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TÉRÍTÉSI DÍJSZABÁLYZAT

1. A SZABÁLYZAT CÉLJA
Az OEP által nem térített egészségügyi ellátás, valamint egyéb egészségügyi szolgáltatások
finanszírozásának szabályozása.
2. HIVATKOZÁSOK
· az 1997. évi LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól
· a végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII.1.) Korm. rendelet
· az 1408/71 EGK sz. rendelet
· a végrehajtásról szóló 574/72 EGK sz. rendelet
· a 284/1997. (XII.23.) Korm. rendelet térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi
szolgáltatások térítési díjáról
· a 46/1997. (XII.17.) NM rendelet a kötelező egészségbiztosítás terhére igénybe nem vehető
ellátásokról
· a végrehajtásáról szóló 32/1992. (XII.23.) NM rendelet
· 87/2004. (X.04.) EszCsM rendelet a Magyar Köztársaság területén tartózkodó,egészségügyi
szolgáltatásra a társadalombiztosítás keretében nem jogosult személyek egészségügyi
ellátásának egyes szabályairól
· 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről
· a 89/1995 (VII. 14.) kormányrendelet a foglalkozás–egészségügyi szolgálatról
3. ALKALMAZÁSI TERÜLET
A Vámospércs-Kistérségi Egészségügyi Szakellátó Nonprofit Kft. mindenkori az NSZSZ által
kiadott szakmai működési engedélyében szereplő valamennyi betegellátást végző szakrendelés,
nappali kórház valamint diagnosztikai ellátást nyújtó munkahely.
4. TARTALMA
A magyar biztosítással nem rendelkező betegek részére nyújtott szolgáltatások, a magyar
biztosítással rendelkező betegek részére is csak térítés ellenében végezhető egészségügyi
szolgáltatások, /irányadó a 284/1997. (XII.23.)
A betegellátás térítési díjainak meghatározása az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP)
teljesítmény szerinti finanszírozási rendszerére épül. A térítési díjakat a mellékletek
tartalmazzák. A térítési díjakat évente egyszer felül kell vizsgálni, és szükség esetén az infláció
mértékétől, illetve a finanszírozás változásától függően korrigálni kell. A pénzbeszedés részletes
szabályait – az intézeti Pénzkezelési Szabályzat tartalmazza.
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4.1. Magyar biztosítással nem rendelkező betegek ellátásának térítési díja:
Az intézményben nyújtott szolgáltatásokért a magyar biztosítással nem rendelkező betegeknek
(nem biztosított betegek, – olyan országokból érkező betegek, melyekkel nincs nemzetközi
egyezmény, vagy ellátásuk nem esik a biztosított szolgáltatások körébe, vagy nem rendelkeznek
a szükséges igazolásokkal) a jelen szabályzatban és mellékleteiben meghatározott díjtételeket
kell fizetniük az igénybevett egészségügyi szolgáltatásért. A fizetési kötelezettségről és a várható
fizetendő összeg várható mértékéről a beteget a szolgáltatás nyújtása előtt tájékoztatni kell az
ellátást követően. Sűrgősségi betegellátást nem lehet visszautasítani!
Egyes külföldi állampolgárok térítésmentes sürgősségi ellátására vonatkozóan az érvényes
nemzetközi egyezmények az irányadók. A jogosultságot a betegnek igazolnia kell.
Államközi egyezmény alapján egyezményes országból érkező külföldi állampolgárok sürgősségi
ellátása térítésmentes. A sürgősségi ellátás magában foglalja a járó és fekvőbetegként történő
ellátást. Államközi egyezménnyel rendelkező országok állampolgárai útlevelük felmutatásával
jogosultak térítésmentesen igénybe venni a sürgősségi ellátást.
Térítési kategória államközi, sürgős ellátás esetén: 3as.
Államközi egyezménnyel rendelkező országok állampolgárainak nem sürgős ellátása
térítésköteles. Ha a biztosított (magyar vagy az Európai Uniós országokból érkező), az ellátás
kezdetekor nem tudja igazolni az ellátásra való jogosultságát, fizető betegként kell kezelni, és
tájékoztatni kell a várható költségekről. A 8. számú melléklet szerinti formanyomtatványon
kötelezettséget vállalhat, hogy a távozást követő 15 napon belül bemutatja a biztosítást igazoló
dokumentumokat. Ebben az esetben nem kell az ellátásért fizetnie. Amennyiben a
dokumentumokat nem mutatja be, az igénybevett szolgáltatásokat részére kiszámlázzuk. EGT és
svájci állampolgárok egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságát az uniós kártyával illetve
kártyahelyettesítő nyomtatvánnyal igazolja az orvosilag halaszthatatlanul szükséges (sürgős),
illetve az orvosilag szükséges ellátásra, melyet az OEP téríti meg intézetünknek. Orvosilag
szükségesnek nem csak az azonnal nyújtandó szolgáltatások minősülhetnek. Amennyiben az
igényelt ellátást nem feltétlenül szükséges rövid időn belül nyújtani, akkor figyelembe kell venni,
hogy az ellátandó személy milyen hosszú időt kíván Magyarországon tölteni. Ha az illető személy
nem rendelkezik tartózkodási engedéllyel, csak azon szolgáltatások nyújtandók, amelyek 3
hónapon belül feltétlenül szükségessé válnak. Egyéb esetekben a tartózkodási engedély lejártát
kell figyelembe venni.
Az Európai Egészségbiztosítási Kártyával rendelkező külföldi állampolgár fekvő és járóbeteg ellátásának OEP által történő finanszírozásának feltétele: „E” térítési kategória és az „EU
Adatlap” kitöltése. Nem EU országból érkező állampolgár esetében, amennyiben nem tud
készpénzes magyar fizetőeszközben fizetni, meg kell győződni arról, hogy rendelkezik–e
érvényes betegbiztosítással.
