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A térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról szóló
284/1997.(XII.23.) Kormányrendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 1.§.(6) bekezdésében
foglalt felhatalmazás alapján a Kanizsai Dorottya Kórház hatáskörében megállapítható térítési
díjak mértéke, a térítési díjak befizetésének rendje, valamint azok mérséklésére, illetve
elengedésére vonatkozó rendelkezések az alábbiak szerint kerülnek megállapításra.

1. Általános rendelkezések
1.1. A szabályzat hatálya
Jelen szabályzat területi hatálya kiterjed a Kanizsai Dorottya Kórház valamennyi fekvőbeteg
ellátó osztályára és járóbeteg-ellátó szakrendeléseire.
A szabályzat személyi hatálya kiterjed:
- mindazokra a biztosított magyar és külföldi személyekre, akik teljes, részleges térítéssel vagy
térítésmentesen igénybe vehető szolgáltatást igényelnek,
- illetve a nem biztosított magyar állampolgárokra és a Magyar Köztársaság területén tartózkodó,
a társadalombiztosítás keretében egészségügyi szolgáltatásra nem jogosult személyekre.
A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. Tv. szerinti uniós betegekre
ugyanazt a térítési díjat kell alkalmazni, amelyet a magyar betegekre alkalmaznak.
Ha a beteg az ellátás kezdetekor nem tudja igazolni az ellátásra való jogosultságát, akkor fizető
betegként kell kezelni. Az egyes kórházi vizsgálatok, beavatkozások térítési díjairól a kórház
honlapján (www.nkkorhaz.hu), valamint a belső intranet hálózaton megtalálható díjjegyzék ad
felvilágosítást.
A fizető beteget a szolgáltatás teljesítése előtt tájékoztatni kell a térítési díj várható mértékéről, a
teljesítés után pedig a beteg részére a Kórház számlát állít ki a szolgáltatásért fizetendő
forintösszegről, melynek melléklete tartalmazza az igénybe vett szolgáltatásokat.
Amennyiben a térítési díjakat a beteg nem fogadja el, az ellátás nem kezdhető meg.
Sürgősségi ellátás igénybevétele esetén a térítésmentesség vizsgálatára a beteg ellátását követően
kerül sor.
Ahol előre konkrétan meghatározható a beavatkozás költsége, abban az esetben a térítési díjat a
vizsgálatok megkezdése előtt meg kell fizetni (pl.tüdőszűrő). Egyéb esetekben távozás napján
szükséges a fizetési kötelezettség teljesítése.
Abban az esetben, ha a kezelés során többletköltség merül fel (pl. egyéb vizsgálatok, nem várt
szövődmények elhárításának költsége, stb.) azt a beteg az ellátás után, az ismertetett költségekkel
együtt, számla alapján a távozás napján téríti meg.
Jelen szabályzat a betegek tájékoztatása céljából a Kanizsai Dorottya Kórház járóbeteg
szakrendelésein és fekvőbeteg osztályain elérhető.
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1.2. Vonatkozó fontosabb jogszabályok köre
- Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV.törvény (Eü.Tv.)
- Az 1997. évi LXXXIII.törvény (Ebtv.) a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól, valamint az
ennek végrehajtásáról szóló 217/1997.(XII.1.) Kormányrendelet.
- 284/1997.(XII.23.) Kormányrendelet (továbbiakban:Korm.rendelet) a térítési díj ellenében
igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról.
- 46/1997.(XII.17.) NM rendelet a kötelező egészségbiztosítás terhére igénybe nem vehető
egészségügyi szolgáltatásokról.
- 52/2006.(XII.28.) EüM rendelet a sürgős szükség körébe tartozó egyes egészségügyi
szolgáltatásokról
- Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes
szabályairól szóló 43/1999.(III.3.) Kormányrendelet
- 87/2004.(X.4.) ESzCsM rendelet a Magyar Köztársaság területén tartózkodó egészségügyi
szolgáltatásra a társadalombiztosítás keretében nem jogosult személyek egészségügyi ellátásának
egyes szabályairól.
- 89/1995.(VII.14.)Kormányrendelet a foglalkozás egészségügyi szolgálatról
- A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999.évi XLIII.törvény végrehajtásáról szóló 145/1999.
(X.1.) Kormányrendelet

