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ELOTERJE
a Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény Térítési Szabályzatának jóváhagyásáról
Tisztelt Népjóléti Bizottság!
A térítési díj el lenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról
szóló 284/1997. (XI I. 23.) Korm. rendelet 1. § (6) bekezdése kimondja , hogy „Az állami és
önkormány zati tulajdonban lévő egészségügyi szolgáltató hatáskörében megállapítható
térítési díjak megállapításának, nyilvánosságra hozatalának és befizetésének rendjét,
valamint a szolgáltató által megállapított térítési díj mérséklésére, illetve elengedésére
vonatkozó rendelkezéseket a szolgáltató - a fenntartó által jóváhagy ott • szabályzatban
állapítja meg." Ugyanezen jogszabály 2. § (8) bekezdése szerint „A kötelező
egészségbiztosítás ellátásai keretébe nem tartozó és a 2. számú mellékletben nem szereplő
egészségügyi szolgáltatások térítési díját az egészségügyi szolgáltató az 1. §
rendelkezéseinek figyelembevételével állapítja meg, azzal, hogy a pneumococcus baktérium,
a human papilloma vírus és az influenza megbetegedés elleni immunizálásért nem kérhető
térítési díj."

A Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény (a továbbiakban : Intézm ény) érvényes Té rítési
Szabályzatát - mely a Népjóléti és Intézményfelügyeleti Főosztá l yon megtekinthető - (a
továbbiakban: Szabályzat) az Egészségügyi, Szociális és Esé l yegyen l őség i Bizottság 2/2018
(1.24.) ök. számú határozatával hagyta jóvá , melynek - többek között a CT diagnosztikai
szakrendelés elindulása miatti új térítési d íjak bevezetése, illetve a beuta ló nélkül is igénybe
vehető ellátások térítési díj kötelezettségének pontosítása
miatt - az alábbi szerinti
módosítását kezdeményezte az Intézmény.
1./ 2020. szeptember 2-án átadásra kerül a nemrégiben beszerzett CT-diagnosztikai
készülék. A CT berendezés és a vele végezhető vizsgálatok NEAK által történő
fin anszírozása csak többletkapacitás befogadását követően lehetséges. Az Intézmény
több alkalommal nyújtott be ez irányú kérelmet a Többletkapacitási Bizottságnál ,
azonban eddig ez nem járt sikerrel.
Az Önkormányzat a kerületi lakosok részére térítésme ntesen kívá nja biztosítani a CT
vizsgálatokhoz t ö rténő hozzáférést. En nek érdekében a térítésmentes hozzáférésre
vonatkozó szabályokról is a Szabályzatban szükséges rendelkezni. Az elfogadásra
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kerülő Szabályzatban részletesen meghatározásra kerültek a térítésmentes vizsgálatra

vonatkozó jogosultsági szabályok.

2.1 Augusztus 1 -jétől a koronavírus kim utatására alkalmas PCR vizsgálatot az állam
térítésmenetesen már nem biztosítja. Mivel az Intézmény laboratóriuma ilyen vizsgálatot
nem végez, ezért egy külső szolgáltatóval törté n ő szerződés alapján biztosítható a
minták levétele és a megfele l ő laboratóriumba szá llítása. Ezen új szolgáltatás térítési
díja szintén bekerül az új Szabályzatba.
3./ Új szolgáltatás kerül bevezetésre a nőgyógyászati szakrendelésen, melyhez NEAK
finanszí rozás nem jár, ezért szükséges a kezelés térítési díjának pontos
meghatározása.
4./ A beutaló köteles ellátások beutaló nélkül történő igénybevétel esetén fizetendő térítési
díj kötelezettségekre vonatkozó rendelkezések pontosításra kerültek annak érdekében,
hogy egyértelmű legyen milyen esetekben és milyen feltételek mellett vehető igénybe az
ellátás térítési díj megfizetése mellett.
A

sürgősség i előterjesztést

működésbe

a CT-berendezés 2020. szeptember 2-én
állítása indokolja.

történő

átadása és

Kérem a tisztelt Bizottságot, tárgyalja meg az előterjesztést és a 3. melléklet szerinti
tartalommal hagyja jóvá a Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény Térítési Szabályzatát.
Budapest, 2020. augusztus
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Témafelelős:

Cse rdiné Németh Angéla
polgármester

Népjóléti és Intézményfelügyeleti
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1. melléklet: Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény főigazgató főorvosának levele
2. melléklet: Térítési Szabályzat tervezet szövege
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5. Háttéranyag a Népjóléti és Intézményfelügyeleti Főosztályon található.
6. Meghívandók: Peskóné Dr. Buzna Andrea főigazgató főorvos , Dr. Kovács Imre
gazdasági igazgató
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Határozati j avaslat:
A Népjóléti Bizottság úgy dönt, hogy az ... ../2020. iktatószámú előterjesztés 3. mellékletében
szereplő tartalommal jóváhagyja a Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény Térítési
Szabályzatát.
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Felelős:

polgármester
Határidő: 2020. szeptember 2.
Jogszabályi hivatkozások:
a térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítési
díjáról szóló 28411997. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. § (6) bekezdése, 2. § (8)
bekezdése,
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41 . § (3)

bekezdése.
az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 3. § w) pontja
A határozati javaslatok elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges!
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Dr. Vass László
Egészségügyi Intézmény

Térítési Szabályzat

1152 Budapest, Rákos út 77/a

TÉRÍTÉSI SZABÁLYZAT
10. sz. kiadás
Érvényes és alkalmazandó 2020.

napjától.

Készítette: ....................................... .
Dr. Kovács Imre
gazdasági igazgató

Kiadást elrende lte: ............................... ..... ... .
Peskóné Dr. Buzna Andrea
föigazga tó főorvos

Kiadás

e l őtt

átvizsgálta: ............................... .
Szernán Éva
MIR vezető tisztségv i se l ő

Jóváhagyta:
Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat
Népjóléti Bizottsága
számú határozatával.
Jelen Szabályzat Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Dr. Vass László
Egészségügyi Intézmény tulajdonát képezi. Bárki részére történő átadásához, másolásához az
Intézmény fő i gazgató főorvosának írásos engedélye szükséges.

A Szabályzat mindenkor érvényes változata a számítógépes hálózaton érhető el. A
kinyomtatott példány nem hivatalos, csak a nyomtatás időpontjában igazolható
annak érvényessége.

A nyomtatás dátuma : 2020.08.31

Dr. Vass László
Egészségügyi Intézmény
Térítési Szabályzat
1152 Budapest, Rákos út 77/a
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1. A SZABÁLYZAT CÉLJA ÉS HATÁLYA
Jelen Szabályzat célja, hogy a Budapest Főváros XV . kerületi Önkormányzat Dr. Vass László
Egészségügyi Intézmény (a továbbiakban: Egészségügyi Intézmény) mint egészségügyi
szolgáltató a hatáskörében megállapítható térítési díjak megállapításának, nyilvánosságra
hozatalának és befizetésének rendjét, valamint az általa megállapított térítési díj mérséklésére,
illetve elengedésére vonatkozó rendelkezéseket megállapítsa a térítési díj ellenében igénybe
vehető egyes egészségügyi szo lgáltatások térítési díjáról szóló 28411997. (XII. 23.) Korm.
rende letben fog laltaknak megfe lelően.
Az Egészségügyi intézmény hatáskö rébe nem tartozó, a kötelező egészségbiztosítás ellátásai
keretében igénybe nem vehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díját a térítési díj
ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítés i díjáró l szóló 284/ 1997.
(XII. 23.) Korm. rendelet szabályozza.

