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1. Problémafelvetés 
 

A mai magyar egészségbiztosítás a világ többi országának egészségbiztosításához 

vagy egyéb formában megvalósuló egészségügyi ellátórendszeréhez hasonlóan 

egyre súlyosodó finanszírozási problémákkal küzd. Nem új jelenségről van szó, 

mint azt jól mutatja már a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi 

LXXXIII. törvény (a továbbiakban: Ebtv.) indoklása is: 

„Ma már az nyilvánvaló, hogy az egészségügyi ellátások az eddigi szolgáltatási kör-

ben, alig korlátozott hozzáféréssel, a jelenlegi forrásokból bizonyosan nem finanszíroz-

hatók. Az egészségügyi ellátórendszer szereplőinek összetettsége, a humanitárius és a ga-

zdasági érdekek szükségszerű ütközése miatt be kell látni, hogy valamilyen érdeksérelem 

nélkül az egészségbiztosítás megújítása nem valósítható meg.” 
Az okok szinte közismertnek tekinthetők: 

- egyre növekvő orvosi költségek a technika folyamatos fejlődésnek köszönhetően; 

- egyre többen kívánják igénybe venni az egészségügyi szolgáltatásokat a vár-

ható élettartam növekedésének megfelelően; 

- egyre kevesebben finanszírozzák az ellátásokat a társadalmi korfa átalaku-

lása következtében. 

Ennek megfelelően, hogy az egészségbiztosítási rendszer fenntarthatóságát meg-

őrizzék, jogszabályi úton meghatározzák, hogy egy adott időszakban az egyes 

egészségügyi szolgáltatók által nyújtott szolgáltatásokat, mekkora mértékben 

finanszíroz a társadalombiztosítás, ennek eszköze a teljesítményvolumen-korlát 

alkalmazása (a továbbiakban: TVK).
2
 A TVK azt jelenti, hogy az adott intézmény a 

                                                 
1 Jelen dolgozat az Eötvös Loránd Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, Kari Dok-

tori Tanácsa által az Eötvös Loránd Tudományegyetem megalakulásának 375. évfordulója alkal-

mából 2010. április 23-án rendezett Ünnepi Konferencián „Az egészségügyi szolgáltatók piacra 

lépési lehetőségei és ennek akadályai” címmel elhangzott előadás írásbeli változata. A dolgozat – 

ahogyan az előadás is – az Egészségbiztosítási Felügyelet (a továbbiakban: EBF) által készített, 

az előadás elhangzásakor még nem publikált tanulmányra épül, melynek elkészítésében 

tevékenyen részt vettem. 
2 Ld. különösen az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási alapból történő finanszírozá-

sának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III.3.) Korm. rendelet 27-28. §-át és a 28. mellékletét 
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tárgyidőszakban összesen mekkora teljesítményt, azaz szolgáltatás-mennyiséget 

számolhat el a kötelező egészségbiztosítás finanszírozása keretében.
3
 Ezért több – 

jellemzően magas költségigényű – szolgáltatásból (amennyiben annak elvégzése a 

beteg szempontjából nem tekinthető sürgősnek) a szükségesnél kevesebbet nyújta-

nak a biztosítottak számára a szolgáltatók a társadalombiztosítás keretén belül an-

nak ellenére, hogy a kapacitásaik lehetővé tennék az egészségügyi szolgáltatások 

magasabb volumenben való nyújtását is. Ennek megfelelően egyes beavatkozások 

tekintetében egyre hosszabb várólisták alakulnak ki.
4
 A hosszú, akár az egy évet is 

meghaladó várólisták következménye pedig az, hogy a biztosítottak körében meg-

jelenik az igény arra, hogy ezeket a szolgáltatásokat a kötelező egészségbiztosítá-

son kívül, önfinanszírozáson keresztül vegyék igénybe elkerülve ezzel a hosszas 

várakozást. Arra a kérdésre keressük a választ, hogy a jellemzően a kötelező 

egészségbiztosítás által finanszírozott szolgáltatásokat nyújtó egészségügyi szol-

gáltatók milyen formában elégíthetik ki ezt a keresleti igényt, azaz van-e rá lehe-

tőség, és ha igen, milyen formában, hogy a kötelező egészségbiztosítás keretében 

térítésmentesen igénybe vehető szolgáltatásaikat az egészségügyi szolgáltatók akár 

a jogosultaknak is térítés ellenében is elérhetővé tegyék? 

Nem egyszerű a fenti kérdés megválaszolása, mivel a jelenlegi egészségbiztosí-

tási rendszer alapelveire és működésére tekintettel az így kialakítandó gyakorlatnak 

nemcsak jogszerűnek, hanem mind társadalmi, mind orvosi szempontból etikusnak 

is kell lennie. Ezen összetett problémakör egyes elemeire kíván rávilágítani jelen 

tanulmány. E kérdéssel azért is kell mihamarabb foglalkozni, mert a korábban csak 

közfinanszírozott szolgáltatásokat nyújtó egészségügyi szolgáltatók „megkezdték a 

piacra lépésüket”,
5
 sőt e problémával az EBF-nek már hatósági eljárásban is foglal-

koznia kellett.
6
 

 

 

2. Fogalommeghatározások 

 

A jobb érthetőség kedvéért érdemes rögzíteni azt, hogy a tanulmány néhány 

gyakran használt fogalmat az alábbi definíciók szerinti értelemben használja: 

Kapacitás: az ellátási események azon mennyisége, melyet a rendelkezésre álló 

erőforrások maximális kihasználásával el lehet érni – az adminisztratív és finan-

szírozási korlátok figyelmen kívül hagyása mellett.  

                                                 
3 A TVK azonban alapvetően intézményi szinten meghatározott korlát, azaz a intézményi vezetés 

a rendelkezésre álló keretet egyik ellátásról a másikra (az igények, illetve az intézmény saját 

döntése értelmében) belsőleg elvileg szabadon (kivéve a védett TVK) átcsoportosíthatja. 
4 Az egyes intézményi várólisták elérhetőek az EBF honlapján: http://ebf.hu/index.php?m=10.2  
5 Lásd erről az alábbi tudósítást: http://www.weborvos.hu/lapszemle/mar_harom_honapos_ 

diagnosztikai/152861/ utolsó letöltés: 2010. április 11. 
6 Lásd: http://ebf.hu/letoltes/200908/2794_kaposvari_egyetem_eucentrum_aug31.pdf utolsó 

letöltés: 2010. április 11. 

http://ebf.hu/index.php?m=10.2
http://www.weborvos.hu/lapszemle/mar_harom_honapos_%20diagnosztikai/152861/
http://www.weborvos.hu/lapszemle/mar_harom_honapos_%20diagnosztikai/152861/
http://ebf.hu/letoltes/200908/2794_kaposvari_egyetem_eucentrum_aug31.pdf
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Szabad kapacitás: a kapacitás azon része, melyet a szolgáltató nem használ ki 

közfinanszírozott ellátás végzésére.  

