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A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szent Borbála Kórházában a térítési 
díj ellenében igénybe vehetı egészségügyi szolgáltatásoknak, a kórházi férıhely 
igénybevételének a folyamatát, bizonylatolását és a térítési díjak mértékét az alábbiak szerint 
szabályozom. 
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I. Fejezet 
 

A Szabályzat hatálya 
 

1. A Térítési Díj Szabályzatban írottakat kell alkalmazni a Komárom-Esztergom Megyei 
Önkormányzat Szent Borbála Kórház - továbbiakban Intézet - valamennyi telephelyén 
levı fekvıbeteg ellátó osztályon, részlegen, szakambulancián, járóbeteg szakrendelésen és 
gondozó intézeti ellátás során. 

2. A jelen szabályzat kihirdetését követıen valamennyi intézményi közalkalmazott, illetve az 
intézménnyel egyéb jogviszony alapján szerzıdésben levı személy, aki a Térítési Díj 
Szabályzatban - továbbiakban Szabályzat - meghatározott, térítési díj ellenében végzendı 
ellátást, beavatkozást végezhet, a Szabályzatban írottak szerint köteles eljárni 
térítésköteles szolgáltatás végzése, illetve annak bizonylatolása, adminisztrálása során. 

 
 

II. Fejezet 
 
 

Irányadó jogszabályok és fogalom meghatározás 
 
 

- A kötelezı egészségbiztosítás ellátásáról szóló 1997. évi LXXXIII. törvény, 
- Az 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII.1.) Korm. 

rendelet, 
- Az 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyrıl, 
- A térítési díj ellenében igénybe vehetı egyes egészségügyi szolgáltatások térítési 

díjáról szóló 284/1997. (XII.23.) Korm. rendelet, 
- Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 70/2001. (V.31.) 

számú határozata a térítési díjakról, 
- 43/1999. (III.3.) Kormány rendelet az egészségügyi szolgáltatások 

Egészségbiztosítási Alapból történı finanszírozásának részletes szabályairól, 
- 25/1998.  (II.18.) Kormány rendelet a menedékjogról szóló 1997. évi CXXXIX. 

törvény hatálya alá tartozó külföldiek ellátásáról és támogatásáról, 
- 87/2004. ESzCsM rendelet A Magyar Köztársaság területén tartózkodó, 

egészségügyi szolgáltatásra a társadalombiztosítás keretében nem jogosult 
személyek egészségügyi ellátásának egyes szabályairól, 

- 5885-2/2007-1000MIN számú határozat 
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III. Fejezet 

 
Térítésköteles szolgáltatások és térítési díj fizetésére kötelezett személyek 
A Szabályzat hatálya kiterjed minden olyan természetes személyre, aki az intézmény által 
nyújtott szolgáltatást nem a magyar Egészségbiztosítási Pénztár által kiadott egészségügyi 
azonosító (TAJ szám) alapján kívánja igénybe venni. 

1. Térítésköteles minden olyan egészségügyi szolgáltatás, illetve kórházi férıhely 
igénybevétel, amelyet 
- az Egészségbiztosítási Pénztár nem finanszíroz, 
- jogszabály térítésköteles szolgáltatásként nevesít, 
- a szolgáltatást igénybe vevı saját kezdeményezésére és költségére végez az Intézet 
- a magyar társadalombiztosítási és finanszírozási szabályok szerint nem TAJ számmal 

rendelkezı igénybevevı részére végez az Intézet  
- a 284/1997. (XII. 23.) Korm. rendelet tételesen felsorol. 
 

2. A térítési díj megfizetése mellett igénybe vehetı egészségügyi szolgáltatás térítési 
díjának megfizetésére kötelezett személyek meghatározását, valamint a fizetendı díjat a 
szabályzat 1. sz. melléklete tartalmazza. 

 
3. TAJ számmal nem rendelkezı személy csak akkor jogosult térítésmentes ellátásra, 

amennyiben a Szabályzat 9. sz. mellékletében feltüntetett ország állampolgára és a 
mellékletben meghatározott igazolványokkal rendelkezik. Biztosítással rendelkezı 
külföldi személy jogosult térítésmentes ellátásra, amennyiben kötelezvényt ír alá és 
bizonyítja biztosítási jogviszonyát. (5., 6a. vagy 6b. sz. melléklet) 

 
4. Teljes térítési díjat kell kifizetni az Európai Gazdasági Közösségbe nem tartozó, 

államközi egyezménnyel nem rendelkezı országok állampolgárai számára elvégzett 
minden egészségügyi ellátásért, valamint az államközi egyezménnyel rendelkezı külföldi 
állampolgár nem sürgıs ellátása esetében. A fizetendı díj fekvıbeteg esetén a HBCS 
forint értékének 1,5 illetve 2,5 - szerese (kevesebb, ha nem éri el a HBCS szerinti alsó 
határnapot), járóbeteg esetén a német pont forint értékének 3-szorosa. (1 sz. melléklet) 

 
5. A fogászati egészségügyi tevékenységért fizetendı térítési díjtételeket a kötelezı 

egészségbiztosítás ellátásáról szóló 1997. évi LXXXIII. tv. (Ebtv) a térítési díj ellenében 
igénybe vehetı egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról szóló 284/1997. 
(XII.23.)Kormány rendelet – A társadalombiztosítási támogatás, valamint a gyógyászati 
segédeszközök árához nyújtott támogatásról rendelkezı 19/2003. (IV.29.) ESzCsM. 
rendelet alapján került megállapításra. (10. sz. melléklet).  
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A panoráma rtg. készítéséhez feltétlen beutaló szükséges, a beutalón az orvos jelölje meg 
milyen vizsgálatot kér, tehát beutaló nélkül nem készülhet vizsgálat. A Szent Borbála 
Kórház Fogászati és Szájsebészeti osztályáról kért járó-, illetve fekvıbetegek részére 
térítésmentes a szolgáltatás. A panoráma rtg. díja: ( 10. sz. melléklet). Beutaló típusa a 
13. sz. melléklet. 

 
6. A Szülészet- Nıgyógyászati Osztályon bevezetett többletszolgáltatás miatt térítési díj 

fizetendı. A Szülészet- Nıgyógyászati Osztályon a szülı nık egyéni igényeinek 
kielégítése, az elvárásainak való megfelelés érdekében került kialakításra magasabb 
színvonalú betegszoba. Az osztályon jelenleg rendelkezésre áll 2 db 1 ágyas kórterem, 
szükség esetén 1 kórterem még kialakítható egyéni igény szerint. Az 1 ágyas kórterem 
csak többlet szolgáltatás nyújtása mellett vehetı igénybe. (11. sz. melléklet Igény 
bejelentı lap) 

 
A. / amelyeket a szoba tartalmaz: 

- telefon, ami a városból hívható, 
- hőtıszekrény, 
- kis képernyıs televízió, 
- a hozzátartozó bent alvása, melynek elhelyezésérıl az osztályvezetı fınıvér, 

illetve helyettese gondoskodik. 
 

B. / külön étkezés biztosítása: 
- ebéd választása az a la carte étlapról a mindenkori érvényes a la carte díjjal. 

 
7. A Fizikotherápiás Osztály és Gyógyfürdıben az Országos Egészségbiztosítási Pénztár 

(OEP) által támogatott gyógyfürdı szolgáltatások kiszolgálási rendje az OEP irányelvei 
alapján megváltozott. Kötelezıvé tették a szolgáltató számára, hogy elkérje a rendelet 
szerinti ár és az OEP támogatás közötti különbséget, mellyel ellensúlyozni kívánják, 
hogy a gyógyfürdı-ellátáshoz nyújtott társadalombiztosítási támogatás mértékének 
elmaradásáért a szolgáltatások piaci értéke megmaradjon. 
E miatt Intézetünk a 23/2007 (V.18) EüM. Rendeletet figyelembe véve bevezette a 
gyógyfürdıkezelésre vonatkozó kiegészítı díjat. (12a. sz. melléklet) 

 
8. Egyéb egészségügyi tevékenységhez kötıdı térítési díj: 

(1. sz. melléklet III. pontja) 
� Gyermekét kísérı részére nyújtott hotelszolgáltatás 
� Testzsír mérés 
� Könnyő gipsz 
� HRG kezelésre érkezı gyermek beutaló nélkül érkezı kísérıjének a Fürdı 

területére történı belépési díja 
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IV. Fejezet  

A térítési díj megfizetésének és a megfizetés eljárásának rendje 
 
1. Az Intézmény a szolgáltatás fedezetének biztosítása érdekében a szolgáltatás megkezdése 

elıtt elıleget kérhet, valamint a szolgáltatás teljesítése közben részszámlát adhat ki, 
amennyiben nincs szándék a térítésmentességet igazoló nyomtatvány beszerzésére. A 
szolgáltatás díját, valamint a javasolt vizsgálat szükségességét a szolgáltatás megkezdése 
elıtt kell közölni a szolgáltatást igénybe venni szándékozóval, illetve kísérıjével. 