Érvényes betegbiztosítás esetén az ellátásra jelentkező nevét, születési helyét, idejét, lakcímét,
betegbiztosítója nevét, székhelyét, címét, betegbiztosítási igazolványa számát, továbbá
útlevelének számát a 6. számú melléklet szerinti formanyomtatványon kell feljegyezni és az
ellátásra jelentkezővel aláíratni. A formanyomtatványon (Elismervényen) szereplő adatok
hiányos kitöltése az ellátási díj behajthatatlanságát vonja maga után. Az OEP által nem
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támogatott egészségügyi szolgáltatókkal kötött szerződéseknél – a nekik nyújtott diagnosztikai
szolgáltatásokra vonatkozóan – a jelen 4.1.2 pontban foglaltak szerint kell eljárni.
4.1.2. Járóbeteg szakellátás és diagnosztikai szolgáltatás térítési díja:
A járóbeteg ellátáson és diagnosztikai munkahelyen egészségügyi szolgáltatást járóbetegként
igénybe vevőnek az elvégzett vizsgálatokért térítési díjat kell fizetni. A térítési díj számításának
alapja az ellátás során végzett tevékenységek (vizsgálatok, beavatkozások) (WHO) össz.
pontértéke. Ide tartozik a csak beutalóval igénybe vehető ellátásnak a beutaló nélküli
igénybevétele is. A tevékenységlista és a hozzátartozó pontértékek az Egészségügyi Közlönyben
kerülnek közzétételre. A számla készítésének alapbizonylata az „ADATLAP fizető járóbetegek
ellátásáról számla készítéséhez” című 7. számú melléklet szerinti formanyomtatvány, a
kezelőorvos által hitelesítve. Az adatlapon tételesen fel kell sorolni az elvégzett vizsgálatokat és
beavatkozásokat kód, név és pontszám megjelölésével. Amennyiben a betegnek diagnosztikai
vizsgálatok is készültek, az adatlapon azokat is fel kell tüntetni. A felsorolt szolgáltatási tételek
pontszámait össze kell adni. A fizetendő ellátási díj: az összpontszám szorozva a Rendelőintézet
részére az OEP által meghatározott Ft értékével + ellátási díj, melyet az 1. sz. melléklet
tartalmaz. Ezen túl az ellátáshoz kapcsolódóan felszámításra kerül az ellátás során felhasznált
anyagköltség. Amennyiben az ellátás fix díjas úgy az ellátás megnevezését és a fix díjat kell az
adatlapon feltüntetni. A besorolás, illetve a súlyszám értékének helyességét a gazdasági vezető,
távollétében az ügyvezető igazgató ellenőrzi, amelynek tényét aláírásával igazolja.
4.2. Biztosított számára is csak teljes térítés ellenében nyújtható szolgáltatások
4.2.1. A 284/1997. (XII.23.) Korm. rendeletben meghatározott térítési díj befizetése ellenében
igénybe vehető szolgáltatások: (2. számú melléklet).
A kormányrendelet változását a mellékletben szereplő adatok automatikusan követik.
· véralkohol–vizsgálathoz vérvétel
· látlelet kiadása
· munkaköri alkalmassági vizsgálatok
· Mellkas röntgenszűrővizsgálatként
Ide tartozik az a mellkasszűrővizsgálat (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) bekezdés a.) és b.) pontja szerinti szakképzési intézményekben oktatásban részesülők
szakmai alkalmassági vizsgálatai keretében kerül sor.
4.2.2. A „46/1997. (XII.17.) NM rendelet a kötelező egészségbiztosítás terhére igénybe nem
vehető ellátásokról” rendelet szolgáltatásai. A szolgáltató saját hatáskörében állapítja meg a
térítési díjat.
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4.2.3. Fizikoterápiás és masszázs kezelések
Fizikoterápiás és masszázs kezelések során alkalmazott „egyszer használatos” lepedők térítési
díját a 3. melléklet tartalmazza.
4.2.4. Adatszolgáltatás, egészségügyi dokumentumok kiadása.
Az adatszolgáltatással kapcsolatos térítési díjakat a 4. számú melléklet tartalmazza.
5. A TÉRÍTÉSI DÍJAK BEFIZETÉSÉNEK RENDJE
5.1. A magyar biztosítással nem rendelkező beteget az ellátás megkezdése előtt az ellátást végző
köteles felvilágosítani arról, hogy az ellátásért várhatóan mennyit kell fizetni. A jelen szabályzat
8. számú melléklete szerinti formanyomtatvány több nyelven tartalmazza azon információkat,
amelyből a beteg az általa ismert nyelven tájékoztatást kap az ellátás várható költségeiről. A
beteg aláírásával igazolja, hogy az ellátás költségeiről tájékoztatást kapott és a fizetési
kötelezettséget tudomásul veszi. A nyomtatványt 2 -2 példányban kell kitölteni, mindkét nyelvű
nyomtatványból, az egyik példány a betegé , a másik a betegdokumentáció részét képezi.
5.3. A beteg távozásakor – a mellékelt adatlapokat („ADATLAP fizető járóbetegek ellátásáról
számla készítéséhez” című 7. számú melléklet szerinti formanyomtatvány) értelemszerűen ki
kell tölteni. Az adatlapok tartalmáért a kezelőorvos felelős. A kezelőorvos aláírásával és
pecsétjével ellátott adatlapokat a besorolás ellenőrzésének céljából az igazgatóságon kell leadni.
A számlát, az ellátást igénybevevő az igazgatóság titkárságán házipénztárban készpénzzel
egyenlítheti ki. A számla átutalással is kiegyenlíthető az Intézet bankszámlájára. Ebben az
esetben a 6. melléklet szerinti elismervényt kell kitöltetni a beteggel.
A jelen szabályzatot a jóváhagyás után a 284/1997. Korm. Rendelet értelmében –a
Rendelőintézet területén, a betegek által is látható helyen ki kell függeszteni. A szakrendelők
szakorvosai a szolgáltatás megkezdése előtt a beteget tájékoztatni kötelesek az indokolt és általa
igényelt térítésköteles szolgáltatások várható díjáról. A tájékoztatót a 8. számú melléklet
tartalmazza.
6. A TÉRÍTÉSI DÍJ MÉLTÁNYOSSÁGI
MÉRSÉKLÉSÉNEK RENDJE