Közfinanszírozott ellátás: az Országos vagy Regionális Egészségbiztosítási Pénz-

tárral (a továbbiakban: OEP és REP) kötött finanszírozási szerződés alapján nyúj-

tott ellátás, amely a biztosított számára ingyenes vagy csak a jogszabályokban 

meghatározott térítési díjat fizeti érte. Jelen tanulmány közfinanszírozott ellátásnak 

tekinti azt az ellátást is, amelyet a finanszírozási szerződéssel rendelkező szolgál-

tató megbízásából közreműködő végez, ha a finanszírozási szerződésben a közre-

működő, mint az ellátás végzője van feltüntetve. 

Magánfinanszírozott (v. térítéses) ellátás: Olyan ellátás, melyet a szolgáltató szá-

mára nem az Egészségbiztosítási Pénztár finanszíroz. Az ellátás finanszírozója 

lehet egyébként biztosított vagy nem biztosított magánszemély, de jogi személy 

(pl. biztosító, egészségpénztár stb.) is. 

Közfinanszírozott szolgáltató vagy intézmény: Olyan szolgáltató, aki az Egész-

ségbiztosítási Pénztárral finanszírozási szerződést kötött. A közfinanszírozott szol-

gáltató által nyújtott szolgáltatás és a közfinanszírozott szolgáltatás végzése nem 

egyenértékű fogalmak, lásd a közfinanszírozott ellátás és a magánfinanszírozott 
ellátás definícióját. 

Szétválasztás (v. elkülönítés): A magánfinanszírozott és a közfinanszírozott ellátá-

sok megkülönböztethetőségének biztosítása azokban az esetekben, ahol erre a két 

szolgáltatás valamely elemének (szolgáltatás nyújtója, helye stb.) azonossága miatt 

szükség van. A szétválasztás különböző mértékű lehet, és a szolgáltatás egy vagy 

több elemére is kiterjedhet (rendelési hely, idő, személyzet, jogi személyek, költsé-

gek, bevételek stb.) 

 

 

3. Az egészségbiztosítás finanszírozása 
 

Ahhoz, hogy a jelen tanulmányban vizsgált problémát könnyebben megértsük, nem 

árt röviden foglalkozni az egészségbiztosítás finanszírozásával. Az egészségbiz-

tosítás finanszírozása nem más, mint az a módszer, ahogyan az egészségbiztosító 

az egészségügyi szolgáltatóknak megtéríti az egészségbiztosítás keretében a 

biztosítottaknak nyújtott szolgáltatások ellenértékét. Az egészségbiztosító az egész-

ségügyi szolgáltatóval finanszírozási szerződést köt, ez alapján nyújt szolgáltatá-

sokat a biztosítottaknak az egészségügyi szolgáltató, amelyeket megtérít neki az 

egészségbiztosító. Mivel általában piacon kívüli szolgáltatásokról van szó, külön-

böző technikák alakultak ki arra, hogyan állapítsák meg, mekkora pénzbeli 

ellenértékre jogosultak az egyes szolgáltatók. A leggyakoribb technikák az átalány 

jelleg csökkenése szerint: 

1. Bázisalapú (normatív, feladatalapú): korábbi évek kifizetései alapján hatá-

rozzák meg az egyes közfinanszírozott szolgáltatók finanszírozását. 

2. Fejkvótaalapú: az intézmény finanszírozását a potenciálisan ellátandó bete-
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gek száma határozza meg.  

3. Napidíj: a finanszírozás alapja a betegek által az intézményben eltöltött na-

pok száma. 

4. Definitív ellátás díjazása: más technikával párhuzamosan alkalmazott finan-

szírozási módszer, melynek lényeg, hogy a véglegesen ellátott (tehát tovább 

nem utalt) betegek után az intézmény többletfinanszírozást kap. 

5. Esetcsoport-alapú (HBCs):
7
 hasonló diagnózisok, beavatkozások kerülnek 

egy finanszírozási csoportba, az egyes csoportba tartozó esetek után a cso-

portnak megfelelő átalányösszeg kerül kifizetésre az intézmény számára. 

Jelenleg így finanszírozzák a fekvőbeteg-ellátásokat (kb. 800 HBCs van). 

6. Teljesítmény-pontrendszer (német pontrendszer): az egyes tevékenységek, 

beavatkozások pontot érnek, az egy beteghez tartozó ellátási eseménynek 

lesz egy összpontszáma, az összpontszámból a teljesítménypont egységára 

alapján számítják ki végül azt az ellenértéket, amely a szolgáltatónak kifize-

tésre kerül. Jelenleg ezen a finanszírozási technikán alapul a járóbeteg-szak-

ellátások finanszírozása.
8
  

A magyar egészségbiztosítási rendszer finanszírozása sokat változott az utóbbi két 

évtizedben, a finanszírozás átalányjellege folyamatosan csökkent, egyre inkább az a 

jellemző, hogy az egyes szolgáltatásokat, ellátásokat finanszírozzák. Így vált lehetővé, 

hogy a TVK-n keresztül szabályozni lehet azt, hogy a közfinanszírozott szolgáltatók 

mekkora mennyiségben, volumenben nyújtsanak közfinanszírozott ellátást, és hogy 

ezzel párhuzamosan megjelenjen a keresleti igény a térítéses ellátásokra. 

 

 

4. A térítéses szolgáltatások érintettjei 
 

Az egészségügyi szolgáltatásban sok, gyakran egymástól eltérő érdekekkel bíró 

szereplő vesz részt. A térítési díj ellenében nyújtott szolgáltatások a különböző 

szereplőket eltérő módon érinthetik. 

A szabályozó érdeke, hogy az egészségügyi ellátás az alkotmányos elvekkel és az 

egyéb jogszabályokkal összhangban valósuljon meg, illetve olyan jogszabályokat 

alkosson, amelyek az ország és az állampolgárok egésze szempontjából az elérhető 

legjobb megoldást biztosítják. A térítéses ellátások a szabályozó szempontjából az 

optimalizáció egyik eszközét jelenthetik. De a szabályozó felelőssége az is, hogy 

csak akkor és csak úgy teremtsen lehetőséget erre az ellátási formára, hogy az meg-

feleljen az alkotmányos alapelveknek. 

