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A társadalombiztosítás ellátásra és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint a szolgáltatások
fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. Törvény (a továbbiakban:Tbj.), a kötelező
egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. Törvény (továbbiakban:Ebt.),
valamint a 217/1997.(XII.1.) Korm. Rendelet és a 284/1997. (XII.23.) Korm. Rendelet alapján
egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjaival kapcsolatban a következő szabályzatot
alkotjuk.

I.
1./ A szabályzat meghatározza azon szolgáltatások körét, melyekért részleges, vagy teljes
térítési díjat kell fizetni az igénybevétel után, továbbá meghatározza a térítési díjakat is.
2./ Jelen szabályzatban meghatározott térítési díjak jegyzékének az egyes ellátó egységekre
vonatkozó részét a rendelőben, illetve a fekvőbeteg ellátó osztályokon a betegek számára
hozzáférhető helyen kell kifüggeszteni.
3./ A 2./ bekezdésben foglaltakon túl a szolgáltatás teljesítése előtt az érintettet külön
tájékoztatni kell a térítési díj várható mértéről. Igénybevétel esetén a tájékoztatás megtörténtét
az igénybevevő vagy annak jogi képviselője aláírásával igazolja.
4./ A szolgáltatás teljesítését követően a szolgáltató az igénybevevőnek számlát ad, amely
tartalmazza az igénybe vett szolgáltatást és a szolgáltatásért fizetendő összeget (Ft).
5./ Az egészségügyi szolgáltató a szolgáltatás fedezetének biztosítására a szolgáltatás
megkezdése előtt előleget kérhet, valamint a szolgáltatás teljesítése közben részszámlát adhat.
6./ Az adatszolgáltatás alapján az elszámolást (számla készítését) a pénzügyi előadó végzi,
térítési díjat, számla alapján a pénztárba kell befizetni.
7./ Pénztári órákon kívüli igénybevétel esetén az ellátó „Kötelezvény”-t (7. sz. melléklet) tölt
ki, amelyen a beteg aláírásával igazolja az igénybevételt, és kötelezettséget vállal arra, hogy a
számla alapján utólag befizeti a térítési díjat. A következő munkanapon az ellátó átadja a
Gazdasági Hivatalba a kötelezvényt, és az adatszolgáltató lapot (2. sz. melléklet). Ennek
alapján elkészítik a számlát, a beteg befizeti a pénztárba az ellátás díját.
Amennyiben az igénybevétel utáni munkanapon a fentiekre nincs lehetőség (a beteg elutazik,
stb.), úgy a díjat az ellátó helyen készpénzes számlatömbben kiállított számla ellenében be
kell azt szedni.
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II.
1./ A Tbj. alapján egészségügyi szolgáltatásra jogosultnak az érvényes TAJ kártyával
rendelkező (TAJ ellenőrzés), személyazonosságukat személyi igazolvánnyal vagy útlevéllel
igazolni tudó tekinthető.
2./ 14 év alattiaknak csak a TAJ kártyájukat kell bemutatni.
3./ Külföldi személyek állampolgárságukat és személyazonosságukat útlevéllel igazolják.
4./Amennyiben az ellátandó személy társadalombiztosítási ellátásra jogosultsága az előbbiek
szerint nem igazolható, úgy az ellátást – az elsősegélynyújtás, közvetlen életveszély elhárítása
kivételével- térítéshez kell kötni.

III.

Nem biztosított magyar vagy külföldi állampolgárok által fizetendő térítési díjak
A Tbj. alapján egészségügyi szolgáltatásra nem jogosult magyar vagy külföldi állampolgárnak
a szolgáltatás igénybevételéért térítési díjat kell fizetni.
-

