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TÉRÍTÉSI SZABÁLYZAT 
 
 
Jelen szabályzat az Országos Idegtudományi Intézetben nyújtott, elıre tervezett egészségügyi 
szolgáltatások, továbbá a beteg dokumentációról történı másolat készítésének térítési díját 
tartalmazza. 
  
Térítési díj fizetése ellenében vehetik igénybe az intézet egészségügyi szolgáltatásait: 
 

- a biztosítással nem rendelkezı magyar állampolgárok, 
- az E 112 lappal nem rendelkezı EU-s állampolgárok, 
- egyéb, magyar biztosítással nem rendelkezı külföldi állampolgárok 

 
Az elsısegély nyújtása, sürgısségi indikációval térítésmentes, egészen az állapot 
stabilizálásáig. Ezt követıen, a további ellátás során a szabályzat díjtételeit kell alkalmazni. 
 
Elsısegélynyújtásnak minısül mindazon beavatkozás, mely közvetlenül a beteg életének 
megmentésére, illetve súlyos állapotromlásának megakadályozására irányul.  
Az életveszély, illetve a súlyos állapotromlás veszélyének elhárítása után a beteg állapota 
stabilnak tekintendı. További szolgáltatás a térítési szabályzatban foglalt díjfizetés mellett 
nyújtható.  
 
Ha a beteg, vagy közvetlen hozzátartozója, képviselıje a térítés díj megfizetését nem vállalja, 
akkor az állapotnak megfelelı szállítóeszköz igénybevételével gondoskodni kell a beteg saját 
költségére saját országába történı hazaszállításáról. A szállítás módjának meghatározásához, 
illetve a szállítás megszervezéséhez az intézet szakmai segítséget nyújt. 
Magyar állampolgárságú beteg esetében a kérdést egyedileg kell kezelni. 
 
A térítési szabályzat külön rendelkezik a járóbeteg ellátást és a fekvıbeteg ellátást 
igénybevevık térítési díjának kiszámításáról.  
 
A járóbeteg ellátásban az igénybevett szolgáltatások tételes elszámolása képezi a díj számítás 
alapját.  
 
A fekvıbeteg ellátásban a kivizsgált betegen elvégzett mőtéthez rendelt térítési csomag, 
illetve az azt kiegészítı napidíj összege határozza meg a fizetendı térítési díjat. 
 
A fekvıbeteg ellátásban a mőtéti beavatkozást nem igénylı kórképek esetében az egyes 
szervezeti egységekhez rendelt térítési csomag díja, illetve az azt kiegészítı napidíj összege 
határozza meg a fizetendı térítési díjat. Ez alól kivételt képez az epilepsia mőtét elıtti 
kivizsgálásának térítési díja, mely az ezen ellátáshoz rendelt térítési csomag, illetve az azt 
kiegészítı napidíj összege alapján kerül meghatározásra.  
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A térítési díj különbözı elemeinek összeállítása a kezelı orvos feladata. A beteggel közölnie 
kell a várható összeg nagyságát. Ha a beteg a díj fizetését vállalja, a kezelı orvos a térítési 
elemeket tartalmazó listát, az 1.sz. mellékletben meghatározott formában átadja a pénzügyi 
osztálynak. 
 
A pénzügyi osztály a várható térítési összegrıl számlát bocsát ki, melynek alapján a beteg az 
összeget az ellátást megelızıen, az intézeti házi pénztárba befizeti. 
 
A térítési díj megfizetésére kötelezett beteg egészségügyi ellátása csak a befizetést igazoló 
pénztári bizonylat birtokában kezdhetı meg. 
 
Ha a járóbeteg ellátás során további vizsgálatok szükségesek, akkor a többlet vizsgálatok 
térítési díját az elızetes kalkulációhoz hasonló módon, a betegnek a vizsgálat elıtt be kell 
fizetnie a házi pénztárba. 
 
A fekvıbeteg ellátásban a beteg távozása elıtti napon a kezelı orvos ellenırzi, hogy a beteg 
által ténylegesen igénybevett szolgáltatás és az elızetesen kalkulált szolgáltatások 
megegyeznek-e egymással.  
Eltérés esetén a 2. számú melléklet szerinti pótlistát készít a pénzügyi osztály felé, amely a 
még fennmaradó összegrıl pótszámlát ad ki. A különbözetet a beteg, vagy hozzátartozója a 
házipénztárba befizeti. A zárójelentés csak a különbözet befizetését igazoló bizonylat 
bemutatása után adható ki.   
 
Amennyiben a beteg a fekvıbeteg ellátás során elhalálozik az elızetesen befizetett térítési díj 
50 %-át az intézet a beteg hozzátartozójának visszafizeti. 
 
Ha a beteg az elvégzett kezelés, illetve mőtét eredményességét vitatva, a térítési díj teljes, 
vagy részleges visszatérítését kívánja, a megfelelı intézeti lépés megtételérıl a fıigazgató 
dönt. 
 
A térítési díjak az intézet saját bevételét képezik.  
 
− A  járóbeteg ellátás során befizetett térítési díj, teljes összegére igényt tart az intézet.  
 
− A fekvıbeteg ellátásban a mőtéti beavatkozást nem igénylı betegek kezelésébıl befolyó 

térítési díj 25 %-ából un. ösztönzı alapot képez az intézet, melybıl évente az orvos 
igazgató és az ápolási igazgató javaslata alapján, névre szólóan, egyszeri kereset 
kiegészítésben részesíti azon szervezeti egységek orvosait és ápolóit, ahol a térítésre 
kötelezett betegeket ápolták. 