A finanszírozó (OEP, REP) érdeke, hogy a rendelkezésre álló pénzt – a jogsza-

bályok által meghatározott módon és célokra – minél hatékonyabban használja fel. 

A térítéses szolgáltatások terjedése adott esetben egyezhet a finanszírozó érdekével 

                                                 
7 Homogén betegségcsoport 
8 Erről lásd részletesebben: KOVÁCSY Zsombor: Egészségügyi jog. Semmelweis Kiadó Bp. 2008, 

244-250. o. 
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(például mert a közfinanszírozott ellátásból kilépőkkel rövidülnek a várólisták, a 

térítési díjakból befolyt összeget az infrastruktúra fejlesztésére fordítják a szolgál-

tatók, vagy éppen a magánfinanszírozott rendelés ideje alatt az ügyeleti szintnél 

több orvos áll rendelkezésre a sürgős esetek ellátásához), de azzal ellentétben is 

állhat (például úgy csoportosítják át az szolgáltatók az erőforrásokat, hogy minél 

több térítéses szolgáltatást nyújthassanak, és így egyes közfinanszírozott szolgálta-

tások területén tovább fokozzák a kínálati hiányt). 

Az intézményfenntartó célja, hogy a rárótt vagy önként vállalt ellátási körébe tar-

tozó emberek érdekeit minél jobban szolgálja, érdekei a kiszolgálni kívánt teljes 

csoport által képviselt érdekekhez igazodnak. A fenntartó feladata, hogy az egész-

ségügyi szolgáltató tőkepótlását, fejlesztését biztosítsa. Természetesen ehhez a 

lehetséges források körének bővítése segítséget nyújthat. De ha a lakosság ellenér-

zéssel viseltet a térítéses ellátás nyújtásával szemben a fenntartó intézményében, az 

intézményfenntartó ellenérdekelt lesz a szolgáltatás nyújtásában. 

A közfinanszírozott szolgáltató célja kettős: egyrészt – mint minden gazdálkodást 

folytató szervezetnek – biztosítania kell saját működőképességét, más szóval azt, 

hogy kiadásai ne haladják meg tartósan és jelentősen bevételeit. Másrészt – lévén 

közszolgáltatást közpénzből végző egészségügyi intézmény – a szolgáltató célja 

minél magasabb színvonalú szolgáltatást nyújtani minél szélesebb körnek. A téríté-

ses ellátás nyújtása a közfinanszírozott szolgáltató közvetlen érdekeit jól szolgál-

hatja: többletbevételt jelent. De a közfinanszírozott szolgáltatónak meg kell felelnie 

a jogszabályok mellett a finanszírozó által támasztott elvárásoknak is – így a finan-

szírozó érdekei közvetetten és valamennyire torzított formában a közfinanszírozott 

szolgáltató érdekeivé is válnak, így az érdekek eredője már nem egyértelmű. 

A magánszolgáltató számára tulajdonképpen minden ellátás „térítéses”. Számára lé-

nyegtelen, hogy a szolgáltatásaiért közvetlenül a beteg vagy egy biztosító fizet, viszont 

a közfinanszírozott szolgáltatók által nyújtott térítéses szolgáltatások növelik a versenyt. 

Az egészségügyi dolgozók számára a térítéses ellátásban való részvétel 

munkaerőpiaci lehetőségeik bővülését jelentik, és a szolgáltató által szerzett több-

letbevételek elősegíthetik a munkakörülmények javítását is. Ugyanakkor, ha a meg-

növekedett feladatmennyiség nem jár arányos többletdíjazással, akkor azokat a 

dolgozók negatívan is értékelhetik. 

A térítéses ellátások azon betegek érdekeit szolgálják, akik képesek azok megfi-

zetésére, és hajlandóak is arra a közfinanszírozott ellátásokkal szemben meglévő 

előnyei miatt (esetleges magasabb kényelmi fokozat, kevesebb várakozás stb.). 

Emellett a térítéses ellátás abban az esetben kedvezőtlen lehet a betegek számára, ha az 

ilyen finanszírozással ellátott betegek miatt a közfinanszírozott beteg a kiinduló 

állapotnál rosszabb helyzetbe kerül – például, ha a szolgáltató a közfinanszírozott 

ellátás terhére csoportosít át erőforrásokat a magánfinanszírozott ellátásba. 

A fentiekből látszik, hogy a térítés szolgáltatások kapcsán rengeteg érdek és 

ellenérdek ütközik nemcsak egyes szereplők között, hanem azok körében is. Ezért nem 

jelenthető ki egyértelműen, hogy a közfinanszírozott szolgáltatók által nyújtott térítéses 
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ellátások terjedése az egészségügy egésze számára „jó” vagy „rossz” lenne, ezért való-

színűleg sem teljes tiltása, sem korlátlan engedélyezése nem lenne jó megoldás. 

 

 

5. A vonatkozó jogszabályi háttér 
 

Összességében megállapítható, hogy a jogalkotó még nem szabályozta a vizsgált kér-

dést. Az Ebtv.-nek azonban két mondata mindenféleképpen irányadónak tekinthető: 

- „Az egészségügyi szolgáltató a finanszírozás keretében kapott összeget más 

pénzeszközeitől elkülönítetten kezeli.”
9
 

- „A finanszírozás keretében folyósított összeg csak a finanszírozási szerződés-
ben foglalt feladatokra használható fel.”

10
 

Emellett az Eütv. 2. § (2) bekezdése az egészségügyi szolgáltatások területén írja 

elő az esélyegyenlőség biztosítását. Viszont a 7. § (1) bekezdése már csak a jogsza-

bályi keretek közötti egyenlő hozzáférés és bánásmód jogát
11

 biztosítja a betegek 

számára az egészségügyi ellátások területén. Ha ezeket a szabályokat úgy értelmez-

nénk, hogy nem lehet anyagi ellenszolgáltatás ellenében a közfinanszírozottnál 

magasabb szintű egészségügyi szolgáltatást igénybe venni, mert az sérti az esély-

egyenlőséget, akkor ez ahhoz vezetne, hogy az egészségügyi magánszolgáltatások 

önmagukban jogellenesek lennének, és megfosztanák a beteget annak lehetőségé-

től, hogy bizonyos nem közfinanszírozott szolgáltatásokat igénybe vegyenek, ezzel 

adott esetben csökkenne a túlélési esélyük vagy romlana az egészségük, ami sér-

tené az élethez és a testi épséghez való jogukat. Ezért a fenti szabályok helyes 

értelmezése az lehet, hogy nem jogellenesek a térítéses szolgáltatások, és nem sérti 

az esélyegyenlőséget az, hogy magasabb szintű ellátás vehető igénybe anyagi ellen-

szolgáltatás ellenében. Ennek megfelelően ezek a szabályok nem tiltják, hogy 

közfinanszírozott szolgáltatok térítéses szolgáltatásokat is nyújtsanak párhuzamosan. 

