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A. Mozgásszervi rehabilitációs osztály (Kakasszék) kényelmi szolgáltatásai: 
o 2 ágyas kórtermi elhelyezés 
o Műholdas televízió 
o Kórteremhez tartozó vizesblokk 
o Fürdőköntös 
o Masszázslepedő 
o Hűtőszekrény 

A fenti kényelmi szolgáltatások igénybevétele 

 két hét időtartamra 35.000,- (Harmincötezer) Forint/két hét, míg 
 Három hét időtartamra: 52.500,- (Ötvenkettőezer-ötszáz) Forint/három hét 

 
B. Az Ápolási osztály kényelmi szolgáltatásai: 

o 2-3 ágyas kórtermi elhelyezés 
o Műholdas televízió 
o Kórteremhez tartozó vizesblokk 

A kényelmi szolgáltatások díja az ápolási osztályon 3.000,- (Háromezer) Forint/nap. Ezen összeg 
kizárólag a beteg 1 (egy) éves osztályon tartózkodásának leteltéig érvényes, ezt követően a 
hozzájárulási díj fizetési kötelezettség 6 (hat) hónapos terminusonként 500,- (Ötszáz) Forinttal 
megemelkedik, azaz a hozzájárulási díj az alábbiak szerint alakul: 
1 év elteltét követő első 6 (hat) hónapban: 3.500,- (Háromezer-ötszáz) Forint 
1 év elteltét követő második 6 (hat) hónapban: 4.000,- (Négyezer) Forint 
1 év elteltét követő harmadik 6 (hat) hónapban: 4.500,- (Négyezer-ötszáz) Forint és így tovább. 
 

C./Kényelmi szolgáltatások díja egyéb osztályokon, amennyiben ezt a kubatúra lehetővé teszi: 

o 2-3 ágyas kórtermi elhelyezés 
o Műholdas televízió 
o Kórteremhez tartozó vizesblokk esetén 

3.000,- (Háromezer) Forint/nap 

D./Kísérő hozzátartozó elhelyezésének napi díja: 

A súlyos állapotú beteg, a kiskorú beteg illetve a szülő nő által megjelölt személy, kísérőként történő 
kórházban tartózkodásáért külön térítési díjat nem kell fizetni, kivéve, ha kényelmi szolgáltatást 
(hotelszolgáltatást) kívánnak igénybe venni.  
A fenti körön kívül eső kísérőnek az alábbi napidíjat kell az intézmény részére megfizetnie: 
1.500,- (Egyezerötszáz) Forint/nap 
A fenti összeg nem tartalmazza a kényelmi szolgáltatások díját, amelyek igénybe vétele esetén a 
beteg annak térítési díját is rendezni köteles. 
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E./ Tolmács  

Járóbeteg ellátásban:        2.500,- Forint/eset 

Fekvőbeteg ellátásban:       5.000,- Forint/eset 

Hétvégén és ünnepnapon:       10.000,- Forint/eset 

Születéssel és elhalálozással kapcsolatos ügyintézésben nyelvi  

és adminisztrációs segítségnyújtás:      25.000,- Forint/eset 

Az „eset” a külön megkeresés alapján történő segítségnyújtást jelenti. Egy napon történő ismételt 
igénybevétel külön esetnek minősül. 

F./ Internethasználat 

A megfelelő infrastruktúra kiépítését követően az intézmény lehetőséget nyújt a betegek számára 
vezeték nélküli internethasználatra. Jelenleg ez a kényelmi szolgáltatás fejlesztés alatt áll, az még 
igénybe nem vehető. 