Elıleg fizetés: Az elıleg mértéke a Finanszírozási Osztály által meghatározott várható 
térítési díj 70 %-a. Amennyiben az osztály jelzése szerint a várható gyógyítási költség 
meghaladja az elıre kalkulált összeget további 20 %-kal, akkor újabb rész számla kerül 
kiállításra az addigi tényleges ellátási díj és a befizetett elıleg különbözetérıl. 
Intézetbıl történı távozás elıtt gondoskodni kell a teljes összeg kiszámlázásáról és annak 
pénztárba történı rendezésérıl, számlakiegyenlítés nélküli távozás esetén csak az 
elismervény aláírása után kaphat a beteg aláírt dokumentációt a részére végzett 
tevékenységrıl.  

A Térítési Szabályzatot az ellátó osztályokon, hozzáférhetı helyen kell tárolni, az 
igénybevevık kérésére be kell mutatni, melynek betartásáért az osztályvezetı fıorvos 
tartozik felelısséggel. 

2. ”3”-as térítési kódot kell alkalmazni sürgısségi ellátás esetében a 7. számú mellékletben 
felsorolt országok állampolgárai ellátásakor. Az állampolgársághoz annak az országnak a 
kódját kell írni, ahol a beteg biztosítva van. 

3. „E” térítési kódot  kell alkalmazni Európai Uniós országbeli biztosítással rendelkezı 
állampolgárok esetében. 8. sz. melléklet. Az európai biztosításra vonatkozó 
formanyomtatványokkal rendelkezı betegek ellátása csak abban az esetben történhet 
térítésmentesen, amennyiben a bemutatásra kerülı dokumentum szerint az ellátás 
igénybevétele ingyenes. Minden más esetben a szolgáltatás térítésköteles. Az európai 
biztosítás ingyenes igénybevételét lehetıvé tevı nyomtatványokat és kártyát le kell 
fénymásolni és a Finanszírozási Osztályra el kell juttatni, mert ez képezi az elszámolás 
alapját. A térítésmentes ellátást biztosító dokumentumon szereplı ország kódját kell a beteg 
állampolgárságának rögzíteni. 

4. "4”-es térítési kódot kell alkalmazni a fizetı beteg esetében, az egészségügyi ellátást 
végzı szakterületnek el kell végezni a kódolást, ezzel egy ütemben értesíteni kell a 
Finanszírozási Osztályt, ahol a Térítési Szabályzat 1. sz. mellékletében foglaltak alapján 
állapítják meg a fizetendı összeget, melyet, mint számlázási alapadatot továbbítják a 
Pénzügyi és számviteli osztály felé. 
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5. Fekvıbeteg ellátás esetén, a beteg több napos tartózkodása miatt, minden esetben az elsı 
munkanapon a Finanszírozási Osztályt értesíteni kell a térítésköteles ellátás felmerülésérıl, 
ahol gondoskodnak a számlázhatósági alapbizonylatok elkészítésérıl.  

 

6. Nem kell elıleget fizetni sürgıs szükség (életveszély) esetén. 

7. A fizetıköteles ellátást igénybevevı beteg esetében Fizetési kötelezettségvállalási 
nyilatkozatot kell az ellátás megkezdése elıtt a beteggel aláíratni. (életveszélyes állapot 
elhárítását követıen) 5., 6a., vagy 6b. számú melléklet 

 

8. A térítésköteles ellátásról az értesítési kötelezettség a kezelı orvos felelıssége. A 
fizetıköteles ellátást igénybevevı fekvıbeteg részére az ellátást igazoló orvosi 
dokumentáció kiadásának feltétele, az ellátás térítési díjának fizetését igazoló dokumentum 
bemutatása az ellátást végzı orvos részére, aminek másolatát a Finanszírozási Osztály felé 
meg kell küldeni.  

 

9. Nem kezdhetı meg, illetve nem végezhetı el az egészségügyi szolgáltatás – az azonnali 
életveszély elhárítást kivéve – az elıleg elızetes megfizetése nélkül. 
Azon fizetıköteles igénybe vevık esetében, akik az egészségügyi szolgáltatást a kórházzal 
kötött szerzıdés alapján veszik igénybe, a térítési díj és a fizetési feltételek a szerzıdésben 
írottak szerint alakulnak. A szerzıdés egy példányát minden esetben a Finanszírozási 
Osztály számára biztosítani kell. 

 

10. Abban az esetben, ha a szolgáltatást hatóság (Rendırség, Bíróság, stb.) rendeli meg (pl. 
látlelet), arról írásos megrendeléssel kell rendelkezni a szolgáltatást nyújtó osztálynak és azt 
a „feladás”-hoz kell csatolnia. Ez esetben a fizetés banki átutalás útján történik. Írásos 
megrendelés nélkül a szolgáltatás csak készpénzfizetés ellenében végezhetı el. 

 

11. Azokban az esetekben, mikor a kórház más egészségügyi intézménnyel kötött 
megállapodást egészségügyi szolgáltatás fizetés ellenében történı elvégzésére, a 
megállapodásban rögzítettek szerint történik a fizetés a szolgáltatás végzéséért. 

 
A térítési díj megfizetésének eljárása 
 

1. A Finanszírozási Osztály által kiállított számlamelléklet alapján a beteg vagy 
hozzátartozó a Pénztárban befizeti a szolgáltatás térítési díját. Számlát kell kiállítani a 
nyújtott szolgáltatásról, amit az igénybevevınek a befizetést követıen postai úton, vagy 
személyesen kell eljuttatni. A számlakészítés alaki és tartalmi követelményei a számviteli 
törvényben (2000 évi C. törvény) meghatározottak szerint történik.  
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2. A fogászati ellátás 01. telephelyen történı mőködése miatt az alábbiak szerint történik: 
A térítés mellett ellátandó betegeket csak a térítendı összeg befizetését követıen lehet 
ellátni. A kezelés megkezdése elıtt a páciens a kapott csekken fizeti be a megállapított 
térítési díjat, s a befizetésérıl szóló bizonylat bemutatása után kerül sor a kezelésre. 

 
3. Gızfürdı szolgáltatás térítési díjának megfizetése a Szent Borbála Kórház Pénzkezelési 

Szabályzata szerint a Gızfürdı betegirányító pultjánál történik. 
 
4. A testzsír mérés díját az osztályra kiadott befizetési bizonylat kiadása mellett, 

számlaadási kötelezettséggel az osztály elfogadhatja az összeget, melyet 
pénzeskazettában megfelelıen elzárva kell kezelni és másnap 10,00 óráig a pénztárba 
való kiadási kötelezettséggel lehet megoldani. 

 
5. Könnyő gipsz felhelyezése csak pénztári nyitvatartási idıben befizetési bizonylat 

bemutatását követıen történhet. A gipsz ellenértékének befizetése az Intézet pénztárában 
történik. A felhelyezésrıl és a gipsz nyilvántartásáról külön eljárási utasítás rendelkezik. 

