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A térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról szóló
284/1997. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. § (6) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a
Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet (Sopron, Győri út 15.), mint
egészségügyi szolgáltató, az egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díját az alábbiakban
állapítja meg:
A szabályzat „A kötelező egészségbiztosítás ellátásai”-ról szóló 1997. évi LXXXIII. törvény
(továbbiakban: Ebtv.) és a végrehajtására kiadott 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet, valamint
a fenti Korm. rendeletben foglaltak alapján készült.
Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV törvény 26.§ (2) bekezdés alapján a beteg köteles a
jogszabály által előírt vagy a szolgáltató által megállapított térítési díjat megfizetni.
I.
Egészségügyi szolgáltatások igénybevételének szabályai
Térítésmenetes az egészségügyi szolgáltatás azon magyar és külföldi állampolgárnak, aki
Magyarországon érvényes és igazolt társadalombiztosítási jogviszonnyal rendelkezik, az
ellátást az egészségi állapota által indokolt mértékben, a sürgős esetek kivételével a biztosított
a bejelentett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint intézményben, társadalombiztosítás
által finanszírozott ellátást vesz igénybe.
Térítésköteles minden olyan egészségügyi szolgáltatás:
- amelyet az Országos Egészségbiztosítási Pénztár nem finanszíroz,
- az Egészségbiztosítási alap (továbbiakban E. Alap) terhére nem számolható el,
- a vonatkozó jogszabályok térítésköteles szolgáltatásként nevesítenek (1997
LXXXIII tv. 18 § (6), 284/1997. (XII.23.) Kormányrendelet),
- a térítésmentes ellátásra jogosító dokumentumokkal, biztosítási jogviszonnyal nem
rendelkező betegek ellátása,
- társadalombiztosítási jogviszony mellett is csak kiegészítő térítési díj mellett
igénybe vehető egészségügyi szolgáltatások,
- az ellátás igénybe vétele a beteg vagy hozzátartozója saját kezdeményezésére történő
ellátás,
- a beutaló nélküli vagy beutalási rendtől eltérő ellátás,
- a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatók számára nyújtott szakorvosi és
diagnosztikai vizsgálatok,
- a krónikus ellátás esetén az E. alap által meghatározott ápolási idő letelte utáni
további ápolás, (43/1999 (III. 3) Kormányrendelet szerinti kiegészítő díjazás),
- a saját kezdeményezésére igénybe vett kényelmi és többletszolgáltatás,
- az ápolás céljából történő elhelyezés.

1.

Térítésmentesen igénybe vehető egészségügyi szolgáltatások
 A biztosított a betegségek megelőzését és korai felismerését szolgáló
egészségügyi szolgáltatásokat térítésmentesen jogosult igénybe venni (lásd
részletesen az Ebtv. 10.§)
1.2.Járóbeteg-, illetve fekvőbeteg szakellátás, együtt: gyógykezelés céljából végzett
ellátások (lásd részletesen: Ebtv. 11-14.§)
1.3. Szülészeti ellátás, orvosi rehabilitáció, betegszállítás, mentés, együtt: egyéb
egészségügyi szolgáltatások (lásd részletesen: Ebtv. 15-17.§)
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2.

A beutalás nélkül igénybe vehető ellátások és a beutalásra jogosult orvosok
A biztosított orvosi beutaló nélkül is jogosult igénybe venni (lásd részletesen:
217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet 2-5.§)
2.2. A fentieken kívül járóbeteg szakellátásra a jogosultat beutalhatja (lásd
részletesen: 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet 2.§ (2) bekezdése)
2.3. A külön jogszabály által gyógyító céllal rendelt ellátások közül nem az
egészségbiztosítás terhére vehetők igénybe (mert állami feladat) (lásd
részletesen: Ebtv. 18. § (6) bekezdése)
2.4. A kórházon belüli orvosválasztás lehetősége biztosított (lásd részletesen: Ebtv.
19. § (3) bekezdés, 217/1997. (XII.1.) Korm. rendelet 11./A §)
2.5. A kötelező egészségbiztosítás terhére nem vehetők igénybe: a 46/1997.(XII.17.)
NM rendeletében meghatározott beavatkozások.



A biztosított által részleges térítés mellett igénybe vehető egészségügyi szolgáltatások
(Ebtv. 23.§)
3.1. A biztosított részleges térítés mellett jogosult:
 18 éves életkor alatt fogszabályozó készülékre (a 284/1997. (XII. 23.) Korm. rendelet
1. sz. melléklet 1. pontja és a 14/2007. (III. 14.) EüM rendelet alapján) (jelen
szabályzat 5. számú melléklete)
3.2. A biztosított kiegészítő térítési díj mellett jogosult (jelen szabályzat 2. sz.
melléklete):
 az egészségügyi ellátás keretében saját kezdeményezésére igénybe vett egyéb
kényelmi szolgáltatásokra, és
 amennyiben állapota indokolja, az e feladatra finanszírozott szolgáltatónál ápolás
céljából történő elhelyezésre és ápolásra, ideértve a szükséges gyógyszereket és az
étkezést is.



A kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe nem vehető egyes egészségügyi
szolgáltatások térítési díjai (a 284/1997. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. sz. melléklete
alapján) (lsd. jelen szabályzat 3. számú melléklete)



Az intézményben saját hatáskörben megállapított térítési díjtételeket az 1. számú
melléklet tartalmazza, - kivéve a I.1.és I.2 pontokban foglalt ellátások.

