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Teriteskiiteles szolgaltatasok elszamolasa

A Magyar Ktiztarsasag tertileten tartezkod6, egeszsegagyi szolgaltatasra a
tarsadalombiztositas kereteben nem jogosult szemelyek egeszsegtigyi ellatasanak egyes
szabalyairol szOlO 87/2004.(X.4.) ESzCsM rendelet (a tovabbiakban R.) 2.§ (1) bekezdese
alapjan: „Az egeszsegiigyi szolgaltcncisban reszesiihi szemelyek az ciltaluk igenybevell
egeszsegiigyi szolgciltatosert a szolgaltato ailed meghatcirozott dijat (teritesi 	 kotelesek
fizetni."

Jelen szabalyzat nem rendelkezik az egyebkent is teriteskoteles, tehat a tarsadalombiztositas
kereteben nem elszamolhatO beavatkozasok igenybeveteleral. Ezen beavatkozasok teritesi
dij ait a 284/1997.(XII .23 .) Komtrend el et alapján szabal yzatunk tartalmazza.

A R. 3.§(2) bekezdese ertelmeben az egyes szolatatasok teritesi &jet, valamint a dijfizetes
szabalyait hozzaterheto mOdon kozze kell tenni, es amennyiben lehetseges a teritesi dij
varhat6 mertekerol a szolgaltatas megkezdese &Ott tajekoztatni kell az erintetteket.

A magyarorszagi egeszsegilgyi szolgaltatOk a ktinldral erkezo szemelyeket az alabbi
jogosultsagigazolasok alapjan lathatják el.

Az Eurepai Gazdasagi Terseg tagallatnainak allampolgarai es a svajci allampolgarok,
valamint az ezen allamokban biztositott szemelyek reszere ideiglenes magyarorszagi
tartOzkodasuk soran az orvosilag szakseges egeszsegilgyi szolgaltatas Europai
Egeszsegbiztositasi Kartya (a tovabbiakban: EU-Kartya) alapjan nynjtando. Az EU kartya
alapjan nyitjtott ellatas feltetelei es szabalyai az (ij konnanyrendelet hatalyba lepesevel nem
valtoztak!

Az alabbi tagallarnok allampolgarai, biztositottjai vehetnek igenybe orvosilag sztikseges
ellatast Eur6pai Egeszsegbiztositasi Kartyaval:
Ausztria, Bulgaria, Belgium, Ciprus, Csehorszag, Dania, Egyesillt Kiralysag, Esztorszag,
Finnorszag, Franciaorszag, Gorogorszag, Horvatorszag, Hollandia, Irorszag, Izland,
Lengyelorszag, Lettorszag, Liechtenstein, Litvania, Luxemburg, Malta, Nemetorszag,
Norvegia, 01aszorszag, Portugalia, Romania, Spanyolorszag, Svajc, Svedorszag, Szlovakia,
Szlovenia

Amennyiben az EU-Kartya kiadasa valamilyen okb61, atmenetileg nem lehetseges, az
illetekes egeszsegbiztositasi intezmeny Un. Kartyahelyettesito Nyomtatvanyt ad ki. A
Kartyahelyettesit6 Nyomtatvany alkalmazasara, valamint a nyomtatvannyal kapcsolatos
nyelvhasznalatra ugyanazok a szabalyok vonatkoznak, mint az EU-Kartya eseteben.

Az EU-Kartyaval igenybe vehetii ellatasok hare:

A fenti igazolasokkal Magyarorszagon a kiilfeldi egeszsegbiztositas terhere vehetok igenybe
azok az egeszsegtigyi szolgaltatasok, amelyek
- a magyarorszagi atmeneti tartozkodas soran
- orvosilag szaksegesse valnak.





