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Bevezető
A Csongrád Megyei Mellkasi Betegségek Szakkórháza – a kötelező egészségbiztosítás
ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény és a végrehajtására kiadott 217/1997.
(XII.01.) Korm. rendelet, a 284/1997. (XII.23.) Korm. rendelet, valamint a 87/2004. (X. 04.)
ESzCsM rendelet előírásai alapján – az alábbiakban szabályozza az intézményben igénybe
vehető egészségügyi szolgáltatások rendjét.
1.1. A Szabályzat hatálya
A Térítési Díj Szabályzatban írottakat kell alkalmazni a Csongrád Megyei Mellkasi
Betegségek Szakkórháza valamennyi fekvőbeteg ellátó osztályán, járóbeteg szakrendelésén
és tüdőgondozó intézeteiben.
Jelen Szabályzat hatályba lépését követően az Intézmény valamennyi munkavállalója és az
intézménnyel egyéb jogviszony alapján szerződésben lévő személy a Szabályzatban
foglaltak szerint köteles eljárni az egészségügyi szolgáltatások nyújtása során.
A Szabályzat módosítása abban az esetben, ha a módosítás nem kizárólag a jogszabályi
környezet változása miatt válik szükségessé, a fenntartó Állami Egészségügyi Ellátó
Központ jóváhagyása után lép hatályba. Kizárólag jogszabályi változáson alapuló kötelező
módosítások hatálybalépéséhez fenntartói jóváhagyás nem szükséges, ebben az esetben a
módosított szabályzatot tájékoztatásul kell megküldeni a fenntartó Állami Egészségügyi
Ellátó Központ részére.
1.2. Külföldi állampolgár fogalma
Jelen szabályozás szempontjából külföldi állampolgárnak minősül:
 állandó magyarországi tartózkodásra jogosító személyi igazolvánnyal, vagy a
letelepedés előkészítése céljából kapott magyarországi tartózkodási engedéllyel
nem rendelkező külföldi állampolgár
 külföldön lakó állampolgárság nélküli személy
 az állandó jelleggel külföldön lakó, belföldön munkaviszonyban nem álló
magyar állampolgár a külföldi állampolgárral egy tekintet alá esik az
egészségügyi ellátásra való jogosultság szempontjából.
1.3. Irányadó jogszabályok
1997. évi LXXXIII. Törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól
217/1997. (XII.01.) Korm. Rendelet a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi
LXXXIII. Törvény végrehajtásáról
284/1997. (XII.23.) Korm. Rendelet a térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi
szolgáltatások térítési díjáról
87/2004. (X. 04.) ESzCsM rendelet a Magyar Köztársaság területén tartózkodó, egészségügyi
szolgáltatásra a társadalombiztosítás keretében nem jogosult személyek egészségügyi
ellátásának egyes szabályairól
A szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 883/2004/EK rendelet. 19. és 20. cikke
A 883/2004/EK rendelet végrehajtásáról szóló 987/2009/EK rendelet 25. és 26. cikke
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A 2009. június 12. napján kelt, a 883/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 19. cikke
(1) bekezdésének és 27. cikke (1) bekezdésének, valamint a 987/2009/EK európai parlamenti és
tanácsi rendelet 25. cikke A) pontja (3) bekezdésének hatálya alá tartozó ellátások
meghatározásáról szóló S3. határozat
2011/24/EU irányelv a határon átnyúló egészségügyi ellátásra vonatkozó betegjogok
érvényesítéséről
A magyar-szovjet szociálpolitikai egyezmény végrehajtásáról szóló 7/1964. (VIII.30.) MüM
rendelet
A magyar-bosnyák szociális biztonsági egyezményről szóló 2009. évi II. törvény 12. cikke
A magyar-montenegrói szociális biztonsági egyezményről szóló 2008. évi LXXII. törvény 12.
cikke
Magyarország és a Szerb Köztársaság között a szociális biztonságról szóló egyezmény
kihirdetéséről szóló 2013. évi CCXXXIV. törvény
17/1984. (III. 27.) MT rendelet a magyar-angolai egészségügyi együttműködési egyezményről
14/1975. (V. 14.) MT rendelet a magyar-koreai egészségügyi együttműködési egyezményről
47/1978. (X. 4.) MT rendelet a magyar-iraki egészségügyi együttműködési egyezményről
15/1981. (V. 23.) MT rendelet a magyar-jordániai egészségügyi együttműködési egyezményről
1969. évi 16. törvényerejű rendelet a magyar-kubai egészségügyi együttműködési egyezményről
29/1974. (VII.10.) MT rendelet a magyar-mongol egészségügyi együttműködési egyezményről
33/1979. (X. 14.) MT rendelet a magyar-kuvaiti egészségügyi együttműködési egyezményről
2. Térítésmentesen igénybe vehető egészségügyi szolgáltatások
2.1. Biztosítottak által térítésmentesen igénybe vehető egészségügyi szolgáltatások
A biztosított az egészségügyi szolgáltatás térítésmentes igénybevételéhez a
Társadalombiztosítási Azonosító Jelét (TAJ számát) igazoló hatósági igazolványát és
érvényes, a személyazonosság megállapítására alkalmas igazolványát köteles bemutatni.
Amennyiben a biztosított a TAJ számát tartalmazó okmányt nem tudja bemutatni, a
vonatkozó szabályok szerint térítésmentesen el kell látni, és az 1. számú melléklet szerinti
nyilatkozatot kell kitölteni.
2.1.1. A betegségek megelőzését és korai felismerését szolgáló, életkorhoz kötött
szűrővizsgálatok
A biztosított 40 éves kor felett, évente egy alkalommal térítésmentesen jogosult tüdőszűrő
vizsgálatra. A szűrővizsgálatot saját kezdeményezésére vagy egészségügyi ellátása során,
illetve a háziorvos vagy a kezelőorvos beutalása, továbbá a szűrővizsgálatot végző
egészségügyi szolgáltató értesítése alapján veheti igénybe.
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2.1.2. Járóbeteg-szakellátás keretén belül igénybe vehető ellátások
A biztosított betegsége esetén, orvosi beutaló alapján térítésmentesen jogosult intézményünk
szakambulanciáin és szakrendelésein történő járóbeteg-szakellátásra.
A biztosított orvosi beutaló nélkül is jogosult a járóbeteg-szakellátás kezdeményezésére, ha
azt vélelmezi, hogy egészségi állapota az azonnali ellátását indokolja, és a beutalásra
jogosult orvos felkeresése az ellátását jelentősen késlelteti. Abban az esetben, ha az azonnali
ellátás szükségessége nem igazolódik, a biztosított részére az adott szakellátás keretében
további szakellátás nem kezdeményezhető.
A járóbeteg-szakellátásra beutalt biztosított ismételt orvosi beutalás nélkül jogosult igénybe
venni a járóbeteg-szakellátást, ha annak keretében ismételt ellátása orvosszakmai
szempontból indokolt.
Beutaló nélkül vehető igénybe az első alkalommal beutalás alapján igénybe vett,
tüdőgondozó keretében gondozásba vett biztosítottak részére nyújtott ellátás, azzal, hogy az
ellátás igénybevételéhez már az első alkalommal sem szükséges orvosi beutaló, ha a
biztosított a tüdőgondozó által nyújtott ellátást a dohányzásról történő leszokás támogatása
céljából veszi igénybe.
Járóbeteg-szakellátás keretén belül a biztosított jogosult vizsgálatra, gyógykezelésre,
ideértve az ellátás során felhasznált – az ellátás finanszírozása során figyelembe vett –
gyógyszert (kivéve a különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszert), kötszert, továbbá a
gyógykezeléséhez szükséges orvosi szakvéleményre, gondozásra, keresőképességének
elbírálására.
2.1.3. Fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátás keretén belül igénybe vehető ellátások
A biztosított betegsége esetén, orvosi beutaló alapján térítésmentesen jogosult intézményünk
fekvőbeteg ellátó osztályain fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátásra.
A biztosított orvosi beutaló nélkül is jogosult a fekvőbeteg-gyógyintézeti szakellátás
kezdeményezésére, ha azt vélelmezi, hogy egészségi állapota az azonnali ellátását indokolja,
és a beutalásra jogosult orvos felkeresése az ellátását jelentősen késlelteti.
A fekvőbeteg-gyógyintézeti szakellátásra beutalt biztosított ismételt orvosi beutalás nélkül
jogosult igénybe venni a fekvőbeteg szakellátást, ha annak keretében ismételt ellátása
orvosszakmai szempontból indokolt.
Fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátás keretén belül a biztosított jogosult:
 a betegsége megállapításához szükséges vizsgálatokra,
 az orvos előírása szerinti gyógykezelésre – ideértve a műtéti beavatkozásokat
és az annak során felmerült gyógyászati anyagokat, protetikai eszközöket is –
és gyógyászati ellátásra,
 a gyógykezeléshez szükséges gyógyszerre – ideértve a vérkészítményeket is –
kötszerre és ideiglenes gyógyászati segédeszközre, továbbá a gyógyászati
segédeszköz használatának betanítására,
 a gyógykezeléséhez szükséges ápolásra, szakápolásra, továbbá az otthonába
történő távozást követő időre vonatkozó életvezetési tanácsadásra, valamint
diétás tanácsadásra,
 étkezésre, ideértve az orvos által elrendelt diétát is,
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a rendelkezésre álló, az ellátás szakmai és etikai követelményeinek megfelelő
színvonalú elhelyezésre arra az időtartamra, amíg az ellátás fekvőbeteggyógyintézeti körülmények között indokolt.