II.
Az egészségügyi szolgáltatások térítési díjaival kapcsolatos rendelkezések
1.
A térítési díj megállapításának általános módszere
A kötelező egészségbiztosítás keretében térítésmentesen igénybe nem vehető egészségügyi
ellátások díjainak kialakításához az intézmény a következő tényezőket veszi figyelembe:
 Az ellátás tényleges bekerülési költségei: orvosi eljárás (diagnosztikai beavatkozás),
gyógyszer és terápiás költségek, implantátumok, ápolási tevékenység és hotel szolgáltatás
költségei, valamint minden egyéb előbbiekhez kapcsolódó egyéb szakmai és kisegítő
tevékenységek költségei.
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 Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP) finanszírozott egészségügyi
szolgáltatások aktuális teljesítményértékei a
 járóbeteg szakellátásban az orvosi eljárások nemzetközi osztályozása (OENO)
szerinti pontszám aktuális OEP finanszírozott Ft értékének,
 aktív fekvőbeteg szakellátásban a homogén betegségcsoport (HBCS) szerinti
súlyszám aktuális OEP finanszírozott Ft értékének,
 krónikus fekvőbeteg szakellátásban a krónikus ápolás szakmai szorzóval
súlyozott napidíja,
100%-kal megnövelt összege (OEP finanszírozás kétszerese), kivéve a jelen szabályzat
I.3. pontja hatálya alá tartozó ellátásokat.
 A megállapított összeg minden esetben ezres értékre, felfelé kerekítendő.
 A vizsgálatok, kezelések elvégzéséhez az Igénylő és a Kórház között érvényes „Tartozás
elismerő nyilatkozat” (lsd. 1. függelék), megállapodás szükséges.
2.

A térítési díj felülvizsgálata
A térítési díjakat évente egy alkalommal, a tárgyévet követő március 31-ig kell
felülvizsgálni, figyelembe véve a KSH által közzétett előző éves fogyasztói árindexet
továbbá OEP finanszírozást. Jogszabályváltozás és finanszírozási szabályok
változása esetén a díjak felülvizsgálatát soron kívül el kell végezni, és a változásokat
át kell vezetni.
A felülvizsgálat a gazdasági igazgató hatáskörébe tartozik, aki feladatát a KITEO
által előkészített számítások alapján látja el.

3. A térítési díjak nyilvánosságra hozatalának rendje
A térítési díj ellenében igénybe vehető szolgáltatások díjtételeit jól látható módon ki
kell függeszteni az osztályokon, részlegeken, szakellátásokon, hogy a betegek részére
hozzáférhető legyen, és megfelelő módon tájékozódhassanak.
Ezen túlmenően az érintetteket a szolgáltatás teljesítésének megkezdése előtt szóban
és/vagy írásban külön tájékoztatni kell a térítési díj várható mértékéről.
4. A szolgáltatások térítési díjának fizetési szabályai
4.1. A számlázáshoz szükséges adatok
Belföldi betegek esetében
A járó- és fekvőbeteg ellátás területén végzett térítési díjköteles szolgáltatásokról, az
ellátást végző szervezeti egység az ellátás kezdetekor kiállítja az „Adatlap térítésköteles
ellátásról” című nyomtatványt (lsd. 3. függelék). A nyomtatványon kötelezően ki kell
tölteni: az ellátást igénybe vevő adatait, az ellátás helyét (egység, szakrendelő), az
elvégzett térítésköteles beavatkozásokat, diagnosztikai vizsgálatokat, műtéteket, német
pont, súlyszám vagy ápolási nap feltüntetésével, a fizetendő térítési díj összegét, orvos
aláírását és pecsétjét, beteg aláírását.
Fenti adatlapot kell kitölteni a 284/1997. (XII.23.) Korm. rendelet hatálya alá nem tartozó
ellátások esetében.
Külföldi betegek esetében:
Az ellátás megkezdésekor (sürgős ellátást követően utólag) az ellátó kiállítja a „Külföldi
állampolgárok elszámolási és nyilvántartó lapja – járóbetegellátás” (ld. 2/B. számú
függelék,) vagy „Fekvőbeteg külföldi állampolgárok nyilvántartó és elszámoló lapja”
(ld. 2/A számú függelék) nyomtatványt, mely részletesen tartalmazza az ellátást igénybe
vevő adatait, a várhatóan elvégzendő térítésköteles beavatkozásokat, diagnosztikai
vizsgálatokat, műtéteket stb.
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4.2. Számlázás
A számlát a kiadott adatlapok alapján a Pénzügyi- és Számviteli osztály állítja ki, amely
tartalmazza az igénybe vett szolgáltatást és a szolgáltatásért fizetendő forintösszeget.
4.3. A térítési díj megfizetése
Járóbeteg-ellátás esetén a szolgáltatás igénybevétele előtt készpénzben, a házipénztárban
történik, számla ellenében.
Fekvőbeteg-ellátás igénybevétele esetén a várható költségnek megfelelő összeget a
házipénztárba vagy kiadott csekken kell befizetni. Az ellátás befejezésekor az ellátást végző
szervezeti egység felülvizsgálja a felvételkor kitöltött „Adatlap térítésköteles ellátásról” című
nyomtatványt (ld. 3. függelék), amennyiben szükséges módosítja.
Az ellátott vagy annak hozzátartozója a megállapított időarányos térítési díjat havonta két
egyenlő részletben számla ellenében a csekken befizeti, vagy átutalja
Az ellátott vagy annak hozzátartozója bemutatja a fekvőbeteg osztályon a befizetésről szóló
csekket vagy az átutalást igazoló banki kivonatot,
Eltérés esetén az adatlapot eljuttatja a Pénzügyi- és Számviteli Osztályra számlázás céljából.
A szabályzat I.3. pontjában megfogalmazott térítési díjak megfizetése
A/ A krónikus betegellátás során fizetendő kiegészítő térítési díj megállapításának és
elszámolásának menete:
 A szociális munkás az intézményben érvényben lévő térítési díjakról a beteget vagy a
beteg törvényes képviselőjét a krónikus osztályra történő felvételkor tájékoztatja.
 A szociális munkás tájékoztatja az érintett beteget vagy a beteg törvényes képviselőjét a
térítési díj fizetési kötelezettsége előtt (min. 3 héttel) fizetésének feltételeiről és
módjáról.
 A krónikus betegellátás során a Gyógyközpont ellátási megállapodást köt az ellátottal
vagy az ellátott képviseletére jogosulttal a fizetendő kiegészítő térítési díj, ápolási díj
megfizetéséről, mely megállapodásban a beteg vagy annak hozzátartozója vállalja,
hogy a megállapított kiegészítő térítési díjat havonta két egyenlő részletben kiállított
számla ellenében megfizeti.
 A kiegészítő térítési díjat 15 ápolási napra előre kell megtéríteni.
 A szociális munkás a krónikus osztályon fekvő betegek ellátásának napjáról listát vezet,
ez alapján minden hónap 5. és 20. napján két hétre előre megküldi a pénzügyi- és
számviteli osztály központi email címére a térítési díj fizetésére kötelezett betegek
számla kiállításához szükséges azonosító adatait
 A Pénzügyi- és Számviteli Osztály a kapott adatok alapján kiállítja a számlát.
 A szociális munkás a számlákat kiadja a betegnek vagy a beteg törvényes
képviselőjének.
 A beteg vagy annak hozzátartozója a számla összegét befizeti az intézmény
házipénztárába, vagy postai úton csekken, vagy átutalással teljesíti,
 A beteg vagy annak hozzátartozója bemutatja az fekvőbeteg osztályon a befizetésről
szóló pénztári bizonylatot,
 A beteg távozása/elhunyta/áthelyezése esetén a korábban befizetett térítési díjat a
Gyógyközpont visszatéríti.
B/ Emelt szintű hotelszolgáltatás kiegészítő térítési díja:
A beteg érkezése előtt írásban nyilatkozik arról, hogy igényt tart-e emelt szintű
hotelszolgáltatásra. Amennyiben igen, nyilatkozatban elismeri fizetési kötelezettségét. A
térítési díjat a beteg az intézetből való távozását megelőzően a házipénztárban megfizeti.
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4.3.1. A fizetős ápolási osztály elszámolási rendje a jelen 4. pontban leírt
folyamattal megegyezik.
4.4. A térítési díj méltányosságból történő elengedésének és mérséklésének rendje
4.4.1. A térítési díj méltányosságból történő csökkentésére vagy elengedésére a
főigazgató jogosult, a beteg vagy hozzátartozójának írásos kérelme
alapján.
4.4.2. A térítési díj mérséklése vagy elengedése tárgyában a méltányossági jogkör
gyakorlása nem alkalmazható a területen kívüli, a biztosítással nem
rendelkező magyar és a külföldi állampolgár esetében, valamint a várólista
alapján nyújtott rehabilitációs szolgáltatás.
5. A térítési díjak behajtása
Amennyiben a szolgáltatást igénybe vevő az intézmény által nyújtott szolgáltatás ellenértékét
nem téríti meg, a felmerült díjak behajtási költségekkel megemelt összegének végrehajtásáról
a Pénzügyi-és Számviteli osztály gondoskodik.