A fekvőbeteg ellátás térítési díja azonos a NEAK által meghatározott díjjal. A
betegségre vonatkozó HBCS szorozva az 1 HBCS-re járó díjjal.
A laboratórium, röntgen és egyéb diagnosztikai vizsgálatok, valamint a járóbeteg
ellátás igénybevétele esetén fizetendő térítési díjakat a 1. sz. melléklet tartalmazza.
A Krónikus belgyógyászati ellátás, illetve az Ápolási osztály térítési díjait a 3. sz.
melléklet tartalmazza.
A foglakozás-egészségügyi ellátásért fizetendő térítési díjakat az 4. sz. melléklet
tartalmazza.
Az „Általános egészségi állapot felmérő és szűrő program” térítési díjait az 5. sz.
melléklet tartalmazza.
A 284/1997.(XII.23.) Korm. rendelet szerint a kötelező egészségbiztosítás ellátási
keretébe nem tartozó mellkas- szűrővizsgálatért (tüdőszűrés) fizetendő díjat a 6. sz.
melléklet tartalmazza.
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A térítésköteles fekvőbeteg és járóbeteg ellátás igénybevételéről a fekvőbeteg osztályok –
kivéve a Krónikus belgyógyászat és Ápolási osztály – a 2. sz. mellékletben megjelölt
formában köteles adatot szolgáltatni a Gazdasági Hivatal részére.
Az Ápolási osztály a 7. sz. melléklet szerint teljesíti adatszolgáltatást a Gazdasági Hivatal
részére.
A Krónikus belgyógyászat a 7. sz. melléklet szerint teljesíti adatszolgáltatást a Gazdasági
Hivatal részére.

IV.
A kötelező egészségbiztosítási ellátási keretbe igénybe nem vehető egyes egészségügyi
szolgáltatások térítés díjai
A térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról a
284/1997. (XII.23.) Korm. Rendelet rendelkezik.

V.
Külföldi (TAJ kártyával nem rendelkező) ellátottal térítési díja
A külföldi (TAJ kártyával nem rendelkező) betegek ellátása esetén az EU kártyával
rendelkezők esetében az EU adatlap kitöltésével számolható el az ellátás a NEAK felé.
Ha az igénybe vevő nem rendelkezik EU kártyával, úgy számára is ugyanaz az eljárás, mint
az érvénytelen illetve TAJ kártyával nem rendelkező betegek esetében.
A külföldi betegek ellátásával kapcsolatos teendőket a 9. sz. melléklet tartalmazza.

VI.
Egyéb rendelkezések
Jelen szabályzat ÁEEK által történő jóváhagyással lép hatályba, egyidejűleg hatályát vesztik
az e tárgyban korábban kiadott igazgatói utasítások és szabályzatok.
Intézményünk halott vizsgálatot nem végez és halottakkal kapcsolatos eljárást nem folytat.
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1. sz. melléklet

Laboratóriumi, röntgen és egyéb diagnosztikai vizsgálatok,
valamint a járóbeteg ellátás térítési díjai

Laboratóriumi, röntgen és egyéb diagnosztikai vizsgálatok, valamint a járóbeteg ellátás
térítési díjait minden esetben a vizsgálati kódhoz (WHO) rendelt német pont x Ft/pont érték
figyelembevételével kell meghatározni az alábbi díjtételek alapján:
Laboratóriumi vizsgálat esetén

4 Ft/pont

Röntgen és egyéb diagnosztikai vizsgálat esetén

6 Ft/pont

Járóbeteg ellátás esetén

6 Ft/pont

A laboratóriumi vizsgálatok a WHO kód táblázatban a 20000-29999 kódszámok alatt
találhatók.
Minden más kódszámú vizsgálatokat a röntgen és egyéb diagnosztikai vizsgálatok, illetve a
járóbeteg ellátás díjtételei közé kell besorolni.

Első vizsgálat díja a sürgősségi betegfogadó helyen 1058 pont x 6 Ft/pont, azaz (6.348 )
6.350.-Ft.
A további vizsgálatok szükségességéről az ellátó orvos felvilágosítást ad a vizsgálatra
jelentkezőnek.

A Pécsi Tudományegyetem Cytológiai Laboratóriumába nőgyógyászati cytológiai vizsgálatra
beküldött magyar biztosítással nem rendelkező, valamint EU kártyával rendelkező (3-as és 4es, „E” térítési kategóriájú) betegek esetében az intézményünkben végzett vizsgálati díjon
felül fizetendő díja az alábbi díjtétellel egészül ki:
Pécsi Tudományegyetem Cytológiai Laboratóriumában végzett nőgyógyászati cytológiai
vizsgálat díja 5.000 Ft, melyet a kenetvétel időpontjában a beteg az intézmény házipénztárába
köteles befizetni az elvégzett vizsgálat térítési díjának befizetésével egyidejűleg.
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2. sz. melléklet
Adatszolgáltatás a térítésköteles fekvőbeteg és járóbeteg ellátásról