2.2. Európai Gazdasági Térség állampolgárai által térítésmentesen igénybe vehető
egészségügyi szolgáltatások
2.2.1. Orvosilag szükséges ellátások igénybevétele
Az Európai Gazdasági Térség tagállamainak (valamennyi tagállam, ld. 2. számú melléklet)
állampolgárai, és a svájci állampolgárok, valamint az ezen államokban biztosított személyek
magyarországi átmeneti tartózkodásuk során a magyar biztosítottakkal azonos feltételek
mellett, térítésmentesen jogosultak az orvosilag szükséges ellátásra, az illetékes külföldi
biztosító által kiállított Európai Egészségbiztosítási Kártya (ld. 3. számú melléklet), illetve
Kártyahelyettesítő nyomtatvány (ld. 4. számú melléklet) alapján. A Kártyát és a
Kártyahelyettesítő nyomtatványt minden EGT tagállam a saját hivatalos nyelvén állítja ki. A
kártya lehet önálló kártya, de rákerülhet a nemzeti kártya hátoldalára is. Az intézmény
kizárólag szabályosan kitöltött, érvényességi idővel ellátott kártyát, ill. kártyahelyettesítő
nyomtatványt fogad el, melynek másolatát a betegdokumentáció részeként megőriz.
Orvosilag szükséges ellátásnak minősül az ideiglenes magyarországi tartózkodás alkalmával
felmerült, halaszthatatlan ellátáson túl, mindazon ellátás, amelynek igénybevétele nélkül a
beteg nem tud biztonságosan visszautazni a lakóhelyére. Az orvosi szükségesség
fennállásának tényéről – a beteg magyarországi tartózkodásának függvényében – a
kezelőorvos dönt. Amennyiben a beteg nem rendelkezik az EGT állampolgárok, illetve
családtagjaik részére kiadott tartózkodási kártyával/regisztrációs igazolással, csak azon
szolgáltatások nyújthatók, amelyek 3 hónapon belül feltétlenül szükségessé válnak. Egyéb
esetekben a tartózkodási kártya/regisztrációs igazolás, illetve az Európai Egészségbiztosítási
Kártya/kártyahelyettesítő nyomtatvány érvényességének lejártát kell figyelembe venni. Az
Európai Bizottság vonatkozó határozatai szerint orvosilag szükséges ellátásnak minősül az
oxigénterápia, speciális asztma kezelés, kemoterápia, dialízis-kezelés, illetve a terhességgel
és szüléssel kapcsolatos ellátások.
Gyógyszer, gyógyászati segédeszköz rendelése esetén a vényen fel kell tüntetni a beteg
születési dátumát (év/hó/nap), az ország kódját, az ellátás alapjául szolgáló formanyomtatvány betű- és számjelét, és a beteg külföldi biztosítási számát is.
Az Európai Egészségbiztosítási Kártyával tervezett egészségügyi ellátás nem vehető
igénybe.
Az orvosilag szükséges ellátások fenti igazolásokkal történő igénybevétele a külföldi
egészségbiztosítás terhére történik. Az ellátás költségeit az intézmény teljesítményjelentése
alapján az OEP előzetesen megtéríti, majd a nemzetközi elszámolások során a külföldi
biztosítóval utólagosan megtérítteti. Az intézményi teljesítményjelentésben az ellátási
eseteket „E” térítési kategóriával kell jelölni.
2.2.2. Tervezett magyarországi gyógykezelések igénybevétele
Az EGT-tagállamainak állampolgárai, és a svájci állampolgárok, valamint az ezen
államokban biztosított személyek tervezett egészségügyi ellátást Magyarországon az S2 vagy
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az E112 nyomtatvány (ld. 5. és 6. számú melléklet) alapján vehetnek igénybe térítésmentesen,
ugyanolyan feltételekkel, mint a magyar biztosítottak.
Amennyiben a nyomtatványon az egészségügyi szolgáltató és ellátás meg van jelölve, akkor a
nyomtatványon megjelölt ellátás vehető igénybe, az ott megjelölt egészségügyi
szolgáltatónál. Amennyiben a nyomtatványon sem szolgáltató, sem konkrét ellátás nincs
megjelölve, az érvényességi időn belül bármilyen egészségbiztosítási szolgáltatásra jogosult a
beteg. Az S2 és az E112-es nyomtatványt minden EGT-tagállam a saját hivatalos nyelvén állítja
ki.

A tervezett magyarországi gyógykezelések fenti igazolásokkal történő igénybevétele a
külföldi egészségbiztosítás terhére történik. Az ellátás költségeit az intézmény
teljesítményjelentése alapján az OEP előzetesen megtéríti, majd a nemzetközi elszámolások
során a külföldi biztosítóval utólagosan megtérítteti. Az intézményi teljesítményjelentésben
az ellátási eseteket „E” térítési kategóriával kell jelölni.
2.3. Térítésmentesen igénybe vehető egészségügyi szolgáltatások egyezmények alapján
2.3.1. Sürgősségi ellátás igénybevétele egészségügyi együttműködési egyezmények
alapján
Angola, Kuvait, Mongólia, Kuba, Jordánia, Irak és a Koreai Népi Demokratikus
Köztársaság állampolgárai térítésmentes egészségügyi ellátásra jogosultak heveny
megbetegedés vagy halaszthatatlan orvosi beavatkozást igénylő helyzet esetén, melyet
útlevelük felmutatásával vehetnek igénybe.
2.3.2. Sürgősségi ellátás igénybevétele államközi egyezmények alapján
Az orosz, ukrán, macedón és koszovói állampolgárok átmeneti magyarországi tartózkodásuk
alatt térítésmentes sürgősségi ellátásra jogosultak, melyet útlevelük felmutatásával vehetnek
igénybe.
A szerb biztosított személyek sürgősségi ellátásokat a szerb biztosító által kiállított
SRB/HUN 111 jelű nyomtatvánnyal (ld. 7. sz. melléklet) vehetnek igénybe. Az SRB/HUN
111 jelű nyomtatvány tartalmazhatja a biztosított családtagjait is. Amennyiben az
egészségügyi szolgáltatást a családtag veszi igénybe, a jelentésben őt kell szerepeltetni a
biztosított biztosítási számának feltüntetésével.
2.3.3. Szerb biztosított személyek tervezett ellátása
A szerb biztosított személyek jogosultak tervezetten egészségügyi szolgáltatás igénybe
vételére, a szerb biztosító által kiállított SRB/HUN 112 jelű nyomtatvány alapján. Az
igénybevett tervezett ellátást „E” térítési kategóriában kell jelenteni.
2.3.4. Bosnyák és montenegrói biztosítottak ellátása
A bosnyák és montenegrói biztosítottak átmeneti magyarországi tartózkodásuk alatt
térítésmentes sürgősségi ellátásra jogosultak, melyet a bosnyák biztosítottak a BH/HU 111
nyomtatvánnyal (ld. 8. sz. melléklet), a montenegrói biztosítottak a CG/HU 111
nyomtatvánnyal (ld. a 9. sz. melléklet) vehetnek igénybe.
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Az ellátás igénybevételéhez és elszámolásához szükséges BH/HU 111 és a CG/HU 111
nyomtatványok kötelező adattartalma: vezetéknév, keresztnév, születési dátum, biztosítási
szám, külföldi biztosító azonosító száma, külföldi biztosító neve, külföldi biztosító címe,
érvényes biztosítás szerinti ország megnevezése (Montenegró vagy Bosznia-Hercegovina),
igazolás érvényességének a kezdete és az érvényesség vége, Országos Egészségbiztosítási
Pénztár illetékes területi hivatala hitelesítése.
A sürgős szükség körébe tartozó, életet veszélyeztető állapotokat és betegségeket a 10.
számú melléklet tartalmazza
A sürgősségi ellátások egyezmények alapján történő igénybevétele a külföldi
egészségbiztosítás terhére történik. Az ellátás költségeit az intézmény teljesítményjelentése
alapján az OEP előzetesen megtéríti, majd a nemzetközi elszámolások során a külföldi
biztosítóval utólagosan megtérítteti. Az intézményi teljesítményjelentésben az ellátási
eseteket „3” térítési kategóriával kell jelölni. Ez alól kivétel a szerb biztosított személyek
sürgősségi ellátása, melyet a teljesítmény jelentésben „E” térítési kategóriával kell jelenteni.

