szolgáltatás teljesítése előtt az érintettet külön tájékoztatni kell a térítési díj várható 

mértékéről, a fizetés módjáról, helyéről, a díj mérséklésének lehetőségéről és a nem fize-

tési szankciókról. A tájékoztatás megtörténtét az érintett aláírásával igazolja. 

b) Tájékoztatni kell a betegeket arról, hogy a tévesen befizetett térítési díjat a számla/nyugta 

leadása esetén a Pénzügyi és Számviteli Osztály (a telephelyi pénztár) visszatéríti. Utóla-

gosan észrevett tévedés esetén az ellátást végző osztály írásban tájékoztatja a Pénzügyi és 

Számviteli Osztályt a betegről és a visszafizetendő összegről, aki a visszafizetést annak 

alapján végezheti el.  

c) Járóbeteg ellátásban nem sürgős esetben az ellátott a térítési díjat előre köteles befizetni. 

Az ellátás csak a befizetést igazoló nyugta átvétele után kezdődhet el.. 

d) Sürgős ellátás esetén a betegnek joga van az életmentő, illetve a súlyos vagy maradandó 

egészségkárosodás megelőzését biztosító ellátáshoz, valamint fájdalmának csillapításához 

és szenvedéseinek csökkentéséhez anélkül, hogy a térítési díjat előre kifizette volna. Az 

ellátás után azonban a betegnek a térítési díjat meg kell fizetnie. 
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e) Az első ellátóhely köteles tájékoztatni a fizető beteget a kiegészítő vizsgálatokról és azok 

várható költségeiről. A kiegészítő vizsgálatokat végző szakellátó helyet a vizsgálat kérője 

megfelelően tájékoztatja a fizetős betegről és a szükséges adatokról. A gépi vizsgálatké-

résnél a kérőlapon is be kell állítani, hogy a további vizsgálatok is 4-es térítési kategóriá-

val történnek. 

f) Fekvőbeteg ellátásban tervezett ellátás esetén az Intézmény - a szolgáltatás fedezetének 

biztosítása érdekében - a szolgáltatás megkezdése előtt a várható összköltség egészére 

előleget kérhet, és erről részszámlát adhat.  

 Aktív ellátásban a betegellátási díjelőleget 7 naponként előre kell befizetni. Krónikus ellá-

tásban a tervezett ápolási napra, hosszabb ápolásnál havonta kell fizetni. 

Az ápolás befejezésekor a tényleges ápolási nap figyelembe vételével összesített számlát 

kell kiállítani, mely tartalmazza a már befizetett részösszeget és a még hátralévő befize-

tendő összeget. 

 

Nem sürgős ellátás esetén a beteg az előleg befizetése előtt nem vehető fel az intézménybe. 

 

7.2.  Díjfizetés folyamata 

 

a. Járóbeteg ellátás 

 

 A járóbeteg ellátásban a számla elkészítéséhez a FISZ-032/A02 számú nyilvántartási 

lapot kell kitölteni. 

 Az nyilvántartási lapot a szolgáltatást végző orvos köteles kitölteni. 

 A beteg azonosító adatai a beteg által bemutatott igazolvány alapján kerülnek kitöltésre. 

(igazolvány hiányában bemondás alapján is kitölthető, de ennek tényét a dokumentumon 

jelezni kell) 

 A nyilvántartási lapot (amely 3 példányban kitöltendő) a szolgáltatást igénylő beteg, a 

kezelést végző orvos és az osztályvezető vagy ügyelet vezető főorvos írja alá. A 

kiszámított összeg befizetését a beteg vagy hozzátartozója a Pénzügyi és Számviteli 

Osztály vagy a telephely pénztárába köteles megtenni, munkaidőn túl az osztályos 

befizető helyen. 

 Az igazolás rovatot a pénz átvevője tölti ki. 

 A nyilvántartási lap egyik példánya a Pénzügyi és Számviteli Osztálynál marad, a másik 

a betegszámlával együtt az ellátottnak visszaadásra kerül, aki a befizetés igazolásának 

bemutatásával tudja igazolni, hogy befizetési kötelességének eleget tett. Ezek után 

nyújtható az ellátás, majd kiadható számára az ambuláns lap, illetve a szükséges receptek, 

stb. A 3. példányt a Finanszírozási és Kontrolling Osztály kapja ellenőrzési célból. 

 A Pénzügyi és Számviteli Osztály köteles havonta jelenteni összesített formában a 

befizetéseket a Finanszírozási és Kontrolling Osztály felé. 
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b. Fekvőbeteg ellátás 

 

 A fekvőbeteg ellátásban a számla elkészítéséhez a FISZ-032/A03 számú nyilvántartási 

lapot kell kitölteni három példányban. 

 A nyilvántartási lapot, a szolgáltatást végző orvos köteles kitölteni.  

 A beteg azonosító adatai a beteg által bemutatott igazolvány alapján kerülnek kitöltésre. 