ALAPON

TÖRTÉNŐ

ELENGEDÉSÉNEK

ÉS

Indokolt esetben lehetőség van az egészségügyi szolgáltatások térítési díjának elengedésére,
mérséklésére, részletfizetésre vagy a térítési díj előleg elengedésére. Ezeket a kedvezményeket
az intézmény főigazgató főorvosa engedélyezheti. Az engedélyezést a szolgáltatást igénylő a
főigazgatóhoz intézett írásbeli kérelemmel kezdeményezheti, melyben fel kell tüntetni a kérelem
részletes indokát és az azt igazoló okmányok másolatát. Az engedélyezési nyomtatványt a
szabályzat 9. számú nyomtatványmelléklete tartalmazza, melyet az értesítéshez kell csatolni a
benyújtott írásbeli kérelemmel és a csatolt okmányok másolatával együtt.
A térítési díj mérséklésének, elengedésének feltételei:
- szolgáltatást igénybe vevő jövedelemmel nem rendelkezik és azt igazolni tudja,
- ha a nyugdíjkorhatárnál magasabb életkorú és a nyugdíja az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegét nem haladja meg,
- ha rokkantsági járadékban részesül,
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- ha saját háztartásban három, vagy annál több gyermek eltartásáról gondoskodik,
- ha saját háztartásában súlyosan fogyatékos gyermek eltartásáról gondoskodik.
7 . KAPCSOLÓDÓ MELLÉKLETEK
1. sz. melléklet: Járóbeteg szakellátás és diagnosztikai ellátás díjtételei
2. sz. melléklet: Biztosított beteg számára is csak térítés ellenében nyújtható szolgáltatások
3. sz. melléklet: Fizikoterápiás és masszázs kezeléseknél egyszer használatos lepedő
bevezetésének térítési díja
4. sz. melléklet: Adatszolgáltatással kapcsolatos térítési díjak
5. sz. melléklet: Biztosítottaknak részleges térítési díj ellenében nyújtott szolgáltatások
6. sz. melléklet: Nyilatkozat EU állampolgár térítésmentes ellátásra jogosultságáról
7. sz. melléklet: Adatlap fizető járóbetegek ellátásáról számla készítéséhez
8. sz. melléklet: Felvilágosítás az ellátás várható költségeiről
9. sz. melléklet : Térítési díj elengedésére, mérséklésére, részletfizetésre vonatkozó kérelem és
engedélyezés
10, sz melléklet: Uniós országok és egyezményes országok listája
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1. sz. melléklet