2. Térítési díjak
1. Teljes térítési díj
2. Részleges és/vagy kiegészítő térítési díj

2.1. Teljes térítési díjak
Azok a magyar és külföldi állampolgárok, akik nem rendelkeznek a magyar társadalombiztosítás
keretében nyújtható egészségügyi ellátásra jogosító biztosítással, kötelesek az ellátás teljes
költségének megfizetésére. A társadalombiztosítással rendelkezők is csak teljes térítés mellett
vehetik igénybe azokat a szolgáltatásokat, amelyek nem tartoznak a kötelező egészségbiztosítási
ellátás keretébe. Ezen ellátások a következők:
2.1.1. A veszélyes (extrém) sportolás, szórakoztató-szabadidős tevékenység közben
bekövetkezett baleset miatt szükségessé vált ellátások. Ilyen esetben a sérültnek, illetve
biztosítójának kell megfizetnie az ellátás teljes költségét.
2.1.2. Nem gyógyító célú műtétek (pl. szépészeti műtétek)
2.1.3. Foglalkozás – egészségügyi alkalmassági vizsgálatok elvégzése
Foglalkozás-egészségügyi szakorvosi beutalóval érkezők munkaalkalmassági célú
tüdőszűrő vizsgálata(kivéve Korm.rendelet 2. számú melléklet 14. pontban foglalt eseteket)
1.700,- Ft
A foglalkoztathatóság szakvéleményezése
a.) közfoglalkoztatási jogviszonyhoz szükséges szakvélemény esetén 1.900,-Ft/fő/eset
b.) az a.) pontban nem említett esetben
3.300,-Ft/fő/eset
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2.1.4. Lőfegyvert munkakörükből eredően tartani szándékozó, illetve tartó személyek
(I. csoport) lőfegyvertartásra való egészségi alkalmasságának pszichológiai vizsgálata
a) első fokon
7.200 Ft
b) másodfokon
12.000 Ft
2.1.5. Lőfegyvert tartani szándékozó, illetve tartó személyek (II. csoport) lőfegyvertartásra való
a) orvosi alkalmassági vizsgálata
aa) első fokon
7.200 Ft
ab) másodfokon
12.000 Ft
b) pszichológiai alkalmassági vizsgálata
ba) első fokon
7.200 Ft
bb) másodfokon
12.000 Ft
2.1.6. Gépjármű-vezetői, belvízi hajózási szolgálati és belvízi kedvtelési célú vízijármű-vezetői
alkalmassági vizsgálat,
a) ha a 40. életévét még nem töltötte be
aa) első fokon
7.200 Ft
ab) másodfokon
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
ca) első fokon
2.500 Ft
cb) másodfokon
4.800 Ft
2.1.7. Alkohol szintjének kimutatása érdekében végzett vér- és vizeletvizsgálat

4.800 Ft

2.1.8. Kábítószer szintjének kimutatása érdekében végzett
a) vérvétel
b) vizeletvétel

3.200 Ft
1.6 00 Ft

2.1.9. Látlelet készítése és kiadása

3.500 Ft

2.1.10. Részeg személy detoxikálása

7.200 Ft

2.1.11. Kábítószer hatása alatt álló személy akut ellátása

7.200 Ft

2.1.12. 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

19.200 Ft
15.600 Ft

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

7.200 Ft

2.1.13. 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
2.1.14. Hivatásos sportolók sportegészségügyi vizsgálata
2.1.14.1. Hivatásos sportolók további sportegészségügyi vizsgálata az adott
közfinanszírozásban érvényesíthető díja

9.700 Ft
ellátásnak a

2.1.15. 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
13.800 Ft
bb) időszakos vizsgálat
9.200 Ft
c) 3. egészségügyi osztály
ca) első, illetve kibővített (terheléses EKG, teljes körű szemészeti vagy teljes körű
fül-orr-gégészeti vizsgálatra is kiterjedő) vizsgálat
28.700 Ft
cb) időszakos vizsgálat
16.100 Ft
2.1.16. Járványügyi érdekből nem kötelező védőoltással történő immunizálás, kivéve 2.000 Ft
a.) térítésmentes védőoltással történő immunizálást és
b.) -az a.) pont hatálya alá nem tartizó körben is – a pneumococcus és az influenza
megbetegedés elleni immunizálást

