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2. számú előterjesztés Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és 
Szociális Közszolgáltató Társulás elnöke részére 

2020. december 10. 

 
Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézményének 
Egészségügyi Szolgáltatások Térítési Díj Szabályzata 
Ikt. szám: LMKOH/21326-2/2020. 
  

 
Lajosmizse Város Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézményének vezetője, Józsáné 

dr. Kiss Irén asszony, az előterjesztés mellékletében foglalt levéllel fordult a Társulási Tanácshoz.  A 
Társulási Tanács, jóváhagyásával Intézményük 1 db új állapotú, BTL-6000 SWT EASY lökéshullám 
terápia gépet vásárolt a BTL Magyarország Kft.-től, 2020. szeptember 15-én. E gépbeszerzést 
városunkban, az egészségügyi szakmai program 4.3.1. pontban felsorolt megbetegedések gyakorisága 
indokolta, a hatékony terápia és gyógymód keresése, bővítve ezzel a meglévő egészségügyi 
szolgáltatások palettáját, a mielőbbi gyógyulás érdekében. 

Intézményvezető asszony a fenntartóval és az egészségügyi engedélyező hatósággal előzetes 
tárgyalásokat folytatott, mely alapján a lökéshullám terápia kezeléseket a NEAK nem finanszírozza. 
Az ezzel összefüggő egészségügyi szolgáltatások - szakorvosi rendelés és fizioterápia - 
magánrendelések keretében folyhatnak, térítés ellenében, működési engedély birtokában, a hatályos 
jogszabályokra tekintettel. 

 
A térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról szóló 

284/1997. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. § (6) bekezdése a következők szerint rendelkezik: „(6) Az 
állami és önkormányzati 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 jóváhagyott- szabályzatban állapítja meg. Egyéb egészségügyi 
szolgáltató esetén a térítési díj befizetésének rendjét a szolgáltató határozza meg.” 

 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 197/2012. (XII.20.) határozatával 

jóváhagyta Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális 
Intézményének Egészségügyi Szolgáltatásokról Szóló Térítési Díj Szabályzatát. Fenti terápiás gép 
beszerzése és az eltelt nyolc év indokolja, hogy a Szabályzat módosítása megtörténjen. 

Az intézmény vezetője ennek megfelelően az Intézmény Térítési Díj Szabályzatát módosította, 
a Szabályzat az előterjesztés 1. melléklete.  
 
A Társulási Tanács elnökének döntéshozatala: 
 
A Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-
CoV-2 koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok 
egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet 
hirdetett ki a 478/2020. (XI.3.) Korm. rendeletével 2020. november 4-től.  
 
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján „(4) Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat 
képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, 
illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat 
állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási 
körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti. 
 
Az önkormányzati társulások is a képviselő-testületek által átruházott hatáskörben járnak el. 
Mivel a társulást Lajosmizse és Felsőlajos Képviselő-testületei hozták létre, így ezt az analógiát 
alkalmazva a társulási tanács hatáskörébe tartozó döntéseket a társulási tanács elnöke hozhatja 
meg. 
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Az előterjesztés áttekintését követően fenti hatáskörömben eljárva az alábbi határozatot hozom: 
 

………./2020. (…….) Társulás Elnöki Határozat 
 
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a 
veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Kormányrendeletben foglaltakra 
Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás 
Társulási Tanács elnökeként – a Társulási Tanács döntési hatáskörébe tartozó ügyben - 
„Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye 
Egészségügyi Szolgáltatások Térítési Díj Szabályzata” tárgykörben az alábbi határozatot 
hozom: 

 
H A T Á R O Z A T 

 
Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató 
Társulás Elnökeként az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint jóváhagyom 
Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális 
Intézményének Egészségügyi Szolgáltatások Térítési Díj Szabályzatát azzal, hogy az a 
jóváhagyást követő napon lép hatályba és ezzel egyidejűleg hatályát veszti a 
197/2012.(XII.20.) ÖH, és a határozattal jóváhagyott Szabályzat.   

 
Lajosmizse, 2020. december 10. ……………. óra. 
 