Osztály / szakrendelés megnevezése:
Beteg neve
anyja neve
születési hely, idő
Állampolgársága
Lakcím
Felvétel jellege
Időpontja
Elbocsátás időpontja
Műtétek, beavatkozások felsorolása:
Megnevezés

HBCS besorolás adatlap
alapján

Diagnosztikai és egyéb vizsgálatok:
Megnevezés/WHO
kód

Kelt:…………………………..

német pont

…………………………………...
kezelő orvos aláírása, bélyegzője
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3. sz. melléklet
A krónikus belgyógyászat és az ápolási osztály térítési díjai
Ezúton tájékoztatjuk tisztelt betegeinket és hozzátartozóikat, hogy
-

azon betegeknek, akik a Krónikus Belgyógyászati osztály ellátását kívánják igénybe
venni, az alábbi díjszabás alapján kell kényelmi díjat fizetniük:




a felvétel napjától a 14. napig a kényelmi szolgáltatás díja: 1.500 Ft/nap
a 15. ápolási naptól a 60. napig 2.000 Ft/nap : a kényelmi szolgáltatás mellett
gyógytorna biztosítása
a 61. naptól a 180. napig 2.500 Ft/nap: a kényelmi szolgáltatás mellett gyógytorna,
fizikoterápia és légzőtorna biztosítása
a 181. naptól távozásig 3.000 Ft/nap: a kényelmi szolgáltatás mellett gyógytorna,
légzőtorna fizikoterápia és masszázs biztosítása



-

az Ápolási osztályon nyújtott ellátás kényelmi térítési díja az alábbiak szerint
módosul:



a felvétel napjától a 180. napig 2.300.-/nap: a kényelmi szolgáltatás mellett
gyógytorna, légzőtorna biztosítása
a 181. naptól a 180. napig 2.500.-/nap: a kényelmi szolgáltatás mellett gyógytorna,
légzőtorna fizikoterápia biztosítása



A kényelmi szolgáltatás magában foglalja:
 az ápolttal kapcsolatos egészségügyi (ápolási) feladatok teljesítését,
 folyamatos orvosi ellátást
 az ápolt szomatikus (testi) állapotának javítását szolgáló tevékenység mellett
 pszichés (lelki) segítő foglalkozást,
 az osztály közös – ápoltat közvetlenül szolgáló – helyiségeinek és felszerelési
tárgyainak használatát,
 2 – 3 - 6 ágyas betegszobai elhelyezést.
 felújított vizesblokkok számának emelésével hotelszolgáltatás biztosítása
Az intézmény dolgozóinak közeli hozzátartozója számára 10% térítési díj kedvezményt
biztosítunk.
A 43/1999 (III.3.) Korm. Rendelet alapján az Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő által
maximálisan finanszírozott és igénybe vehető napok száma 180 nap/év, a következő 180 nap
már degresszióval számolt díjtétel.
Amennyiben az ápolt elbocsátása és ismételt felvétele 180 napon belül történik a fent nevezett
osztályokon, úgy az előzmények összeadódnak, melyek figyelembe vételével állapítjuk meg
az ápolási díj mértékét.
Fenti szolgáltatáson túl - egyéni kezdeményezésre - saját költségen rendszeresen igénybe
vehető fodrász, gyógypedikűrös szolgáltatása.
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4. sz. melléklet

A foglakozás-egészségügyi ellátás térítési díjai 89/1995. (VII. 14.) Korm. rendelet
a foglalkozás-egészségügyi szolgálatról alapján

Foglalkozás
eü.oszt.

Éves díj (1 fő)

"A"
"B"
"C"
"D"

10.000.-Ft
8400.-Ft
6800.-Ft
5000.-Ft

Intézetünk a rendeletben meghatározott díjtételek 100%-ért vállalja a szolgáltatást.
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5. sz. melléklet
ÁLTALÁNOS EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT FELMÉRŐ
ÉS SZŰRŐ PROGRAM

a prevenciós tevékenység keretében felnőtt korosztály részére

A program költsége: 40.000 Ft/fő
(a választható vizsgálatok költségeit nem tartalmazza)
Betegség
esetén
további
kivizsgálás
és
kezelés
(egészségügyi
által finanszírozott)
A teljes kivizsgálás időigénye 2 munkanap előre meghatározott időpontokban.

biztosítás

A program tartalma:

 Labor (Pécsi Tudományegyetem Laboratóriumi Medicina Intézet)
Mintavétel helye: Komlói Egészségcentrum.