 
6. 4D Ultrahang vizsgálat során a kismama kérésére készített fekete-fehér kép + DVD 

díjtételeit az 1.sz melléklet VI. pontja tartalmazza. A kép árának befizetése a pénztárba 
történik. A számla bemutatását követıen lehet a felvételt elkészíteni. 
A 2D UH vizsgálat OEP által meghatározott idıpontban ingyenes, egyéb idıpontban 1. 
sz. melléklet. 

Fizetési kötelezettség elmulasztása és következményei 
 
1. Az Informatikai osztály minden hónap elszámolását követıen tételes listát készít a 

kórházban megfordult nem OEP által finanszírozott betegek ellátásáról, amit megküld a 
Finanszírozási Osztály és a Pénzügyi és Számviteli Osztály felé ellenırzés végett. Abban 
az esetben, ha a szolgáltatás elıtt egyértelmően nem tisztázott, hogy az igénybevevı 
fizetıköteles-e vagy sem – az azonnali életveszély elhárítását kivéve – a szolgáltatás nem 
végezhetı el. A fizetıkötelesség- vagy mentesség megállapításához a Finanszírozási 
Osztály segítségét kell kérni az igénybevevı valamennyi ismert adatának megadásával. 

2. Abban az esetben, ha térítésköteles szolgáltatás elvégzéséért a kórház emberi mulasztás 
miatt nem jut bevételhez, úgy a mulasztókkal szemben megtérítés céljából eljárást 
kezdeményez. 

 
3. A meg nem fizetett térítési díj nyilvántartása, beszedése, behajtása a Pénzügyi és 

Számviteli Osztály feladata. 
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KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 
SZENT BORBÁLA KÓRHÁZA 

SZABÁLYZATOK 
 

Tanúsítványszám 42 601 0508 

TÉRÍTÉSI DÍJ SZABÁLYZAT 
 

 

 

Térítésköteles állapot megváltoztathatósága 
 
1. A fizetıköteles beteg fizetı státusza megváltoztatható abban az - jogszabályi 

elıírásoknak megfelelı- esetben, amennyiben az ellátást igénybevevı az ellátást követı 
15 napon belül, az ellátás ingyenességét bizonyító dokumentumokat (TAJ kártya, európai 
biztosítási kártya, nyomtatvány) a Finanszírozási Osztályon bemutatja. A Finanszírozási 
Osztály ellenırzi, másolat készítéssel igazolja a fizetési kötelezettség fennállásának 
megszőnését, és írásban intézkedik a Pénzügyi és Számviteli osztály felé a térítési díj 
visszafizetésérıl, és ezzel egyidejőleg kezdeményezi az ellátás OEP finanszírozási körbe 
történı bekerülését.  

 
2. Abban az esetben, amennyiben az elızetesen megfizetett térítési díjnál kisebb összegő 

térítési díj illeti meg az intézményt (pl. ha a beteg ápolása nem éri el a HBCS szerinti alsó 
határnapot vagy meghaladja a felsı határnapot), a visszajáró díjat a kezelı orvos írásos, 
tételesen indokolt levele alapján, a Finanszírozási Osztály ellenjegyzése mellett, a 
Pénzügyi és Számviteli Osztály visszafizeti. 

 
3. Indokolt esetben lehetıség van az egészségügyi szolgáltatás térítési díjának elengedésére, 

mely a Komárom-Esztergom megyei Közgyőlés hatásköre. 
 
A jelen szabályzatban írottakat a hatálybalépést követıen megkezdett ellátások tekintetében 
kell alkalmazni. A korábban e témában kiadott Térítési szabályzat 4. számú módosításában 
kiadott intézményi rendelkezések érvényüket vesztik. 
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KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 
SZENT BORBÁLA KÓRHÁZA 

SZABÁLYZATOK 
 

Tanúsítványszám 42 601 0508 

TÉRÍTÉSI DÍJ SZABÁLYZAT 
 

 

 

 
Mellékletek 

 
 

1. sz. melléklet    Térítési díjak 

2. sz melléklet ELISMERVÉNY (nem OEP által finanszírozott 
szolgáltató által kért betegszállítás térítésérıl) 

3. sz melléklet ELISMERVÉNY (térítésmentességet igazoló 
dokumentum nélkül igénybevett betegszállítás 
térítésérıl) 

4. sz. melléklet    Összesítı a havi térítésköteles ellátásokról 

5. sz. melléklet  ELISMERVÉNY 

6/a sz. melléklet    Bestaetigung 

6/b sz. melléklet    Acknowledgement 

7.sz. melléklet  Magyarországgal kötött sürgısségi betegellátásra 
vonatkozó államközi, illetve kormányközi szerzıdések 
országai és utódállamai polgárai jogosultak térítésmentes 
sürgısségi ellátásra érvényes útlevél bemutatása esetén 

8.sz. melléklet  Európai Gazdasági Térség tagállamai 

9. sz. melléklet  Az Európai Gazdasági Térség tagállamai, valamint 
Magyarországgal kötött sürgısségi betegellátásra 
vonatkozó államközi, illetve kormányközi szerzıdések 
országai és utódállamai 

10. sz. melléklet    Fogászati díjtételek 

11.-11/a sz. melléklet  Igénybejelentı lap, és tájékoztató a Szülészet – 
Nıgyógyászati Osztályon többletszolgáltatás nyújtására  

12/a-12/b. sz. melléklet   Gızfürdı díjtételei 

13. sz. melléklet Orvosi beutaló Panoráma Rtg. készítéséhez (FNY: 7508-
17/050404) 
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A Térítési Díj Szabályzat 1. sz. melléklete 
I. 

A kötelezı egészségbiztosítás ellátásai keretében igénybe nem vehetı egyes egészségügyi 
szolgáltatások térítési díja 

Tartalmazza a „2. számú melléklet a 284/1997.(XII.23.) Korm. Rendelethez” 
 

II. 

A jogszabályokban nem szereplı, az osztályok- részlegek által nyújtott szolgáltatásokért 
az intézmény által kérhetı díjazás 

A fizetésre kötelezettek köre a térítési szabályzat I., II., III., fejezetében foglaltak szerint kerül 
megállapításra. 
 

Ápolási osztályon történı ellátás térítési díja: 
 
Felvétel napján: 5 200 Ft 
Felvételt követıen naponta 1 900 Ft 
Hozzátartozó kezdeményezésére történı távollét idejére naponta 900 Ft 

Betegszállítás 

• A hasznos km 100 %-ka és az üres km 20%-ka összegének, az 1 km-re jutó átlag 
OEP finanszírozás szorzatának 2-szerese 

Járóbeteg és fogászati ellátás: 
• Minden esetben a beavatkozások német pont értékének aktuális FT szorzóval 

számított értékének 3-szorosa a szolgáltatás ellenértéke 
Ezek az árak sürgıs és nem sürgıs ellátás esetében is érvényesek. 

• Foghúzás      5.000,- Ft 
• Egészségi állapottal nem indokolt, a beteg által kért, altatásban végzett fogászati 

kezelések ára: az aneszteziológia által a Járóbeteg Szabálykönyv alapján rögzített 
WHO kódok aktuális pont forint értékének háromszorosa. 

 
Fekvıbeteg ellátás: 
• Akut ellátás esetében: Az ellátás során a besorolásnak megfelelı HBCS súly érték 2,5 

szeresének az aktuális súlyszám-forint érték szorzata adja meg a beteg által fizetendı 
összeget. 

Amennyiben a beteg ellátása során a ténylegesen felmerülı költségek meghaladják a HBCS 
pont érték 2,5 szeresét, tételes költségelszámolást kell alkalmazni 1,1 szeres szorzóval 
növelve. 
 
• Nem akut, elıre tervezhetı ellátás esetében: 

• A betegek mőtét elıtti a kivizsgálásának költsége a járóbeteg ellátás térítési 
kategóriájában foglaltak szerint kerül számlázásra. 