 
− A fekvıbeteg ellátásban végzett mőtéti beavatkozásból befolyó térítési díjból az intézet az 

5. számú mellékletben meghatározott bruttó nagyságrendben, ösztönzı munkadíjat fizet 
az adott mőtéti team ( operatır, mőtısnı, mőtıssegéd, anaestheziológus orvos és 
asszisztens) résztvevıinek.  
A fennmaradó összeg 1 %-ból un. ápolási alapot képez az intézet, melybıl félévente az 
ápolási igazgató javaslata alapján, névre szólóan, egyszeri kereset kiegészítésben részesíti 
azon szervezeti egységek ápolóit, ahol a térítésre kötelezett betegeket ápolták. 
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 A JÁRÓBETEG ELLÁTÁSBAN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOK TÉRÍTÉSE  
 
A járóbeteg szakellátás keretében ellátott beteg térítési díjának meghatározása tételes 
elszámoláson alapszik. A tételes elszámolás során figyelembe veendı szolgáltatások: 

- szakorvosi vizsgálat és szakorvosi véleményadás 
- laboratóriumi vizsgálatok tételesen felsorolva 
- képalkotó diagnosztikai vizsgálatok tételesen felsorolva 
- elvégzett egyéb vizsgálatok tételesen felsorolva, 
- elvégzett beavatkozások tételesen felsorolva. 

 
A járóbeteg szakellátásban használatos díjtételeket a 3. sz. melléklet tartalmazza. 
 
A FEKVİBETEGELLÁTÁSBAN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOK TÉRÍTÉSE  
 
Mőtéti beavatkozást igénylı kórképek esetében: 
 
Tekintettel arra, hogy intézetünket a térítési díj megfizetését vállaló, kivizsgált betegek 
meghatározó módon mőtéti beavatkozás elvégzése céljából keresik meg, a térítési összegek az 
elvégzett mőtétek szerint differenciálódnak. 
 
A könnyebb kezelhetıség és nyújtott szolgáltatás heterogenitása miatt a fekvıbeteg ellátás 
térítési díjtételei mőtéti térítési csomagokra tagozódnak. 
 
Az adott betegen elvégzett konkrét mőtéttípus a 4. sz. mellékletben felsorolt  HBCS rendszer 
szerinti mőtétcsoportba sorolódik be. Minden mőtéti csoporthoz tartozik egy térítési csomag, 
amely az alábbi elemeket foglalja magába:  
 

− a mőtéti elıkészítést,  
− az anaesthesiológiai vizsgálatot,  
− a mőtét elvégzését,  
− a mőtétet végzı operatır sebészi díját járulékkal együtt 
− az anaestheziológus orvos és a szakdolgozói személyzet díját járulékkal együtt 
− a mőtétet követı, meghatározott idıtartamú nyílt osztályos ellátást, ezen belül 

meghatározott idıtartamú intenzív osztályos ellátást. 
− a mőtétettel összefüggı szövettani vizsgálatot 

 
Az osztályos ellátás fogalma az ápoláson kívül tartalmazza a post operatív szakban adandó 
gyógyszereket, vért, a szükséges laboratóriumi, képalkotó, stb. vizsgálatokat. 
 
A térítési csomagok forintértékét az 5. sz. melléklet mutatja. 
 
Ha az adott beteg ápolása az intenzív osztályon, vagy a nyílt osztályon hosszabb ideig tart, 
mint az elıre meghatározott idıtartam, akkor a térítési csomag kiegészül a további napok és 
az alábbi napidíjak szorzatával: 
 

Osztály megnevezése Napidíj (HUF) 
Felnıtt idegsebészeti osztály 60.000 
Gyermek idegsebészeti osztály 50.000 
Felnıtt intenzív osztály 150.000 
Gyermek intenzív osztály 80.000 
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Ha az ápolás tényleges idıtartama rövidebb, mint a térítési csomaghoz tartozó intenzív, vagy 
nyílt osztályos ápolási idı, a térítési díj mértékét ez nem csökkenti. 
 
Ha a beteg olyan súlyos alapbetegségben szenved, amely a kezelési költségét lényegesen 
befolyásolja, akkor a térítési díj meghatározása egyedileg történik. Az árképzésnek az alapját 
a fentiekben meghatározott rendszer képezi, azonban a többletköltséget a kezelı orvos 
elızetesen egyezteti az orvos igazgatóval. 
 
Az implantátumok (shunt, HALO, baclofen pumpa, neuropacemaker, gerincfixatiós 
implantátumok) térítési díját a mőtéti csomag ára nem tartalmazza. 
 
Az egyes implantátumok térítési díja: a szállítói számlán szereplı összeg 10 %-kal növelt 
értéke. 
 
Mőtéti beavatkozást nem igénylı kórképek esetében: 
 
 

Csomagárhoz tartozó ápolási napok   
Osztály megnevezése 

 
Csomag 

ára  
(HUF) 

az ápolási napokon belül 
az intenzív osztályos 
ápolási napok száma 

ápolási 
napok 
száma 

Felnıtt idegsebészeti osztály 700 000 4 10 
Gyermek idegsebészeti osztály 600 000 3 8 
Neurológiai osztály (stroke, 
epilepszia részleg) 

700 000 4 10 

 
 
A csomagár tartalmazza a kórházi ápolás idején adandó gyógyszereket, vért, a szükséges 
laboratóriumi, képalkotó, stb. vizsgálatokat.  
 
Ha az adott beteg ápolása az intenzív osztályon, vagy a nyílt osztályon hosszabb ideig tart, 
mint az elıre meghatározott idıtartam, akkor a térítési csomag kiegészül a további napok és 
az alábbi napidíjak szorzatával: 
 

Osztály megnevezése Napidíj (HUF) 
  

Felnıtt idegsebészeti osztály 60.000 
Gyermek idegsebészeti osztály 50.000 
Felnıtt intenzív osztály 150.000 
Gyermek intenzív osztály 80.000 
Neurológiai osztály (stroke, epilepsia részleg) 60 000 
 
Ha az ápolás tényleges idıtartama rövidebb, mint a térítési csomaghoz tartozó intenzív, vagy 
nyílt osztályos ápolási idı, a térítési díj mértékét ez nem csökkenti. 
 
