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I.  FEJEZET 

A SZABÁLYZAT CÉLJA 

1. § 

(1) A szabályzat célja az OEP finanszírozás keretében nem elszámolható betegellátási 

szolgáltatások díjtételeinek, valamint a fizetési kötelezettséggel érintettek személyek 

meghatározása.  

 

(2) A Semmelweis Egyetem finanszírozási szerződéssel rendelkezik az Országos 

Egészségbiztosítási Pénztárral. A szerződés keretében a sürgősségi, az általános járó és 

fekvő betegellátás a jogszabályi előírásoknak megfelelően teljes körűen finanszírozásra 

kerülnek. Ennek szabályozása, díjtétele, elszámolása, számlázása a mindenkori hatályos 

jogszabályoknak megfelelően történik. 

 

(3) Jelen szabályzat az OEP finanszírozással le nem fedett ellátások és szolgáltatások 

térítési díjának meghatározását, elszámolásának és számlázásának folyamatát, 

ellenőrzését szabályozza. Az Egyetem alapvető érdeke, hogy az elvégzett ellátásokért a 

megfelelő térítést - az OEP által finanszírozott ellátáson túl is - megkapja. Ennek 

biztosítása, megvalósítása a klinikai valamennyi ellátói területének feladata, 

kötelessége, melynek megvalósulását a jelen szabályzatban foglaltak is elősegíteni 

kívánják.  

 

(4) A betegellátás szakmai szabályai, folyamatai, az ellátási protokollok, a minőségbiztosítás 

rendszere a Semmelweis Egyetemen egységes, a társadalombiztosítás által finanszírozott és 

a térítéses betegellátásban azonos. 

 

A SZABÁLYZAT HATÁLYA 

2. § 

(1) A Semmelweis Egyetemhez tartozó valamennyi járó-, fekvőbeteg szakterületen 

dolgozók (aktív, krónikus, kúra és rehabilitációs fekvőbeteg ellátást végző klinikák, 

szakambulanciák és járóbeteg ellátó részlegek, szakrendelések, gondozók, diagnosztikai 

egységek), a foglalkoztatási formától függetlenül jelen Szabályzat előírásai szerint 

kötelesek eljárni a térítésköteles egészségügyi szolgáltatások nyújtásánál.  
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(2) A Szabályzat hatálya kiterjed minden 

a) biztosított magyar állampolgárra és az OEP illetékes szervével biztosítási szerződést 

kötött külföldi állampolgárra, amennyiben beutalói kötelezettség nélküli, vagy a 

klinikáinkra szóló beutalóval keresi fel Egyetemünket,  

b) biztosított magyar állampolgárra és az OEP illetékes szervével biztosítási szerződést 

kötött külföldi állampolgárra, amennyiben más egészségügyi szolgáltatóhoz szóló 

beutalóval, de Egyetemünknél jelentkezik ellátásra,  

c) érvényes társadalombiztosítással nem rendelkező magyar és külföldi állampolgárra, 

d) magyar és külföldi állampolgárra, amennyiben a kötelező egészségbiztosítási 

ellátásai keretében igénybe nem vehető egészségügyi ellátást, szolgáltatást vesz 

igénybe, 

e) a fogászati ellátást igénybe vevőkre, 

f) az orvostudományi kutatás keretében végzett ellátásra és az orvostudományi kutatás 

keretében végzett beavatkozás miatt bekövetkezett szövődmény ellátására. 

 

TÉRITÉSI DÍJ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG 

3. § 

(1) A térítési díj meghatározására vonatkozó jogszabályok alapján az Egyetem térítési díjat 

számol fel azon esetekben, amikor 

a) a biztosított beteg a biztosítóval kötött szerződésben nem szereplő ellátást vesz 

igénybe (az OEP finanszírozott szolgáltatási listájában nem szereplő ellátás; 

kötelező egészségbiztosítás terhére igénybe nem vehető ellátás a 46/1997. NM 

rendelet alapján), 

b) a biztosított beteg orvosilag nem indokolt szolgáltatást kér (nem orvosi indikáció 

alapján történő ellátás; a nem orvosi indikáció alapján végzett terhesség 

megszakítás szabályozása a magzati élet védelméről szóló 1992. évi LXXIX. 

törvény és a 32/1992. NM rendelet szerint), 

c) a biztosított beteg emelt komfort fokozatú ellátást vesz igénybe, 

d) biztosítással nem rendelkező személy részére nyújt ellátást. 

 

(2) A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény (Ebtv.) 

9/B § alapján finanszírozási szerződéssel rendelkező egészségügyi szolgáltató a 

kötelező egészségbiztosítás keretében e törvény alapján az Egészségbiztosítási Alap 

terhére igénybe vehető egészségügyi szolgáltatásért biztosítottól térítési díjat - ide 
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nem értve a 23. § szerinti részleges térítési díjat és a 23/A. § szerinti kiegészítő térítési 

díjat - nem kérhet.  

(3) Részleges térítési díj fizetendő a következő esetekben:  

- 18 éves életkor alatt fogszabályozó készülék,  

- a rágóképesség helyreállítása érdekében jogszabályban meghatározott típusú 
fogpótlás,  

- külsődleges nemi jellegek megváltoztatására irányuló beavatkozásra, kivéve, ha 
fejlődési rendellenesség miatt a genetikailag meghatározott nem külsődleges 
jegyeinek kialakítása a cél 

(4) Kiegészítő térítési díj fizetendő a következő esetekben:  

- az egészségügyi ellátás keretében saját kezdeményezésére igénybe vett egyéb 
kényelmi szolgáltatás,  

- amennyiben a biztosított állapota indokolja, az e feladatra finanszírozott 
szolgáltatónál ápolás céljából történő elhelyezésre és ápolásra, ideértve a szükséges 
gyógyszereket és az étkezést is  

(5) A jogszabályban meghatározott esetek ellátását a biztosítási jogviszony előzetes 

igazolása nélkül is el kell végezni: 

a) a járványügyi ellátások közül 

- a kötelező védőoltás (kivéve a külföldre történő kiutazás miatt szükséges 

védőoltást), 

- a járványügyi érdekből végzett szűrővizsgálat,  

- a kötelező orvosi vizsgálat,  

- a járványügyi elkülönítés,  

- a fertőző betegek szállítása,  

b) azonnali ellátásra szoruló személy mentése  

c) sürgős szükség esetén a jogszabályban meghatározott ellátások (lásd: 4. sz. melléklet) 
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ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK 

4. § 

 (1) Térítéses betegellátás: e működési rend szerint végezhető minden, - részben vagy 

egészben - nem az állami egészségbiztosító által finanszírozott, az egészségügyről szóló 

1997.CLIV. törvény 3. § e) pontjában meghatározott egészségügyi szolgáltatás.  

(2) Kezelő orvos (ellátó orvos, felelős orvos): az adott beteg járó-és fekvőbeteg egészségügyi 

ellátására, annak koordinálására kijelölt orvos.  

(3) A térítéses betegellátást igénybe vevő beteg: az Eütv. 3. § a) pontja szerinti magyar és 

külföldi állampolgár.  

(4) A térítéses betegellátás költségviselője: az ellátást igénybe vevő személy, annak a Ptk. 

685. § b) pontja szerinti hozzátartozója, megbízottja, munkáltatója, s egyéb, a Ptk. 8:1.§ (1) 

bekezdés 1. és 2. pontja szerinti gazdálkodó szervezet.  

(5) Tervezett betegellátás: minden olyan ellátás, mely nem minősül acut ellátásnak. 

 

 

II.  FEJEZET 

TÉRÍTÉSKÖTELEZETTSÉG MEGHATÁROZÁSA 
 

BIZTOSÍTÁSI STÁTUSZ ÉRTELMEZÉSE 

5. § 

 

(1) Magyar állampolgárságúak biztosítási státuszai 

a) Egészségügyi ellátásra jogosult különösen: 

i. munkaviszonyban álló személy,  

ii.  táppénzen levő,  

iii.  különböző hivatalos járadékban, támogatásban, ellátásban, segélyben 

részesülő,  

iv. csecsemőgondozási vagy gyermekgondozási díjban részesülő,  

v. nyugellátásban részesülő,  

vi. megváltozott munkaképességű vagy egészségkárosodást szenvedett a 

jogszabálynak megfelelő mértékben,  
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vii.  köznevelési és felsőoktatási intézményben nappali oktatásban tanulmányokat 

folytató magyar állampolgár /menekült /oltalmazott, 

viii.  Magyarország területén lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező 

kiskorú magyar állampolgár /menekült /oltalmazott,  

ix. bentlakásos szociális intézményben elhelyezett magyar állampolgár,  

x. gyermekvédelmi rendszerben utógondozási ellátásban részesülő 18-24 éves 

fiatal felnőtt,  

xi. jogszabály szerinti szociálisan rászorult (melyet TAJ kártya hiánya esetén az 

önkormányzat hatósági bizonyítványa igazol) 

xii. hajléktalan 

xiii.  fogvatartott 

 

b) Önálló járulék befizető 

 (Részletesen lásd: 1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a 
magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről, 5., 16. és 34-35. §) 

 

(2) Külföldi állampolgárok biztosítási státuszai 

a) Magyar biztosításra jogosultak 

i. Magyarországon munkát vállaló, kiküldetésben Magyarországon tartózkodó, 

egészségügyi hozzájárulást fizető külföldi 

ii.  Magyarország területén lakóhellyel rendelkező nem magyar állampolgárságú 

kiskorúak, 

iii.  magyar hatóság által ideiglenes hatállyal elhelyezett vagy nevelésbe vett 

külföldi kiskorú személy, 

b) Menedékes státuszúak a 25/1998. (II.18.) Korm. rendelet alapján 

c) Nemzetközi egyezmény alapján jogosultak 

d) Európai Gazdasági Térség (EGT) tagállam biztosítottjaként Közösségi szabály 

alapján jogosultak 

e) EGT tagállamból lakóhelyüket áthelyező nyugdíjasok és közeli hozzátartozóik 

f) hallgatói jogviszony alapján jogosultak 

g) Előzetesen engedélyezett gyógykezelés (konkrét ellátás, bármilyen állampolgár 

esetében; költségviselő, külföldi biztosító előzetes nyilatkozata alapján!) 

  

(3) 2004. május 1.-től az európai uniós szabályok (1408/71 EGK rendelet) értelmében az 

Európai Gazdasági Térség tagállamaiban (valamennyi régi, új tagállam, továbbá 
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Norvégia, Izland, Liechtenstein) lakó és ott egészségbiztosítással rendelkező 

személyek magyarországi tartózkodásuk során, a megfelelő európai 

formanyomtatvány (vagy kártya) bemutatása esetén a magyar biztosítottakkal azonos 

feltételek mellett vehetik igénybe az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral 

szerződött szolgáltatónál. 
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III.  FEJEZET 

TÉRÍTÉSKÖTELES ELLÁTÁS SZÁMLÁZÁSA 

6. § 

(1) Térítésköteles  

a) minden biztosítotti jogviszonyon kívül eső ellátás, a 3.§ (1) szerint meghatározott 

esetben, 

b) a kötelező egészségbiztosítási ellátás feletti plusz szolgáltatások 

i.,  magasabb komfort fokozatú szoba (pl. telefon, egyágyas, stb.) 

ii.,    kiemelt hotel szolgáltatás (pl. lakószoba, internet, stb.) 

iii.,  kiemelt étkeztetési ellátás (pl. al’a carte, stb.) 

iv.,   kiemelt ápolási szolgáltatás (pl. külön masszázs, fogászat, rehabilitáció, stb.)  

 

(2) Az Egyetem betegellátó osztályai, részlegei, a szakrendelések és gondozók vezetői 

kötelesek gondoskodni arról, hogy a térítési díj ellenében igénybe vehető szolgáltatások 

várható térítési díját a betegek a szolgáltatás megkezdése előtt megismerhessék. 

a) A kezelő orvos a szolgáltatás teljesítése előtt az érintettet külön tájékoztatni köteles 

a térítési díj várható mértékéről és a fizetés módjáról. 

b) A betegellátási díj, illetőleg költségtérítés – ha a jogszabály másként nem 

rendelkezik – az ápoltat, illetőleg az eltartásra kötelezettet terheli. 

 

(3) A biztosított, vagy térítésköteles ellátású beteg emelt komfort fokozatú ellátást vesz 

igénybe az Egyetem térítési díjat számol fel. 

a) A klinikák kötelesek térítési díjat felszámítani az emelt komfort fokozatú 

kórtermekben történt ellátások esetén. 

b) Az aktuális díjtételek központilag kerülnek meghatározásra, melyet az 

Egészségügyi, Finanszírozási és Minőségbiztosítási Igazgatóság (EFMI) minden év 

január 31-ig körlevél formájában tesz közzé. A körlevélben kiadott aktuális 

díjtételek a Szabályzat részét képezik. 

c)  A kiemelt komfort számlázásának elmulasztása esetén az osztályvezető és az 

intézetvezető ellen fegyelmi eljárás kezdeményezhető. 

d) A klinika nem köteles térítési díjat felszámítani emelt komfort fokozatú szobák 

igénybevételekor az egyetemi dolgozók gyógyellátása esetén.  

e) A klinika nem köteles térítési díjat felszámítani emelt komfort fokozatú szobák 
igénybevételekor abban az esetben, ha arra ellátási okból, helyhiány miatt kerül sor. 
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f) Biztosítással rendelkező magyar és külföldi állampolgár részére csak az alapszintű 

és az emelt szintű ellátás árkülönbözetét kell leszámlázni, míg a biztosítással nem 

rendelkezők a teljes árat kötelesek fizetni. 

 

(5) A beteg a fődiagnózisához kapcsolódó ellátáshoz szükséges gyógyszer (injekció, 

infúzió) költségét tartalmazza az ellátásának a díja. A fődiagnózishoz kapcsolódó 

ellátáson felüli gyógyszerszükséglet esetén annak díja az ellátás díján felül fizetendő, 

külön számla alapján. Amennyiben a beteg a fődiagnózisához kapcsolódó ellátáshoz 

szükséges, az Semmelweis Egyetem által biztosított gyógyszert (injekciót, infúziót) 

nem fogadja el, hanem másikat kér, akkor ezen gyógyszer (injekció, infúzió) díja is az 

ellátás díján felül fizetendő, külön számla alapján. 

 

(6) Kelet- és közép-európai államban (Szlovákiában, Ukrajnában, Romániában, Szerbiában 

és nem EGT-be tartozó volt Jugoszláv tagállamban) élő, magyar ajkú kisebbséghez 

tartozó beteg ellátása esetén méltányosságból alkalmazható az OEP-finanszírozással 

megegyező ellátási díj. Ilyen esetekben a beteg által magyarul írt méltányossági 

kérelem a dokumentációhoz csatolandó. 

 

(7) A számla kiállítását a beteget ellátó szervezeti egység végzi a Semmelweis Egyetem 

Pénzkezelési Szabályzata szerint. 
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IV.  FEJEZET 

ACUT ELLÁTÁS / SÜRGŐS SZÜKSÉG ELLÁTÁSA 

7. § 

 

(1) A sürgős szükség gyanújával ellátásra jelentkező beteget az igénybevétel alapjául 

szolgáló jogviszonytól függetlenül meg kell vizsgálni, és sürgős szükség fennállása 

esetén az egészségi állapota által indokolt ellátásban kell részesíteni.  

 

(2) Minden beteget - az ellátás igénybevételének jogcímére tekintet nélkül - az ellátásában 

résztvevőktől elvárható gondossággal, a szakmai és etikai szabályok, irányelvek 

betartásával kell ellátni. 

 

(3) Az ellátás igénybevételének jogcímét a beteg vizsgálatát és ellátását követően kell 

megállapítani (lásd: 7. és 12. sz melléklet).  

 

(4) Amint a beteg állapota megengedi, szükséges kitöltenie a megfelelő nyilatkozato(ka)t 

(lásd: 8-10. sz. melléklet). Amennyiben erre nincs lehetőség, a beteg hozzátartozója 

illetve a beteg törvényes képviseletére jogosult személy nyilatkozhat. 

 

(5) A kitöltött és aláírt nyilatkozatokat csatolni kell a betegdokumentációhoz. Jelen 

szabályzat mellékletét képező nyilatkozatok kizárólag központilag (az egyetemi 

vezetés jóváhagyásával) módosíthatók. Nem központilag módosított nyilatkozatok nem 

használhatók. 

 

(6) Amennyiben a beteg érvényes TAJ kártyáját az ellátásakor bemutatni nem tudja, de 

állítása szerint rendelkezik vele, ennek igazolására 15 nap áll rendelkezésére. 

 

(7) Amennyiben a beteg érvényes TAJ kártyáját az ellátásától számított 15 napon belül 

nem tudta bemutatni, de állítása szerint rendelkezik vele, annak igazolását a klinikának 

1 munkanapon belül a Kormányhivataltól kell megkérnie (beteg által aláírt 

nyilatkozatot mellékelve). 

 

(8) Amennyiben a beteg állítása szerint EGT tagállamban való biztosítotti jogviszonyát (az 

ellátásra való jogosultságát) nem tudja igazolni az ellátásakor, akkor annak igazolását a 
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klinikának 1 munkanapon belül az OEP Nemzetközi Kapcsolatok és Jogviszony 

Nyilvántartási Főosztályától kell megkérnie. 

 

(9) Az ellátást 4-es térítési kategóriában kell jelenteni és számlát kell kiállítani, 

amennyiben: 

a) a beteg nem rendelkezik érvényes TAJ kártyával 

b) sem egyezmény, sem nemzetközi szerződés, sem Közösségi szabály nem 

biztosítja az ellátás költségének fedezetét (az ellátás költsége a beteget terheli) 

c) a beteg ellátásának költségeit utasbiztosítás fedezi 

d) a beteg ellátásának költségeit egyéb (egészség)biztosítás fedezi (pl. nemzetközi 

biztosítás, egészségbiztosítás, nemzetközi szervek, szervezetek; az ellátás 

költségét a betegnek ki kell fizetnie, de az adott szerv vagy biztosító azt utólag 

megtéríti majd a betegnek) 

 

TERVEZETT ELLÁTÁS 

8. § 

 

(1) Amennyiben a díjfizetésre kötelezett a betegellátási díjat befizetni nem tudja, és 

hivatalos biztosítói kötelezettségvállalási nyilatkozata vagy az ellátásra jogosultságát 

igazoló nyomtatványa sincs, úgy – az elsősegélynyújtás, sürgős szükség alapján végzett 

ellátástól eltekintve – az ellátása nem kezdhető meg, felvételét el kell utasítani.  

 

(2) Tervezett egészségügyi ellátásban Közösségi szabály vagy egyezmény, nemzetközi 

szerződés alapján részesülő (nem feltétlenül csak külföldi!) beteg területen kívüli 

betegnek minősül. 

(3) Tervezett térítésköteles ellátást végezhet: 

a) a Semmelweis Egyetem a jogszabályban meghatározott feltételekkel,  

b) a Semmelweis Egyetemmel szerződésben lévő szolgáltató, szervezet 

közvetítésével a Semmelweis Egyetem,  

c) a Semmelweis Egészségügyi Kft.    
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(4) Térítésköteles ellátásban részesülő beteg járóbeteg szakellátásának és fekvőbeteg 

intézeti felvételének rendje: 

a) Elsősegély, sürgős szükség esetét kivéve külföldi állampolgár, magyar 

társadalombiztosítással (érvényes TAJ kártyával) nem rendelkező beteg klinikai 

osztályra történő felvétele csak a klinikaigazgató (távollétében kijelölt helyettese) 

előzetes engedélyével történhet.  

b) Elsősegély, sürgős szükség esetében az illetékes szakrendelő vezetője illetve az 

osztályvezető főorvos, ügyeleti időben az ügyeletvezető dönt a felvételről és a 

sürgős szükség fennállását a betegfelvételi lapon aláírásával igazolja. 

c) Az osztályvezető főorvos a felvételt haladéktalanul, az ügyeletvezető a következő 

munkanapi klinikai konzultáción köteles bejelenteni a klinikaigazgató felé, aki a 

sürgős szükségből történő felvételt aláírásával hagyja jóvá 

d) Területen kívüli betegek nem sürgősségi (nem acut) ellátása nem akadályozhatja a 

területi betegek részére nyújtott ellátást.  

e) Csak akkor tagadható meg uniós (EGT tagállamban biztosított) beteg tervezett 

ellátása, ha a területi ellátási kötelezettségű feladatok folyamatos ellátását az uniós 

(EGT tagállamban biztosított) beteg fogadása veszélyezteti. Az elutasítást ilyen 

esetben írásban kell indokolni. 

f) Magyar társadalombiztosítással nem rendelkező beteg tervezett ellátása esetén 

kötelező a 9-10. sz. mellékletek közül a releváns nyilatkozat kitöltése. 

g) A kitöltött és aláírt nyilatkozatokat csatolni kell a betegdokumentációhoz. Jelen 

szabályzat mellékletét képező nyilatkozatok kizárólag központilag (az egyetemi 

vezetés jóváhagyásával) módosíthatók. Nem központilag módosított 

nyilatkozatok nem használhatók. 

