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Elıterjesztés  
 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének  
2012. december 20-i ülésére 

 
Tárgy:  Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális 
Intézményének Egészségügyi Szolgáltatások Térítési Díj Szabályzata 
Ikt. szám: I/13315/2/2012. 
  

Tisztelt Képviselı-testület! 
 
A térítési díj ellenében igénybe vehetı egyes egészségügyi szolgáltatások térítési 

díjáról szóló 284/1997. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. § (6) bekezdése alapján az 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 
jóváhagyott- szabályzatban állapítja meg.  

A Képviselı-testület 63/2008. (IV. 09.) határozatával jóváhagyta Lajosmizse Város 
Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézményének Egészségügyi 
Szolgáltatásokról Szóló Térítési Díj Szabályzatát. Az eltelt közel öt év változásainak sora 
indokolja, hogy a Szabályzat módosítása megtörténjen. 

Az intézmény vezetıje ennek megfelelıen az Intézmény Térítési Díj Szabályzatát 
módosította, a Szabályzat az elıterjesztés 1. melléklete.  
 
Fentiek alapján az alábbi határozat-tervezetet terjesztem a T. Képviselı-testület elé: 

 
Határozat-tervezet 

.../2012. (...) ÖH 
Lajosmizse Város Önkormányzata 
Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális 
Intézményének Egészségügyi Szolgáltatások  
Térítési Díj Szabályzatáról 

Határozat 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete jóváhagyja Lajosmizse 
Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézményének 
Egészségügyi Szolgáltatások Térítési Díj Szabályzatát, ezzel egyidejőleg hatályát 
veszti a 63/2008. (IV. 09.) ÖH., valamint a határozattal jóváhagyott Szabályzat. 

 
Felelıs: Képviselı-testület 
Határid ı: 2012. december 20. 
 
Lajosmizse, 2012. december 13. 
       Basky András sk.  
        polgármester  
 
 
 
 
 



 3

elıterjesztés melléklete 
 

Lajosmizse Város Önkormányzata 

Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézményének 

Egészségügyi Szolgáltatások Térítési Díj Szabályzata 

Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális 
Intézményének (továbbiakban: Intézmény) Egészségügyi Szolgáltatások Térítési Díj 
Szabályzata (továbbiakban: Szabályzat) a kötelezı egészségbiztosítás ellátásairól” szóló 
1997. évi LXXXIII.  Törvény, valamint a térítési díj ellenében igénybe vehetı egyes 
egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról szóló 284/1997. (XII. 23.) Kormány 
Rendelet rendelkezéseinek figyelembevételével készült.  

A szabályzat célja az OEP finanszírozás keretében el nem számolható betegellátási 
szolgáltatások díjtételeinek, valamint a fizetési kötelezettséggel érintett személyek 
meghatározása. 

I. fejezet: Térítési Díj Szabályzat Hatálya 
 

1. A Szabályzat hatálya kiterjed minden nem biztosított magyar állampolgárra és OEP. 
biztosítással nem rendelkezı külföldi állampolgárra, valamint magyar és külföldi 
állampolgárra, amennyiben a kötelezı egészségbiztosítási ellátásai keretében igénybe nem 
vehetı egészségügyi ellátást, szolgáltatást vesz igénybe. 
2. Az Intézményhez tartozó valamennyi alap és járó-beteg szakterületen dolgozó, 
közremőködıként egészségügyi szolgáltatást végzı, a foglalkoztatási formától függetlenül 
jelen Szabályzat elıírásai szerint köteles eljárni a térítésköteles egészségügyi szolgáltatások 
nyújtásánál. 

 
II. fejezet: Értelmezı rendelkezések 

 
1. Térítési kötelezettség: térítésköteles minden olyan egészségügyi szolgáltatás amelyet: 

- az Egészségbiztosítási Pénztár nem finanszíroz, 
- jogszabály térítésköteles szolgáltatásként nevesít, 
- a szolgáltatást igénybe vevı saját kezdeményezésére és költségére végez az intézmény, 
- a magyar társadalombiztosítási és finanszírozási szabályok szerint nem biztosított 

igénybevevı részére végez az intézmény, 
- a 284/1997. (XII. 23.) Kormány rendelet tételesen felsorol. 
 

2. TAJ érvényesség ellenırzése: 
- az ellátás megkezdése elıtt minden beteg köteles a TAJ kártyáját a biztosítási jogviszony 

érvényességének ellenırzése céljából az intézmény dolgozójának átadni. 
- az intézmény dolgozója a TAJ kártya érvényességét köteles ellenırizni. 

 
2.1. Online TAJ ellenırzés eredményeként kapott állapotinformációk: 

- Zöld: Érvényes TAJ 
- Kék: Külföldön biztosított, a TAJ átmenetileg érvénytelen 
- Barna: TAJ egyéb okból érvénytelen 
- Egyéb: Nem azonosítható a személy a megadott adatok alapján 
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2.2  A kék, a barna és az egyéb kategóriába tartozókra a Szabályzat III. fejezet 1-5. 

pontjában térítési díjat kötelesek megfizetni az Intézmény alapító okirata szerinti 
egészségügyi szolgáltatás igénybevételekor. 