JÁRÓBETEG SZAKELLÁTÁS ÉS DIAGNOSZTIKAI SZOLGÁLTATÁS DÍJTÉTELEI

Az ellátás dijkalkulációjának elve:
(az ellátás német pontértéke X 2 Ft) + munkadíj + felhasznált anyagköltség = az ellátásért
fizetendő dij
Járóbeteg szakellátás és diagnosztikai szolgáltatás tételeinek 1 pontra jutó Ft értéke 2Ft.
Az ellátás munkadíja: 990 Ft./megkezdett óra
A felhasznált anyagköltség a páciens Adatlapján tételesen feltüntetett felhasznált anyagok
aktuális beszerzési árainak figyelembevételével kerül meghatározásra. A kalkuláció összegzése a
mindenkori ápolási igazgató feladata.
A díjtétel ellenőrzését és jóváhagyását az intézet vezetéséért felelős mindenkori ügyvezető
igazgató végzi.
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2. sz. melléklet
BIZTOSÍTOTT BETEG SZÁMÁRA IS CSAK TÉRÍTÉS ELLENÉBEN NYÚJTHATÓ
SZOLGÁLTATÁSOK

Biztosított beteg számára is csak térítés ellenében nyújtható szolgáltatások – nem diagnosztikai
és
terápiás szolgáltatások – rendeletben meghatározott fix díjak összhangban a 284/1997 rendelet
1.sz. mellékletével
1. Alkohol szint kimutatása érdekében végzett vérvizelet vétel: 4.800,Ft
Kábítószer szintjének kimutatása érdekében végzett
- vérvétel: 3.200, Ft
- vizelet: 1.600,Ft
2. Látlelet kiadása 3.500,Ft
3. Gépjármű vezetői és belvízi hajózási alkalmassági vizsgálat első fokon
a.) ha 40. életévét még nem töltötte be: 7.200,Ft
b.) ha 40. életévét betöltötte, de 60. életévét még nem töltötte be 4.800,Ft
c.) 60. életévét betöltötte 2 500,Ft
4. Gépjárművezetői alkalmassági vizsgálathoz szakorvosi vélemény kiadása
a.) ha 40. életévét még nem töltötte be: 7.200,Ft
b.) ha 40. életévét betöltötte, de 60. életévét még nem töltötte be : 4.800,Ft
c.) 60. életévét betöltötte: 2.500,Ft
5. A Tüdőszűrő vizsgálat díja 1.700,Ft/fő
6. Foglalkoztathatóság szakvéleményezése
a.) közfoglalkoztatási jogviszonyhoz szükséges szakvélemény: 1.900,Ft/eset
b.) az a.) pontban nem említett esetben 3.300,Ft/eset
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3. sz. melléklet
FIZIKOTERÁPIÁS ÉS MASSZÁZS KEZELÉSEK

Fizikoterápiás és masszázs kezelésekhez egyszer használatos lepedő: 500.Ft/db
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4. sz. mellélklet

ADATSZOLGÁLTATÁSSAL KAPCSOLATOS TÉRÍTÉSI DÍJAK

· Egészségügyi dokumentum másolat(ok) 100,Ft + ÁFA/oldal
· CD/DVD írás (digitális felvételek) 1000,Ft + ÁFA
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5. sz. melléklet