 EKG (Dr. Hermesz Károly főorvos)
 Mellkas röntgen (Dr. Lovász Orsolya osztályvezető főorvos)
 Hasi ultrahang, pajzsmirigy ultrahang (Dr. Sebestyén Margit főorvos)
 Nőgyógyászati / urológiai vizsgálat

(Dr. Nyirati Ferenc főorvos/Dr. Fábos Zoltán egyetemi adjunctus)

 Bőrgyógyászati szűrés (Dr. Péter Iván klinikai főorvos)
Választható vizsgálatok:

 Kardiológia (echocardiograph, terheléses vizsgálat)

20.000,-Ft

(Dr. Hermesz Károly főorvos)

 Légzésfunkció (Dr. Lovász Orsolya osztályvezető főorvos)

2.000,-Ft

 Carotis ultrahang (Dr. Sebestyén Margit főorvos)

7.500,-Ft

 Allergia-teszt (Dr. Lovász Orsolya. osztályvezető főorvos)

4.000,-Ft

 Proctológiai szakvizsgálat

4.000,-Ft

(Dr. Hóbor Béla főorvos)

További információ és előzetes időpont egyeztetés a 72/582-342-es telefonszámon
munkanapokon 8.00 és 15.00 óra között.
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6. sz. melléklet
Mellkasi szűrővizsgálatokért (tüdőszűrés) fizetendő díj

A kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető betegségek megelőzését és korai
felismerését szolgáló egészségügyi szolgáltatásokról és a szűrővizsgálatok igazolásáról szóló
51/1997. (XII.18.) NM rendelet 2. számú melléklete értelmében 40 éves kor felett évente egy
alkalommal vehető igénybe a jogszabály alapján a mellkas-szűrővizsgálat.
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
térítési díja
1 700 Ft.
Azon munkáltatók dolgozói, akik intézményünkkel foglalkozás- egészségügyi szerződést
kötöttek, a szerződésben szereplő vállalási díj magában foglalja az éves kötelező tüdőszűrés
árát is.
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7. sz. melléklet
Kötelezvény
a beteg vagy hozzátartozója, törvényes képviselője saját kezdeményezésére
történő egészségügyi szolgáltatás igénybevételére
Alulírott ............................................................ sz. hely, idő: .....................................................
Anyja neve: ......................................................adószáma: .........................................................
Lakcíme: ...........................................................TAJ száma: .......................................................
kérem, hogy a Komlói Egészségcentrum, Bányászati Utókezelő és Éjjeli Szanatórium
Egészségügyi Központban…………. ..................................-tól
(év, hó, nap) .....................................................-ig (év, hó, nap) terjedő időszakban számomra
részleges vagy teljes térítési díj megfizetési mellett, a következő szolgáltatásokat nyújtsák:
A vizsgálati és terápiás rendtől való eltérés, többletápolás vagy egyéb szolgáltatási díj
valamint egészségbiztosító által nem finanszírozott ellátás:
Megnevezés:
..................................

Egységár:
............................

Igénybevett mennyiség: Fizetendő összesen:
......................................
...................................

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

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

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

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

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

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

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

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

Az ellátásommal kapcsolatosan felmerült összeget elismerem és kötelezem magam, hogy az
ellátás igénybevételét követően annak kiegyenlítéséről gondoskodom. Ellenkező esetben az
intézmény hatósági úton jár el a tartozás behajtása érdekében és késedelmes fizetés esetére a
Ptk. Szerint meghatározott kamatot köt ki.
Elismerem, hogy fizetési kötelezettségemről előzetesen tájékoztatást kaptam.
Komló, ................év ............................... hó .............nap

..............................................................
Aláírás
..............................................................
Személyi azonosító
Tanú I.
..............................................................
név, aláírás
..............................................................
szig.sz.
..............................................................

Tanú II.
.......................................................................
név, aláírás
.......................................................................
szig. sz.
.......................................................................

lakcím

lakcím
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KOMLÓI EGÉSZSÉGCENTRUM
H-7300 KOMLÓ, MAJÁLIS TÉR 1.
TEL.: (36 72) 582 340
FAX: (36 72) 482 045
8. sz. melléklet
Térítési díj ellenében igénybe vehető
egészségügyi szolgáltatások térítési díja

1.