Ezen kívül több jogszabály is rendelkezik arról (Eütv., az Ebtv., az egészség-

biztosítás hatósági felügyeletéről szóló 2006. évi CXVI. törvény [a továbbiakban: 

Ebftv.] és 284/1997. (XII. 23.) Korm. rendelet a térítési díj ellenében igénybe 

vehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról), hogy a betegeket 

tájékoztatni kell arról, hogy az igénybe vett szolgáltatásért kell-e térítési díjat 

fizetni, és ha igen, akkor mennyit, a különböző térítési díjakat nyilvánosságra kell 

hozni stb.
12 

E jogszabályokat elvileg olyan térítéses szolgáltatások tekintetében 

                                                 
9 Ebtv. 35. § (1) bek.-nek 2. mondata 
10 Ebtv. 35. § (2) bek.-nek 2. mondata 
11 Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. tör-

vény (a továbbiakban: Ebktv.) 25. § (1) bekezdése szintén az egyenlő bánásmód biztosítását írja 

elő az egészségügyi ellátásokkal összefüggésben 
12 Eütv. 13. § (9) Az orvos a vizsgálatot megelőzően köteles a beteget – amennyiben állapota 

lehetővé teszi – arról tájékoztatni, hogy a vizsgálat és az azt követő ellátás térítési díját meg kell 

téríteni, ha a vizsgálat eredménye szerint sürgős szükség nem áll fenn és az ellátás költségének 

fedezete a központi költségvetésben és az Egészségbiztosítási Alapon keresztül sincs biztosítva. 
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hozták, amelyeket nem is lehet közfinanszírozott formában igénybe venni, de érte-

lemszerűen az összes térítéses szolgáltatásra alkalmazandók. 

 

 

6. Szervezeti háttér 
 

A szabad kapacitás felhasználhatósága függ attól, hogy milyen az azzal rendelkező 

egészségügyi szolgáltató jogállása, mivel a különböző gazdálkodó szervekre eltérő 

könyvvezetési, gazdálkodási és egyéb szabályok vonatkoznak. Az egészségügyi 

szolgáltatók leggyakrabban az alábbi jogállások valamelyikével rendelkeznek:  

- önálló költségvetési szerv (pl. az országos intézeti feladatokat ellátó kórhá-

zak, egyetemek, egyes önkormányzati kórházak stb.) 

- nonprofit gazdasági társaság (jellemzően kft. vagy zrt., leggyakrabban ön-

kormányzati fenntartású kórházak működnek ebben a formában) 

- nyereségérdekelt gazdasági társaság, gazdálkodó szervezet (jellemzően kft. 

vagy zrt., ezek lehetnek szintén önkormányzati fenntartású kórházak, de akár 

speciális részfeladatokat végző [pl. labordiagnosztika] nyereségorientált 

szolgáltatók is). 

Ha a szolgáltatás nyújtásában több, összekapcsolódó jogi személy vesz részt, 

egymáshoz való viszonyuk befolyásolja, melyiküket illeti meg a szabad kapacitás, 

és azt hogyan lehet felhasználni. Ebből a szempontból a legegyszerűbb eset a 

következő: egy egészségügyi szolgáltató rendelkezik a szolgáltatás nyújtásához 

                                                                                                                       
Ebtv. 25. § (1) Az egészségügyi szolgáltató jól látható helyen kifüggeszti a térítési díjak feltünte-

tésével a szolgáltatónál térítési díj fizetése mellett igénybe vehető szolgáltatások jegyzékét, 

továbbá a szolgáltatás megkezdése előtt a biztosítottat tájékoztatja az indokolt és az általa 

igényelt térítésköteles szolgáltatások díjáról. 

Ebftv. 10. § A Felügyelet honlapjáról elérhetővé teszi 

b) a kötelező egészségbiztosítás körében a térítési díj ellenében igénybe vehető egészségbiztosí-

tási szolgáltatásoknak, valamint az egészségügyi szolgáltatók – ideértve a finanszírozott egész-

ségügyi szolgáltatókkal egészségügyi tevékenység végzésére irányuló jogviszonyban álló más 

egészségügyi szolgáltatókat is – térítés ellenében nyújtott egyéb szolgáltatásainak listáját és a 

térítési díjakat. 

284/1997. (XII. 23.) Korm. rendelet térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi 

szolgáltatások térítési díjáról 1. § (1) Az egészségügyi szolgáltató a részleges és teljes térítési díj 

(a továbbiakban: térítési díj) ellenében igénybe vehető szolgáltatások térítési díját a betegek 

számára hozzáférhető módon hozza nyilvánosságra.  

(2) Az (1) bekezdésben foglaltakon túl a szolgáltatás teljesítése előtt az érintettet külön tájékoz-

tatni kell a térítési díj várható mértékéről, a teljesítés után pedig a biztosított részére az egészség-

ügyi szolgáltató számlát ad, amely tartalmazza az igénybe vett szolgáltatást és a szolgálta-

tás(ok)ért fizetendő forintösszeget. 

(6) Az egészségügyi szolgáltató hatáskörében megállapítható térítési díjak megállapításának, 

nyilvánosságra hozatalának és befizetésének rendjét, valamint a szolgáltató által megállapított 

térítési díj mérséklésére, illetve elengedésére vonatkozó rendelkezéseket a szolgáltató – a fenn-

tartó által jóváhagyott – szabályzatban állapítja meg. 
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szükséges összes személyi, tárgyi és egyéb feltétellel, az illetékes REP-pel maga 

köt finanszírozási szerződést, és így értelemszerűen ő maga rendelkezik a szabad 

kapacitással is. 