FOGLALKOZÁS–EGÉSZSÉGÜGYI ALKALMASSÁGI VIZSGÁLAT TÉRÍTÉSI DÍJAI

„D” foglalkozásegészségügyi osztály esetén ..................................................5.000, Ft/fő/év
„C” foglalkozásegészségügyi osztály esetén...................................................6.800, Ft/fő/év
„B” foglalkozásegészségügyi osztály esetén...................................................8.400, Ft/fő/év
„A” foglalkozásegészségügyi osztály esetén ................................................ 10.000, Ft/fő/év
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6. számú melléklet
NYILATKOZAT EU ÁLLAMPOLGÁR TÉRÍTÉSMENTES ELLÁTÁSRA
JOGOSULTSÁGÁRÓL
Alulírott Európai Uniós állampolgár elismerem, hogy a Vámospércs-Kistérségi Egészségügyi
Szakellátó Nonprofit Kft. ………………………….. szakrendelésén/egységében kapott kezelést
térítésmentesen vettem igénybe. A kezelés megkezdésekor és annak teljes időtartama alatt a
térítésmentes egészségügyi ellátásra való jogosultságot nem tudtam igazolni. Ezért jelen
nyilatkozatommal kötelezem magam arra, hogy 15 (tizenöt) naptári napon belül a térítésmentes
ellátáshoz szükséges nyomtatványt, illetve biztosítási kártyát kitöltve fax útján és ajánlott
levélben is eljuttatom a Vámospércs-Kistérségi Egészségügyi Szakellátó Nonprofit Kft. Cím: 4287
Vámospércs, Piac. u. 4. Fax.:06-52/ 591-064. Ugyanakkor tudomásul veszem, hogy a vállalt
határidő lejárta után a kezelést nyújtó egység a költségek jogi úton történő behajtását
kezdeményezi és az eljárás költségeit is rám terheli.
BETEGADATOK
Vezetéknév:………………………………………Utónév(1):...................................................
Ország:…………………………………………...Város:..........................................................
Utca, házszám:.........................................................................................................................
BIZTOSÍTÁSI ADATOK.
Költségviselő:..........................................................................................................................
címe:..................................................................................................................

Költségviselő

Biztosítás kezdete: ...................................................................................................................
Biztosítási ügyintéző elérhetősége:...........................................................................................
Kelt, 20…év…………………..hó…….nap
Jelen okirat tartalmát az általam beszélt nyelven megismertem és megértettem. Az abban
foglaltakért teljes mértékben felelősséget vállalok.
…………………………. beteg aláírása
Mellékletek: útlevél másolat, személyi igazolvány másolat, jogosítvány másolat (megfelelő rész
aláhúzandó)
Előttünk, mint tanúk előtt:
1. tanú……………………………………..
…………………………………………….
(név, lakcím) (név, lakcím)

2. tanú……………………………………
……………………………………………
(név, lakcím) (név, lakcím)
DECLARATION BY EU CITIZEN
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ON ELIGIBILITY TO FREE MEDICAL SERVICES
I, the undersigned citizen of the European Union, hereby acknowledge that I wasprovided free
treatment at the outpatient clinic ...................................... of Vámospércs-Kistérségi Egészségügyi
Szakellátó Nonprofit Kft.. Neither before the beginning , nor during the treatment could I certify
my eligibility to free medical services. Therefore, by this declaration, I promise to send the form
required for eligibility for free services or the completed insurance card through fax and by
registered mail to the outpatient clinic............................. of Vámospércs-Kistérségi Egészségügyi
Szakellátó Nonprofit Kft. Cím: 4287 Vámospércs, Piac. u. 4. Fax.:06-52/ 591-064, within fifteen
(15) calendar days. At the same time, I acknowledge that after the specified deadline expires the
clinic providing the services will institute legal action to collect the costsand that the costs of the
legal procedure will be charged on me.
PATIENT INFORMATION
Family name:.................................................
First name: .........................................................
Country:................................................................City/Town: .............................................. Street/House number:
................................................................................................................
INSURANCE INFORMATION
Bearer of costs: ..........................................................................................................................
Address of the bearer of costs: ..................................................................................................
Insurance valid from: .................................................................................................................
Contact data of the insurance administrator: .............................................................................
Vámospércs,.. …. (day)………………….(month)………..(year)
I have been informed of, and understood, the content of this document in the language I
understand and speak. Iundertake full liability for its content.
………………………. patient’s signature
Enclosures: a copy of the passport, a copy of the identity card, a copy of the driving licence (to
be underlined as applicable)
Before us as witnesses:
Witness 1: ……………………………………

Witness 2: …………………………………..

(name, address)

(name, address)
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7. sz. melléklet
A D A T L A P FIZETŐ JÁRÓBETEGEK ELLÁTÁSÁRÓL SZÁMLA KÉSZÍTÉSÉHEZ
A beteg adatai:
Vezetéknév:.............................................................................................................................