Az alabbi tagallamok allampolgarai, biztositottjai vehetnek igenybe tervezett ellatast
S2/E112 nyomtatvannyal :
Ausztria, Bulgaria, Belgium, Ciprus, Csehorszag, Dania, Egyestilt Kiralysag, Esztorszag,
Finnorszag, Franciaorszag, Gorogorszag, Horvatorszag, Hollandia, Irorszag, Izland,
Lengyelorszag, Lettorszag, Liechtenstein, Litvania, Luxemburg, Malta, Nernetorszag,
Norvegia, Olaszorszag, Portugalia, Romania, Spanyolorszag, Svajc, Svedorszag, Szlovakia,
Szlovenia

Az S2 vagy E112 nyomtatvany alapjan nytljthato ellatasok:

Az E 112 vagy S2 jell" egeszsegtigyi szolgaltatasra jelentkeze szemely a nyomtatvanyon
megjelolt szolgaltatO (amennyiben meg van jelolve), illetve ellatas eseteben ugyanolyan
feltetelek mellett jogosult az igenybevetelre a tarsadalombiztositaval szerzodott egeszsegtigyi
szolgaltatonal, mint a magyar biztositottak. Amennyiben a nyomtatvanyon sem szolgaltat6,
sem konkret ellatas nines megjelolve, az ervenyessegi iden belnl barmilyen
egeszsegbiztositasi szolgaltatas nyftjthato a jogosult reszere. A nyorntatvanyt az Eur6pai
Gazdasagi Terseg minden tagallama sajat hivatalos nyelven allitja ki. Az S2 vagy El 12 jelti
nyomtatveny funkciojat tekintve nem mas, mint a ktilfoldi biztosito altal kiallitott
koltsegatvallalast tanusitO igazolds.

Jelentes
Az ellatas koltsegeit a magyar kozfinanszfrozott szolgaltat6 teljesitmenyjelentese alapjan az
OEP elozetesen megteriti, es a nemzetkozi elszamolasok soran a kiilfoldi biztositeval
uthlagosan megteritteti. A teljesitmenyjelentes az eddigiekben alkalmazott jelentesi szabalyok
szerint tortenik „E" teritesi kategoria megjelolesevel. E 112 / S2 nyomtatvannyal torteno
betegellatas eseten, a teljesitmenyjelentes reszekent kitoltende E-adatlap kitoltesi
atmutatojaban talalhatO.

Iranyado jogszabalyok
A szocialis biztonsagi rendszerek koordinalasarol sz616 883/2004/EK rendelet 20.

cikke
- A 883/2004/EK rendelet vegrehajtasarol sz6l6 987/2009/EK rendelet 26. cikke

A 2011/24/EU iranyelv alapjan az Eur6pai Ulna mas tagallamainak betegei jogosultak
Magyarorszagon tervezetten hataron atny616 egeszsegtigyi ellatast igenybe venni. A ktilfoldi
betegek mind a tarsadalombiztositoval szerzOdett egeszsegtigyi szolgaltatonal, mind
maganszolgaltatonal jogosultak hataron atnyn16 (iranyelvi) ellatast igenybe venni.
A bejtive beteg a ktilfoldi biztosito anal kiallitott olyan dokumentummal vehet igenybe
hataron atnyn16 egeszsegtigyi ellatast, amely az Europai Unio tagallambeli allampolgarsagat
vagy az egeszsegtigyi ellatasra val6 jogosultsagat hitelt ordemleen bizonyitja.

Az ellatas nyttjtasanak m6dja:

A hataron atnyillO egeszsegtigyi ellatas kereteben fokozottan ervenyestil az „egyenlo elbanas
elve", azaz a killfOldr61 erkezo szemelyek azonos elbiralas ala esnek a magyar egeszsegilgyi
ellatasra jogosult szemellyel.
Peldakent emlithete, hogy abban az esetben, ha a ktilfoldi szemely olyan ellatast szeretne
igenybe venni, amely a magyar jogosult szamara is varolista szerinti besorolas alapjan
tOrtenhet meg, ngy ez a ktilffildrel erkezo jogosultsaggal rendelkeze szemelyre is ervenyes
szabaly.





Egeszsegfigyi ellatas egyezmenyek alapjan

Orosz, ulcran dllampolgarok ellatdsa:
Az orosz es az ulcran allampolgarok atmeneti magyarorszagi tartOzkodasuk alatt stirgessegi
ellatasolcra jogosultak a tarsadalombiztositoval szerzedott egeszsegtigyi szolgaltatonal. A
stirgossegi ellatasokat ütlevél felmutatasaval vehetik igenybe.

