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BALATONFÜREDI KARDIOLÓGIAI REHABILITÁCIÓS INTÉZETNÉL
ALKALMAZANDÓ TÉRÍTÉSI DÍJAK
1. Közfinanszírozott egészségügyi ellátást kiegészítő térítési díjak
1.1. Intézmény valamennyi programozott rehabilitációs ellátást igénybe vevő páciensét az
alábbi emelt szintű ellátásban részesíti:
Hotelszolgáltatás: TV készülékkel, kábeltelevíziós szolgáltatással, hűtőszekrénnyel
1.2.

Az akut (korai) rehabilitációban részesülő betegek ellátásuk során igénybe vett TV
készülék és kábeltelevíziós szolgáltatás után a mindenkori aktuális térítési díjat kötelesek
az Intézet pénztárába befizetni.

2. A térítési díj ellenében igénybe vehető egészségügyi szolgáltatások térítési díja
2.1.

A magyar biztosítási jogviszonnyal vagy a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel
egészségügyi szolgáltatásra jogosító megállapodással nem rendelkező, illetve a biztosítási
jogviszony keretében ellátásokat kiegészítő vagy helyettesítő ellátást térítési díj ellenében
igénybe venni szándékozó hazai és külföldi páciensek (továbbiakban: magánbetegek)
által fizetendő térítési díj 18.000 Ft/fő/ápolási nap, kétágyas elhelyezés esetén. (Az
egyágyas elhelyezés felára 10.000 Ft/nap.)

2.2.

A fizetendő térítési díj magában foglalja:
- 24 órás egészségügyi felügyeletet és szükség szerinti betegellátást (orvosi és ápolói),
- érkezéskor egy szakorvosi kivizsgálást és egy EKG vizsgálatot,
- teljes körű egészségügyi intézeti hotelszolgáltatás biztosítását,
- napi háromszori étkezést (reggeli–ebéd–vacsora) az Intézetben felszolgált
ételféleségekből való szabad választás lehetőségével,
- kábeltelevíziós jelhasználati díjat, valamint
- esetleges parkolási díjat

2.3. Az egy ápolási héten (7 nap, 6 éjszaka) túlnyúló igénybe vétel esetén a napi térítési díj
tartalmazza továbbá:
- napi egy csoportos tornát (3.000 Ft)
- kétnaponta egyszeri gyógymasszázst (testrész) 20 perc, (3.300 Ft)
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- napi két fizioterápiás ellátást (orvos által meghatározottan!), melyből egy - szükség
esetén- a hidroterápiát is magában foglalhatja (2.300 Ft-tól 5.100 Ft-ig)
2.4. Az igénybevevők részére az Intézetünk sem térítésmentes, sem térítéses gyógyszer – a
havária betegellátás esetét kivéve - ellátást nem biztosít!
2.5. Az orvosi javaslatra, a fizetőbeteg által a napi térítési díjban foglalt szolgáltatásokon kívül
igényelhető további vizsgálatok és kezelések térítési díja:
Megnevezés

Fizetendő
összeg:

A. Kardiovaszkuláris rendszer vizsgálata:
a.) Terheléses EKG (ergometria)
b.) Kamrai utópotenciál
c.) ECHO kardiographia
d.) Holter vizsgálat
e.) ABPM vizsgálat
f.) Carotis vizsgálat
g.) Arteriográfiás vizsgálat
h.) Hasi ultrahang vizsgálat
i.) Spiroergometriai vizsgálat
j.) Doppler vizsgálat
B. Belgyógyászati szakvizsgálat:
a.) Szakorvosi vizsgálat
b.) Kontroll vizsgálat
c.) Nyugalmi EKG (12 elvezetéses)
Pszichológiai tanácsadás,
rövid (max.20 perc)
C. Fiziotherápiás kezelések:
1.) Torna:
- Egyéni
- Csoportos
2.) Elektromos kezelések:
- Rövidhullám (TUR),
- Mikrohullám (CPM)
- Mágnes kezelés
- Ultrahang
- Diadinamic
- Iontophoresis
- Szelektív ingeráram
- Galvánkezelés
3.) Vizes kezelések:
- Tangentor (víz alatti sugármassage)
- Skótzuhany
- Szénsavas fürdő
D. Masszázs:
- Részmasszázs 20’
- Teljes test (min. 30 perc, max. 45 perc)
E. Laboratóriumi vizsgálatok lásd 4. sz. melléklet
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8.000 Ft
7.850 Ft
11.000 Ft
10.800 Ft
8.200 Ft
7.300 Ft
5.000 Ft
9.800 Ft
32.350 Ft
5.000 Ft
8.000 Ft
5.000 Ft
5.000 Ft
4.800 Ft