• Mőlencse beültetés maximum 2 nap ápolás esetében: 
A HBCs súlyszám aktuális Ft értékének  1,5 szerese 
Minden további 1 nap esetében :  + 10 000 Ft/nap 

• Mőlencse beültetés egynapos sebészet esetében: 
A HBCs súlyszám aktuális Ft értékének  1,5 szerese 
Minden további 1 nap esetében :  + 10 000 Ft/nap 



 

 

• TVT (incontinentia) plasztika: 
Maximum 2 nap ápolás esetében : 
A HBCs súlyszám aktuális Ft értékének  1,5 szerese 
 
Minden további 1 nap esetében  :+ 15 000 Ft/nap 

• Csípıizületi protézis: 
Maximum 10 nap ápolás esetében 
A HBCs súlyszám aktuális Ft értékének  1,5 szerese 
Minden további ápolás esetében   :+ 15 000 Ft/nap 

• Térdizületi protézis: 
Maximum 10 nap ápolás esetében 
A HBCs súlyszám aktuális Ft értékének  1,5 szerese 
Minden további ápolás esetében:  + 15 000 Ft/nap 

• Elıre nem látható szövıdmények esetében, amennyiben a kezelés költsége meghaladja 
a fentiekben foglaltakat, tételes elszámolás alkalmazandó 1,1 szeres szorzóval 
alkalmazandó. 

• Sterilizáció esetén: HBCS súly * súly aktuális Ft érték 
 

Valamennyi fent nem nevesített tervezhetı fekvıbeteg ellátás esetén a 
térítési díj összege: az aktuális HBCS súlyszám Ft értékének másfélszerese. 

 
 

III. 

A biztosított gyermek ellátási idejére a szülı, törvényes képviselı vagy közeli 
hozzátartozó saját részére igénybevett hotelszolgáltatás napi költsége a mindenkori 
HBCs Ft 2 %-a. 
Étkezési ellátás térítése az aktuális ÁFÁ-s étkezési norma szerint. 

Könnyő gipsz: 
Az OEP által finanszírozott hagyományos gipsz és a könnyített gipsz árkülönbözete: 

10 cm-es szélességben      2.500,- Ft/csomag 
12,5 cm-es szélességben       2.800,- Ft/csomag 

Testzsír mérés        3.500,- Ft 
 
HRG kezelésre járó gyermek beutaló nélkül érkezı kísérıjének a belépési díja 
megegyezik a gyermek belépési díjával, alkalmanként 250 Ft, illetve 2300 Ft/10 alkalom 

 

4D Ultrahang vizsgálat végzése elızetes befizetést követıen 

• - a kismama kérésére, bármely idıpontban. 

4D Ultrahang vizsgálat során készített kép ára 

• - fekete- fehér kép + DVD   Bruttó ára: 12.000,-Ft 

Hagyományos 2D Ultrahang ( OEP finanszírozott) vizsgálat idıpontjai: 
• 0-12 hét 
• 12-13 hét 
• 18-19 hét 
• 30-31 hét 
• 36-37 hét 



 

 

OEP által nem finanszírozott idıpontra vonatkozó nem egészségügyi indikációra történt 
2DUH vizsgálat térítési díja az aktuális pontszám forint értékének 3 szorosa. 

 

4D Ultrahang ingyenes végzésének kritériumai: 

•  - 18 hetes hegetikai ultrahang 

•  - a hagyományos UH készülékkel végzett vizsgálat során felmerült szakmai 
problémák továbbvizsgálása 

A vizsgálat során CD rögzítése, kép nem készül. 

 

Szülészeti- nıgyógyászati osztályon igénybe vehetı többletszolgáltatások 

• Egy 1 ágyas kórterem, teljes komforttal a kismama részére mely a teljes ellátási 
költséget is tartalmazza:     5.000,-Ft/ nap 

• A hozzátartozó bent tartózkodása esetén (alvása) az ellátás költségével együtt 

5.000,-Ft/ nap 

• A la carte-ról történı ebédválasztás. 

 

A Szent Borbála Kórház Házirendje minden térítési díjköteles ellátás esetén is 
kötelezıen betartandó. 



 

 

A Térítési Díj Szabályzat 2. sz. melléklete 
 
 
 

ELISMERVÉNY 
(Nem OEP által finanszírozott szolgáltató által kért betegszállítás térítésérıl 

 
 
Alulírott:......................................................................Anyja neve:.............................................. 

(Születési hely: ..........................................Születési idı: ............................................................ 

Állandó lakcím: .........................................................................................................................). 

a tatabányai Szent Borbála Kórház Betegszállítását igénybe kívánom venni. Elismerem, hogy 
a betegszállítást részemre nem OEP által finanszírozott szolgáltató kérte, ezért a szállítás 
térítési díj köteles. 

Nyilatkozom, hogy a szállítás költségeit készpénzben az intézmény pénztárában 
kiegyenlítem. 

Amennyiben ezt elmulasztanám, tudomásul veszem, hogy az igénybe vett betegszállítás 
ellenértékét a hatályos térítési szabályzat szerint- a kórház részére a kibocsátott számla 
alapján megtérítem. 

A számla kiegyenlítésének elmulasztása esetén a felek a PTK. ide vonatkozó szabályai szerint 
járnak el. 

 

Tatabánya, 200…… év …………………………….. hónap ……………… nap. 

      aláírás:…………………………………. 

tanú:……………………………………… 

cím:………………………………………. 

 

tanú:……………………………………… 

cím:………………………………………. 



 

 

A Térítési Díj Szabályzat 3. sz. melléklete 
 
 
 

ELISMERVÉNY 
(térítésmentességet igazoló dokumentum nélkül igénybevett betegszállítás térítésérıl) 

 
 
Alulírott:......................................................................Anyja neve:.............................................. 

(Születési hely: ..........................................Születési idı: ............................................................ 

Állandó lakcím: .........................................................................................................................). 

a tatabányai Szent Borbála Kórház Betegszállítását igénybe kívánom venni. Elismerem, hogy 
nem rendelkezem a térítésmentes betegszállítást igazoló dokumentumokkal (TAJ kártya, 
UNIÓ-s biztosítási kártya) ezért a szállítás térítési díj köteles. 

Nyilatkozom, hogy a szállítás költségeit készpénzben az intézmény pénztárában 
kiegyenlítem. 

Amennyiben ezt elmulasztanám, tudomásul veszem, hogy az igénybe vett betegszállítás 
ellenértékét a hatályos térítési szabályzat szerint- a kórház részére a kibocsátott számla 
alapján megtérítem. 

A számla kiegyenlítésének elmulasztása esetén a felek a PTK. ide vonatkozó szabályai szerint 
járnak el. 

 

Tatabánya, 200…… év …………………………….. hónap ……………… nap. 

      aláírás:…………………………………. 

tanú:……………………………………… 

cím:………………………………………. 

 

tanú:……………………………………… 

cím:………………………………………. 

 



 

 

  
A Térítési Díj Szabályzat 4. sz. melléklete 

 
 FIGYELEM! Készül két 

példányban, egy példányt a 
Pénzügyi és Számviteli Oszt. 

Részére átad az osztályvezetı 
fıorvos a tárgyhónapot követı 
hónap második munkanapjáig 

 

Összesítı 
a havi térítésköteles ellátásokról 

 
 
___________________________ ______ év ____________________ hó _____ nap 

osztály 
 

 
Sorszám 

 
A térítésköteles ellátásban 

részesülı neve 

 
TAJ száma 

A térítésköteles 
ellátás idıpontja 
(ha több napos, 

akkor tól-ig) 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 
_____________________, _____ év ______________ hó _____ nap 
 
A fentiek a valóságnak megfelelnek 
 

___________________________ 
osztályvezetı fıorvos aláírása 

pecsétje 
 



 

 

A Térítési Díj Szabályzat 5. sz. melléklete 
 

FIGYELEM! BETEG CSAK SÜRGİS SZÜKSÉG 
ESETÉN VEHETİ FEL AZ ÉRVÉNYES TAJ 
KÁRTYA BEMUTATÁSÁNAK 
MELLİZÉSÉVEL 

 
ELISMERVÉNY 

 
Alulírott:................................................Anyja neve:.............................................. 

Születési hely: ......................................Születési idı: ......................................... 

Állandó lakcím: ................................................................................................... 