Keresztnév:

..............................................................................................................................
Születési idő:.........................év……………………………………….hó………………….nap
Személyi igazolvány/útlevél szám:..........................................................................................
Állampolgárság:.......................................................................................................................
Lakcím:....................................................................................................................................
A beteget ellátó rendelés: ......................................................................................................
kódja:.......................................................................................................................................
Ellátás ideje: .........év……………………………………….hó………………….nap
Elvégzett tevékenység (a diagnosztikai vizsgálatok is felsorolandók):
OENO (WHO) Kódja, Neve, Pontszám vagy forint értéke
Kód

Név

Pontszám/Forint
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Vizsgálatok/Beavatkozások:

Felhasznált anyagok tételes felsorolása:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………..
Szakrendelések
(Elvégzett tevékenységek össz. pontszáma .................................. x 2Ft) + 990 Ft/megkezdett óra
(munkadíj)
+
anyagköltség
=
járóbeteg
ellátásért
fizetendő
összeg:
azaz
..................................................................................Ft
Laboratórium
(Elvégzett vizsgálatok Ft értéke térítési díjszabályzat szerint ..................................) + 500 Ft
(munkadíj)
+
anyagköltség
=
járóbeteg
ellátásért
fizetendő
összeg:
azaz
..................................................................................Ft
Vérvételi cső 100 Ft/db; Vizeletes pohár 100 Ft/db
Fix összegű ellátás megnevezése:.............................................................................................
Fix összegű ellátás díja:.........................................................................................................Ft
Kezelést

végző

orvos/asszisztens

neve:

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

Megjegyzés:............................................................................................................................................

Vámospércs, 20…év…………………..hó…….nap ………
…………..……………………………………….
kezelőorvos/asszisztens aláírása
Besorolást ellenőrizte: ……………………………..……………
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8. sz melléklet
FELVILÁGOSÍTÁS
(az ellátás várható költségeiről)
Beteg neve: ..............................................................................................................................
Születési idő:.........................év……………………………………….hó………………….nap
Állampolgárság:.......................................................................................................................
Lakcím:.................................................................................................................................... Dokumentum: (útlevél,
személyi igazolvány, jogosítvány, biztosítási kártya)...........................
Tisztelt Betegünk!
A magyarországi biztosítással vagy államközi szerződéssel nem rendelkező betegek ellátásának
költsége az érintett beteget, illetve annak biztosítóját terheli. A költség meghatározása a
Rendelőintézet érvényben lévő „Egészségügyi szolgáltatások térítési díjszabályzatában foglalta
alapján történik.
Ennek megfelelően az Ön kezelésének várható költsége:.................................................. HUF
Köszönjük, hogy Rendelőintézetünket megtisztelte bizalmával!

Vámospércs, 20…év…………………..hó…….nap
……………………………
felvilágosító aláírása
P.H.
A fentieket tudomásul vettem, a felajánlott kezelést elfogadom, az ellátásom során felmerülő
költségek megfizetését vállalom.
……………………….
beteg aláírása
Kitöltendő 2 példányban
1. 1. példány a beteg által ismert nyelven, a beteg példánya
2. 2. példány magyarul, a betegdokumentáció része
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INFORMATION (on the estimated costs of the medical services)
Patient’s
name:
.............................................................................................................................
birth:...........day...................................................month............................................year

Date

of

Citizenship:
..................................................................................................................................
Address:
....................................................................................................................................... Document: (passport, identity
card, driving licence, insurance card).......................................... Dear Patient, The costs of medical
services provided to patients having no insurance in Hungary or an interstate contract between
their countries of Hungary shall be borne by the patient or the patient’s insurance company. The
cost is calculated in accordance with the provisions of the Regulations on Payment for Health
Services.
Therefore the estimated cost of the medical services to be provided to You is
HUF………………………..
Thank You for your confidence in us!
Dated , …. (day)…………...........................(month)………...........................(year)

..............................................
signature of the physician providing the information

I acknowledge the above, I accept the offered treatment, I undertake to bear the costs to be
incurred during the course of the services to be provided to me.
………………………….
signature of the patient
To be completed in 2 copies
 a copy to the patient, in the language known by the patient
 a copy in Hungarian for the patient documentation
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9.sz. melléklet
TÉRÍTÉSI DÍJ ELENGEDÉSÉRE, MÉRSÉKLÉSÉRE, RÉSZLETFIZETÉSRE
VONATKOZÓ KÉRELEM ÉS ENGEDÉLYEZÉS