2.4. Külföldön biztosított magyar állampolgárok egészségügyi ellátása
Külföldön biztosított magyar állampolgár térítésmentes egészségügyi ellátásra a biztosított
külföldi állampolgárokkal megegyezően jogosult:





Európai Egészségbiztosítási Kártya/kártyahelyettesítő nyomtatvány alapján a
magyarországi tartózkodás tervezett idejére és egészségi állapotára tekintettel orvosilag
szükséges egészségügyi ellátásokra
S2 vagy E112-es nyomtatvány alapján, a nyomtatványon jelzett gyógykezelésre, illetve
amennyiben konkrét gyógykezelés nincsen megjelölve, teljes körű egészségügyi
ellátásra
BH/HU 111 -es nyomtatvány alapján sürgősségi ellátásra
CG/HU 111 -es nyomtatvány alapján sürgősségi ellátásra

A jogosultság-igazolással nem rendelkező, külföldön biztosított magyar állampolgár vagy aki
jogosultságát egyéb üzleti, illetve nemzetközi szervezet által (Európai Közösség, ENSZ)
kiállított igazolvánnyal igazolja, egészségügyi ellátás térítésmentes igénybevételére nem
jogosult.

3. Határon átnyúló egészségügyi ellátás
Az Európai Unió tagállamainak betegei jogosultak Magyarországon tervezetten határon
átnyúló egészségügyi ellátást igénybe venni. A határon átnyúló egészségügyi ellátás
keretében az „egyenlő elbánás elvét” kell érvényesíteni, azaz a külföldről érkező személyek
azonos elbírálás alá esnek a magyar egészségügyi ellátásra jogosult személlyel.
A határon átnyúló egészségügyi ellátást személyazonosságot igazoló okmánnyal és EGT
tagállamban fennálló biztosítást igazoló biztosítási kártyával/nyomtatvánnyal lehet igénybe
venni, amelyből az Európai Unió tagállambeli állampolgárságot és az egészségügyi
ellátásra való jogosultságot hitelt érdemlően meg lehet állapítani.
Ellátás igénybe vételéhez szükséges igazolások és kötelező adattartalmuk:
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EGT tagállamban fennálló biztosítást
Személyazonosságot igazoló okmány és igazoló
biztosítási
kártya
vagy
nyomtatvány
 Vezetéknév
 Vezetéknév
 Keresztnév
 Keresztnév
 Születési dátum
 Születési dátum
 Érvényes biztosítás
szerinti ország
 Biztosítási szám
 Külföldi biztosító neve
A határon átnyúló egészségügyi ellátás igénybevételéhez - amennyiben az a magyar
egészségügyi ellátásra jogosult személyek számára is beutalóhoz kötött - beutaló
szükséges. A beutalót kiállíthatja egy másik EU tagállam egészségügyi szolgáltatója, vagy
más magyar egészségügyi szolgáltató.
Az intézmény csak akkor tagadhatja meg az uniós beteg ellátását, ha a területi ellátási
kötelezettségű feladatainak folyamatos ellátását az uniós beteg fogadása veszélyezteti. Az
elutasítást minden esetben írásban meg kell indokolni, melyre az osztályvezető jogosult.
A határon átnyúló egészségügyi ellátás költségeit, ha a fentiek alapján nem jogosult a
térítésmentes ellátásra, a külföldi beteg fizeti meg. A fizetendő térítési díj nem térhet el attól
a díjtól, melyet az Országos Egészségbiztosítási Pénztár a hazai beteg ellátásáért fizet. A
térítési díj megállapítása során a fekvőbeteg-szakellátás, és a járóbeteg-szakellátás térítési
díját a kihirdetett alapdíjjal kell elszámolni, mely díjakat az OEP minden hónap 21. napjáig
a honlapján közzéteszi. A térítési díj megfizetése során a 6. pontban rögzített eljárás rendet
kell alkalmazni.
Az intézményi teljesítményjelentésben az ellátási eseteket „T” térítési kategóriával kell
jelölni.
4. Teljes térítési díj ellenében igénybe vehető egészségügyi szolgáltatások
Térítésköteles minden olyan egészségügyi szolgáltatás, melyet


a jogszabályok térítésköteles szolgáltatásként nevesítenek és a biztosítással
rendelkező magyar állampolgárok is kizárólag térítési díj fizetése ellenében
vehetnek igénybe (az intézmény vonatkozásában foglalkozás-egészségügyi
tüdőszűrő vizsgálat)



az Egészségbiztosítási Pénztár nem finanszíroz (külföldi állampolgárok
ellátása a 2.2 és 2.3 pontok kivételével, jogviszony ellenőrzés során „kék”
vagy „barna” jelzést kapó, érvénytelen TAJ számmal rendelkező beteg
ellátása, valamint jogviszony ellenőrzés során „sárga” jelzést kapó, érvényes
TAJ számmal rendelkező beteg ellátása a sárga lámpaszín mellett
megjelenítésre kerülő azon ellátások vonatkozásában, melyekre a beteg
térítésmentesen nem jogosult.)



nem biztosított beteg részére végez az intézmény, különösen, aki jogosultságigazolással nem rendelkezik, továbbá akinek jogosultságát egyéb üzleti,
illetve nemzetközi szervezet által kiállított igazolvány igazolja (pl. Európai
Közösség szervei, ill. ENSZ által kiállított kártyák, ld. 11. és 12. számú
melléklet)

Csongrád Megyei Mellkasi Betegségek Szakkórháza

Térítési díj szabályzat 2017.
10/49

A térítési díjat az intézmény vezetője állapítja meg, és az Állami Egészségügyi Ellátó
Központ hagyja jóvá. A térítési díjak megállapításánál figyelembe kell venni a
gyógyszerköltséget, a diagnosztikus és terápiás anyag- és eszközköltséget, az ápolási
tevékenység, valamint a diagnosztikai és fizikális orvosi vizsgálatok árát, a
hotelszolgáltatást, illetve a gyógyító részlegeket terhelő fenntartási és igazgatási költségeket.
A térítési díjakat évente egy alkalommal felül kell vizsgálni.
Az Európai Gazdasági Térség területéről érkező, az egészségügyi ellátását saját maga által
finanszírozott beteg ellátása során az 1408/71 EGK rendelet alapján, az egyenlő bánásmód
elvét figyelembe véve, csak az az összeg kerülhet kiszámlázásra, amelyet az OEP egy
magyar biztosított beteg ellátása kapcsán, hasonló esetben finanszíroz.
4.1. Aktív fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátás térítési díja
Az aktív fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátás térítési díja az ellátás homogén
betegségcsoportjához tartozó aktuális súlyszám és az OEP által alkalmazott finanszírozási
paraméter (Ft/súlyszám) szorzatának egyszeres értéke. Az így meghatározott térítési díj nem
lehet kevesebb, mint a fekvőbeteg ellátás során felmerülő gyógyszer, vér, egyéb anyag,
diagnosztikai és terápiás beavatkozások, továbbá ápolás és holtelszolgáltatás önköltségi ára.
4.2. Krónikus és rehabilitációs fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátás térítési díja
Krónikus tüdőgyógyászati ellátás:
Pulmonológiai rehabilitáció:
Kardiológiai rehabilitáció:

12.000 Ft/ápolási nap
14.000 Ft/ápolási nap
14.000 Ft/ápolási nap

4.3. Szakambulanciák térítési díja
A szakambulanciák térítési díja az igénybe vett beavatkozásokhoz tartozó aktuális német
pontérték és az OEP által alkalmazott finanszírozási paraméter (Ft/pont) szorzatának
háromszoros értéke.
Az intézményben igénybe vehető, más egészségügyi szolgáltató által nyújtott ambuláns
diagnosztikai beavatkozások térítési díja megegyezik a szolgáltatást nyújtó egészségügyi
intézmény által Szakkórház részére felszámított térítési díjjal.
4.4. Tüdőgondozó intézetek térítési díja
A tüdőgondozó intézetek térítési díjait a 28. számú melléklet tartalmazza.
5. Térítési díjak befizetésének rendje
5.1. Fekvőbeteg ellátó osztályok és szakambulanciák
Részleges vagy teljes térítési díj ellenében igénybe vehető egészségügyi szolgáltatás
megkezdése előtt a szolgáltatást igénybe venni szándékozót, vagy annak kísérőjét a
kezelőorvos tájékoztatja a térítési díj várható összegéről. Ennek tudomásul vételét a fizetésre
kötelezett Kötelezvény (13.-27. számú melléklet) aláírásával igazolja.
Fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátás esetén a szolgáltatás fedezetének biztosítása érdekében a
betegnek előleget kell fizetnie, melynek mértéke az ellátás várható térítési díjának 50 %-a.
Az előleg befizetéséről számlát kell kiállítani, melynek egyik példánya a betegé, másik

Csongrád Megyei Mellkasi Betegségek Szakkórháza

Térítési díj szabályzat 2017.
11/49

példányát az ellátás megkezdése előtt a beteg egészségügyi dokumentációjában kell
elhelyezni. Nem kell előleget fizetni a sürgős szükség körébe tartozó, életet veszélyeztető
állapotok és betegség esetén (9. számú melléklet).
A térítési díjat készpénzben kell befizetni az intézmény pénztárába. Zárójelentést, ambuláns
jelentést csak akkor lehet kiadni, ha a beteg, ill. kísérője a térítési díjat megfizette. Az
egészségügyi szolgáltatások teljesítéséről az intézmény számlát ad az ellátott részére, amely
tartalmazza az igénybe vett szolgáltatásokat, és a szolgáltatásokért fizetendő forintösszeget.
A számlát a Pénzügyi és Számviteli Osztály állítja ki, a betegfelvételi ügyintéző feladása
alapján. Ha a betegnek külföldi székhelyű biztosító társaságnál van egészségügyi ellátásra
vonatkozó biztosítása, ellátásának költségét abban az esetben is köteles az intézmény
részére megfizetni, és azt az intézmény által kiállított számla alapján igényelheti vissza
biztosítójától.
5.2. Tüdőgondozó intézetek
A tüdőgondozó intézetekben az egészségügyi ellátás térítési díját a szolgáltatás megkezdése
előtt, készpénzben kell befizetni, kivéve a sürgős szükség (életveszély) esetét. A térítési díj
megfizetéséről a pénz átvételét követően számlát kell kiállítani.
5.3. Egyéb, térítési díj fizetéssel kapcsolatos rendelkezések
Abban az esetben, ha az egészségügyi szolgáltatás nyújtása az intézménnyel megkötött
szerződés alapján történik, az elvégzett szolgáltatások elszámolása a szerződésben rögzített
feltételek szerint történik.
6. Térítési díjak nyilvánosságra hozatalának rendje
Jelen szabályzatot a betegfelvételi helyiségekben, illetve a betegellátó részlegeken, a
betegek számára hozzáférhető módon ki kell függeszteni. A beteget az egészségügyi
szolgáltatás megkezdése előtt tájékoztatni kell a részleges és teljes térítési díj várható
mértékéről.
7. Térítési díjak mérséklésére illetve elengedésére vonatkozó rendelkezések
A szabályzatban megállapított térítési díjakat az intézmény vezetője – tekintettel a
szolgáltatást igénybevevő szociális és családi körülményeire – mérsékelheti, illetve
elengedheti. A térítési díjak mérséklésére, illetve elengedésére a szolgáltatást
igénybevevőnek indokai feltüntetésével kérelmet kell benyújtatnia az intézmény
vezetőjének.
8. Egészségügyi dokumentáció rendelkezésre bocsátásának térítési díja
Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 24. §. (3) bekezdése szerint a beteg
jogosult a gyógykezelésével összefüggő egészségügyi dokumentációról saját költségére
másolatot
kapni.
Az
egészségügyi
dokumentáció
kikérése
esetén
a
betegnek/hozzátartozónak a 29. számú melléklet szerinti formanyomtatványt (Egészségügyi
dokumentáció kikérő lap) kell kitöltenie személyesen, illetőleg eredeti meghatalmazással
rendelkező jogi képviselőjének. A dokumentáció másolati példányait - az intézmény
vezetője által engedélyezett kikérő lap alapján – tételes felsorolást tartalmazó átvételi
elismervényen kell a beteg/hozzátartozó részére személyesen átadni. Amennyiben a
kérelmező postai úton kéri a betegdokumentációról elkészített másolat megküldését, a
postaköltség a kérelmezőt terheli, amelynek megfizetését köteles hitelesen igazolni a
küldemény postázását megelőzően. A postai úton megküldött küldeményt az intézmény
iratjegyzékkel látja el.
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Papíralapú betegdokumentáció fénymásolásának térítési díja:
Nem teljes dokumentáció esetén:
A/4-es méretben:
79,-Ft/oldal + 27% ÁFA, azaz bruttó 100 Ft/oldal
A/3-es méretben:
79,-Ft/oldal + 27% ÁFA, azaz bruttó 100 Ft/oldal
Teljes egészségügyi dokumentáció vagy 50 oldal feletti betegdokumentáció esetén: 3.937 Ft
+ 27% ÁFA, azaz bruttó 5.000 Ft.
Elektronikus másolat készítésének térítési díja:
Röntgenfelvétel kiírása CD/DVD-re:

551 Ft/db + 27% Áfa, azaz 700 Ft/db.

Az egészségügyi dokumentációról történő másolás ügyintézési határideje a kérelem
beérkezését követő 30 nap. A másolatkészítés vonatkozásában sürgősségi kérelem
terjeszthető elő, melynek díja a térítési díj 50%-nak megfelelő összeg. Sürgősségi kérelem
előterjesztése esetén az ügyintézési határidő 15 nap.
A térítési díjat az intézmény által kiállított számla alapján kell befizetni a kórház pénztárába,
vagy átutalási postautalványon az intézmény költségvetési elszámolási számlájára.

Deszk, 2017. szeptember 29.
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1. számú melléklet
Csongrád Megyei Mellkasi Betegségek Szakkórháza
Főigazgató: Dr. Bálint Beatrix Ph. D.
6772 Deszk, Alkotmány u. 36.
Tel.: 62/571-511, Fax: 62/571-550

NYILATKOZAT

Alulírott …………………………………………………………………………………………
leánykori neve: ………………………………….. anyja neve: …….……………………..……
lakcíme: ……………………………………..……születési ideje: ……….……………………
nyilatkozom, hogy biztosított vagyok, a Társadalombiztosítási Azonosító Jelet (TAJ szám) igazoló
okmányt 15 napon belül bemutatom az Intézmény képviselőjének.
Tudomásul veszem, hogy amennyiben a 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet 12/B §. (1) bekezdésben
előírt jogosultság-ellenőrzés során az OEP nyilvántartási rendszere TAJ számom érvénytelenségét állapítja
meg (barna vagy kék jelzés, vagy sárga jelzés a lámpaszín melletti korlátozásokkal), abban az esetben
egészségügyi ellátásra teljes térítési díj fizetése ellenében vagyok jogosult.

