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Tájékoztató védettséggel nem rendelkezők számára a rehabilitációs ellátások illetve 

invazív beavatkozások igénybevételére vonatkozó szabályokról 

Tisztelt Betegeink! 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2021. augusztus 6. napján hatályba lépett, a rehabilitációs 

ellátások, valamint a tervezhető invazív beavatkozások veszélyhelyzeti rendjéről szóló 

469/2021. (VIII.6.) Korm.rendelet (továbbiakban: Korm.r.), melynek 2.§ és 3.§-a 

meghatározza azokat a COVID-19 fertőzéshez kapcsolódó feltételeket, amelyek az 

egészségügyi intézményben történő rehabilitációs ellátások és a tervezhető invazív 

beavatkozások elvégzéséhez szükségesek. 

A Korm.r.-ben foglaltak szerint az ellátások elvégzéséhez igazolni kell, hogy az ellátott (vagy 

kísérő) koronavírus ellen védett vagy a megjelölt vizsgálat és gyorsteszt eredménye alapján a 

SARS-CoV-2 koronavírus nem volt kimutatható a vizsgált személy szervezetében.  Ezen 

vizsgálatok a Korm.r.-ben foglalt feltételekkel térítéskötelesek. 

 

A térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról 

szóló 284/1997. (XII. 23.) Korm. rendelet 2.§ (12) bekezdése értelmében az a személy, aki a 

SARS-CoV-2 RT-PCR mintavételt és laboratóriumi vizsgálatot, vagy a SARS-CoV-2 specifikus 

antitest kimutatására irányuló szerológiai vizsgálatot és az ahhoz szükséges mintavételt 

térítés ellenében veheti igénybe, jogszabály eltérő rendelkezése hiányában legfeljebb ezen 

Korm.rendelet 2. számú mellékletében meghatározott díj fizetésére kötelezhető. 

Járványügyi készültség idején a SARS-CoV-2 RT-PCR módszerrel történő kimutatására 

vonatkozó vizsgálat díja: 17 000 Ft  

Járványügyi készültség idején a SARS-CoV-2 RT-PCR mintavétel díja: 2 500 Ft 

A 469/2021. (VIII. 6.) Korm. rendelet a tervezhető fogászati ellátások, a rehabilitációs 

ellátások, valamint a tervezhető invazív beavatkozások veszélyhelyzeti rendjéről 2. pontja a 

tervezhető fogászati ellátásra, az egészségügyi intézménybe a rehabilitációs ellátásra, vagy a 

tervezhető invazív beavatkozásra jelentkező beteg ellátásának feltételeit tartalmazza. 

A jogszabály a következőket rögzíti: 

2. § (1) A tervezhető fogászati ellátásra, az egészségügyi intézménybe a rehabilitációs 

ellátásra vagy a tervezhető invazív beavatkozásra jelentkező személy (a továbbiakban: beteg) 

ellátásának - ide nem értve a vérvételt és az injekció beadását - feltétele - a (3) bekezdés 

szerinti kivétellel -, hogy a hatodik életévét betöltött beteg 

 



a) a koronavírus ellen védett, vagy 

b) a tervezett ellátást vagy a beavatkozást megelőző 48 órán belül elvégzett negatív 

eredményű molekuláris biológiai vizsgálattal - SARS-CoV-2 PCR-teszt - és az ellátás vagy a 

beavatkozás napján elvégzett negatív eredményű antigén gyorsteszttel igazolja, hogy a 

vizsgálat időpontjában a szervezetében SARS-CoV-2 koronavírus nem volt kimutatható. 

(2) A beteget kísérő személy (a továbbiakban: kísérő) a tervezhető fogászati ellátásra vagy az 

egészségügyi intézménybe történő belépésének feltétele, hogy a kísérő 

a) a koronavírus ellen védett, vagy 

b) a tervezett ellátást vagy a beavatkozást megelőző 48 órán belül elvégzett negatív 

eredményű molekuláris biológiai vizsgálattal - SARS-CoV-2 PCR-teszt - és az ellátás vagy a 

beavatkozás napján elvégzett negatív eredményű antigén gyorsteszttel igazolja, hogy a 

vizsgálat időpontjában a szervezetében SARS-CoV-2 koronavírus nem volt kimutatható. 