2.2. Részleges és/vagy kiegészítő térítési díjak
2.2.1. A társadalombiztosítási jogviszonnyal rendelkező betegek az egészségügyi ellátást – az
alább részletezettek kivételével – csak beutalóval vehetik igénybe. Beutaló nélkül
részleges térítési díj megfizetésére kötelezettek, ami az egészségbiztosító felé
elszámolható összeg 30%-a, de nem haladhatja meg a 100.000 Ft-ot (Ebtv.25.§.(6),
284/1997.(XII.23.)).
Kivételek a beutaló nélkül is igénybe vehető ellátások:
a) sürgősségi ellátás
b) szakorvosi rendelő által nyújtott
- bőrgyógyászati,
- nőgyógyászati,
- urológiai,
- pszichiátriai és addiktológiai,
- fül-, orr-, gégészeti,
- szemészeti,
- általános sebészeti és baleseti sebészeti,
- onkológiai
szakellátás
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c) az első alkalommal beutalás alapján igénybe vett bőr- és nemibeteg-gondozó,
tüdőgondozó és onkológiai gondozó, valamint az ún. kúraszerű kezelések további
(visszarendelt) ellátásai.
2.2.2. Részleges térítési díj fizetendő, ha a biztosított nem a területi ellátási kötelezettséggel
működő egészségügyi szolgáltatót veszi igénybe, és beutalója nem a kórházunkba szól.
2.2.3. Kiegészítő térítési díj számolható fel emelt komfortfokozatú elhelyezés igénye esetén.
* Emelt komfortfokozatú elhelyezés egyágyas kórteremben (TV, hűtőszekrény, külön
vizesblokk)
Belgyógyászati Osztályon
5.000 Ft/nap
Sebészeti Osztályon
5.000 Ft/nap
Fül-orr-gége Osztályon
4.000 Ft/nap
Urológiai Osztályon
4.000 Ft/nap
Pszichiátriai Osztályon
4.000 Ft/nap
Szülészet-nőgyógyászati Osztályon
2.000 Ft/nap
* Emelt komfortfokozatú elhelyezés kétágyas kórteremben (TV, hűtőszekrény, külön
vizesblokk)
Belgyógyászati Osztályon
4.000 Ft/nap/fő
Sebészeti Osztályon
4.000 Ft/nap/fő
Rehabilitációs Osztályon
4.000 Ft/nap/fő
Traumatológiai Osztályon
4.000 Ft/nap/fő
Fül-orr-gége Osztályon
2.000 Ft/nap/fő
Urológiai Osztályon
2.000 Ft/nap/fő
Szülészet-nőgyógyászati Osztályon
2.000 Ft/nap/fő
* Kiskorú gyermeket kísérő szülő, gondviselő elhelyezése étkezés nélkül
2.500 Ft/nap
* Étkeztetés pótdíja
1.100 Ft/nap
* A Gerontológiai Osztályon emelt komfortfokozatú ápolásra van lehetőség. A díjfizetés
mértéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 5%-a ápolási naponként, ahol a
felvétel és az elbocsátás napját egy-egy ápolási napként kell elszámolni.
* A Rehabilitációs osztályon nappali járóbeteg ellátási formában, emelt komfortfokozatú
elhelyezés mellett igénybe vehető - külön protokoll szerint - 10 napos időtartamú komplex
kezeléssorozat (igény szerint külön étkezési lehetőséggel).
A kezeléssorozat költsége 2.200 Ft/nap.
Az ebéd a mindenkori vendégétkeztetés térítési díjával egyezik meg.
2.2.4. Adatszolgáltatással kapcsolatos kiegészítő térítési díjak:
* A betegdokumentáció másolat kiadásának díja papíralapú dokumentáció esetén
5 db A/4-es oldalig
1.100 Ft
minden további megkezdett oldal
220 Ft
teljes egészségügyi dokumentáció vagy 50 oldal feletti másolat kiadása
10 000 Ft
A beteg CT, röntgenfelvételeinek CD/DVD-re írási és kiadási díja darabonként 1.650 Ft
(Kizárólag a kórház által biztosított CD-re, DVD-re adható ki!)
* A Panoráma röntgen vizsgálatok felvételeinek CD adathordozón történő kiadása
a nem egészségügyi alapellátás keretein belül végzett fogorvosi beavatkozások
esetén
3.000 Ft
* Terhességi UH vizsgálat kapcsán a beteg kérésére készített videoprinter kép
500 Ft
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2.2.5. Betegszállítás igénybevétele az egészségbiztosítási ellátás keretein kívül.
* Nagykanizsa közigazgatási területe
850 Ft + ÁFA alapdíj
* Vidékre
850 Ft + ÁFA alapdíj
200 Ft + ÁFA/ km
420 Ft + ÁFA/megkezdett félóra a gépkocsivezető díja
* Kísérő igénybevétele
600 Ft + ÁFA/megkezdett félóra
2.2.6. Halottkezelés
A 145/1999.(X.01.) Kormányrendelet értelmében az egészségügyi intézményben végzett
halottkezelés nem része a temetkezési szolgáltatásnak. A halottvizsgálati bizonyítvány kiállítását
követő 3. naptól kezdődően a holttest tárolásának költségei az eltemettetésre kötelezettet terhelik.
A holttest tárolása naponta 600 Ft. Minden megkezdett nap egész napnak számít.
2.2.7. Apás szülés esetén szülőszobán kötelezően használatos steril „apás szett” (védőöltözet)
(védőöltözet tartalma: nadrág, ing, szájmaszk, cipővédő, hajháló)
2,000-Ft
2.2.8. Az OEP által finanszírozott szürkehályog műtét eetén – a finanszírozottól eltérő –
prémium kategóriás lencse beültetésének részleges térítési díja (mely tartalmazza a műlencse
árát és a műtét többletköltségét):
Incise monofocalis lencse
Envista toric lencse
Crystalens AO akkomodatív lencse