Bonyolultabb viszont a helyzet, ha például egy adott önkormányzat mint fenn-

tartó két társaságot hoz létre a kórház üzemeltetésére: jellemzően egy egészségügyi 

szolgáltató és egy vagyonkezelő-ingatlanhasznosító vállalkozást. De hasonló hely-

zet állhat elő akkor is, ha a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 

80/A és 80/B. paragrafusát alkalmazva vagyonkezelői jogot alapítanak, és ennek 

kapcsán alakul meg külön a már nem állami tulajdonú egészségügyi szolgáltató és 

vagyonkezelő társaság. Ezekben az esetekben a finanszírozási szerződést az egész-

ségügyi szolgáltató társaság köti, ő rendelkezik a szükséges működési engedéllyel 

is, de a tárgyi eszközök legalább részben a másik társaságot illetik. 

Olyan esetek is ismertek, hogy az önálló gazdasági társaság csak egy speciális 

szolgáltatást nyújt a teljes egészségügyi ellátás keretében: például egy önálló társa-

ság (ez lehet a kórház, a fenntartó vagy harmadik független személy tulajdonában 

is) végzi egy kórházban a labor- vagy a képalkotó diagnosztikát. Ebben az esetben 

az önálló társaság és a kórház működése teljesen elkülönülhet (pl. ha teljesen önál-

lóan, a saját tulajdonában levő épületben és műszerekkel, az alkalmazásában levő 

szakdolgozókkal végzi a tevékenységét a társaság), de lehetnek kisebb-nagyobb 

átfedések is: például az, hogy a szolgáltatást legalább részben a kórházi infrastruk-

túra felhasználásával nyújtja a társaság, a kórháztól bérel bizonyos eszközöket, a 

szakdolgozókat mind a kórház, mind a társaság alkalmazza. Ha az üzemeltetésben 

több jogi személy vesz részt, akkor a finanszírozási szerződést elvileg megkötheti a 

kórház is, de az egészségügyi szolgáltatást nyújtó társaság is szerződhet közvetle-

nül az illetékes REP-pel. 

Az is lehetséges, hogy egy diagnosztikai szolgáltatást nyújtó társaság egyszerre 

több egészségügyi intézményt is kiszolgál. Ilyenkor jellemzően a közreműködő 

működése jobban elkülönül a kórházaktól, a finanszírozási szerződést maga köti 

meg az illetékes REP-pel.  

Az eddig bemutatott eseteket mind ki lehet egészíteni azzal az alesettel, amikor a 

térítéses szolgáltatások nyújtására a szolgáltató tulajdonában lévő, de jogilag elkü-

lönült gazdasági társaság jön létre. 

A fentiekben bemutatott megoldások természetesen nem fedik le az összes lehet-

séges szervezeti, kapcsolati struktúrát. A valóságban ezeknél egyszerűbb, de akár 

jóval bonyolultabb megoldások is kialakulhatnak. Az egészségügyi szolgáltatá-

sokhoz kapcsolódó bonyolult szervezeti rendszer, a működéshez és a finanszí-

rozáshoz kapcsolódó hosszú szerződéses láncolatok könnyen hátráltathatják, 

megnehezíthetik a szabad kapacitások kihasználását. Minél többen vesznek részt az 

egészségügyi szolgáltatások nyújtásában, a hozzá kapcsolódó infrastruktúra üze-

meltetésében, annál nehezebb eldönteni, ki is rendelkezik a szabad kapacitással. 

Sőt az is könnyen elképzelhető, hogy a kapcsolatrendszer túlbonyolítása miatt az 
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egyes társaságok külön-külön már csak olyan részszolgáltatást képesek nyújtani, 

amelyek önmagukban nem piacképesek.  

 

 

7. Tájékoztatás, reklám 
 

A piaci és közfinanszírozott szolgáltatások együttélése minden iparágban felvet az 

összeférhetetlenséggel, a reklámozás megengedhetőségével kapcsolatos kérdése-

ket, melyek akár piaci-verseny-jogi, akár etikai szempontból felmerülhetnek. Külö-

nösen így van ez az egészségügy területén, ahol szolgáltatást egyrészt nagyfokú 

információs aszimmetria, másrészt az orvos és betege közötti egyfajta bizalmi 

viszony, harmadrészt a gyógyítási tevékenység speciális etikai kérdései jellemzik. 

Az alábbi fejezet a szolgáltatásban részt vevő szervezetek és személyek mindkét 

szolgáltatásban való érdekeltségének, illetve tájékoztatásra, reklámra vonatkozó 

lehetőségeinek témáját járja körül. 

A térítéses szolgáltatásokkal kapcsolatos tájékoztatásra vonatkozó előírások több 

jogszabályban is megjelennek,
13

 bár a jogalkotó elsődlegesen a kötelező egészség-

biztosítás körében igénybe nem vehető szolgáltatásokat kívánta szabályozni. 

A jogszabályok széleskörű tájékoztatási kötelezettséget írnak elő a térítés szüksé-

gességéről, lehetőségéről, okairól és mértékéről az ellátásban részt vevő szinte 

valamennyi szereplőnek. Így például az orvosnak az ellátást megelőzően kell tájé-

koztatnia a beteget arról, ha az ellátás térítés ellenében történik, és a várható térítési 

díjat is közölnie kell. A szolgáltatónak ki kell függesztenie a térítés ellenében 

igénybe vehető szolgáltatások jegyzékét és árát, illetve az ellátást követően számlát 

kell adnia a betegnek stb. 

Felmerül azonban a kérdés, hogy a szükségszerű és informatív tájékoztatáson túl 

lehet-e reklámozni ezeket a szolgáltatásokat. A gazdasági reklámtevékenység alap-

vető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (továbbiak-

ban: reklámtörvény) nem tartalmaz nevesített korlátozást a térítéses egészségügyi 

szolgáltatásokkal kapcsolatban. 

Kifejezetten az egészségügy valamely területére vonatkozó korlátozások csak a 

gyógyszerek a gyógyszerek reklámozását korlátozzák jogszabályi szinten (lásd a 

biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint 

a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény 17. 

§-át). Emellett a reklámtörvény 16., 17. és 22. paragrafusai alapján  tiltott az em-

beri szervek, szövetek, illetve a terhességmegszakítás reklámja, valamint tilos 

egészségügyi intézményekben temetkezési szolgáltatásokat reklámozni. 

A legtöbb ellátás esetében azonban nem tiltják a jogszabályok, hogy az egészség-

ügyi szolgáltató az előírt tájékoztatási kötelezettségének teljesítése mellett térítéses 

szolgáltatásait reklámozza is. Természetesen a szolgáltatónak figyelembe kell ven-

                                                 
13 Ld. az 5. pontot 
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nie a reklámtevékenységre vonatkozó általános szabályokat, különös tekintettel a 

beteg és a szolgáltató között fennálló információs aszimmetriára, illetve arra, hogy 

egyes betegcsoportokra (pl. gyermekek, pszichiátriai betegek) egyéb speciális sza-

bályok is vonatkozhatnak.  