Ha a beteg olyan súlyos alapbetegségben szenved, amely a kezelési költségét lényegesen 
befolyásolja, akkor a térítési díj meghatározása egyedileg történik. Az árképzésnek az alapját 
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a fentiekben meghatározott rendszer képezi, azonban a többletköltséget a kezelı orvos 
elızetesen egyezteti az orvos igazgatóval. 
 
Epilepsia mőtét elıtti kivizsgálásának térítési díja: 
 

Csomag ára  
(HUF) 

Csomagárhoz tartozó  
ápolási napok száma 

  
1 005 160 8 

 
A csomag ára tartalmazza a kórházi ápolás idején adandó gyógyszereket, a szükséges 
laboratóriumi, képalkotó, stb. vizsgálatokat, az EEG monitorizálást  (24 órás),  videóra.  
 
Ha az adott beteg kivizsgálása hosszabb ideig tart, mint az elıre meghatározott idıtartam, 
akkor a térítési csomag kiegészül a további napok és 60 000 Ft/nap egységár szorzatával. 
 
BETEG DOKUMENTÁCIÓRÓL TÖRTÉN İ MÁSOLAT KÉSZÍTÉSÉNEK TÉRÍTÉSI DÍJA  
 
Kórlapról, vagy annak egy részérıl másolat készítését, minden esetben a fıigazgató felé 
írásban kell kérvényezni és a másolat kizárólag az intézet fıigazgatójának engedélye után 
készíthetı el, illetve adható ki. A másolást az archívum munkatársa végzi el.   
 
A kórlap másolásért, a hatósági megkeresést kivéve, az intézet térítési díjat kér. A másolás 
díja: 
 
A/4 papírméret esetén oldalanként 50 Ft + ÁFA 
A/3 papírméret esetén oldalanként: 100 Ft + ÁFA 

 
 
A térítési díj befizetésének módja a következı: 
 
A kérelmezı személyes jelenléte esetén, a lemásolt dokumentum lapjainak számát és a 
fizetendı díjat az archívum munkatársa írásban rögzíti, odaadja a kérelmezınek, aki a házi 
pénztárban befizeti.  
 
A befizetést igazoló bizonylat ellenében az archívum munkatársa átadja a másolatokat, majd a 
bizonylatot a fıigazgatói engedélyhez rögzíti és archíválja. 
 
Amennyiben a másolatok postai úton kerülnek kiküldésre, az arhívum munkatársa a kért 
dokumentumok másolatát, írásban rögzítve a lapszámot is, a fıigazgatói titkárságra küldi, 
ahol a további lépéseket megteszik a pénzügyi osztály felé. 
 
 
Jelen szabályzat 2010. március 15. napjától hatályos, és az intézet meglévı, 2008. március 
17. napjától hatályos, többször módosított Térítési Szabályzatának helyébe lép. 
 
Budapest, 2010. január 6. 
 
       Dr. Gusztonyi Ágnes  
        fıigazgató 
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1. számú melléklet 

A térítési díj szabályzathoz 
Elızetes árkalkuláció 

 
A beteg neve: 
 
Születési helye, ideje: 
 
Állampolgársága: 
 
Lakcíme: 
 
A tervezett ellátás formája:                        járó  ¤                          fekvı ¤ 
 
 
A tervezett vizsgálatok, beavatkozások:                                                díjtétele: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
……………………………………………………………………………………………….. 
                                                                                             Összesen: 
 
 
Az árkalkulációt készítı kezelıorvos aláírása:         …………………………… 
 
 
 
Az egészségügyi ellátásomért meghatározott összeget elfogadom, kifizetését vállalom 
 
 
 
Dátum:                                                                             …………………… 
                                                                                             beteg aláírása 
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2. számú melléklet 
A térítési díj szabályzathoz 

Pótlista a végleges térítési díj meghatározásához 
 

A beteg neve: 
 
Születési helye, ideje: 
 
Állampolgársága: 
 
Lakcíme: 
 
Az ellátás formája:                        járó  ¤                          fekvı ¤ 
 
 
Az elızetes árkalkuláció után befizetett összeg: 
 
A további vizsgálatok, beavatkozások, napidíjak:                                       díjtétele: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

………………………………………… 
                                                                                                  Összesen: 
 
 
Még befizetendı összeg: 
 
 
 
Az árkalkulációt végzı kezelı orvos aláírása: 
 
 
Az egészségügyi ellátásomért meghatározott összeget elfogadom, kifizetését vállalom 
 
 
 
                                                                                                     ………………………. 
Dátum:                                                                                                beteg aláírása 
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3. számú melléklet 
A járóbeteg ellátás díjtételei 

 
 

2./ Szakorvosi klinikai vizsgálat (idegsebész, neurológus, anaesthesiologus, otoneurologus, 
szemész – ophthalmoneurologus)  
 
- vizsgálat elsı alkalommal                14.000 Ft               
- minden további alkalommal, kontroll 7.000 Ft 
 
 
3./Diagnosztikai eljárások díjai:     
 
a./ Röntgen vizsgálat és felvétel díja  
   
- mellkas, medence felvétel  1 /db       6.000 Ft        
- kétirányú koponya   / 2 db                                                                                7.000 Ft 
- nyaki, háti, ágyéki rtg.  /db                                                                               5.000 Ft 
 
 
b./ Ultrahangos vizsgálat 7.000 Ft 
 
       
c./ Laboratóriumi vizsgálatok díja vizsgálatonként:  
 