 

(5) Az ellátást 4-es térítési kategóriában kell jelenteni és számlát kell kiállítani, 

amennyiben: 

a) a beteg nem rendelkezik érvényes TAJ kártyával 

b) sem egyezmény, sem nemzetközi szerződés, sem Közösségi szabály nem 

biztosítja az ellátás költségének fedezetét  

c) a beteg ellátásának költségeit egyéb (egészség)biztosítás fedezi (pl. nemzetközi 

biztosítások, egészségbiztosítások, nemzetközi szervek, szervezetek; az ellátás 

költségét a betegnek ki kell fizetnie, de az adott szerv vagy biztosító utólag 

megtéríti majd a betegnek) 

d) a beteg ellátásának költségét semmilyen egyezmény, biztosítás nem fedezi (az 

ellátás költsége a beteget terheli) 
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TEENDŐK  A SÜRGŐS SZÜKSÉG ESETÉN VÉGZETT ELLÁTÁS TÉRÍTÉSI DÍJÁNAK 
ELMARADÓ BEFIZETÉSE ESETÉN 

9. § 

 

(1) A beteg köteles megtéríteni a sürgős szükség esetén végzett ellátásának a díját (a 

térítési díj szabályzat díjtételei szerint, 4-es térítési kategóriában jelentve, 

személyazonosító adatokkal rendelkező beteg esetén), amennyiben 

a) nem rendelkezik érvényes TAJ-számmal, és TAJ kártyáját az ellátástól számított 

15 napon belül nem mutatta be, annak érvényességét a Kormányhivatal nem 

igazolja vissza, 

b) nem EGT biztosított, és ilyen biztosítotti jogosultságát az OEP nem igazolja 

vissza, 

c) sürgősségi ellátása egyezmény, nemzetközi szerződés által nem biztosított (így 

költségének nincs fedezete), 

d) sürgősségi ellátásának költségét egyéb biztosítás nem fedezi. 

 

(2) Ismeretlen, azaz sem személyazonosító adatokkal, sem (érvényes) TAJ kártyával nem 

rendelkező beteg ellátását a „900 000 007” informatikai kód (kvázi TAJ-szám) alatt 

kell jelenteni az OEP felé. 

 

(3) Amennyiben a beteg a számla befizetési határidejét követő 15 napon belül az ellátása 

térítési díját nem fizeti be, úgy a klinika legföljebb 3 munkanapon belül a számlát 

hivatalosan regisztrált postai úton, fizetési felszólítással együtt megküldi a beteg 

részére (tértivevényes fizetési felszólítás, emlékeztető).  

 

(4) Nem lehetséges a regisztrált fizetési felszólítás, amennyiben a beteg nem rendelkezik 

lakhellyel, tartózkodási hellyel (hajléktalan), mely a postai kézbesítéshez szükséges.  

 

(5) Amennyiben a számla befizetési határidejét követő 45 napon belül az ellátás díja nem 

kerül befizetésre, úgy a klinikának át kell adnia az esetet a Pénzügyi Igazgatóság 

Követeléskezelő Csoportjának, hogy meginduljon a hivatalos külső követeléskezelő 

eljárás. 

 

(6) A klinika jelzésétől számított 3 munkanapon belül a Pénzügyi Igazgatóság 

Követeléskezelő Csoportja jelzi a külső követeléskezelés szükségességét a külső 

követeléskezelést végző cég felé.  
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(7) Amennyiben az ellátás díja ezt követően nem kerül befizetésre, a klinika írásban jelzi a 

Pénzügyi Igazgatóság Követeléskezelő Csoportja felé az eset OEP felé „S” térítési 

kategóriában történő jelentésének határidejét, ezen határidő előtt 35 nappal.  

 

(8) A Pénzügyi Igazgatóság Követeléskezelő Csoportja legföljebb 3 munkanapon belül a 

behajtás eredménytelenségéről írásbeli nyilatkozatot kér a külső követeléskezelést 

végző cégtől. 

 

(9) A külső követeléskezelést végző cégnek a behajtás eredménytelenségéről szóló írásbeli 

nyilatkozatát a Pénzügyi Igazgatóság Követeléskezelő Csoportja legföljebb 3 

munkanapon belül, vagy, amennyiben ennél rövidebb idő áll rendelkezésre ahhoz, hogy 

az még időben jelentésre kerüljön az OEP felé „S” térítési kategóriában (lásd: 

következő pont), úgy azon időpontot megelőzően továbbítja a klinikának.  

 

(10) Amennyiben a követelés nem behajtható vagy behajtása eredménytelen, a klinika az 

ellátást az OEP felé „S” térítési kategóriában jelenti. Erre legkésőbb az ellátást követő 

6. hónap 5. munkanapjáig van lehetőség. (Az OEP felé igazolni kell a térítési díj 

megfizetésének és a behajtásnak az eredménytelenségét.) 
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V. FEJEZET 

TÉRÍTÉSKÖTELES SZÁMLÁZÁS ELLEN ŐRZÉSE 
 

SZÁMLÁZÁS ÉS A SZÁMLÁZÁSI FEGYELEM ELLENŐRZÉSE 

10. § 

(1) Ellenőrzésre az Egészségügyi, Finanszírozási és Minőségbiztosítási Igazgatóság és a 

Gazdasági Főigazgatóság jogosult.  

 

(2) Az ellenőr (az Egészségügyi, Finanszírozási és Minőségbiztosítási Igazgatóság és a 

Gazdasági Főigazgatóság által delegált dolgozó, kódkoordinátor) hatásköre kiterjed  

a)  a számla tartalmi megfelelőségének vizsgálatára, így többek között: 

i. a számla jogossága (beteg valóban térítési díj köteles volt-e) 

ii.  a számlázott érték megfelel-e a dokumentációban rögzítetteknek 

 

b) számlázási fegyelem vizsgálata a lezárt beteg ellátási dokumentációjának 

vizsgálatára, így a többi között: 

i. nem számlás beteg esetében az ellátás valóban csak normál fokozatú volt-e 

(kiemelt komfort fokozatú, hotel szobák, élelmezés kimutatásnak 

áttekintésével) 

ii.  számlás beteg esetében a befizetett összeg fedezet ellenőrzése 

iii.  a számlák alapján a pénztári rendezések megtörténtek-e, számszakilag 

egyeznek-e 

iv. összevetésre kerülnek: (1) hogy minden, 4-es térítési kategóriában jelentett 

ellátás esetén történt-e számlakiállítás, (2) a kiszámlázott tételek közül a be 

nem fizetettekre vonatkozó adatok 

 

(3) Ellenőrzés évente legalább 1 alkalommal történik.  
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VI.  FEJEZET 

HIVATKOZÁSOK 
 

• az 1997. évi CLIV. sz. törvény az egészségügyről (Eütv.) 
• a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. sz. törvény 

(Ebtv.) 
• Ebtv. végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Kormányrendelet 
• az 1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra 

jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről 
• az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő 

finanszírozásának részletes szabályozásáról szóló 43/1999. (III. 3.) 
Kormányrendelet 

• 284/1997. (XII.23.) Kormányrendelet térítési díj ellenében igénybe vehető egyes 
egészségügyi szolgáltatások térítési díjairól 

• a nem gyógyító célú kizárólag esztétikai vagy rekreációs célból nyújtott 
szolgáltatásokról szóló 46/1997. (XII. 17.) NM rendelet, a kötelező egészségbiztosítás 
terhére igénybe nem vehető ellátásokról 

• menedékjogról szóló 1997 évi CXXXIX. sz. törvény hatálya alá eső külföldiek 
ellátásáról és támogatásáról szóló 25/1998. (II. 18.) Kormányrendelet 

• 59/2007. (XII. 29.) EüM rendelet a határon túli magyarok magyarországi 
egészségügyi ellátásának támogatásáról 

• 48/1997.(XII. 17.) NM rendelet 
• 87/2004. (X.4.) ESZCSM rendelet Magyar Köztársaság területén tartózkodó, 

egészségügyi szolgáltatásra a társadalombiztosítás keretében nem jogosult személyek 
egészségügyi ellátásának egyes szabályairól 

• a Magyar Köztársasággal egészségügyi ellátásra vonatkozó egyezményt kötött 
államokból és az EGT tagállamaiból érkező személyek egészségügyi ellátásáról a 
1408/71 EGK rendelet és az 883/2004 EK rendelet, 987/2009/EK rendelet 

• 17/1984. (III. 27.) MT rendelet, 14/1975. (V. 14.) MT rendelet, 47/1978. (X. 4.) MT 
rendelet, 15/1981. (V. 23.) MT rendelet, 29/1974. (VII. 10.) MT rendelet, 33/1979. 
(X. 14.) MT rendelet, 1969. évi 16. törvényerejű rendelet, 1959. évi 20. 
törvényerejű rendelet, 1963. évi 16. törvényerejű rendelet, 1968. évi 26. 
törvényerejű rendelet 

• 2009. évi II. törvény, 2013. évi CCXXXIV. törvény, 2008. évi LXXXII. törvény. 

• 96/2003. (VII. 15.) Kormányrendelet az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának 
általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról 

• 2011/24/EU irányelv 
• 1992. évi LXXIX. törvény a magzati élet védelméről 
• 32/1992. (XII.23.) NM rendelet a magzati élet védelméről szóló 1992. évi LXXIX. 

törvény végrehajtásáról 
• 2013. évi V. tv a Polgári Törvénykönyvről 
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VII.  FEJEZET  

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 

Jelen Szabályzat a Szenátus által történő elfogadás napján lép hatályba. 

A Szabályzat rendelkezéseit a hatálybalépést követően biztosítással nem rendelkező 

egészségügyi ellátásra jelentkező bel –és külföldi természetes személy esetében kell 

alkalmazni. 

A Szabályzat hatálybalépésével egyidejűleg a 69/2005. (X.27.) számú Szenátusi Határozattal 

elfogadott Térítési Díj Szabályzat hatályát veszti. 

 
 
Budapest, 2015. 05. 28. napján 
 
 
 
 
 
   ………………………………….   …………………………………. 
              dr. Szél Ágoston     Dr. Szász Károly 
                        rektor                        kancellár 
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Mellékletek 
 

1. sz. melléklet 

Térítési díj meghatározása 

 
Térítési díj fizetésére kötelezettek: nem biztosított magyar és külföldi állampolgárok, 
valamint a biztosítottak biztosítási szolgáltatási kör fedezetén kívüli többlet ellátásban 
részesülők  
 
TÉRÍTÉSI DÍJ ÉRTÉKÉNEK ÖSSZETEVŐI: 
1. járóbeteg ellátás keretében végzett ellátások 

1.1. fizikális vizsgálatok, konzíliumok 
1.2. diagnosztikai vizsgálatok 
1.3. egyéb ellátások, kezelések 

2. fekvőbeteg ellátás keretében végzett ellátások 
2.1. betegellátás 
2.2. ápolás, gondozás 
2.3. műtéti beavatkozások 

3. ápolási osztályon történő ellátás 
3.1. ápolás, gondozás 
3.2. szociális tovább-ápolási költség (OEP finanszírozásra már nem jogosult) 

4. egyéb, az ellátás alatt felmerülő költségek 
4.1. gyógyszer 
4.2. anyag  
4.3. egyszerhasználatos eszköz (implantátumok, protézisek) 

5. kísérő hozzátartozó, szülő hotel költsége 
 
Az említett ellátások díja, a felmerülő költségek számítása az egyetemi Önköltség-számítási 
és Árképzési Szabályzatnak megfelelően történik. 
 
 
TÉRÍTÉSI DÍJ ÉRTÉKÉNEK ÁLTALÁNOS MEGHATÁROZÁSA: 

 
1. Járóbeteg ellátás  
 

1.1. díjtétel számítása általánosságban: 

német pont × német pont aktuális Ft értéke (1,5Ft!) × 2,5 
   

1.2. Neurológiai Klinika és Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika járóbeteg ellátás 
díjtétel számítása: 

német pont × német pont aktuális Ft értéke (1,5Ft!) × 4 
 
 

1.3. Kivétel: 2A melléklet fix térítési díjú ellátásai 
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2. Fekvőbeteg ellátás (aktív, krónikus, rehabilitációs, kúra ellátás):  

 
 

2.1. aktív fekvőbeteg ellátás díjtétel számítása általánosságban: 

HBCs súlyszám  × HBCs súlyszám aktuális Ft értéke (150 000 Ft!) × 2 
   

2.2. Neurológiai Klinika fekvőbeteg ellátás díjtétel számítása: 

HBCs súlyszám  × HBCs súlyszám aktuális Ft értéke (150 000 Ft!) × 3 
   

2.3. Transzplantációs és Sebészeti Klinika fekvőbeteg ellátás díjtétel számítása 

HBCs súlyszám  × HBCs súlyszám aktuális Ft értéke (150 000 Ft!) × 2,5 
   

2.4. krónikus fekvőbeteg ellátás díjtétel számítása általánosságban: 

ápolási nap  × krónikus napidíj 
szorzó 

× krónikus napi díj aktuális Ft értéke  
(5 600 Ft!) 

× 2 

 pulmonológia: 1,2   
 ortopédia: 1,2   
 pszichiátria: 1,8   

 
2.5. Kivétel: 2A melléklet fix térítési díjú ellátásai 

 
 
3. Ápolási osztályon történő ellátás: az OEP napidíj háromszorosa/nap  
 
 
4. Nagyértékű implantátumok, protézisek, egyszer használatos sebészeti varrógépek, 

kapocsrakó eszközök, vérzéscsillapító eszközök, cell-saver, hálók térítési kategóriától 
függetlenül, amennyiben az ellátás egyedileg finanszírozott eszközök 
használatát/beültetését igényli, abban az esetben az eszköz mindenkori, számlával 
igazolható bruttó értéke 

 
5. Kísérő szülő, hozzátartozó hotel költsége 

 
 5.1. normál hotel szolgáltatás napi díja            5.000 Ft/nap 
 5.2. kiemelt hotel szolgáltatás napi díja          10.000 Ft/nap 

 
A költségek opcionálisak. 

 
6. Laborvizsgálati díjak 
 

6.1. Laboratóriumi Medicina Intézet által (is) végzett vizsgálatok díjtétel számítása 

(részletesen lásd: 2B melléklet) 
német pont × német pont aktuális Ft értéke (1,5Ft!) × 2 

   
6.2. pathológiai vizsgálatok díjtétel számítása: 

(I. Sz. Pathológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet és II. Sz. Pathológiai Intézet) 
német pont × német pont aktuális Ft értéke (1,5Ft!)  
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7. A teljes díjtétel kiszámítása  

1. és 6. pontban meghatározott vizsgálatok, konzíliumok értéke + 2. vagy 3. pontban meghatározott 
ápolási költség + 4. pontban megadott érték, ha igénybevétel történt + 5. pontban megadott érték, ha 
igénybevétel történt 
 
 
A feltüntetett árak maximált irányadó árak.  Az egyes klinikák saját hatáskörben készíthetnek 
ezen maximált árnál alacsonyabb díjszabást, de abban az esetben azt ki kell függesszék a 
betegfelvételi irodában, és egységesen kell alkalmazniuk minden fizetős betegellátásnál. 
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2A melléklet 

Fix térítési díjak 

 
BELGYÓGYÁSZAT 
Alvásvizsgálat 
Alvásdiagnosztikai konzultáció 10 000 Ft 

Poliszomnográfiás vizsgálat / 1 éjszaka 70 000 Ft 

Poliszomnográfiás vizsgálat / 2 éjszaka 100 000 Ft 

Kontrollvizsgálat 1 éjszaka 54 000 Ft 

Endokrinológia 
Szakorvosi vizsgálat 15 000 Ft 

Kontroll vizsgálat   8 000 Ft 

 
BŐRGYÓGYÁSZAT 
Kozmetológia 
kozmetológiai szaktanácsadás 14 000 Ft 

kontroll 8 000 Ft 

Műtéti beavatkozások 
elektrokauteres kezelés, kisműtét 10 000 - 30 000 Ft 

Bőrelváltozás kimetszése 30 000 - 50 000 Ft 

Lézeres kezelések díjai 20 000 - 30 000 Ft 

műtétek utáni kötözés, varratszedés díjtalan 

Számítógépes anyajegy szűrés - videodermatoscoppal 
Anyajegy szűrés 19 900 Ft 

10-nél kevesebb anyajegy esetén 14 900 Ft 
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Gyógyszerallergia vizsgálat 
Gyógyszerallergia vizsgálat 10 000 Ft / gyógyszerenként 
Gyógyszerallergia konzultáció 12 000 Ft 

    
DIALÍZIS (fekv őbetegnek is!)       
Acut dialízis 

 
haemodialízis 35 000 Ft 

haemodialízis 18 év alatt 1,4-es szorzóval 

haemoperfúzió 55 000 Ft 

haemofiltráció 38 000 Ft 

CAPD 25 000 Ft 

Krónikus dialízis 
 

haemodialízis 18 000 Ft 

haemodialízis 18 év alatt 1,4-es szorzóval 

haemofiltráció 25 000 Ft 
  

FOGÁSZAT 
közvetlenül az Egyetem által nyújtott ellátás 
Vizsgálat, status felvétel, kezelési tervkészítés 5 000 Ft,

Intraorális röntgen (egy felvétel)  700 Ft 

Extraorális röntgen (egy felvétel) kivéve teleröntgen 3 000 Ft 

Teleröntgen 3 000 Ft 

Tömés, amalgám 7 000 Ft 

Tömés, esztétikus 8 000 Ft 

Fogkorona restaurálása csap és tömőanyag felhasználásával 10 500 Ft 

Betét (inlay, onlay) 11 000 Ft 
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Egygyökerű fog gyökértömése 15 000 Ft 

Kétgyökerű fog gyökértömése 25 000 Ft 

Háromgyökerű fog gyökértömése 30 000 Ft 

Egyszerű íny és szájnyálkahártya kezelés 3 000 Ft 

Komplikált szájnyálkahártya betegségek helyi kezelése 5 000 Ft 

Érzékeny fogfelszínek kezelése (kvadránsonként) 3 000 Ft 

Supragingivalis depurálás állcsontonként 6 000 Ft 

Subgingivalis depurálás, gyökérsimítás (kvadránsonként 11 000 Ft 

Subgingivalis kürett (foganként) 500 Ft 

Tasak gyógyszeres kezelése (foganként) 1 500 Ft 

Meglazult fogak adhezív szálerősítéses kompozit sínezése (foganként) 5 000 Ft 

Fogeltávolítás 8 000 Ft 

Radix relicta eltávolítása 8 000 Ft 

Fogeltávolítás sebészi módszerrel  12 000 Ft 

Impactált fog eltávolítása 25 000 Ft 

Áttörésében visszamaradt fog feltárása ortodontiai kezelés előtt 20 000 Ft 

Gyökércsúcs amputáció 1 gyökér 12 000 Ft 

Gyökércsúcs amputáció 2 gyökér 15 000 Ft 

Gyökércsúcs amputáció 3 gyökér 18 000 Ft 

Retrográd gyökértömés (gyökerenként)  5 000 Ft 

Mikroseb.-i beavatk. Op. Mikroszkóppal 10 000 Ft 

Frenulectomia, incisio, circumcisio 5 000 Ft 

Preprotetikai- csontkorrekció 15 000 Ft 

Implantáció 30 000 Ft 

Sinus zárás (Arcüreg lebennyel történő zárása) 15 000 Ft 

Radix in antro 25 000 Ft 
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Cystectomia resectio-val 15 000 Ft 