Biztosító neve és címe: ........................................................................................ 

a biztosítás száma: …………………………........................................................ 

elismerem, hogy a tatabányai Szent Borbála Kórház ......................................... 

osztályán/szakrendelıjében ...............................tól...............................ig 

gyógykezelés alatt álltam. 

A térítésmentes ellátáshoz szükséges ( érvényes TAJ kártya, Európai biztosítási 
kártya, Kártya helyettesítı igazolás, E112) nyomtatványt bemutatni nem tudtam, 
ezért kötelezettséget vállalok arra, hogy a fent felsorolt dokumentumok közül a 
térítésmentességet biztosító nyomtatványt 15 napon belül megküldöm a Szent 
Borbála Kórház címére: 2800 Tatabánya, Dózsa György u. 77; vagy az alábbi 
fax számra: 06/34/317-025. 

Amennyiben ezt elmulasztanám, tudomásul veszem, hogy az egészségügyi 
ellátás ellenértékét a hatályos térítési szabályzat szerint- a kórház részére a 
kibocsátott számla alapján megtérítem. 

A számla kiegyenlítések elmulasztása esetén a PTK. ide vonatkozó szabályai 
szerint járunk el. 

 

Tatabánya, 200…… év …………………………….. hónap ……………… nap.
      aláírás:…………………………………. 

      Útlevél/ szig. szám:……………………. 

tanú:……………………………………… 
cím:………………………………………. 

tanú:……………………………………… 
cím:………………………………………. 



 

 

Térítési díj szabályzat 6/a melléklete 
Bestaetigung 

 
 
 
Der/Die unterzeichnete________________________________________________________ 
 
(Geburtsort ______________________________  Geburtsdatum_______________________ 
 
Staendige 
Anschrift____________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
/Land, Strasse, Hausnummer, Bankleitzahl, Stadt/___________________________________) 
 
/Name und Anschrift Ihren/Ihrer Versicherunggesellschaft/_____________________-  
 
/Nummer Ihren/Ihrer Versicherung/bestaetige dass ich vom ____________________ bis zum  
 
___________________ (Tag, Monat, Jahr) insgesamt ____________________ (Stadt) unter 
Heilkur stand. 
 
 
Anlaesslich meiner Entlassung aus dem Krankenhaus habe ich die Kostan meiner Heilkur und 
Pflege im Betrage von HUF _____________________ nicht beglichen. 
 
 
 
Ich anerkenne hiermit die Schulden meiner Heilkur und bestaetige, dass ich meine Schulden a 
_______________________ (Hungary) unbedingt bezahlen werde, falls ich diese Schulden 
nicht früher beglichen hatte. 
 
 
 

Unterschrift:__________________ 
 

Passport Nr: _________________ 
 
 
Zeuge: _________________________ 
 
Zeuge: _________________________ 
 
 
 



 

 

Térítési díj szabályzat 6/b melléklete 
 Acknowledgement  
 
 
 
I, the undersigned_____________________________________________________ (place   
of  
 
birth: ________________________, date of birth: ___________________, permanent 
address  
 
_______________________________________________________________________  
 
___________________________________________________________________________ 
 
/contry, street No., zip code, town/,______________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
/the name and the address of my insurance company/_______________________________) 
 
/my insurance mumber/, acknowledge that I was treated from________________________ 
up  
 
to ___________________ (day, month, year), alltogether __________ days in the 
___________ 
 
__________________________ Hospital ________________ (town) and I have not settled 
my  
 
debt in an amount of HUF ____________________ concerning the costs of my medical 
treatment and that of my nursing. 
 
Hereby I aknowledge my debt and certify that on the notice of the competent 
______________ 
 
 ( Hungary) I will immediately settle my debt being due to the Hospital 
____________________ 
 
in case it was not settled previously yet. 
 
Date: _________________________ 

Signature:____________________ 
 

No.of passport or ID:__________ 
 
 
wittness: _________________________ 
 
wittness: _________________________ 



 

 

Térítési díj szabályzat 7.sz. melléklete 
 

Magyarországgal kötött sürgısségi betegellátásra vonatkozó államközi, illetve 
kormányközi szerzıdések országai és utódállamai polgárai jogosultak térítésmentes 

sürgısségi ellátásra érvényes útlevél bemutatása esetén 
 
 
 
1. Angola      ANG 
2. Irak      IRQ 
3. Jordánia      JOR 
4. Jugoszlávia (csak Szerbia- Montenegró és Macedónia tekintetében alkalmazandó) 
5. Észak-Korea (csak KNDK állampolgárai) KRN 
6. Kuba      CUB 
7. Kuvait      KUW 
8. Mongolia      MNG 
9. Szovjetunió utódállamai (kivéve: Észtország, Lettország, Litvánia) 
 
 



 

 

Térítési díj szabályzat 8.sz. melléklete 
 

Európai Gazdasági Térség tagállamai 
 
 
1. Ausztria      AUS 
2. Belgium      BEL 
3. Bulgária      BUL 
4. Ciprus      CYP 
5. Cseh Köztársaság     CHR 
6. Dánia      DEN 
7. Észtország      EST 
8. Finnország     FIN 
9. Franciaország     FRA 
10. Görögország     GRE 
11. Izland      ICE 
12. Írország      IRE 
13. Olaszország     ITA 
14. Lettország      LTV 
15. Liechtenstein     LIE 
16. Litvánia      LTH 
17. Luxemburg     LUX 
18. Németország     GFR 
19. Norvégia      NOR 
20. Málta      MLT 
21. Hollandia      NET 
22. Lengyelország     POL 
23. Portugália      POR 
24. Románia      ROM 
25. Spanyolország     SPA 
26. Svédország     SWE 
27. Szlovákia      SLV 
28. Szlovénia      SLO 
29. Egyesült Királyság    BGR 
30. Svájc      SWI 
 



 

 

A Térítési Díj Szabályzat 9. sz. melléklete 
 
Az Európai Gazdasági Térség tagállamai,  valamint Magyarországgal kötött sürgısségi 

betegellátásra vonatkozó államközi, illetve kormányközi szerzıdések országai és 
utódállamai 

 
 
 
1. Angola      ANG 
2. Ausztria      AUS 
3. Belgium      BEL 
4. Bulgária      BUL 
5. Ciprus      CYP 
6. Cseh Köztársaság     CHR 
7. Dánia      DEN 
8. Egyesült Királyság    BGR 
9. Észtország      EST 
10. Finnország     FIN 
11. Franciaország     FRA 
12. Görögország     GRE 
13. Hollandia      NET 
14. Horvátország     CRT 
15. Irak      IRQ 
16. Írország      IRE 
17. Izland      ICE 
18. Jordánia      JOR 
19. Jugoszlávia -Szerbia- Montenegró  SCG, 
   Macedónia     MCA 
20. Koreai Népi Demokratikus Köztársaság  KRN 
21. Kubai Köztársaság    CUB 
22. Kuvait      KUW 
23. Lengyelország     POL 
24. Lettország      LTV 
25. Liechtenstein     LIE 
26. Litvánia      LTH 
27. Luxemburg     LUX 
28. Málta      MLT 
29. Mongol Köztársaság    MNG 
30. Németország     GFR 
31. Norvégia      NOR 
32. Olaszország     ITA 
33. Portugália      POR 
34. Románia       ROM 
35. Spanyolország     SPA 
36. Svédország     SWE 
37. Szlovákia      SLV 
38. Szlovénia      SLO 
39. Szovjetunió utódállamai, kivéve: Észtország, Lettország, Litvánia, Üzbegisztán. 
 



 

 

Térítési díj szabályzat 10.sz. melléklete 

Fogászati Intézeti Díjtételek 
 
60 éves kor alatt az intézeti díj, melyet a kórháznak kell fizetni, 
állcsontonként 10 000 Ft. 