II. A S ZABÁL YZA T HATÁLY A
Je len Szabályzat hatálya kiterjed az Egészségügyi Intézményre, az intézmény összes orvosi
rende lőjére (kivéve a privatizált alape llátás praxisait), az ott dolgozó köza lkalmazottakra,
illetve az intézménnyel egyéb szerződéses kapcsolatban álló egészségügyi ellátásban részt
vevő foglalkoztatottakra, mint szolgáltatóra, valamint a szolgáltatást i génybevevő biztosított
és nem biztosított személyekre.
Az Egészségügyi Intézmény szolgáltatásait igénybe vevő (pl. fog lalkozás egészségügyi
ellátás) cégekre a külön szerződésben foglaltak a mérvadók.

III. HIVATKOZÁSOK
Kül ső

jogszabályi
> A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e
szolgáltatások fed ezetérő l szóló 1997. évi LXXX. törvény,
> a társadalombi ztosítás ellátásaira és a magánnyugdíj ra jogosultakról, valam int e
szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló
19511997. (Xl. 5.) Korm. rendelet,
> a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szó ló 1997. évi LXXXIII. törvény,
> a köte lező egészségbiztosítás ellátásairól szó ló 1997. évi LXXXIII. törvény
végrehajtásáról szóló 2 1711997. (X II . 1.) Korm. rende let,
> az egészségü gyről szó ló 1997. évi CLIV. törvény,
> az egészsegugyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő
finanszírozásának részletes szabályairól szóló 4311999. (III. 3.) Korm. rendelet,
,_ a sürgős szükség körébe tartozó egyes egészségügyi szolgáltatásokról szóló
52/2006. (XII. 28.) EüM rendelet,
> a magyar egészségbiztosítás szolgáltatása inak nyújtására sze rződött szolgáltatók
számára az Európai Gazdasági Térség tagállamaiból , Svájcból valamint a Magyar
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Köztársasággal egészségügyi ellátásra vonatkozó egyezményt kötött államokbó l
személyek egészségügyi ellátásáró l szóló Finanszírozói tájékoztató,
a térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítési
díjáró l szóló 28411997. (XII. 23.) Korm. rendelet,
a fogla lkozás-egészségügyi szo lgálatról szóló 89/1995. (V ll. 14.) Korm. rende let
az egészségügyi szakellátás társada lombiztosítás i finanszírozásának egyes
kérdése iről szó ló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet,
az Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható járóbeteg-szakellátási
tevékenységek meghatározásáról, az igénybevétel során a lkalmazandó
e lszámolhatósági fe l tételekrő l és szabályokról, valamint a teljesítmények
elszámo lásáról szó ló 9/20 12. (II. 28.) NEFMI rendelet,
a közérdekű adat iránti igény telj esítéséért megállapítható költségtérítés mértékéről
szóló 301/20 16. (IX. 30.) Korm. rendelet.
érkező

~
~
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Y
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Belső

Intézményi
~ INT-SZAB. 18. Szervezeti és Működés i Szabályzat
> INT-SZAB. 40. Járóbeteg Szakellátás, Gondozás, Konzilium zabályzat
~ INT SZAB. 59. Gazdálkodási Szabályzat
~ INT-SZA B. 47. Pénz és értékkezelési Szabályzat

IV MEGHATÁROZÁSOK
E. Alap: Egészségbizt osítási Alap
Finanszírozó: Nemzeti Egészségbiztosítási A l apkeze l ő
Közfinanszírozott ellátás: a köte l ező egészségbiztosítás ellátása iról szóló 1997. évi
LXXXIII. törvény alapján a társadalombiztosítás keretében térítésmentesen igénybe vehető
ellátás
Lakóhely (tartózkodási hely) : Lakcímkártyával igazolható lakóhely vagy tartózkodási hely
OENO
(WHO)
pontszá m: az
egészsegugyi
szakellátás
társadalombiztosítási
finanszír ozásának egyes ké rdései rő l szóló 9/ 1993. (IV. 2.) NM rendelet 2. számú
mellékletében a járóbeteg-szakellátás tevékenységi kódj aihoz meghatározott pontszám
Sürgős szükség: az egészségi állapotban bekövetkezett olyan változás, ame lynek
következtében azonnali egészségügyi ellátás hiányában a beteg közvetlen életveszélybe
kerülne, illetve súlyos vagy maradandó egészségkárosodást szenvedne.
TAJ szá m: Társadalombiztosítási Azonosító Jel

VÁLT ALÁNOS TUDNIVALÓK
Jelen Szabályzat meghatározza a köte lező egészségbiztosítás ellátásai keretében igénybe nem
vehető (E. Alap által nem fedezett) és az Egészségügy i Intézmény által megállapítható, az
Egészségügyi Intézmény felé térítésköteles egészségügyi szo lgáltatások nyújtásának rendjét
és a térítési díjak mértékét.
Egyes (leggyakrabban e l őfo rd uló) szolgáltatáso k térítési díjainak fe lsorolását j elen
Szabályzat 1. melléklete tartalmazza, míg az 1. mel lékletben nem sze rep lő vizsgálatok,
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eljárások. illetve beavatkozások térítési díja az adott vizsgálat közfinanszírozásban
meghatározott pontszámának és 5 Ft/pont értéknek a szorzataként kerü l ki számításra. (OE 0
(WHO) pontszám x 5 Ft).
Jelen Szabályzat egy kinyomtatott példányát a benne fog lalt térítési díj akkal minden
munkahelyen az ott dolgozók számára el é rhetően kell tárolni. Az elérés az Egészségügyi
Intézmény intranet hálózatán is biztosított.
A térítési díjak adott munkahelyre vonatkozó részét a rendelő elő tt elhelyezett tájékoztató
táblán a betegek számára ki kell függeszteni.
A térítési díj megfizetése minden esetben a szo lgáltatás he lyén, a szo lgáltatás
igénybevételéve l egy idejűl eg, nyugta ellenében történik.
Amennyiben a be fi zető számla kiállítását kéri, a nevet és címet nyomtatott nagy betűk.ke l.
olvashatóan kell ráírni a nyugtára.
Az [ntézmény nevében kizárólag a Pénzügyi és Számvitel i Csoport által kiállított számla
adható ki. A Pénzügyi és Számviteli Csoport ezt utólag (az elszámo lást követően) elkészíti, és
megküldi .
A pénz beszedésének módj át az intézményi Pénz - és Értékkezelési Szabályzat részletesen
szabályozza.
Amennyiben a beteg az ellátás igénybevéte lével egyidejű l eg a térítési díjat nem fizeti be. az
Egészségügyi Intézmény gondoskodik a díj behajtásáról.
Az elsősegél y-nyújtási kötelezettség biztosítási jogviszonytól függet lenül minden magyar és
külföldi állampol gár esetén térítésmentesen fennáll .
S ürgős

szükség: az egészségi állapotban bekövetkezett o lyan változás. amelynek
következtében azonnali egészségügyi e llátás hiányában a beteg közvetl en
életveszélybe kerülne, illetve súlyos vagy maradandó egészségkárosodást szenvedne;
Veszé lyeztető állapot: azaz á llapot, amelyben az azonnali intézkedés hiánya a beteg
vagy más személy életét, testi épségét vagy egészségét közvetlenü l fenyegető
helyzetet eredményezne, illető leg a környezetére közvetlen veszélyt jelentene;