Deszk, 201… év ……………. hó ….. nap
……………………………..
beteg aláírása
P.h.
Tanúk:
………………………………
kezelőorvos
Kapják:

Beteg
Betegfelvételi iroda
Betegellátó részleg

……………………………..
betegfelvételi ügyintéző

Csongrád Megyei Mellkasi Betegségek Szakkórháza

Térítési díj szabályzat 2017.
15/49

2. sz. melléklet

Európai Gazdasági Térség tagállamai
Országkód Országkód
(EU kártya) (ISO kód)
AT
AUT
BE
BEL
BG
BGR
CY
CYP
CZ
CZE
DK
DNK
EE
EST
FI
FIN
FR
FRA
GR
GRC
HR
HRV
IS
ISL
IE
IRL
IT
ITA
LV
LVA
LI
LIE
LT
LTU
LU
LUX
DE
DEU
NO
NOR
MT
MLT
NL
NLD
PL
POL
PT
PRT
RO
ROU
ES
ESP
SE
SWE
SK
SVK
SI
SVN
GRB
UK

Megnevezés
Ausztria
Belgium
Bulgária
Ciprus
Csehország
Dánia
Észtország
Finnország
Franciaország
Görögország
Horvátország
Izland
Írország
Olaszország
Lettország
Liechtenstein
Litvánia
Luxemburg
Németország
Norvégia
Málta
Hollandia
Lengyelország
Portugália
Románia
Spanyolország
Svédország
Szlovákia
Szlovénia
Nagy-Britannia
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3. sz. melléklet
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4. sz. melléklet
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5. sz. melléklet
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6. sz. melléklet
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7. sz. melléklet

SRB/HUN 111 jelű nyomtatvány kötelező adattartalma szerb biztosítottak esetén:












Vezetéknév
Keresztnév
Születési dátum
Biztosítási szám
Külföldi biztosító azonosító száma
Külföldi biztosító neve
Külföldi Biztosító címe
Érvényes biztosítás szerinti ország (kizárólag Bosznia-Hercegovina lehet)
Igazolás érvényesség kezdete
Igazolás érvényesség vége
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8. sz. melléklet
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9. sz. melléklet
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10. sz. melléklet
Sürgős szükség körébe tartozó, életet veszélyeztető állapotok és betegségek
52/2006. (XII. 28.) EüM rendelet
-

Életet veszélyeztető, vagy maradandó egészségkárosodás veszélyével járó (külső vagy belső) vérzés
Átmeneti keringés- és/vagy légzésleállással járó állapotok (Pl. embolia, Adams-Stokes-Morgagni
szindróma., syncope, fulladások, életet veszélyeztető ritmuszavarok, klinikai halál állapota)
Életveszélyes endokrin- és anyagcsere állapotok, a folyadék- és ion- háztartás életveszélyes zavarai
Központi idegrendszeri kompresszió veszélyével járó kórképek (Pl. agyödéma, fejfájás, szédülés, tumor,
gyulladás, fejlődési rendellenesség, trauma)
Eszméletlen állapotok
Status epilepticus és tüneti görcsrohamok
Hirtelen fellépő látászavar, látásvesztés, „vörös szem”, szemsérülés
Szepszis
Magas halálozású, vagy súlyos szövődmények kialakulásának veszélyével járó hirtelen fellépő, vagy
progrediáló, nem-sebészeti betegségek és érkatasztrófák ellátása
Szülés, koraszülés, lepényleválás, súlyos terhességi toxémia, eclampsia újszülött ellátása, akut
nőgyógyászati vérzés
Sokk megelőző és sokkos állapotok, életveszélyes allergiás és anaphylaxiás állapotok, szisztémás és
poliszisztémás autoimmun betegségek krízis-állapotai
Az immunrendszer fokozott, vagy kóros működésén, illetve a csontvelői vérsejtképzés elégtelenségén
alapuló heveny vérsejthiány-állapot
Veleszületett, vagy szerzett véralvadási zavar alapján létrejövő heveny életveszély
Akut légzési elégtelenség, légút szűkület (Pl. gégeödéma, asthmás roham, idegentest, fulladás)
Mérgezések
Akut hasi katasztrófák és azok képében jelentkező, nagy fájdalommal, görcsökkel járó kórképek (Pl.
bélelzáródás, appendicitis, perforatio, méhenkívüli terhesség, petefészek ciszta megrepedése, tuboovarialis
tályog, kocsánycsavarodott cysta, kizárt sérv, epegörcs, vesegörcs, vérvizelés)
Égés-fagyás (III.-IV. fokú és nagykiterjedésű I-II. fokú, és/vagy az életminőség szempontjából különösen
veszélyeztetett testtájat vagy a légutakat érintő)
Elsődleges sebellátás
Testüregek (koponya, mellkas, has) és parenchymás szervek (szív, tüdő, lép, máj, vese) sérülése
Compartement szindrómák
Nyílt törések és decollement sérülések
Amputációk (replantációs lehetőségekkel vagy azok nélkül)
Súlyos medencegyűrű törések
Politraumatizáció, többszörös sérülések
Búvárbalesetek, magassági betegség, keszonbetegség, barotrauma
Áramütés, elektrotrauma
Hő- és hidegártalom, kihűlés, hypothermia, hyperthermia, napszúrás, hőguta
Súlyos akut sugárártalom és sugárbetegség
Öngyilkossági kísérlet és szándék, mentális állapottal összefüggő közvetlen veszélyeztető állapot
Heveny pszichés zavarok, pszichózisok
Infektológiai kórképek, melyek önmagukban vagy szövődményeik révén az életet veszélyeztető állapotot
idéznek elő.

Sürgős szükség körébe tartozik minden olyan egészségügyi tevékenység, amelyet a fent meghatározott, az életet
veszélyeztető állapotok és betegségek szakszerű ellátása, valamint azok maradandó egészségkárosító hatásának
megelőzése érdekében - a beteg állapotának stabilizálásáig - végeznek.
Fekvőbeteg gyógyintézeti ellátás esetén sürgős szükség körébe tartozó egészségügyi szolgáltatás minden olyan
egészségügyi tevékenység, amelyet a fent meghatározott, az életet veszélyeztető állapotok és betegségek szakszerű
ellátása, valamint azok maradandó egészségkárosító hatásának megelőzése érdekében fekvőbeteg-ellátás keretében
végeznek, a diagnózis felállításától a tisztázott kórállapot első alkalommal történő szakszerű ellátásáig.

Csongrád Megyei Mellkasi Betegségek Szakkórháza

Térítési díj szabályzat 2017.
30/49

11. sz. melléklet
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12. sz. melléklet
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13. sz. melléklet
Csongrád Megyei Mellkasi Betegségek Szakkórháza
Főigazgató: Dr. Bálint Beatrix Ph. D.
6772 Deszk, Alkotmány u. 36.
Tel.: 62/571-511, Fax: 62/571-550

KÖTELEZVÉNY
külföldi állampolgárok aktív fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátására
Alulírott …………………………………………………………………………………………
állampolgársága: ………………………………….. anyja neve: ………………………………
lakcíme: …………………………………………………………………………………………
útlevél száma: ……………………………………………
tudomásul veszem, hogy jelen fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátásra teljes térítési díj fizetése
ellenében vagyok jogosult.
Térítési díj várható összegének megállapítása:
Iránydiagnózis és beavatkozás kódja:
…………………………….…
Ellátás előzetes HBCS-je
.................................................
Egyszeres súlyszám érték:
.................................................
Aktuális finanszírozási alapdíj:
................................................. Ft/súlyszám
Fizetendő térítési díj várható összege:
................................................ Ft
A fizetendő térítési díj nem lehet kevesebb, mint a kezelés során felmerülő gyógyszer-, vér- és
diagnosztikai beavatkozások, továbbá ápolás és hotelszolgáltatás önköltségi ára.
Kötelezettséget vállalok arra, hogy távozásomkor, a tényleges ellátás teljes térítési díjat az
intézmény által kiállított számla alapján megfizetem.
Tudomásul veszem, hogy amennyiben fizetési kötelezettségemnek a végszámla kiállításától
számított 15 napon belül nem teszek eleget, úgy az intézmény követelését bírósági úton érvényesíti
a követelés kamataival és járulékaival együtt.
Deszk, 201… év ……………. hó ….. nap
……………………………..
kötelezett aláírása
P.h.
Tanúk:
………………………………
kezelőorvos
Kapják:

Kötelezett
Betegfelvételi iroda
Betegellátó részleg

……………………………..
betegfelvételi ügyintéző
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14. sz. melléklet
Csongrád County Hospital of Chest Diseases
Chief Director: Beatrix Bálint MD, Ph.D.
H-6772 Deszk, Alkotmány u. 36.
Tel.:+36 62 571-511, Fax: +36 62 571-550
www.deszkikorhaz.hu

PROMISSORY NOTE
for inpatient chronic/rehabilitatory medical provision of foreign citizens
Undersigned: ……………………………………………………………………………………
Citizenship:…….………………………… Mother’s maiden name:…………………………...
Address:…………………………………………………………………………………………
Passport number:.………………………………………………………………………………..
I note that I am only entitled to the present inpatient medical provision against the complete
payment of the payable fee.
Conclusion of the expected sum of the payable fee:
Allowance fee of one nursing day:
.................................................Ft/nap
Expected number of nursing days:

.................................................