 
III. fejezet: Térítési díjak. A térítési díjak forintban értendık. 

 
1. Társadalombiztosítással nem rendelkezı magyar és külföldi állampolgárok részére 
végzett egészségügyi szolgáltatások térítési díjai  
 
1. 1. Diagnosztikai vizsgálatok  
 
1.1.1. Vérvétel                                                    mintavételenként                        700 Ft 
1.1.2. Kisrutin vizsgálatok 

       Általános vizeletvizsgálat                     vizsgálat mintavételenként           700 Ft 
       Vérsüllyedés vizsgálata                         egy vizsgálat                                 500 Ft 

 
1. 2.  Egyéb terápiás kezelések, eljárások 
1.2.1. Fizikoterápiás kezelések    

  Ultrahang kezelés                                egy kezelés              2000 Ft 
  Víz alatti ultrahang                              egy kezelés                           2000 Ft 
  Stabil galván kezelés                           egy kezelés                           2000 Ft 
  Iontophorézis kezelés                          egy kezelés                           2000 Ft 
  Diadynamic interferencia                    egy kezelés                          2000 Ft 
  Középfrekvenciás kezelés                   egy kezelés              2000 Ft 
  Infravörös melegítéses helyi kezelés   egy kezelés             2000 Ft 
  Szelektív ingeráram kezelés                egy kezelés             2000 Ft 
  Kalcium elektrostatis kezelés              egy kezelés                          2000 Ft 

1.2.2. Gyógytorna                                            egy alkalom (30 perc)     3000 Ft 
 
1.3. Járóbeteg ellátás, fizikális vizsgálatok  
1.3.1. Elsı vizsgálat                   egy vizsgálat                             5000 Ft 
1.3.2. További vizsgálat             egy vizsgálat      3000 Ft 
1.3.3. Injekció beadása (im, iv…)         1000 Ft 
1.3.4.    Szívultrahang vizsgálat                          egy vizsgálat                                  8500 Ft  
1.3.5.  Holter EKG (12 csatornás)              egy vizsgálat      5000 Ft 
1.3.6.    ABPM 24 órás vérnyomás monitorozás        4000 Ft 
1.3.7.    Cardio Tens     egy vizsgálat      5000 Ft 
1.3.8.    EKG 12 csatornás    egy vizsgálat      2500 Ft 
1.3.9.    Szőrı légzésfunkció                                egy vizsgálat      1500 Ft 
1.3.10.  Arteriográfiás vizsgálat    egy vizsgálat      3500 Ft 
1.3.11.  Pulzoxymetria                                          egy vizsgálat        500 Ft 
1.3.12.  Test zsírtömeg mérés  (egyszerő)          500 Ft 
1.3.13.  Test zsírtömeg mérés  (BIA módszerrel)        2000 Ft 
1.3.14.  Vérnyomásmérés               500 Ft 
1.3.15.   Receptírás 1-3 db / személyenként            250 Ft 
1.3.16.   Receptírás 1-5 db / személyenként            500 Ft 
1.3.17.   Receptírás >5  db / személyenként          1000 Ft 
         
1.4. A beteg otthonában (tartózkodási helyén) végzett vizsgálatok 
1.4.1. Kiszállási díj Lajosmizse belterületén                                      2000 Ft  
1.4.2. Kiszállási díj Lajosmizse külterületén és Felsılajoson            4000 Ft 
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2.  A kötelezı egészségbiztosítás ellátásai keretében igénybe nem vehetı egyes 
egészségügyi szolgáltatások térítési díjai 
(284/1997 (XII.23.) Korm. Rendelet 2. számú melléklete) 
 
2.1.Alkohol szintjének kimutatása érdekében végzett vér-és vizeletvétel          4.500 Ft 
2.2. Kábítószer szintjének kimutatása érdekében végzett  

a) vérvétel                     3.000 Ft 
b) vizeletvétel             1.500 Ft 

2.3. Látlelet kiadása                                                                                3.300 Ft 
2.4. Kábítószer hatása alatt álló személy akut ellátása                                   6.800 Ft 
   
3. Nem kötelezı védıoltások beadásának díja 
 
Járványügyi érdekbıl NEM kötelezınek minısülı védıoltás beadásáért a biztosított, és biztosítással 
nem rendelkezık személy egyaránt térítési díjat köteles fizetni, az intézményben mőködı valamennyi 
alap és járóbeteg szakrendelésen. A védıoltás beadásának díját védıoltásonként kell megfizetni. A 
beadás díja megegyezik az oltóanyagért a gyógyszertárban fizetett árral.   
 