Lőfegyvert munkakörükből eredően tartani szándékozó, illetve tartó
személyek (I. csoport) lőfegyvertartásra való egészségi alkalmasságának
pszichológiai vizsgálata
a) első fokon
b) másodfokon

7 200 Ft
12 000 Ft

2. * Lőfegyvert tartani szándékozó, illetve tartó, valamint
elöltöltő fegyvert vadászati célra használni
szándékozó, illetve használó személyek (II. csoport)
alkalmassági vizsgálata
A. orvosi alkalmassági vizsgálat
a) ha a 40. életévét még nem töltötte be:
aa) első fokon
ab) másodfokon

7 200 Ft
10 800 Ft

b) ha a 40. életévét betöltötte, de a 60. életévét
még nem érte el:
ba) első fokon

4 800 Ft

bb) másodfokon

7 200 Ft

c) ha a 60. életévét betöltötte, de a 70. életévét
még nem érte el:
ca) első fokon

2 500 Ft

cb) másodfokon

4 800 Ft

d) ha a 70. életévét betöltötte:
da) első fokon

1 700 Ft

db) másodfokon

3 200 Ft

B. pszichológiai alkalmassági vizsgálat
a)

első fokon

b)

másodfokon

7 200 Ft
12 000 Ft
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3. *

KOMLÓI EGÉSZSÉGCENTRUM
H-7300 KOMLÓ, MAJÁLIS TÉR 1.
TEL.: (36 72) 582 340
FAX: (36 72) 482 045
Gépjármű-vezetői, belvízi hajózási szolgálati és
belvízi kedvtelési célú vízijármű-vezetői alkalmassági
vizsgálat
a) * ha a 40. - gépjármű-vezetői alkalmassági
vizsgálat esetén az 50. - életévét még nem töltötte
be:
aa) első fokon
ab) másodfokon

7 200 Ft
10 800 Ft

b) * ha a 40. - gépjármű-vezetői alkalmassági
vizsgálat esetén az 50. - életévét betöltötte, de a
60. életévét még nem érte el:
ba) első fokon

4 800 Ft

bb) másodfokon

7 200 Ft

c) ha a 60. életévét betöltötte: de a 70. életévét
még nem érte el:
ca) első fokon

2 500 Ft

cb) másodfokon

4 800 Ft

d) ha a 70. életévét betöltötte:
da) első fokon

1 700 Ft

db) másodfokon

3 200 Ft

4.

Alkohol szintjének kimutatása érdekében végzett vérés vizeletvétel

5.

Kábítószer szintjének kimutatása érdekében végzett

4 800 Ft

a)

vérvétel

3 200 Ft

b)

vizeletvétel

1 600 Ft

6.

Látlelet készítése és kiadása

3 500 Ft

7.

Részeg személy detoxikálása

7 200 Ft

8.

Kábítószer hatása alatt álló személy akut ellátása

7 200 Ft

9.

Tengeri hajózási egészségi alkalmassági vizsgálat
a) tengeri hajózási szolgálatot teljesítő személy
alkalmassági vizsgálata
aa) az egészségi alkalmasság első vizsgálata

19 200 Ft
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KOMLÓI EGÉSZSÉGCENTRUM
H-7300 KOMLÓ, MAJÁLIS TÉR 1.
TEL.: (36 72) 582 340
FAX: (36 72) 482 045
ab) az egészségi alkalmasság időszakos
vagy soron kívüli vizsgálata

15 600 Ft

b) I. és II. osztályú tengeri kedvtelési célú tengeri
vízijármű-vezetők alkalmassági vizsgálata
ba) az egészségi alkalmasság első vizsgálata
bb) az egészségi alkalmasság időszakos
vagy soron kívüli vizsgálata

12 000 Ft
9 700 Ft

c) III. és IV. osztályú tengeri kedvtelési célú
tengeri vízijármű-vezetők alkalmassági vizsgálata
ca) az egészségi alkalmasság első vizsgálata