Szerb, macedOn, koszovoi biztositottak ellatasa:
A szerb, a macedOn Os a koszovOi allampolgarok atmeneti magyarorszagi tartOzkodasuk alatt
stirgOssegi ellatasokra jogosultak a tarsadalombiztositoval szerzodott egeszsegtigyi
szolgaltatonal. A siirgessegi ellatasokat Utlevel felmutatasaval vehetik igenybe.

Bosnyak es montenegroi biztositottak elletasa:
A bosnyak es montenegrai biztositottak atmeneti magyarorszagi tartozkodasuk alatt
stirgessegi ellatasokra jogosultak a tarsadalombiztositOval szerzedott egeszsegtigyi
szolgaltatonal. A stirgossegi ellatasokat a bosnyak biztositottak a BH/HU 111
nyomtatvannyal, a montenegr6i biztositottak a CG/HU 111
nyomtatvannyal vehetik igenybe.

Mind a bosnyak, mind a montenegr6i biztositottak tervezetten is igenybe vehetnek
ellatast Magyarorszagon, amennyiben rendelkeznek BH/HU 112, ill. CG/HU 112
nyomtatvarmyal.

Ellatas egeszsegiigyi egyfittmilkodesi egyezmenyek Map,*
Hatalyos egeszsegfigyi egytittmakedesi egyezmenyek:
Angola, Kuvait, Mongolia, Kuba, Jordania, Irak, Koreai Nepi Demokratikus Koztarsasag
Az egeszsegtigyi egytittmilkodesi egyezmenyek alapjan a fenti allamok allampolgamit
a tarsadalombiztositOval szerzedott egeszsegtigyi szolgaltato ingyenes egeszsegtigyi
ellatasban reszesiti heveny megbetegedes vagy halaszthatatlan orvosi beavatkozast igenyle
helyzet eseten. Az ellatasra valo jogosultsagot az erintett allampolgarok Utlevellel tudjak
igazolni.
Jelentes
Az ellatas koltsegeit a magyar kOzfinanszirozott szolgaltat6 teljesitmenyjelentese
alapjan az OEP elozetesen megteriti. A teljesitmenyjelentes az eddigiekben alkalmazott
jelentesi szabalyok szerint tortenik „3" teritesi kategaria megjelolesevel.

Jogalap:
- A magyar-szovjet szocialpolitikai egyezmeny vegrehajtasarol sz616 7/1964.
(VIII.30.) MUM rendelet





8. Az apolas vegan a kezeleorvos kitolti a „Teljesitesigazolcis teriteses szolgoltatoshoz"
cimU nyomtatvanyt, ktil6nOs tekintettel a nem besorolasi szempontnak minostile, de
koltseges beavatkozasokat (pl. diagnosztika, ver, mfitet, konziliumok stb.).

9. A teljesitesigazolas a vegszamla alapja!

10. A korhazi zarojelentes csak a mellekelt Kotelezvany kitoltese, es a beteggel kin&
alairasa utan adhatO ki.

11.„Teljesitesigazolos teriteses szolgaltatthshoz" cinni nyomtatvany alapjan a DEO
elkesziti a vegleges dijszamitast. Az iratok rendezese utan a Penzilgyi Osztaly kiallitja
a szamlat.

Teritesmentes esetben:

A DEO keteles a GYOGYINFOK teteles visszaigazolasabol minden esetet visszakeresni, es
megbizonyosodni anal, hogy a finanszirozas tenylegesen megtortent. Hiba eseten a szokott
m6don javitO rekordot ktildeni.

Jarobetetellatas:

1. Teriteskateles ellatas eseten, a nap else szakrendelesen meg kelt nyitni a
„Teljesitesigazolos teriteses szolgaltatcishoz" cimii nyomtatvanyt, ami a szamla
alapjaul szolgal.

2. A kezeloorvos az ambulans lelet alapjan a teljesitesigazoldsra felvezeti az elvegzett
beavatkozasokat es azok nemetpont erteket.

A jarObeteg szakellatason igenybevett szolgaltatas teritesi dijanak szamitasi alapja, - a magyar
biztositott betegek finanszirozasaval megegyezeen — az elvegzett beavatkozas nemetpont
&take, a beavatkozas darabszama, valamint egy nemetpont Forint artekenek szorzata.