Az alább felsorolt kedvezmények közül a megfelelő aláhúzandó!
Térítés díj: elengedése
mérséklése
részletfizetés
előleg elengedése
Mérséklés esetén töltendő ki!
A térítési díj mérséklésének mértéke:

……..….. %

A térítési díj mérséklése után fizetendő összeg:

……….… Ft

Részletfizetés esetén töltendő ki!
A térítési díj részleteinek száma:

…………db

A térítési díj részleteinek összege:

….……… Ft

__________________, ______ év ________________ hó ____ nap

__________________________
kérelmező aláírása
A fent kérelmezett kedvezményt
engedélyezem

nem engedélyezem
_________________________
ügyvezető igazgató
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10. sz. melléklet
AZ EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉG ÁLLAMAI

Országkód Megnevezés
AT Ausztria
BE Belgium
BG Bulgária
CH Svájc (EGT szerint kezelendő)
CY Ciprus
CZ Csehország
DE Németország
DK Dánia
EE Észtország
ES Spanyolország
FI Finnország
FR Franciaország
GB Egyesült Királyság (NagyBritannia)
GR Görögország
IE Írország
IS Izland

IT Olaszország
LI Liechtenstein
LV Lettország
LT Litvánia
LU Luxemburg
HU Magyarország
MT Málta
NL Hollandia
NO Norvégia
PL Lengyelország
PT Portugália
RO Románia
SE Svédország
SI Szlovénia
SK Szlovákia

ÁLLAMKÖZI EGYEZMÉNYEK
Sorszám Megnevezés (hivatkozás a rendelet számár a)
1. Angola (17/1984.II.27. MT rendelet)
2. ÉszakKorea (14/1975.V.14. MT rendelet) csak a KNDK állampolgárai
3. Irak (47/1978.X.4. MT rendelet)
4. Jordánia (15/1981.V.23. MT rendelet)
5. Jugoszlávia utódállamai esetében csak Szerbia, Montenegró és Macedónia
esetében alkalmazható (1959.évi 20.tv)
6. Kuba (1969. évi 16. tv)
7. Kuvait (33/1979.X.14. MT rendelet)
8. Mongólia (29/1974.VII.10.MT rendelet)
9. Szovjetunió utódállamai, kivéve Észtország, Lettország, Litvánia és Üzbegisztán (1963. évi 16.
tv)
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Az Európai Gazdasági Térségből és Svájcból érkező biztosítottak térítésmentes és
térítésköteles ellátása
Formanyomtatvánnyal ellátott EGK állampolgárok
Az európai uniós szabályok (1408/71 EGK rendelet) ételmében az Európai Gazdasági Térség
tagállamaiban (valamennyi régi, új tagállam, továbbá Norvégia, Izland, Liechtenstein) és
Svájcban lakó és ott egészségbiztosítással rendelkező személyek magyarországi tartózkodásuk
során, a megfelelő európai formanyomtatvány bemutatása esetén az alábbiakban részletezett
ellátásokat a magyar biztosítottakkal azonos feltételek mellett vehetik igénybe.
Orvosilag szükséges ellátások igénybe vétele
Az ellátásra jogosultak az alábbi európai formanyomtatványok bemutatásával jelentkezhetnek
ellátásra: Európai Egészségbiztosítási Kártya, Kártyahelyettesítő nyomtatvány.
A Kártyát az Európai Gazdasági Térség minden tagállama saját hivatalos nyelvén állítja ki, a
Kártya külalakja azonban az Európai Bizottság által kiadott szabványokhoz igazodik. Az Európai
Egészségbiztosítási Kártya lehet különálló kártya, de rákerülhet a nemzeti kártya hátoldalára is.
A Kártyán szereplő mezők számozása és elnevezése minden esetben állandó, amely alapján
annak tartalma minden esetben beazonosítható.
A Kártya jobb felső sarkában, az európai szimbólum (12 ötágú csillag) közepén található a
kibocsátó ország kétjegyű kódja
3. mező: vezetéknév
4. mező: utónevek
5. mező: születési idő (nap/hónap/év)
6. mező: társadalombiztosítási azonosító szám
7. mező: a kibocsátó intézmény azonosító száma és betűjele
8. mező: kártyaazonosító szám (az adott kártya sorszáma)
9. mező: a kártya érvényességének utolsó napja – az ellátás a 9. mezőben jelzett
időponttól a Kártya alapján nem nyújtható.
Elszámoláskor a teljesítményjelentésben a Kártyához kapcsolódóan a fenti adatokat kell
megadni.
Amennyiben a Kártya kiadása valamilyen okból átmenetileg nem lehetséges, az illetékes
egészségbiztosítási intézmény ún. ideiglenes Kártyahelyettesítő Nyomtatványt ad ki. A
Kártyahelyettesítő Nyomtatvány alkalmazására, valamint a nyomtatvánnyal kapcsolatos
nyelvhasználatra ugyanazok a szabályok vonatkoznak, mint a Kártya esetében.
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A fenti igazolások valamelyikével ellátásra jelentkező személyek a tervezett magyarországi
tartózkodásukra