III.
Amennyiben a biztosított TAJ számát a kezelés megkezdésekor nem tudja felmutatni, ki kell
tölteni a „Nyilatkozat a TAJ utólagos bemutatásáról” című nyomtatványt (ld.4 függelék),
valamint a Hozzájáruló nyilatkozat” nyomtatványt (ld.5. függelék) a TAJ szám Országos
Egészségbiztosítási Pénztártól való kikéréséhez.
TAJ szín jelzések:
 Magyarországon rendezett jogviszonnyal rendelkező személyek esetében:
„ZÖLD - TAJ érvényes, jogviszonya rendezett” jelzést;
 Magyarországon rendezetlen jogviszonnyal rendelkezők esetében:
„PIROS - TAJ érvényes, jogviszonya rendezetlen” jelzést, a beteget tájékoztatni kell,
hogy rendezze jogviszonyát.
 A TAJ-számmal rendelkező külföldön biztosítottak esetében:
„KÉK - Külföldön biztosított, a TAJ átmenetileg érvénytelen” jelzést; 15 napon belül
kell bemutatni érvényes EU kártyát, ellenkező esetben fizető ellátás (ld. 3.b pont)
 egyéb esetekben:
„BARNA - TAJ egyéb okból érvénytelen jelzést”: előre meghatározott díjtétel szerint
számlát kell kiállítani.
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IV.
Hatályba léptető rendelkezések
Jelen szabályzat a középirányító szerv jóváhagyásának napján lép hatályba.
Jelen szabályzat hatályba lépésével egyidejűleg a korábbi szabályzat és módosításai hatályukat
vesztik.

V.
Mellékletek
1. Teljes térítési díj ellenében nyújtott szolgáltatások
2. Kiegészítő térítési díj ellenében nyújtott szolgáltatások
3. A kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe nem vehető egyes egészségügyi
szolgáltatások térítési díjai
4. Külföldi és magyar biztosítással nem rendelkező betegek ápolási díjának kiszámítása
5. A biztosított által igénybevett egészségügyi szolgáltatások után fizetendő részleges térítési
díjak
VI.
Függelékek
1. Tartozás elismerő nyilatkozat
2. Fekvőbeteg külföldi állampolgárok nyilvántartó és elszámoló lapja
Külföldi állampolgárok nyilvántartó és elszámoló lapja – járóbeteg ellátás
3. Adatlap térítésköteles ellátásról
4. Nyilatkozat a TAJ utólagos bemutatásáról
5. Hozzájáruló nyilatkozat
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1. számú melléklet
TELJES TÉRÍTÉSI DÍJ ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOK
1.

Emelt szintű hotelszolgáltatás (fizetési kötelezettség az 1. naptól kezdődően):

A beteg kétágyas szobában történő elhelyezésekor
A beteg a szobát saját kérésére egyedül használja
A beteg elhelyezése kísérő hozzátartozóval együtt

2.