5.000 Ft
3.000 Ft
2.500 Ft
2.500 Ft
2.500 Ft
3.850 Ft
2.450 Ft
3.850 Ft
2.350 Ft
3.300 Ft
4.750 Ft
4.100 Ft
5.100 Ft
3.300 Ft
6.000 Ft

3. A térítéses ellátás igénybevétele és a térítés rendje
3.1

3.2

3.3
3.4
3.5
3.6

A beteg intézeti helyfoglalása csak az általa előre megküldött (elektronikusan a
titkarsag.bkri@upcmail.hu, telefaxon a +36/87/342-434 vagy postai úton) az
egészségügyi állapotát tartalmazó, vizsgálati eredményeket hitelesen dokumentáló iratok,
és azok Intézetünk szakorvosainak áttanulmányozása után született döntés alapján,
történhet meg.
A beteggel, az utazási szolgáltató szervezettel vagy az ellátás-szervezőjével minden
esetben előzetesen írásos szerződést kell kötni az MH EK-ban érvényes minta alapján. A
szerződés aláírásra történő előkészítését az intézetvezetői titkárságon dolgozó kolléga
végzi.
Az ellátás esetén a minimum igénybe veendő ápolási nap négy (4) nap, összesen három
(3) éjszaka; az igénybevétel felső határnapja nincs korlátozva.
A kezelési turnus az adott ápolási napon 10:00 órától, mindig a külön írásban megkötött
szerződésben meghatározott nap 10:00 óráig tart. Az érkezés és távozás napja egy ápolási
napnak számít.
Intézetünkből történő bárminemű korábbi távozás esetében, a kezelőorvos által írásban
közölt hivatalos adatok alapján, a többlet befizetetés visszatérítését az MH EK Gazdasági
Igazgatója, írásos kérelem alapján, engedélyezheti.
A beteg térítési díj kiegyenlítése az Intézet házipénztárában készpénzzel vagy
bankkártyával lehetséges, továbbá történhet átutalással a Magyar Honvédség
Egészségügyi Központ Magyar Államkincstárnál vezetett 10023002-00290469-00000000
számú számlájára. Átutalás esetén a számlát az MH EK utólag a beteg (a fizető) által
megadott adattartalomra és címre postai úton küldi meg.

4. Egyéb szolgáltatások térítési díja
- Fénymásolók intézetvezetői írásos engedély szerinti magáncélú igénybevétele: 35
Ft+ÁFA/A4 lap, 45 Ft +ÁFA/A3 lap
- A térítési díj beszedéséért felelős személyek: intézeti titkárság munkatársa, ügyviteli
munkatárs, fekvőbeteg felvételi iroda dolgozói.
- Társalgó bérleti díj 10.000 Ft/alkalom (8:00 órától 16 óráig)
- A térítési díj beszedéséért társalgó esetében felelős személy: pénztárosi feladatokat ellátó
személy. (ÁFA szempontjából az SZJ70.20.12.4 ingatlan bérbeadása tárgy adómentesség
alá tartozik 2004. január 01-től kezdődően.)
- A TV és a kábeltelevíziós jelszolgáltatási díj intézeti akut ellátást igénybe vevő, valamint
egyedülálló személy esetén nettó: 150 Ft/nap + ÁFA, Házaspárok esetén nettó 250 Ft/nap
+ ÁFA. (Megjegyzés: A térítéses ellátás díját fizető beteg nem fizet ilyen jellegű térítési
díjat.) Az akut betegnek a betegszobájában lévő televízió használatáért mindenképpen
fizetnie kell. Amennyiben vita alakul ki, úgy az adott betegszobából a televíziót
átmenetileg el kell távolítani. A térítési díj beszedéséért és a TV átmeneti elszállíttatásáért
felelős személy: betegkísérő, a pénzbeszedését a pénztárosi feladatokat ellátó személy.
- A betegek részére fenntartott őrzés nélküli parkolóhely igénybevétele esetén a fizetendő
térítési díj 2.500 Ft+ ÁFA/nap. A térítési díj beszedéséért felelős személy: mindenkori
portaszolgálatot és/vagy a pénztárosi feladatokat ellátó személy.
- Telefon forgalmi díjak: a mindenkori vezetékes telekommunikációs szolgáltatói díjak +
ÁFA, számítógépes szoftver alapján megállapított és számlázott összege. A térítési díjat
valamennyi intézetünkben ellátott páciensünk (programozott rehabilitációs ellátású, akut,
térítéses beteg, stb.) meg kell fizetnie, aki ezt a szolgáltatásunkat külön szerződés szerint
igénybe kívánja venni. A térítési díj beszedéséért felelős személyek: egészségügyi
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dokumentációs és számítástechnikai üzemeltetési részleg kijelölt dolgozója és a
pénztárosi feladatokat ellátó személy.
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A HÉVÍZI REHABILITÁCIÓS INTÉZETNÉL ALKALMAZANDÓ
TÉRÍTÉSI DÍJAK
1. Közfinanszírozott egészségügyi ellátást kiegészítő térítési díjak
1.1 Az Intézmény valamennyi páciensét az alábbiakban részletezett ellátásban részesíti:
- Elhelyezés egyedi berendezésű, komfortos, TV készülékkel és kábeltelevíziós
szolgáltatással, telefonkészülékkel, valamint hűtőszekrénnyel ellátott, 1 vagy 2 ágyas
fürdőszobás szobában (kórteremben)
- Korlátlan internet hozzáférés (WIFI)
- Vallásgyakorlás lehetősége
- Kerékpár használat
- Nordic-walking túrabot használat
- Parkolási lehetőség
1.2 Egyéb térítésköteles szolgáltatások:
Megnevezés

