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A Semmelweis Egyetem 
 

Kancellárjának és Rektorának 
 

 
 
 
 

E/1/2017. (I.30.) számú h a t á r o z a t a 

 

Semmelweis Egyetem Térítési Díj Szabályzat 

 módosításáról 

 

Az SZMSZ 3/A. § (8) bekezdés a) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a Semmelweis 

Egyetem kancellárja és rektora az alábbi döntést hozta: 

 

1.§ A Semmelweis Egyetem kancellárja és rektora elfogadta a - legutóbb a szenátus által 

67/2016. (V. 25.) számú határozattal módosított - Térítési díj szabályzat melléklet szerinti 

módosítását. 

 

2. § (1) Jelen határozat és az a Térítési díj szabályzat módosítása március 31-én lép hatályba. 

 

3. § A melléklet szerinti módosító rendelkezések az egységes szerkezetű szabályzat 

közzétételével végrehajtottá válnak, ezért az egységes szerkezetű szabályzat közzétételét 

követő napon jelen módosító határozat hatályát veszti. 
 
 
 

Budapest, 2017. január 30. 

 

 

 

Dr. Szász Károly 

kancellár 

 

 

Budapest, 2017. január 30. 

 

 

Dr. Szél Ágoston 

rektor 
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E/1/2017. (I.30.) határozat mellékelte 

 

 

1. § A Térítési Díj Szabályzat I. Fejezet 2. §-a kiegészül a következő (4) bekezdéssel: 

 

„(4) A fix térítési díjakról az aktuális lista a szabályzattal egy helyen kerül közzétételre, 

melynek aktualizálásáért az Orvosszakmai, Finanszírozási és Minőségbiztosítási 

Főigazgatóság (továbbiakban: OFMI) felelős, az elfogadására a kancellár jogosult.” 

 

 

2. § A Térítési Díj Szabályzat II. Fejezete kiegészül a „Térítési díj meghatározásának 

eljárásrendje” résszel: 

 

„A TÉRÍTÉSI DÍJ MEGHATÁROZÁSÁNAK ELJÁRÁSRENDJE 

 

5/A. § 

 

(1) Ha új vagy - meglévő beavatkozáshoz kapcsolódó - módosított térítési díj 

megjelentetését kezdeményezi a betegellátó szervezeti egység, egyszerűsített 

kalkulációt kell a kezdeményező szervezeti egység vezetőjének és a vezető pénzügyi 

ellenjegyzőjének aláírásával a Gazdasági Főigazgatóság Gazdálkodás-felügyeleti 

Osztály részére benyújtani. 

 

(2) A Gazdasági Főigazgatóság Gazdálkodás - felügyeleti Osztályának ellenőrzését és 

jóváhagyását követően a Gazdasági Főigazgatóság orvosszakmai szempontból történő 

véleményezésre továbbítja a dokumentációt az OFMI-ra. 

 

(3) A orvosszakmai jóváhagyást követően az OFMI terjeszti elő kancellári elfogadásra az 

új, illetve módosított térítési díjat minden hónap 5. napjáig. A kancellár írásban hagyja 

jóvá a térítési díjak módosítását. 

 

(4) Az OFMI előkészíti a fix térítési díjakról az aktuális listát és kezdeményezi a  a Jogi és 

Igazgatási Főigazgatóságnál (a továbbiakban: JIF) annak közzétételét a hónap 10. 

napjáig.  

 

(5) A JIF a hónap 20. napjáig végzi el a módosítás kodifikációs és jogi ellenőrzését és 

annak megfelelősége esetén gondoskodik annak közzétételéről. 

 

(6) A 20. napjáig közzétett módosított térítési díjak a következő hónap 1-jén lépnek 

hatályba.” 

 

 

3. § A Térítési Díj Szabályzat 1. számú melléklete a térítési díj meghatározásáról című 

részben a „Térítési díj értékének általános meghatározása” rész „1. Járóbeteg ellátás” 

részben és a „6. Laborvizsgálati díjak” részben az „1,5” szövegrész helyébe az „1,8” 

szöveg lép. 

 

4.  § A Térítési Díj Szabályzat 1. számú melléklete a térítési díj meghatározásáról 

részben a „Térítési díj értékének általános meghatározása” rész „2. Fekvőbeteg 

ellátás” részben a „(150000)” szövegrész helyébe a „(180000) ” szöveg lép. 
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5. § A Térítési Díj Szabályzat 1. számú melléklet 7. pont 2. mondata törlésre kerül. 

 

6. § A Térítési Díj Szabályzat 2A és 2B számú, Fix térítési díjak című melléklete 

hatályon kívül helyezére kerül és Térítési díj szabályzattal egy helyen, de önálló 

dokumentumként kerül közzétételre. 

 

7. § A Térítési Díj Szabályzat 14. számú melléklete (A tervezett betegellátás és azzal 

kapcsolatos adminisztratív folyamat ellenőrzési nyomvonala) kiegészítésre kerül a 3. 

és 4. ponttal: 

 

 

    felelősségi szintek   folyamat 

 
folyamat lépései előkészítés lépései 

  
ellenőrzés 

 
jóváhagyás 

eredményeként 

 
feladatgazda ellenőrző jóváhagyás keletkezett    

módja módja       
dokumentum         

         

         

3. 

új térítési díj 

megállapítása/meglév

ő módosítása 

önköltség számítás 

előkészítése és benyújtása 

a Gazdasági 

Főigazgatóság részére 

a klinika 

gazdasági 

koordinátora 

Gazdasági 

Főigazgatósá

g, OFMI 

 Kancellári 

jóváhagyás 

papír alapú 

dokumentáció 

ellenjegyzése új/módosított díjtétel 

 

papír alapú 

dokumentáció 

ellenőrzése        

         

         

4. 

jóváhagyott 

új/módosított térítési 

díj 

a jóváhagyott térítési díj 
továbbítása a Jogi és 

Igazgatási Főigazgatóság 

részére 

Jogi és Igazgatási 

Főigazgatóság OFMI 

elektronikus és papír 

alapú dokumentáció 

ellenőrzése n.é. n.é. 

a Szabályzattárban 

közzétett 

új/módosított díjtétel 

 

 