Beteg által 
csekken 
fizetendı 

Beavatkozás típusa ISO-kód 

TB 
támogat

ás 
alapjául 
elfogado
tt nettó 

ár 

TB 
támo
gatás 
mérté
-ke 

TB 
támo-
gatás 
nettó 

összeg
e 

(Ft) 

Intézeti 
díj 

Techni
kusi 
díj 

Viselési 
idı 

Kivehetı pótlás 60 év alatt 
Fogsor alaplemez 
akrilátból 

0630360303 4074 50 % 2037 10 000 4470 48 hónap 

Fogsor alaplemez 
öntıakrilátból 

0630360306 4317 50 % 2159 0 5840 48 hónap 

Keményakrilát mőfog 0630360309 374 50 % 187 0 563 48 hónap 
Sellak vagy 
mélyhúzott egyéni 
kanál 

0630360312 514 50 % 257 0 943 48 hónap 

Egyéni kanál akrilátból 0630360315 968 50 % 484 0 1320 48 hónap 
Elıregyártott kapocs 
elembıl készített v. 
hajlított drókapcsok 

0630360318 241 50 % 121 0 630 48 hónap 

Mintára öntött alsó 
vagy felsı fémlemez 

0630360321 6532 50 % 3266 10 000 8730 48 hónap 

Alábélelés 0630360324 2987 50 % 1494 0 6000 48 hónap 
Nem akrilát bázisú 
alaplemez 

0630360327 9625 50 % 4813 10 000 10000 48 hónap 

Porcelán mőfog 
garnitúra (14 db-os) 

0630360330 7826 50 % 3913 0 Napi 
áron 

48 hónap 

Kivehetı fogpótlás 60 év felett 
Fogsor alaplemez 
akrilátból 

0630360303 4074 50 % 2037 0 4470 48 hónap 

Fogsor alaplemez 
öntıakrilátból 

0630360306 4317 50 % 2159 0 5840 48 hónap 

Keményakrilát mőfog 0630360309 374 50 % 187 0 563 48 hónap 
Sellak v. mélyhúzott 
egyéni kanál 

0630360312 514 50 % 257 0 943 48 hónap 

Egyéni kanál akrilátból 0630360315 968 50 % 484 0 1320 48 hónap 
Elıregyártott kapocs 
elembıl készített v. 
hajlított drótkapcsok 

0630360318 241 50 % 121 0 630 48 hónap 

Mintára öntött alsó 
vagy felsı fémlemez 

0630360321 6532 50 % 3266 0 8730 48 hónap 

Alábélelés 0630360324 2987 50 % 1494 0 6000 48 hónap 
Nem akrilát bázisú 
alaplemez 

0630360327 9625 50 % 4813 0 10000 48 hónap 

Porcelán mőfog 
garnitúra (14 db-os) 

0630360330 7826 50 % 3913 0 Napi 
áron 

48 hónap 



 

 

Beteg által 
csekken 
fizetendı 

Beavatkozás típusa ISO-kód 

TB 
támogat

ás 
alapjául 
elfogado
tt nettó 

ár 

TB 
támo
gatás 
mérté
-ke 

TB 
támo-
gatás 
nettó 

összeg
e 

(Ft) 

Intézeti 
díj 

Techni
kusi 
díj 

Viselési 
idı 

Nem támogatott de rendelhetı eszközök 
Magyar csúsztató 
(preci) a fix részen 

  0 Ft  0 6000 48 hónap 

Csúsztató a kivehetın   0 Ft  0 4000 48 hónap 
Porcelán korona v. 
hídtag 

  0 Ft  2500 8500 60 hónap 

Clear   0 Ft  0 5000 48 hónap 
Fémháló v. merevítı   0 Ft  0 6500 48 hónap 
 
Porcelán korona vagy hídtag készítésekor a technikusi díjon kívül intézeti 
díjat kell fizetni a kórháznak, melynek összege 2500 Ft koronánként illetve 
tagonként. 
 

Beteg által 
csekken fizetendı 

Beavatkozás típusa ISO-kód 

TB 
támoga

tás 
alapjáu

l 
elfoga
dott 
nettó 

ár 

TB 
támo
gatás 
mérté
-ke 

TB 
támo-
gatás 
nettó 
össze-

ge 
(Ft) 

Intézeti 
díj 

Techniku
si díj 

Viselési 
idı 

Rögzített fogpótlás támogatással (18 év alatt, terhesnek, szülés után 90 
napig), valamint nem csontvelı transzplantáció miatt elvégzett 
góckutatást követı fog extrahálás utáni elsı ellátáskor rendelhetı 
Fémkorona 063036060

3 
1617 50 % 809 2500 3190 60 

hónap 
Fém hídtag 063036060

9 
1659 50 % 830 1000 3190 60 

hónap 
Korona leplezve 
/K+B/ 

063036060
6 

2845 50 % 1423 2500 4140 60 
hónap 

Hídtag leplezve 
/K+B/ 

063036061
2 

2524 50 % 1262 1000 4140 60 
hónap 

Csapos mőcsonk, 
csapcsonk 

063036061
5 

1531 50 % 766 0 3040 60 
hónap 

Csaposok leplezve 
/K+B/ 

063036061
8 

2944 50 % 1472 2500 4130 60 
hónap 

Richmond /K+B/     2500 4130 60 
hónap 

Primér teleszkóp 063036062
1 

2205 50 % 1103 0 4400 60 
hónap 

Szekunder teleszkóp 063036062 2484 50 % 1242 0 5300 60 



 

 

4 hónap 
Szekunder teleszkóp 
tartással, leplezve 

063036062
7 

3426 50 % 1713 0 4100 60 
hónap 

Rögzített fogpótlás támogatás nélkül 
Fémkorona 0630360 

03 
 0  2500 4000 60 

hónap 
Fém hídtag 063036060

9 
 0  1000 4000 60 

hónap 
Korona leplezve 
/K+B/ 

063036060
6 

 0  2500 5400 60 
hónap 

Hídtag leplezve 063036061
2 

 0  1000 5400 60 
hónap 

Csapos mőcsonk, 
csapcsonk 

063036061
5 

 0  0 3900 60 
hónap 

Csaposok leplezve 
/K+B/ 

063036061
8 

 0  2500 5600 60 
hónap 

Richmond /K+B/   0  2500 5600 60 
hónap 

Primér  teleszkóp 063036062
1 

 0  0 5500 60 
hónap 

Szekunder teleszkóp 063036062
4  

 0  0 6000 60 
hónap 

Szekunder teleszkóp 
tartással, leplezve 

063036062
7 

 0  0 6500 60 
hónap 



 

 

 
Rögzített fogpótlás készítésekor a technikusi díj mellett intézeti díjat is kell 
fizetni, melynek összege koronánként 2500 Ft, hídtagonként 1000 Ft. 

 

Beavatkozás típusa ISO-kód 

TB 
támogatás 
alapjául 

elfogadott 
nettó ár 

TB 
támogatás 
mértéke 

Intézeti díj 

Beteg által 
csekken 
fizetendı 

Technikusi 
díj 

Viselési idı 

Titán fogpótlások 
Fémkorona    0 10000  
Porcelán leplezéssel    0 13000  
Fémlemez    0 21000  
Csúsztatók fix    0 10000  
Kivehetıen    0 13000  
 
Minden termék garanciája 1 év, amikor a laboratórium hibája állapítható 
meg. A megrendelı részére minden fogpótlási munkához kötelezı gyártói 
nyilatkozatot adni. A fogtechnikai díjakat közvetlenül a fogtechnikusnak, 
csak csekken lehet befizetni, a minıségi kifogás is ıket terheli. 
 