Cystostomia 7 000 Ft 

Vestibulum plasztika 8 000 Ft 

Submucosus vestibulum plasztika 10 000 Ft 

Általános érzéstelenítés   

Intravénás sedatio  20 000 Ft 

Intratracheális narcosis 50 000 Ft 

Nyálkő eltávolítás 12 000 Ft 

Excochleatio 5 000 Ft 

Vérzéscsillapítás-localis (ragasztás nélkül) 5 000 Ft 

Soft laser kezelés 3 000 Ft 

Sebészi lézerrel excisio 15 000 Ft 

Sinus lift/oldal 60 000 Ft 

Implantátum eltávolítás 12 000 Ft 

Gingivectomia 1-3 fog esetén 7 000 Ft 

Gingivectomia 4-6 fog esetén 10 000 Ft 

Lebenyes tasakműtét fogakon 1-3 fog esetén 12 000 Ft 

Lebenyes tasakműtét fogakon 4-6 fog esetén 15 000 Ft 

Parodontális regeneratív műtét 1-3 fog esetén  (regeneratív anyag nélkül) 20 000 Ft 

Parodontális regeneratív műtét 3 fog felett (regeneratív anyag nélkül) 25 000 Ft 

Csontpótló anyag behelyezése (foganként) + csontpótló anyag 5 000 Ft 

Nyálkahártyaműtét (nagy) 15 000 Ft  

Korona készítése (db) 13 000 Ft 

Implantációs korona 28 000 Ft 

Implantációs fogmű hézagfog 15 000 Ft 

Implantációs overdenture egyéni kalkuláció 
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Csapos műcsonk készítése (db) 15 000 Ft 

Hídtest pótolt foganként (db) 5 000 Ft 

Korona, híd eltávolítása (horgonykoronánként) 3 000 Ft 

Teljes lemezes fogpótlás (állcsontonként) 36 000 Ft 

Részleges lemezes fogpótlás fém alaplemezzel (állcsontonként) 24 000 Ft 

Részleges lemezes fogpótlás akrilát alaplemezzel (állcsontonként)  24 000 Ft 

Precíziós elhorgonyzási eszköz (db) 6 000 Ft 

Teleszkóp (primer) (db) 11 000 Ft 

Teleszkóp (szekunder) (db) 7 000 Ft 

Harapásemelő (állcsontonként) 20 000Ft 

Ideiglenes koronák és hidak készítése horgonykoronánként  5 000 Ft 

Ideiglenes híd hídtestje 2 500 Ft 

CT –sablon 7 500 Ft 

Rögzítés-végleges, betét, korona újbóli behelyezése horgonykoronánként 1 500 Ft 

Fogsor alábélelése direkt vagy indirekt módon 4 000 Ft 

Fogsor javítás lenyomat alapján (törés, kapocstörés, műfogpótlás) 3 000 Ft 

Helyi fluoridálás, megelőző kezelés quadránsonként  1 000 Ft 

Helyi fluoridálás, megelőző kezelés quadránsonként segédeszközzel 2 000 Ft 

Barázdazárás fogfelszínenként 500 Ft 

Traumásan sérült fog „védőkötése” (védő korona stb.) 2 000 Ft 

Fog repozició (foganként) 4 000 Ft 

Fog replantáció (foganként) 5 000 Ft 

Fogak sínezése (foganként) 2 000 Ft 

Helyfenntartó szájba helyezése 3 000 Ft 

Gépi fogfehérítés 30 000 Ft 

kisfokú foghiány (1-2 fog) kis kiterjedésű, részleges, kivehető id. fogpótlás 15 000 Ft 
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Rögzített készülékes kezelés (készülék díját nem tartalmazza!) 
Kezelési díj 0,5 évre, az eltérés nagyságától függően 29 000-92 000 Ft 

Kezelési díj 1 évre az eltérés nagyságától függően 39 000-112 000 Ft 

Kezelési díj 1,5 évre az eltérés nagyságától függően 48 000-132 000 Ft 

Kezelési díj 2 évre az eltérés nagyságától függően 58 000-150 000 Ft 

Kivehető készülékes kezelés (készülék díját nem tartalmazza!)  

Kezelési díj 0,5 évre, az eltérés nagyságától függően 18 000-75 000 Ft 

Kezelési díj 1 évre az eltérés nagyságától függően 21 000-81 000 Ft 

Kezelési díj 1,5 évre az eltérés nagyságától függően 24 000-87 000 Ft 

Kezelési díj 2 évre az eltérés nagyságától függően 27 000-93 000 Ft 

  

A Semmelweis Egészségügyi Kft. által nyújtott ellátás 
Vizsgálat, státusz-felvétel, kezelési tervkészítés 5 000 Ft 

Intraorális röntgen (egy felvétel) 1 000 Ft 

Minden további felvétel 1 000 Ft / felvétel 

Extraorális röntgen (egy felvétel) (OP) 4 000 Ft 

Tömés - esztétikus egy felszínű / több felszínű 12 000 Ft / 16 000 Ft 

Barázdazárás   6 000 Ft 

Nyaki kopás helyreállítása   8 000 Ft 

Csonkfelépítés gyökércsappal 21 000 Ft 

Fogkorona restaurálása csap és tömőanyag felhasználásával 25 000 Ft 

Fogkorona restaurálása csap és tömőanyag felhasználásával 16 000 Ft 

Betét (inlay, onlay) - fém 33 000 Ft + nemesfém 

Betét (inlay, onlay) - kerámia 39 000 Ft 

Egygyökerű fog gyökértömése 15 000 Ft 

Kétgyökerű fog gyökértömése 25 000 Ft 
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Háromgyökerű fog gyökértömése 30 000 Ft 

Egyszerű íny és szájnyálkahártya kezelés 3 000 Ft 

Komplikált szájnyálkahártya betegségek helyi kezelése 5 000 Ft 

Supragingivális depurálás állcsontonként 6 000 Ft 

Subgingivális depurálás, gyökérsimítás, kvadránsonként 11 000 Ft 

Subgingivális kürett (foganként) 2 500 Ft 

Tasak gyógyszeres kezelése (foganként) 1 500 Ft 

Meglazult fogak adhezív szálerősítéses kompozit sínezése (foganként) 8 000 Ft 

Fogeltávolítás 10 000 Ft 

Fogeltávolítás sebészi módszerrel 17 000 Ft 

Gyökércsúcs amputáció 15 000 Ft 

Gingivectomia (1-3 fog) 7 000 Ft 

Gingivectomia (4-6 fog) 10 000 Ft 

Lebenyes tasakműtét fogakon (1-3 fog) 12 000 Ft 

Lebenyes tasakműtét fogakon (4-6 fog) 15 000 Ft 

Parodontális regeneratív műtét 1-3 fogon 20 000 Ft + anyagár 

Parodontális regeneratív műtét 3 fog felett 25 000 Ft + anyagár 

Nyálkahártyaműtét (nagy) 15 000 Ft 

Fémkerámia fogpótlás (tagonként) 35 000 Ft 

Cirkónium-dioxid fogpótlás (tagonként) 60 000 Ft 

Fémkerámia fogpótlás implantátumra 40 000 Ft + technikai költség 

Cirkónium-dioxid fogpótlás implantátumra 65 000 Ft + technikai költség 

Cirkónium-dioxid korona 70 000 Ft 

Ideiglenes korona   6 000 Ft 

Teljes lemezes fogpótlás (állcsontonként) 90 000 Ft 

Részleges lemezes fogpótlás fém alaplemezzel (állcsontonként) 95 000 Ft 
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Részleges lemezes fogpótlás akrilát alaplemezzel (állcsontonként) 55 000 Ft 

Fogfehérítés (otthoni)  34 000 Ft + anyagköltség 

Fogfehérítés (gépi)  90 000 Ft 

Belső fehérítés 32 000 Ft 

Mélyhúzott fólia 17 000 Ft 

Harapásemelő sín + regisztráció 60 000 Ft 

Támasztócsavaros meghatározás 25 000 Ft 

T-scan eszközös occlusiós számítógépes analízis 25 000 Ft 

Digitális ízületi mozgásanalzis (Arcus Digma) 35 000 Ft 

Fogkő eltávolítás alul    6 000 Ft 

Fogkő eltávolítás felül    6 000 Ft 

Állkapocs ízületi gyógytorna - TMI 
TMI állapotfelmérés 2 500 Ft 

Komplex mozgásszervi állapotfelmérés 5 000 Ft 

Elektroterápia 3 000 Ft 

TMI betanítás 2 000 Ft 

Komplex betanítás 4 000 Ft 

Gyógytorna - TMI 6 000 Ft 

Gyógytorna - komplex 8 000 Ft 

 
FÜL-ORR-GÉGÉSZET  
Fül-orr-gégészeti alapvizsgálat (orrendoszkóppal) 15 000 Ft

Alap kontrollvizsgálat 8 000 Ft

Endoszkópos gége és algarat vizsgálat (merev vagy fiberoszkópos) 5 000 Ft

Allergia vizsgálat (prick tesz) 7 000 Ft

Audiológiai alapvizsgálat (küszöbaudiometria, tympanometria, stapedius reflex) 10 000 Ft
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Objektív audiológia ((BERA, ASSR, emissio (loc.)) 20 000 Ft

Otoneurológiai vizsgálat 20 000 Ft

 

GYERMEKGYÓGYÁSZAT 
Professzori vizsgálat 20 000 Ft 
Szakorvosi vizsgálat 15 000 Ft 

Kontroll vizsgálat 10 000 Ft 

Másodlagos szakorvosi vélemény 30 000 Ft 

Gyermek Fül-, Orr-, Gége szakrendelés 
Alapvizsgálat 12 000 Ft 

Kontrollvizsgálat   9 000 Ft 

Gyermek kardiológia 
Holter (24 órás EKG) kiértékeléssel   7 000 Ft 

ABPM (24 órás vérnyomás monitorizálás) kiértékeléssel   7 000 Ft 

Komplett szakorvosi vizsgálat (kard.vizsg.+EKG+szív UH) 14 000 Ft 

Gyermek pulmonológia 
Szakorvosi vizsgálat 15 000 Ft 

Kontroll 12 000 Ft 

Légzésfunkció   3 000 Ft 

Bőrpróba 10 000 Ft 

Gyermek- és ifjúságpszichiátria 
Első pszichiátriai interjú - 60 perc 15 000 Ft 

Egyéni pszichoterápia - 50 perc 12 000 Ft 

Családterápia - 60 perc 16 000 Ft 

Egyéni gyógyszeres és szupportív terápiák - 30 perc 6 000 Ft 

Csoportterápiás ülés (8-10 fő) 90 perc 2 000 Ft 
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Csoportterápiás ülés (5-7 fő) 90 perc 3 000 Ft 

Alvásvizsgálat 
Alvásdiagnosztikai konzultáció 10 000 Ft 

Poliszomnográfiás vizsgálat / 1 éjszaka 70 000 Ft 

Poliszomnográfiás vizsgálat / 2 éjszaka 100 000 Ft 

Kontrollvizsgálat 1 éjszaka 54 000 Ft 

 
KARDIOLÓGIA 

Hypertonia csomag (orvosi vizsgálat Labor (vérkép, CN, Sekreatinin, SeNa, 
SeK, össkoleszterin, Triglicerid, GOT, GPT, gGT, vércukor), 12 elvezetéses 
EKG, echocardiographia, terheléses EKG, összefoglaló szakorvosi vélemény) 

50 000 Ft 

Ischemia csomag (orvosi vizsgálat, labor (vérkép, CN, Sekreatinin, SeNa, SeK, 
össkoleszterin, Triglicerid, GOT, GPT, gGT, vércukor, 12 elvezetéses EKG, 
echocardiographia, terheléses EKG, összefoglaló szakorvosi vélemény) 

 50 000 Ft 

Aritmia csomag (orvosi vizsgálat, labor (vérkép, CN, Sekreatinin, SeNa, SeK, 
össkoleszterin, Triglicerid, GOT, GPT, gGT, vércukor, 12 elvezetéses EKG, 
echocardiographia, 24 órás (Holter) monitorozás, összefoglaló szakorvosi 
vélemény) 

50 000 Ft 

Teljes kardiológiai kivizsgálás (orvosi vizsgálat, labor (vérkép, CN, Sekreatinin, 
SeNa, SeK, össkoleszterin, Triglicerid, GOT, GPT, gGT, vércukor, 12 
elvezetéses EKG, terheléses EKG, echocardiographia, 24 órás EKG (Holter) 
monitorozás, 24 órás vérnyomás monitorozás, összefoglaló szakorvosi 
vélemény) 

 80 000 Ft 

Egyedi kardiológiai vizsgálatok 
 

Szakorvosi vizsgálat 15 000 Ft 

Kontroll orvosi vizsgálat 10 000 Ft 

Labor  6 300 Ft 
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12 elvezetéses EKG  4 000 Ft 

Terheléses EKG  15 000 Ft 

Echocardiographia  15 000 Ft 

24 órás vérnyomás monitorozás  10 000 Ft 

24 órás EKG (Holter) monitorozás  15 000 Ft 

Carotis masszázs (rosszullétek hátterében felmerülő szívinger képzési zavarok 
kizárását segíti) 

  6 000 Ft 

Boka-kar index (perifériás betegség kizárása céljából)   8 000 Ft 

Másodlagos vagy összefoglaló szakorvosi vélemény  30 000 Ft 

 
NEUROLÓGIA 
Rutin fizikális vizsgálat  
Általános neurológiai szakvizsgálat 16 800 Ft 

Kontroll neurológiai vizsgálat 9 600 Ft 

Neurosonológiai vizsgálatok  
Az arteria carotisok és vertebralisok ultrahang vizsgálata 9 600 Ft 

Az arteria cerebri media transcranialis Doppler vizsgálata 4 800 Ft 

Az arteria subclavia ultrahang vizsgálata 6 000 Ft 

Electroencephalographiás vizsgálatok  
EEG vizsgálat elvégzése (rutin, 16 csatorna) 8 400 Ft 

EEG vizsgálat elvégzése (16-nál több csatorna) 8 400 Ft 

EEG vizsgálat értékelése  (számítógépes analízis nélkül) 6 000 Ft 

EEG vizsgálat értékelése (számítógépes analízissel) 9 600 Ft 

A peripheriás idegrendszer electrophysiologiai vizsgálatai  
EMG vizsgálat izmonként 4 800 Ft 

ENG vizsgálat idegenként 3 600 Ft 
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Kiegészítő vizsgálatok típusonként (pl. F hullám, H válasz, stb.) 3 000 Ft 

Repetitív stimuláció idegenként 8 000 Ft 

A vizsgálat értékelése 6 000 Ft 

Transcranialis mágneses stimuláció 
 

TMS vizsgálat elvégzése végtagonként illetve izmonként 4 800 Ft 

A vizsgálat értékelése nem klinikai neurophysiologus szakorvos által 2 400 Ft 

A vizsgálat értékelése klinikai neurophysiologus szakorvos által 6 000 Ft 

Kiváltott válasz vizsgálatok (visualis, acusticus, somatosensoros) 
 

Kiváltott válasz vizsgálatok elvégzése típusonként 4 800 Ft 

A vizsgálat értékelése nem klinikai neurophysiologus szakorvos által 2 400 Ft 

A vizsgálat értékelése klinikai neurophysiologus szakorvos által 6 000 Ft 

Nystagmographia  
Nystagmográfia+ értékelés 18 000 Ft 

Tremorometria 
 

Tremorometria+ értékelés - mindkét felső végtag 18 000 Ft 

Tremorometria+ értékelés - mindkét felső- és alsóvégtag 21 600 Ft 

Liquorvizsgálatok 
 

Lumbalis liquorvétel 24 órás observatióval 26 400 Ft 

Liquor rutinvizsgálat (sejtszám, glukóz, összfehérje) 3 600 Ft 

Liquor cytologia (ülepítés, Giemsa festés) 4 800 Ft 

Liquor immuncytologia markerenként 18 000 Ft 

Liquor izoelektromos fókuszálás 14 400 Ft 

Neuropathologiai vizsgálatok 
 

Hisztokémia, festésenként 7 200 Ft 

Immunhisztokémia, festésenként 18 000 Ft 

Egyéb vizsgálatok, kezelések 
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Neuropszichológiai alapvizsgálat 7 200 Ft 

Neuropszichológiai tesztenként további 2 400 Ft 

Gyógytorna 16 800 Ft/óra 

Logopediai foglalkozás 14 400 Ft/óra 

Psychotherapiás ülés 14 400 Ft/óra 

Neurostimulátor primer programozása 24 000 Ft 

Neurostimulátor kontroll vizsgálat 6 000 Ft 

 
MOLEKULÁRIS NEUROLÓGIA 
Szekvenálási futtatás (tisztított mintából) 850,- Ft + ÁFA / futás 

Fragmenthossz analízis 850,- Ft + ÁFA / futás 

Tisztítás + futtatás 1.400,- Ft + ÁFA / minta 

Fragmenthossz analízis 2.600, - Ft + ÁFA / minta 

500 feletti mintaszám esetén a fenti szolgáltatások árából további kedvezményt biztosítunk 

Előkészíő munkák 
DNS izolálás vérből 4 500 Ft 

DNS izolálás szövetből 5 000 Ft 

RNS izolálás vérből 7 000 Ft 

RNS izolálás szövetből 7 000 Ft 

Fehérje izolálás 5 000 Ft 

cDNS készítése 6 000 Ft 

Biobankolás (DNS, cDNS, protein) 5.000 Ft/év 

Biobankolás (izom, ideg, bőr stb) 7.000 Ft/év 

Monogénes stroke szindróma 
CADASIL mutáció szűrés (3 és 4 exon) 60 000 Ft 

MELAS (A3243G) pontmutáció szűrés 15 000 Ft 



36 
 

Panelben 70 000 Ft 

Stroke rizikó tényezők 
Leiden mutáció szűrés 10 000 Ft 

ApoE genotipizálás 15 000 Ft 

MTHFR (C677T) pontmutáció szűrés 15 000 Ft 

Thrombocyta glikoprotein receptor: GPIba - VNTR 12 000 Ft 
Thrombocyta glikoprotein receptor: GPIa/IIa (ITGA2 gén) C807T 
polimorfizmus 

15 000 Ft 

Panelben 50 000 Ft 

Farmakogenetikai vizsgálatok 
CYP2C19 genotipizálás 22 000 Ft 

Aminoglükozid indukálta süketség vizsgálata (mtDNS A1555G és A1492G 
mutációk) 

22 000 Ft 

Metformin indukálta laktacidózis vizsgálata 30 000 Ft 

Trinukleoitid repeat betegségek 
Huntington kór genetikai diagnosztika 15 000 Ft 

Huntington kór prenatalis diagnosztika 18 000 Ft 

Spinocerebellaris ataxia profil (SCA1, 2,3,6,7) 50 000 Ft 

SCA diagnosztika (1 gén vizsgálata) 16 000 Ft 

SCA prenatalis diagnosztika (1 gén vizsgálata) 18 000 Ft 

FXTAS 35 000 Ft 

Parkinson kór 
alfa - Synuclein (SNCA) mutáció szűrés (szekvenálás) 150 000 Ft 

Park2 gén mutáció szűrés 350 000 Ft 

LRRK2 gén szekvenálás 450 000 Ft 

PINK1 gén szekvenálás 220 000 Ft 
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MLPA vizsgálat a Parkinson kór asszociált génekre 80 000 Ft 

Dystonia 
DYT1 3 bp deletio szűrés 20 000 Ft 

Basalis ganglionokban vastárolás 
Cöruloplazmin szekvencia analízis 600 000 Ft 

Örökletes Alzheimer kór 
Amyloid precursor protein (APP) szekvencia analízis 80 000 Ft 

Presenilin-1 (PS1) szekvencia analízis 380 000 Ft 

Presenilin-2 (PS2) szekvencia analízis 380 000 Ft 

Panelben 700 000 Ft 

Szellemi hanyatlás, dementia, atherosclerosis rizikó tényezői 
ApoE genotipizálás 18 000 Ft 

Frontotemperalis dementia 
TAU protein (MAPT) 250 000 Ft 

Progranulin (PGRN) 250 000 Ft 

Panelben 450 000 Ft 

Migrain rizikótényezők vizsgálata 
MELAS (A3243G)) pontmutáció szűrés 16 000 Ft 

MTHFR (C677T) pontmutáció szűrés 22 000 Ft 

CADASIL mutáció szűrés (3 és 4 exon) 60 000 Ft 

Panelben 90 000 Ft 

Mitochondriális DNS betegségek 
mtDNS deléció szűrés (4777 bp-os "common deléció") 20 000 Ft 