6.000,- Ft/fő/nap
10.000,- Ft/szoba/nap
14.000,- Ft/szoba/nap

Térítési díj ellenében igénybe vehető nagy értékű diagnosztikai vizsgálatok:

CT diagnosztika
OENO kód
34424
34410
34422
34460
34430
34417
34440
34450
34425
34461
34431
34441
34451
34411
34427
34462
34412
34421
34432
34442
34452

térítési díj
(Ft/vizsgálat)

Vizsgálat típusa
gerinc
agykoponya
arckoponya
medence
nyaki lágyrész
belső fül
mellkas
teljes has
gerinc
medence
nyaki lágyrész
mellkas
teljes has
agykoponya
gerinc
medence
agykoponya
arckoponya
nyaki lágyrész
mellkas
teljes has

Hatálybalépés dátuma: 2016.02.01.

15.000,natív

18.000,-

kontrasztos

32.000,-

25.000,-

natív + kontraszt

10. kiadás

45.000,-

8/19 oldal

MR diagnosztika
ONO Kód

térítési díj
(Ft/vizsgálat)

Vizsgálat típusa

34914
34924
34942
34927
34930
34933
34939
34937
34925
34934
34940
34943
34947
34944
34941
34935
34926
34915
34917
34919
34921
34938
34953

agykoponya
gerinc
ízület, végtag
nyaki lágyrész
mellkas
teljes has
medence
teljes has és medence
gerinc
teljes has
medence
ízület, végtag
emlő
ízület, végtag
medence
teljes has
gerinc
agykoponya
sella
orbita
belső fül
teljes has és medence
Szív MR (EKG vezérelt)

34948
34936

MR angiográfia
MR kolangiográfia

natív

35.000,-

natív

70.000,-

kontrasztos

60.000,-

95.000,natív+kontraszt

120.000,iv. kontr.anyag
adása nélkül

20.000,35.000,-

3. A járóbeteg-ellátási „Szabálykönyv” előírásaitól eltérő gyakorisággal végzett DEXA
diagnosztikai vizsgálat
Csontsűrűség mérése végtagcsontokon
Csontsűrűség mérése törzscsontokon (gerinc)
Csontsűrűség mérése törzscsontokon (csípő)
Csontsűrűség mérése (végtagcsontokon + gerincen + csípőn)

3.000,- Ft
5.500,- Ft
5.500,- Ft
14.000,- Ft

4. Krónikus és rehabilitációs osztályokon saját kérésre történő elhelyezés esetén az ellátás
térítési díja:
Krónikus osztályon
24 órás komplex rehabilitációs szolgáltatás
Balf telephelyen fizioterápiás és gyógyfürdő-kezeléseket igénybe vevő
járóbetegek számára hotelszolgáltatás nyújtása (szállás, étkezés)

Hatálybalépés dátuma: 2016.02.01.
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600,- Ft/nap
15.000,- Ft/nap
5.400,- Ft/nap
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5. A mellkas-szűrővizsgálat (tüdőszűrés), térítési díja megegyezik a közfinanszírozás díjával
kivéve, melynek igénybevételére:
a) nem az egészségügyi hatóság által a fertőző betegségek és a járványok megelőzése
érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló miniszteri rendelet szerint
kötelezően elrendelt szűrővizsgálat keretében,
b) nem a kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető betegségek
megelőzését és korai felismerését szolgáló egészségügyi szolgáltatásokról és a
szűrővizsgálatok igazolásáról szóló miniszteri rendelet szerinti korhoz kötött
szűrővizsgálat keretében,
c) nem a jogszabály által előírt, a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. tv. 4.§.
(1) bekezdés a)-b) pontja szerinti szakképzési intézményekben és felsőoktatási
intézményben oktatásban részesülők szakmai alkalmassági vizsgálatai keretében kerül
sor.
6. Balf gyógyfürdő szolgáltatási árai
Medencefürdő
Medencefürdő-bérlet 5 alkalomra
Medencefürdő-bérlet 10 alkalomra
Medencefürdő-bérlet 15 alkalomra
Kádfürdő
Medence + uszoda belépő (szombat,vasárnap és ünnepnap)
Fizioterápiás kezelések lakossági árai
Súlyfürdő
Szénsavfürdő
Négyrekeszes galván
Galván kád
Tangentor
Diadinamikus
Diadinamikus gyógyszerrel
Lökéshullámú terápia alkalmanként
Ultrahang
Ultrahang gyógyszerrel
Ingeráram
Klf. gyógykezelés (paraffin, ritex stb.)
Microdyn
Interferencia
Weyland
Vibrax ( gépi masszázs) 20 perc
Magnetoterápia
Ca elektrostasis galván árammal
Galva-5 (mezőnként)
Iontophoresis
Sollux
Inhalálás (gyógyszerrel)
Orvosi gyógymasszázs 20 perces
Orvosi gyógymasszázs 40 perces
Orvosi gyógymasszázs 20 perces (5 alkalom)
Ízület mobilizálás
Egyéni torna 20 perc
Csoportos torna 20 perc
Hatálybalépés dátuma: 2016.02.01.
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1.320,- Ft
4.800,- Ft
8.400,- Ft
12.000,- Ft
1.650,- Ft
1.150,- Ft

2.200,- Ft
2.200,- Ft
1.600,- Ft
2.200,- Ft
1.700,- Ft
1.300,- Ft
1.600,- Ft
6000,- Ft
1.600,- Ft
2.200,- Ft
1.300,- Ft
2.000,- Ft
1.300,- Ft
1.300,- Ft
1.300,- Ft
1.600,- Ft
1.300,- Ft
2.000,- Ft
1.300,- Ft
1.300,- Ft
800,- Ft
1.600,- Ft
1.900,- Ft
3.600,- Ft
8.000,- Ft
1.600,- Ft
2.800,- Ft
1.300,- Ft
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Víz alatti csoportos torna
Uszoda:
Éves bérlet (egész napos)
- közület
- magánszemély
Kedvezményes jegy
- (14:00 –19:00)