 

 

8. Az orvos szerepe a térítéses szolgáltatásokban 
 

A szabad kapacitások felhasználásakor óhatatlanul felmerül a kérdés, hogy milyen 

szerepet vállalhatnak abban az egészségügyi szolgáltató olyan orvosai, akik a köte-

lező egészségbiztosításon alapuló ellátásban vesznek részt. Különösen fontos e 

kérdés abban az esetben, ha a közfinanszírozott szolgáltató orvosainak érdekeltsé-

gük is van a szabad kapacitások felhasználását végző, külön jogi személyiséggel 

rendelkező gazdasági társaságban. 

A lehetséges összeférhetetlenségi eseteket külön-külön vizsgálva az alábbi követ-

keztetések vonhatóak le a jogszabályokból, illetve a Magyar Orvosi Kamara Etikai 

Kódexéből:
14

 

                                                 
14 Az egészségügyi dolgozók rendtartásáról szóló 30/2007. (VI. 22.) EüM rendelet Melléklete a 

következő vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza: 

XI. 2. Ha az orvosnak anyagi vagy személyes érdekeltsége van olyan egészségügyi szolgáltatóban, 

nem-konvencionális gyógyító eljárást nyújtó szolgáltatóban, gyógyszertárban vagy bármilyen egyéb 

szervezetben (a továbbiakban együtt: szervezet), ahová betegeket utal kezelésre, egészségügyi vagy 

egyéb szolgáltatások igénybevételére, köteles érdekeltségéről tájékoztatni a beteget. 

XI. 3. Az orvos nem fogadhat el közvetítési díjat vagy bármilyen más anyagi vagy személyes 

előnyt másik orvostól, más személytől vagy szervezettől a beteg konzultációra vagy kezelésre 

utalása fejében. Az orvos nem ajánlhat fel vagy fizethet közvetítési díjat, nem nyújthat bármilyen 

más anyagi vagy személyes előnyt másik orvosnak, más személynek vagy szervezetnek annak 

fejében, hogy hozzá utaljanak beteget konzultációra vagy kezelésre. 

XI. 4. Az orvosetikával összeegyeztethetetlen, ha az orvos betegével olyan közvetlen vagy köz-

vetett kereskedelmi kapcsolatot létesít, ami a beteget kiszolgáltatott helyzetbe hozza, illetve az 

orvos szakmai elfogulatlanságát befolyásolhatja. 

A Magyar Orvosi Kamara Etikai Kódexének alábbi pontjai az irányadóak a vizsgált kérdésben: 

IV. Az orvos és a társadalom  

Orvosi ténykedések hirdetése 

131. Csak a tájékoztatás céljából közzétett, minősítés nélküli, tárgyszerű, a közérdeket is szolgáló 

hirdetés engedélyezett. Nem társadalmi érdek a hirdetések révén a vizsgálatok, kezelések szapo-

rítása, a gyógyszerfogyasztás növelése. 

133. Tilos a szolgáltatás igénybevételére ösztönző, anyagi érdeket szolgáló, a beteget megtévesz-

tően befolyásoló hirdetés. Az előírás vonatkozik valamennyi lehetséges módon közzétett hirde-

tésre, beleértve az elektronikus adathordozókat is. A vizuális megjelenés nem lehet harsány, nem 

alkalmazhat sokkoló effektusokat, de alkalmazkodhat a média jellegzetes képi világához, azon-

ban kizárólag a beteg tájékoztatását szolgáló anyagra korlátozódhat.  

134. Tilos a burkolt reklám, ilyen lehet gyógyító eljárások, ki nem próbált vagy el nem fogadott 

gyógymódok ismertetése, viták, köszönetnyilvánítások közlése.  

135. Nem etikátlan az olyan közérdekű hirdetés, amely ugyan növeli a vizsgálatok, kezelések 
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- Ha az orvosnak semmilyen érdeke nem fűződik a szabad kapacitások terhére 

nyújtott térítéses vizsgálatok végzéséhez, akkor azokra felhívhatja a figyel-

met, bizonyos keretek között akár térítés ellenében is reklámozhatja. Az eti-

kai kódex előírásainak azonban csak akkor felel meg, ha az általa közvetített 

hirdetés minősítés nélküli, tárgyszerű, a szolgáltatás igénybevételére felesle-

gesen nem ösztönző (lásd az Etikai Kódex 131. és 133. pontját). Bár a GVH 

a 99/2008. sz. határozatában – amelynek bírósági felülvizsgálata e tanulmány 

írásakor még nem fejeződött be – az egyes orvosi szolgáltatásokra vonatkozó 

díjtételek mellett vizsgálta volna az Etikai Kódex 131. és 133. pontját is, 

végül arra a következtetésre jutott, hogy ezek az előírások önmagukban nem 

vizsgálhatóak, hanem „az Etikai Kódexnek az „Orvosi tevékenységek hirde-

tése” cím alatti rendelkezései legfeljebb egy másik versenyfelügyeleti eljá-

rásban értékelhetőek”, így egyelőre nem született határozat arról, hogy az 

Etikai Kódex ezen előírásai a versenyjoggal összeegyeztethető-e.  

- Ha az orvos érdekeltsége közvetett, például a beutalások számától függő 

juttatásban részesül az 30/2007. EüM Rendelet XI. 3. pontja szerint vélhe-

tően jogszerűtlen megoldás. Bár a rendelet hivatkozott pontja csak a 

konzultációt és a kezelést említi, értelemszerű alkalmazásával az egyéb 

egészségügyi (pl. diagnosztikai) szolgáltatások közvetett érdekeltségű reklá-

mozása is jogsértőnek tekinthető. 

- Ha az orvos közvetlenül érdekelt, például részesedése van abban a gazdasági 

társaságban, amely térítéses vizsgálatokat végzi, az önmagában nem jogelle-

nes, ha a beutaláskor erről tájékoztatja a beteget a 30/2007. EüM Rendelet 

XI. 2. pontja alapján. Ugyanakkor ebben az esetben a térítéses szolgáltatások 

orvos általi hirdetését etikátlannak minősíti az Etikai Kódex 135. pontja, hi-

szen óhatatlanul anyagi haszonszerzést is jelent ez esetben a beutalás az or-

vos számára, és ez az orvos szakmai elfogulatlanságát is befolyásolhatja 

(amely a 30/2007. EüM Rendelet Mellékletének XI.4. pontja alapján önma-

gában is jogellenes). 