(3) A koronavírus ellen nem védett, tervezhető invazív beavatkozásra jelentkező személy 

esetében, ha az invazív beavatkozás kockázata - szakmai szempontból - elhanyagolható, a 

tervezett invazív beavatkozást végző szakorvos döntése alapján az (1) bekezdés b) pontja 

szerinti tesztek elvégzése nélkül a tervezett invazív beavatkozás végrehajtható. 

3. § (1) A koronavírus ellen nem védett személy részére a 2. § (1) bekezdés b) pontja szerinti 

vizsgálatokat az egészségügyi intézmény térítésmentesen köteles elvégezni, ha 

a) a beteg a tizennyolcadik életévét nem töltötte be, 

b) a betegnél felmerül a fertőzés gyanúja, vagy 

c) a beteg szakorvosi vélemény alapján Covid-19 elleni oltóanyaggal nem oltható be. 

(2) A tizennyolcadik életévét be nem töltött beteget kísérő, koronavírus ellen nem védett 

személy esetén a 2. § (2) bekezdés b) pontja szerinti vizsgálatokat az egészségügyi intézmény 

térítésmentesen köteles elvégezni. 



 

Tisztelt Betegeink!  

A Dombóvári Szent Lukács Kórház PCR vizsgálatot nem végez, ezért a védettséggel nem 

rendelkező betegeknek, - amennyiben a fenti jogszabályok szerint a PCR vizsgálat 

számukra térítés köteles - fenti jogszabályoknak megfelelően a tervezett rehabilitációs 

ellátások valamint invazív beavatkozások igénybevétele előtt 48 órán belül el kell 

végeztetniük az erre a célra kijelölt laboratóriumban.  

 

PCR vizsgálatokat végző laboratóriumok (előzetes időpont kérés szükséges): 

- Pécsi Tudományegyetem Laboratóriuma 

Pécs, Nyár utca 8 

Tel: 06/72/507-523 

 

- Pécs MEDICOVER 

Pécs, Munkácsy Mihály utca 17 

Tel:(06 1) 465-3131 

 

- Synlab Magánvérvételi hely 

Kaposvár, Németh István fasor 27 

Tel: 06/30/815-2251 

 

valamint az interneten megtalálható, bármelyik akkreditált laboratórium, mely ilyen 

vizsgálatokat végez. 

Védettséggel nem rendelkező betegek esetében a rehabilitációs fekvőbeteg ellátások és  a 

tervezett invazív beavatkozások csak a 48 órán belüli negatív PCR teszt és a kórházi 

felvételkor elvégzett negatív gyorsteszt esetén biztosíthatók. 

A PCR mintavételt kórházunk kizárólag a térítésmentesen igénybe vehető rehabilitációs 

ellátások és invazív beavatkozásokra vonatkozóan biztosítja. 

Az invazív beavatkozások elvégzéséhez kapcsolódó PCR vizsgálat szükségességéről, annak 

okairól és feltételeiről az egyes invazív beavatkozásokat végző, illetőleg előjegyző járóbeteg 

szakrendeléseken kapnak tájékoztatást. 

Ezeken a szakrendeléseken a tájékoztatás megtörténtéről nyilatkozniuk szükséges. 

A védettséggel nem rendelkezők számára az alábbi tervezhető invazív beavatkozások esetén 

van szükség 48 órán belüli negatív PCR teszt eredményre: 

- Műtéti beavatkozások beleértve az egynapos sebészeti beavatkozásokat is  

- gasztroenterológiai endoszkópos vizsgálatok: gasztroszkópia, kolonoszkópia 
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