1.300,- Ft

108.000,- Ft
66.000,- Ft
540,- Ft

Nyugdíjas jegy
- egész napos
- kedvezményes (16:00-19:00)
- saját nyugdíjas

540,- Ft
310,- Ft
90,- Ft

Nyugdíjas bérlet
- 10 alkalomra

3.100,- Ft

Felnőtt jegy
- egész napos

790,- Ft

Felnőtt bérlet
- 10 alkalomra

5.700,- Ft

Fekvőbetegek napi jegye *
Fekvőbetegek 5 alkalomra szóló bérlete*
Fekvőbetegek 10 alkalomra szóló bérlete *
Fekvőbetegek 21 alkalomra szóló bérlete*
Kiegészítő jegy
Diák jegy
Diák bérlet 10 alkalomra
Intézeti dolgozó, valamint házastársa és gyermeke
Intézeti dolgozó, valamint házastársa havi bérlet
Intézeti dolgozó, valamint házastársa éves bérlet
Intézeti dolgozó gyermekének havi bérlete
Intézeti dolgozó gyermekének éves bérlete
Kiegészítő szolgáltatások
Szolárium 10 perces
Szolárium 20 perces
Szauna beutalt vendég
Szauna jegy dolgozói, diák
Szauna bérlet 5 alkalomra
* csak a beutalás ideje alatt

420,- Ft
1.600,- Ft
2.800,- Ft
5.040,- Ft
110,- Ft
540,- Ft
3.100,- Ft
90,- Ft
2.300,- Ft
12.000,- Ft
810,- Ft
3.600,- Ft

520,- Ft
920,- Ft
1.250,- Ft
600,- Ft
5.200,- Ft

Wellness

felnőtt

Pezsgőfürdő 30 perces
Aromafürdő 30 perces
Infra és finn szauna
Jacuzzi+kneipp taposó
Jacuzzi+infra és finn szauna
+kneipp taposó
Jacuzzi+uszoda+kneipp taposó

1.100,- Ft
1.310,- Ft
1.250,- Ft
1.100,- Ft

540,- Ft
660,- Ft
620,- Ft
550,- Ft

1.400,- Ft
1.400,- Ft

700,- Ft
700,- Ft

Hatálybalépés dátuma: 2016.02.01.
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gyermek
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Jacuzzi+uszoda+kneipp taposó
+infra és finn szauna
Jacuzzi+uszoda+kneipp taposó
+infra és finn szauna + gyógyfürdő (30 perc)
Gyógyfürdő (30 perc) + uszoda (szombat,
vasárnap és ünnepnap)

2.000,- Ft

1.000,- Ft

2.500,- Ft

1.250,- Ft

1.150,- Ft

570,- Ft

Fürdősapka díj
Öltözőszekrény letéti díj

230,- Ft
200,- Ft

Erzsébet csomag:
-gyógymedence
-uszoda,
-jacuzzi,
-kneipp-taposó,
-infra- és finn szauna.

1600 Ft/nap

Dolgozói csomagok
Wellness
- télen
- nyáron
Wellness- és gyógyfürdő
- télen
- nyáron
nyári időszak: június 1-től augusztus 31-ig
téli időszak: szeptember 1-től május 31-ig

830,- Ft
1.050,- Ft

520,- Ft
680,- Ft

1.250,- Ft
1.560,- Ft

620,- Ft
780,- Ft

7. Sopron Várisi úti fitness wellness, uszoda szolgáltatási árai
Szolárium (2 perc)
Infraszauna
dolgozóinknak
(30 perc)
hozzátartozóknak, ha a dolgozóval érkezik
beutalt betegeinknek (orvosi javaslat szükséges)*
vendégeknek
Finn szauna

100,- Ft
300,- Ft
300,- Ft
600,- Ft
900,- Ft

dolgozóinknak
300,- Ft
hozzátartozóknak, ha a dolgozóval érkezik
300,- Ft
beutalt betegeinknek (orvosi javaslat szükséges)* 700,- Ft
vendégeknek
1 000,- Ft

Konditerem
dolgozóinknak
(alkalmanként) hozzátartozóknak, ha a dolgozóval érkezik
beutalt betegeinknek (orvosi javaslat szükséges)*
vendégeknek
Uszoda
dolgozóinknak
hozzátartozóknak, ha a dolgozóval érkezik
saját nyugdíjas
beutalt betegeinknek (orvosi javaslat szükséges)*
vendégeknek
havi bérlet intézeti dolgozók részére
havi bérlet intézeti nyugdíjas dolgozók részére

Hatálybalépés dátuma: 2016.02.01.
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300,- Ft
300,- Ft
400,- Ft
600,- Ft
160,- Ft
160,- Ft
160,- Ft, nem 90, mint
Balfon
325,- Ft
500,- Ft
3.500,- Ft
3.500,- Ft
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3 hetes bérlet fekvőbetegek részére*
5.000,- Ft
havi bérlet diákok részére
5.000,- Ft
havi bérlet vendégek részére
10.000,- Ft
Alkalmi jegy a fenti szolgáltatásokra (kivéve szolárium),
dolgozó részére
800,- Ft
vendég részére
2.000,- Ft
* csak a beutalás ideje alatt
A bérletek a pénzügyi és számviteli osztályvezető aláírásával hitelesítve érvényesek.
8. Parkolás díjak a telephelyeken:
Egy órás parkolás Balfon
Napi parkolás Balfon
Egy hetes parkolás Balfon és Várisi úton
3 hetes parkolási bérlet Balfon
3 hetes parkolási bérlet Várisi úton

100,- Ft/óra
500,- Ft/nap
2.500,- Ft/hét
7.500,- Ft/3 hét
Várisi
10.500,út Ft/3 hét