Aminoglükozid indukálta süketség vizsgálata (mtDNS A1555G és A1492G 
mutációk) 

22 000 Ft 

MELAS (A3243G)) pontmutáció szűrés 20 000 Ft 
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NARP (T8993G, T8993C) pontmutáció szűrés 22 000 Ft 

MERRF (A8344G, A8356G) pontmutáció szűrés 22 000 Ft 

Leber HON (G3460A, G11778A, T14484C) mutáció analízis 40 000 Ft 

mtDNS tRNS szekvenálás 350 000 Ft 

teljes mtDNS szekvencia anlízise 1 300 000 Ft 

Intergenomiális kommunikációs zavarok 
mtDNS depléciós szindróma 40 000 Ft 

mtDNS multiplex deléciók 20 000 Ft 

POLG1 gén szekvencia analízis 510 000 Ft 

TWINKLE gén szekvencia analízis 250 000 Ft 

ANT gén szekvencia analízis 230 000 Ft 

TK2 gén szekvencia analízis 350 000 Ft 

RRM2B gén hot spot - 9. exon c.979 C>T vizsgálat 35 000 Ft 

Depresszió, posttraumás stressz 
5HTT receptor gén genotipizálás 15 000 Ft 

Nukleáris mitochondriális betegségek vizsgálata 
SPG31 gén szekvencia analízis 250 000 Ft 

PINK1 gén szekvencia analízis 300 000 Ft 

Mitofuzin (MFN2) szekvencia analízis 500 000 Ft 

Izomdystrophiák 
Duchenne/Becker típusú izomdystrophia - dystrophin deléció szűrés 25 000 Ft 

Duchenne/Becker típusú izomdystrophia - dystrophin western blot 16 000 Ft 

Végtag ön tipusú izomdystrophia - autoszómális domináns forma (Caveolin, 
myotilin Western blot) 

30 000 Ft 

Végtag ön tipusú izomdystrophia - autoszómális recesszív forma (Dysferlin, 
Calpain, Sarcoglycan (alfa, béta, gamma, delta) Western blot) 

90 000 Ft 
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Congenitalis izomdystrophia: Desmin, merosin, laminin A/C Western blot 45 000 Ft 

Emery-Dreifuss szindróma: Emerin, laminin A/C Western blot 30 000 Ft 

Dysferlin Western blot 16 000 Ft 

Calpain Western blot 16 000 Ft 

Dystrophin Western blot 16 000 Ft 

Egyéb Western blot 16 000 Ft 

Congenitalis Myasthenia Gravis 
CHRE gén roma alapító mutáció analízise 45 000 Ft 

Myoglobinuria 

CHRE CPT-II (Karnitin palmitoil - transzferáz II) mutáció analízise (c. 338 
C>T; c.149 C>T hot spot) 

30 000 Ft 

Béta oxidációs zavar 

MCAD (Közepes szénláncú acil-koenzim A dehidrogenáz) c. 985 A>G mutáció 
analízise 

16 000 Ft 

Perifériás neuropathiák 
PMP22 deléció/duplikációszűrés 45 000 Ft 

HNPP neuropathia szűrés 45 000 Ft 

Connexin (CX32) szekvencia analízis 100 000 Ft 

EGR2 szekvencia analízis 190 000 Ft 

MPZ szekvencia analízis 190 000 Ft 

Mitofuzin (MFN2) szekvencia analízis 500 000 Ft 

PMP22 szekvencia analízis 200 000 Ft 

LOM neuropathia (NDRG1 gén) alapító mutáció 19 000 Ft 

CCFDN szindróna - CTDP1 alapító mutáció 19 000 Ft 

Panelek 
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Charcot Marie Tooth - I (Demyelinisatios típusú neuropathia) - PMP22 
duplikáció, PMP22, EGR2, MPZ szekvenia analízis 

510 000 Ft 

Charcot Marie Tooth - II (Axonális típusú neuropathia) - Mitofuzin, MPZ, 
Connexin32 szekvenia analízis 

600 000 Ft 

Dejerine Sottas Neuropathia (EGR, MPZ mutáció analízis) 300 000 Ft 

Congenitalis hypomyelinizáció (MPZ, EGR, Connexin32) 350 000 Ft 

Morfológiai vizsgálatok (izom-, ideg-, bőrbiopsia feldolgozása) 
Izopentán nitrogénes fagyasztás, a blokk előkészítés 30.000 Ft 

Fénymikroszkópia, Izombiopsia (fagyasztott blokk, festések: HE, PAS, Gömöri 
trichrom, Sudan-Black,NADH-TR, savi foszfatáz, ATP-ase 3 pH-n) 

70.000 Ft 

Idegbiopsia (fagyasztott blokk, festések: HE, PAS, Gömöri trichrom, 
metilénkék) 

35.000 Ft 

Bőrbiopsia (fagyasztott blokk, festések: HE, PAS, Gömöri trichrom) 25.000 Ft 

Izom immunhisztokémia – dystrophiás protokoll (dystrophin, alpha-, beta-, 
gamma-, delta sarcoglycanok, merosin, caveolin, collagen VI) 

30.000 Ft 

Izom/ideg immunhisztokémia – gyulladásos protokoll (CD4, CD8, CD68, 
MHC-I) 

15.000 Ft 

Elektronmikroszkópia 
Izombiopsia elektronmikroszkópia blokkonként 15.000 Ft 

Idegbiopsia elektronmikroszkópia.blokkonként 15.000 Ft 

Bőrbiopsia elektronmikroszkópia 15.000 Ft 

Metszet konzultáció 15.000 Ft 

Ideg morfometria 15.000 Ft 

In vitro diagnosztikai vizsgálatok 
Fibroblast izolálás, tenyésztés (5 fiola fagyasztásáig) 45 000 Ft 

Biobankolás (fibroblast sejtek) 8.000 Ft / év 

Niemann-Pick C betegség, Fillipini festés 35 000 Ft 
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NŐGYÓGYÁSZAT 
4D ultrahang vizsgálat 12 000 Ft
születési adatok kikérése 5 000 Ft
IVF kezelés 
petefészek-stimuláció 100 000 Ft
petefészek-stimuláció + tüszőleszívás 200 000 Ft
petefészek-stimuláció + tüszőleszívás + embrió beültetés 450 000 Ft
petefészek-stimuláció + tüszőleszívás + ICSI + embrió beültetés 500 000 Ft

Endometriózis műtét 
Laparoszkópos műtéti beavatkozás (4 nap ápolás 1 ágyas szobában) 1 950 000 Ft 

 
ORTOPÉDIA 
Professzori vizsgálat 20 000 Ft / alkalom 
Professzori kontroll 10 000 Ft / alkalom 
Szakorvosi vizsgálat 15 000 Ft / alkalom 

Szakorvosi kontroll 8 000 Ft / alkalom 

Röntgen 6 000 Ft alapvizsgálathoz kapcsolt 

UH vizsgálat 8 000 Ft alapvizsgálathoz kapcsolt 

Műtétek Műtéti díjak Műtét és ápolás 
díja 

Implantátum 

Felső végtagi műtétek (átlagos ápolási nap: 1-5**)  
Váll arthroscopia I. 300 000 Ft 300 000 Ft 0 Ft 

Váll arthroscopia II. 330 000 Ft - 400 000 Ft 300 000 Ft 30 000 Ft -100 000 Ft 

Váll nyitott műtét 230 000 Ft 230 000 Ft 0 Ft 

Felső végtagi műtét (kivéve kéz) 230 000 Ft 230 000 Ft 0 Ft 

Kézműtétek   
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Pattanó ujj 85 000 Ft 85 000 Ft 0 Ft 

Ganglion 85 000 Ft 85 000 Ft 0 Ft 

De Quervaine (Quervaine féle ínhüvelygyulladás) 85 000 Ft 85 000 Ft 0 Ft 

Carpal tunnel (alagút szindróma) 85 000 Ft 85 000 Ft 0 Ft 

Tenisz/golf könyök 85 000 Ft 85 000 Ft 0 Ft 

Dupuytren contractura (tenyéri bőnye zsugorodása) 200 000 Ft 200 000 Ft 0 Ft 

Alsó végtagi műtétek (átlagos ápolási nap: 1-5**)   

Térd arthroscopia 180 000 Ft 180 000 Ft 0 Ft 

Térd nagy műtét (keresztszalag pótlás, mozaik plasztika, stb.) 380 000 Ft - 450 000 Ft 350 000 Ft 30 000 Ft - 100 000 Ft 

Lábműtét (osteotomia) 170 000 Ft 170 000 Ft 0 Ft 

Lábműtét (achillotomia, helal, schede) 150 000 Ft 150 000 Ft 0 Ft 

Kalapácsujj műtét 90 000 Ft 90 000 Ft 0 Ft 

Protézis műtétek (átlagos ápolási nap: 10-20**)   

Csipő protézis /cementes/ 760 000 Ft 620 000 Ft 140 000 Ft 

Csípő protézis /cement nélküli/ 960 000 Ft 620 000 Ft 340 000 Ft 

Térdizületi protézis totál /cementes/ 990 000 Ft 660 000 Ft 330 000 Ft 

Térdízületi protézis /szánkó/ 670 000 Ft 600 000 Ft 70 000 Ft 

Kéz protézis 550 000 Ft -950 000 Ft 450 000 Ft 100 000 Ft /Ujjízület 

Váll protézis 1 070 000 Ft - 1 320 000 Ft 620 000 Ft 450 000 Ft - 750 000 Ft 

Asepticus lazulásnál protézis csere, komplikált beültetés (átlagos ápolási 
nap: 10-25**)   

Csípő 901 000 Ft - 1 210 000 Ft 760 000 Ft 141000 Ft - 450 000 Ft 

Térd 1 090 000 Ft - 1 560 000 Ft 760 000 Ft 330 000 Ft - 800 000 Ft 
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Septicus protézis eltávolítás (átlagos ápolási nap: 10-25**)   

Csípő 800 000 Ft 800 000 Ft 0 Ft 

Térd 800 000 Ft 800 000 Ft 0 Ft 

Tumor műtétek* (szövettannal)   

Csonttumor benignus I. (pl. kisméretű exostosis, csontciszta, felületes osteois 
osteoma, thermocoagulációs fej*) 190 000 Ft - 370 000 Ft 190 000 Ft 180 000*Ft 
átlagos ápolási nap: 1-5 

Csonttumor benignus II. (pl. mélyenfekvő osteoid osteoma, nagyméretű ciszta, 
óriássejtes csonttumor) 560 000Ft - 2 880 000Ft 380 000 Ft 180 000 Ft - 2 500 000Ft* 
átlagos ápolási nap: 5-15 

Csonttumor malignus I. (pl. eszközös, feltárásos szövettan) 
190 000 Ft 190 000 Ft 0 Ft 

átlagos ápolási nap: 1-5 

Csonttumor malignus II. (pl. hosszú csöves csontok rezekciója, csont vagy 
protézis pótlással) 1 100 000 Ft - 3 100 000Ft 

600 000 Ft - 900 
000 Ft 

500 000 Ft -2 500 000Ft* 
átlagos ápolási nap: 5-15 

Csonttumor malignus III. (medence-, és lapocka táji tumorok+ implantátum*) 
1 000 000 Ft - 1 800 000Ft 

900 000 Ft - 1 
500 000 Ft 

100 000 Ft - 300 000* Ft 
átlagos ápolási nap: 12-21 

Lágyrész tumor benignus I. (felületes lipoma, fibroma) 
190 000 Ft - 300 000 Ft 

190 000 Ft - 300 
000 Ft 

0 Ft 
átlagos ápolási nap: 1-5 

Lágyrész tumor benignus II. (mélyenfekvő , nagyméretű lipoma, fibroma) 
380 000 Ft - 450 000 Ft 

380 000 Ft - 450 
000 Ft 

0 Ft 
átlagos ápolási nap: 5-15 

Lágyrész tumor malignus I. (felületes kisméretű) 190 000 Ft - 600 000 Ft 
190 000 Ft - 600 

000 Ft 
0 Ft 

Lágyrész tumor malignus II. (mélyenfekvő, kisméretű tumor) 
600 000 Ft - 900 000 Ft 

600 000 Ft - 900 
000 Ft 

0 Ft 
átlagos ápolási nap: 5-15 
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Lágyrész tumor malignus III. (speciális technikát igénylő műtét- érpótlás, 
csontpótlás, izomrekonstrukció + implantátum) 1 000 000 Ft - 1 900 000Ft 900 000 Ft 

100 000 Ft - 2 500 000 
Ft* 

átlagos ápolási nap: 12-21 

Gyermekosztály műtétei   

Pemberton 600 000 Ft 600 000 Ft   

Csípő műtéti repositio + fem.ot. 650 000 Ft 650 000 Ft   

Csípő osteotomia 500 000 Ft 500 000 Ft   

Csípő osteotomia PHP lemez 600 000 Ft - 650 000 Ft 500 000 Ft 100 000 Ft - 150 000 Ft 

Femur/tibia osteotomia 450 000 Ft 450 000 Ft   

Hátsó-medialis felszabadítás 400 000 Ft 400 000 Ft   

Hátsó-medialis revízió 500 000 Ft 500 000 Ft   

Achillotomia 1X 150 000 Ft 150 000 Ft   

Achillotomia 2X 280 000 Ft 280 000 Ft   

Adductor tenotomia 1x 150 000 Ft 150 000 Ft   

Adductor tenotomia 2x 280 000 Ft 280 000 Ft   

Térdflexor tenotomia / reccessio 1x 200 000 Ft 200 000 Ft   

Térdflexor tenotomia / reccessio 2x 360 000 Ft 360 000 Ft   

Spasticus complex csípő /add.tenot., fem.ot., Pemberton/ 900 000 Ft 900 000 Ft   

Spasticus csípő reconstructio /add.tenot. + fem.ot./ 550 000 Ft 550 000 Ft   

8-as lemez 1x 150 000 Ft 150 000 Ft   

Minden további 8-as lemez 100 000 Ft 100 000 Ft   

Subtalaris és Chopart arthrodesis 450 000 Ft 450 000 Ft   

Végtaghosszabbítás műtét 500 000 Ft 500 000 Ft   

+ havi kontroll vizsgálat 40 000 Ft/hó 40 000 Ft/hó   

Fémkivétel 150 000 Ft 150 000 Ft   



45 
 

Dongaláb kezelés /Ponseti/ 1 o. 25 000 Ft / gipsz 25 000 Ft / gipsz   

Dongaláb kezelés /Ponseti/ 2 o. 40 000 Ft / 2db gipsz 
40 000 Ft / 2db 

gipsz 
  

Percutan Achilles tenotomia 1x 80 000 Ft 80 000 Ft   

Percutan Achilles tenotomia 2x 140 000 Ft 140 000 Ft   

Calcanus stop műtét /lúdtalp műtéti ellátása/ 150 000 Ft 150 000 Ft   

Egyéb 
  

  

Fémanyag eltávolítás – Csípő 200 000 Ft 200 000 Ft 0 Ft 

Fémanyag eltávolítás – egyéb 80 000 Ft 80 000 Ft 0 Ft 

Konzervatív kezelés – 7 nap 280 000 Ft 280 000 Ft 0 Ft 

 
PSZICHIÁTRIA ÉS PSZICHOTERÁPIA 
Pszichoterápia (egyéni) - kb. 50 perc 12 000 Ft 

Kontroll vizsgálat (egyéni) - kb.20 perc 5 000 Ft 

Kiscsoportos pszichoterápia (8-12 fő) 20 óra (2 órás ülések) 2 000 Ft / fő / alkalom 

Virtuális valóság fóbiás betegeknek (egyéni) - kb. 60 perc 15 000 Ft 

Első vizsgálat (állapotfelmérés) egyéni - kb. 50 perc 15 000 Ft 

Pszichoszomatikus állapotfelmérés (egyéni) 3 alkalom - kb.50 perc/alkalom 36 000 Ft 

Felnőtt ADHD Csoport (8-10 fő) 12 x 2 óra 3 000 Ft  / alkalom 

Kognitív terápiás csoport (nyitott) 8-14 fő 2 órás ülések 3 000 Ft / fő / alkalom 

Család- és párterápia (kb. 75 perc)  18 000 Ft

Alkoholfüggőség kezelés 
Első konzultáció       (kb. 60 perc) 25 000 Ft 

További konzultáció  (kb. 30 perc) 15 000 Ft 

Pszichoszomatikus szűrés 
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Diagnosztikus állapotfelmérés (egyéni) 1-3 alkalom (kb. 50 perc/alkalom) 12 000 Ft 

Terápiás ülés (egyéni)  - kb. 50 perc/alkalom 12 000 Ft 

 
RADIOLÓGIA 
CT vizsgálatok 
Agykoponya, arckoponya CT vizsgálat natív / régió 15 000 Ft 

Agykoponya, arckoponya CT vizsgálat kontrasztanyagos/ régió 28 000 Ft 

Orbita, sella belső fül CT vizsgálat natív / régió 19 000 Ft 

Orbita, sella belső fül CT vizsgálat kontrasztanyagos / régió 30 000 Ft 

Gerinc, végtag, nyaki lágyrész CT vizsgálat natív/ régió 18 000 Ft 

Gerinc, végtag, nyaki lágyrész CT vizsgálat kontrasztanyagos/ régió 30 000 Ft 

Mellkas, has, kismedence CT vizsgálat natív 28 000 Ft 

Mellkas, has, kismedence CT vizsgálat kontrasztanyagos 40 000 Ft 

Teljes has + medence CT vizsgálat natív (a rekeszkupolától a symphysisig) 20 000 Ft 

Teljes has + medence CT vizsgálat kontrasztanyagos (a rekeszkupolától a 
symphysisig) 

30 000 Ft 

Mellkas CT natív vizsgálat 16 000 Ft 

Mellkas CT vizsgálat kontrasztanyagos 26 000 Ft 

Medence CT vizsgálat natív 15 000 Ft 

Medence CT vizsgálat kontrasztanyagos 25 000 Ft 

CT angiographia koponya, nyak 34 000 Ft 

CT angiographia mellkas, teljes has 40 000 Ft 

Virtualis endoscopia 35 000 Ft 

Virtualis endoscopia (kontrasztanyaggal) 45 000 Ft 

Enteroclysis 55 000 Ft 

Nyak, mellkas, has, medence CT vizsgálat natív 36 000 Ft 
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Nyak, mellkas, has, medence CT vizsgálat kontrasztanyagos 50 000 Ft 

Emlővizsgálat 
Emlő komplex vizsgálata (mammographia, fizikalis vizsgálat, UH vizsgálat) 12 500 Ft 

Emlővizsgálat, hozott mammographiás felvétel esetén 10 000 Ft 

Emlő UH vizsgálata 10 000 Ft 

MR vizsgálatok 
Agykoponya natív MR vizsgálat 34 000 Ft 

Agykoponya natív és kontrasztanyagos MR vizsgálat 59 000 Ft 

Sella célzott MR vizsgálata natív 34 000 Ft 

Sella célzott natív és kontrasztanyagos MR vizsgálata 59 000 Ft 

Orbita célzott MR vizsgálata natív 34 000 Ft 

Orbita célzott natív és kontrasztanyagos MR vizsgálata 59 000 Ft 

Belső fül célzott MR vizsgálata natív 34 000 Ft 

Belső fül célzott natív és kontrasztanyagos MR vizsgálata 59 000 Ft 

Arckoponya MR vizsgálata natív 34 000 Ft 

Arckoponya natív és kontrasztanyagos MR vizsgálata 59 000 Ft 

Gerinc natív MR vizsgálata 34 000 Ft 

Gerinc natív és kontrasztanyagos MR vizsgálata 59 000 Ft 

Nyaki lágyrész natív MR vizsgálata 34 000 Ft 

Nyaki lágyrész natív és kontrasztanyagos MR vizsgálata 59 000 Ft 

Mellkas MR vizsgálata natív 34 000 Ft 

Mellkas natív és kontrasztanyagos MR vizsgálata 59 000 Ft 

Teljes has MR vizsgálata natív 34 000 Ft 

Teljes has natív és kontrasztanyagos MR vizsgálata 59 000 Ft 

Teljes has és medence MR vizsgálata natív 64 000 Ft 

Teljes has és medence natív és kontrasztanyagos MR vizsgálata 80 000 Ft 
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Medence MR vizsgálata natív 34 000 Ft 