70.000 Ft
90.000 Ft
215.000 Ft

2.3. Egyéb térítésköteles szolgáltatások
2.3.1. Menedzserszűrés
a) alapcsomag
35.000 Ft
Tartalma:
Teljes laborvizsgálat (Karbamid meghatározása szérumban, Húgysav meghatározása,
Kreatinin meghatározása enzimatikus módszerrel, Összes bilirubin meghatározása
szérumban, Glukóz meghatározása hexokináz módszerrel, Trigliceridek meghatározása,
Összkoleszterin meghatározása, LDL koleszterin meghatározása, direkt módszerrel,
HDL koleszterin meghatározása, direkt módszerrel, Nátrium meghatározása szérumban,
Kálium meghatározása szérumban, Klorid meghatározása szérumban, ThyreoideaStimuláló Hormon supersensitiv meghatározása, Tejsav dehidrogenáz (LDH)
meghatározása, Aszpartát-amino-transzferáz (ASAT, GOT) meghatározása, Alaninamino-transzferáz (ALAT, SGPT) meghatározása, Gamma-glutamil-transzferáz
meghatározása, Vérkép, automatával IV., Vvt süllyedés sebesség meghatározása, Teljes
vizelet: Általános vizeletvizsgálat, üledék nélkül, Vizelet üledék alakos elemek
meghatározása automatával, pH mérése testnedvekben)
Hasi ultrahang (áttekintő)
Kardiológiai kivizsgálás (EKG, Terheléses EKG)
Belgyógyászati szakorvosi szűrővizsgálat
Szemészeti szakorvosi szűrővizsgálat (Szakorvosi vizsgálat, Üvegtest biomikroszkópos
vizsgálata, Szemfenék vizsgálat, Szemnyomás mérés, Felszíni érzéstelenítés)
Mellkas-szűrővizsgálat (tüdőszűrés)
b) Bővített szűrési csomag

55.000 Ft
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Tartalma:
Teljes laborvizsgálat (az alapcsomagban megnevezett vizsgálatokkal)
Hasi ultrahang (áttekintő)
Kardiológiai kivizsgálás (EKG, Terheléses EKG, Szív ultrahang (ECHO kardiográfia:
ECHO kardiográfia color Doppler, duplex UH mellkasi erek aorta))
Belgyógyászati szakorvosi szűrővizsgálat
Szemészeti szakorvosi szűrővizsgálat (az előzőekben megnevezett vizsgálatokkal)
Sebészeti szakorvosi vizsgálat
Nők esetében:
Nőgyógyászati szakorvosi vizsgálat + citológiai vizsgálat
Férfiak esetében:
Urológiai szakorvosi vizsgálat + prosztata laborvizsgálat
2.3.2. 4D magzati UH vizsgálat
8.000 Ft
2.3.3. Fizioterápiás, gyógymassage járóbeteg kezeléseknél higiénés célból
egy kezeléssorozatra alkalmazott egyszerhasználatos lepedő
300 Ft/db
2.3.4. Művi meddővé tétel orvosi indikáció nélkül
30.000 Ft
2.3.5. Újszülöttek otoakusztikus emissziós módszerrel végzett hallásszűrő
vizsgálata
2.000 Ft
2.3.6. Akusztikus lökéshullám terápia
3.000 Ft/kezelés
2.3.7. Fényterápia (sensolite-lámpa)
3.500 Ft/kezelés
Sensolite bérlet
30.000 Ft/10 kezelés
2.3.8. Az OEP által nem finanszírozott (nem várólistás) szürkehályog műtét teljes térítési díja:
Monofokális hajlítható műlencse beültetésével
150.000 Ft
Incise monofocalis lencse beültetésével
180.000 Ft
Envista toric lencse beültetésével
200.000 Ft
Crystalens AO akkomodatív lencse beültetésével
315.000 Ft