9. A Kastélyszálló vendégszobáinak és szolgáltatásainak térítési díjait külön eljárási rend
szabályozza.
10. A Gyógyközpont egyéb bérleti díjainak mértékét a szolgáltatás igénybevételére kötött
szerződések tartalmazzák.
11. Egyéb egészségügyhöz kapcsolódó szolgáltatások térítési díjai:
Születési és egyéb adatok megadása
1.000,- Ft /oldal
Baba mozi
10.000,- Ft
Biztosítási jogviszonnyal nem rendelkezők első szakorvosi vizsgálata
12.000,- Ft
Biztosítási jogviszonnyal nem rendelkezők minden további szakorvosi
6.000.- Ft
vizsgálata
Gyógykezeléssel összefüggő leletek, adatok másolása
150,- Ft /oldal
Leletmásolás CD-re
1.000,- Ft
Halott hűtési díj:
1.300,- Ft
- természetes halál esetén az elhunyt eltemettetésére kötelezett viseli a
halott hűtési díj költségeit a halott vizsgálati Bizonyítvány vagy ha az
ügyben eljáró hatóság által kiállított temetési engedély ekkor még nem
áll rendelkezésre, a temetési engedélynek kiállítását követő első
munkanaptól minden megkezdett napra,
- nem természetes halál esetén az ügyben eljáró hatóság viseli az
eltemetéshez szükséges halottvizsgálati bizonyítványnak - vagy ha az
ügyben eljáró hatóság által kiállított temetési engedély ekkor még nem
áll rendelkezésre, a temetési engedélynek - a kiállítását követő első
munkanapig, vagy a temetési engedélyben a temetés legközelebbi
időpontjaként megjelölt napig a halott hűtési díj költségeit.
Kórházon kívül elhunytak előkészítése
4.000,- Ft
A halott ellátás díjai az alábbi esetekben térítés mentesek:
- köztemetés esetén, amennyiben ruhát nem biztosítanak az öltöztetéshez,
- halva született csecsemő esetén,
- halott gyermek három éves koráig.
12.

A foglalkoztathatóság szakvéleményezése
a)
közfoglalkoztatási jogviszonyhoz szükséges szakvélemény
esetén
b)
a büntető ügyben kiszabott közérdekű munka végrehajtásához

Hatálybalépés dátuma: 2016.02.01.
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1900 Ft/fő/eset
1900 Ft/fő/eset
13/19 oldal

szükséges szakvélemény esetén
c)
az a) és a b) pontban nem említett esetben
3300 Ft/fő/eset
13. A nem kötelező védőoltások beadása:
2.000,- Ft/oltás
kivéve:
- a térítésmentes védőoltásokat,
- a pneumococcus, a human pappiloma vírus és az influenza megbetegedés elleni
védőoltást.
14. Plasztikai műtéti térítési díjak implantátum nélkül: egyedi elbírálás alapján.
15. A 2011. januártól a közúti járművezetők alkalmasságának megállapításáról szóló
13/1992. (VI.26.) sz. NM rendelet alapján meghatározott betegségek esetén a háziorvos
kérheti a szakorvosi vizsgálat elvégzését, melynek díja a következő:
Szakrendelés
Diabetológiai
Fül-orr-gégészet
Kardiológia
Neurológia
Pszichiátria – kezelt beteg esetén
Pszichiátria – első megjelenéskor
Reumatológia
Szemészet
Nefrológia

összeg
(Ft/szakorvosi vélemény)
2.250,- Ft
6.140,- Ft
3.170,- Ft
7.470,- Ft
7.390,- Ft
10.250,- Ft
2.250,- Ft
2.250,- Ft
5.150,- Ft

16. Munka alkalmassági vizsgálat térítési díja
2.000,- Ft/vizsgálat
továbbá:
- az igényelt laborvizsgálat német pontforint értékének kétszerese,
- a tüdőszűrés díja (3. sz. melléklet 14. pont)
17. A fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi
intézkedésekről szóló 18/1998 (VI.3.) NM rendelet 22. § szerint az önkéntesen
kezdeményezett, szexuális úton terjedő fertőzések kimutatására irányuló orvosi vizsgálatok
díja: az elvégzett vizsgálatok mindenkori német pontforint értékének a kétszerese.
Negatív lelet esetén kiállított igazolás díja:
3.000,- Ft
18. Bérsterilizálás díját a szolgáltatás igénybevételére kötött szerződések tartalmazza.
19. Humán vagy egyéb kutatás céljára igénybe vett diagnosztikai és terápiás eljárások térítési
díja egyedi megállapodás szerint.