(igazolvány hiányában bemondás alapján is kitölthető, de ennek tényét a dokumentumon 

jelezni kell) 

 A nyilvántartási lapot (amely 3 példányban kitöltendő) a szolgáltatást igénylő beteg, a 

kezelést végző orvos és az osztályvezető főorvos írja alá. 

 A nyilvántartási lapot kitöltése a kezelést végző osztály feladata. Feltünteti: 

  a felvételt indokoló fődiagnózist, 

 a tervezett műtéti beavatkozást, 

 a várható ápolási napok számát, 

 a tételes elszámolású implantátum megnevezését, 

 a tervezett nagyértékű diagnosztikai vizsgálatokat, 

 az ellátandó eset várható HBCs súlyszámát (melyből a képlet szerint a fize-

tendő díj meghatározható) vagy a FISZ-032/M04b, M04c mellékletben sze-

replő díjat 

 illetve az ápolási napok számának függvényében a FISZ-032/M04 melléklet-

ben szereplő díjat 

Ezen összeget a beteg egy összegben befizeti a Pénzügyi és Számviteli Osztály pénztárá-

ba. (munkaidőn túl az osztályos befizető helyen). 
 

A nyilvántartási lap egyik példánya a Pénzügyi és Számviteli Osztálynál marad, a másik a be-

tegszámlával együtt az ellátottnak visszaadásra kerül, a harmadik a Finanszírozási és Kontroll-

ing Osztály példánya, melyet haladéktalanul meg kell kapnia, az ellenőrzés biztosítása céljából.  

 Ha az ellátás végeztével a befizetett összeg és az ellátás végösszege egymástól eltér, az 

ellátást igénybevevő a többletköltséget befizetni köteles, illetőleg túlfizetés esetén vissza-

térítésre jogosult. 

 A Pénzügyi és Számviteli Osztály köteles havonta jelenteni összesített formában a befize-

téseket a Finanszírozási és Kontrolling Osztály számára. 

 

c. Ápolási Osztály és a Krónikus Osztály Egyéni Ápolási Szerződés szerinti ápolási 

díjának rendezése 

 Az Egyéni Ápolási Szerződés alapján felvett betegek a havi fizetési kötelezettségüket a 

szabályzat FISZ-032/A05 „Ápolási díj befizetés” adatlapja alapján teljesítik a szerződés-

ben rögzített feltételek szerint. 

 A térítési díjat a Kórház pénztárába vagy a telephelyi pénzbeszedő helyen készpénzben, 

számla ellenében lehet a pénzügyi ügyintézőnél befizetni. A szerződésben rögzíthető, 

hogy a befizetés utalással történik. Ebben az esetben a Pénzügyi és Számviteli Osztály 

utólag küldi meg a számlát a befizetőnek. 
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 Készpénzfizetés esetében a számla egy példányán átvételre kerül a hozzátartozónak 

adott számla. A hozzátartozó által aláírt számla a pénzbeszedő helyen a pénzügyi ügyin-

téző által kerül lefűzésre.  

 FISZ-032/A06 „Ápolási díj visszafizetés” adatlapot szükséges használni abban az eset-

ben, amikor valamilyen oknál fogva az igénybe nem vett napokra járó befizetett ápolási 

díjat a befizetőnek vissza kell fizetni. 

 

 

8. A díj mérséklése, elengedése 
 

Az egészségügyi szolgáltatás díjának elengedése, mérséklése vagy részletfizetés indokolt ese-

tekben Főigazgatói engedélyhez kötött. (Tervezett szolgáltatás igénybevétele esetén a díj utó-

lagos mérséklése, utólagos részletfizetés nem engedélyezhető) 

 

A szolgáltatást igénylő írásbeli kérelemmel fordulhat a Főigazgatóhoz, melyben fel kell tüntetni 

a kérelem részletes indokát és az azt igazoló okmányok másolatát. Az ellátó osztály köteles 

előzetesen tájékoztatni a Főigazgatót, hogy NEAK finanszírozás esetén mennyi lenne a megté-

rülés. 

 

Amennyiben a díj fizetését valamely szervezet, alapítvány vállalja át, a szándéknyilatkozatot, a 

fizetés módját, idejét és feltételeit mellékelni kell a Szolgáltatás igénylőhöz. 

A díjfizetés, előlegfizetés elengedése Főigazgatói engedéllyel történhet. Ekkor is kötelező 

azonban beszerezni a fizetés módjáról és feltételeiről szóló igazolásokat 

Az engedélyezést, annak mértékét és formáját a bizonylaton az „Egyéb” megjegyzések rovat-

ban kell feltüntetni. (FISZ-032/A02, FISZ-032/A03 adatlap) 

 

 

9. Szankciók 
 

Nem sürgős ellátás esetén, amennyiben a szolgáltatást igénylő a kért díjat, előleget nem fizeti 

meg, a kórház az ellátást nem végzi el. 