Fizetendő összeg
(bruttó)
500 Ft
400 Ft
500 Ft
400 Ft
2.500 Ft
4.500 Ft
6.500 Ft
500,- Ft (ÁFA mentes)
1.000 Ft
700 Ft
500 Ft
1.000 Ft
100 Ft
9.000 Ft
100 Ft
700 Ft
híváslista alapján
120 Ft/oldal
350 Ft/oldal
35 Ft/oldal
45 Ft/oldal

Kezelő lepedő/kúra
Televízió használat/szoba/nap
Parkolás (beutalt)/nap
Fürdőköpeny/nap
Fürdőköpeny/1 hét
Fürdőköpeny/2 hét
Fürdőköpeny/3 hét
Oxigénterápia/alkalom
Klíma felár/nap
Infraszauna (30 perc)
Mosás/alkalom
Mosás-szárítás/alkalom
Rádió kölcsönzés/nap
Extra takarítás/alkalom
Ventillátor napi kölcsönzése
Ventillátor heti kölcsönzése
Telefondíj
Faxolási díjak – belföld:
– külföld:
Fénymásolás – A4-es
– A3-as

2. Térítéses betegellátás keretében igénybe vehető egészségügyi szolgáltatások
térítési díja
2.1. 2019. évi kúraárak
2.1.1. 2019. évi szobaár (2019.01.01. – 2019.12.31.)
1 és 2 ágyas szobában:
13.500 Ft/fő/nap
Egyágyas felár
(saját kezdeményezésre 2 ágyas szoba
igénybevétele 1 fő részére)
Teljes panzió felára
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2.500 Ft/fő/nap

ÁFA
mentes
ÁFA
mentes

3.200 Ft/fő/nap

+ ÁFA

2.1.2.

Kedvezményes kúraárak
Időpontok:
2019.01.01. – 2019.02.15.
2019.06.01. – 2019.06.30.
2019.12.01. – 2019.12.31.
7 éjszaka

1 és 2 ágyas szobában:
Egyágyas felár
(saját kezdeményezésre 2 ágyas szoba igénybevétele
1 fő részére)
Teljes panzió felára

Fizetendő összeg
75.500 Ft/fő
17.500 Ft/fő
17.500 Ft/fő

10 éjszaka
1 és 2 ágyas szobában:
Egyágyas felár
(saját kezdeményezésre 2 ágyas szoba igénybevétele 1 fő
részére)
Teljes panzió felára

106.500 Ft/fő
25.000 Ft/fő
25.000 Ft/fő

14 éjszaka
1 és 2 ágyas szobában:
Egyágyas felár
(saját kezdeményezésre 2 ágyas szoba igénybevétele 1 fő
részére)
Teljes panzió felára

139.000 Ft/fő
35.000 Ft/fő
35.000 Ft/fő

21 éjszaka
1 és 2 ágyas szobában:
Egyágyas felár
(saját kezdeményezésre 2 ágyas szoba igénybevétele 1 fő
részére)
Teljes panzió felára

206.000 Ft/fő
52.500 Ft/fő
52.500 Ft/fő

2.1.3.Év közbeni kúraárak:
6 éjszakás kúraár
Ft-ban
1 és 2 ágyas szobában:
Egyágyas felár
(saját kezdeményezésre 2 ágyas szoba igénybevétele 1 fő
részére)
Teljes panzió felára

