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TÉRÍTÉSI DÍJAK 

KIEGÉSZÍTŐ TÉRÍTÉSI DÍJAK 

 

a) A krónikus fekvőbeteg-ellátásban ápolási díjjal finanszírozott, gyógytorna 

szolgáltatással kiegészített ellátásban részesülő biztosított után a kiegészítő térítési 

díj mértéke 1 320 Ft, amelynek a beszedésére vonatkozó részletes eljárásrendet az 

SZ-04 A krónikus belgyógyászati osztályok betegfelvételi és a krónikus 

belgyógyászati osztályon fizetendő kiegészítő térítési díj eljárási rendjének 

szabályzata tartalmazza. 

 

TÉRÍTÉSI DÍJAK BIZTOSÍTÁSI JOGVISZONNYAL NEM RENDELKEZŐK 

ESETÉN 

A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő által a közfinanszírozott intézmények felé 

alkalmazott finanszírozási díj*2.  

Ennek alapján a fizetendő térítési díj: 3,96 Ft/német pont, 396 000 Ft/súlyszám, krónikus 

alapdíj (osztályos szorzó nélkül!) értéke: 13 200 Ft/nap, fotoferezis: 682 000 Ft/kezelés, 

terápiás aferezis, haemaferezis: 472 000 Ft/kezelés,  albumindialízisen alapuló szupportív 

májpótló kezelés: 1 214 400 Ft/kezelés. 

Amennyiben az ellátás során egyedileg finanszírozott eszköz (tételes elszámolás alá eső 

eszközök és implantátumok) használatára/beültetésére kerül sor, az eszköz számlával igazolt 

bruttó értéke kerül kiszámlázásra. 

Amennyiben az ellátás során egyedileg finanszírozott gyógyszer (tételes elszámolás alá eső 

gyógyszerek) alkalmazására kerül sor, a gyógyszer számlával igazolt bruttó értéke kerül 

kiszámlázásra. 

Amennyiben az ellátás során őssejt-szelekcióra, csontvelő-transzplantációra kerül sor, a 

Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő által a közfinanszírozott intézmények felé 

alkalmazott finanszírozási díj kerül kiszámlázásra.  

BIZTOSÍTÁSI JOGVISZONNYAL RENDELKEZŐK ESETÉN, A KÖTELEZŐ 

EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁS TERHÉRE NEM IGÉNYBE VEHETŐ ELLÁTÁSOK DÍJA 

A díjazás mértékéről az SZ-49 M02 melléklet rendelkezik.  

Amennyiben a térítési díjról az SZ-49 M02 melléklet nem rendelkezik, a biztosítási 

jogviszonnyal nem rendelkezők esetében alkalmazott térítési díjakat szükséges megállapítani. 

Ide tartoznak pl.: a szűrővizsgálatok, menedzserszűrések, nem közfinanszírozott egészségügyi 

szolgáltató által kiállított beutalóval igénybe venni kívánt CT-MRI vizsgálatok, stb.  
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EGYÉB SZOLGÁLTATÁSI DÍJAK 

a) Kísérő személyek térítési díja     7 920 Ft/nap 

Kivétel: A fogyatékos személy kísérője, beteg vagy koraszülött gyermekét szoptató anya, az 

ellátásban részesülő 18. életévet be nem töltött kiskorú biztosított szülője, törvényes 

képviselője és közeli hozzátartozója. 