Medence natív és kontrasztanyagos MR vizsgálata 59 000 Ft 

Ízület, végtag MR vizsgálata natív 35 000 Ft 

Ízület, végtag natív és kontrasztanyagos MR vizsgálata 59 000 Ft 

3D MR vizsgálat besugárzás tervezéshez 26 000 Ft 

MR spektroszkópia vizsgálat in vivo 37 000 Ft 

TOF Angiographia natív agykoponya vizsgálattal együtt 52 000 Ft 

TOF Angiographia natív és kontrasztanyagos agykoponya vizsgálattal együtt 84 000 Ft 

Epe-utak vizsgálata (Cholangiographia) hasi vizsgálattal együtt 62 000 Ft 

Enterográfia natív hasi vizsgálattal együtt  34 000 Ft 

Funkcionális MR 95 000 Ft 

Teljes test MR natív 75 000 Ft 

Ultrahang (UH) és röntgen vizsgálatok (felnőtt) 
Has és kismedence 10 000 Ft 

Nyak (pajzsmirigy, nyálmirigy, lágyrészek)   9 000 Ft 

Nyaki erek Doppler vizsgálata 11 000 Ft 

Alsó végtag vénás Doppler vizsgálata 12 000 Ft 

Alsó végtag artériás keringés Doppler vizsgálata 12 000 Ft 

Lágyrész   9 000 Ft 

Ízület 11 000 Ft 

Emlő + axilla 10 000 Ft 

Testis (here)   8 000 Ft 

Csontröntgen ( 2 db felvétel)  6 000 Ft 

minden további felvétel 2 000 Ft 

Mellkas röntgen   6 000 Ft 

Csecsemő- és gyermek ultrahang szűrés 
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Szakorvosi vizsgálat (labor, egyéb nélkül) 15-20 perc 15 000 Ft 

Kért professzori vizsgálat (labor, egyéb nélkül) 15-20 perc 20 000 Ft 

Konzultáció 30 perc (másodlagos szakorvosi vélemény / second opinion) 30 000 Ft 

Hasi UH 6 000 Ft 

Csípő UH 6 000 Ft 

Koponya UH 6 000 Ft 

Hasi + Koponya UH 10 000 Ft 

Hasi + Csípő UH 10 000 Ft 

Hasi + Koponya + Csípő UH 12 000 Ft 

Gyomor és bélrendszer UH 6 000 Ft 

Here UH 6 000 Ft 

Nyaki lágyrészek UH 6 000 Ft 

Pajzsmirigy UH 6 000 Ft 

Mellkasfal vagy hasfal UH 6 000 Ft 

Mellkas röntgen 6 000 Ft 

Orrmelléküreg röntgen 3 000 Ft 

Csípő röntgen 6 000 Ft 

    
SEBÉSZET 
Érsebészeti műtétek 
Szakorvosi vizsgálat 15 000 Ft 

Hagyományos visszér műtét 154 000 Ft 

Lézeres visszér műtét 285 000 Ft 

Fisztula műtét 68 000 Ft 

 
SZEMÉSZET 
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Járóbeteg ellátás 
Endocrin ophthalmopathia szemészeti vizsgálata 20 000 Ft 

Szakorvosi vizsgálat 15 000 Ft 

Kontroll 12 000 Ft 

OCT 15 000 Ft 

Fundus fotó   4 000 Ft 

FLAG (+anyag / fluorescent) 15 000 Ft 

ICG (+ anyag; kb. 8.000 Ft) 15 000 Ft 

Látótér   6 000 Ft 

Retina gondozás 15 000 Ft 

Glaucoma gondozás 15 000 Ft 

Neuroophthalmológai gondozás 15 000 Ft 

Szemüveg felírás 10 000 Ft 

Öröklődő retinabetegségek vizsgálata, genetikai konzultáció 16 000 Ft 

Szemfenéki lézerkezelés/alkalom 16 000 Ft 

YAG laser iridotomia/capsulot 15 000 Ft 

UH   6 000 Ft 

Gonioszkópia   5 000 Ft 

Színlátás vizsgálata 10 000 Ft 

Öröklődő retinabetegségek vizsgálata, elektrofiziológiai vizsgálat, genetikai 
konzultáció 

20 000 Ft 

Elektrofiziológiai vizsgálat 15 000 Ft 

Időskori maculadegeneráció genetikai rizikófaktorainak szűrése 20 000 Ft 

MENEDZSER SZŰRÉS  (vizus, réslámpa, fundus, szemnyomás, szemüveg 
felírás ill. korrigálás, zöld- és szürkehályog szűrés) 

25 000 Ft 

Lézeres műtéti díjak   (szemenként)        
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A lézerkezelést megelőző, kötelező vizsgálat 4 000 Ft 

Lézerkezelés - Femto 220 000 Ft 

Lézerkezelés - PRK 140 000 Ft 

Lencsecsere (szürkehályog) 160 000 Ft 

Szaruhártya "crosslinking" kezelés 95 000 Ft 

Szemhéjplasztika - egy szemen 120 000 Ft 

 
TRANSZPLANTÁCIÓ 
vesetranszplantáció (teljes költség) 6 500 000 Ft 

májtranszplantáció (teljes költség) 21 000 000 Ft 

szervkivétel élő donorból  
vese (teljes költség) 350 000 Ft 

máj (teljes költség) 950 000 Ft 
  

UROLÓGIA 
Prosztata vizsgálat 
Professzori vizsgálat 20 000 Ft / alkalom 

Urológiai szakorvosi alapvizsgálat 15 000 Ft 

Konzultáció 30 perc (másodlagos szakorvosi vélemény / Second opinion) 30 000 Ft 

Prosztata Specifikus Antigén meghatározása (PSA) 8 000 Ft 

Állapottól függő további vizsgálatok 
 

Kontroll 10 000 Ft 

Vese, hólyag, here komplex UH vizsgálata 15 000 Ft 

Vizelet vizsgálat (Donne) 3 000 Ft 

Vizeletáramlás mérés (Uroflowmetria) 5 000 Ft 

Vizelet tenyésztés 5 000 Ft 
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Urodinamikai vizsgálat 30 000 Ft 

Transzrektális 2D ultrahang vizsgálat 15 000 Ft 

Hólyagtükrözés / cisztoszkópia 20 000 Ft 

Katétercsere 6 000 Ft 

HPV szűrés 15 000 Ft 

Komplex prosztata vizsgálat (szakorvosi vizsgálat, PSA, hasi UH, RDV, vizelet 
(Donne)) 

40 000 Ft 

Konzultáció mágneses szék kezelés előtt 10 000 Ft 

Prosztata szűrés vizsgálatok 
 

Urológiai szakorvosi alapvizsgálat 15 000 Ft 

Prosztata Specifikus Antigén (PSA) meghatározása   8 000 Ft 

Andrológia 
Szakorvosi vizsgálatok 
Szakorvosi (első) vizsgálat 15 000 Ft 

Szakorvosi kontroll vizsgálat 10 000 Ft 

Spermaanalízis 15 000 Ft 

Spermium funkcionális vizsgálata 20 000 Ft 

Ultrahang vizsgálatok 
Herék alap UH vizsgálata 10 000 Ft 

Herék vérkeringésének UH vizsgálata 12 000 Ft 

Hímvessző ultrahangos vizsgálata 10 000 Ft 

Műtéti beavatkozások 
Sebészi spermiumnyerés 150 000 Ft 

Ondóúti rekonstrukció - művi meddővététel után 250 000 Ft 

Ondóúti rekonstrukció - mellékhere elzáródás esetén 300 000 Ft 

Visszértágulat műtét (varicocele) 200 000 Ft 



53 
 

Mikrosebészeti műtétek 
Mikrosebészeti spermiumnyerés heréből 250 000 Ft 

Mikrosebészeti spermiumnyerés mellékheréből 250 000 Ft 

Protézis beültetés 
Hereprotézis 150 000 Ft + protézis 

Penis protézis 200 000 Ft + protézis 

    
EGYÉB DÍJTÉTELEK 
mentőszállítás OMSz számla alapján 
egyszer használatos eszközök, implantátumok, protézisek, kapocsrakó eszközök, 
vérzéscsillapító eszközök, hálók, egyedileg finanszírozott eszközök, cell-saver 

számla alapján bruttó beszerzési ár + kezelési-tárolási díj1 

a beteg részére támogatással rendelhető gyógyszer2 (injekció, infúzió)  
-csak: 1.) a fődiagnózishoz kapcsolódó ellátáson felüli gyógyszerszükséglet  
esetén, vagy 2.) amennyiben a fődiagnózishoz kapcsolódó ellátáshoz  
szükséges gyógyszert a beteg nem fogadja el és másikat kér) 

bruttó fogyasztói ár az OEP Publikus Gyógyszertörzs (PUPHA) alapján3,4 

a beteg részére támogatással nem rendelhető gyógyszer2 (injekció, infúzió)  
-csak: 1.) a fődiagnózishoz kapcsolódó ellátáson felüli gyógyszerszükséglet  
esetén, vagy 2.) amennyiben a fődiagnózishoz kapcsolódó ellátáshoz  
szükséges gyógyszert a beteg nem fogadja el és másikat kér) 

bruttó beszerzési ár + kezelési-tárolási díj1 

gyógyhatású készítmények bruttó beszerzési ár + kezelési-tárolási díj1 

  
EXTRA SZOLGÁLTATÁS 
1 ágyas „hotel szoba”, kiemelt komfortú5 15 000 Ft /ápolási nap 

Kísérő szülő, hozzátartozó normál hotel szolgáltatás díja 5 000 Ft /nap 

Kísérő szülő, hozzátartozó kiemelt hotel szolgáltatás díja 10 000 Ft /nap 

Extra étkezés 3 000 Ft /ápolási nap 

Saját nővér biztosítása, nappal (6-22 óra) 10 000 Ft 

Saját nővér biztosítása, éjszaka (22-6 óra) 8 000 Ft 
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Medikai indok nélküli minden további ápolási nap (krónikus ellátásban a 
napidíjon felül fizetendő) 

10 000 Ft /ápolási nap 

 
1kezelési-tárolási díj: 100 000 Ft bruttó beszerzési árig annak 5%-a, 100 000 Ft bruttó beszerzési ár felett egységesen 5000 Ft  
2Csak annak rendelhető támogatással gyógyszer, aki rendelkezik érvényes TAJ kártyával / érvényes biztosítással EGT tagállamban! 
3OEP PUPHA (havi rendszerességgel frissül!):  
http://www.oep.hu/felso_menu/szakmai_oldalak/gyogyszer_segedeszkoz_gyogyfurdo_tamogatas/egeszsegugyi_vallalkozasoknak/pupha/Vegleges_PUPHA.html 
4Az árakról szükség esetén az EGYGYSZI tájékoztatást ad. 
5Amennyiben ellátási okból, helyhiány miatt a kiemelt komfortú kórtermet OEP finanszírozott ellátásban részesülő beteg veszi igénybe, úgy részére a 
kiemelt komfortú kórteremért térítési díj nem számolandó fel!  
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2B melléklet 

Laborvizsgálatok térítési díja 

 
vizsgálat OENO kód térítési díj (Ft) 

AFP meghatározása 2662G 2 412 
Akt.parc.thromboplasztin idő megh. 28621 801 
Albumin meghatározása 21040 135 
Alfa-1-antitripszin meghatározása 21070 2 040 
Alkalikus foszfatáz izoenzimek 24721 4 026 
Alkalikus foszfatáz meghatározása. 24720 108 
Amiláz meghat.vizeletben 24702 537 
Amiláz meghatározása (szérum, punktátum) 24700 537 
Ammónia meghatározása    21110 1 422 
Angiotensin-konvertáló enzim (ACE) 24897 1 611 
Antithrombin-(X-es alapú) aktiv. meghat. 2863T 2 400 
APC rezisztencia meghatározása 28695 4 008 
Apolipoprotein A meghatározása 21442 1 095 
Apolipoprotein B meghatározása 21444 1 095 
AST meghatározása 26251 939 
B12 meghatározása 28550 3 750 
Beta-2-mikroglobulin meghatározása 2662A 2 817 
Beta-Crosslaps csontmarker megh. 21090 7 209 
Beta-HCG meghatározása 24330 2 682 
Bilirubin (direkt) meghatározása 21151 189 
Bilirubin (totál) meghatározása 21150 135 
BNP meghatározása 23441 20 532 
CA 125 tumormarker meghatározása 26625 5 637 
CA 15-3 tumormarker meghatározás 26623 4 695 
CA 19-9 tumormarker meghatározás 26626 5 019 
CA 72-4 tumormarker meghatározás 26627 5 019 
CEA tumormarker meghatározása 26620 3 138 
CK izoenzimek vizsgálata ELFO-val 2489D 5 097 
CK-MB meghatározása 24891 669 
Coeruloplasmin meghatározása 21079 2 040 
C-Peptid meghatározása 23313 3 219 
CRP meghatározása 2107C 1 500 
Cyfra 21-2 tumormarker meghatározása 2662R 5 364 
Cystatin C meghatározása 21016 4 401 
D-Dimer meghatározása 28662 10 629 
DHEA-S meghatározása 24396 2 682 
D3-vitamin (25-OH) meghat.  23691 5 637 
Digoxin meghatározása 21631 4 026 
Ellenanyagszűrés (Papain-Liss) 28235 2 928 
Erythropoetin meghatározása 28593 5 364 
Fenitoin meghatározása 2163D 6 699 
Fenobarbitál meghatározása 2163B 6 699 
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Ferritin meghatározása 28390 3 000 
Fibrinogén meghatározása 28650 1 206 
Folsav meghatározása 28540 3 756 
Foszfor meghatározása 21540 189 
Foszfor meghatározása vizeletben 22350 189 
Fruktózamin meghatározás 21073 939 
FSH meghatározása 24120 2 679 
Gamma-GT meghatározása 24640 162 
Glükóz meghatározása 21312 135 
Glükóz meghatározása vizeletben 22201 78 
GOT meghatározása 24600 135 
GPT meghatározása 24610 135 
Gyomor parietális sejt elleni AT 2669M 537 
Haptoglobin meghatározása 26430 1 875 
HbA1c meghatározása 28494 3 600 
HBsAg kimutatása 2639A 1 503 
HCV antitest kimutatása 2627T 3 003 
HE4 tumormarker 2662H 3 489 
Hemoglobin variánsok vizsg.ELFO-val 28410 2 682 
Heparin szint (anti Xa) meghatározása 28658 1 794 
HDL-koleszterin meghatározása 2142A 600 
HIV szerológia 26260 3 219 
Homocystein meghatározása 21013 9 390 
Húgysav meghatározása 21130 162 
Húgysav meghatározása vizeletben 22160 162 
IgA meghatározása 26788 1 263 
IgG meghatározása 26780 1 263 
IgM meghatározása 2678A 1 263 
Ionizált Kálcium 21512 669 
Inzulin meghatározása 24310 2 679 
Kalcitonin meghatározása 23693 4 074 
Kalcium meghatározása 21510 213 
Kalcium meghatározása vizeletben 22300 213 
Kálium meghatározás vizeletben 22320 189 
Kálium meghatározása 21501 189 
Karbamazepin meghatározása 21639 6 699 
Karbamid meghatározás vizeletben 22150 162 
Karbamid meghatározása 21120 162 
Lambda könnyűlánc meghat. szérumból 26705 8 259 
Lambda könnyűlánc meghat vizeletből 26705 8 259 
Kappa könnyűlánc meghat szérumból 26704 8 259 
Kappa könnyűlánc meghat..vizeletből 26704 8 259 
Klorid meghatározása 21550 189 
Koleszterin meghatározása 21420 135 
Komplement C3c meghatározása 26554 2 040 
Komplement C4c meghatározása 26554 2 040 
Komplement aktivitás (ELISA) 2655A 2 040 
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Keringő immunkomplex (C3D-CIC-ELISA) 2655A 2 040 
Kreatinin meghat.kin módszer 21141 108 
Kreatinin meghatározása 21143 375 
Kreatinin meghatározása vizeletben 22111 135 
Kreatinkináz (CK) meghatározása 24620 162 
Laktát meghatározása 21721 804 
LDH meghatározása 24500 135 
LDH meghatározása (punktátum) 24500 135 
LDH izoenzimek vizsgálata 24501 1 422 
LDL-koleszterin meghatározása 21422 750 
LE-sejt kimutatása 26658 615 
LH meghatározása 24121 2 946 

Liquor vizsgálat (összfehérje,albumin,glukóz sejtszám) 
22741,22743, 
22781,22201 

960 

Lipáz meghatározása 24710 669 
Lipáz meghatározása (punktátum) 24710 669 
Litium meghatározása 21570 162 
Lp(a) meghatározása 21445 4 824 
Magnézium meghatározása 21571 213 
Methotrexat meghatározása 2163Q 6 708 
Mikroalbumin meghat. vizeletben 22042 1 422 
Nátrium meghatározása 21500 189 
Nátrium meghatározása vizeletben 22330 189 
NSE meghatározása 26629 4 287 
Osmolalitás meghat. szérumban 21810 537 
Osmolalitás meghat. vizeletben 22520 537 
Oszteokalcin meghatározása 23692 5 091 
Összfehérje meghatározása 21020 108 
Összfehérje meghatározása vizeletben 22020 108 
Összfehérje meghatározása 21020 108 
Ösztradiol meghatározása 24320 2 679 
Prealbumin meghatározása 21045 2 358 
Prokalcitonin meghatározás 2107E 9 870 
Progeszteron meghatározása 24350 2 946 
Prolaktin meghatározása 24171 2 814 
Prothrombin meghatározása 28620 600 
PSA (szabad) meghatározása  2662L 5 007 
PSA (totál) meghatározása 2662C 2 946 
Pszeudo-kolinészteráz meghatározása 24741 267 
PTH meghatározása 23640 5 895 
Reptiláz idő meghatározása 28630 1 704 
Retikulocita szám meghatározása 28041 1 071 
Réz meghat.szérumból 21520 1 071 
Rheuma faktor 26630 267 
Rivaroxaban szint meghatározása  28658 1 794 
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S100B fehérje meghatározás 2662K 6 975 
SHBG meghatározása 2439A 2 544 
Solubilis transferrin receptor meghat. 28361 4 500 
Széklet vér (humán) kimutatása 22631 2 148 
Széklet vér kimutatása 22630 213 
Szérum fehérje ELFO 21042 1 557 
Szérum réz meghatározása 21520 1 071 
T3 szabad frakció meghatározása 24031 2 700 
T4 szabad frakció meghatározása 24021 2 700 
Tesztoszteron (szabad) meghatározása (számított érték !) 24394 2 148 
Tesztoszteron (totál) meghatározása 24398 2 679 
Thrombin idő meghatározása 28610 801 
Thrombocyta aggregáció vizsgálata 28561 1 641 
Thyreoglobulin AAT meghatározása 26693 2 544 
Thyreoglobulin meghatározása 24011 4 020 
TPO elleni AT meghatározása 2661H 2 577 
Transzferrin meghatározása 28360 900 
Transzglutamináz antitest IgA 2660F 2 682 
Trigliceridek meghatározása 21411 162 
Troponin T meghatározása 21083 6 441 
TSH meghatározása 24061 1 800 
Valproinsav meghatározása 2163E 6 699 
Vas meghatározása 28350 213 
Vaskötő kapacitás meghatározása 28330 240 
Vércsoport meghatározása  28210 1 467 
Vérgázanalizis 21202 450 
Vérkép vizsgálat 28014 450 
Vizelet üledék automatával 22552 1 200 
Vizeletvizsgálat üledék nélkül 22541 150 
Vizelet drug teszt (kvalitatív gyors teszt) 21630 675 
Vvvt. süllyedés vizsgálata 28100 66 
Zink meghatározása 21568 375 
Koagulációs vizsgálatok   
KPLAKOAG(koagulációs vizsgálatok)  
Prothrombin idő meghatár. 28620 600 
APTI meghatározása 28621 801 
Thrombin idő meghatározása 28610 801 
Fibrinogén meghatározása 28650 1 260 
D-Dimer meghatározása 28662 10 629 
FII aktivitás meghatározása 2863A 5 013 
FV aktivitás meghatározása 2863B 4 956 
FVII aktivitás meghatározása 2863C 11 835 
FVIII aktivitás meghatározása 2863D 7 917 
FIX aktivitás meghatározása 2863G 7 902 
FX aktivitás meghatározása 2863H 7 902 
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FXI aktivitás meghatározása 2863L 15 945 
FXII aktivitás meghatározása 2863K 14 094 
Faktor XIII 2863N 17 169 
Gátlótest titer meghatározása(Bethesda) 2863Z 11 910 
von Willebrand Faktor aktivitás (Ristocetin kofaktor) 28567 4 860 
von Willebrad Faktor Ag meghatározás 28644 9 210 
Alfa-2-plazmin inhibitor aktivitás meghatározása 2863V 3 570 
KPLADIC(DIC PANEL)   
Prothrombin idő meghatározása 28620 600 
APTI meghatározása 28621 801 
Thrombin idő meghatározása 28610 801 
Reptiláz idő meghatározása 28630 1 704 
Fibrinogén meghatározása (Clauss) 28650 1 260 
D-Dimer meghatározása 28662 10 629 
Antithrombin-(X-es alapú) aktiv. meghat. 2863T 2 400 
Vérkép vizsgálat (fragmentocyta) 28014 450 

KPLATHRO(THROMBOPHILIA PANEL) 
  

Prothrombin idő meghatározása 28620 600 
APTI meghatározása 28621 801 
Thrombin idő meghatározása 28610 801 
Fibrinogén meghatározása 28650 1 260 
Antithrombin-(X-es alapú) aktiv. meghat. 2863T 2 403 
APC rezisztencia 21013 9 390 
Protein C aktivitás meghatározása 2863R 6 225 
Protein S aktivitás meghatározása 2863S 10 380 
Protein S free 28647 12 483 
Lupus anticoagulans (szűrés) 28691 4 020 
Lupus anticoaguláns (megerősítő teszt) 28692 3 093 
Hexagonális foszfolipid teszt 28693 31 590 
Anticardiolipin (GAM) ELISA 2660J 5 337 
Anti-Beta-2-GP1 antitest (GAM) ELISA 2669G 2 577 
Leiden mutáció 28941 12 654 
PCR Prothrombin 28920 5 340 
MTHFR polimorfizmus 28942 13 248 
DNS extrakció 29950 11 775 
Valós idejű PCR termék fluoreszcens detektálása  28935 7 950 
Homocystein meghatározása 21013 9 390 
CRP meghatározása 2107C 1 500 
Lp(a) 21445 4 830 
CYP2C9*2 28935 7 950 
VKORC1   28935 7 950 
CYP2C19*2,*3,*17(3x) 28935 7 950 
KPLASPEC(TOVÁBBI SPECIÁLIS 
VIZSGÁLATOK)   
Heparin szint (anti Xa) meghatározása 28658 1 794 
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Rivaroxaban szint meghatározása  28658 1 794 
HIT szűrő (1 natív vér) 2669C 2 892 
HIT megerősítő  26565 4 152 
Plazminogén aktivitás meghatározása 28654 2 979 
Alfa-2 antiplazmin 2863V 3 570 
PAII aktivitás meghatározása 28656 12 324 

KPLAAGGR(THROMBOCITA FUNKCIÓ 
VIZSGÁLATA)   

Thrombocyta aggregációs vizsgálat előzetes 
megbeszélést igényel 4591500/51493-as melléken!   