Fizetendő összeg
81.000 Ft/fő
15.000 Ft/fő
15.000 Ft/fő

7 éjszakás kúraár
1 és 2 ágyas szobában:
Egyágyas felár
(saját kezdeményezésre 2 ágyas szoba igénybevétele 1 fő
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94.000 Ft/fő
17.500 Ft/fő

részére)
Teljes panzió felára

17.500 Ft/fő
10 éjszakás kúraár

1 és 2 ágyas szobában:
Egyágyas felár
(saját kezdeményezésre 2 ágyas szoba igénybevétele 1 fő
részére)
Teljes panzió felára

130.000 Ft/fő
25.000 Ft/fő
25.000 Ft/fő

14 éjszakás kúraár
1 és 2 ágyas szobában:
Egyágyas felár
(saját kezdeményezésre 2 ágyas szoba igénybevétele 1 fő
részére)
Teljes panzió felára
21 éjszakás kúraár
1 és 2 ágyas szobában:
Egyágyas felár
(saját kezdeményezésre 2 ágyas szoba igénybevétele 1 fő
részére)
Teljes panzió felára

173.000 Ft/fő
35.000 Ft/fő
35.000 Ft/fő

251.000 Ft/fő
52.500 Ft/fő
52.500 Ft/fő

Kúraárban szereplő szolgáltatások, egészségügyi kezelések:
- elhelyezés egyedi berendezésű, komfortos, TV készülékkel és kábeltelevíziós
szolgáltatással, telefonkészülékkel, valamint hűtőszekrénnyel ellátott, 1 vagy 2 ágyas
fürdőszobás szobában (kórteremben)
- félpanzió (reggeli büféasztalról, ebéd vagy vacsora étlapról rendelhető)
- felvételi orvosi vizsgálat
- orvosi kezelések (heti kb. 10-14 db)
- elektroterápia: iontoferezis, magnetoterápia, ultrahang, interferencia, decimed, galván,
iontoforézis, izomerősítés, bioptron, lökéshullám, lézer, corposano
- balneoterápia: súlyfürdő, víz alatti torna, gyógyfürdő
- hydrotherápia: víz alatti masszázs, rekeszes galván, pezsgőfürdő
- különböző pakolások: iszap-, PCP, ritex-, antiflogisztikus pakolás
- egyéni és csoportos gyógytorna, IGH mozgásterápia
- reuma masszázs
- fürdőköpeny használat
- kerékpár használat
- konditerem használat
- uszodai részleg használata
- korlátlan internet hozzáférés (WIFI)
További szolgáltatásaink:
- HUR finn mozgásterápiás kezelés (részleges vagy kombinált)
- szauna, infraszauna, oxigén terápia
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-

reflexológia
fodrász, kozmetika, manikűr, pedikűr
büfé, kávézó
zárt parkoló
taxirendelés
hajszárító kölcsönzés
ébresztés kérése
rádió kölcsönzés
ventilátor kölcsönzés

2.2. Egyéb szolgáltatások:
Megnevezés
Ambuláns térítési díj (igényjogosult)
(orvosi vizsgálat + 3 db gyógykezelés/nap)
Ambuláns térítési díj (nem igényjogosult,
nem területi ellátási kötelezettség alapján)
(orvosi vizsgálat+3 db gyógykezelés/nap)
Terápiás célú gyógyfürdő- és kapcsolódó
szolgáltatások
Extra takarítás
Szgk. parkolás külsők részére
Szgk. parkolás ambuláns/nap
Rádió kölcsönzés
Klíma felár
Ventillátor napi kölcsönzése
Telefondíj
Faxolási díjak – belföld:
– külföld:
Fénymásolás – A4-es
– A3-as
Infraszauna (30 perc)
Mosás/alkalom
Mosás-szárítás/alkalom
Oxigénterápia/alkalom

Fizetendő összeg
(bruttó)
4.000 Ft/nap
10.000 Ft/nap
7.000 Ft/nap
9.000 Ft/alkalom
2.500 Ft/nap
500 Ft
100 Ft/nap
1.000 Ft/nap
100 Ft/nap
híváslista alapján
120 Ft/oldal
350 Ft/oldal
35 Ft/oldal
45 Ft/oldal
700 Ft
500 Ft
1.000 Ft
500 Ft

2.3. Foglalási feltételek:
- telefaxon, levélben vagy e-mailen keresztül (visszaigazolásban szereplő időpontig kell
kiegyenlíteni, visszafizetés csak rendkívüli, indokolt esetben)
- szobafoglalási időtartam: minimum 5 nap (lehetőleg szombati érkezés)
- SZÉP kártyát elfogadunk
3.