Az egy nemetpont Forint ertekenel a 284/1997. (XII.23.) Korm. Rendelet 10.§ (c) kelt
figyelembe venni.

3. A szolgaltatas befejezesekor, - csak az elso szakellate helynek - az igenybevevovel 1
peldanyos Kotelezvenyt kelt alairatni, a kiadott minta alapjan, mely a fennmarado
teritesi dij utOlagos megfizeteset dokumentalja. A KOtelezvenyt a Penztigyi Osztalyra
at kell ktildeni.

4. Amennyiben meg aznap tovabbi szakrendelesre tovabbktildes tortenik, a teljesites
igazolast a beteg magaval viheti, amelyre a tobbi szakrendeles is felvezeti a
beavatkozasait.

5. LaboratOriumi es röntgen szakrendelesek eseten a vizsgalatkeres mar teljesitett
szolgaltatasnak tekintende.

6. A nap utolso szaltrendelesen a teljesitesigazolast a kezeloorvosnak le kelt zarni.

7. Hetkoznap, figyviteli munkaid6ben a szolgaltatast iganylonek fel kell keresnie a
Penztigyi Osztalyt, a teljesitest igazolo nyomtatvannyal, ahol kiallitjak a szamlat.

8. Amennyiben a szamlat a szolgaltatas napjan nem lehet elkesziteni, az else adand6
alkalommal a teriteskoteles szolgaltatasr61 ertesiteni kell a DEO-t, ahol a szamitOgapes
nyilvantartasbol ismetelten el kell kesziteni az elvegzett beavatkozasok listáját. Ez a





Az Almasi Balogh Pal KOrhaz teritesmentesen biztositott hotelszolgaltatas szinvonalanak
emelesere a felmertilt igenyek alapjan VIP szobakat rendezett be.

25 Szobak elhelyezese

VIP I
	

Szilleszeti reszleg	 1 agyas szoba fardoszobaval, WC-vel
VIP 2
	

Sztileszeti reszleg
	

1 agyas szoba ftirdoszobaval, WC-vel
VIP 3
	

Szilleszeti reszleg
	

1 agyas szoba ftirdoszobaval, WC-vel

VIP 4	 Sebaszeti reszleg
VIP 5	 Sebeszeti reszleg

VIP 6	 Belgyogyaszati reszleg
VIP 7	 BelgyOgyaszati reszleg

VIP 8	 ReumatolOgiai reszleg
VIP 9	 Reumatologiai reszleg
VIP 10	 ReumatolOgiai reszleg
VIP 11 ReumatolOgiai reszleg
VIP 12 (219) Reumatologiai reszleg
VIP 13 (222) ReumatolOgiai reszleg
VIP 14 (360) Reumatologiai reszleg

VIP 15	 Mozgasszervi rehabilitacio
VIP 16 Mozgasszervi rehabilitacio
VIP 17 (460) Mozgasszervi rehabilitaciO
VIP 18 (466) Mozgasszervi rehabilitacio

1 agyas szoba ftirdoszobaval, WC-vel
1 agyas szoba ftirdoszobaval, WC-vel

1 agyas szoba ftirdeszobaval, WC-v&
1 agyas szoba flirdoszobaval, WC-vel

1 agyas szoba furdeszobaval, WC-vel
1 agyas szoba fiirdoszobaval, WC-vel
1 agyas szoba fardeszobaval, WC-vel
1 agyas szoba ftirdoszobaval, WC-vel
2 agyas szoba ftirdoszobaval, WC-vel
2 agyas szoba fiirdoszobaval, WC-vel
2 agyas szoba fiirdeszobaval, WC-vel

I agyas szoba ftirdeszobaval, WC-vel
1 agyas szoba ftirdoszobaval, WC-vel
2 agyas szoba flirdeszobaval, WC-vel
2 agyas szoba flirdeszobaval, WC-vel

A 2 agyas szobak (VIP 12-14 es VIP 17) igeny szerint, Won keres eseten vehetok igenybe.