                          Basky András  
          elnök 
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előterjesztés melléklete 
Lajosmizse Város Önkormányzata 

Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye 
Egészségügyi Szolgáltatások Térítési Díj Szabályzata 
 

 
Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye 
(továbbiakban: Intézmény) a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi 
LXXXIII. törvény (továbbiakban: Törvény) és a térítési díj ellenében igénybe vehető 
egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról szóló 284/1997. (XII. 23.) Kormány 
Rendelet (továbbiakban: Korm.rendelet) figyelembevételével e szabályzatban határozza 
meg a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (a továbbiakban: NEAK) finanszírozása 
keretében el nem számolható egészségügyi szolgáltatások körét, díjtételeit, a kötelezettek 
körét és az érintett személyek kötelezettségeit. 

 
I. fejezet: Egészségügyi Szolgáltatások Térítési Díj Szabályzat Hatálya 

 
1. A Szabályzat hatálya kiterjed  
a.) az egészségbiztosítással nem rendelkező magyar és külföldi állampolgárokra, ha az 

Intézmény egészségügyi szolgáltatását veszik igénybe,  
b.) az egészségbiztosítással rendelkező magyar és külföldi állampolgárokra, ha a kötelező 

egészségbiztosítási ellátás keretében térítési díjjal terhelt egészségügyi szolgáltatást 
vesznek igénybe, 

c.) a magyar és külföldi állampolgárokra, amennyiben az Intézmény által, magánrendelés 
keretében nyújtott egészségügyi szolgáltatást vesznek igénybe. 

2. Az Intézményhez tartozó valamennyi alap- és járó-betegellátás szakterületen dolgozó, 
közreműködőként egészségügyi szolgáltatást végző a foglalkoztatási formától függetlenül 
jelen Szabályzat előírásai szerint kötelesek eljárni a térítésköteles egészségügyi 
szolgáltatások nyújtásakor. 
 

II. fejezet: Térítési díj fizetési kötelezettség esetei 
 
1. Térítési díjfizetési kötelezettség keletkezik minden olyan egészségügyi szolgáltatás 

igénybevételekor, amelyet: 
a.) egészségbiztosítással nem rendelkező magyar vagy külföldi állampolgárok vesznek 
igénybe. 
b.)  a kötelező egészségbiztosítás ellátása keretében nyújt az Intézmény, de - jogszabály 
rendelkezése alapján - térítési díj fizetési kötelezettség terhel (Korm.rendelet 2. számú 
melléklete). 
c.) az Intézmény által biztosított magánrendelés keretében vesznek igénybe. 
 
2. A térítési díjfizetési kötelezettség megállapítása érdekében TAJ érvényességi ellenőrzést 
folytat le az Intézmény munkavállalója, vagy közreműködője. Ennek érdekében: 
a.) az ellátás megkezdése előtt minden beteg köteles a TAJ kártyáját a biztosítási 

jogviszony érvényességének ellenőrzése céljából az intézmény dolgozójának átadni, 
b.) az Intézmény dolgozója a TAJ kártya érvényességét köteles ellenőrizni. 

 
3. A TAJ kártya érvényességi ellenőrzésének lefolytatását követően, az 1.) pontban foglalt 
eset /k/ fennállása esetén a szolgáltatást igénybe vevő e Szabályzat III. fejezetében foglalt 
térítési díj megfizetésére köteles az egyes nevesített egészségügyi szolgáltatások 
igénybevételekor. 
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III. Fejezet: Térítési díjak 
  
1. Társadalombiztosítással nem rendelkező magyar és külföldi állampolgárok részére 
nyújtott egészségügyi szolgáltatások térítési díjai 
 
1.1.  Diagnosztikai vizsgálatok        
1.1.1. Vérvétel mintavételenként                                   2 000 Ft/fő/mintavétel 
1.1.2. Kisrutin vizsgálatok - általános vizeletvizsgálat 1 000 Ft/fő/vizsgálat 
1.1.3. Vérsüllyedés vizsgálat vizsgálatonként               2 000 Ft/fő/vizsgálat 