Az uszodai szolgáltatás díjai (kúrán résztvevő hozzátartozó, honvédségi illetve
rendvédelmi dolgozó részére)
Megnevezés

Fizetendő összeg
(bruttó)
1.800 Ft

Napijegy (igényjogosult)
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Napijegy (nem igényjogosult)
Negyedéves bérlet
Féléves bérlet
Éves bérlet

2.400 Ft
50.000 Ft
75.000 Ft
100.000 Ft

- Az uszoda területén l4 év alatti személy csak szülői felügyelettel tartózkodhat.
- Az uszoda szolgáltatásait külső személyek csak igazgatói engedéllyel vehetik
igénybe.
- Az intézet alkalmazottai és közvetlen hozzátartozói az uszodát térítésmentesen
használhatják.
4.

Textíliák, tárgyak elvesztéséért fizetendő kártérítési díjak
Megnevezés

Fizetendő összeg
(bruttó)
2.200 Ft
2.200 Ft
2.200 Ft
2.200 Ft
4.000 Ft
2.500 Ft
10.000 Ft
6.000 Ft
1.800 Ft
500 Ft
9.000 Ft

Lepedő (sárga)
Lepedő (barna)
Lepedő (fehér)
Szauna lepedő
Frottír fürdőlepedő
Frottír törölköző
Frottír köntös
Széfkulcs
Öltöző kulcs
Mágneskártya
Extra takarítás (beteg hibájából)

5.

Kúrán felül fizetendő extra kezelések jegyzéke (ÁFA mentes):
Extra kezelések

Extra Behandlungen

Különleges kezelések:
Lézeres kezelés
Magnetotherápia - PMT/db

Spezielle Behandlungen:
Laser:
Magnetotherapie-PMT:
Magnetotherapie-PMT (2-er
Pack.)
Magnetotherapie-PMT (4-er
Pack.)
Magnetotherapie-PMT (6-er
Pack.)
Magnetotherapie-PMT (8-er
Pack.)
Bioptron Lampe
Bioptron Lampe (3-er Pack.)
Bioptron Lampe (5-er Pack.)
Lymphmassage (teil)
Lymphmassage (volle)
Anticellulitis Massage
Schockwellen

Magnetotherápia - PMT/2db
Magnetotherápia - PMT/4db
Magnetotherápia - PMT/6db
Magnetotherápia - PMT/8db
Bioptron lámpa
Bioptron lámpa (3 db-os csomag)
Bioptron lámpa (5 db-os csomag)
Nyirokmasszázs (részleges)
Nyirokmasszázs (teljes testre)
Anticellulitis masszázs
Lökéshullám
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Árak/Ft
Preise/Ft
2800
2200
3800
6300
9500
12600
2100
5200
8400
3300
5300
5300
2500

Oxigénterápia
Szolárium 5 perc
Szolárium 10 perc
Szolárium 15 perc
Szolárium 20 perc
Szolárium 3x10 perc
Szolárium 5x10 perc
Szolárium 3x15 perc
Szolárium 3x20 perc

Sauerstoff
Lichtherapie (5 Min.)
Lichttherapie (10 Min.)
Lichttherapie (15 Min.)
Lichttherapie (20 Min.)
Lichttherapie (3 x 10 Min.)
Lichttherapie (5 x 10 Min.)
Lichttherapie (3 x 15 Min.)
Lichttherapie (3 x 20 Min.)

Infraszauna 30 perc
Egészségügyi kezelések és terápiák:
Komplett kezelési csomag 10 kezelés
Komplett kezelési csomag 20 kezelés
Komplett kezelési csomag 30 kezelés
Elektrotherápia:
Decimed
Diadinamic
Galvan
Hidrodyn
Inhaláció

Infrarote (30 Min.)
Gesundheits-Behandlungen:
Kurpaket (10 Behandlungen)
Kurpaket (20 Behandlungen)
Kurpaket (30 Behandlungen)
Elektrotherapie:
Decimed
Diadinamic
Galvan
Hidrodyn
Inhalation
Interferenz
(Endomed,Medimed)
Iontophorese
Elektrische Muskelstärker
Corposano
Magnetring
Mikrowelle
Tens
Ultraschall
Verschiedene Packungen:
PCP Packung
Schlammpackung
Antiphlogistische Packung
Ritex-Packung
Massage
Hidrotherapie-Behandlungen:
Sprudelbad
El. Vierzellenbad
Stangerbad
Kohlensäurebad
Unterwassermassage
Glisson/Traktion
Heilgymnastik:
Einzelgymnastik
Gruppengymnastik
Einzelgymnastik im Wasser
Grupengymnastik im Wasser