Expected total amount of payable fee: ................................................ Ft
I engage myself to pay the total payable fee of the actual provision (on the basis of the invoice
issued by the Institute) before my departure.
I note, that in case I don’t fulfil my obligation to pay the bill within 15 days of its date of issue, the
Institute will validate its rights to the amount due together with its interests and affixes through the
court.
Deszk, …………………………………...
...................................
Obligor’s signature
l.s.
Witnesses:
...................................
Specialist
Recipients: Obligor
Admission Administration
Medical attendance section

……………………….
Admission Administrator
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15. sz. melléklet
Judecului Csongrád Spitalul Bolilor Torace Spetiale
Director General Medic Sef : Dr. Bálint Beatrix Ph. D.
6772 Deszk, Alkotmány u. 36.
Tel.: 62/571-511, Fax: 62/571-550

OBLIGATIE
de intretinere sanitara a strainilorbolnavi in pat
Subsemnatul ……………………………………………………………………………………
nationalitatea: …………………………………..numele mamei: ……………..………………
adresa: …………….……………………………………………………………………………
numarul pasaportului:……………………………………….…………………………………
Sint constient,ca intretinerea in acest spital numai in contra indemnizatiei sint indreptatit
Fixarea preturilor aproximative:
Directia de diagnostizare si kódul intervenciei:
Interventie anticipata HBCSContravaloarea simpla:
Finantare actuala: Ft/bolnavi

…………………………….…
.................................................
….............................................

Contravaloarea de asteptat:
................................................ Ft
Contravaloarea nu poate fi mai putin,decit in timpul tratamentului primit valoarea
medicamentelor,singelui,si tratamentul bolii diagnostizate,intretinerea,cazarea,pretul de
Cheltuiala
Sint datorit cind plec pretul efektiv sa platesc spitalului contra notei de plata
Sint constient incit nu platesc nota de plata(factura) in termen de 15 zilede la eliberare, atunci
spitalul da pretentia la tribunal ,cu prerentia de plata, cu dobinda,cu cotizare impreuna.
Deszk, 201… an ……………. luna ….. ziua
……………………………..
semnatura obligatului
P.h.
Martori
………………………………
medic curant
Primeste: Obligatul
Agentia bolnavilor
Subsectia institutului

……………………………..
colaboratorul agentiei
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16. sz. melléklet
Csongrád Megyei Mellkasi Betegségek Szakkórháza
Főigazgató: Dr. Bálint Beatrix Ph. D.
6772 Deszk, Alkotmány u. 36.
Tel.: 62/571-511, Fax: 62/571-550

OBVEZNICA
stranim drzavljanima za usluge aktivnog lezeceg lecenja i snabdevanja
Potpisnik( Ime i Prezime)………………………………………………………………………
Drzavljanstvo:…………………………………..Devojacko ime majke:………………………
Adresa: …………………………………………………………………………………………
Broj pasosa: ……………………………………………
Prihvatam k znanju da za aktivne (lezece) usluge lecenja imam pravo samo uz nadoknadu svih
troskova
Ocekivani troskovi usluga :
Usmerena diagnoza i interventna sifra(kod): …………………………….…
Grupa bolesti:
.................................................
Jednostruka vredost(kategorije)poena:
.................................................
Aktuelna osnova finansiranja:
.................................................Ft/súlyszám
Ocekivana naplata ukupnih troskova:
................................................ Ft
Suma troskova ne moze biti niukom slucaju manja nego vrednost lekova, krvi, intervencija
diagnostiziranja, lecenja i hotelske usluge .
Obavezujem se da cu prilikom napustanja ustanove, nadoknaditi (izplatiti) stvaran ukupan trosak po
izdatoj fakturi sa strane ustanove.
Prihvatam k znanju da ukoliko ne nadoknadim (izplatim) vrednost krajnje fakture najkasnije u roku
od 15 dana nakon izdavanja, ustanova je primorana da sudski izvrsi naplatu fakture, kamate i
prikljucujuce takse.
Deszk, 201…godina ……………. mesec ….. dan
……………………………..
potpis obaveznika
P.h.
Svedoci:
………………………………
lekar
Primaju:

Obveznik
Prijemna kancelarija
Odeljenje lecenja

……………………………..
administrator prijema
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17. sz. melléklet
Csongrád Megyei Mellkasi Betegségek Szakkórháza
Főigazgató: Dr. Bálint Beatrix Ph. D.
6772 Deszk, Alkotmány u. 36.
Tel.: 62/571-511, Fax: 62/571-550

KÖTELEZVÉNY
külföldi állampolgárok krónikus/rehabilitációs fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátására
Alulírott …………………………………………………………………………………………
állampolgársága: ………………………………….. anyja neve: ………………………………
lakcíme: …………………………………………………………………………………………
útlevél száma: ……………………………………………
tudomásul veszem, hogy jelen fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátásra teljes térítési díj fizetése
ellenében vagyok jogosult.
Térítési díj várható összegének megállapítása:
Egy ápolási nap térítési díja:
.................................................Ft/nap
Várható ápolási napok száma
.................................................
Fizetendő térítési díj várható összege:
................................................ Ft
Kötelezettséget vállalok arra, hogy távozásomkor, a tényleges ellátás teljes térítési díjat az
intézmény által kiállított számla alapján megfizetem.
Tudomásul veszem, hogy amennyiben fizetési kötelezettségemnek a végszámla kiállításától
számított 15 napon belül nem teszek eleget, úgy az intézmény követelését bírósági úton érvényesíti
a követelés kamataival és járulékaival együtt.
Deszk, 201… év ……………. hó ….. nap
……………………………..
kötelezett aláírása
P.h.
Tanúk:
………………………………
kezelőorvos
Kapják:

Kötelezett
Betegfelvételi iroda
Betegellátó részleg

……………………………..
betegfelvételi ügyintéző
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18. sz. melléklet
Csongrád County Hospital of Chest Diseases
Chief Director: Beatrix Bálint MD, Ph.D.
H-6772 Deszk, Alkotmány u. 36.
Tel.: +36 62 571-511, Fax: +36 62 571-550
www.deszkikorhaz.hu

PROMISSORY NOTE
for inpatient active medical provision of foreign citizens
Undersigned: ……………………………………………………………………………………
Citizenship:…….………………………… Mother’s maiden name:…………………………...
Address:…………………………………………………………………………………………
Passport number:.………………………………………………………………………………..
I note that I am only entitled to the present inpatient medical provision against the complete
payment of the payable fee.
Conclusion of the expected sum of the payable fee:
Code of the guiding diagnosis and intervention: ………………………
Preliminary HBCS of provision

....................................Ft/day

Single weight number value:

....................................

Actual financing base fee:

……………………….Ft/weight number

Expected total amount of payable fee:

.....................................Ft

The amount payable can not be less than the cost price of the medication, blood and
diagnostic interventions, the nursing and the hotel services occuring during the treatment.
I engage myself to pay the total payable fee of the actual provision (on the basis of the invoice
issued by the Institute) before my departure.
I note, that in case I don’t fulfil my obligation to pay the bill within 15 days of its date of issue, the
Institute will validate its rights to the amount due together with its interests and affixes through the
court.
Deszk, …………………………………...
...................................
Obligor’s signature
l.s.
Witnesses:
...................................
Specialist
Recipients: Obligor
Admission Administration
Medical attendance section

……………………….
Admission Administrator
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19. sz. melléklet
Judecului Csongrád Spitalul Bolilor Torace Spetiale
Director General: Dr. Bálint Beatrix Ph. D.
6772 Deszk, Alkotmány u. 36.
Tel.: 62/571-511, Fax: 62/571-550

OBLIGATIE
De intretinere a strainilor cu boli cronice/si a bolnavilor in pat din spital
Subsemnatul ……………………………………………………………………………………
nationalitatea: …………………………………..numele mamei: ……………..………………
adresa: …………….……………………………………………………………………………
numarul pasaportului:……………………………………….…………………………………
Sint constient,ca intretinerea in acest spital numai in contra indemnizatiei sint indreptatit
Fixarea preturilor aproximative:
Intretinerea pe zi :
Timpul de intretinere(cite zile)
Contravaloarea de asteptat

……….........…………............Ft/ziua
.................................................
................................................ Ft

Sint datorit cind plec pretul efektiv sa platesc spitalului contra notei de plata.
Sint constient incit nu platesc nota de plata(factura) in termen de 15 zilede la eliberare, atunci
spitalul da pretentia la tribunal ,cu prerentia de plata, cu dobinda,cu cotizare impreuna.