VI. EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSRA JOGOSU LTAK KÖRE ÉS A
BIZTOSÍTÁSI JOGVISZONY IGAZOLÁSA
Az egészségügy i szo lgáltatásra jogosult betegek az egészségügyi szo lgáltatás megkezdése
előtt kötelesek személyi azonosságukat. lakóhe lyüket - hitelt érdemlően igazolni és a
biztosításukra vonatkozó okmányukat bemutatni.
Az egészségügyi ellátásra való jogosultság megállapítása az alábbi személyes adatok
alapj án történik:

A dokumentum kódja: fNT-SZAB-29.
Érvénybelépés ideje: 2020.

Oldalszám: 5/24
Verziószám: 10

Dr. Vass László
Egészségügyi Intézmény
Térítési Szabályzat
1152 Budapest, Rákos út 77/a

>-

Társadalombiztos ítás i Azonosító Jelét (TAJ számot) igazoló okmány vagy az
egészségbiztosítási ellátások megá llapításához szükséges további okiratok,
, személyazonosító adatokat igazo ló okmány (név, szü letési név, anyj a neve,
születési hely, év, hónap, nap),
, állampolgárság,
,_ lakóhely (tartózkodási hely).

TAJ számmal nem

re nd e lkező

biztosított beteg ellátása:

Amennyiben az ellátott beteg TAJ számát az ellátáskor nem tudja igazolni az el látás a 2.
mell éklet szerinti Kötelezvény kitöltésével vehe tő igénybe, és a TAJ szám igazoló okrnány1 a
beteg vagy hozzátartozója 15 napon belül köteles az Egészségügyi Intézménynek bemutatni.
Ha a beteg semmilyen személyazonosító okmánnyal nem rendelkezik. az ellátás
szükségességé rő l azon rendelés orvosa dönt. amelyik rendelésen a beteg az ellátást igénybe
kívánja venn i.
A kü lföldi , illetve kül földi biztos ítással re nde l kező betegek - uniós és egyezmény hatálya alá
bi ztosítottak - egészségügyi ellátását az egészségbiztosítás i szerv (a továbbiakban:
Finanszírozó) álta l kiadott tájékoztató szabályozza.

eső

VII . 1. TÉRÍT ÉSI DÍJ F IZ ETÉSÉR E KÖTELEZETTE K KÖR E
T érítés i díj fizetésére kötelezett az a személy, aki

1/

TAJ azonosító kártyával rendelkezi k, de
r a társadalombiztosítás terhére csak részleges térítés me llett igénybe vehető
szo lgáltatást kíván igénybe venni;
~ a kötelező egészségbi ztosí tás terhére igénybe nem vehe tő ellátást kíván
igénybe venni;
r az ell enőrzése kapcsán a Finanszírozó TAJ e llenő rző rendszere a ,.TAJ
egyéb okból érvényte len„ visszajelzést adj a.

21

Társadalombiztosítási jogviszonnyal nem rende l kező magyar állampolgár;
:;..... kül fóldi állampolgár. és nern tartozik átfogó szociálpoli tikai egyezmény
hatálya alá;
, Európai Egészségb iztosítási Kártyával vagy Kártyahe lyettes í tő nyomtatvánnyal
nem rende lkező EGT állampolgár.
,

Vll. 2. BEUTALÁSI RENDTŐL VA LÓ ELTÉRÉS ESETÉN F IZETENDŐ DÍJ
Az Intézményünkben e lé rhető alább felsorolt szolgáltatások igénybevételéhez beutaló
szükséges:
>- Gasztroenterológia
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Diabetológia
Kardiológia
Ortopédia
Reumatológia
Ideggyógyászat
Száj sebészet
Fogszabályozás
Röntgen, Fogászati röntgen
Ultrahang
Laboratórium
Fizioterápia, Gyógytorna, Gyógymasszázs
Audiológia
Menopausa - Osteoporosis
Pszichológus
Dietetikus
CT diagnosztika

Első alkalommal

a gondozó fe lkeresése esetén beutaló szükséges:
>- Bőr- és nemibeteg gondozó
).... Tüdőgondozó - kivéve, ha a biztosított a tüdőgondozó által nyújtott ellátást a
dohányzásró l történő leszokás támogatása céljából veszi igénybe
>- Onkológiai gondozó

Sürgős

szükség esetén beutaló nélkül is igénybe vehetők a felsorolt szakrendelések az TNTSZAB. 40. Járóbeteg Szakellátás, Gondozás, Konzilium Szabályzatban foglalt szabál yoknak
meg fe l e lőe n.

A beteg kezdeményezésére a szakrendelés orvosa a vizsgálatát követően dönt az azonnali
ellátás szükségességérő l.
Ha a vizsgálat megállapítja, hogy nem szükséges az azonnali ellátás, úgy az orvos a beteget a
beutalásra jogosult orvoshoz irányítj a.
Amennyiben a s ürgős szükség esete nem áll fe nn. a beteg orvosi beutaló nélkül is j ogosult
térítés e llenében igénybe venni a fe lsoro lt szakrende léseket saját indikác ióval, de a térítési díj
megfizetése nem jogosít fel soron kívüli ellátás igénybevéte lére, a beteg ellátására az érintett
szakrendelés betegfogadási listáján szerepl ő legközelebbi szabad időpontban kerülhet sor.
A beutalóval nem rendelkező (saját kérésre j e lentkező) és/vagy biztosítással nem rende l kező
betegek esetében, amennyiben nem akut é l etveszé l yről van szó, az orvos utasítása alapj án az
asszisztens a beteget tájékoztatja a vizsgálat várható költségérő l , az érvényes térítési díjakról
és az ellátás - a betegfogadási lista alapján - várható időpontjáról.
Nem szükséges új beutaló a szakrendelés fe lkereséséhez, ha annak keretében ismételt
szakellátása indokolt.
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Fogszabályozási szakellátás során 18 éves életkorig, ezt követően a középisko la, szakképző
isko la nappali tagozatán fo lytatott tanulmányok ideje alatt az orvosi munka költsége nem
térítendő , a fogtechnika költsége részben vagy teljes mértékben térítendő. A térítés mértéke az
orvos által megállapított elváltozás mértékétő l függ.
A fogszabályozási díjtételek nem tartalmazzák a fogtechnikai termékek árait, azokat az
érvén yben l évő fogtechnikai árlista alapján, külön fogtechnikai csekken szükséges befizetni.
A befizetésről a számlát a fogtechnikai szolgáltató állítja ki. A Szabályzatban nem szerepl ő,
egyéb fogszabályozási tevékenységekre írásbeli áraj ánlatot kell tenni a beteg részére.