2. Felszereltsegfik

- AllithatO, 3 funkcios betegagy, sztikseg eseten ant decubitor matraccal
- Ejjeliszekreny etkezo talcaval
- Hiltoszekreny
- Televizio
- Kebel TV
- Internet hasznalat lehetosege sajat laptoppal
- Asztal
- Szek

3. Elelmezes

- Dieta eseteben egyenre szabott tanacsadas es dieta

4.. Egyeb szolgaltatas

Ktilon terites elleneben:
- Gyogymasszazs	 - maniktir-pedikilr
- fodrasz	 - gyogytornasz igenybevetele





Babamozi szolgaltatas koltsegteritese

A Philips HD ultrahangos kesztilek betizemeleset kaveteen Intezetfmknel is lehetoseg nyilt az
un. „Babamozi" szolgaltatasra.

A szolgaltatas az alabbiakat tartalmazza:

A vizsgalat egeszerel DVD vagy video felvetel keszitese, melynek ideje
minimum 10 perc.

- 1 db fekete-feher foto
2 db szines 10x1 5 cm-es tintasugaras nyomtatOval keszitett fotO
irdsos, nyomtatott lelet

Terites osszege: 	 7.000,-Ft

A teritesi dij az Afa-t tartalmazzak.

Amermyiben a 3D-4D-s felvetel sikertelen, vagy gyenge minOsegti, a felvetel 1 het mfilva
50%-os kedvezmennyel megismetelhete.
A szolgaltatas teritesi dija — az igenybeveve altal — a gazdasagi hivatal PenzOgyi osztalyara
benyititott igenylelap alapjan keit]. kiszamlitzalsra. A kiallitott szamla kiegyenlitesere a
Penztaraban kertil sor, a vizsgalat megkezdese elOtt.

Teritesi dij ftzetesenek szabalyozasa

A szolgaltatast igenybe veva a szolgaltatast vegze orvossal az id6pont egyeztetes utan, de a
vizsgalat megkezdese elOtt az intezet penztaraba koteles befizetni a kivalasztott szolgaltatas
ellenerteket.

A szolgaltatas igenylese az erre a celra kialakitott, mellekletkent csatolt nyomtatvanyon
tortenik, melyet az igenybevevo a szakrendeleben Rap meg. Ezt kOveteen szamlat a penziigyi
osztalyon elkeszitik 3 peldanyban.

- az elso peldany a befizetonel marad
- a masodik peldany a szamlazasnal marad
- a harmadik peldany a penztarban marad

Az elsO peldanya alapjan az intezeti penztarba a teritesi dijat befizetik. A befizetesi
penztarbizonylat masodik peldanyat a befizete megkapja, s azt a szakrendelesen leadja a
befizetes igazolasa vegett. Ezt koveteen keszithet6 szamara el az igenyelt felvetel.





Halott hfitesi dii

Hivatkozva az 1997. evi CLIV. Torvenyre es a 351/2013. (X.4.) Korm. Rendeletre, melyek a
holttestek tarolasar(51, hilteseral rendelkeznek az alabbiak szerint:

1. A halott vizsgalati bizonyitvany kiallitasat Idiveto elso munkanap 12 orajaig a hiites, tarolds
Teritesmentes

2. Az else munkanap 12. orajatO1 a kovetkezo munkanap 12 Orajaig 	 1.500,-Ft

3. Az ezt koveto elszallitas eseten napi 	 2.900,-Ft





Park°las diia

Az Almasi Balogh Pal KOrhaz tertiletere szO16 a parkolasi rendet az alabbiak szerint hatarozza
meg:

Az Intezet terilleten parkolni szandekozok csak a kijelolt parkolOhelyeken tarthatjak
jarmtiveiket. A parkolasi lehetOsegeket tartalthaz6 informacios tabla a portan megtekinthet6.
A gepkocsikban a parkolasi engedelyt a szelvede megOtt, j61 lathatO helyre kell kitenni.
Az intezet a szemelygepkocsikban keletkezett esetleges karokert karteritesi felelesseget nem

Az Almasi Balogh Pal Korhaz dolgozoi reszere az eves berlet ara(aktualis el/ januar 1.-
december 31.) egysegesen 4.000,-Ft/f6/ev, 2.500,-Ft/f6/felev, es 1.400,-Ft/f6/ho.