- vérkép teljes  (vvs, fvs, htc, hgb, thrombocyta, qualitatív 6.000 Ft               
- vizelet ( fe., cukor, ubg, bilirubin, keton, vér, nitrit, üledék)                             7.000 Ft 
- nyaki, háti, ágyéki rtg.  /db                                                                                3.000 Ft 
- vércsoport, ellenanyagszőrés 6.000 Ft 
- ionogramm ( urea, kreatinin, alb., összfehérje, Na, K, Cl) 5.000 Ft 
- májfunkció (T. bilirubin, D bilirubin, SGOT, SGPT, ALP, GGT, LDH) 6.000 Ft 
- Astrup, vérgáz 7.000 Ft 
- cytologia (liquor, stb.) 5.000 Ft 
- haemostásis ( prothrombin, INR, APTI)                                                            3.000 Ft 
- baktériumtenyésztés, érzékenység  5.500 Ft 
- gyógyszervérszint 6.000 Ft 
- CRP 6.000 Ft 
- HIV szőrés 6.000 Ft 
- liquor vizsgálat ( összfehérje, cukor, cytológia) 6.000 Ft 
- fibrinogén meghatározása                                                                                  2.500 Ft 
- D-dimer vizsgálat                                                                                               2.500 Ft 
- anti-streptolizin titer (Latex)                                                                              1.200 Ft 
-rheuma faktor kimutatása (Latex)                                                                       1.200 Ft          
- szövettan 30.000 Ft 
 
 
d./ EEG , EMG 
 
- rutin és terheléses EEG 20.000 Ft 
- Brain mapping 25.000 Ft 
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- long term. EEG 30.000 Ft 
- rutin EMG, ENG 20.000 Ft 
- BAEP, SEP, mágneses kiváltott válasz. 20.000 Ft 
 
  
e./ EKG  
 
EKG 5.000 Ft           
 
 
f./ Különleges diagnosztikai vizsgálatok  
 
CT agykoponya nativ                                                                                              30.000 Ft 
CT agykoponya kontrasztos 45.000 Ft 
Egyéb CT régiónként  (gerinc, nyak)                                                                       30.000 Ft 
DSA,  agyi  és spinalis angiographia   200.000 Ft 
MR koponya natív 40.000 Ft 
MR koponya kontrasztos 70.000 Ft 
C, Th, L gerinc MR natív 40.000 Ft 
C, Th, L gerinc MR kontrasztos 70.000 Ft 
Angió MR natív 25.000 Ft 
Angió MR kontrasztos 55.000 Ft 
Egyéb régió MR natív 45.000 Ft 
Egyéb régió MR kontrasztos 75.000 Ft 
Járóbeteg altatás 20.000 Ft 
  
  
g./ Audiometria 6.000 Ft 
Vestibularis vizsgálat  5.000 Ft 
Perimeteres látótérvizsgálat 5.000 Ft  
  
  
h./ Fizioterápiás  (gyógytorna és fizikoterápia)kezelés díja kezelésenként 5.000 Ft 
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4. számú melléklet 

Az egyes HBCS-be tartozó mőtéttípusok 
 
 

01P  001A Speciális intracranialis mőtétek 18 év felett, nem trauma miatt 
 
 

Kód Megnevezés 
50122 Tractotomiák, pediculomotomia, Sjöquist mutét  
50130 Mőtét a törzsdúcok területén, incisio, roncsolás  
50131 Cryothalamotomia  
50132 Stereotacticus laesio a törzsduci struktúrákban  
50147 Hemispherectomia  
5014A Axialis supratentoralis állománytumor eltávolítás  
5014B Agytörzsi állománybeli tumor v. cysta eltávolítása  
5014C Suprasellaris tumor transcranialis eltávolítása  
5014F Basis meningeoma/supratent. extracerebr. tumor res.  
5014H Pontocerebell. tumor eltávolítása suboccipit. feltárással  
5014I Hátsó scala supra-infratent. extracerebr. tumor transtr. eltávolítása  
5014K Craniospin. extracerebralis tumor subboccip. eltáv.  
5014L Res.transsigmoid.s.translabyr.neurinomae n.acustici  
50204 Kombinált craniofacialis dysostosis mutéte  
50215 Intracranialis vénás sinusok reconstructioja  
50290 Transoralis craniospin.extracer.tu.eltáv.  
50590 Mellékveseállomány transplantatioja az agyba  
50591 Sympathicus ganglion transplantatioja az agyba  
50740 Corpus pineale regio tumorainak eltávolítása  
50754 Transsphenoid. intra-suprasellaris tumor eltávolítás  
52074 Extra-intracr. terj. hátsóscala tumor rad. mutétje  
52075 Belso hallójárat feltárása a középso scalán át  
52077 Belso hallójárat feltárása hátsó scala felol  
5385A Intracranialis dysgenetikus AVM, AV shunt resectio  
5387D Intracranialis és intrasp. tumorok endovasc. embolisatioja  
53950 Intracranialis saccularis aneurysma clippelése  
53951 Többszörös intracran. saccul. aneurysmák clippelése  
37288 Agyi gammasugár-sebészet 
 
 

01P  001B Speciális intracranialis mőtétek 18 év felett, trauma miatt 
 

Kód Megnevezés 
50203 Calvaria-plastica allo-vagy autografttal  
50215 Intracranialis vénás sinusok reconstructiója  
5387C Carotideo-cavernosus fistula endovasc. embolisatiója 
 
 



