
 

Selye János Kórház, Komárom Széchenyi u. 2.                                                   Ikt.szám: …........................  

 

 

BEFOGADÓ NYILATKOZAT 

 (területi ellátási kötelezettség alá nem tartozó biztosítottak ellátásához) 

 

A beteg kérésére vállalja, hogy 

 

Beutalt biztosított beteg neve  

Születési helye, ideje  

Lakcíme  

Tartózkodási címe  

TAJ száma  

EU egészségbiztosítási kártya száma  

 

a beutaló orvos 

 

Beutaló orvos neve  

Címe  

ÁNTSZ kód (9 jegyű)  

Orvosi pecsét száma  

Tel/Fax. Száma  

E-mail címe  

 

A beutalás szerint tervezett szakellátás megnevezése, melyhez a jelen befogadó nyilatkozatot kérik:  

        Általános                         Egy adott szakrendelésre: ………………………………………  

        Határozatlan időre                               Határozott időre: …............................................ -ig  

(A kívánt szöveg előtt X-szel jelölendő, illetve kitöltendő!)  

Aláírások:       ….................................            és/vagy                           ….................................  

                             kezelő orvos                                                                               beteg  

A fent megnevezett biztosítottat (amennyiben a biztosított neve nem szerepel, úgy a beutaló orvoshoz 

bejelentkezett biztosítottakat) a megjelölt osztályunkon/szakrendelésünkön fogadjuk és a járóbeteg 

szakellátást részére – a működési engedély, és a rendelkezésünkre álló személyi és tárgyi feltételek mellett – 

biztosítjuk. 

A beutalt biztosított beteg köteles az osztályunkon/ambulancián/szakrendelőben és intézményünkben alkalmazott 

szabályokat és házirendet szigorúan betartani és ahhoz alkalmazkodni.  

Jelen befogadó nyilatkozat a 217/1997. (XII. 1.) a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi 

LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló Korm. rendelet 3/A § (2) bekezdésében foglaltak szerint, a beutaló 

orvosnak a biztosított kérésére történő megkeresése került kiállításra 3 eredeti példányban.  

Ebből 1-1 példányt a biztosított, a beutaló orvos, valamint a befogadó egészségügyi szolgáltató rendelkezésére kell 

bocsátani és a biztosított egészségügyi dokumentációjában meg kell őrizni.  

A kórház vezetősége fenntartja a jogot a területen kívüli betegek befogadása szabályainak egyoldalú módosítására!  

 

A befogadó nyilatkozatot adó főigazgató / helyettese aláírása, pecsétje:  

 

Kelt:Komárom, …………………...............     ……………………………………….. 

                                                                                                                                                  

 



 

Tájékoztató 

Tisztelt Betegünk!  

Orvosa tájékoztatja Önt az igényelt, illetve szükségessé vált szakellátással kapcsolatban javasolt vizsgálatokról, 

kezelésről, érzéstelenítésről, műtétről, a lehetséges alternatívákkal együtt. Ellátása során szakmailag megalapozott, 

az Ön érdekeit leginkább szolgáló gyógymód kiválasztására kerül sor. A tájékoztatás meghallgatásához kérheti, 

hogy hozzátartozója, ápolója, vagy egyéb 1 fő személy jelen lehessen.  

A tájékoztatást követően Öntől orvosa a fent megjelölt esetleges invazív ellátáshoz írásbeli hozzájárulását kéri. 

Ki a területileg illetékes egészségügyi szolgáltató?  

A járóbeteg-ellátásra területileg illetékes szolgáltató   

 a beteg bejelentett lakóhelye vagy  

 tartózkodási helye szerinti, illetve 

 a háziorvosa beutalása esetén annak telephelye szerinti  

járóbeteg-ellátásra kötelezett egészségügyi szolgáltató. 

Jó tudni, hogy az egészségügyi ellátásra jogosult beteg ellátását nem tagadhatja meg a beutaló szerinti 

szolgáltató, valamint a beutalóhoz nem kötött szakellátások esetében a biztosított tekintetében területi 

ellátási kötelezettséggel rendelkező egészségügyi szolgáltató. 

A járóbeteg-ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók területi ellátási kötelezettségéről az ÁNTSZ 

honlapján elérhető el tájékoztató.  

A beteget kérésére be lehet utalni a beteg ellátására területileg (lakó/tartózkodási helye szerint) nem 

kötelezett intézménybe is, ha a választott intézmény – az erre feljogosított személy – a beutaló orvos vagy 

a beteg részére írásban nyilatkozott arról, hogy fogadja a beteget. Az érintett egészségügyi intézmény a 

beutaló orvos megkeresésére 48 órán belül írásban (postai vagy elektronikus úton) nyilatkozik arról, hogy 

fogadja-e a beteget, azzal, hogy az ellátást csak akkor tagadhatja meg, ha a területi ellátási kötelezettségű 

feladatainak folyamatos ellátását az ellátási területén kívüli betegek fogadása veszélyezteti, és a feladat 

ellátására az egészségbiztosító által lekötött szabad kapacitással nem rendelkezik. 

A fogadónyilatkozat egy példánya a betegnél marad. 

Fontos, hogy a beutaló-köteles járóbeteg-szakellátást más finanszírozott egészségügyi szolgáltatónál 

nem veheti igénybe, csak annál a  szolgáltatónál, ahova a beutalója szól.  

Az uniós beteg abba az intézménybe is beutalható, amelyik ellátási területéhez a beutaló orvos 

egészségügyi szolgáltatójának telephelye (székhelye) szerinti település tartozik. 

 

http://www.antsz.hu/igazgatas/ellatasi_teruletek
http://www.antsz.hu/igazgatas/ellatasi_teruletek