9 700 Ft

cb) az egészségi alkalmasság időszakos
vagy soron kívüli vizsgálata

7 200 Ft

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

7 200 Ft

11. Hivatásos sportolók sportegészségügyi vizsgálata

9 700 Ft

12. Hivatásos sportolók további sportegészségügyi
szakvizsgálata

Az adott ellátásnak
a
közfinanszírozásban
érvényesíthető díja

13. 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

28 700 Ft

ab) időszakos vizsgálat

16 100 Ft

b) 2. egészségügyi osztály
ba) első, illetve kibővített (terheléses EKG
vizsgálatra is kiterjedő) vizsgálat
bb) időszakos vizsgálat

13 800 Ft
9 200 Ft

c) 3. egészségügyi osztály
ca) első, illetve kibővített (terheléses EKG,

28 700 Ft
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KOMLÓI EGÉSZSÉGCENTRUM
H-7300 KOMLÓ, MAJÁLIS TÉR 1.
TEL.: (36 72) 582 340
FAX: (36 72) 482 045
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.

16 100 Ft
1 700 Ft

15. * A foglalkoztathatóság szakvéleményezése
a)

közfoglalkoztatási jogviszonyhoz szükséges
szakvélemény esetén

1900 Ft/fő/eset

b) * a büntetésként kiszabott közérdekű munka
végrehajtásához szükséges szakvélemény
esetén

1900 Ft/fő/eset

az a) és a b) pontban nem említett esetben

3300 Ft/fő/eset

c)

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

2 000 Ft
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KOMLÓI EGÉSZSÉGCENTRUM
H-7300 KOMLÓ, MAJÁLIS TÉR 1.
TEL.: (36 72) 582 340
FAX: (36 72) 482 045
9. sz. melléklet

Külföldi állampolgárok ellátása
87/2004. (X. 4.) ESzCsM rendelet a Magyar Köztársaság területén tartózkodó,
egészségügyi szolgáltatásra a társadalombiztosítás keretében nem jogosult személyek
egészségügyi ellátásának egyes szabályairól alapján

1. lépés: TAJ szám helyére az állampolgárságot kel beírni.
2. lépés: A TAJ szám típusához a 3 számot kell kiválasztani ez az útlevél
3. lépés: Személyes adatok kitöltése
4. lépés: Ha van a betegnek EU kártyája, akkor a személyi adatoknál az EU adatlapot
minden esetben ki kell tölteni
5. lépés: Ha nincs a betegnek EU kártyája, akkor a beteg minden esetben fizetni fog. A
térítési kategória 4-es lesz!
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KOMLÓI EGÉSZSÉGCENTRUM, BÁNYÁSZATI UTÓKEZELŐ ÉS
ÉJJELI SZANATÓRIUM EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT
H-7300 KOMLÓ, MAJÁLIS TÉR 1.
TEL.: (36 72) 582 340
FAX: (36 72) 482 045

10. sz. melléklet
Szolgáltatás térítési díjai
7300 Komló Sikonda, Fürdő utca 4. telephelyen
I. kategória „hagyományos”, alap szintű hotelszolgáltatás étkezéssel:
2.000 Ft/nap/fő
Étkezés nélkül (előző napi érkezés esetén)
1000 Ft/nap/fő
kategória „emelt szintű” hotelszolgáltatás étkezéssel:
(szobánként TV, telefon, vizesblokk, hűtő)

2.500 Ft/nap/fő

II. kategória „apartman ellátás” étkezéssel:
(1-2-3 szobás összkomfortos apartman)

3.000 Ft/nap/fő

III. kategória „kiemelt apartman” étkezéssel:
(3 szoba, konyha, két fürdőszoba, légkondicionált)

4.500 Ft/nap/fő

Járóbeteg ellátást igénybevevők számára pihenőszoba biztosítása 08.00-15.00-ig: 1000Ft/nap
Fenti díjakból a BDSZ szakszervezeti tagok és családtagjaik részére 5%-os kedvezményt
biztosítunk!
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KOMLÓI EGÉSZSÉGCENTRUM, BÁNYÁSZATI UTÓKEZELŐ ÉS
ÉJJELI SZANATÓRIUM EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT
H-7300 KOMLÓ, MAJÁLIS TÉR 1.
TEL.: (36 72) 582 340
FAX: (36 72) 482 045

11. sz. melléklet
Térítési díj ellenében igénybe vehető
plusz szolgáltatások térítési díjai:




















gyógytorna:
kénpakolás
paraffin-pakolás
Ritex-pakolás
ultrahangos kezelés
rövidhullám kezelés
elfó
galván kezelés
selektív ingeráram kezelés
diadinamique
magnetoterápia
Tens kezelés
gyógymasszázs
teremtorna
futópad
sószoba
infraszauna
Hivamat kezelés