 11 

01P  001C Speciális intracranialis mőtétek 18 év alatt 
 

Kód Megnevezés 
50122 Tractotomiák, pediculomotomia, Sjöquist mutét  
50130 Mutét a törzsdúcok területén, incisio, roncsolás  
50131 Cryothalamotomia  
50132 Stereotacticus laesio a törzsduci struktúrákban  
50147 Hemispherectomia  
5014A Axialis supratentoralis állománytumor eltávolítás  
5014B Agytörzsi állománybeli tumor v. cysta eltávolítása  
5014C Suprasellaris tumor transcranialis eltávolítása  
5014F Basis meningeoma/supratent. extracerebr. tumor res.  
5014H Pontocerebell. tumor eltávolítása suboccipit. feltárással  
5014I Hátsó scala supra-infratent. extracerebr. tumor transtr. eltávolítása  
5014K Craniospin. extracerebralis tumor subboccip. eltáv.  
5014L Res.transsigmoid.s.translabyr.neurinomae n.acustici  
50204 Kombinált craniofacialis dysostosis mutéte  
50215 Intracranialis vénás sinusok reconstructioja  
50290 Transoralis craniospin.extracer.tu.eltáv.  
50590 Mellékveseállomány transplantatioja az agyba  
50591 Sympathicus ganglion transplantatioja az agyba  
50740 Corpus pineale regio tumorainak eltávolítása  
50754 Transsphenoid. intra-suprasellaris tumor eltávolítás  
52074 Extra-intracr. terj. hátsóscala tumor rad. mutétje  
52075 Belso hallójárat feltárása a középso scalán át  
52077 Belso hallójárat feltárása hátsó scala felol  
5385A Intracranialis dysgenetikus AVM, AV shunt resectio  
5387D Intracranialis és intrasp. tumorok endovasc. embolisatioja  
53950 Intracranialis saccularis aneurysma clippelése  
53951 Többszörös intracran. saccul. aneurysmák clippelése  
37288 Agyi gammasugár-sebészet 
 
 

01P  002A Nagy intracranialis mőtétek 18 év felett, nem trauma miatt 
 

Kód Megnevezés 
50111 Decompressiv/explorativ craniotomia, craniectomia  
50112 Decompr./expl. suboccipitasis cranio-craniectomia  
50119 Intracerebralis haematoma eltávolítása  
5011A Intracerebellaris haematoma eltávolítása  
5011C Ventriculoscopias therapias beavatkozások  
50120 Praefrontalis leukotomia  
50121 Cingulotomia, comissura, corpus callosum incisio  
50140 Topectomia, gyrectomia, decorticatio cerebri  
50141 Epileptogén focus és zóna excisioja  
50142 Epileptogén focus és zóna excisioja ECG után  
50143 Resectio fungus seu prolapsus cerebri  
50144 Res.abscessus supratentorialis cerebri 
50145 Res.abscessus cerebellaris  
50146 Lobectomia cerebri  
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50148 Cerebellaris glioma,metastasis,cysta eltávolítása  
50149 Arnold-Chiari malformatio mutétje  
5014D Parasagittalis és convexitasi meningeoma resectio  
5014E Intaventricularis meningeoma eltávolítása  
5014G Hátsó scalai meningeoma eltávolítás suboccipit. feltárással  
50201 Nyílt craniocerebralis sérülés komplex ellátása  
50202 Egyszeru craniostenosis mutétje  
50212 Nasalis liquorrhoea, frontalis basisplastica  
50213 Otogen liquorrhoea mut.Plast.bas.cranii+mastoidect.  
50214 A.meningea lekötése, resectioja  
50216 Cranialis meningocele és encephalocele reconstuctio  
50219 Extra-intracranialis arteriás bypass  
50220 Ventriculo-cysternostomia (Torkildsen mutét)  
50230 Ventriculo-atrialis shunt beültetés  
50231 Ventriculo-peritonealis shunt beültetés  
50232 Ventriculo-cavalis shunt beültetés  
50292 Optochiasmalis arachnolysis  
50312 Spinalis accessorius és C 1-3 radicotomia  
50333 Craniospin. átmenet decompr., IV.kamra kimenet reconstructio  
50402 Intraduralis trigeminus (Gasser-duc) radicotomia  
50490 Janetta mutét (agyideg decompressio)  
51604 Transcranialis orbita feltárás 
 
 

01P  002B Nagy intracranialis mőtétek 18 év felett, trauma miatt 
 

Kód Megnevezés 
50111 Decompressiv/explorativ craniotomia, craniectomia  
50112 Decompr./expl. suboccipitasis cranio-craniectomia  
50119 Intracerebralis haematoma eltávolítása  
5011A Intracerebellaris haematoma eltávolítása  
50143  Resectio fungus seu prolapsus cerebri  
50144  Res.abscessus supratentorialis cerebri  
50145 Res.abscessus cerebellaris  
50146 Lobectomia cerebri  
50201 Nyílt craniocerebralis sérülés komplex ellátása  
50212 Nasalis liquorrhoea, frontalis basisplastica  
50213 Otogen liquorrhoea mut.Plast.bas.cranii+mastoidect.  
50214 A.meningea lekötése, resectioja  
50217 Frontobasalis sérülés ellátása  
50218 Laterobasalis sérülés ellátása 
 

 
 

01P  002C Nagy intracranialis mőtétek 18 év alatt 
 
 

Kód Megnevezés 
50111 Decompressiv/explorativ craniotomia, craniectomia  
50112 Decompr./expl. suboccipitasis cranio-craniectomia  
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50119 Intracerebralis haematoma eltávolítása  
5011A Intracerebellaris haematoma eltávolítása  
5011C Ventriculoscopias therapias beavatkozások  
50120 Praefrontalis leukotomia  
50121 Cingulotomia, comissura, corpus callosum incisio  
50140 Topectomia, gyrectomia, decorticatio cerebri  
50141 Epileptogén focus és zóna excisioja  
50142 Epileptogén focus és zóna excisioja ECG után  
50143 Resectio fungus seu prolapsus cerebri  
50144 Res.abscessus supratentorialis cerebri  
50145 Res.abscessus cerebellaris  
50146 Lobectomia cerebri  
50148 Cerebellaris glioma,metastasis,cysta eltávolítása  
50149 Arnold-Chiari malformatio mutétje  
5014D Parasagittalis és convexitasi meningeoma resectio  
5014E Intaventricularis meningeoma eltávolítása  
5014G Hátsó scalai meningeoma eltávolítás suboccipit. feltárással  
50201 Nyílt craniocerebralis sérülés komplex ellátása  
50202 Egyszeru craniostenosis mutétje  
50212 Nasalis liquorrhoea, frontalis basisplastica  
50213 Otogen liquorrhoea mut.Plast.bas.cranii+mastoidect.  
50214 A.meningea lekötése, resectioja  
50216 Cranialis meningocele és encephalocele reconstuctio  
50219 Extra-intracranialis arteriás bypass  
50220 Ventriculo-cysternostomia (Torkildsen mutét)  
50230 Ventriculo-atrialis shunt beültetés  
50231 Ventriculo-peritonealis shunt beültetés  
50232 Ventriculo-cavalis shunt beültetés  
50292 Optochiasmalis arachnolysis  
50312 Spinalis accessorius és C 1-3 radicotomia 
50333 Craniospin. átmenet decompr., IV.kamra kimenet reconstructio  
50402 Intraduralis trigeminus (Gasser-duc) radicotomia  
50490 Janetta mutét (agyideg decompressio) 
51604 Transcranialis orbita feltárás  
5011B Subdurális effusio (csecsemokori) radicalis eltávolítása 
 