való

tekintettel

orvosilag

szükségessé

váló

szolgáltatásokban

részesülhetnek a magyar biztosítottaknak megfelelően.
Az orvosi szükségesség fennállásáról elsődlegesen – a körülmények mérlegelésével – a
kezelőorvos dönt, figyelembe véve, hogy az illető személy milyen hosszú időt kíván
Magyarországon tölteni, így orvosilag szükségesnek nem csak az azonnal nyújtandó ellátások
minősülnek. Amennyiben az illető személy nem rendelkezik ún. EGK állampolgárok részére
kiadott tartózkodási engedéllyel, csak azon szolgáltatások nyújthatók, amelyek 3 hónapon belül
feltétlenül szükségessé válnak. Egyéb esetekben a tartózkodási engedély, illetve az igazolás
(Kártya) lejártát kell figyelembe venni.
A vény
-

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

-

gyógyászati segédeszköz esetén a gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási
támogatásba

történő

befogadásáról,

támogatással

történő

rendeléséről,

forgalmazásáról, javításáról és kölcsönzéséről szóló 14/2007. (III. 14.) EüM rendelet 13.
§-ában előírtaknak megfelelően kell kitölteni.
Indoklás: A jogszabály változást átvezettük a szabályzaton.
Valamennyi EGK tagállamban vagy Svájcban biztosított személy esetén a vény kitöltésénél
alapvetően úgy kell eljárni, mint a magyar biztosítottak esetén, azzal a különbséggel, hogy
TAJ helyett a beteg külföldi biztosítási azonosító számát kell feltüntetni,
továbbá meg kell adni
- a biztosítás szerinti ország kódját, illetve
- az ellátás alapjául szolgáló igazolás betűjelét.
A szolgáltató teendője a formanyomtatványokkal kapcsolatban
A szolgáltatónak a formanyomtatványt/kártyát az ellátásra jelentkező biztosítottól el kell vennie
és annak adatait rögzítenie kell. Az igazolásról – amennyiben a technikai feltételek lehetővé
teszik – a későbbi ellenőrzés megkönnyítése céljából másolat készítendő.
Az igazolás teljes adattartalmát (családi név, utónév, születési dátum, biztosítási (azonosító)
szám, intézményazonosító, kártyaazonosító szám, érvényességi idő) azonban minden esetben
maradéktalanul rögzíteni és tárolni kell. Az igazolás másolatát vagy az igazolás adatait
tartalmazó iratot az irattározás szabályai szerint kell megőrizni.
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A jogosultság igazolása utólag is elfogadható. Az utólagosan benyújtott igazolást a 43/1999. (III.
3.) Korm. rendelet 4. § (5) bekezdésében megjelölt határidőn belül a szolgáltatónak el kell
fogadnia, és a nyújtott ellátást a finanszírozandó teljesítményként jelenti.
Egyéb dokumentációs teendők
Az egyezményes államok polgárai, az Európai Gazdasági Térségből és Svájcból érkező
biztosítottak ellátásának OEP finanszírozási feltétele az ellátás nyújtását követően az eset
jelentése a Biztosító felé E térítési kategóriában, mint „elszámoláson alapuló nemzetközi
szerződés alapján történő ellátás, Közösségi szabály alapján történő ellátás”. Ennek megfelelően
a szakrendelések kötelessége az E-adatlap 2 példányban történő kitöltése, melyből egy példány a
Titkárságra kerül, egy pedig a betegdokumentáció része marad. Az adatlap alapján az
elektronikus jelentés elkészítése az informatikus feladata.
Formanyomtatvány nélkül ellátott EGK állampolgárok
Az EGK állampolgárok, akik nem rendelkeznek a fenti igazolások valamelyikével, és az igazolás
bemutatását az ellátás befejezését követő 15 napon belül nem pótolják számla alapján kötelesek
az 7. sz. melléklet díjtételeit megfizetni.
A szolgáltató az ilyen ellátást 4-es térítési kategóriában, mint „egyéb, magyar biztosítással nem
rendelkező vagy más hatályos rendelkezés alapján a társadalombiztosítás terhére el nem
számolható ellátást igénybevevő személyek térítésköteles ellátása” köteles lejelenteni.
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