VII. 3. CT DIAGNOSZTIKAI VIZSGÁLATOK IGÉNYB EVÉTELE, TÉRÍTÉSI
DÍJA
Az Egészségügyi Intézmény ki zárólag elektív CT diagnoszti kai vizsgálatokat végez 18 éven
fe lül i személyek részére el őj egyzés alapján.
Az
Egészségügyi
lntézményben
a
kötelező
egészségbiztosítás
keretében
az
Egészségbiztosítási Alap terhére térítésmentesen nem vehető igénybe az l. melléklet IV.
pontjában meghatározott CT diagnoszt ikai egészségügyi szolgáltatások, mivel az Intézmény
ezen szolgáltatásokra nem rendelkezik finanszírozási szerződ éssel és közfinanszírozott
kapacitással. A CT diagnosztikai egészsegugyi szo lgáltatás Intézményben történő
igénybevétele esetén térítési díj fizetendő.
Budapest Főváros XV. Kerület Önkormányzata a CT diagnosztikai vizsgálatot a lakcímkártya
adatai szerint XV. kerü leti lakóhell yel vagy tartózkodási hellyel rendel kező személyek részére
évente egy alkalommal térítésmentesen biztosítja.
A XV. kerületi lakóhellyel vagy tartózkodási bellyei nem

rende l kező ,

de a Budapest Főváros
XV. kerületi Polgármesteri Hivatal közti sztvise lői, az önkormányzat fenntartásában működő
költségvetési szerv közalkalmazottai és munkavállalói, valamint az önkormányzat gazdasági
társaságainak munkavállalói - munkáltatói igazolás birtokában - az 1. mell éklet IV. pontj ában
meghatározott szolgáltatás díj egynegyedének megfizetése mellett vehetik igénybe a CT
diagnosztikai egészségügyi szolgáltatást.
A XV. kerületi lakóhellyel vagy tartózkodási hellye l nem

re ndelkező

személyek - kivéve az
e lőző pontban meghatározott személyeket - a 3. me lléklet szerinti nyilatkozat aláírása mellett
az 1. mellékl et IV. pontjában meghatározott szolgáltatási díj at minden esetben kötelesek
megfizetni .
A CT vizsgálatokat közfinanszírozott j áróbeteg-szakellátás és fekvőbeteg-gyógyi ntézet
szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti (beutaló köteles ellátás).
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VIII. TÉRÍTÉSI DÍJAK MÉRSÉKLÉSE ÉS ELENGEDÉSE
A megállapított térítési díj visszafi zetésére vagy mérséklésére engedélyt az Egészségügyi
Intézmény főigazgató főorvosa adhat, a beteg által benyúj tott írásbeli kérelem alapján,
melyben a betegnek indokolnia kell a mérséklés vagy elengedés okát.
A kérelem benyújtására az ellátást követő egy hónapon belül kerü lhet sor.
A kérelmek elbírálása öt munkanapon belül megtörténik. A
Egészségügyi Intézmény főigazgató főorvosa írásban tájékoztatja.

döntésről

a beteget az

IX. MELLÉKLETEK
Azonosító

Megnevezés

1. melléklet

Biztosítással nem rendelkező beteg
és/vagy nem az E. Alap terhére igénybe
vehető szolgáltatások térítési díjai Szakrendelés, Laboratórium,
Alapellátás, CT

2. melléklet

Kötelezvény

3. melléklet

NYILATKOZAT CT diagnosztikai
vizsgálathoz

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
Jelen Szabályzat hatályba lépésével a 20 18. február 7. hatállyal kiadott Szabályzat érvényét
veszti.
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1. MELLÉKLET

1.

Biztosítással nem rendelkező beteg és/vagy nem az E. Alap terhére igénybe
vehető szo lgáltatások térítési díjai - Szakrendelés

Belgyógyászat
Vizsgálat
6.000,-Ft
Kontro ll vizsgálat
4.000.-Ft
Kézi Doppler vizsgálat
3.000,-Ft
Egyéb beavatkozások térítési díja az adott vizsgálat közfinanszírozásban meghatározott
pontszámának és 5 Ft/pont értéknek a szorzataként kerül kiszám ításra. (OE 0 (WHO)
pontszám x 5 Ft).
Gasztroenterológia
Vizsgálat
6.000,-Ft
Kontroll vizsgálat
4.000,-Ft
Helikobakter vizsgálat
4.500,-Ft
Gastroscopia biopsia végzése nélkül
15.000,-Ft
Gastroscopia biopsiaval
20.000,-Ft
Gastroscopos polypectomia
35.000,-Ft
Gastroscopos idegentest eltávolítás
23.000,-Ft
Gastroscopos vérzéscsillapítás
20.000,-Ft
Co lonoscopos vérzéscsillapítás
30.000,-Ft
Co lonoscopia biopsia végzése nél kül
30.500,-Ft
Co lonoscopia biopsiával
32.500,-Ft
Co lonoscopos polypectomia
50.000,-Ft
H2 kilégzéses teszt
2.500.-Ft
Szövettan (mintánként)
19.000,-Ft
Egyéb beavatkozások térítési díj a az adott vizsgálat közfinanszírozásban meghatározott
pontszámának és 5 Ft/pont értéknek a szorzataként kerül kiszámításra. (OENO (WHO)
pontszám x 5 Ft).
Diabetológia
Vizsgálat
6.000,-Ft
Kontroll vizsgálat
4.000,-Ft
Egyéb beavatkozások térítési díja az adott vizsgálat közfinanszírozásban meghatározott
pontszámának és 5 Ft/pont értéknek a szorzataként kerü l ki számításra. (OENO (WHO)
pontszám x 5 Ft).
Sebészet
Vizsgálat
Kontroll vizsgálat
Kontroll kötéscserével
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Kisműtét

15.000,-Ft
Szövettan (mintánként)
19.000,-Ft
Anoscopia
3.000,-Ft
Rectoscopia
7.000,-Ft
Egyéb beavatkozások térítés i díja az adott vizsgálat közfinanszírozásban meghatározott
pontszámának és 5 Ft/pont értéknek a szorzataként kerül kiszámításra. (OENO (WHO)
pontszám x 5 Ft).
Nőgyógyászat

Vizsgálat
Kontroll vizsgálat
Ki sműtét

6.000,-Ft
4.000,-Ft
15.000,-Ft
6.000,-Ft
8.000,-Ft

Ultrahang
Cytológiai vizsgálat díja
Sonocare intim kozmetikai kezelés (alkalmanként)
[a kötelező egészségbiztosítás terhére igénybe nem vehető ellátás]
25.000,-Ft
Egyéb beavatkozások térítési díja az adott vizsgálat közfinanszírozásban meghatározott
pontszámának és 5 Ft/pont értéknek a szorzataként kerül kiszámitásra. (OENO (WHO)
pontszám x 5 Ft).
Fül-orr-gégészet
Vizsgálat
Kontroll vizsgálat

6.000,-Ft
4.000,-Ft
Kisműtét
15.000,-Ft
Allergia vizsgálat (10 allergén)
20.000,-Ft
Sinuscopia
8.000,-Ft
Egyéb beavatkozások térítési díja az adott vizsgá lat közfi nanszí rozásban meghatározott
pontszámának és 5 Ft/pont értéknek a szorzataként kerül kiszámításra. (OENO (WHO)
pontszám x 5 Ft).