 

01P  003E Rutin intracranialis mőtétek 
 

Kód Megnevezés 
14011 Intracraniális képlet percutan biopszia, UH vez.  
16980 Ventriculoscopia, intracraniális  
34473 Intracraniális képlet percutan biopszia, CT vezérelt  
50100 Punctio ventriculi cerebri, drain  
50101 Epi-subdur.,intracerebralis tályog punctio/leszívás  
50102 Intracraniális tumor cysta punctiója  
50103 Subduralis effusio (csecsemo) punctio és drainge-a  
50110 Trepanatio cranii, exploratio intracranialis  
50113 Osteomyelitises koponyacsont resectio  
50114 Subdur., subarachn. tér tartós drainage  
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50115 Epi-subdur,intracerebralis tályog tartós drainage  
50116 Intracran. epi/subdur. abscessus feltárás, eltávolítás  
50117 Subduralis haematoma eltávolítása  
50118 Epiduralis intracranialis haematoma eltávolítása  
5014M Agykéreg vagy agyhártya incisio  
50151 Koponyacsont tumor, granuloma eltávolítás  
50200 Impressiós koponyatörés ellátása  
50203 Calvaria-plastica allo-vagy autografttal  
50210 Duraplastica (cranialis) autolog  
50211 Duraplastica (cranialis) homo-,heterolog  
50761 Rathke-tasak cysta v.craniophar. punctio, drainage  
81510 Agykamrai v. spinalis shunt leszívása, átöblítése  
 

 
01P  0040 Speciális gerinc-, gerincvelımőtétek 

 
Kód Megnevezés 

50321 Percutan stereotacticus chordotomia  
50335 Intradur.extramed.ventr.spin.tu.eltávolítása  
50337 Intramedullaris tumorok exstirpatioja  
50343 Extra-intr.spin.lipomával komb.meningo-myeloc.mutét  
53180 Hallásjavító agytörzsi implantátio  
5385B Spinalis extra v.intramedullaris AVM resectio  
58106 Transthor. csigolyatest res. + graft + fémrögzítés  
58108 Lumb.retrop. feltárás csitest.tu.res.+fixatio  
5810H Gerinc belso rögzítése  
 
 

01P  0050 Nagy gerinc-, gerincvelımőtétek 
 

Kód Megnevezés 
50302 Decompressio spinalis anterior  
50303 Decompressio spinalis anterolateralis  
50311 Radicotomia spinalis intraduralis  
50314 Spinalis extra-, intraduralis v.intramedul.haemat.eltáv.  
50320 Chordotomia laminectomiával  
50322 Longitudinalis myelotomia  
50331 Syringomyelia incisio, syringo-subarachnoid.shunt  
50332 Syringo-peritonealis shunt  
50334 Intradur.extramed.dors.spinalis tu. eltávolítása  
50336 Cauda-tumorok eltávolítása  
50342 Spinalis meningocele és myelocele, reconstructio  
50344 Tethered cord mutétje (diastematomyelia is)  
50390 Spinalis neuropacemaker implantatio  
53990 Decompressio arteriae vertebralis  
58100 Ventrofixatio cervicalis lemezzel  
58101 Ventrofixatio cervicalis csont+lemez  
58103 Spondylodesis cervicalis anterior posteriorque  
58104 Dens epistrophei törés csavaros fixatioja  
58105 Cervicalis csigolyatest tu. elülso res. + fixatio  
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58107 Thorac./lumb. csigolyatest can.spin 
5810A Craniospondylodesis posterior (C 
5810G Steffee lemezelés  
5810L Spondylodesis ventrolateralis thoracalis  
5810M Spondylodesis ventrodorsalis  
5810P Spondylodesis-PLIF  
5810R Scoliosis mutéti korrekciója, 3D módszerrel  
86610 Spinalis neuropacemaker behelyezése  
 
 

01P  0060 Rutin gerinc-, gerincvelımőtétek 
 

Kód Megnevezés 
50310 Radicotomia spinalis extraduralis  
50313 Spin.intradur. granuloma/absc. incisio  
50330 Gerincveloi cysta incisioja  
50340 Gerinctörés csontfragm.kiem., decompr.laminectomia  
50341 Spinalis dura-graft  
50350 Epiduralis és periradicularis cicatrectomia  
50351 Spinalis arachnolysis, adhesiolysis  
50360 Lumbalis liquordrainage  
50361 Lumbo-peritonealis shunt  
50370 Percutan spinalis gyökroncsolás kémiai szerekkel  
50371 Percutan spinalis elektro-(thermo-)radicotomia  
58102 Spondylodesis cervicalis posterior  
5810B Harrington mutét  
5810C Luque mutét  
5810D Jacobs-mutet  
5810E Rovátkolt lemezelés  
5810N Spondylodesis translaminaris  
84112 Crutchfield-húzás  
 

 
08P  3760 Speciális hát-nyakmőtétek 

 
Kód Megnevezés 

50291  Transoralis dens resectio 
5812A  Craniospinalis gerinc-stabilizáció 
5812B Gerinc stab.három vagy több segmentum 
5812C  Gerinc stab., tumor protézis beültetésével 
5812D  Kombinált mellsı-hátsó gerinc stab. 
58032  Dissectomia thor. Costo-transvers. 
  