Thrombocyta aggregáció (max. 8 ágens) vizsgálata 28561 13 128 
Globális thrombocyta funk. teszt, célműszerrel 
(Collagen/ADP) 

28606 8 799 

Globális thrombocyta funk. teszt, célműszerrel 
(Collagen/Adrenalin) 

28606 8 799 

Globális thrombocyta funk. teszt, célműszerrel (P2Y) 28606 8 799 
Alvadék retrakció vizsgálata 28607 510 
Immunológiai vizsgálatok  
Antinukleáris antitest (ANA) 26650 2 412 
Centromer antitest 2661M 1 644 
PCNA antitest 2660K 804 
Ribosomalis P protein antitest 2660C 804 
RNS polimeráz antitest 2660E 804 
Ku antitest 2660G 801 
Citoplazma antigén antitest 2655P 966 
Citoszkeleton antitest 2661A 804 
Kromatin antitest 2661F 2 361 

ENA és ANA csoport meghatározás ELISA-val 
(együtt kérhető)   

ENA szűrőteszt 2661E 3 012 
SS-A (Ro) antitest 2661K 3 012 
SS-B (La) antitest 2661L 3 012 
Scl-70 antitest 26697 1 878 
Jo-1 antitest 2660P 3 285 
Sm / RNP antitest 2655R 1 716 
Sm antitest 2660A 3 012 
Hiszton antitest 26608 3 012 
Natív (ds)-DNS antitest 2661C 2 736 
Nucleosoma antitest 26608 3 012 
Immunoblot verifikáció (ANA, ENA csoport At-in kívül: 
CENP-B, P0, PM/Scl-100, PL-7, PL-12, Mi-2, Ku, SRP, 
Rib-P) 

28945 11 775 

Crithidia Luciliae 27581 3 756 
Szervspecifikus antitest csoport (együtt kérhető) 0 
Mitokondrium antitest 2660Z 804 
Símaizom antitest 26698 564 
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Antimikroszomális antitest 26615 537 
Májspecifikus protein antitest 26613 804 
Retikulin antitest 2660H 2 361 
Parietális sejt antitest 2669M 537 
Kollagén antitest 2660B 804 
Immunoblot verifikáció (M2, LKM-1, LC1, SLA, gp210, 
Sp100) 

28945 11 760 

Anti-neutrofil citoplazma antitest (ANCA)  (együtt 
kérhető)   
ANCA kimutatás 26614 804 
Atípusos ANCA 26618 2 949 
MPO elleni antitest 26617 2 361 
PR3 elleni antitest 26616 2 361 
Saccharomyces cervisiae elleni antitest (együtt 
kérhető)   
ASCA (IgG) 2655G 1 878 
ASCA (IgA) 2655G 1 878 
Coeliakia diagnosztika (együtt kérhető)   
Deamidált gliadin peptid (IgA) 26607 3 561 
Deamidált gliadin peptid (IgG) 26607 3 561 
Transzglutamináz elleni antitest (IgA) *2660F 2 682 
Transzglutamináz elleni antitest (IgG) 2660F 2 682 
Endomizium elleni antitest (IgA) 2660D 2 361 
Rheuma faktor izotípus meghatározás (együtt kérhető)  
RF IgG 26632 1 878 
RF IgA 26632 1 878 
RF IgM 26632 1 878 
Filaggrin elleni antitest (CCP)  2655Q 2 817 
C1q antitest 2655D 1 878 
Glomeruláris bazálmembrán antitest (ELISA) 2669V 2 979 
Mellékvesekéreg antitest (IIF) 2669L 2 361 
Ovárium elleni antitest 2669U 2 520 
Glutaminsav dekarbox (GAD) antitest 2661J 9 390 
Gangliozid profil (GM1, GD1b, GQ1b) IgG és IgM  2669J 13 275 
Allergén specifikus IgE (nutritív) meghatározás 2678E 19 200 
Allergén specifikus IgE (inhalatív) meghatározás 2678E 19 200 
Méh-, darázs méreg spec IgE 2678E 1 920 
Méh-, darázs méreg spec IgE blot (keresztreakció 
szűrése) 

28945 11 775 

Össz IgE meghatározása **2678C 3 489 
Limfocita blasztos transzformáció 28730 148 920 
PHA, Con A és PWM különféle dózisaival (összesen 10 
reakció)   
PM/Scl elleni at. 26696 12 072 
Aktin elleni at. (F-aktin) 2669F 1 878 
Pancreas szigetsejt elleni at. (ICA) 2661U 2 040 
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Vázizom elleni at. (QM) 2661T 804 
Mielin asszociált glikoprotein elleni at. (MAG) 2669K 2 655 
Paraneoplasztikus neurológiai marker (PNS) 29451 5 424 
Autoimmun encephalitis elleni antitestek 28945 58 875 
Autoimmun encephalitis elleni antitestek 28945 58 875 
NMO elleni antitest (Aquaporin-4) **2662H 3 489 
Phospholipase A2 receptor elleni at. (PLA2) 2669Q 7 560 
Tirozin-foszfatáz-A2 elleni antitest, IA2 25695 3 918 
Izotópdiagnosztika 
17-hidroxiprogeszteron   24351 2 040 
ACTH meghatározása 24200 2 949 
Aldoszteron  24230 3 219 
Androsztendion  24190 6 762 
Beta-Crosslaps csontmarker megh. 21090 7 209 
Chromogranin A 2662H 3 489 
DHEA  24395 2 682 
DHEAS  24396 2 682 
IGF-1  23311 3 219 
Kortikoszteron  24222 3 303 
Kortizol  (sürgős) 24220 3 123 
Kortizol meghatározása 24220 3 123 
Növekedési hormon  24130 2 817 
Ösztradiol 24320 2 682 
Oszteokalcin meghatározása 23692 5 091 
Parathormon  23640 5 904 
Renin aktivitás  23440 6 441 
Tesztoszteron  24398 2 682 
17-OH pregnenolon  24352 1 803 
Kortizol meghatározás testnedvekből (nyál,vizelet) 24220 3 123 
Szerológiai vizsgálatok 

 
Mycoplasma pneumoniae IgG 26281 4 506 
Mycoplasma neumoniae IgA 26281 4 506 
Mycoplasma pneumoniae IgM 26281 4 506 
Chlamydophila pneumoniae IgG 26280 4 506 
Chlamydophila pneumoniae IgA 26280 4 506 
Chlamydophila pneumoniae IgM 26295 3 219 
Chlamydia trachomatis IgG 26280 4 506 
Chlamydia trachomatis IgM 26280 4 506 
Toxoplasma gondii IgG 27591 3 003 
Toxoplasma gondii IgM 27590 3 003 
Toxoplasma gondii IgG aviditás 27591, 27591 6 006 
Cytomegalovírus IgG 2627N 3 003 
Cytomegalovírus IgM 2627N 3 003 
Cytomegalovírus IgG aviditás 2627N, 2627N 6 006 
Rubeola vírus IgG 2627H 3 003 
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Rubeola vírus IgM 2627W 3 303 
Herpes Simplex vírus 1 IgG 26268 3 003 
Herpes Simplex vírus1 IgM 2627W 3 303 
Herpes Simplex vírus 2 IgG 2627W 3 303 
Herpes Simplex vírus 2 IgM 2627W 3 303 
Varicella zoster vírus IgG 2627L 3 003 
Varicella zoster vírus IgM 2627L 3 003 
EBV VCA IgG 2627W 3 303 
EBV VCA IgM 2627W 3 303 
EBNA IgG 2627W  3 303 
Human Parvovirus B19 IgG 2627W 3 303 
Human Parvovirus B19 IgM 2627W 3 303 
anti –HBs AT kimutatása (dolgozói szűrés) 2627Q 3 003 
Treponema pallidum Ig&IgM 26295, 26295 6 975 
Borrelia burgdorferi AT IgG 26282 4 506 
Borrelia burgdorferi AT IgM 26282 4 506 
Borrelia burgdorferi AT IgG WB 28945 11 775 
Borrelia burgdorferi AT IgM WB 28945 11 775 
Helicobacter pylori AT IgG 2628D 4 026 
Helicobacter pylori AT IgA 26295 3 219 
Yersinia enterocolitica AT IgG 26295 3 219 
Yersinia enterocolitica AT IgA 26295 3 219 
Yersinia enterocolitica AT IgM 26295 3 219 
Aspergillus Ag kimutatása 26295, 27092 4 023 
Clostridium difficile Ag&toxin gyorsteszt 25250, 25250 6 438 
Adenovírus kimutatás székletből 25504 3 678 
Calicivírus kimutatása székletből 25504 3 678 
Rotavírus kimutatás székletből 25504 3 678 

Quantiferon-TB Gold IT teszt 
21058;28730;2

8900;28900 
28 572 

Bakteriológiai vizsgálatok 
Mikroszkópos vizsgálat 25000 135 
Aerob tenyésztés  25062 684 
Aerob tenyésztés  25063 804 
Aerob tenyésztés  25064 1 644 
Aerob tenyésztés  25065 1 071 
Aerob tenyésztés 25067 750 
Aerob tenyésztés 25067 750 
Aerob tenyésztés 25069 1 071 
Mikrobiológiai sterilitási, intézeti higiénés vizsgálat 25070 804 
Anaerob tenyésztés 25072 1 344 
Mycoplasma hominis, Ureaplasma urealyticum speciális 
tenyésztése 

25077, 25077 9 012 

Mycoplasma hominis, Ureaplasma urealyticum 
érzékenységi vizsgálata 

6 X 25311 9 666 

Aerob baktérium azonosítása nem automatával, legalább 25110 1 344 
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10reakció 
Anaerob baktérium azonosítása nem automatával, 
legalább 5 reakció 

25120 3 489 

Baktérium, gomba biokémiai azonosítása automata vagy 
félautomata rendszerrel 

25191 2 736 

Baktérium, gomba gyorsidentifikálása kromogén 
szubsztrátot tartalmazó táptalajon 

25219 1 095 

Antibiogram, aerob, legalább 10 antibiotikum 25310 669 
Antibiotikum, antimikotikum MIC meghatározás / 
antibiotikum 

25311 1 611 

Antibiogram, aerob, legalább 18 antibiotikum 25312 1 017 
Antibiotikum szint meghatározása, mikrobiológiai 
módszerrel 

25390 1 611 

Haemocultura aerob tenyésztése 25068 1 746 
Haemocultura anaerob tenyésztése 25078 4 560 
Gomba tenyésztése 27010 819 
MRSA szűrés  25219 1 095 
ESBL szűrés 25219 1 095 
GBS szűrés 25219 1 095 
VRE szűrés 25219 1 095 
MBL szűrés 25219 1 095 
Bakteriológiai gyorsdiagnosztikai vizsgálatok 
Mikroszkópos vizsgálat 25000 135 
Neisseria meningitidis Ag kimutatás 26391 1 344 
Haemophilus influenzae Ag kimutatás 26392 1 344 
Escherichia coli Ag kimutatás 26390 1 344 
Streptococcus agalactiae Ag kimutatás 26393 1 917 
Streptococcus pneumoniae Ag kimutatás 26393 1 917 
RSV vírus AG kimutatás  25504 3 678 
Legionella antigén (1 szerotípus) kimutatás vizeletből 26394 6 708 
Streptococcus pneumoniae antigén kimutatás vizeletből 26394 6 708 
Bakteriológiai molekuláris vizsgálatok   

Pneumonocystis carinii (jirovecii) kimutatás PCR 
28935, 28935, 

29950 
27 675 

Chlamydophila pneumoniae kimutatás PCR 
28935, 28935, 

29950 
27 675 

Mycoplasma pneumoniae kimutatás PCR 
28935, 28935, 

29950 
27 675 

Legionella pneumophila kimutatás PCR 
28935, 28935, 

29950 
27 675 

MRSA gyorsteszt PCR 
28935, 28935, 

29950 
27 675 

Cytomegalovírus kimutatás PCR 
28935, 28935, 

29950 
27 675 
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3. sz. melléklet 
 

Magyarázatok a biztosítotti státusz megítéléséhez 

 

1. A társadalombiztosítással rendelkező magyar állampolgárok 

A biztosítási jogviszony mindig valamilyen jogilag szabályozott, munkavégzésre irányuló 

jogviszony alapján jön létre. Amennyiben jogszabály másként nem rendelkezik, a biztosítás e 

jogviszony kezdetétől a megszűnéséig áll fenn. A biztosítotti jogviszony alapja a kötelező 

járulék megfizetése. 

Az egészségügyi szolgáltatás igénybevételére jelentkező személynek be kell mutatnia 

Társadalombiztosítási Azonosító Jelét (TAJ ) tartalmazó kártyáját, nyilatkoznia kell a 

jogosultság fennállásáról és fényképes igazolvánnyal hitelt érdemlően igazolnia kell 

személyazonosságát. 

Az ellátást megelőzően on-line módon történő jogviszony ellenőrzés alkalmával az érvényes 

TAJ esetén az a rendszer „ZÖLD lámpát” jelez, azaz a TAJ érvényes, jogviszony rendben), a 

beteg ellátása jelenthető.  

„PIROS lámpa” jelzi, ha a TAJ érvényes, de a jogviszony rendezetlen. A beteget ilyen 

esetben is el kell látni, és az OEP honlapjáról letöltött értesítővel tájékoztatni kell a 

jogviszonya rendezetlenségéről. Az ilyen ellátást az OEP felé jelenteni kell.  

 

2. A társadalombiztosítással nem rendelkező magyar állampolgárok   

Térítési díj fizetésére kötelezettek. 

Az ellátást megelőzően on-line módon történő jogviszony ellenőrzés alkalmával a rendszer 

„KÉK lámpát” jelez, amennyiben a TAJ átmenetileg érvénytelenítésre került külföldön 

létesített biztosítási jogviszony miatt. Ilyen esetben az ellátás TAJ kártyával nem vehető 

igénybe, csak a külföldi biztosítás által meghatározott módon. 

„BARNA lámpa” jelzi, ha a TAJ érvénytelen, ilyenkor az ellátás térítési díj ellenében (vagy 

egyéb biztosítás alapján) vehető igénybe. 

 

 

3. Magyar társadalombiztosítással rendelkező külföldi állampolgárok 

3.1. Külföldi állampolgárok biztosítási jogcímei 

3.1.1. Magyarországon munkát vállaló külföldiek  

A munkavállalás céljából Magyarországra érkező külföldi állampolgár főszabály szerint a 

Magyarországon belföldinek minősülő munkáltatóval fennálló munkaviszonya kezdetétől 
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biztosítottnak számít, utána a munkáltató járulékot fizet. Ennek alapján jogosultságot szerez 

az egészségbiztosítás valamennyi ellátására, melyet az illetékes egészségbiztosítási szerv 

által legfeljebb 24 hónapra kiadható az A1 jelű nyomtatvánnyal igazol. A korábban kiadott 

E 101 jelű igazolások a rajtuk feltüntetett érvényességi idő végéig érvényesek maradnak, de 

egy E 101 jelű igazolást meghosszabbítani csak A1 jelű igazolással lehet.  

 

3.1.2. Diplomáciai képviseletek  

Nem terjed ki a kötelező magyar társadalombiztosítás a diplomáciai képviseletek törvényben 

felsorolt eseteiben.  

 

3.1.3. Egyéb külföldi munkáltató munkavállalója  

A kötelező társadalombiztosítás nem terjed ki  

a) a külföldi munkáltató által Magyarországon foglalkoztatott külföldinek minősülő 

személyre, illetve  

b) a külföldi részvétellel működő gazdasági társaságnak, a külföldi székhelyű 

vállalkozás magyarországi fióktelepének, valamint a külföldi székhelyű vállalkozás 

kereskedelmi, bank- és biztosítóintézeti képviseletének a Magyarország területén 

foglalkoztatott természetes személy munkavállalójára, tagjára, foglalkoztatottjára, aki 

külföldinek minősül.  

 

4. Gazdasági és egyéb társaság tagja  

A társas vállalkozó biztosítási kötelezettsége a gazdasági társaságnál, valamint az egyesülés, 

a közhasznú társaság, a szabadalmi ügyvivői társaság tagja esetében kizárólag akkor áll fenn, 

ha a tag e jogviszony alapján tényleges személyes közreműködési kötelezettséggel munkát 

végez. Ilyen esetben a biztosítási kötelezettség a tényleges személyes közreműködés 

kezdetének napjától, annak megszűnése napjáig tart.  

 

5. Magyarországon tanuló külföldi állampolgárok  

5.1. Eegészségügyi szolgáltatásra jogosult a középfokú nevelési-oktatási, vagy 

felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató azon külföldi 

állampolgár, aki nemzetközi szerződés vagy az oktatásért felelős miniszter által 

adományozott ösztöndíj alapján létesített tanulói, hallgatói jogviszonyban áll (=TAJ-

számmal rendelkezik). 

5.2. Az a szomszédos államokban élő magyarokról szóló törvény hatálya alá tartozó, 

magyar állampolgársággal nem rendelkező személy, aki a (felsőoktatásról szóló 
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törvény hatálya alá tartozó) felsőoktatási intézményben államilag támogatott vagy 

magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott képzésben nappali tagozatos hallgatói 

jogviszonyban áll (=TAJ-számmal rendelkezik). 

5.3. EGT tagállam diákja EU-kártyával. 

5.4. EGT tagállam diákja EU-kártya nélkül, amennyiben állandó lakhelyét 

Magyarországra teszi át (Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal okmánya), TAJ 

kártyára jogosult (=TAJ-számmal rendelkezik). 