Deszk, 201… an ……………. luna ….. ziua
……………………………..
semnatura obligatului
P.h.
Martori:
………………………………
medicul curant

Primeste: Obligatul
Agentia bolnavilor
Subsectia institutului

…………..……………………………..
colaboratorul agentiei
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20. sz. melléklet
Csongrád Megyei Mellkasi Betegségek Szakkórháza
Főigazgató: Dr. Bálint Beatrix Ph. D.
6772 Deszk, Alkotmány u. 36.
Tel.: 62/571-511, Fax: 62/571-550

OBVEZNICA
stranim drzavljanima za hronicne/rehabilitacione i lezece bolnicke usluge
Potpisnik( Ime i Prezime)………………………………………………………………………
Drzavljanstvo:…………………………………..Devojacko ime majke:………………………
Adresa: …………………………………………………………………………………………
Broj pasosa: ……………………………………………
Prihvatam k znanju da za hronicne/rehabilitacione i lezece bolnicke usluge imam pravo samo uz
nadoknadu svih troskova.
Ocekivani troskovi usluga :
Troskovi lecenja na dan :
Ocekivani dani lecenja :
Ocekivana naplata ukupnih troskova:

.................................................Ft/dan
.................................................
................................................ Ft

Obavezujem se da cu prilikom napustanja ustanove, nadoknaditi (izplatiti) stvaran ukupan trosak po
izdatoj fakturi sa strane ustanove.
Prihvatam k znanju da ukoliko ne nadoknadim (izplatim) vrednost krajnje fakture najkasnije u roku
od 15 dana nakon izdavanja, ustanova je primorana da sudski izvrsi naplatu fakture, kamate i
prikljucujuce takse.
Deszk, 201…godina ……………. mesec ….. dan
……………………………..
potpis obaveznika
P.h.
Svedoci:
………………………………
lekar
Primaju:

Obveznik
Prijemna kancelarija
Odeljenje lecenja

……………………………..
administrator prijema
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21. sz. melléklet
Csongrád Megyei Mellkasi Betegségek Szakkórháza
Főigazgató: Dr. Bálint Beatrix Ph. D.
6772 Deszk, Alkotmány u. 36.
Tel.: 62/571-511, Fax: 62/571-550

KÖTELEZVÉNY
külföldi állampolgárok ambuláns ellátására
Alulírott …………………………………………………………………………………………
állampolgársága: ………………………………….. anyja neve: ………………………………
lakcíme: …………………………………………………………………………………………
útlevél száma: ……………………………………………
tudomásul veszem, hogy jelen ambuláns ellátásra teljes térítési díj fizetése ellenében vagyok
jogosult.
Térítési díj várható összegének megállapítása:
kódja

beavatkozás
megnevezése

menny
db

háromszoros
WHO
pontérték

finanszírozási
alapdíj
Ft/WHO pont

térítési díj
Ft

Fizetendő térítési díj várható összege:
Kötelezettséget vállalok arra, hogy távozásomkor, a tényleges ellátás teljes térítési díjat az
intézmény által kiállított számla alapján megfizetem.
Tudomásul veszem, hogy amennyiben fizetési kötelezettségemnek a végszámla kiállításától
számított 15 napon belül nem teszek eleget, úgy az intézmény követelését bírósági úton érvényesíti
a követelés kamataival és járulékaival együtt.
Deszk, 201… év ……………. hó ….. nap
……………………………..
kötelezett aláírása
P.h.
Tanúk:
………………………………
kezelőorvos
Kapják:

Kötelezett
Betegfelvételi iroda
Betegellátó részleg

……………………………..
betegfelvételi ügyintéző
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22. sz. melléklet
Csongrád County Hospital of Chest Diseases
Chief Director: Beatrix Bálint MD, Ph.D.
H-6772 Deszk, Alkotmány u. 36.
Tel.: +36 62 571-511, Fax: +36 62 571-550
www.deszkikorhaz.hu

PROMISSORY NOTE
for outpatient medical provision of foreign citizens
Undersigned: ……………………………………………………………………………………
Citizenship:….………………………… Mother’s maiden name:……………………………...
Address:…………………………………………………………………………………………
Passport number:………………………………………………………………………………..
I note that I am only entitled to the present outpatient medical provision against the complete
payment of the payable fee.
Conclusion of the expected sum of the payable fee:
code

intervention
description

amount
pieces

3,0 WHO
point value

Financing
Allowance fee
base fee
Ft
Ft/WHO point

Expected total amount of payable fee:
I engage myself to pay the total payable fee of the actual provision (on the basis of the invoice
issued by the Institute) before my departure.
I note, that in case I don’t fulfil my obligation to pay the bill within 15 days of its date of issue, the
Institute will validate its rights to the amount due together with its interests and affixes through the
court.
Deszk, …………………………………...
...................................
Obligor’s signature
l.s.
Witnesses:
...................................
Specialist
Recipients: Obligo
Admission Administration
Medical attendance section

……………………….
Admission Administrator
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23. sz. melléklet
Judecului Csongrád Spitalul Bplilor Torace Spetiale
Director General: Dr. Bálint Beatrix Ph. D.
6772 Deszk, Alkotmány u. 36.
Tel.: 62/571-511, Fax: 62/571-550

OBLIGATIE
de intretinere a strainilor ambulanti
Subsemnatul ……………………………………………………………………………………
nationalitatea: …………………………………..numele mamei: ……………..………………
adresa: …………….……………………………………………………………………………
numarul pasaportului:……………………………………….…………………………………
Sint constient,ca intretinerea in acest spital numai in contra indemnizatiei sint indreptatit
Fixarea preturilor aproximative:
codul

tratamentul
denumirea

numar

3,0 la suta
puncte
WHO

Contravaloarea
dupla
Ft/WHO

Pretul intreg
Ft

Pretul aproximativ :
Sint datorit cind plec pretul efektiv sa platesc spitalului contra notei de plata
Sint constient incit nu platesc nota de plata(factura) in termen de 15 zilede la eliberare, atunci
spitalul da pretentia la tribunal ,cu prerentia de plata, cu dobinda,cu cotizare impreuna.
Deszk, 201… an ……………. luna ….. ziua
……………………………..
semnatura obligatului
P.h.
Martori
………………………………
medic curant
Primeste: Obligatul
Agentia bolnavilor
Subsectia institutului

……………………………..
colaboratorul agentiei
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24. sz. melléklet
Csongrád Megyei Mellkasi Betegségek Szakkórháza
Főigazgató: Dr. Bálint Beatrix Ph. D.
6772 Deszk, Alkotmány u. 36.
Tel.: 62/571-511, Fax: 62/571-550

OBVEZNICA
stranim drzavljanima za ambulantne usluge
Potpisnik( Ime i Prezime)………………………………………………………………………
Drzavljanstvo:…………………………………..Devojacko ime majke:………………………
Adresa: …………………………………………………………………………………………
Broj pasosa: ……………………………………………
Prihvatam k znanju da za trenutne ambulantne usluge imam pravo samo uz nadoknadu svih
troskova.
Ocekivani troskovi usluga :
Kod
(sifra)

intervencija
naziv

kolicina
kom.

3,0 puta
WHO poena

Osnova
finansiranja
Ft/WHO poen

Trosak u
Ft

Ocekivana naplata ukupnih troskova:
Obavezujem se da cu prilikom napustanja ustanove, nadoknaditi (izplatiti) stvaran ukupan trosak po
izdatoj fakturi sa strane ustanove.
Prihvatam k znanju da ukoliko ne nadoknadim (izplatim) vrednost krajnje fakture najkasnije u roku
od 15 dana nakon izdavanja, ustanova je primorana da sudski izvrsi naplatu fakture, kamate i
prikljucujuce takse.
Deszk, 201…godina ……………. mesec ….. dan
……………………………..
potpis obaveznika
P.h.
Svedoci:
………………………………
lekar
Primaju:

Obveznik
Prijemna kancelarija
Odeljenje lecenja

……………………………..
administrator prijema
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25. sz. melléklet
Csongrád Megyei Mellkasi Betegségek Szakkórháza
Főigazgató: Dr. Bálint Beatrix Ph. D.
6772 Deszk, Alkotmány u. 36.
Tel.: 62/571-511, Fax: 62/571-550