4. A betegellátás során ténylegesen felhasznált anyagok költségtérítésének módja 
 
A vizsgálati díjon felül a biztosítással nem rendelkezı magyar vagy külföldi állampolgár köteles 
megtéríteni a beteg ellátása során ténylegesen felhasznált (Tabletta, Injekció, Kötszer, Spray, Infúzió, 
Conicotómiás szett, Szülészeti egységcsomag, Defibrillátor elektróda készlete) anyagok, eszközök, 
mindenkori beszerzési árát. A termékek árának meghatározása a beszerzéssel érintett számlán 
feltüntetett egységárak alapján történik. 
 
5. Betegdokumentáció másolat kiadási díjai  
 
5.1. Papíralapú dokumentáció hitelesített másolatának kiadási díja A/4 oldalanként 100 Ft/oldal. 
5.2. Másolatok kiadását az Intézményvezetı engedélyezi a térítési díj befizetését követıen. 
5.3. Hivatalos megkeresés (hivatalos szervek, bíróságok) alapján kért dokumentumok kiadása térítés    
       nélkül történik. 
 
6. Kardiológiai szakrendelésen társadalombiztosítással rendelkezı magyar és külföldi 
állampolgárok részére igénybe vehetı az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által 
NEM finanszírozott vizsgálatok térítési díjai: 
 
6.1   Szőrı légzésfunkció                                  egy vizsgálat       1500 Ft 
6.2.  Arteriográfiás vizsgálat    egy vizsgálat       3500 Ft 
6.3.  Pulzoxymetria                                          egy vizsgálat         500 Ft 
6.4.  Test zsírtömeg mérés  (egyszerő)               500 Ft 
6.5.  Test zsírtömeg mérés  (BIA módszerrel)            2000 Ft 
 

 
IV. fejezet: Térítési díj kiegyenlítésének módja 

 
1. A térítési díj kiegyenlítése, amennyiben nem áll fenn sürgıs szükség vagy veszélyeztetı állapot 
1.1. Az egészségügyi ellátást végzı orvos az elvégzendı egészségügyi szolgáltatások díjáról teljes 
körő felvilágosítást ad a betegnek a szolgáltatás megkezdése elıtt.  
1.2. Az elvégzett egészségügyi szolgáltatást követıen az orvos vagy az asszisztens készpénzfizetési 
számlát állít ki az igénybe vett egészségügyi szolgáltatásról. A számla tartalmazza az igénybe vett 
szolgáltatást és a szolgáltatásért fizetendı forintösszeget. 
1.3.  A beteg kiegyenlíti a számla ellenértékét. 
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1.4.  A számlát kiállító személy a számla elsı, eredeti példányát átadja a betegnek.  
1.5. Az egészségügyi szolgáltató a szolgáltatás fedezetének biztosítása érdekében a szolgáltatás 
megkezdése elıtt elıleget kérhet, valamint a szolgáltatás teljesítése közben részszámlát adhat. 
1.6.  A beszedett térítési díjat a rendelés végén az orvos vagy asszisztens átadja a technikai vezetınek, 
aki azt aznap, ha a rendelés a munkaideje után ér véget, a soron következı munkanapon befizeti 
Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezetének pénztárába.  
A beszedett térítési díj kezelésére egyebekben az Intézmény Pénzkezelési Szabályzatának 
rendelkezései az irányadók.  
1.7.  A közremőködıként betegellátást végzı egészségügyi szolgáltatót az Intézménnyel megkötött 
szerzıdése szerint illetik meg a beszedett térítési díjak. Ebben az esetben a közremőködı állítja ki a 
számlát a térítési díjról. 
1.8. Amennyiben a térítési díjat a beteg nem fizeti meg az egészségügyi szolgáltatónak, a díj 
behajtásáról az egészségügyi szolgáltató gondoskodik. 
 
2. Sürgıs szükség vagy veszélyeztetı állapot elhárítása céljából igénybe vett egészségügyi 
szolgáltatás kiegyenlítésének módja 
 
1. Az orvos elvégzi a sürgıs szükség vagy veszélyeztetı állapot megszüntetése céljából 
nélkülözhetetlen beavatkozásokat. A beteg ellátását követıen a 4. fejezet 1.1.-1.8. pontoknak 
megfelelıen jár el. 
 
 

V. fejezet: Záró rendelkezések 
 

1. A Térítési Díj Szabályzat kihirdetése napján lép hatályba. 
2. A Térítési Díj Szabályzat hatályba lépése napján a korábbi, 2008. április 1-i  Térítési Díj 
Szabályzat hatályát veszti. 

 
 
Lajosmizse, 2012. 
                                                                                  

 
    Józsáné Dr. Kiss Irén 
      Intézményvezetı 
 
 

 
JÓVÁHAGYÁSI  ZÁRADÉK 

 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete ………./2012. (…………) határozatával 
jóváhagyta Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális 
Intézményének egészségügyi szolgáltatásokról szóló Térítési Díj Szabályzatát, ezzel egyidejőleg 
hatályát veszti a 63/2008. ( IV. 09.) ÖH., valamint a határozattal jóváhagyott szabályzat. 
 
 
Lajosmizse, 2012. 
 
                                                                                  
                Basky András 
                                                                                        Polgármester 
 