5.5. EGT tagállamon kívüli harmadik országból érkező diák, tartózkodási engedéllyel 

megállapodást köthet (=TAJ-számmal rendelkezik).  

5.6. Eegyéb tanulói, hallgatói jogviszonyban állók csak megállapodás kötése esetén 

jogosultak egészségügyi szolgáltatásra.  

5.7. A Semmelweis Egyetemen az angol nyelvű oktatásban résztvevő hallgatók tandíja 

magában foglalja az ún. UNIMed egészségbiztosítást. UNIMed egészségbiztosítással 

rendelkező hallgatók ellátását a Semmelweis Egészségügyi Kft. végzi és koordinálja. 

Az UNIMed egészségbiztosítással nem rendelkező hallgatók ellátása, mint bármely 

külföldi állampolgáré, a biztosítási jogviszony, egyezmények, nemzetközi 

szerződések, Közösségi szabály alapján történik.   

 

6. Külföldi állampolgárok megállapodás kötése egészségügyi szolgáltatás 

biztosítására  

6.1. Azon Magyarországon élő külföldi állampolgárok, akik nem tartoznak a kötelezően 

biztosítottak körébe, továbbá nem tartoznak olyan egyezmény hatálya alá, amely 

alapján, Magyarországon egyes egészségbiztosítási szolgáltatásokra jogosultak 

lennének, megállapodást köthetnek.  

6.2. A megállapodás feltétele, hogy a Magyarországon élő külföldi letelepedési vagy 

tartózkodási engedéllyel rendelkezzék. A megállapodást a tartózkodási hely szerint 

illetékes regionális egészségbiztosítási pénztárakban lehet megkötni, a 

megállapodásnak megfelelő mértékű járulékokat a postai csekken vagy banki 

átutalással kell megfizetni.  

 

7. Az ellátás biztosítása magyar biztosítással rendelkező külföldi állampolgárok 

számára 

7.1. Az egészségbiztosítási szolgáltatásokra való jogosultság érdekében kötött 

megállapodás alapján a regionális egészségbiztosítási pénztár TAJ-számot ad ki, 

melyet rávezet egy "Igazolás az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságról" 

című nyomtatványra.  
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7.2. A megállapodás alapján az egészségbiztosítási ellátás - sürgősségi egészségügyi 

ellátás kivételével - akkor jár, ha az igénybevétel kezdő napját megelőzően már 

legalább hat havi járulékfizetés történt. Ettől eltérően, ha a megállapodást kötő 

igényli - a megállapodás megkötését követő hónap első napjától jár az ellátás, ha a 

hat hónapra esedékes járulékot a megállapodás megkötésével egyidejűleg, 

visszamenőleg befizetik.  

 

8. Az EGT-ből (azaz az Európai Unióból, Norvégiából, Izlandról, Liechtensteinből és 

Svájcból) érkező biztosítottak ellátása 

2004. május 1. után az európai uniós szabályok (1408/71 EGK rendelet) értelmében az 

Európai Gazdasági Térség tagállamaiban (valamennyi régi, új tagállam, továbbá Norvégia, 

Izland, Liechtenstein, Svájc) 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 az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral (továbbiakban OEP) 

szerződött szolgáltatónál. 

 

8.1. Orvosilag szükséges ellátás  

Az érvényes EU-kártya / Kártyahelyettesítő Nyomtatvány igazolja, hogy a külföldi beteg 

biztosítással rendelkezik. Részére kötelezően nyújtandók az ún. orvosilag szükséges 

ellátások, mely a kezelőorvos megítélése alapján történik. Az orvosilag szükséges ellátás 

megítélésében segíthet a jogszabályban meghatározott sürgős szükség esete (lásd: 4. sz. 

melléklet).  

Amennyiben a beteg nem rendelkezik EGT állampolgárok részére kiadott tartózkodási 

engedéllyel (tartózkodási kártya / regisztrációs igazolás), csak azon szolgáltatások 

nyújtandók, amelyek 3 hónapon belül feltétlenül szükségessé válnak. Egyéb esetekben a 

tartózkodási kártya / regisztrációs igazolás, illetve az igazolás (EU-kártya) érvényességének 

lejáratát kell figyelembe venni. 

Az Európai Bizottság határozatai értelmében átmeneti magyarországi tartózkodás során 

minden esetben az EU-kártya alapján nyújtandó szükséges ellátásnak kell minősíteni –több 

más ellátás között- a dialízist, oxigénterápiát, speciális asztmakezelést, kemoterápiát, 

krónikus autoimmun betegségek esetén echocardiographia, szülést, a szüléshez és 

anyasághoz kapcsolódó ellátásokat*.  

(*Az EGT és svájci biztosított Magyarországon született gyermeke részére a szükséges 

ellátások a szülést követő 3. hónapig az anya EU-kártyája alapján nyújtandók, az ellátásokat 

az EU-kártya adataival kell jelenteni.) 
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A Semmelweis Egyetem, mint egészségügyi szolgáltató által saját beszerzésből biztosított 

eszköz vagy tételes elszámolás alá eső egyszerhasználatos eszköz és implantátum uniós beteg 

(EGT tagállam biztosítottja) részére történő alkalmazása esetén - a beteg részére történő 

elszámolásban – a saját beszerzésnek megfelelő költségmértéket kell alkalmazni.  

 

8.2. Meghatározott tartalmú vagy teljes körű ellátás  

Az E112 jelű nyomtatvánnyal egészségügyi szolgáltatásra jelentkező személy (amennyiben 

meg van jelölve) a nyomtatványon megjelölt szolgáltató, illetve ellátás esetében ugyanolyan 

feltételek mellett jogosult az igénybevételre, mint a magyar biztosítottak. Amennyiben a 

nyomtatványon sem szolgáltató, sem konkrét ellátás nincs megjelölve, az érvényességi időn 

belül bármilyen egészségbiztosítási szolgáltatás nyújtható  a jogosult részére. 

!!!  Az EU-kártya, a Kártyahelyettesítő Nyomtatvány, illetve az E112 jelű nyomtatvány 

alapján kizárólag azok érvényességi idején belül megkezdett ellátásokat lehet nyújtani. 

A Semmelweis Egyetem, mint egészségügyi szolgáltató által saját beszerzésből biztosított 

eszköz vagy tételes elszámolás alá eső egyszerhasználatos eszköz és implantátum uniós beteg 

(EGT tagállam biztosítottja) részére történő alkalmazása esetén - a beteg részére történő 

elszámolásban – a saját beszerzésnek megfelelő költségmértéket kell alkalmazni.  

 

8.3. Vényfelírás EGT biztosított esetén (EU-kártya, a Kártyahelyettesítő Nyomtatvány, 

E112 jelű nyomtatvány alapján) 

A vény kitöltésénél alapvetően úgy kell eljárni, mint a magyar biztosítottak esetén, azzal a 

különbséggel, hogy - TAJ helyett a beteg külföldi biztosítási számát kell feltüntetni, továbbá 

meg kell adni - a biztosítás szerinti ország kódját, illetve - az ellátás alapjául szolgáló 

igazolás betűjelét; formanyomtatvány esetén: E112, Európai Egészségbiztosítási Kártya vagy 

az azt helyettesítő nyomtatvány esetén: EUCARD. 

 

8.4. Jogosultság-igazolás nélkül ellátott EGT állampolgárok  

Az EGT- és svájci állampolgárok, akik nem rendelkeznek a fenti igazolások (EU -kártya, 

Kártyahelyettesítő Nyomtatvány, E112 nyomtatvány) valamelyikével, azaz biztosítási 

jogviszonyukat nem tudják igazolni, és az igazolás bemutatását az ellátás befejezését követő 

15 napon belül nem pótolják, térítési díjat kötelesek fizetni. 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 ellátását” kell lejelenteni.  
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8.5. EGT nyugdíjas 

A másik tagállam területén élő nyugdíjasok nem csak az orvosilag szükséges ellátásokra 

jogosultak, hanem megilleti őket az egészségügyi ellátások teljes köre, még akkor is, ha a 

tartózkodási helyük szerinti tagállamban (esetünkben Magyarországon) soha nem voltak 

biztosítva. Ebben az esetben az ellátások összes költségét az az állam viseli, amelyiktől a 

nyugdíjat kapják.  Ilyen esetben a beteg jogosultságát az E120, E121, S1 

formanyomtatványok igazolják, vagy érvényes TAJ kártya, melyet ezen igazolások alapján 

állítanak ki (és ebben az esetben is az ellátást költségét a külföldi állam fedezi). 
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4. sz. melléklet 
 

52/2006. (XII. 28.) EüM rendelet mellékletében felsorolt, sürgős szükség körébe tartozó, 
életet veszélyeztető állapotok és betegségek 

 

1. Életet veszélyeztető, vagy maradandó egészségkárosodás veszélyével járó (külső vagy 

belső) vérzés 

2. Átmeneti keringés- és/vagy légzésleállással járó állapotok (pl. embolia, Adams-Stokes-

Morgagni szindróma, syncope, fulladások, életet veszélyeztető ritmuszavarok, klinikai 

halál állapota) 

3. Életveszélyes endokrin- és anyagcsere állapotok, a folyadék- és ion- háztartás 

életveszélyes zavarai 

4. Központi idegrendszeri kompresszió veszélyével járó kórképek (pl. agyödéma, fejfájás, 

szédülés, tumor, gyulladás, fejlődési rendellenesség, trauma) 

5. Eszméletlen állapotok 

6. Status epilepticus és tüneti görcsrohamok 

7. Hirtelen fellépő látászavar, látásvesztés, „vörös szem”, szemsérülés 

8. Szepszis 

9. Magas halálozású, vagy súlyos szövődmények kialakulásának veszélyével járó hirtelen 

fellépő, vagy progrediáló, nem-sebészeti betegségek és érkatasztrófák ellátása 

10. Szülés, koraszülés, lepényleválás, súlyos terhességi toxémia, eclampsia újszülött 

ellátása, akut nőgyógyászati vérzés 

11. Sokk megelőző és sokkos állapotok, életveszélyes allergiás és anaphylaxiás állapotok, 

szisztémás és poliszisztémás autoimmun betegségek krízis-állapotai 

12. Az immunrendszer fokozott, vagy kóros működésén, illetve a csontvelői vérsejtképzés 

elégtelenségén alapuló heveny vérsejthiány-állapot 

13. Veleszületett, vagy szerzett véralvadási zavar alapján létrejövő heveny életveszély 

14. Akut légzési elégtelenség, légút szűkület (pl. gégeödéma, asthmás roham, idegentest, 

fulladás) 

15. Mérgezések 

16. 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) 

17. Égés-fagyás (III.-IV. fokú és nagykiterjedésű I-II. fokú, és/vagy az életminőség 

szempontjából különösen veszélyeztetett testtájat vagy a légutakat érintő) 
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18. Elsődleges sebellátás 

19. Testüregek (koponya, mellkas, has) és parenchymás szervek (szív, tüdő, lép, máj, vese) 

sérülése 

20. Compartement szindrómák 

21. Nyílt törések és decollement sérülések 

22. Amputációk (replantációs lehetőségekkel vagy azok nélkül) 

23. Súlyos medencegyűrű törések 

24. Politraumatizáció, többszörös sérülések 

25. Búvárbalesetek, magassági betegség, keszonbetegség, barotrauma 

26. Áramütés, elektrotrauma 

27. Hő- és hidegártalom, kihűlés, hypothermia, hyperthermia, napszúrás, hőguta 

28. Súlyos akut sugárártalom és sugárbetegség 

29. Öngyilkossági kísérlet és szándék, mentális állapottal összefüggő közvetlen 

veszélyeztető állapot 

30. Heveny pszichés zavarok, pszichózisok 

31. Infektológiai kórképek, melyek önmagukban vagy szövődményeik révén az életet 

veszélyeztető állapotot idéznek elő 
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5. sz. melléklet 

Térítési kategóriák 

 
TK  meghatározás kiegészítés 
1 magyar biztosítás alapján végzett térítésmentes ellátás = OEP finanszírozás 
2 magyar biztosítással nem rendelkező menekült ellátása = OEP finanszírozás 
3 államközi szerződés alapján végzett sürgős ellátás = OEP finanszírozás 

4 
egyéb, magyar biztosítással nem rendelkező vagy más hatályos rendelkezés alapján az 
egészségbiztosítás terhére el nem számolható ellátást igénybe vevő személyek térítésköteles ellátása 

fizetős betegellátás a térítési díj szabályzat 
alapján 

5 magyar biztosítással nem rendelkező menedékes ellátása = OEP finanszírozás 
6 fekvő beteg részére végzett ellátás = OEP finanszírozás 
9 külföldön élő magyarok központi költségvetésből támogatott ellátása = OEP finanszírozás 
A befogadott külföldi állampolgár = OEP finanszírozás 
D menekült, menedékes státuszt kérelmező  

E 
elszámoláson alapuló nemzetközi szerződés alapján történő ellátás, Közösségi szabály alapján történő 
ellátás 

= OEP finanszírozás (külföldi fél fizeti) 

F 
magyar biztosítással rendelkező betegnek az Ebtv. 18. § (6) bekezdés l) pontja szerinti, kizárólag 
orvostudományi kutatás keretében végzett beavatkozást is tartalmazó ellátása 

klinikai vizsgálatok keretében végzett ellátások 
a térítési díj szabályzat alapján 

G 
magyar biztosítással rendelkező betegnek az Ebtv. 18. § (6) bekezdés l) pontja szerinti, kizárólag 
orvostudományi kutatás keretében végzett beavatkozása miatt bekövetkezett szövődmény ellátása 

klinikai vizsgálatok keretében történt 
szövődmények ellátása a térítési díj szabályzat 
alapján 

H 
harmadik országbeli állampolgárnak a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és 
tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet 
140. §-a szerinti ellátása 

= OEP finanszírozás 

K külföldi donor ellátása = OEP finanszírozás 
M magyar biztosítás alapján méltányosságból átvállalt térítés ellenében végzett ellátás = OEP finanszírozás 

R 
magyar biztosítás alapján részleges térítés ellenében végzett ellátás, a részleges térítési díj összegének 
feltüntetése 

 

S 
Magyarország területén tartózkodó beteg 4. § (10) és (11) bekezdése szerinti, más forrásból meg nem 
térülő sürgősségi ellátása 

= OEP finanszírozás 
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T 
uniós beteg részére magyar egészségügyi szolgáltató által határon átnyúló egészségügyi ellátás 
keretében végzett ellátás 

= OEP finanszírozás (külföldi fél fizeti) 

V 
magyar biztosított külföldi ellátása a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak 
végrehajtásáról szóló uniós rendeletek alapján 

 

Y magyar biztosított külföldi ellátása a határon átnyúló egészségügyi ellátás keretében  

W 
magyar biztosítás alapján magyarországi szolgáltató által a külföldön történő gyógykezelések részletes 
szabályairól szóló 340/2013. (IX. 25.) Korm. rendelet 5. § (3) bekezdése szerint végzett ellátás 

 

0 élsportoló speciális ellátása = OEP finanszírozás 
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6. sz. melléklet 

Közösségi jog, nemzetközi szerződés, biztosítási jogviszony alapján nyújtható ellátások 

beteg nyújtható ellátás 
térítési 

kategória kiegészítés, a jogviszont igazoló dokumentum 

EGT tagállam biztosítottja sürgősségi (acut) E 
európai egészségbiztosítási kártya (EU-kártya ) vagy azt helyettesítő 
nyomtatvány igazolja, kártya /nyomtatvány érvényességi idején belül! 

EGT tagállam biztosítottja 

teljes körű E 
E112, S2 nyomtatvány igazolja, nyomtatvány érvényességi idején belül! 

tervezett E 

tervezett T 
határon átnyúló egészségügyi ellátás keretében; E112, S2 nyomtatvány igazolja, 
nyomtatvány érvényességi idején belül! 

EGT tagállam nyugdíjasa teljes körű E E120, E121, S1 nyomtatvány igazolja 
Angola,Kuvait, Mongólia, Kuba, Jordánia, 

Iraki, Koreai Népi Demokratikus 
Köztársaság  állampolgára 

sürgősségi (acut) 3 
17/1984. (III. 27.) MT rend., 14/1975. (V. 14.) MT rend., 47/1978. (X. 4.) MT 
rend., 15/1981. (V. 23.) MT rend., 1969. évi 16. tvr., 29/1974. (VII. 10.) MT 
rend., 33/1979. (X. 14.) MT rend. alapján; útlevél igazolja 

szovjet utódállamok állampolgára  sürgősségi (acut) 3 
1963. évi 16. tvr. alapján; kivéve: európai uniós államok (Észtország, Lettország, 
Litvánia); útlevél igazolja 

vietnami állampolgár hivatalos 
kiküldetésben / tanulmányúton 

sürgősségi (acut) 3 
1968. évi 26. tvr. alapján csak hivatalos kiküldetésben / tanulmányúton lévő 
állampolgár esetén, útlevél + diákigazolvány igazolja 

Bosznia-Hercegovina biztosítottja 
sürgősségi (acut) 

E 
BH/HU111 nyomtatvány igazolja 

2009. évi II. tv. alapján 
tervezett BH/HU112 nyomtatvány igazolja 

Szerbia biztosítottja 
sürgősségi (acut) 

E 
SRB/HUN111 nyomtatvány igazolja 

2013. évi CCXXXIV. tv alapján 
tervezett SRB/HUN112 nyomtatvány igazolja 

Montenegró biztosítottja 
sürgősségi (acut) 

E 
CG/HU111 nyomtatvány igazolja 

2008. évi LXXXII. tv. alapján 
tervezett CG/HU112 nyomtatvány igazolja 

Macedónia állampolgára sürgősségi (acut) 3 1959. évi 20. tvr. alapján; útlevél igazolja 
Koszovó állampolgára sürgősségi (acut) 3 1959. évi 20. tvr. alapján; útlevél igazolja 

utas/ egyéb biztosítással rendelkező 
személy (ha más nem érvényes rá) 

sürgősségi (acut) 4 
biztosítási kötvény igazolja; a biztosításban meghatározott limit feletti térítési díj 
a beteget terheli! 

saját biztosítási rendszerrel rendelkező 
nemzetközi szerv, szervezet foglalkoztatottja teljes 4 nem TAJ alapján történik az ellátás, ilyen pl. ENSZ foglalkoztatott, EU közösségi 

tisztségviselő, kivéve, ha külön megállapodást kötött, mert ilyenkor van érvényes TAJ 
Az „E”, „T” és „3” térítési kategória esetén az ellátás díját az OEP téríti meg (majd azt a külföldi féllel rendezi). A külföldi fél csak a szabályozásnak megfelelő 
esetekben fogja az ellátás díját az OEP-nek megtéríteni, és így az OEP is az Egyetemnek, ezért lényeges, hogy olyan betegek részére olyan ellátás történjen, 
ahogyan az a szabályozásban szerepel (lásd: 13. sz melléklet). A jogosultság nélkül igénybe vett ellátás költségét az OEP visszafizetteti (beteggel és ellátóval). 
Egészségügyi ellátás szempontjából EGT-be tartozik: EU tagállamok, Norvégia, Liechtenstein, Izland, Svájc 
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7. sz. melléklet 

Acut ellátás (sürgős szükség esetén történő ellátás) elszámolásával kapcsolatos teendők 
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8A melléklet 
 

Érvényes TAJ kártyával rendelkező, de azt ellátásakor bemutatni nem tudó, magyarul 
beszélő beteg nyilatkozata

 
 
 

Vezetéknév: 

Utónév: 

Lakcím:   

            (ország, település, irányítószám, utca, házszám) 

e-mail cím: 

Születési idő: 

Születési hely: 

Anyja neve: 

Személyi ig. szám:  

 

A Semmelweis Egyetemen egészségügyi ellátásban részesültem ……….………..(éééé/hh/nn) –

tól …………………………..(éééé/hh/nn)-ig / ……………………. (éééé/hh/nn)-án 

Aláírásommal igazolom, hogy a feltüntetett adatok valódiak. 

Tudomásul veszem, hogy, az ellátás idejére érvényes TAJ számomat 15 napon belül 

igazolnom kell a Semmelweis Egyetemen. Amennyiben azt nem igazolom, úgy köteles vagyok 

az ellátás díját a számlán szereplő határidőig befizetni.  

Tudomásul veszem, hogy, amennyiben az ellátás térítési díját nem fizetem be a számlán 

szereplő határidőig, a Semmelweis Egyetem hivatalos követeléskezelés útján jár el. 