08P  3770 Nagy hát-nyakmőtétek 
 

Kód Megnevezés 
58030 Discectomia anterior cerv. 
58101  Ventrofixatio cerv 
58109  Spondylodesis CI-II  (Magerl mőtét) 
5810K Transspedicularis spongiosa 
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08P  3780 Rutin hát-nyakmőtétek 
 

Kód Megnevezés 
50300  Hemilaminectomia  explor. 
50301 Flavotomia intrasp. 
50345 Spin.epidur.granuloma 
 
 

01P  029A Endovascularis aneurysma mőtétek a központi idegrendszer erein 
 
 

Kód Megnevezés 
5387F Intracranialis aneurysma endovascularis mőtéte  
 
 
ESZKÖZÖK 
 

Kód Megnevezés 
01170 1 v.2 lumenu femorocerebralis vezeto katéter mikrokatéter bevez.-hez  
01171 Drót vezérelt femorocerebr.mikrokatéter neuro-endovascularis beav.-hoz  
01173 Drót vezérelt femorocerebr.mikrokatéter neuro-endovascularis beav.-hoz  
01175 Kontrolláltan leválasztható mikrospirálok intracran. erek zárásához 
01177 Intravascularis stent intracranialis erek angioplasztikájához 
01178 Mikro-ballonkatéter intracranialis erek angioplasztikájához 
01179 Intraart.alk.fibrinolyticum intracran. ér superselect.fibrinolysiséhez 
01181 Folyékony embolizáló rendszer agyi érmalformációk zárására 
 
 

01P  029B Nyaki és intracranialis PTA 
 

Kód Megnevezés 
33933 Intracranialis superselectiv thrombolysis  
53958 Intracranialis percutan transluminalis angioplastica  
53961 Nyaki percutan transluminaris angioplastica  
 
ESZKÖZÖK  
 

Kód Megnevezés 
01170 1 v.2 lumenu femorocerebralis vezeto katéter mikrokatéter bevez. 
01171 Drót vezérelt femorocerebr.mikrokatéter neuro 
01173 Mikrovezetodrót drótvezérelt mikrokatéterhez neuro 
01177 Intravascularis stent intracranialis erek angioplasztikájához  
01178 Mikro-ballonkatéter intracranialis erek angioplasztikájához  
01179 Intraart.alk.fibrinolyticum intracran. ér superselect.fibrinolysiséhez  
01182 Vasculáris stent nyaki nagyerek angioplasztikájához  
01183 Ballon katéter nyaki nagyerek angioplasztikájához  
01184 Distális védoeszköz nyaki nagyerek angioplasztikájához 
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01P  029C Fej, nyak, központi idegrendszer érmalformációinak, tumorainak 

endovascularis mőtétei 
 

Kód Megnevezés 
5387A Intracranalis érmalformatiok endovasc. mutéte  
5387B Intraspin. érmalform. superselectív endovasc. embolisatioja  
5387D Intracranialis és intrasp. tumorok endovasc. embolisatioja  
5387E Extracranialis (arc, fej) malform. endovasc. embolisatioja  
53965 Intracranialis erek ballon teszt occlusioja  
 
ESZKÖZÖK  
 

Kód Megnevezés 
01170 1 v.2 lumenu femorocerebralis vezeto katéter mikrokatéter bevez. 
01171 Drót vezérelt femorocerebr.mikrokatéter neuro 
01172 Áramlásvezérelt femorocerebralis mikrokatéter neuro 
01173 Mikrovezetodrót drótvezérelt mikrokatéterhez neuro 
01174 Szabadon bevezetheto mikrospirálok intracranialis érképletek zárásához  
01175 Kontrolláltan leválasztható mikrospirálok intracran. erek zárásához  
01176 Kontrolláltan leválasztható mikroballon intracran.érképletek zárásához  
01178 Mikro-ballonkatéter intracranialis erek angioplasztikájához  
01180 Oszt.méretu embolizációs részecskék intracran.intraspin.ér embolis.hoz 
01181 Folyékony embolizáló rendszer agyi érmalformációk zárására 
 
 

01P  029D Fej, nyak, központi idegrendszer érmalformációinak, tumorainak 
endovascularis mőtétei, speciális intracranialis mőtéttel 

  
Kód Megnevezés 

5014F Basis meningeoma/supratent. extracerebr. tumor res. 
5014I Hátsó scala supra-infratent. extracerebr. tumor transtr. eltávolítása 
5014K Craniospin. extracerebralis tumor subboccip. eltáv.  
50290 Transoralis craniospin.extracer.tu.eltáv.  
52077 Belso hallójárat feltárása hátsó scala felol  
5385A Intracranialis dysgenetikus AVM, AV shunt resectio  
5385B Spinalis extra v.intramedullaris AVM resectio  
53950 Intracranialis saccularis aneurysma clippelése  
53951 Többszörös intracran. saccul. aneurysmák clippelése  
 
és Beavatkozások "D"  
 

Kód Megnevezés 
5387A Intracranalis érmalformatiok endovasc. mutéte  
5387A Intraspin. érmalform. superselectív endovasc. embolisatioja  
5387B Intracranialis és intrasp. tumorok endovasc. embolisatioja  
5387D Extracranialis (arc, fej) malform. endovasc. embolisatioja 
5387E Intracranialis erek ballon teszt occlusioja 
53965 Intracranalis érmalformatiok endovasc. mutéte  
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és ESZKÖZÖK "F"  
 