350 Ft
250 Ft
250 Ft
300 Ft
450 Ft
100 Ft
350 Ft
550 Ft
350 Ft
200 Ft
200 Ft
250 Ft
1.050 Ft
850 Ft
10 Ft/10 perc
600 Ft/45 perc*
200 Ft/ 10 perc/ 2 fő
1500 Ft/kezelés

*A Komlói Légúti Betegek Egyesületének tagjai számára 50% kedvezményt biztosítunk.
Nem biztosított magyar vagy külföldi állampolgárok által fizetendő térítési díjak
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KOMLÓI EGÉSZSÉGCENTRUM, BÁNYÁSZATI UTÓKEZELŐ ÉS
ÉJJELI SZANATÓRIUM EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT
H-7300 KOMLÓ, MAJÁLIS TÉR 1.
TEL.: (36 72) 582 340
FAX: (36 72) 482 045

ÖNKÖLTSÉG SZÁMÍTÁS
Térítési díjak megállapításához

1.

Laboratóriumi vizsgálat térítési díjai:

A laboratóriumi ellátás intézményünkben 2007 óta közbeszerzési eljárással kiszervezett
ellátás. A megkötött közreműködői szerződés eredményeként a Pécsi Tudományegyetem
Klinikai Központja a laboratóriumi német pontokat 1,27 forint / német pont értéken
számlázza ki intézményünk részére. Ezen díjon felül intézményünknek az ellátással felmerült
más költsége nem keletkezik.
2.

Járóbeteg ellátás térítési díjai:

A 2016. I. negyedéves kontrolling adatok alapján az egy német pontra eső közvetlen költség*:
 Humán költségek: 1,54 Ft/ német pont
 Anyagok 0,98 Ft/ német pont
 Vásárolt szolgáltatások: 0,04 Ft/ német pont
 ÁFA 0,03 Ft/német pont
A 2016. I. negyedéves kontrolling adatok alapján az egy német pontra eső közvetett költség*:
0,11 Ft/német pont
A 2016. I. negyedéves kontrolling adatok alapján az egy német pontra eső összes költség*:
2,7 Ft/ német pont
*Az önköltségszámítási szabályzatban leírtak alapján.
3.

Foglalkozás-egészségügyi ellátás díjai:

Egy esetre jutó összes költség 20’ –es egy esetre jutó idő esetében (ÁNTSZ engedélyben
szereplő 30 óra figyelembevételével): 3 349 Ft/ eset
4.

Ápolási osztály esetében

A 2016. I. negyedéves kontrolling adatok alapján az ápolási napra eső közvetlen költség*:
 Humán költségek: 3318 Ft/ ápolási nap
 Anyagok: 442 Ft/ ápolási nap
 Vásárolt szolgáltatások: 1061 Ft/ ápolási nap
 ÁFA A 2016. I. negyedéves kontrolling adatok alapján az egy ápolási napra eső
közvetett költség*: 250 Ft/ ápolási nap
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A 2016. I. negyedéves kontrolling adatok alapján az egy ápolási napra eső közvetett költség*:
2550 Ft/ ápolási nap
A 2016. I. negyedéves kontrolling adatok alapján az egy ápolási napra eső összes költség*:
7621 Ft/ ápolási nap
NEAK finanszírozás összege: 5600 Ft/ ápolási nap
5.

Krónikus belgyógyászati osztály esetében

A 2016. I. negyedéves kontrolling adatok alapján az ápolási napra eső közvetlen költség*:
 Humán költségek: 2843 Ft / ápolási nap
 Anyagok: 573 Ft/ ápolási nap
 Vásárolt szolgáltatások: 1119 Ft/ ápolási nap
 ÁFA : 279 Ft/ ápolási nap
A 2016. I. negyedéves kontrolling adatok alapján az egy ápolási napra eső közvetett költség*:
2243 Ft/ ápolási nap
A 2016. I. negyedéves kontrolling adatok alapján az egy ápolási napra eső összes költség*:
7057 Ft/ nap
NEAK finanszírozás összege: 6720 Ft/ ápolási nap
6.

Egészségügyi állapot felmérő és szűrő program

Egy esetre jutó átlagos összköltség : 2000 Ft/ eset
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