A reumatologia eptilet alagsoraban lCvö fedett parkolo riga 18.000,- Ft/f6/ev.

Nem loirhazi dolgozok reszere a parkolasi dij egysegesen 1.400,- Ft/f6/2 het es 300,-
Ft/f6/nap.





ApoIasi osztaly teritesi dija

Az Almasi Balogh Pal KOrhaz ApoIasi osztalyan fizetendO reszleges teritesi dijat az ervenyes
jogszabalyok alapjan az alabbiak szerint szabalyozza.

1. Teritesi dij megallapitasa

Az apolasi osztalyra torteno felvetel idepontjanak nap* (ha az ellatast orvosi beutalo nelkill
veszi igenybe) a felvetel napjara 4.000,-Ft egyszeri felveteli dijat kell megfizetni.
(284/1997.X11.23.Kormr. 1 .sz.me11.3.pontj a)

Az ellatas teljes idetartamara — kivetel a beutal6 nelkill erkezO elso napja — az
apolas 1-2. honapjaban	 napi 2.500,-Ft

3-4. honapban	 napi 3.000,- Ft
5. henaptel	 napi 4.000,-Ft
6. honaptel	 napi 6.000,- Ft

reszleges terftesi dijat kell fizetni. (284/1997.XII.23.Korm.r.1 .sz.me11.3.pontja,
valamint a magasabb szintü elhelyezes kovetkezteben az 1997. evi
LXXXIII.tv.23.§.b .pontj a alapj an)
Az elhelyezes maximum 9 hOnapig tortenhet. A korhaz dolgozOi, ill. hozzatartozoi
eseteben az elhelyezest az intezmeny vezetei egyedileg biraljak el.

Gyogykezeles 661*(51 mas osztalyra tortene athelyezes eseten a helyfoglalas teritesi dija
2.500,-Ft/nap.
Az intezmeny a teritesi dij mOdositasat jelen szabalyzatban rogzftettek alapjan minden ev
januar honapjaban felulvizsgálja.
A dontest foigazgat6-foorvosi hataskorben m nden ev februar 1461 vegrehajtja.

2. ApolAs idotartama

Ellatasi szerzodes alairasatol szamitott 3 heinap, illetve a szolgaltatas tenyleges igenybevetele.

3. Teritesi dij fizetesenek szabalyozasa

Az ellatasi szerzodes alairasaval az apolast folyamatos szolgaltatasnak tekintjtik. A
szolgaltatas fedezetenek biztositasa erdekeben a szolgaltatas megkezdese, illetve minden
megkezdett h6nap elan az intezet egy havi apolasi dijnak megfelelo eleleget ker. Az elelegrol
az intezet elolegszamlat allit ki. A szolgaltatas befejezesekor a penztigyi osztaly elkesziti a
vegszamlat.

4. A szamla keszites es befizetes menete

Az Apolasi osztaly dolgozoja a szolgaltatas megkezdesekor 2 peldanyos atirotombot allit ki
az apoltrol, feltiintetve rajta az ellatott nevet, lakcimet, TAJ szamat, apolas idotartamat es az
e101egkent befizetendo Osszeget, alairja es lebelyegzi. Az ellatasi szerzodes I peldanyat a
penztigyi osztalyra juttatja.
Az atirotOmb elso peldanyat az apolasi osztaly dolgozOja a beteg hozzatartozojanak atadja es
a Penzilgyi osztalyon befizeti az osszeget es a befizetesi , penztarbizonylat 1 peldanyat az
Apolasi osztalyon leadja, mellyel igazolja a befizetest. Az Apolasi osztalyon a bizonylatot az
atirotembben maradt peldanyhoz tfizik. A trimbriket az osztaly megbizott dolgozOja keteles
sorszammal ellatni Es selejtezesig megOrizni.





az egeszsegi alkalmassag iddszakos vagy soron
ab)

	

	 15 600 Ftvizsgalata
b) I. es II. osztalyU tengeri kedvtelesi ce16 tengeri vizijarmil-vezetok
alkalmassagi vizsgalata

ha) az egeszsagi alkalmassag else' vizsgelata 	 12 000 Ft
az egeszsegi alkalmassig idoSzakos vagy soronbb)