Ha a kísérő személy egyéb kényelmi szolgáltatást kíván igénybe venni, abban az esetben a 

magasabb színvonalú elhelyezés/hotelszolgáltatás térítési díját is köteles megfizetni. 

b) Halott hűtési térítési díj: 

 a Halottvizsgálati bizonyítvány kiállítását követő első munkanaptól számított 

kéthetes (0-14. nap) általány díj   8 600 Ft 

 14. nap után      800 Ft/nap 

c) Halottkezelés: 

 mosdatás, borotválás, rekonstruálás térítési díj:  10 000 Ft 

 öltöztetés térítési díj:      2 000 Ft 

Dokumentációs díjak1, közérdekű adatok iránti igény teljesítésének díja: 

 Fénymásolat oldalanként    100 Ft/oldal 

 CD/DVD lemez     700 Ft/darab 

 Posta költség     mindenkori postai díjszabás 

 Ügyintézési díj     1000 Ft 

 Egészségügyi adatairól külön kérésre, összefoglaló vagy kivonatos írásos 

orvos szakmai vélemény az 1997. évi CLIV. törvény alapján: 10 000 Ft 

                                                 
1 Az egészségügyi dokumentáció első másolatának kiadása térítésmentes az alábbiak alapján: 

- Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. 

törvény 7.§ (3) bekezdése,  

- Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletének (GDPR) 15. cikkének (3) bekezdése,  

- Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 24. §. 
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FEES TO PAY 

ADDITIONAL FEES 

   

a) The amount of additional fee for treatment financed with nursing fee and complemented 

with medical gymnastics for insured  patients confined to bed is HUF 1 320, the collection 

of which is regulated by the SZ-04 Regulation for  Chronic Internal wards about 

complementary payments.  

 

FEES FOR PATIENTS WITH NO MEDICAL INSURANCE 

Financing paid by The National Insurance Fund Administration to publicly financed 

institutions is 2. 

Based on this the compensation fee to be paid is HUF 3,96/German score, HUF 396 000 

weight number, chronic ward treatment (without chronic multiplier), values HUF 13 200/day, 

photoferezis HUF 682 000/ treatment, therapic aferezis,haemaferezis: HUF 472 000/ 

treatment, supportive liver supplement treatment  based on albumindializis is HUF 1 214 400 

a treatment . 

In case the treatment includes equipments, which belong to the category of itemized 

settlement, the gross value of the equipments certified by a bill will be invoiced. 

In case the treatment includes any drugs, which belong to the category of itemized settlement, 

the gross value of the drugs certified by a bill will be invoiced. 

In the case of stem cell selection, bone marrow transplantation during the treatment, the 

financing fee applied for publicly financed institutions of the National Health Insurance Fund 

is to be applied. 

 

IN CASE OF PATIENTS WITH AN INSURANCE RELATIONSHIP THE FEE OF 

TREATMENTS NOT COVERED BY MANDATORY MEDICAL INSURANCE 

 

The fee is provided by Appendix SZ-49 M02. 

 

If Appendix SZ -49 M02 does not make any provisions concerning fees, fees applied in case 

of people without an insurance relationship should be put into practice. For example 

screening, manager check-ups, CT-MRI examinations to be conducted on patients who did 

not have a referral issued by a state financed health provider.  

 

http://practice.eg/
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OTHER SERVICE CHARGES 

a) Fee for escorting persons     HUF 7 920/day 

Excluding the accompanying person of a handicapped patient, or nursing mother with an ill 

child or with a premature baby, parents or legal representatives or close relatives of ensured 

children under 18. year of age. 

If the accompanying person wishes to receive other additional services, the person is to pay 

the fees of high standard accomodation/hotel service. 

b) Refrigeration fee for deceased patients 

 Two-week (0-14 days) lump sum dating from the first working day following the 

issue of death certificate    HUF 8600 

 after day 14.       HUF 800 /day 

c) Handling deceased patients : 

 washing,d shaving, reconstruction    HUF 10 000 

  dressing the deceased patient    HUF 2 000 

Documentation and certificate fees2 : 

 Photocopy/page     HUF 100 

 CD/DVD       HUF 700/piece 

 Posting      current postal fees 

 Administration     HUF 1000   

 On request summary of medical data or extract of written medical report 

based on Law CLIV. 1997, is  HUF 10 000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2 First copy free of charge based on 

- Law XLVII. 1997, 27.§ (3)  

- Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 (GDPR) 15. (3)  

- Law CLIV. 1997, 24. § 