Fogtechnikusok 
Név Cím Telefonszám 

RB-Dent Kft. Vértesszılıs, Kónya u. 26 379 - 137 
Fog-Ász Bt. Tatabánya, Esztergomi u. 15. 317 - 140 
Wiszt Márta 2851 Környe,  

Vörösmarty u. 16. 
474 - 821 

06 20 / 933 80 66  
Patonyi és Társa 
Fogtechnikai Bt 

Tatabánya, Gál ltp. 712/8 06 20 / 936 21 13 
316 - 341 

Alfa-Dent Kft. Tata, Szilágyi E. u. 28. 487 - 465 
 

Beavatkozás típusa 
ISO-
kód 

TB 
támogatás 
alapjául 
elfogadott 
nettó ár 

TB 
támogatás 
mértéke 

TB 
támogatás 
nettó 
összege 

Intézeti díj 

Térítésmentes beavatkozások 
Esztétikus tömés   100 %  0 
Amalgám tömés   100 %  0 
Foghúzás   100 %  0 
Gyökértömés (csatornánként)   100 %  0 
Fogkıeltávolítás   100 %  0 
Röntgen felvétel intraorális   100 %  0 

Röntgen felvétel díja intézmények, vállalkozó orvosok által beutalt betegek 
részére 
Intraorális rtg. felvétel /db  600 0 0 0 
Panoráma rtg. felvétel  4000 0 0 0 



KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 
SZENT BORBÁLA KÓRHÁZA 

SZABÁLYZATOK 
 

Tanúsítványszám 42 601 0508 
 

TÉRÍTÉSI DÍJ SZABÁLYZAT 
 

Változat  Ellenırizte    Oldalszám 

Készítette  Jóváhagyta  1/35 

Kiadás idıpontja: ……………………….. 
 

 

 

Fogszabályozás 

Beavatkozás típusa ISO-kód 

TB 
támogatás 
alapjául 

elfogadott 
nettó ár 

TB 
támoga-

tás 
mértéke 

TB 
támogatás 

nettó 
összege 

Beteg által 
csekken 
fizetendı 

fogtechnikai 
díj 

Viselési 
idı 

Kivehetı fogszabályozó készülékek 
Retenciós lemez 0630370303 3795 85% 3226 2415 12 hónap 
Aktív lemez tágító 
csavarral 

0630370306 5313 85% 4516 2978 12 hónap 

Y lemez vagy 
kétcsavaros lemez 

0630370309 6070 85% 5160 4057 12 hónap 

Headgear beépítése, 
drótból 

0630370312 1885 85 % 1602 1602 12 hónap 

Állsapka 0630370315 1553 85 % 1320 1366 12 hónap 
Pitvarlemez 0630370318 2277 85 % 1935 1720 12 hónap 
Harapásemelı sín 0630370321 2988 85 % 2540 1820 12 hónap 
Aktivátor csavar nélkül 0630370327 4363 85 % 3709 2588 12 hónap 
Aktivátor csavarral 0630370330 5810 85 % 4939 4012 12 hónap 
Klammt v. Balters féle 
készülék 

0630370333 6723 85 % 5715 4155 12 hónap 

Rehák-féle dinamikus 
készülék 

0630370336 4398 85 % 3738 3738 12 hónap 

Frankel-féle készülék 0630370339 8965 85 % 7620 5755 12 hónap 
Hansa készülék 0630370342 9700 85 % 8245 6150 12 hónap 
Segédrugó, duc, horog 
stb. beépítés 

0630370345 290 85 % 247 210 12 hónap 

Ferdesík 0630370348 2240 85% 1904 1434 12 hónap 

Rögzített fogszabályozó készülék 
Multiband vagy 
ragasztott Brackettes 
készülék valamennyi 
részelemével együtt 

0630370603 15 890 85 % 13507 8540 24 hónap 

Lingvális vagy 
palatinális ív 

0630370606 3735 85 % 3175 3202 24 hónap 

Transpalatinális ív, 
forrasztva 

0630370609 2277 85 % 1935 3202 24 hónap 

Lingvál, palatinal, labial 
ív készülék 

0630370612  5229 85 % 4445 5534 24 hónap 

 

18 év felett a fogszabályzó készülék árán kívül intézeti díjat is kell fizetni. 
Egy állcsontra - kisfokú eltérés esetén 10 000 Ft 
Egy állcsontra - közepes fokú eltérés esetén 15 000 Ft 
Egy állcsontra - nagyfokú eltérés esetén 20 000 Ft 
Állcsontok közötti szabályos harapások formabeállítása - kisfokú eltérésnél 15 000 Ft 



 

 

Állcsontok közötti szabályos harapások formabeállítása - közepes fokú 
eltérésnél 

20 000 Ft 

Állcsontok közötti szabályos harapások formabeállítása - nagyfokú eltérésnél 25 000 Ft 



 

 

A Térítési Díj 
Szabályzat 11. Sz. 
melléklete 

 
Komárom – Esztergom megyei Önkormányzat 
Szent Borbála Kórháza  
Szülészet – Nıgyógyászati Osztály 
 
2800 Tatabánya 
Dózsa Gy . u. 77. 

Igény bejelentılap 
 

 
A Szent Borbála Kórház Szülészet – Nıgyógyászati Osztályán igénybe kívánom venni a 
tájékoztatóban leírt díjtételek mellett a többletszolgáltatásokat tartalmazó 1 ágyas 
kórtermet . 
 
Név:…………………………………………………………………………………………. 
Anyja neve:………………………………………………………………………………… 
TAJ száma:………………………………………………………………………………… 
Születési ideje:……………………………………………………………………………… 
Lakcím:…………………………………………………………………………………….. 
 
Az igény bejelentésének idıpontja:……………………………………………………… 
 
Szülés, az igény várható ideje:……………………………………………………………. 
 
Kezelıorvosa:……………………………………………………………………………… 
 
A terhes tanácsadó ügyintézı asszisztense:……………………………………………… 
 

 

Kérjük jelölje be az igénybe kívánt venni szolgáltatásokat: 
 

1. 1 ágyas kórterem kiemelt komfort fokozattal, 
2. hozzátartozó bent tartózkodása éjszakára, 
3. ebéd választása étlapról  

 
Tudomásul veszem, hogy a többletszolgáltatások díját a Szent Borbála Kórház pénztárába az 

igénybejelentéskor, legkésıbb a bekerüléskor, munkaszüneti nap esetén a munkaszüneti napot 

követı elsı munkanapon megfizetem. 

Tatabánya, 2007........................................... 
 
 

............................................................... 
az igénybejelentı kismama aláírása 



 

 

A Térítési Díj Szabályzat 11/a. Sz. melléklete 

Tájékoztató 
 
 

A Komárom – Esztergom megyei Önkormányzat 
Szent Borbála Kórház Szülészet – Nıgyógyászati Osztályán 

igénybe vehetı többlet szolgáltatásokról 

 

Az igénybevétel feltételeirıl és módjáról 
 
 
 
A Szent Borbála Kórház Szülészet - Nıgyógyászati Osztályán szülı kismamák részére 
otthonos szép környezetben teljes komfortot szeretnénk felkínálni az itt töltött gyermekágyas 
idıszak idejére. 
A külön szolgáltatással egyéni igényeknek szeretnénk eleget tenni, amikor a szolgáltatásokat 
felkínáljuk. 
Kérjük ilyen irányú igényét jelezze a tanácsadás során, hogy a szülés idejére az Ön 
rendelkezésére álljunk. 
Észrevételével, kérjük segítse munkánkat, hogy a kismamák igényeit a lehetı legnagyobb 
mértékben ki tudjuk elégíteni. 
 
1. Egy 1 ágyas kórterem, teljes komforttal a kismama részére 5.000 Ft / nap, amely a teljes 

ellátás költségét is tartalmazza. 
 
2. A hozzátartozó bent tartózkodása / alvása / napi 5.000 Ft, az ellátás költségével együtt. 
 
3. A la carte- ról történı ebédválasztás. 
 
 
 
Tatabánya, 2007. november 01. 
 
 
                                                         Tisztelettel: 
 Benkı Zoltán 
 fıigazgató 
 
 
 
FNY: 7501-12-030701 



 

 

A Térítési Díj Szabályzat 12/a. sz. melléklete 
 

 
 

Fizikotherápiás Osztály és Gyógyfürdıben 
az OEP által jogszabályban kötelezıvé tett  

díjtétel különbözet 
 
 

Kód-
szám 

Megnevezés TB támogatás 
közötti különbség 

mértéke (Ft) 
03 Iszappakolás, iszapfürdı 140,- 
04 Súlyfürdı 84,- 
05 Szénsavfürdı 130,- 
06 Orvosi gyógymasszázs 208,- 
07 Víz Alatti vízsugármasszázs 115,- 
08 Víz alatti csoportos gyógytorna 77,- 
 
Az OEP kötelezıvé tette a szolgáltató számára – a 23/2007(V.18) EüM rendelet 
értelmében – a rendelet szerinti ár és az OEP támogatás közötti különbözet 
megtéríttetését a szolgáltatást igénybe vevı betegekkel. 
 