 
Számlaszám, melyre az ellátás díját utalni kell: 10032000-00282819-00000000 (MÁK) 

 
 
Dátum: ……………………… 

 
 
 
 

…………………………………… 
aláírás 
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8B melléklet 
 

Érvényes TAJ kártyával rendelkező, de azt ellátásakor bemutatni nem tudó, magyarul 
nem beszélő beteg nyilatkozata (angol)

 

 

DISCLAIMER 

Surname: 
First name: 
Address:   
            (country, settlement, postal code, number, street) 
E-mail address: 
Date of birth: 
Place of birth: 
Nationality: 
Passport/ID number:  
 

I received medical treatment at Semmelweis University from ……….………..(dd/mm/yyyy) to  

…………………………..(dd/mm/yyyy) / on ……………………. (dd/mm/yyyy) 

I, the undersigned certify that all the data appearing here are valid.  

I understand that my social security number, valid during the period of the treatment has 

to be presented at Semmelweis University within 15 days for verification. Failing to prove 

the validity of my social security number I am obliged to pay the treatment fee within the 

deadline indicated on the receipt.  

I understand that failing to pay the fee of the treatment until the deadline indicated on the 

receipt Semmelweis University is entitled to act according to official wind-up procedure. 

 
The fee of the medical treatment is to be transferred to the following account number: 

10032000-00282819-00000000 (MÁK) 

 
 
Date: ……………………… 

 
 
 
 

…………………………………… 
signature 

 
 



79 
 

9. sz. melléklet 

Érvényes TAJ kártyával nem rendelkező, magyarul nem beszélő beteg nyilatkozata 
(angol) 

 
DISCLAIMER 

 
Surname: 
First name: 
Address:   
            (country, settlement, poste code, number, street) 
e-mail address: 
Date of birth: 
Place of birth: 
Nationality: 
Passport number:  
I, the undersigned certify that all the data appearing here are valid.  

I received healthcare at Semmelweis University from ……….………..(dd/mm/yyyy) to 
…………………………..(dd/mm/yyyy / on ……………………. (dd/mm/yyyy). 

 
� I declare that I am entitled to medical treatment as an insured citizen of the European 

Economic Area. I understand that failing to present the document verifying my eligibility, 
the National Health Insurance Fund Administration requests the competent body based on 
my citizenship to verify that.   

� I declare that I am entitled to medical treatment based on my other insurance. I understand 
that the validity of such insurance has to be verified. 

� I declare that I do not possess insurance that makes me eligible to receive medical 
treatment; therefore I am obliged to pay the treatment fee until the deadline indicated on 
the receipt. 

 
I understand that by not being eligible to receive medical treatment, I am obliged to pay the 
treatment fee until the deadline indicated on the receipt.  
 
I understand that failing to pay the fee of the treatment until the deadline indicated on the 
receipt Semmelweis University is entitled to act according to official wind-up procedure. 
 

 
Fee of health care received is to be transferred to account:  
10032000-00282819-00000000 (MÁK) 
 
 
Date: 

 
 

…………………………………… 
signature 
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10. sz. melléklet 
 

Magyarul nem beszélő beteg kommunikációs nyilatkozata (angol) 

 
 
 

DISCLAIMER
 

 

 

I accept that the language used for communication between the staff of 

Semmelweis University and patient (caregiver) during treatment is 

English. 

 

Patient’s surname: ...…………………………………………… 

Patient’s first name: ...…………………………………………. 

Patient’s date of birth: …………………………………………. 

Patient’s passport number: ……………………………………. 

Signatory’s surname: …………………………………………... 

Signatory’s first name: …………………………………………. 

 

Date: 

 

 

 

…………………………………… 

signature 
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11. sz. melléklet 

Költségvállalási nyilatkozat (angol) 

 
DECLARATION OF COMMITMENTS 

 

Surname of the insured:  

First name of the insured:  

Date of birth of the insured:  

Passport number of the insured:  

Clinical department where planned treatment to 
be carried out: 

 

Treatment is planned in: outpatient care / inpatient care 

Reference of outpatient / inpatient care 
planned treatment is based on: 

 

Diagnosis:  

Responsible party:  

Insurance account:  

Percentage of cost to be covered by insurance 
company 

 

Will additional, extra cost be covered? 
 
If yes, further details: 
 

yes / no 
 
 
 

Contact person’s (at the insurance company) 
e-mail address  
fax number 
telephone / mobile number 

 

 

Date: 

signature of the insured ------------------------------------------------------ 

signature of the authorised person at the 

insurance company ----------------------------------------------------- 

official stamp of the insurance company 

----------------------------------------------------- 
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12. sz. melléklet 
 

Az acut és tervezett ellátásokkal, azok elszámolásával kapcsolatos jogszabályok 

 

1. Az Eütv. (1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről) szabályozása sürgős szükség 
gyanújával jelentkező beteg ellátásáról 

77. §  
(1) A sürgős szükség gyanújával ellátásra jelentkező beteget az igénybevétel alapjául 
szolgáló jogviszonytól függetlenül meg kell vizsgálni, és sürgős szükség fennállása 
esetén az egészségi állapota által indokolt ellátásban kell részesíteni. 
 
(2) Az (1) bekezdés szerinti ellátás igénybevételének jogcímét a beteg vizsgálatát és 

. ellátását követően kell megállapítani

 
(3) Minden beteget - az ellátás igénybevételének jogcímére tekintet nélkül - az ellátásában 
résztvevőktől elvárható gondossággal, valamint a szakmai és etikai szabályok, illetve 
irányelvek betartásával kell ellátni. 
 
142. § 
(2) Az igénybevétel alapjául szolgáló jogviszony előzetes igazolása nélkül, az e törvényben 
és a külön jogszabályban foglaltak figyelembevételével - az alapcsomag részeként - kell 
biztosítani a Magyarország területén tartózkodó személy részére 
… 

b) a mentést, amennyiben az adott személy a 94. § (2) bekezdése szerint azonnali 
ellátásra szorul, 
c) sürgős szükség esetén a külön jogszabályban meghatározott ellátásokat. 

 
(3) Ha törvény kivételt nem tesz, az e törvényben foglalt ellátások és feladatok közül a 
központi költségvetésben kell biztosítani 
… 

b) a (2) bekezdés b) és c) pontjában meghatározott ellátások máshonnan meg nem 
térülő, 
c) a Magyarországon lakóhellyel rendelkező várandós és gyermekágyas anya részére a 
család- és nővédelmi gondozás keretében 

ca) az egészségi állapotának védelmét és magzata egészséges fejlődésének 
ellenőrzését szolgáló szűrővizsgálatok, 
cb) a magzat egészséges fejlődését biztosító életmódról való tájékoztatás, 
cc) a szülésre, szoptatásra és csecsemőgondozásra való felkészítés, 

… 
e) a Magyarország területén tartózkodó személy elhalálozását követően a halottvizsgálat, 
illetve a halottakkal kapcsolatos orvosi eljárásokkal összefüggő ellátások, 
… 
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j) a Magyarországon lakóhellyel rendelkező személy részére nyújtott, a 196. 
§ b) és c) pontja szerinti sürgősségi és kötelező gyógykezelés* máshonnan meg nem 
térülő, 
… költségének fedezetét. 
 
(*=pszichiátriai betegek intézeti gyógykezelése) 
 

2. 43/1999. (III. 3.) Kormányrendelet az egészségügyi szolgáltatások 
Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól 

4. § 
(5) Abban az esetben, ha az ellátott személy vagy hozzátartozója a TAJ-számot igazoló 
okmányt az ellátást követő 15 napon belül nem mutatja be, az ellátást végző szolgáltató 
a finanszírozónál kezdeményezi a TAJ-szám rendelkezésre bocsátását az ellátott 
személy azonosítására szolgáló, rendelkezésre álló adatok (név, születési hely, idő, anyja 
neve, lakcíme) megküldésével. A finanszírozótól megkapott TAJ-számon történik meg a 
teljesítmény jelentése. 
 
(6) Ismeretlen, TAJ-számmal és a személy azonosítására szolgáló adatokkal nem 
rendelkező beteg esetén** - az újszülött kivételével - annak adatlapját kell megküldeni 
a finanszírozónak. A szolgáltatások kifizetésére a finanszírozó által elvégzett ellenőrzést 
követően kerülhet sor. Amennyiben a finanszírozó az ellenőrzést az adatlap megküldésétől 
számított 60 napon belül nem végzi el, a szolgáltató részére ki kell fizetnie a nyújtott 
szolgáltatásért járó díjazást. 
 
(10) A Magyarországon tartózkodó beteg sürgősségi ellátása esetén a szolgáltató 
köteles vizsgálni, hogy az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: 
Eütv.) 142. § (2) bekezdés b) és c) pontja szerint nyújtott ellátások költségei 
behajthatóak-e más forrásból. A szolgáltató Közösségi szabály vagy nemzetközi 
szerződés alapján jogosult személy esetében kezdeményezi a jogosultság-igazolás kiadását 
az illetékes külföldi biztosítótól. Ha a külföldi biztosító a jogosultság-igazolás kiadását 
megtagadja, illetve ha Közösségi szabály, valamint nemzetközi szerződés hatálya alá nem 
tartozó személy az igénybe vett ellátás térítési díját nem fizette meg, a szolgáltató fizetési 
felszólítással érvényesíti követelését. A szolgáltató az esetet a beteg adatlapjának 
megküldésével és a térítési díj megfizetésének, illetve a behajtás 
eredménytelenségének egyidejű igazolásával a (2) bekezdés szerint pótlólag, legfeljebb a 
teljesítést követő hatodik hónap 5. munkanapjáig jelentheti a finanszírozó részére. A 
szolgáltatás kifizetése a (6) bekezdés szerint történik. 

 
(11) A jogosultságát TAJ-számmal igazolni nem tudó belföldi személy sürgősségi ellátása 
esetén a szolgáltató köteles vizsgálni, hogy az Eütv. 142. § (2) bekezdés b) és c) pontja 
szerint nyújtott ellátások költségei behajthatóak-e más forrásból. A szolgáltató fizetési 
felszólítással érvényesíti követelését, ha a jogosultságát TAJ-számmal igazolni nem tudó 
belföldi személy az igénybe vett ellátás térítési díját nem fizeti meg. Az ellátás jelentése és 
kifizetése a (10) bekezdésben foglaltak szerint történik.  
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(**=TAJ: 900 000 007) 
 
3. Az Ebtv. (1997. évi LXXXIII. törvény) a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól 
 
18. § 
(2a) A beutalóhoz kötött szakellátások esetében az egészségügyi szolgáltató köteles 
elfogadni az Európai Unió más tagállamában az uniós beteg részére az arra jogosult 
egészségügyi szakember által kiállított beutalót is, kivéve, ha az az egészségügyi 
szolgáltató számára nem érthető vagy nem nyújt elég információt a beteg egészségi 
állapotáról és az ennek alapján orvosilag szükséges beavatkozások köréről. 
 
(2b) A beutalóhoz nem kötött szakellátások esetében az uniós beteg ellátását nem lehet 
megtagadni arra hivatkozva, hogy vonatkozásában az egészségügyi szolgáltató területi 
ellátási kötelezettséggel nem rendelkezik. 
 
(3) A biztosított tekintetében területi ellátási kötelezettséggel nem rendelkező egészségügyi 
szolgáltató a (2) bekezdés a), illetve b) pontja szerinti esetben az e törvény végrehajtásáról 
szóló rendeletben meghatározottak szerint az ellátást - az egészségügyről szóló 1997. évi 
CLIV. törvény 77. §-ában meghatározott eset# kivételével - megtagadhatja, ha a területi 
ellátási kötelezettségű feladatainak folyamatos ellátását a területen kívüli betegek 
fogadása veszélyeztetné. 
 
(3a) Az egészségügyi szolgáltató csak akkor tagadhatja meg az uniós beteg ellátását, 
ha a területi ellátási kötelezettségű feladatainak folyamatos ellátását az uniós beteg 
fogadása veszélyezteti. Az elutasítást ilyen esetben írásban meg kell indokolni. 
 
(#=sürgős szükség gyanújával ellátásra jelentkező beteg) 
 
66. § 
(7) Az a személy, aki EU-Kártyával  vagy az azt helyettesítő nyomtatvánnyal, valamint az 
uniós rendeletek szerinti egyéb nyomtatvánnyal úgy vett igénybe egészségügyi szolgáltatást 
valamely EGT tagállamban, hogy a 6-7. §-ok és a 8/A. § alapján nem volt jogosult annak 
igénybevételére, köteles az egészségügyi szolgáltatás E. Alapot terhelő költségeit 
megtéríteni. 
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13. sz. melléklet 

Az acut betegellátás és azzal kapcsolatos adminisztratív folyamat ellenőrzési nyomvonala 

 

 folyamat lépései előkészítés lépései 
felelősségi szintek folyamat 

eredményeként 
keletkezett 

dokumentum feladatgazda ellenőrző ellenőrzés módja jóváhagyás jóváhagyás 
módja 

1. egészségügyi ellátás n.é. klinikaigazgató EFMI 

elektronikus és papír 
alapú egészségügyi 

dokumentáció 
ellenőrzése 

n.é. n.é. 
egészségügyi 
dokumentáció 

2. 

jelen szabályzat 
mellékletében szereplő, 
releváns nyilatkozat(ok) 
kitöltetése, egészségügyi 

dokumentációhoz 
csatolása 

n.é. klinikaigazgató EFMI 

papír alapú 
egészségügyi 
dokumentáció 

ellenőrzése 

n.é. n.é. nyilatkozat(ok) 

3. 

ellátás díjának befizetését 
biztosító dokumentum 

csatolása a 
betegdokumentációhoz / 

adott nyomtatvány 
adatának feltüntetése a 

dokumentációban  

n.é. 
klinika gazdasági 

vezetője 
Gazdasági 

Főigazgatóság 

papír alapú 
egészségügyi 
dokumentáció 

ellenőrzése 

n.é. n.é. 

nyilatkozat, 
biztosítotti 
jogviszonyt 

igazoló 
nyomtatvány, 

jelentés az OEP 
felé (elektronikus 
jelentési rekord) 

4. 
megfelelő térítési 

kategória rögzítése 
n.é. 

klinikai 
kódkoordinátor 

EFMI 
elektronikus 

dokumentáció 
ellenőrzése 

n.é. n.é. 
jelentés az OEP 

felé (elektronikus 
jelentési rekord) 

5. számlázás n.é. 
klinika gazdasági 

vezetője 
Gazdasági 

Főigazgatóság 
elektronikus 
ellenőrzés 

n.é. n.é. számla 

6. 
fizetés elmaradása esetén 

regisztrált fizetési 
felszólítás küldése 

n.é. 
klinika gazdasági 

vezetője 
Gazdasági 

Főigazgatóság 

papír alapú 
dokumentáció 

ellenőrzése 
n.é. n.é. 

regisztrált fizetési 
felszólítás 
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7. 

regisztrált fizetési 
felszólítást követően is 

elmaradt fizetés esetén az 
eset jelzése a Pénzügyi 

Igazgatóság felé 

n.é. 
klinika gazdasági 

vezetője 
Gazdasági 

Főigazgatóság 

elektronikus 
dokumentáció 

ellenőrzése 
n.é. n.é. írásbeli jelzés 

8. 
külső követeléskezelés 
elindítása, eset jelzése a 
követeléskezelő cég felé 

n.é. 

Pénzügyi 
Igazgatóság, 

Követeléskezelési 
Csoport 

Gazdasági 
Főigazgatóság 

elektronikus 
dokumentáció 

ellenőrzése 
n.é. n.é. írásbeli jelzés 

9. 

külső követeléskezelés 
eredménytelensége 

esetén erről megerősítés 
kérése a Pénzügyi 

Igazgatóságtól 

n.é. 
klinika gazdasági 

vezetője 
Gazdasági 

Főigazgatóság 

elektronikus 
dokumentáció 

ellenőrzése 
n.é. n.é. írásbeli jelzés 

10. 

külső követeléskezelés 
eredménytelensége 

esetén erről megerősítés 
kérése a követeléskezelő 

cégtől 

n.é. 

Pénzügyi 
Igazgatóság, 

Követeléskezelési 
Csoport 

Gazdasági 
Főigazgatóság 

elektronikus 
dokumentáció 

ellenőrzése 
n.é. n.é. írásbeli jelzés 

11. 

külső követeléskezelés 
eredménytelenségét 

megerősítő dokumentum 
megküldése az érintett 

klinikának 

n.é. 

Pénzügyi 
Igazgatóság, 

Követeléskezelési 
Csoport 

Gazdasági 
Főigazgatóság 

elektronikus (és 
papír alapú) 

dokumentáció 
ellenőrzése 

n.é. n.é. írásbeli jelzés 

12. 

követeléskezelés 
eredménytelensége 

esetén a jogszabálynak 
megfelelően az eset „S” 
térítési kategóriában való 
jelentése, az ehhez előírt 

dokumentáció 
megküldése az OEP-nek 

n.é. 
klinika gazdasági 

vezetője 
Gazdasági 

Főigazgatóság 

elektronikus és papír 
alapú egészségügyi 

dokumentáció 
ellenőrzése 

n.é. n.é. 

jelentés az OEP 
felé (elektronikus 
jelentési rekord) 
és papír alapú 
dokumentáció 

n.é.: nem értelmezhető 
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14. sz. melléklet 

A tervezett betegellátás és azzal kapcsolatos adminisztratív folyamat ellenőrzési nyomvonala 

 

 folyamat lépései előkészítés lépései 

felelősségi szintek folyamat 
eredményeként 

keletkezett 
dokumentum 

feladatgazda ellenőrző ellenőrzés 
módja jóváhagyás jóváhagyás 

módja 

1. egészségügyi ellátás n.é. klinikaigazgató EFMI 

elektronikus és 
papír alapú 

egészségügyi 
dokumentáció 

ellenőrzése 

n.é. n.é. 
egészségügyi 
dokumentáció 

2. 

jelen szabályzat 
mellékletében szereplő, 
releváns nyilatkozat(ok) 
kitöltetése, egészségügyi 

dokumentációhoz 
csatolása 

n.é. klinikaigazgató EFMI 

papír alapú 
egészségügyi 
dokumentáció 

ellenőrzése 

n.é. n.é. nyilatkozat(ok) 

3. 

ellátás díjának 
befizetését biztosító 

dokumentum csatolása a 
betegdokumentációhoz / 

adott nyomtatvány 
adatának feltüntetése a 

dokumentációban 

n.é. 
klinika gazdasági 

vezetője 
Gazdasági 

Főigazgatóság 

papír alapú 
egészségügyi 
dokumentáció 

ellenőrzése 

n.é. n.é. 

nyilatkozat, 
költségvállalási 

nyilatkozat, 
biztosítotti 
jogviszonyt 

igazoló 
nyomtatvány, 

jelentés az OEP 
felé (elektronikus 
jelentési rekord) 

4. 
megfelelő térítési 

kategória rögzítése 
n.é. 

klinikai 
kódkoordinátor 

EFMI 
elektronikus 

dokumentáció 
ellenőrzése 

n.é. n.é. 
jelentés az OEP 

felé (elektronikus 
jelentési rekord) 

5. számlázás n.é. 
klinika gazdasági 

vezetője 
Pénzügyi 

Igazgatóság 
elektronikus 
ellenőrzés 

n.é. n.é. számla 

6. 
fizetés elmaradása 

esetén regisztrált fizetési 
n.é. 

klinika gazdasági 
vezetője 

Gazdasági 
Főigazgatóság 

papír alapú 
dokumentáció 

n.é. n.é. 
regisztrált 
fizetési 
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felszólítás küldése ellenőrzése felszólítás 

7. 

regisztrált fizetési 
felszólítást követően is 
elmaradt fizetés esetén 

az eset jelzése a 
Pénzügyi Igazgatóság 

felé 

n.é. 
klinika gazdasági 

vezetője 
Gazdasági 

Főigazgatóság 

elektronikus 
dokumentáció 

ellenőrzése 
n.é. n.é. írásbeli jelzés 

8. 
külső követeléskezelés 
elindítása, eset jelzése a 
követeléskezelő cég felé 

n.é. 

Pénzügyi 
Igazgatóság, 

Követeléskezelési 
Csoport 

Gazdasági 
Főigazgatóság 

elektronikus 
dokumentáció 

ellenőrzése 
n.é. n.é. írásbeli jelzés 

 
n.é.: nem értelmezhető 
 
 
 
 