Interferencia /Endomed, Medimed/
Iontoforézisek
Izomerősítés
Corposano
Mágneskarika
Mikrohullám
Tens
Ultrahang
Különböző pakolások:
PCP pakolás
Iszappakolás
Antiflogisztikus pakolás
Ritex pakolás
Masszázs (20 perc)
Hidrotherápiás kezelések:
Pezsgőfürdő
Rekeszes galvánfürdő
Stangerbad
Szénsavfürdő
Víz alatti masszázs
Súlyfürdő (glisson)
Gyógytorna:
Egyéni gyógytorna
Csoportos gyógytorna
Víz alatti egyéni gyógytorna
Víz alatti csoportos gyógytorna

500
750
1000
1350
1600
2600
3800
3500
4000
700
30000
60000
90000
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2400
3400
2400
2400
3400
3400
3400
3400
3400
3400
2700
3700
2400
3700
2400

A prospektusok és a benne szereplő árjegyzékek magyar, német, angol és orosz nyelven
készülnek.
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Az intézet szolgáltatásainak díját illetve kúraárait a vendég előre utalással, érkezéskor, de
legfeljebb az utazás előtt 3 nappal a Recepción készpénzben vagy bankkártyával fizetheti
ki.
A számlák kiegyenlítése forintban történik.
Az utazási irodák átutalásos számláit EURO-ban az aktuális MNB középárfolyamon
átszámolva állítjuk ki.
Adható kedvezmények
Az intézetbe többször visszatérő egyéni vendégek illetve csoportok részére az alábbiakban
felsorolt indokok alapján biztosítható - az intézetvezető által meghatározott mértékben kedvezmény:
I. Egyénileg érkező vendégek kedvezménye:
Első itt-tartózkodáskor:
nincs kedvezmény
- 2.- 4. tartózkodásig: 5%
- 5.- 9. tartózkodásig: 10 %
- 10.-14. tartózkodásig: 15 %
- 15. tartózkodás felett: 1-2 nap plusz ajándék
- 20. alkalomtól jubileumi kedvezmény az intézetvezető által meghatározott mértékben.
II. Csoportkedvezmények:
20 – 30 %, létszámtól függően.
A különböző utazási irodákkal és utazás-szervezőkkel
szerződésben rögzített jutalék alapján számolunk el.)
III. Egyéb kedvezmények: (intézetvezetővel egyeztetve)
- jogos reklamáció (vendég itt-tartózkodása alatt történt negatív esemény, pl.: technikai
okok miatt nem azt a szobát kapja, amit eredetileg visszaigazoltak, vagy az
étteremben nem azt az ételt kapja, melyet megrendelt, stb.)
- baleset (házon belül: pl.: a vendég elcsúszik a zuhanyzóban és eltörik a keze)
- kórházi tartózkodás (házon belüli balesetből kifolyólag lsd. előbbi példa)
- visszatérő vendégek új vendéget „toboroznak” (+1-2 % a már meglévő kedvezmény
mellé). Egyes vendégek akár 10-20 új vendéget is „hoznak magukkal”).
- kúracsomag tartalmának változása (orvosi utasításra vendég önhibáján kívül nem
tudja igénybe venni a kezeléseket, így annak megfelelően kapja a kedvezményt)
- szobafoglaltság előrejelzés alapján rögtönzött LAST MINUTE kedvezmények (ha
alacsony a telítettség)
- telefonon történt foglalás 1-2 nappal az érkezés előtt (LAST MINUTE)
- FIRST Minute kedvezmény (pl.: ha a vendég már 2 évvel előre lefoglalja a szobát,
ugyanazon az áron kapja 2 év múlva)
- helyi hiányosságok miatt, pl.: a vendég megérkezik péntek délben és csak 3 nap
múlva kaphat orvosi vizsgálatra időpontot).
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A HÉVÍZI MOZGÁSSZERVI REHABILITÁCIÓS INTÉZETNÉL
ALKALMAZANDÓ TÉRÍTÉSI DÍJAK
A társadalombiztosítási jogviszonyukat igazolni nem tudóknak szóló térítési díjjak illetve
jogviszonnyal rendelkezők számára is csak térítés ellenében igénybe vehető szolgáltatások
díjtételei és egyéb térítés ellenében igénybe vehető szolgáltatások.
1. Fekvőbeteg ellátás
Térítési díj
(teljes ellátással)
2 ágyas szoba/fő