KÖTELEZVÉNY
érvénytelen TAJ számmal rendelkező magyar állampolgárok
aktív fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátására
Alulírott …………………………………………………………………………………………
állampolgársága: ………………………………….. anyja neve: ………………………………
lakcíme: …………………………………………………………………………………………
TAJ száma: ……………………………………………
tudomásul veszem, hogy a 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet 12/B §. (1) bekezdésben előírt jogosultságellenőrzés során az OEP nyilvántartási rendszere érvénytelen TAJ számot jelzett. Egészségügyi ellátásra
vonatkozó jogosultságomat az intézménybe történő felvételemkor sem Európai Egészségbiztosítási
Kártyával, sem kártyahelyettesítő nyomtatvánnyal, sem E112-es nyomtatvánnyal igazolni nem tudtam.
Tudomásul veszem, hogy ezért jelen fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátásra teljes térítési díj fizetése ellenében
vagyok jogosult.
Térítési díj várható összegének megállapítása:
Iránydiagnózis és beavatkozás kódja:
…………………………….…
Ellátás előzetes HBCS-je
.................................................
Egyszeres súlyszám érték:
.................................................
Aktuális finanszírozási alapdíj:
................................................. Ft/súlyszám
Fizetendő térítési díj várható összege:
................................................ Ft
A fizetendő térítési díj nem lehet kevesebb, mint a kezelés során felmerülő gyógyszer-, vér- és
diagnosztikai beavatkozások, továbbá ápolás és hotelszolgáltatás önköltségi ára.
Kötelezettséget vállalok arra, hogy távozásomkor, a tényleges ellátás teljes térítési díját az intézmény által
kiállított számla alapján készpénzben megfizetem.
Tudomásul veszem, hogy amennyiben fizetési kötelezettségemnek a végszámla kiállításától számított 15
napon belül nem teszek eleget, úgy az intézmény követelését bírósági úton érvényesíti a követelés
kamataival és járulékaival együtt.
Az intézmény kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben az ellátás nyújtását követő 15 napon belül az
ellátást igénybe vevő az egészségügyi ellátásra vonatkozó jogosultságát igazolja, úgy az ellátás térítési díját
visszafizeti részére.
Deszk, 201… év ……………. hó ….. nap
……………………………..
kötelezett aláírása
P.h.
Tanúk:
………………………………
kezelőorvos
Kapják:

Kötelezett
Betegfelvételi iroda
Betegellátó részleg

……………………………..
betegfelvételi ügyintéző
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26. sz. melléklet
Csongrád Megyei Mellkasi Betegségek Szakkórháza
Főigazgató: Dr. Bálint Beatrix Ph. D.
6772 Deszk, Alkotmány u. 36.
Tel.: 62/571-511, Fax: 62/571-550

KÖTELEZVÉNY
érvénytelen TAJ számmal rendelkező magyar állampolgárok
krónikus/rehabilitációs fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátására
Alulírott …………………………………………………………………………………………
állampolgársága: ………………………………….. anyja neve: ………………………………
lakcíme: …………………………………………………………………………………………
TAJ száma: ……………………………………………
tudomásul veszem, hogy a 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet 12/B §. (1) bekezdésben előírt jogosultságellenőrzés során az OEP nyilvántartási rendszere érvénytelen TAJ számot jelzett. Egészségügyi ellátásra
vonatkozó jogosultságomat az intézménybe történő felvételemkor sem Európai Egészségbiztosítási
Kártyával, sem kártyahelyettesítő nyomtatvánnyal, sem E112-es nyomtatvánnyal igazolni nem tudtam.
Tudomásul veszem, hogy ezért jelen fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátásra teljes térítési díj fizetése ellenében
vagyok jogosult.

Térítési díj várható összegének megállapítása:
Egy ápolási nap térítési díja:
.................................................Ft/nap
Várható ápolási napok száma
.................................................
Fizetendő térítési díj várható összege:
................................................ Ft
Kötelezettséget vállalok arra, hogy távozásomkor, a tényleges ellátás teljes térítési díját az intézmény által
kiállított számla alapján készpénzben megfizetem.
Tudomásul veszem, hogy amennyiben fizetési kötelezettségemnek a végszámla kiállításától számított 15
napon belül nem teszek eleget, úgy az intézmény követelését bírósági úton érvényesíti a követelés
kamataival és járulékaival együtt.
Az intézmény kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben az ellátás nyújtását követő 15 napon belül az
ellátást igénybe vevő az egészségügyi ellátásra vonatkozó jogosultságát igazolja, úgy az ellátás térítési díját
visszafizeti részére.
Deszk, 201… év ……………. hó ….. nap
……………………………..
kötelezett aláírása
P.h.
Tanúk:
………………………………
kezelőorvos
Kapják:

Kötelezett
Betegfelvételi iroda
Betegellátó részleg

……………………………..
betegfelvételi ügyintéző
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27. sz. melléklet
Csongrád Megyei Mellkasi Betegségek Szakkórháza
Főigazgató: Dr. Bálint Beatrix Ph. D.
6772 Deszk, Alkotmány u. 36.
Tel.: 62/571-511, Fax: 62/571-550

KÖTELEZVÉNY
érvénytelen TAJ számmal rendelkező magyar állampolgárok
ambuláns/járóbeteg szakellátásra
Alulírott …………………………………………………………………………………………
állampolgársága: ………………………………….. anyja neve: ………………………………
lakcíme: …………………………………………………………………………………………
TAJ száma: ……………………………………………
tudomásul veszem, hogy a 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet 12/B §. (1) bekezdésben előírt jogosultságellenőrzés során az OEP nyilvántartási rendszere érvénytelen TAJ számot jelzett. Egészségügyi ellátásra
vonatkozó jogosultságomat az intézménybe történő felvételemkor sem Európai Egészségbiztosítási
Kártyával, sem kártyahelyettesítő nyomtatvánnyal, sem E112-es nyomtatvánnyal igazolni nem tudtam.
Tudomásul veszem, hogy ezért jelen ambuláns/járóbeteg szakellátásra teljes térítési díj fizetése ellenében
vagyok jogosult.

Térítési díj várható összegének megállapítása:
kódja

beavatkozás
megnevezése

menny.
db

háromszoros
WHO
pontérték

finanszírozá
si alapdíj
Ft/WHO
pont

térítési díj
Ft

Fizetendő térítési díj várható összege:
Kötelezettséget vállalok arra, hogy távozásomkor, a tényleges ellátás teljes térítési díját az
intézmény által kiállított számla alapján készpénzben megfizetem. Tudomásul veszem, hogy
amennyiben fizetési kötelezettségemnek a végszámla kiállításától számított 15 napon belül nem teszek
eleget, úgy az intézmény követelését bírósági úton érvényesíti a követelés kamataival és járulékaival együtt.
Az intézmény kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben az ellátás nyújtását követő 15 napon belül az
ellátást igénybe vevő az egészségügyi ellátásra vonatkozó jogosultságát igazolja, úgy az ellátás térítési díját
visszafizeti részére.
Deszk, 201… év ……………. hó ….. nap
……………………………..
kötelezett aláírása
P.h.
Tanúk:
………………………………
kezelőorvos
Kapják:

Kötelezett
Betegfelvételi iroda
Betegellátó részleg

……………………………..
betegfelvételi ügyintéző
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28. sz. melléklet

Tüdőgondozó intézetek térítési díjai
I. Tüdőszűrő vizsgálat

Kód

Vizsgálat/Beavatkozás

40060

Az a mellkas-szűrővizsgálat (tüdőszűrés), melynek
igénybevételére nem az egészségügyi hatóság által a fertőző
betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges
járványügyi intézkedésekről szóló miniszteri rendelet szerint
kötelezően elrendelt szűrővizsgálat keretében, vagy nem a
kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető
betegségek megelőzését és korai felismerését szolgáló
egészségügyi szolgáltatásokról és a szűrővizsgálatok
igazolásáról szóló miniszteri rendelet szerinti korhoz kötött
szűrővizsgálat keretében, vagy nem jogszabály által előírt, a
szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 4. § (1)
bekezdése szerinti szakképzési intézményekben és
felsőoktatási intézményben oktatásban részesülők szakmai
alkalmassági vizsgálatai keretében kerül sor. (ide tartozik:
foglalkozás egészségügyi tüdőszűrő vizsgálat életkortól
függetlenül, továbbá 40 év alatti biztosítottak megelőző célú
tüdőszűrő vizsgálata)

Térítési díj
1.700 Ft

II. Egyéb vizsgálatok

Kód

Vizsgálat/Beavatkozás

Térítési díj

11041

Szakorvosi vizsgálat

4.200,- Ft

11301

Kontrollvizsgálat

2.000,- Ft

31310

Mellkasfelvétel AP/PA, lelettel

3.800,- Ft

31311

Mellkasfelvétel oldalirányú, lelettel

3.300,- Ft

17102

Spirometriás vizsgálat lelettel

2.900,- Ft

17031

Mantoux próba elvégzése, értékelése, leletkiadással

4.100,- Ft

43599

BCG oltás

400,- Ft

Egyéb vizsgálat/beavatkozás térítési díja a vizsgálathoz/beavatkozáshoz tartozó
német pontérték és az OEP által alkalmazott finanszírozási paraméter (Ft/pont)
szorzatának háromszoros értéke.
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