A fentiekből az a következtetés vonható le, hogy az egészségügyi szolgáltató 

orvosainak a térítéses szolgáltatások nyújtásához fűződő közvetett vagy közvetlen 

érdekeltsége aggályos, illetve hogy orvosi ténykedés csak tényszerű tájékoztatás-

sal, felesleges fogyasztásra nem ösztönző módon hirdethető. 

 

 

9. Köz- és magánfinanszírozott szolgáltatások elkülönítése 
 
Az Ebtv. azt írja elő, hogy a közfinanszírozás keretében kapott összeg csak a finan-

szírozási szerződésben előírt feladatokra használható fel, magyarán a térítéses szol-

gáltatások nyújtásához nem használható fel olyan eszköz, forrás, amelyet az OEP 

                                                                                                                       
számát, de célja nem haszonszerzés, hanem a prevenció, vagy az egészségi állapot javítása.  
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(REP) finanszíroz. Ehhez a köz- és magánfinanszírozott ellátásokat a szükséges 

mértékben el kell választani egymástól. 

Az elkülönítés egyik lehetséges formája a szervezeti elkülönülés, az alábbi fő 

esetek lehetségesek: 

A. A közfinanszírozott szolgáltató térítéses szolgáltatást is nyújt. 

B. A közfinanszírozott szolgáltató létrehoz egy alvállalkozást (külön jogi sze-

mély) a térítéses szolgáltatások nyújtására. 

C. A közfinanszírozott szolgáltató adott ellátási kört teljes egészében kiszer-

vez. A közreműködőnek közvetlenül nincs finanszírozási szerződése, de a 

szolgáltatóval kötött szerződés alapján ő végzi a közfinanszírozás kereté-

ben nyújtott és a térítéses ellátásokat is.  

D. A közfinanszírozott szolgáltató csak közfinanszírozott ellátásokat nyújt, a 

tőle független vállalkozás nyújtja a térítéses ellátásokat. 

A „személyzet elkülönítése” akkor kap lényeges szerepet, ha ugyanaz a jogi sze-

mély nyújt térítéses és közfinanszírozott ellátást is. Ebben az esetben az ellátásban 

részt vevő személyeknek a két különböző finanszírozású szolgáltatások tekinteté-

ben külön szerződéssel kellene rendelkeznie, és ennek megfelelően külön javadal-

mazásban részesülnie, különben a térítéses szolgáltatások nyújtásához felhasznált 

munkaerőt legalább részben a kötelező egészségbiztosítás finanszírozná. Az nem 

releváns, hogy a szolgáltató kötött-e közvetlenül finanszírozási szerződést, csak az 

a lényeges, hogy a egyes szolgáltatásoknak ki a végső finanszírozója (a beteg vagy 

az OEP, illetve REP).  

Végül szükséges lehet a természetbeni elkülönítés is. A jogszabályokból és a 

finanszírozási szerződésekből nem csak a személyi feltételek, de magának az ellá-

tásnak a minél erősebb elkülönítésére vonatkozó elvárások is tükröződnek (helyben 

és időben való elkülönítés). Ezeknek az elvárásoknak a gyakorlati megvalósítása 

nem egyszerű, sőt ha az egészségügyi szolgáltatónak sürgősségi ellátási kötele-

zettsége van, a teljes időbeli elkülönítés egyáltalán nem lehetséges. Hasonlóan 

minél összetettebb a szolgáltatás, annál nehezebb a teljes körű helyi elkülönítés is. 

A természetbeni kettéválasztás egyes esetekben könnyen megvalósítható, más ese-

tekben ugyanakkor olyan többlet erőforrások biztosítását igényli, amelyek már 

megkérdőjelezik a magánfinanszírozott ellátás nyújtásának racionalitását, ezért a 

természetbeni elkülönítés elvárásakor érdemes hangsúlyt fektetni a mértéktartásra 

és az ésszerűségre. 

 

 

10. A magánfinanszírozott szolgáltatások ára 
 

A térítési díj ellenében nyújtott ellátásoknál fontos kérdés, milyen árakat alkalmaz-

hat az egészségügyi szolgáltató a szabad kapacitásainak felhasználásakor.
15  

                                                 
15 A külföldi állampolgárokra vonatkozó, de értelemszerűen más magánfinanszírozott ellátásra is 

alkalmazható a Magyar Köztársaság területén tartózkodó, egészségügyi szolgáltatásra a tár-
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Bár a jogszabályokból látszik, hogy a jogalkotó egyes esetekben (pl. külföldi 

betegek esetén) szabályozni kívánja a térítési díjakat a térítési díjak megállapítása-

kor az egészségügyi szolgáltatókat jelenleg speciális rendelkezések nem kötik. 

Az árképzésnél alkalmazandó egyéb jogszabályok azonban rájuk is vonatkoznak, 

így például az Ebktv. rendelkezései is. Tehát többek között nem alkalmazhatnak 

hátrányos megkülönböztetést az ügyfeleikkel szemben, így nem alkalmazhatnak 

különböző árakat a magyar és a külföldi betegek ellátása során sem. 

Természetesen a betegek között más alapon sem tehető önkényes megkülön-

böztetés. Hogy a megkülönböztetés mikor önkényes, azt gyakran csak az egyedi 

szempontokat mérlegelve lehet eldönteni: például az Egyenlő Bánásmód Hatóság 

gyakorlatát nézve megengedhető különböző árkedvezmények alkalmazása (pl. 

nyugdíjas vagy diákkedvezmény), azonban elképzelhetőek olyan esetek is, amikor 

az árképzés jogszerűsége kérdéses: például életkor alapján különböző árak alkal-

mazása, helyi lakosok előnyben részesítése stb. 

A térítési díjak meghatározása szempontjából az is gyakran felmerülő kérdés, 

van-e valamilyen kapcsolat a közfinanszírozott és a magánfinanszírozott szolgálta-

tások árai között. Abból indulhatunk ki, hogy a vevő személye (vagyis, hogy az az 

OEP, illetve a REP vagy egy beteg) önmagában nem indokolhat árkülönbséget. 

Fennállnak azonban olyan körülmények, amelyek indokolhatják az árak eltérését 

bármely irányba. 