14 napos

21 napos

210.000 Ft (15.000 Ft/nap)

294.000 Ft (14.000 Ft/nap)

Tartalma: a közfinanszírozott beutalt beteggel megegyező teljes ellátás.
- teljes panzió,
- orvos által előírt diéta,
- felvételi szakorvosi vizsgálat,
- kontrollvizsgálatok,
- alap EKG,
- vérkép + vizelet rutin laborvizsgálat,
- rehabilitációs kezelési terv,
- állapotnak megfelelő gyógykezelés,
- fürdőköpeny,
- TV és hűtőszekrény használat,
- parkolás.
(Gyógyszer csak a saját, behozott, illetve receptre felírt, fizető beteg által kiváltott
készítmény lehet)
2. Külön térítés ellenében igénybe vehető szolgáltatások
2.1. Diagnosztikai vizsgálatok díjtételei
(lásd Laboratóriumi diagnosztikai térítési díjak, 4. sz. melléklet)
2.2. Laborvizsgálatok: (hatályos közreműködői díjak továbbszámlázva)
(hematológia, ionok, süllyedés, enzimek, vizeletvizsgálat, székletvizsgálat)
(lásd Laboratóriumi diagnosztikai térítési díjak, 4. sz. melléklet)
2.3. Fogászati ellátás (1. sz. melléklet)
3. Járóbeteg ellátás:
-

Szakorvosi vizsgálat:
Szakorvosi kontroll és záró vizsgálat:

8000 Ft
5000 Ft

Fizioterápiás kezelések:
(alkalmanként)
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Tornakezelések:
- egyéni gyógytorna (30’)
- egyéni víz alatti t. (30’)
- csoportos torna (30’)
- csoportos víz alatti t. (30’)
- függesztőrács

5000 Ft
4500 Ft
3000 Ft
2500 Ft
5000 Ft

Masszírozás:
- gyógymasszázs (testrész) 20’
- gyógymasszázs egésztest 40’

3.300 Ft
6.000 Ft

Iszappakolás:
- tő és perifériás ízület
- gerinc
Gyógymedence:
Súlyfürdő:
Tangentor:
Ultrahang kezelés:
Mágnes, CPM, TUR kezelés:
Elektromos kád, 4 rekeszes galván:
Egyéb elektromos kezelés:

3500 Ft
4800 Ft
500 Ft
2700 Ft
4750 Ft
3850 Ft
2500 Ft
3300 Ft
2000 Ft

4. Egyéb térítési díjak:
Fénymásolás

A4-es
A/3-as

35 Ft +ÁFA/lap
45 Ft +ÁFA/lap

Szolárium:
(névre szóló, másra át nem ruházható)
-

1 alkalom:
3 alkalom:
6 alkalom:
8 alkalom:

800 Ft
1500 Ft
2500 Ft
3000 Ft

Parkolás:
Napi tartózkodás (30’ ingyenes):

500 Ft +ÁFA/nap

Nyitott parkoló (beutalt):
- saját mozgáskorlátozott
igazolvánnyal

500 Ft+ÁFA/nap

Fedett parkoló (beutalt):
- saját mozgáskorlátozott
igazolvánnyal

700 Ft+ÁFA/nap

ingyenes

300 Ft+ÁFA/nap

Antenna használati díj:
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- Személyenként:
Kölcsönzői díj:
- Fürdőköpeny kölcsönzés:

50 Ft+ÁFA/nap/fő

400 Ft +ÁFA/hét

Továbbszámlázott díjak:
- Kedvezményes tójegy (Hévízi Tó): hatályos szerződés szerinti áron
(10 órás; 2 órás bérlet)
- Egyszer használatos kezelőlepedő: aktuális beszerzési áron
Tárgyak elvesztéséért fizetendő kártérítési díjak:
-

Frottír fürdőlepedő:
Frottír törölköző:
Betegszoba kulcs:
Mágneskártya:

2000 Ft +ÁFA
2500 Ft+ÁFA
650 Ft+ ÁFA
1000 Ft+ ÁFA
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A SZANATÓRIUM UTCAI TELEPHELYEN
ALKALMAZANDÓ TÉRÍTÉSI DÍJAK
1. Járóbeteg ellátások díjtételi
A társadalombiztosítási jogviszonyukat igazolni nem tudóknak szóló térítési díjak
Járóbeteg ellátás esetében a szolgáltatás értéke a dokumentált beavatkozások alapján:
- a hatályos német pont 5-szöröse,
- kivéve az MRI, ahol a németpont 2,5-szerese,
- a szájsebészeti járóbeteg beavatkozásoknál a németpont 8-szorosa
- valamint a fixáras izotópdiagnosztikai vizsgálatok
- az első megjelenéskor fizetendő összeg 8000 Ft,
- a kontroll vizsgálatok 5000 Ft.
2. Krónikus és rehabilitációs fekvő ellátások díjtételei
Krónikus és rehabilitációs osztályokon a teljesített ápolási napokra egységes napi
ellátási díj fizetendő, a NEAK által rendeletben közzétett alapdíj és szakmai szorzók figyelembe
vételével.
A napi ellátási díj tartalmazza a gyógyszer, élelmezés, diagnosztikai eljárások díját is,
kivételt képez a CT ill. MR vizsgálat, melyet a járóbeteg és diagnosztikai ellátásnál leírtak szerint
külön meg kell téríteni
Megnevezés

Telephely

KRÓNIKUS UTÓKEZELŐ
GASZTROENTEROLÓGIAI REHABILITÁCIÓ.
GERINCVELŐ SÉRÜLTEK REHABILITÁCIÓ
PSZICHIÁTRIAI REHABILITÁCIÓ
MOZGASSZERVI REHABILITÁCIÓ
KRÓNIKUS OSZTÁLY *

Budakeszi
Budakeszi
Budakeszi
Budakeszi
Budakeszi
Budakeszi

Térítési díj
(Ft) 6600 Ft
napidíj
8 720 Ft
14 000 Ft
28 520 Ft
9 380 Ft
12 680 Ft
8 720 Ft

3. Társadalombiztosítási jogviszonnyal rendelkezők számára is csak térítés ellenében
igénybe vehető szolgáltatások
A krónikus osztályokon a felvétel hónapját követő 7. hónaptól a 284/1997. (XII. 23.)
Korm. rendeletben meghatározott 800.- Ft/nap kiegészítő térítési díj, és 700.- Ft/nap élelmezési
térítési díj fizetendő, heti rendszerességgel, előre Kötelezvény – Krónikus osztályon, 6 hónapon
túli ellátás kiegészítő díjának fizetésére.
Amennyiben a beteg az ellátásban foglalt szolgáltatásokon kívül külön igényelhető
vizsgálatokat, illetve kezeléseket kér, azt kezelőorvosa elrendeli, a kezelések díját 1-2., 4-5.sz.
melléklet tartalmazza.

4. Bérsterilizálás
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Etilénoxidos sterilizálás
- Csomag (csomagoltan átvéve) 120 l-ig
24.000 Ft/menet
Csomagolás+2000 Ft
- Készenléti díj: 10 000 Ft/év a szolgáltatás igénybevételétől függetlenül minden esetben
fizetendő!
- Sürgősségi felár: 30%
Az árak az ÁFÁT tartalmazzák.
5. Mosatási díjak
- Felső ruházat és szennyezett kórházi textília
480 Ft+ÁFA
- Kevésbé szennyezett egyéb textília (szállodai iskolai stb.) 350 Ft+ÁFA
- Moppok
25 Ft+ÁFA
6. Kártérítési felelősség
Valamennyi intézetünkben ellátott páciensünk (programozott rehabilitációs ellátású, akut,
fizető magánbeteg, stb.) által a Magyar Állam tulajdonát képező, az MH EK kezelésében lévő
tárgyi eszközökben és cikkekben történő vétlen vagy szándékos károkozás esetén, a mindenkor
hatályos magyar Polgári Törvénykönyvben rögzített kártérítési felelősséggel tartozik.
A krónikus ellátással kapcsolatos bizonylatok az alábbiak:
- B010118/7 – Felvilágosítás a magyarországi biztosítással vagy államközi szerződéssel
nem rendelkező betegek ellátásának költségviseléséről
- B010118/11 – Nyilatkozat egészségügyi dokumentáció 3. személynek történő kiadásához
- B010118/16 – Általános pénzügyi feladás a Pénzügyi Osztály részére
- B010118/19 – Egészségügyi szolgáltatás túlfizetés rendezéséhez
- B010118/22 – Feladás fekvőbeteg térítési díj és előleg számlázásához
- B010118/28 – Feladás a Pénzügyi Osztály részére, mosatás után keletkező fizetési
kötelezettségről
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