	

	 9 700 Ftvizsga/ata
c) III. es IV. osztaly6 tengeri kedvtelesi ce16 tengeri vizijarm0-vezetok
alkalmassegi vizsgalata

ca) az egeszsegi a/kalmasseg elso" vizsgilata 	 9 700 Ft
az egeszsegi alkalmasseg ideSzakos vagy soron kivOlicb)

	

	 7 200 Ftvizsgilata
Igazsagrigyi szakertai tevekenyseg kivetelevel jogszabaly arta' elrendelt vagy
egyeb haziorvosi, orvosszakertaii vizsgalatok es szakvelemenyezes, kiveve,10. 7 200 Ftha a vizsgthlatra es szakvelemenyezesre tarsadalombiztositasi vagy szocialis
juttatasra, kedvezmenyre vale jogosultsag megallapitasa celjab61 ker01 sor

11. Hivatasos sportol6k sportegeszsegtigyi vizsgalata 	 9 700 Ft
Az adott ellatasnak a

12. Hivatasos sportolok tovabbi sportegeszsegOgyi szakvizsgelata

	

	 kezfinanszirozasban
ervenyesitheto dija

13. Repilla-egeszseg0gyi alkalmassagi vizsgalat
a)1. egeszsegugyi osztaly

also; illetve kibevitett (terheleses EKG, teues kora'
aa) szemeszeti vagy telles kOrJ fal-orr-gagaszeti vizsgilatra is 28 700 Ft

kiterjed6) vizsgelat
ab) idaszakos vizsgelat	 16 100 Ft

b)2. egeszsegligyi osztaly
else'	 kib5vitett (terheleses EKG vizsgelatraba)	 . „	 13 800 Ftlaterjedo) vizsgalat

bb) idclszakos vizsgilat	 9 200 Ft
c)3. egeszsegLigyi osztaly

elso; Mettle kibi5vitett (terheleses EKG, teues kOrli
ca) szemaszeti vagy telles kJ& fig-orr-gegeszeti vizsgelatra is 28 700 Ft

lateged6) vizsgelat
cb) kOszakos vizsgalat 	 16 100 Ft

Az a mellkas-szbrovizsgalat (tOclosziires), melynek Igenybevetelere nem az
egeszsegOgyi hatesag 5Ital a fertOzd betegsegek es a jarvanyok megelozese
erdekeben szLikseges jarvanyugyi intezkedesekral sz616 miniszteri rendelet
szerint kotelezaen elrendelt sairrivizsgalat kereteben, vagy nem a kOteleze
egeszsegbiztositas kereteben igenybe vehet6 betegsegek megeleizeset es

14. korai felismereset szolg616 egeszsegiigyi szolgaltatasokrol es a 	 1 700 Ft
szOrovizsgalatok igazolasaralszolo miniszteri rendelet szerinti korhoz kritlitt
szuravizsghlat kereteben, vagy nem jogszabaly altal eloirt, a szakkepzesrol
sz6I6 2011. evi CLXXXVII. torveny 4. § (1) bekezdes a)-b)pontja szerinti
szakkepzesi intezmenyekben es fels6oktatOsi intezmenyben oktatesban
reszes016k szakmai alkalmassagi vizsgalatai kereteben kerul sor.

15. ,, A foglalkoztathatosag szakvelemenyezese
a) kOzfoglalkoztatcisi jogviszonyhoz sztikseges szakve/emeny esete1/21900 Ft/fejeset

a kinteteskent kiszabott kozardekti rnunka vegrehajtisehoz
5n:1k-sages szakvalemeny eseten

c)	 az a) es a b)pontban nem emlitett esetben 	 3300 Ft/f6/eset
Jarvanytigyi erdekbal nem kOtelez6 veclooltassal torten6 immunizalas, kiveve
a)a teritesmentes vedooltassal tortena immunizalast es

16. b)'2 - az a) pont hatalya ala nem tartozo kOrben is - a pneumococcus 	 2 000 Ft
bakterium, a human papilloma virus es az influenza megbetegedes elleni
irnmunizalast

1900 Ft/fWeset
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