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TÉRÍTÉSI DÍJAK 
 

1. Magyar biztosítással nem rendelkező vagy más hatályos rendelkezés alapján 

magyar egészségügyi ellátásra nem jogosult betegek ellátásának térítési díja 

(A tevékenység közérdekű jellegére tekintettel mentes az adó alól) 

 

Ellátási forma Térítési díj 

Aktív fekvőbeteg ellátás 
NEAK finanszírozás alapján számított HBCS súlyszám * 

mindenkori aktív alapdíj 

Krónikus és rehabilitációs 

fekvőbeteg ellátás 

NEAK finanszírozás alapján számított finanszírozási 

szorzóval növelt ápolási nap * mindenkori ápolásnapi díj 

Járóbeteg ellátás 
NEAK finanszírozás alapján számított német pont szám * 

mindenkori járóbeteg finanszírozási alapdíj 

 

 

2. Magyar biztosítással rendelkező betegek által is csak térítés díj ellenében 

igénybe vehető egészségügyi szolgáltatások térítési díja 
(A tevékenység közérdekű jellegére tekintettel mentes az adó alól) 

 

Egészségügyi szolgáltatás megnevezése Térítési díj 

Alkohol szintjének kimutatása érdekében végzett vér- és 

vizeletvétel 
4.800 Ft 

Látlelet készítése és kiadása 3.500 Ft 

Mellkas-szűrővizsgálat (tüdőszűrés) 1.700 Ft 

 

 

3. Hotelszolgáltatás 

 

Kiegészítő szolgáltatás megnevezése Térítési díj 

II-III osztályon, ugyanazon osztályon ápolt hozzátartozójával 

együtt 2 ágyas kórteremben történő magasabb színvonalú 

elhelyezés 

mindenkori krónikus napi 

díj 50 %-a + ÁFA / nap  

 

 

4. Hozzátartozó, törvényes képviselő elhelyezése 

 

Kiegészítő szolgáltatás megnevezése Térítési díj 

Hozzátartozó elhelyezése a beteggel együtt 2 ágyas 

kórteremben 

mindenkori krónikus napi 

díj 150 %-a + ÁFA / nap  
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5. Egyéni igény szerinti étkezés 

 

Kiegészítő szolgáltatás megnevezése Térítési díj 

Reggeli 350 Ft + ÁFA / adag  

Ebéd 590 Ft + ÁFA / adag  

Vacsora 465 Ft + ÁFA / adag  

 

 

6. Orvosi javaslat alapján, előzetes otthoni szűrővizsgálat nélkül végzett 

alvásdiagnosztikai vizsgálat szabad kapacitás hasznosításával 
(A tevékenység közérdekű jellegére tekintettel mentes az adó alól) 

 

Kiegészítő szolgáltatás megnevezése Térítési díj 

Alvásdiagnosztikai vizsgálat és lelet kiadása 30.000 Ft 

 

 

7. Halottkezelés 

 

Kiegészítő szolgáltatás megnevezése Térítési díj 

Hűtés 5.000 Ft + ÁFA / nap 

 

 

8. Egészségügyi dokumentáció másolása nem hivatalos eljárásban 

 

Kiegészítő szolgáltatás megnevezése Térítési díj 

Papír alapon nyújtott fekete-

fehér másolat esetén 

A/4-es oldal 15 Ft + ÁFA / oldal  

A/3-as oldal 20 Ft + ÁFA / oldal  

Optikai adathordozón nyújtott másolat (CD) 

Optikai adathordozón nyújtott másolat (DVD) 

330 Ft + ÁFA / adathordozó  

380 Ft + ÁFA / adathordozó  

Elektronikus úton használható egyéb adathordozón nyújtott 

másolat 

Adathordozó közvetlen 

önköltsége 
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9. Közérdekű adat iránti igény teljesítéséért megállapítható költségtérítés 

 

Kiegészítő szolgáltatás megnevezése Térítési díj 

Papír alapon nyújtott színes 

másolat esetén 

A/4-es oldal 100 Ft + ÁFA / oldal  

A/3-as oldal 200 Ft + ÁFA / oldal  

Papír alapon nyújtott fekete-

fehér másolat esetén 

A/4-es oldal 15 Ft + ÁFA / oldal  

A/3-as oldal 20 Ft + ÁFA / oldal  

Optikai adathordozón nyújtott másolat (CD) 

Optikai adathordozón nyújtott másolat (DVD) 

330 Ft + ÁFA / adathordozó  

380 Ft + ÁFA / adathordozó  

Elektronikus úton használható egyéb adathordozón 

nyújtott másolat 

Adathordozó közvetlen 

önköltsége 

Adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő 

ráfordítás 4 munkaórát meghaladóan 
4.400 Ft + ÁFA / munkaóra  

 

 

10. Parkolási díj 

 

Kiegészítő szolgáltatás megnevezése Térítési díj 

Magánszemélyek 

első órában térítésmentes 

egy órát meghaladó 1 napon 

belüli parkolás díja 
240 Ft + ÁFA / nap 

Fekvőbeteg ellátásban részesülő betegek 200 Ft + ÁFA / nap 

 

 

11. Szálláshely szolgáltatás (Vendégház) 

 

Kiegészítő szolgáltatás megnevezése Térítési díj 

1 éjszakai szállás 4.600 Ft + ÁFA / nap / szoba  

3 éjszakai szállás (3 egybefüggő éjszaka esetén) 11.500 Ft + ÁFA / 3 nap / szoba  

7 éjszakai szállás (7 egybefüggő éjszaka esetén) 23.000 Ft + ÁFA / 7 nap / szoba  

15 éjszakai szállás (15 egybefüggő éjszaka esetén) 46.000 Ft + ÁFA / 15 nap / szoba  

30 éjszakai szállás (30 egybefüggő éjszaka esetén) 69.000 Ft + ÁFA / 30 nap / szoba  
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12. Mosoda által nyújtott szolgáltatások szabad kapacitás hasznosításával 

 

Kiegészítő szolgáltatás megnevezése Térítési díj 

Mosás 270 Ft + ÁFA / kg  

Varrás 800 Ft + ÁFA / óra  

 

 

13. eMAgyarország Pont költségtérítéses használata 

 

Kiegészítő szolgáltatás megnevezése Térítési díj 

I., és II. osztályon biztosított szabad internet hozzáférés 130 Ft + ÁFA / óra  

 

 

14. Televízió készülék használati díja 

 

Kiegészítő szolgáltatás megnevezése Térítési díj 

Kórtermekben üzemeltetett saját televíziós készülék 

használatával felmerülő áramfogyasztás 
100 Ft + ÁFA / nap  

Intézet által biztosított televíziókészülék használata 160 Ft + ÁFA / nap  

 

 

15. Quantiferon 

 

Kiegészítő szolgáltatás megnevezése Térítési díj 

Latens TBC vizsgálati anyag eljuttatásának szállítási 

költsége 
2.835 Ft + ÁFA / vizsgálati anyag 

 