Hatálybalépés dátuma: 2016.02.01.
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2. számú melléklet
KIEGÉSZÍTŐ TÉRÍTÉSI DÍJ ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOK
A krónikus belgyógyászati osztályon az ellátott tartózkodása tervezetten maximum 3 hónap.
Orvosigazgató által is ellenjegyzett szakorvosi szakvélemény alapján a krónikus
belgyógyászati osztályra történő felvétel hónapját követő hetedik hónapig
meghosszabbítható, mely esetben kórházi ellátás térítésmentes.
A felvétel hónapját követő hetedik hónap 1. napjától az ellátott vagy a
hozzátartozó/törvényes képviselő/gondnok/gyám (továbbiakban együttesen az ellátott
képviseletére jogosult) kérésére – igazoltan szociális elhelyezésre/ellátásra történő várakozás
miatt - krónikus osztályon történő ellátás meghosszabbítására, orvosigazgató szakorvosi
szakvéleménye és az ápolási igazgató javaslata alapján kerülhet sor. Az ellátás megkezdése
előtt a beteggel/hozzátartozójával/törvényes képviselőjével a Soproni Gyógyközpont
határozott idejű szerződést köt.
Ezen időtartam alatt a kiegészítő térítési díj:
1.200,- Ft/ápolási nap.
A kórházi felvételt követő 365. naptól a krónikus ellátáshoz ismételten szakorvosi vélemény
szükséges, mely alapján a főigazgató, akadályoztatása esetén az orvosigazgató dönt az ellátás
meghosszabbításáról.
Ezt követően a kiegészítő térítési díj:
1.200,- Ft/ápolási nap.
Az ellátott vagy az ellátott képviseletére jogosult kérésére ápolás céljára – nem
közfinanszírozott ágyon - történő elhelyezés napi díja:
6.400 Ft/ápolási nap
Krónikus belgyógyászati osztályon az elbocsátást követő naptól számított hat hónapon belül
történt ismételt felvétel esetén a megelőző ápolási napokat is figyelembe kell venni.
A hosszabbítást, a térítési díj csökkentését és/ vagy elengedését a főigazgató a beteg/ ellátott
képviseletére jogosult írásos kérelmére méltányosságból (az ellátott 90 éves életkora, az
ellátott szociális és vagyoni helyzete, az ellátott vagy törvényes képviselője egészségügyi vagy
egészségügyben dolgozó, súlyos vagy végstádiumú beteg) vagy egyedi elbírálás alapján
engedélyezheti. Az ellátás megkezdése előtt a beteggel/hozzátartozójával/törvényes
képviselőjével a Soproni Gyógyközpont határozott idejű szerződést köt.
A Várisi úti telephelyen az Intenzív Kardiológiai Rehabilitációs Osztály III-IV. emeletén
emelt szintű hotelszolgáltatás a beteg kezdeményezésére:
a)
kétágyas szobában
1.200,- Ft/ápolási nap
b)
egyágyas szobában
2.500,- Ft/ápolási nap
A Várisi és Balfi telephely osztályain egy ágyas szobában történő elhelyezés /kivéve a fenti
részleget/
1.200,- Ft/ápolási nap

Hatálybalépés dátuma: 2016.02.01.
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3. számú melléklet
A KÖTELEZŐ EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁS KERETÉBEN IGÉNYBE NEM VEHETŐ
EGYES EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK TÉRÍTÉSI DÍJAI

2. számú melléklet a 284/1997. (XII. 23.) Korm. rendelethez
1.

2.

3.

4.
5.

6.
7.
8.
9.

A
Lőfegyvert munkakörükből eredően tartani szándékozó, illetve tartó személyek (I.
csoport) lőfegyvertartásra való egészségi alkalmasságának pszichológiai vizsgálata
a) első fokon
b) másodfokon
Lőfegyvert tartani szándékozó, illetve tartó személyek (II. csoport) lőfegyvertartásra való
alkalmassági vizsgálata
A.
orvosi alkalmassági vizsgálat
a) ha a 40. életévét még nem töltötte be:
aa)
első fokon
ab)
másodfokon
b) ha a 40. életévét betöltötte, de a 60. életévét még nem érte el:
ba)
első fokon
bb)
másodfokon
c) ha a 60. életévét betöltötte, de a 70. életévét még nem érte el:
ca)
első fokon
cb)
másodfokon
d) ha a 70. életévét betöltötte:
da)
első fokon
db)
másodfokon
B.
pszichológiai alkalmassági vizsgálat
a)
első fokon
b)
másodfokon
Gépjármű-vezetői, belvízi hajózási szolgálati és belvízi kedvtelési célú vízijármű-vezetői
alkalmassági vizsgálat
a) ha 40. – gépjármű vezetői alkalmassági vizsgálat esetén az 50. - életévét még
nem töltötte be:
aa)
első fokon
ab)
másodfokon
b) ha 40. – gépjármű vezetői alkalmassági vizsgálat esetén az 50. - életévét
betöltötte, de a 60. életévét még nem érte el:
ba)
első fokon
bb)
másodfokon
c) ha a 60. életévét betöltötte: de a 70. életévét még nem érte el:
ca)
első fokon
cb)
másodfokon
d) ha a 70. életévét betöltötte:
da)
első fokon
db)
másodfokon
Alkohol szintjének kimutatása érdekében végzett vér- és vizeletvétel
Kábítószer szintjének kimutatása érdekében végzett
a)
vérvétel
b)
vizeletvétel
Látlelet készítése és kiadása
Részeg személy detoxikálása
Kábítószer hatása alatt álló személy akut ellátása
Tengeri hajózási egészségi alkalmassági vizsgálat
a) tengeri hajózási szolgálatot teljesítő személy alkalmassági vizsgálata
aa) az egészségi alkalmasság első vizsgálata
ab) az egészségi alkalmasság időszakos vagy soron kívüli vizsgálata

B

7 200 Ft
12 000 Ft

7 200 Ft
10 800 Ft
4 800 Ft
7 200 Ft
2 500 Ft
4 800 Ft
1 700 Ft
3 200 Ft
7 200 Ft
12 000 Ft

7 200 Ft
10 800 Ft

4 800 Ft
7 200 Ft
2 500 Ft
4 800 Ft
1 700 Ft
3 200 Ft
4 800 Ft
3 200 Ft
1 600 Ft
3 500 Ft
7 200 Ft
7 200 Ft

19 200 Ft
15 600 Ft

b) I. és II. osztályú tengeri kedvtelési célú tengeri vízijármű-vezetők alkalmassági
vizsgálata
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ba) az egészségi alkalmasság első vizsgálata
bb) az egészségi alkalmasság időszakos vagy soron kívüli vizsgálata
c) III. és IV. osztályú tengeri kedvtelési célú tengeri vízijármű-vezetők
alkalmassági vizsgálata
ca)
az egészségi alkalmasság első vizsgálata
cb)
az egészségi alkalmasság időszakos vagy soron kívüli vizsgálata
10. Igazságügyi szakértői tevékenység kivételével jogszabály által elrendelt vagy egyéb
háziorvosi, orvosszakértői vizsgálatok és szakvéleményezés, kivéve, ha a vizsgálatra és
szakvéleményezésre társadalombiztosítási vagy szociális juttatásra, kedvezményre való
jogosultság megállapítása céljából kerül sor
11. Hivatásos sportolók sportegészségügyi vizsgálata
12. Hivatásos sportolók további sportegészségügyi szakvizsgálata