3. A térítési díj megfizetésének rendjéről
A fizetés készpénzben, illetve készpénz átutalási megbízás alapján teljesíthető.
A díjszámítás alapja a mindenkor érvényes fekvőbeteg HBCS besorolási szabálykönyv, illetve A
szabálykönyv a járóbeteg szakellátás tevékenységi kódlistájának alkalmazásáról.
Járóbeteg-ellátás esetén az elvégzett beavatkozásokhoz tartozó pontszám forint értékének
kétszerese, fekvőbeteg-ellátás esetén pedig a HBCS-be sorolt súlyszám forint értékének
kétszerese képezi a számítás alapját.
Az így kiszámított díj tartalmazza az elvégzett diagnosztikai vizsgálatok, elhelyezés, étkezés,
gyógyszerelés költségeit, de nem tartalmazza a nagymértékű implantátumok, gyógyszerek és
másik intézetben végzett és leszámlázott diagnosztikai vizsgálatok térítési díját és a
betegszállítást.
Járóbeteg szakellátás esetén a másodlagos ambuláns lap kerül kinyomtatásra, míg fekvőbeteg
ellátás esetén a DRG lista (HBCS lista), mely bizonylatokat a kezelőorvos pecsétjével és
aláírásával ellát.
a) Munkaidőben ezen dokumentumok alapján a Pénzügyi és Számviteli Osztályon történik a
számla kiállítása és kiegyenlítése. A készpénz befizetésének helye a kórház házipénztára, mely
az Igazgatás épületének földszintjén található.
Nyitvatartási ideje: Hétfő – Péntek 7.30 – 15.30
A befizetést követően, a pénztárban kapott befizetést igazoló dokumentumot be kell mutatni a
szolgáltatás igénybevételének helyszínén. Járóbeteg ellátás esetén a szakrendelőben, fekvőbeteg
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ellátáskor az osztályon. Az ott dolgozó asszisztens a számla számát rögzíti a beutaló/ambuláns
lap/zárójelentés intézményben maradó példányán, és a számlát visszaadja a betegnek.
b) Ügyeleti időben csak készpénzzel teljesítheti a beteg fizetési kötelezettségét az alábbi
helyeken:
- Központi Laboratórium
- Mikrobiológia
- Központi Röntgen
- Fül-orr-gége Osztály
- Betegszállítás
- Gondnokság
- Gyerekosztály
- Sürgősségi Betegellátó Osztály (SBO)
azon dolgozójánál, aki az összeg átvételére jogosult. Ő állítja ki a számlát, és a kapott összeget
az arra kijelölt helyen, és módon elzárva őrzi a kórház házipénztárába történő befizetéséig.

4. A részleges és teljes térítési díjak felülbírálatának egyedi lehetősége
A térítési díj ellenében igénybe vehető egészségügyi szolgáltatások vonatkozásában lehetőség
van részletfizetés kérésére, illetve különös méltánylást érdemlő esetben a fizetendő térítési díj
részleges vagy teljes elengedésére, melyről a kórház főigazgatója dönt. Az elbírálás kizárólag
írásban benyújtott kérelem alapján, méltányossági alapon történik. Az erre vonatkozó kérelmet a
kórház főigazgatójához kell benyújtania.

5. Hatályba léptető rendelkezés
Jelen 2013. december 4-én lép hatályba. Rendelkezéseit a hatálybalépését követően megkezdett
ellátások tekintetében kell alkalmazni. A szabályzat hatálybalépését megelőzően megkezdett
ellátások térítési díját az ellátás megkezdésekor hatályban lévő rendelkezések alapján kell
megállapítani. Jelen szabályzat hatálybalépésével a 2012. március 22-én elfogadott térítési díj
szabályzat hatályát veszti.
Nagykanizsa, 2015. június 15.

Dr. Brünner Szilveszter
főigazgató