Kód Megnevezés 
01170 1 v.2 lumenu femorocerebralis vezetı katéter mikrokatéter bevez.-hez 
01171 Drót vezérelt femorocerebr.mikrokatéter neuro-endovascularis beav.-hoz  
01172 Áramlásvezérelt femorocerebralis mikrokatéter neuro-endovasc. beav.hoz 
01173 Mikrovezetodrót drótvezérelt mikrokatéterhez neuro-endovasc. beav.-hoz  
01174 Szabadon bevezethetı mikrospirálok intracranialis érképletek zárásához 
01175 Kontrolláltan leválasztható mikrospirálok intracran. erek zárásához  
01176 Kontrolláltan leválasztható mikroballon intracran.érképletek zárásához  
01178 Mikro-ballonkatéter intracranialis erek angioplasztikájához  
01180 Oszt.mérető embolizációs részecskék intracran.intraspin.ér embolis.hoz  
53958 Intracranialis percutan transluminalis angioplastica 
 
 

01P 001F Agykamrai shunt revízió 
 

Kód Megnevezés 
50240 Ventricularis shunt revisioja 
 

01P  003F Agyállományi és kamrai vérömlenyek ellátása mőtéttel és fibrinolysissel 
 

Kód Megnevezés 
50100 Punctio ventriculi cerebri, drain  
50114 Subdur., subarachn. tér tartós drainage  
50119 Intracerebralis haematoma eltávolítása  
5011A Intracerebellaris haematoma eltávolítása  
50130 Mutét a törzsdúcok területén, incisio, roncsolás  
88116 Agyállományi és agykamrai vérömleny helyi litikus kezelése 
 
 

01P  010A Perifériás ideg-, agyideg-, egyéb idegrendszeri rutinmőtétek 
 

Kód Megnevezés 
50400 Excisio nervi intercostalis  
50401 Trigeminus ág exhairesise  
50403 Trigeminus ág kémiai szerrel történo roncsolása  
50404 Gasser dúc percutan roncsolása  
50405 Nervus accessorius neurotomia  
50410 Neurinoma eltávolítása perifériás idegbol  
50420 Epineuralis idegvarrat (mikrosebészet)  
50421 Perineuralis idegvarrat (mikrosebészet)  
50422 Sutura epi et perineuralis nervi  
50423 Reanastomosis nervorum  
50432 Carpal tunnel felszabadítás  
50434 Adhaesiolysis nervi intercostalis  
50435 Egyéb Tunnel syndromák mutétei  
50441 Ideg-graft transplantatio (homológ)  
50450 Transpositio nervi periferialis  
50460 Anastomosis cruciatus nervi periferiális  
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50471 Sympathectomia thoracalis chemica  
50492 Facialis tic mutétje (decompr.,rostritkítás)  
50510 Sympathectomia thoracalis  
50511 Sympathectomia lumbalis  
50512 Sympathectomia lumbalis bilateralis  
50513 Sympathectomia epinephrectomiamque  
50514 Sympathectomia cervicalis (cervicothor.)  
50530 Sutura nervi (para)sympathici  
57781 Resectio costae primae  
57785 Exstirpatio costae I. et sympathectomia thoracalis  
58311 Scalenotomia 
 
 

02P 0640 Orbita mőtétek 
 

Kód Megnevezés 
51600 Decompressio orbitae 
51602 Krönlein mőtét 
51630 Bulbus enucleatio 
51631 Exenteratio et plastica orbitae 
51640 Orbitatartalom kimetszés 
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5. számú melléklet 
A mőtéti csomagok térítési díja 

 

HBCS kód HBCS megnevezése 
Intenzív 

.ápolási.nap 
Összes 

ápolási.nap 
sebészi 

díj 
Anaestheziológusi 

.díj 
mőtı 

asszisztensi díj. összesen 
001A  Speciális intracraniális mőtétek 18 év felett nem trauma miatt 4 10 265000 80000 60000 1 309 860 
001B Speciális intracraniális mőtétek 18 év felett trauma miatt 4 10 265000 80000 60000 1 498 200 
001C Speciális intracraniális mőtétek 18 év alatt 4 10 265000 80000 60000 1 178 460 
        
001F Agykamrai shunt revisió 0 8 80000 50000 30000 417 060 
        
002A Nagy intracraniális mőtétek 18 év felett, nem trauma miatt 2 8 190000 80000 60000 886 740 
002B Nagy intracraniális mőtétek 18 év felett, trauma miatt 2 8 190000 80000 60000 1 060 480 
002C Nagy intracraniális mőtétek 18 év alatt 2 8 190000 80000 60000 840 020 
        
003E Rutin intracraniális mőtétek 2 8 114000 80000 60000 676 920 
        
003F Agyállományi és kamrai vérömlenyek ellátása mőtéttel és fibrinolizis 2 8 80000 50000 30000 730 960 
        
0040 Speciális gerinc-, gerincvelı mőtétek 4 10 265000 80000 60000 1 074 800 
0050 Nagy gerinc-, gerincvelı mőtétek 2 6 190000 80000 60000 892 580 
0060 Rutin gerinc-, gerincvelı mőtétek 1 6 114000 80000 60000 544 060 
        
029A Endovasculáris aneurysma mőtétek a központi idegrendszer erein 4 10 265000 80000 60000 2 540 640 
029B Nyaki és intracraniális PTA 4 10 265000 80000 60000 1 728 880 
        
029C Fej, nyak, központi idegrendszer érmalformációinak, tu, endovasc.m. 4 10 114000 80000 60000 893 000 
        
029D Fej, nyak, kp.idegrendszer érmalformációinak, tu, endovasc.sp.m 4 10 265000 80000 60000 1 952 260 
                
010A Perifériás ideg-, agyideg-, egyéb idegrendszeri rutinmőtétek 0 3 80000 50000 30000 306 100 
                
3760 Speciális hát és nyakmőtét   4 10 265000 80000 60000 1 109 840 
3770 Nagy hát és nyakmőtét  ( 5810K vertebroplasztika) 0 2 114000 0 40000 547 840 
3770 Nagy hát és nyakmőtét  2 6 114000 80000 60000 798 000 
3780 Rutin hát-nyakmőtétek 1 6 114000 80000 60000 566 000 
                
02P0640 Orbita mőtétek 1 7 114000 80000 60000 481 280 
 


