
Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár közleménye 

az Országos Egészségbiztosítási Pénztár fıigazgatójának felhívásáról a 
társadalombiztosítási támogatással igénybe vehetı gyógyászati ellátások 

közfinanszírozás alapját képezı árának 2012. évi ártárgyalására 

hatályos: 2012.03.26 - 

A gyógyászati ellátások ártárgyalása az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (a 
továbbiakban: OEP) fıigazgatója felhívása alapján 2012. április 4-én indul az alábbi 
ütemezés szerint: 

2012. április 4.  

10 órától a következı, fürdıgyógyászati ellátások: 

gyógyvizes gyógymedence (ideértve a hévízi tófürdıt is), 

gyógyvizes kádfürdı, 

iszappakolás, 

súlyfürdı, 

szénsavas fürdı, 

orvosi gyógymasszázs, 

víz alatti vízsugármasszázs, 

víz alatti csoportos gyógytorna, 

komplex fürdıgyógyászati ellátás. 

2012. április 5.  

10 órától a 18 éves kor alatti csoportos gyógyúszás, mint egyéb rehabilitációs célú 
gyógyászati ellátás, 

14 órától a szén-dioxid gyógygázfürdı, mint egyéb természetes gyógytényezın alapuló 
gyógyászati ellátás  

árának megtárgyalására kerül sor. 

Az ártárgyalás alapelvei az alábbiak. 

1.    Az ártárgyalásra csak befogadott [az orvosi rehabilitáció céljából 
társadalombiztosítási támogatással igénybe vehetı gyógyászati ellátásokról szóló 
5/2004. (XI. 19.) EüM rendeletben szereplı] gyógyászati ellátásokra irányuló 
árajánlatok nyújthatók be. 



2.    Az árak kialakítása a 2010. évben elszámolt kezelésszámok alapján történik azzal, 
hogy a 2012. évre meghatározott költségvetési keret nem kerülhet túllépésre. 

3.    A természetes szén-dioxid gyógygázfürdı ellátás támogatására a 2012. évben 40 
millió Ft kerülhet támogatásvolumen-szerzıdés keretében felhasználásra. 

Kérem, hogy árajánlataikat – a fentiek figyelembevételével – a közleményhez csatolt 
melléklet szerint szíveskedjenek benyújtani.  

Az árajánlatok benyújtási határideje: 2012. március 23. 

Az árajánlatokat az OEP Ártámogatási Fıosztályára kell postai úton (1139 Budapest, Váci 
út 73/A.) megküldeni, vagy az OEP Központi Ügykezelésén lehet személyesen 
benyújtani. Az árajánlatokat postai úton benyújtó Szolgáltatók figyelmét külön felhívom, 
hogy az itt megjelölt határidıre az árajánlatnak az OEP-hez meg kell érkeznie. 

A dokumentumok benyújtására meghatározott határidı jogvesztı, tehát amennyiben 
valamely, benyújtásra elıírt dokumentum a megadott határidıig nem kerül az OEP-hez 
benyújtásra, illetve a tárgyaláson való bemutatásra elıírt dokumentum nem kerül 
bemutatásra, a hiánypótlásra a továbbiakban már nincs lehetıség. 

Budapest, 2012. február 1. 

Dr. Sélleiné 
Márki Mária s. 

k., 

fıigazgató 

Melléklet 

Árajánlat a társadalombiztosítási támogatással igénybe vehetı gyógyászati ellátások 
közfinanszírozás alapját képezı árának 2012. évi ártárgyalására 

A szolgáltató kódja (ha van szerzıdése) 

A szolgáltató:    – neve 

    – címe 

    – irányítószám 

    – város 

    – utca/tér … stb. 

    – házszám 

    – telefonszáma 



A gyógyfürdı jelenlegi besorolása (helyi, körzeti, országos) 

A szolgáltató vezetıjének neve 

A szolgáltató bankszámlaszáma 

A szolgáltató adószáma 

A szolgáltató e-mail címe 

A gyógyászati ellátások árajánlata: 

Kategória 
Helyi/  

Körzeti/  
Országos 

Megnevezés A szolgáltatás közfinanszírozás alapjául 
javasolt nettó fogyasztói ára 

  Gyógyvizes gyógymedence, hévízi tófürdı   

  Gyógyvizes kádfürdı   

  Iszappakolás, iszapfürdı   

  Súlyfürdı   

  Szénsavas fürdı   

  Orvosi gyógymasszázs   

  Víz alatti vízsugármasszázs   

  Víz alatti csoportos gyógytorna   

  Komplex fürdıgyógyászati ellátás   

  18 éves kor alatti csoportos gyógyúszás   

  Szén-dioxid gyógygázfürdı, mint egyéb természetes 
gyógytényezın alapuló gyógyászati ellátás 

  

 