A legfontosabb eltérés, hogy az Egészségbiztosítási Pénztárnak a szolgáltatóval 

szerződési kötelezettsége van, a szolgáltatónak (vagy fenntartójának) pedig gyak-

ran ellátási kötelezettsége. Emiatt a két fél kénytelen szerződést kötni egymással, a 

jogviszony létrejöttében nem dönthetnek teljesen szabadon. Ebben a jogviszonyban 

ráadásul az OEP feltételei a mérvadóak, a szolgáltatásért fizetendő árat a legtöbb 

esetben ő határozza meg, a szolgáltatónak nincs lehetősége erről tárgyalni. A téríté-

ses ellátások esetében ugyanakkor mindkét fél szabadon dönthet arról, kívánja-e, és 

ha igen, milyen feltételek mellett a szolgáltatást nyújtani, illetve igénybe venni. 

Eltérést okozhat a köz- és magánfinanszírozott árban a vásárolt mennyiség és a 

szolgáltatás tartalma is. Egyfelől az Egészségbiztosítási Pénztár nagy tételben, 

hosszú távú szerződésben vásárol, jól fizető, biztos vevő. Ez nyilvánvalóan indo-

kolhatja számára árkedvezmény nyújtását. Másfelől viszont az egészségügyi szol-

gáltatók gyakran olyan kiegészítő szolgáltatásokat is biztosítanak az OEP/REP 

számára (pl. ügyelet), melyek önálló szerződéses árral nem rendelkeznek, költsé-

                                                                                                                       
sadalombiztosítás keretében nem jogosult személyek egészségügyi ellátásának egyes szabályairól 

szóló 87/2004. (X. 4.) ESzCsM rendelet tanulmány készítésekor hatályos 3. §-a a következőket 

mondja ki: 

3. § (1) A térítési díjat a szolgáltató, illetve fenntartója vagy tulajdonosa a Magyar Orvosi Kama-

ráról szóló 1994. évi XXVIII. törvény 2. §-a (1) bekezdésének i) pontja alapján kiadott ajánlások 

figyelembevételével állapítja meg, illetve hagyja jóvá. 

A fenti rendeletben hivatkozott törvényt azonban az egészségügyben működő szakmai kamarák-

ról szóló 2006. évi XCVII. törvény hatályon kívül helyezte. Ez az újabb jogszabály pedig már 

nem biztosítja a Magyar Orvosi Kamarának a fenti ajánlások kiadására vonatkozó jogkört.  
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gük lényegében beépül az egyes, egyedi szolgáltatási tételek árába. Így az is indo-

kolható lehet, ha az egészségügyi szolgáltató a közfinanszírozottnál alacsonyabb 

áron kínálja a térítéses szolgáltatásait. 

Az árképzéssel kapcsolatban összegzésként az mondható el, hogy jelenleg nincsenek 

egyértelműen elvarrva a vonatozó kérdések. A köz- és magánfinanszírozott ellátás 

eltérő piaci struktúrája, vevő-eladó viszonya miatt, illetve más mérlegelendő szem-

pontok miatt azonban a két ellátás díja nem hasonlítható össze automatikusan, nem 

mondható ki általánosan, hogy az egyiknek a másiknál alacsonyabbnak, magasabbnak 

vagy azzal egyenlőnek kell lennie. A magánfinanszírozott ellátás keretében ugyanakkor 

a vevők között az árazásban önkényes megkülönböztetések nem tehetők. 

 

 

11. Javaslatok 
 

A közfinanszírozott szolgáltatók által nyújtható térítés szolgáltatásokkal kapcsolat-

ban megállapíthatjuk, hogy jelenleg e kérdéskörnek nincs megfelelő jogi szabályo-

zása. Első lépésként el kellene eldönteni jogalkotói szinten, hogy elfogadhatóak-e a 

közfinanszírozott szolgáltatók által nyújtható térítés szolgáltatások. Amennyiben igen, a 

jogalkotónak az alábbi kérdéseket kellene feltétlenül részletesen szabályoznia: 

- úgy kellene kialakítani a TVK-rendszert, hogy egyértelműek legyenek a sza-

bad kapacitások, ne legyen lehetőség egyes ellátások tekintetében mestersé-

ges hiányt generálni; 

- pontosan meg kellene határozni, hogy milyen formában lehet a szabad kapa-

citásokat felhasználni (csak külön-külön vagy együtt, csomagban is lehet 

értékesíteni); 

- szabályozni kellene az összeférhetetlenségi eseteket; 

- a gyógyszerekhez hasonlóan szükséges lenne a reklámozás szabályozása; 

- részletesen szabályozni kellene, milyen mértékben és módon szükséges a két 

ellátási forma egymástól való elválasztása; 

- olyan szabályozást kellene megalkotni, amely nem teszi lehető a források 

egészségügyi rendszerből való kikerülését; 

- többszintű várólistarendszer kialakítása lenne szükséges. 

- Amíg nem születik meg a szükséges szabályozás az alábbiakra kellene tekin-

tettel lenni a jogszabályokban rögzítettek mellett: 

- a közfinanszírozott intézmény valóban csak szabad kapacitásait használja fel 

térítéses szolgáltatások nyújtására – azaz az adott időszaki TVK-t teljes egé-

szében használja fel; 

- a sürgősségi betegek ellátását ne hátráltathassa a szabad kapacitások felhasználása; 

- a térítéses ellátás érdekében a szolgáltató ne csökkentse vagy rontsa a közfi-

nanszírozott ellátások számát, minőségét; 

- a térítéses szolgáltatás nyújtásának feltételeit, módját, dokumentálását stb. 

részletes belső szabályzatok írják le; 
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- az ellátott számára már az ellátás megkezdése előtt – illetve adott esetben már 

a listára kerüléskor, előjegyzéskor – legyen egyértelmű, milyen finanszí-

rozású ellátásban fog részesülni, és ez várhatóan milyen térítési díjjal jár; 

- minden ellátásról legyen egyértelműen megállapítható és dokumentált, hogy 

milyen finanszírozás keretében történik, a finanszírozás módjának megálla-

pítása ne önkényesen és ne utólag történjen; 

- ahol lehetséges, legyen külön rendelési idő (még ha lesz is egy kevés átfedés 

a sürgősségi ellátások esetén); 

- közfinanszírozott ellátást is nyújtó dolgozóknak legyen külön szerződésük, 

külön díjazással a térítéses szolgáltatásokra; 

- a térítéses szolgáltatásokból származó bevételek ne kerüljenek ki az egész-

ségügyből. 

 

 



 