Audiológia
Vizsgálat
6.000,-Ft
Kontro ll vizsgálat
4.000,-Ft
Tymphanometria, stapediusreflex
1.500 -Ft
Hallásküszöb mérés
6.500,-Ft
Beszédaudiometri a
2.000,-Ft
Tinnitometria
2.000,-Ft
Szabad hangteres vizsgálat
1.500,-Ft
Gyógyászati segédeszköz beállítása, ill esztése
1.500,-Ft
Gyógyászati segédeszköz használatának betanítása
1.500,-Ft
Egyéb beavatkozások térítési díja az adott vizsgálat közfinanszírozásban meghatározott
pontszámának és 5 Ft/pont értéknek a szorzataként kerül ki számításra. (OENO (WHO)
pontszám x 5 Ft).
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Szemészet
Vizsgálat
Kontroll vizsgálat

6.000,-Ft
4.000,-Ft
Kisműtét
15.000,-Ft
Egyéb beavatkozások térítési díja az adott vizsgálat közfinanszírozásban meghatározott
pontszámának és 5 Ft/pont értéknek a szorzataként kerül kiszámításra. (OENO (WHO)
pontszám x 5 Ft).
Bő rgyógyászat

Vizsgálat
6.000,-Ft
Kontroll vizsgálat
4.000,-Ft
Cauteres műtét
5.000,-Ft/db
Leaseres m űtét
15.000,-Ft /db
Egyéb műtét
15.000,-Ft
Tumor, Anyajegy szűrés
1.000,-Ft/db
Parazita eltávolítás
6.000,-Ft/db
Szövettan (mintánként)
l 9.000,-Ft
Allergia vizsgálat (6 allergén)
15.000,-Ft
Allergia vizsgálat (10 allergén)
20.000,-Ft
Allergia vizsgálat ( 10 allergén fö lött)
25.000,-Ft
Egyéb beavatkozások térítési díja az adott vizsgálat közfinanszírozásban meghatározott
pontszámának és 5 Ft/pont értéknek a szorzataként kerül kiszámításra. (OENO (WHO)
pontszám x 5 Ft).
Drogbeteg gondozás
Vizsgálat
6.000,-Ft
Kontrollvizsgálat
4.000,-Ft
Egyéb beavatkozások térítési díj a az adott vizsgálat közfinanszírozásban meghatározott
pontszámának és 5 Ft/pont értéknek a szorzataként kerü l kiszámításra. (OENO (WHO)
pontszám x 5 Ft).
Ideggyógyászat
Vizsgálat
6.000,-Ft
Kontroll vizsgálat
4.000,-Ft
Egyéb beavatkozások térítési díja az adott vizsgálat közfinanszírozásban meghatározott
pontszámának és 5 Ft/pont értéknek a szorzataként kerül kiszámításra. (OENO (WHO)
pontszám x 5 Ft).
Ortopédia
Vizsgálat
6.000,-Ft
Kontroll vizsgálat
4.000,-Ft
Egyéb beavatkozások térítési díja az adott vizsgálat közfinanszírozásban meghatározott
pontszámának és 5 Ft/pont értéknek a szorzataként kerül kiszámításra. (OE 0 (WHO)
pontszám x 5 Ft).
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Urológia
Vizsgálat
6.000,-Ft
Kontro ll vizsgálat
4.000,-Ft
Kismütét
15.000,-Ft
Ultrahang
6.000,-Ft
Hólyagtükrözés (cystoscopia)
7.000,-Ft
Urofl owrnertia
2.000,-Ft
Katéterezés
3.000,-Ft
Szövettan (mintánként)
19.000,-Ft
Egyéb beavatkozások térítési díja az adott vizsgálat közfinanszírozásban meghatározott
pontszámának és 5 Ft/pont értéknek a szorzataként kerül kiszámításra. (OENO (WHO)
pontszám x 5 Ft).
Onkológia
Vizsgálat
6.000,-Ft
Kontroll vizsgálat
4.000.-Ft
Szövettan (mintánként)
9.000,-Ft
Egyéb beavatkozások térítési díja az adott vizsgálat közfinanszírozásban meghatározott
pontszámának és 5 Ft/pont értéknek a szorzataként kerül kiszámításra. (OENO (WHO)
pontszám x 5 Ft).
Rheumatológia
Vizsgálat
6.000,-Ft
Kontroll vizsgálat
4.000,-Ft
Egyéb beavatkozások térítési díja az adott vizsgálat közfinanszírozásban meghatározott
pontszámának és 5 Ft/pont értéknek a szorzataként kerül kiszámításra. (OENO (WHO)
pontszám x 5 Ft).
Menopausa-osteoporosis
Vizsgálat
6.000,-Ft
Kontroll vizsgálat
4.000,-Ft
Egyéb beavatkozások térítési díja az adott vizsgá lat közfinanszírozásban meghatározott
pontszámának és 5 Ft/pont értéknek a szorzataként kerül kiszám ításra. (OENO (WHO)
pontszám x 5 Ft).
Pszichiátria
Vizsgálat
6.000 -Ft
Kontroll vizsgálat
4.000,-Ft
Egyéb beavatkozások térítési díja az adott vizsgál at közfinanszírozásban meghatározott
pontszámának és 5 Ft/pont értéknek a szorzataként kerül kjszámításra. (OENO (WHO)
pontszám x 5 Ft).
Addiktológia
Vizsgálat
Kontro ll vizsgálat
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Egyéb beavatkozások térítési díja az adott vizsgálat közfinanszirozásban meghatározott
pontszámának és 5 Ft/pont értéknek a szorzataként kerül kiszámításra. (OENO (WHO)
pontszám x 5 Ft).
Tüdőgyógyászat

Vizsgálat
6.000.-Ft
Kontroll vizsgálat
4.000,-Ft
Mellkas röntgen
5.000,-Ft
A llergia vizsgálat (6 allergén)
15.000,-Ft
Légzésfunkciós vizsgálat
4.000,-Ft
Tuberculin próba
5.500,-Ft
Egyéb beavatkozások térítési díja az adott vizsgálat közfinanszírozásban meghatározott
pontszámának és 5 Ft/pont értéknek a szorzataként kerül kiszámításra. (OE 0 (WHO)
pontszám x 5 Ft).
Kardiológia
V izsgálat
6.000,-Ft
Kontroll vizsgálat
4.000, -Ft
Szívultrahang (Echocardiographia)
20.000,-Ft
EKG vizsgálat
3.000,-Ft
Cardiotens-monitorozás:
10.000,-Ft
Holter-monitorozás
15.000,-Ft
Terheléses EKG
15.000,-Ft
Carotis duplex scan vizsgálat
12.000,-Ft
Wiwe-monitorozás
10.000,-Ft/hét
Egyéb beavatkozások térítési díja az adott vizsgálat közfinanszírozásban meghatározott
pontszámának és 5 Ft/pont értéknek a szorzataként kerül kiszámításra. (OE 0 (WHO)
pontszám x 5 Ft).
Szájsebészet
Vizsgálat
Kontroll vizsgálat

6.000,-Ft
4.000,-Ft
Kisműtét
15.000,-Ft
Egyéb beavatkozások térítési díja az adott vizsgálat közfinanszírozásban meghatározott
pontszámának és 5 Ft/pont értéknek a szorzataként kerül kiszámításra. (OE 0 (WHO)
pontszám x 5 Ft).