Repülő-egészségügyi alkalmassági vizsgálat
a) 1. egészségügyi osztály
aa) első, illetve kibővített (terheléses EKG, teljes körű szemészeti vagy
teljes körű fül-orr-gégészeti vizsgálatra is kiterjedő) vizsgálat
ab) időszakos vizsgálat
b) 2. egészségügyi osztály
ba) első, illetve kibővített (terheléses EKG vizsgálatra is kiterjedő)
vizsgálat
bb) időszakos vizsgálat
c) 3. egészségügyi osztály
ca)
első, illetve kibővített (terheléses EKG, teljes körű szemészeti vagy
teljes körű fül-orr-gégészeti vizsgálatra is kiterjedő) vizsgálat
cb)
időszakos vizsgálat
14. Az a mellkas-szűrővizsgálat (tüdőszűrés), melynek igénybevételére nem az egészségügyi
hatóság által a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges
járványügyi intézkedésekről szóló miniszteri rendelet szerint kötelezően elrendelt
szűrővizsgálat keretében, vagy nem a kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe
vehető betegségek megelőzését és korai felismerését szolgáló egészségügyi
szolgáltatásokról és a szűrővizsgálatok igazolásáról szóló miniszteri rendelet szerinti
korhoz kötött szűrővizsgálat keretében, vagy nem jogszabály által előírt, a szakképzésről
szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 4. § (1) bekezdése szerinti szakképzési
intézményekben és felsőoktatási intézményben oktatásban részesülők szakmai
alkalmassági vizsgálatai keretében kerül sor.
15. A foglalkoztathatóság szakvéleményezése
a)
közfoglalkoztatási jogviszonyhoz szükséges szakvélemény esetén
b)
a büntetésként kiszabott közérdekű munka végrehajtásához szükséges
szakvélemény esetén
c)
az a) és a b) pontban nem említett esetben
16. Járványügyi érdekből nem kötelező védőoltással történő immunizálás, kivéve
a) a térítésmentes védőoltással történő immunizálást és
b) - az a) pont hatálya alá nem tartozó körben is - a pneumococcus baktérium, a human
papilloma vírus és az influenza megbetegedés elleni immunizálást

12 000 Ft
9 700 Ft

9 700 Ft
7 200 Ft
7 200 Ft

9 700 Ft
Az adott ellátásnak
a
közfinanszírozásba
n
érvényesíthető díja

13.

28 700 Ft
16 100 Ft
13 800 Ft
9 200 Ft
28 700 Ft
16 100 Ft
1 700 Ft

1900 Ft/fő/eset
1900 Ft/fő/eset
3300 Ft/fő/eset
2 000 Ft

Ha gépjármű-vezetői alkalmassági vizsgálattal egyidejűleg a lőfegyvert tartani szándékozó,
illetve tartó személyek (II. csoport) lőfegyvertartásra való orvosi alkalmassági vizsgálatára is
sor kerül, akkor csak a gépjármű- vezetői alkalmassági vizsgálatra vonatkozó - a 2. számú
melléklet szerinti - díjfizetési kötelezettséget kell teljesíteni.
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4. számú melléklet
KÜLFÖLDI ÉS MAGYAR BIZTOSÍTÁSSAL NEM RENDELKEZŐ BETEGEK
ÁPOLÁSI DÍJÁNAK KISZÁMÍTÁSA
A sürgős szükség gyanúja esetén a beteget meg kell vizsgálni, és az egészségi állapota által
indokolt ellátásban kell részesíteni, és az igénybevétel jogcímét az ellátást követően kell
tisztázni.
Azon külföldi beteg, aki nem rendelkezik az EGT tagállamaiban használatos, magyar
biztosítottakéval azonos orvosi ellátást biztosító igazolásokkal (E111, Európai
Egészségbiztosító Kártya, Kártyahelyettesítő nyomtatvány, E112), úgy a kórházi ellátásért
díjat köteles fizetni.
Fekvő beteg:
A fekvő betegek esetében az ápolási díj a kalkulált finanszírozási díj kétszerese.
Járó beteg:
Járó betegek esetében az egészségügyi szolgáltatás a német pontforint értékének kétszerese.
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5. sz. melléklet

A BIZTOSÍTOTT ÁLTAL IGÉNYBEVETT EGÉSZSÉGÜGYI
SZOLGÁLTATÁSOK UTÁN FIZETENDŐ
RÉSZLEGES TÉRÍTÉSI DÍJAK
1. Részleges térítési díj ellenében igénybe vehető fogszabályozási szakellátás térítési díjai:
Megnevezés
Az egyik állcsontra lokalizálódott fogazati rendellenesség fogszabályozó kezelése
(közepes fokú eltérés esetén) (állcsontonként)
Harapás emelő készítése
Az egyik állcsont lokalizálódott fogazati rendellenesség fogszabályozó kezelése
(nagyfokú eltérés esetén) (állcsontonként)
Állcsontok közötti szabályos harapási forma beállítása fogszabályozás (kisfokú
eltérés esetén)
Állcsontok közötti szabályos harapási forma beállítása fogszabályozással (közepes
fokú eltérés esetén)
Állcsontok közötti szabályos harapási forma beállítása fogszabályozással (nagyfokú
eltérés esetén)
Kivehető készülékek aktiválása
Rögzített készülékek aktiválása
Fogszabályozási kezelés értékelése
Rögzített készülékes kezelés befejezése, retenciós kezelés kezdése
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