Ha az igénylő részére a Főigazgató részletfizetési kedvezményt biztosított, úgy a szolgáltatást 

nyújtó az ellátás megkezdése előtt köteles kitöltetni a beteggel a Kötelezvényt Tartozást elisme-

rő nyilatkozatot (FISZ-032/A04). A kötelezvény kitöltésekor fokozottan figyelni kell arra, 

hogy a beteg illetve biztosítójának azonosítása az esetleges utólagos behajtáshoz pontosan tör-

ténjen meg. 

 

A sikertelen behajtásról a Pénzügyi és Számviteli Osztály az ellátást követő 5-ik hónap 20-ig 

megküldi a Finanszírozási és Kontrolling Osztálynak a behajtás eredménytelenségét igazoló 

dokumentumokat (2 tértivevény megléte esetén tudja a Finanszírozási és Kontrolling Osztály a 

sürgős ellátást „S” térítéses ellátásként jelenteni a NEAK felé). 
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Amennyiben a fizetési kötelezettséget nem teljesíti a beteg (vagy biztosítója), abban az esetben 

a kórház írásbeli felszólítást küld. A fizetés elmaradása esetén az esetleges kontroll vizsgálato-

kat az intézet megtagadhatja, amennyiben annak jogszabályi feltételei fennállnak.  

 

Az elévült – több mint 5 éves -, illetve polgári peres úton behajthatatlannak minősített esetben 

az adósság a Pénzügyi és Számviteli Osztály előterjesztése alapján a Főigazgató és a gazdasági 

igazgató együttes engedélyével leírásra kerülhet a Pénzgazdálkodási Szabályzat szerint. 

 

 

10. Mellékletek jegyzéke 
 

Minőségügyi Kód Cím 
Az oldal 

változatszáma 

FISZ-032-3/M01 Sürgősségi ellátások 1 

FISZ-032-3/M02 
Országkódok az Európai Egészségbiztosítási Kártya  

alkalmazásához 
1 

FISZ-032-3/M03 Államközi egyezmények 1 

FISZ-032-3/M04 Napi ápolási díjak 1 

FISZ-032-3/M04a A KDC tételes díjainak a felsorolása 1 

FISZ-032-3/M04b  A Szemészeti Osztály tételes díjainak a felsorolása 1 

FISZ-032-3/M04c  A Gyermeksebészet tételes díjainak a felsorolása 1 

FISZ-032-3/M05 Halott hűtésével kapcsolatos költségek 1 

FISZ-032-3/M06 Egyéni ápolási szerződés Ápolási Osztályra 1 

FISZ-032-3/M06a Egyéni ápolási szerződés hosszabbítása 1 

FISZ-032-3/M06b Egyéni ápolási szerződés megszüntetése 1 

FISZ-032-3/M07 Egyéni ápolási szerződés Krónikus Osztályra 1 

FISZ-032-3/M08 Jogosultság alapján történő elszámolás 1 

FISZ-032-3/M09 Beutalási rend 1 

FISZ-032-3/M10 
Jogszabályban meghatározott teljes térítési díj mellett nyújtha-

tó ellátások térítési díja 
1 

FISZ-032-3/M11 Foglalkozás-egészségügyi vizsgálatok térítési díja 1 

FISZ-032-3/M12 Menedzserszűrésre vonatkozó térítési díjak 1 

FISZ-032-3/M13 
Emelt szintű szolgáltatást biztosító kórtermek igénybevételére 

vonatkozó térítési díjak 
1 

FISZ-032-3/M14 
Egészségügyi dokumentáció kikérésére vonatkozó térítési 

díjak 
1 
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11. Adatlapok jegyzéke 
 

Adatlapok 

A felsorolt adatlapok a MedWorkS rendszerből megnyithatók 

FISZ-032-3/A01 

Magyar egészségbiztosítással (érvényes TAJ kártyával) nem 

rendelkező betegek tervezett gyógykezelésének engedélyezése  

(MedWorkS azonosító: E-MK 2007-4/17) 

1 

FISZ-032-3/A02 

Járóbeteg szolgáltatás igénylő lap (Magyar kötelező  

egészségbiztosítással nem rendelkező betegek számára)  

(MedWorkS azonosító: E-MK 2007-5/17) 

1 

FISZ-032-3/A03 

Fekvőbeteg szolgáltatás igénylő lap (Magyar kötelező egész-

ségbiztosítással nem rendelkező betegek számára) 

(MedWorkS azonosító: E-MK 2007-6/17) 

1 

FISZ-032-3/A04 
Kötelezvény (Tartozást elismerő nyilatkozat) 

(MedWorkS azonosító: E-MK 2007-7/17) 
1 

FISZ-032-3/A07 NEAK által nem finanszírozott ellátás térítése (ESPERAL) 1 

A felsorolt adatlapok a Szabályzatból tölthetőek le 

FISZ-032-3/A05 Ápolási díj befizetés (E-MK 2011-16/17) 1 

FISZ-032-3/A06 Ápolási díj visszafizetés (E-MK 2011- 16a/17) 1 

FISZ-006/A03a Egészségügyi dokumentáció kikérő lap (magyar nyelvű) 1 

FISZ-006/A03b Egészségügyi dokumentáció kikérő lap (angol nyelvű) 1 
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