Fizioterápia, Gyógyto rna
Keze lés
4.000,-Ft/kezelés
Toma
4.000,-Ft/alkalom
Masszázs
2.500,-Ft/15' min.
Egyéb beavatkozások térítési díja az adott vizsgálat közfinanszírozásban meghatározott
pontszámának és 5 Ft/pont értéknek a szorzataként kerül kiszámításra. (OENO (WHO)
pontszám x 5 Ft).
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Röntgen, Ultrahang, Fogászati röntgen
Röntgen (mellkas RTG, csontfelvétel)
5.000,-Ft
Röntgen sorozat (min. 3 db.), felvételenként
4.000,-Ft
Fog (egy fog felvétel) röntgen (filmen vagy CD-n)
2.000,-Ft
Panoráma röntgen (filmen vagy CD-n)
5.000,-Ft
Kontrasztanyagos röntgen vizsgálat
17.000,-Ft
Nyelőcső röntgen vizsgálata kontrasztanyaggal
10.000,-Ft
Hasi ultrahang
10.000,-Ft
Carotis ultrahang
12.000,-Ft
Egyéb ultrahang
7.000,-Ft
Egyéb beavatkozások térítési díja az adott vizsgálat közfinanszírozásban meghatározott
pontszámának és 5 Ft/pont értéknek a szorzataként kerül kiszámításra. (OENO (WHO)
pontszám x 5 Ft).
Egyéb
Infúziós kezelés

Koronavírus PCR vizsgálat (légúti mintából),
mintavétel és külső laboratóriumba történő szállítás
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32.000,-Ft

Oldalszám: 15/24
Verziószám: 10

Dr. Vass László
Egészségügyi Intézmény

Térítési Szabályzat

1152 Budapest, Rákos út 77/a
II.

Biztosítássa l nem

ren delkező

veh e tő

beteg és/vagy nem az E. Alap terhére igény be
szolgáltatások térítési d íj ai - Labora tórium

Vérvétel
Vizsgála tok telj es vérb ő l
Hemoglobin A 1c meghatározás
Mennyiségi vérkép (Automata IV)
Minőségi vérkép
Vörösvérsejt süll yedés
Reticulocyta

500,-Ft
3.000,-Ft
500,-Ft
500,-Ft
500,-Ft
600,-Ft

Klinikai kém iai vizsgálato k, Ion meghatár ozások (szérumból,
(nátrium, káliurn,klór.kalcium, anorganikus foszfo r,
magnézium, vas)

vize l etből,

Kém iai összetevő k (szérumból, vize l etbő l, egyenként)
(vércukor,
karbamid,
kreatinin,
húgysav,
összkoleszterin, HDL-ko leszterin, LDL-koleszterin,
triglicerid , összbilirubin, direkt bilirubin,)
Vércukor-, keményítő terhelés:

egyenként)
300,-Ft

300,-Ft

1.000,-Ft

Enzimaktivitás megha tározások (szérumból, v izeletbő l,egyenként)
(ASAT, ALA T, Garnma-GT, LDH, ALP, CK,
CHE, Amyláz, Lipáz)

500,-Ft

Fehérj e megha tá r ozások (szérumbó l, vize letbő l, egyenként) (összfehérje, albumin)
500,-Ft
Specifikus fehérj e meghatár ozások (szérumból,
CRP, lgG, IgA, IgM, Mu, AST, RF
Anti-TPO meghatározás
lgE meghatározás
EB V specifikus IgM meghatározás
Vas kötő-és

v i zeletbő l,

tra nszpor t fehérje (szérumból, egyenként)
(ferritin, transferrin)
Teljes vaskötő kapacitás (TVK)

Szer ológia i vizsgála tok (szérumból, egyenként)
(ANF, VDRL/RPR, TPHA)
EBV aspecifikus IgM meghatározás
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Véralvadási vizsgálatok (plazmából, egyenként)
Protrombin szint, INR meghatározás
Parciális trombin id ő meghatározás
Fibrinogén szint meghatározás
Thrombin idő meghatározás
D-Dimér teszt

500,-Ft
800,-Ft
800,-Ft
800,-Ft
5.500,-Ft

Hormonszint mérések (szérumból, egyenként)
(Inzulin, T4 szabad frakció, T3 szabad frakc ió,
Thyreoidea Stimuláló Hormon (TSH), Follik ulus
Stimuláló Hormon (FSH), Luteinizáló Hormon (LH),
Prolactin (PL), Ösztradiol (OE), Human ChorioGonadotropin (HCG), Progeszteron (PR), Tesztoszteron
(TEST), Parathormon (PTH))

3.000,-Ft

Tumor marker mérések (szérumból, egyenként)
(AFP,CEA,CA 15-3, CA125 ,CA- 19-9,PSA)

3.000,-Ft

Kórokozó antitest (szérumból, egyenként)
Helicobacter A T
Speciális anaemia vizsgálatok (szérumból, egyenként)
(B 12 Vitamin meghatározás, Folsav meghatározás)
Egyéb vizsgálatok (egyenként)
Általános vizelet és vizelet üledék vizsgálat, gomba vizsgálat,
és egyéb kenet vizsgálat
Terhességi próba
Széklet vér kimutatás immunkémiai vizsgálattal
Izületi fo lyadék és egyéb punktatum vizsg„sejtszám
Székletemésztettség vizsgálat
Digoxin
High sensitive Troponin I
Csontanyagcsere vizsgálat
D-vitam in
Crosslaps (keresztkötések)
Osteocalci n
fenti 3 vizsgálat együtt
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Fizetős

alapcsomag
vi zsgálatok:
vérkép+ We,
vizelet
kémia
és
üledék,
glukóz,
májfunctios vizsg. (bilirubin,direkt bilirubin,GOT,GPT,GGT)
vesefunctios vizsg. (karbamid-ni trogen,kreati n in,húgysav)
cholesterin,triglicerid, ionok (Na, K, C L, serum Fe),
CK (kreatin-kináz)