A TB támogatás kiegészítésére megállapított díjakat a betegirányító pultnál kell 
befizetni. 
 
Felhívjuk szíves figyelmüket a kezelési idıpontok pontos betartására, ugyanis a 
kezelések korrigálására, a kiesett idıszakok pótlására nincs lehetıség. 
 
Megértésüket, segítı együttmőködésüket megköszönve, mielıbbi gyógyulást 
kíván a  
 
 

Komárom-Esztergom Megyei 
Szent Borbála Kórház 

Fizikoterápiás Osztály és Gyógyfürdı 
Tatabánya 



 

 

A Térítési Díj Szabályzat 12/b. sz. melléklete 
 

Fiziotherápiás Osztály és Gyógyfürdı 
uszoda-szolgáltatás Intézeti díjtételei 

 
 

Naponta 6,00 – 8,00 óra között igénybe vehetı szolgáltatás: 
 
Felnıtt   bérlet   10 alkalomra  2.850,- Ft 
   jegy     1 alkalomra     300,- Ft 
 
Nyugdíjas  bérlet   10 alkalomra  2.500,- Ft 
   jegy     1 alkalomra     270,- Ft 
 
 

Naponta 18,00 – 20,00 óra között igénybe vehetı szolgáltatás: 
 

Felnıtt   bérlet   10 alkalomra  4.600,- Ft 
   jegy     1 alkalomra     500,- Ft 
 
Nyugdíjas, diák bérlet   10 alkalomra  3.350,- Ft 
   jegy     1 alkalomra     350,- Ft 
 
Gyermek  bérlet   10 alkalomra  2.300,- Ft 
   jegy     1 alkalomra     250,- Ft 
 
 

A bérletek 10 alkalomra, a kiállítástól számított 2 hónapig érvényesek! 
Gyermek bérlet és jegy 3-6 éves korig váltható! 

 
 

Értékmegırzı, ruhatár jegy     30,- Ft 
Kölcsönzıjegy (sapka, fürdıruha)  100,- Ft 
 

 
Tatabánya, 2007. november 01. 
 
 

Benkı Zoltán     Kissné Velekei Mária   
 Fıigazgató     Gazdasági igazgató   



 

 

A Térítési Díj Szabályzat 13. sz. melléklete 
Komárom-Esztergom megyei Önkormányzat 
Szent Borbála Kórháza 
Fogászati Osztály 
2800 Tatabánya 
Semmelweis u. 2. 
Rendelési idı: 
 
 
 

8    7    6    5    4    3    2    1 1    2    3    4    5    6    7    8 
8    7    6    5    4    3    2    1 1    2    3    4    5    6    7    8 

 
 
 

Intraorális felvételek Extraorális felvételek 
Fogfelvétel                                        □ OP (panoráma)                                □ 

Ráharapásos                                    □ Tele                                                  □ 

Caries (Szárnyas ráharapásos)        □ Izületi OP, lateral TMJ                      □                                       
 Sinus OP                                          □ 
 Tomográfiás keresztmetszet            □ 
 Gyerekgyógyászati panoráma 

Program                                           □ 
 Spirál tomográfia                              □  
 Chephalometria                                □ 
 
 
 
Beteg neve: _________________________________________________________ 
 
TAJ száma: ________________________________     Szül.év: ________________ 
 
Lakcím:      _________________________________________________________ 
 
Anyja neve:  _________________________________________________________ 
 
Beutaló orvos neve: ___________________________________________________ 
 
Beut.orv.kódja: ___________________ Beut.orv.pecsétszáma: _________________ 
 
 
 
FNY:7808-17/050404 
 
 
 
 
 
 
 

J B



 

 

2. sz. melléklet 
 

Kiegészítés, módosítás a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szent 
Borbála Kórháza Térítési díj szabályzatához. 

 
 
 

IV fejezethez 
 

7. oldal 6.pont: 
Kiegészítés: fekete-fehér kép + DVD díjtételeit 
Törlés: fekete- fehér kép + video kazetta, vagy fekete- fehér kép + CD díjtételeit 

 
 
Mellékletekhez 

Kiegészítés: 

2. sz melléklet ELISMERVÉNY (nem OEP által finanszírozott szolgáltató által kért 
betegszállítás térítésérıl) 

3. sz melléklet ELISMERVÉNY (térítésmentességet igazoló dokumentum nélkül 
igénybevett betegszállítás térítésérıl) 

 
 

1. sz .melléklethez 
 
II. fejezet: 

Kiegészítés: Betegszállítás 

• A hasznos km 100 %-ka és az üres km 20%-ka összegének, az 1 km-re jutó átlag 
OEP finanszírozás szorzatának 2-szerese 

Járóbeteg és fogászati ellátás: 
III. fejezet: 

Kiegészítés: - fekete- fehér kép + DVD 
Törlés:  fekete- fehér kép + video kazetta vagy fekete- fehér kép + CD 
 
 

Tatabánya, 2008. február 8. 



 

 

A Térítési Díj Szabályzat 2. sz. melléklete 
 
 
 

ELISMERVÉNY 
(Nem OEP által finanszírozott szolgáltató által kért betegszállítás térítésérıl 

 
 
Alulírott:......................................................................Anyja neve:.............................................. 

(Születési hely: ..........................................Születési idı: ............................................................ 

Állandó lakcím: .........................................................................................................................). 

a tatabányai Szent Borbála Kórház Betegszállítását igénybe kívánom venni. Elismerem, hogy 
a betegszállítást részemre nem OEP által finanszírozott szolgáltató kérte, ezért a szállítás 
térítési díj köteles. 

Nyilatkozom, hogy a szállítás költségeit készpénzben az intézmény pénztárában 
kiegyenlítem. 

Amennyiben ezt elmulasztanám, tudomásul veszem, hogy az igénybe vett betegszállítás 
ellenértékét a hatályos térítési szabályzat szerint- a kórház részére a kibocsátott számla 
alapján megtérítem. 

A számla kiegyenlítésének elmulasztása esetén a felek a PTK. ide vonatkozó szabályai szerint 
járnak el. 

 

Tatabánya, 200…… év …………………………….. hónap ……………… nap. 

      aláírás:…………………………………. 

tanú:……………………………………… 

cím:………………………………………. 

 

tanú:……………………………………… 

cím:………………………………………. 



 

 

A Térítési Díj Szabályzat 3. sz. melléklete 
 
 
 

ELISMERVÉNY 
(térítésmentességet igazoló dokumentum nélkül igénybevett betegszállítás térítésérıl) 

 
 
Alulírott:......................................................................Anyja neve:.............................................. 

(Születési hely: ..........................................Születési idı: ............................................................ 

Állandó lakcím: .........................................................................................................................). 

a tatabányai Szent Borbála Kórház Betegszállítását igénybe kívánom venni. Elismerem, hogy 
nem rendelkezem a térítésmentes betegszállítást igazoló dokumentumokkal (TAJ kártya, 
UNIÓ-s biztosítási kártya) ezért a szállítás térítési díj köteles. 

Nyilatkozom, hogy a szállítás költségeit készpénzben az intézmény pénztárában 
kiegyenlítem. 

Amennyiben ezt elmulasztanám, tudomásul veszem, hogy az igénybe vett betegszállítás 
ellenértékét a hatályos térítési szabályzat szerint- a kórház részére a kibocsátott számla 
alapján megtérítem. 

A számla kiegyenlítésének elmulasztása esetén a felek a PTK. ide vonatkozó szabályai szerint 
járnak el. 

 

Tatabánya, 200…… év …………………………….. hónap ……………… nap. 

      aláírás:…………………………………. 

tanú:……………………………………… 

cím:………………………………………. 

 

tanú:……………………………………… 

cím:………………………………………. 

 
 

 

 
 
 
 
 