1.2.  Fizioterápia: 2000 Ft/fő/kezelés 
1.2.1. Ultrahang kezelés                                          
1.2.2. Víz alatti ultrahang kezelés 
1.2.3. Stabil galván kezelés 
1.2.4. Iontophorézis kezelés 
1.2.5. Diadynamic interferencia 
1.2.6. Középfrekvenciás kezelés 
1.2.7. Infravörös helyi kezelés 
1.2.8. Szelektív ingeráram kezelés 
1.2.9. Kalcium elektrostatis kezelés 

 
1.3.  Gyógytorna: 3000 Ft/fő/alkalom  

 
1.4.  Járó-beteg ellátás 
1.4.1. Szakorvosi vizsgálat     5 000 Ft/fő/vizsgálat 
1.4.2. Injekció beadás             1 000 Ft/fő/injekció 
1.4.3. Ultrahang készítés         8 500 Ft/fő/ultrahng 
1.4.4. EKG készítés                 5 000 Ft/fő/EKG 
1.4.5. Vérnyomásmérés           1 000 Ft/fő/mérés 
1.4.6. Cardio tens                     5 000 Ft/fő/vizsgálat 
1.4.7. Receptírás                         500 Ft/fő/recept 
 
1.5. A beteg otthonában végzett vérvétel/vizsgálat/kezelés kiszállási díja 
1.5.1. Belterületre kiszállás esetén    5 000 Ft /kiszállás 
1.5.2. Külterületre történő kiszállás 10 000 Ft/kiszállás 
 
2. A kötelező egészségbiztosítás ellátásai keretében igénybevehető egyes 
egészségügyi szolgáltatások térítési díjai (Korm.rendelet 2. számú melléklete) 
     
2.1. Alkohol szintjének kimutatása érdekében végzett vér-és vizeletvétel          4 800 Ft 
2.2. Kábítószer szintjének kimutatása érdekében végzett vérvétel                      3 200 Ft 
2.3. Kábítószer szintjének kimutatása érdekében végzett vizeletvétel                 1 600 Ft 
2.4. Kábítószer hatása alatt álló személy akut ellátása                                         7 200 Ft 
2.5. Látlelet készítése és kiadása                                                                          3 500 Ft 
 
3. Magánrendelés keretében nyújtott intézményi egészségügyi szolgáltatások díjai 
 
3.1. Szakorvosi vizsgálat     5 000 Ft / fő / vizsgálat 
3.2. Lökéshullám terápia kezelés 4 000 Ft/fő/kezelés 
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IV. fejezet: Térítési díj kiegyenlítésének módja 

 
A térítési díj megfizetésével, a számla kiállításával, a befolyt térítési díj kezelésével 
összefüggő rendelkezéseket a mindenkori pénzügyi tárgyú jogszabályok és az Intézmény 
Pénzkezelési Szabályzata tartalmazza, amelyek betartásával kell eljárni az érintetteknek. 
 
 

V. fejezet: Záró rendelkezések 
 

 
1. E Szabályzat Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális 
Közszolgáltató Társulás 6050 Lajosmizse, Városház tér 1. szám (továbbiakban: Fenntartó) 
általi jóváhagyást követő napon lép hatályba. 
2.   E Szabályzat hatályba lépése napján a korábbi Térítési Díj Szabályzat hatályát veszti. 
 
 

Lajosmizse, 2020. 12. 10. 
 
 

Józsáné Dr. Kiss Irén 
 Intézményvezető 

 
 
 
 
 

JÓVÁHAGYÁSI  ZÁRADÉK 
 
Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás 
hatáskörében eljáró Társulási Tanács Elnöke 6050 Lajosmizse, Városház tér 1. szám 
..………számú határozatával jóváhagyta Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, 
Gyermekjóléti és Szociális Intézményének Egészségügyi Szolgáltatások Térítési Díj 
Szabályzatát, ezzel egyidejűleg hatályát veszti a 197/2012. (XII.20.) ÖH., valamint a 
határozattal jóváhagyott szabályzat. 
 
Lajosmizse, 2020……………………… 

………………………………… 
           Basky András 
                                                                                                   Társulási Tanács elnöke 
 
 

 