8.000,-Ft

Elvégzendő

Foglalkozás-egészségügyi vizsgálat
(vérkép, vizelet, vércukor, kreatinin, eGFR, karbamid,
ko leszterin, triglicerid, GOT, GPT, GGT, húgysav, vas)
Allergia vizsgálatok
Allergén specifikus lgE inhalatív panel (30 allergén)
Allergén specifikus IgE nutritív panel 30 allergén)
Táplálék intolerancia IgG vizsgálat alap panel (30 allergén)
Táplálék intolerancia l gG vizsgálat ki egészítő panel (30 allergén)
2 táplálék intolerancia IgG vizsgálat együtt
A fenti panelekhez + vérvétel
+ IgE meghatározás

5.000,-Ft

9.000,-Ft
9.000,-Ft
15.000,-Ft
15.000,-Ft
25. 000,-Ft
500,- Ft
3.000,-Ft

Egyéb beavatkozások térítési díja az adott vizsgálat közfinanszírozásban meghatározott
pontszámának és 5 FUpont értéknek a szorzataként kerül kiszámításra. (OENO (WHO)
pontszám x 5 Ft).
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III.

rendelkező

beteg és/vagy nem az E. Alap terhére igénybe
vehető szolgáltatások térítési díjai - Alapellátás

Biztosítással nem

Háziorvosi ellátás
Háziorvosi alapvizsgálat:
Háziorvosi alapvizsgálat rendelőn kívül:

Fogászati ellátás:
Fogászati szűrővizsgálat
Fogászati kezelések:
Fogmegtartó kezelések:

6.000,-Ft
9.000,-Ft

6.000,-Ft
1 felszín
2 felszín
3 felszín

Foghúzás
Fogászati mintavétel protetikához
Csapos műc sonk
Fogkő eltávolítás (alsó, felső együtt)
Gyári csapos felépítés
Tasak kezelés
Szájnyálkahártya kezelés
Barázda zárás
Gyökértömés (csatornánként)
Lemezes fogpótlás: fémlemez
akrilát lemezes
telj es lemezes
Fogfehérítés (állcsontonként)

Fogszabályozás szakellátás térítési díjai
Konzultáció
Lenyomatvétel / állcsontonként
Orthodonciai mérés kezeléstervezés
Kivehető készülék átadás (állcsontonként)
Multiband készülék ragasztás (állcsontonként)
Gyorstágító ragasztás /Hyrax, stb
Linguális v. palatinális készülék ragasztás
Gyűrű ragasztás /foganként, hiánypótlásnál
Bracket ragasztás/foganként, hiánypótlásnál
Multiband készülék eltávolítás, polírozás, fluoridálás
Gyorstágító eltávolítás / Hyrax, stb/, polírozás, fluoridálás
Linguális és palatinális készülék eltávolítás, polírozás, fluoridálás
Gyűrű eltávolítás /foganként
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10.000,-Ft
12.000,-Ft
3.000,-Ft
14.000,-Ft
10.000,-Ft
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3.000,-Ft
3.000,-Ft
4.000,-Ft
6.000,-Ft
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6.000,-Ft
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Bracket eltávolítás / foganként
Retenciós készülék, retainer ragasztás
Retenciós készülék, retainer eltávolítás, polírozás, fluoridálás
Harapásemelő készítés
Kivehető készülék állítás, ellenőrzés /alkalmanként
MuJtiband készülék állítás, ellenőrzés /állcsontonként

1.000,-Ft
10.000,-Ft
10.000,-Ft
11.000,-Ft
2.000,-Ft
5.000,-Ft

A fogszabályozási díjtételek nem tartalmazzák a fogtechnikai termékek árait, azokat az
érvényben lévő fogtechnikai árlista alapján, külön fogtechnikai csekken szükséges befizetni.

Foglalkozás-egészségügyi szolgá ltatás térítési díjai
Amennyiben a vizsgálatot !!:fil!La munkáltató, regionális munkaügyi központ, települési
önkormányzat vagy szakképző intézmény kéri :

Targonca vezető i engedély
Foglalkozás - egészségügyi vizsgálat:
B kategória
c kategória
D kategória
Szakmai alkalmassági vizsgálat beiskolázás előtt

1.

5.000,-Ft

15.000,-Ft
11 .000,-Ft
9.000,-Ft
6.000,-Ft

Egyéb szolgáltatás térítési díja

RTG, CT felvétel kiadása adathordozón
CD
500,-Ft
DVD
700,-Ft
Egészségügyi dokumentáció másolási/nyomtatási díj a
100,-Ft/oldaJ
(a jogszabályban meghatározott, kötelezően kiadandó dokumentáció kivételével)

Közérdekű

adat iránti igény teljesítéséért megállapítható költségtérítés mértéke
Papír alapon nyújtott fekete-fehér másolat esetén:
A/4-es oldal
12,-Ft/oldaJ
A/3 -as oldal
24,-Ft/oldal
Optikai adathordozón nyújtott másolat
580,- Ft/adathordozó
Elektronikus úton használható egyéb adathordozón nyúj tott másolat esetén az adathordozó
közvetlen önköltsége.
A papír alapon nyújtott másolat költsége csak az adatigénylés teljesítéséhez szükséges
másolt oldalak azon része tekintetében vehető figyelembe, amellyel a másolt oldalak száma
a tízet meghaladja.
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IV.
(a

köte l ező

CT diagnosztika

egészségbiztosítás terhére igé nybe nem ve h e tő ellá tás)

1) A lakcímká r tya ada tai szerint XV. kerületi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel
re nd elkező szem élyek részére évente egy alkalomma l térítés mentes.

2) A XV. kerületi lakóhellyel vagy ta rtózkodási hellyel nem
az alábbi szolgáltatási díj at kötelesek megfizetni:
Agykoponya natív CT vizsgálata
Agykoponya CT vizsgálat natív plusz iv. kontrasztanyagos
Arckoponya natív CT vizsgálata
Arckoponya CT vizsgálata natív plusz iv. kontrasztanyagos
Orbita célzott natív CT vizsgálata
Orbita célzott CT vizsgálata natív plusz iv. kontrasztanyagos
Sella célzott natív CT vizsgálata
Sella célzott CT vizsgálata natív plusz iv. kontrasztanyagos
Bel ső fül célzott natív CT vizsgálata
B el ső fül célzott CT vizsgálata natív plusz iv. kontrasztanyagos
Gerinc CT vizsgálata natív
Gerinc CT vizsgálata natív plusz iv. kontrasztanyagos
Nyaki lágyrész CT vizsgálata natív
Nyaki lágyrész CT vizsgálata natív plusz iv. kontrasztanyagos
Mellkas CT vizsgálata natív
Mellkas CT vizsgálata natív plusz iv. kontrasztanyagos
Teljes has és medence CT vizsgálata natív
Teljes has és medence CT vizsgálata natív plusz iv. kontrasztanyagos
Jzület, végtag CT vizsgálata natív
Izület, végtag CT vizsgálata natív plusz iv. kontrasztanyagos
CT angiográfia (koponya/nyak/mellkas/teljes has/ végtag)

re n delkező

személyek

15.000,-Ft
24.000,-Ft
15.000.-Ft
24.000,-Ft
15.000,-Ft
24.000,-Ft
15.000,-Ft
24.000,-Ft
15.000,-Ft
24.000.-Ft
15 .000,-Ft
24.000,-Ft
15.000,-Ft
24. 000,-Ft
15.000,-Ft
24.000,-Ft
22.000,-Ft
40.000,-Ft
l 5.000,-Ft
24.000,-Ft
35.000,-Ft

3) A XV. kerületi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel nem rendelkező, de a
Buda pest Fővá ros XV. kerületi Polgá rmesteri Hivatal köztisztviselő i, az
önkormányzat fenntartásában műkö d ő költségvetési szerv közalkalmazotta i és
munkavállalói, valamint az önkormányzat gazdasági társaságain ak
mun kavállalói - munká ltatói igazolás birtoká ban - az aláb bi szolgáltatás díj
megfizetése mellett vehetik igénybe a CT diagnosztika i egészségügyi
szolgá ltatást.
Agykoponya natív CT vizsgálata
Agykoponya CT vizsgálat natív plusz iv. kontrasztanyagos
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Arckoponya natív CT vizsgálata
Arckoponya CT vizsgálata natív plusz iv. kontrasztanyagos
Orbita célzott natív CT vizsgálata
Orbita célzott CT vizsgálata natív plusz iv. kontrasztanyagos
Sella célzott natív CT vizsgálata
Sella célzott CT vizsgálata natív plusz iv. kontrasztanyagos
Be l ső fül célzott natív CT vizsgálata
Belső fül célzott CT vizsgálata natív plusz iv. kontrasztanyagos
Gerinc CT vizsgálata natív
Gerinc CT vizsgálata natív plusz iv. kontrasztanyagos
Nyaki lágyrész CT vizsgálata natív
Nyaki lágyrész CT vizsgálata natív plusz iv. kontrasztanyagos
Mellkas CT vizsgálata natív
Mellkas CT vizsgálata natív plusz iv. kontrasztanyagos
Teljes has és medence CT vizsgálata natív
Teljes has és medence CT vizsgálata natív plusz iv. kontrasztanyagos
Izület, végtag CT vizsgálata natív
Izület, végtag CT vizsgálata natív plusz iv. kontrasztanyagos
CT angiográfia (koponya/nyak/mellkas/teljes has/végtag)
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6.000,-Ft
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2. MELLÉKLET
KÖTELEZVÉNY
(UTÓLAG BEMUTATANDÓ TAJ KÁRTYA ESETÉN)

lgénybevevő

neve: ...................... ............................. ...................... ..... ................. ................ ........ .

Születési neve: ............................................................................................................................. .
Anyja leánykori neve: ................... ...................... ............................. ........................ ............. ...... .
Születési helye: ........................... ....... ................... ............................ ............ .. .......... ................... .
Születési ideje:....................... .............. .................................. ................................................. ..... .
Lakóhelye: ........... ................................................................................................................... .... . .
Alulírott igénybevevő mai napon - ellátásom alkalmával - kij elentem, hogy
társadalombiztosításomat igazoló TAJ kártyámat bemutatni nem tudom.
Felelősségem teljes tudatában kötelezem magam arra, hogy az ellátás után a Bp. Főv. XV.
ker. Önk. Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény recepcióján 15 napon belül a TAJ
kártyámat bemutatom.
Tudomásul veszem, hogy amennyiben a TAJ szám e ll enőrzése kapcsán a Finanszírozó TAJ
ell enőrző rendszere a „TAJ egyéb okból érvénytel en" jelzést adja, a hatályos j ogszabályok
alapján meg kell térítenem az igénybe vett egészségügyi szolgáltatásnak az Egészségügyi
Intézmény Térítési Szabályzatában meghatározott díj át.
Vállalom, hogy tartozásomat az Egészségügyi Intézmény felszólítására fe ltétlenül és
haladéktalanul kiegyenlítem. Ennek elmulasztása esetén a tartozás behajtás útján
érvényesíthető.

Budapest, 20 ...... ....... ...................... .

Igénybevevö aláírása
Tanúk:
Tanú neve: ....................................................

Tanú neve: ................................................... .

Születési helye: ...................................... .......

Születési helye: ........................................... .

Születési ideje: ............................................. .

Születési ideje: ............................................ .

Lakcíme: ...... ................................... ............. .

Lakcíme: ..................................................... .

Aláírása: ...... ........................ ...... .... .............. .

Aláírása: ... ....... ...................... .... .................. .

A dokumentum kódja: INT-SZAB-29.
Érvén belé és ide· e: 2020.
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3. MELLÉKLE T
NYILATKOZAT
CT diagnosztikai vizsgála thoz
Al ulírott
Név: - - - - - - - - - - - - - - - - - Lakcím:
- - - - - -- - - - - - - - - Szüle tési hely, idő:
---------------Anyja neve: _ _ _ _ __ _ _ __ _ _ _ _ __
kij elentem, hogy tudomással bírok arró l, hogy
- a D r. Vass László Egészségügyi Intézményben (a to vábbiakban: „Intézmény„) a kötelező
egészségbiztosítás keretében az Egészségbiztosítási Alap terhére térítésmentesen nem
veh ető

igénybe az Intézmény T érítési Szabályzatá ban meghatá rozott CT diagnosztika i
egészségügy i szolgá ltatások, mivel az Intézmény ezen szolgáltatásokra nem rendelkezik
finanszírozási szerződéssel és közfinanszírozott kapacitással. A CT diagnosztikai
egészségügyi szolgáltatás Intézményben történő igénybevétele esetén térítési díj fi ze tendő. A
szolgáltatás díjait megismertem;
- van arra l e hetőség, hogy a CT diagnosztikai egészségügyi szolgáltatást más egészségügyi
intézményben, amely erre finanszírozási szerző désse l és közfinanszírozott kapacitással
rende lkezik, az Egészségbiztosítási Alap terhére, azaz térítésmentesen vegyem igénybe, ennek
ismeretében is a CT diagnosztikai egészségügyi szo lgáltatást az Intézményben kívánom
igénybe venni;
- a CT diagnosztikai egészségügyi szo lgáltatást a lakcímkártya adatai szerint XV. kerületi
lakóhellyel vagy tartózkodási hell yel rende lkező személyek részére a Budapest Főváro s XV.
Kerü let Önkormányzata évente egy alkalommal térítésmentesen biztosítja.
- A XV. kerületi lakcímmel vagy tartózkodási hellyel nem rend e l k ező személyek a
szolgáltatás diját m inden esetben az Intézmény Térítési Szabályzatában foglaltak szerint
kötelesek az Intézmény részére megfi zetni.

Kijelentem, hogy a Dr. Vass László Egészségügyi Intézményben a CT diagnosztikai
egészségü gyi szolgálta tást a fentiek ismer etében és beta rtásával veszem igénybe és
kij elentem, hogy követelést, igényt nem támasztok a vizsgálat igénybevételével felm erült
díjfizetési kötelezettséggel kapcsolatban, annak meg- illetve visszatérítését nem
igénylem, az ilyen i gé nye mrő l kifejezetten lemondok.
Budapest, _ _ _ _ _ __ _

i gé nybevevő

A dokum entum kódj a : TNT-SZAB-29.
Érvén belé és ide' e: 2020.
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