
216/2012. (IX.27.) számú közgyűlési határozat 

a térítési díj ellenében igénybe vehető egyes fogorvosi szolgáltatások térítési 
díjának megállapításáról 

(Módosította a 271/2012. (XI.29.) sz. közgyűlési határozat) 

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 
törvény 8.§ (1) és (4) bekezdésében, valamint a térítési díj ellenében igénybe vehető 
egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról szóló 284/1997. (XII.23.) Kormányrendelet 1.§ (6) 
bekezdésében biztosított jogkörben eljárva az alábbi határozatot hozza:  

1./ Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja a térítési díj ellenében igénybe vehető 
egyes fogorvosi szolgáltatások térítési díjainak megállapításáról szóló Szabályzatot, melyet a 
határozat 1. számú melléklete tartalmaz. 

2./ Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a térítési díj ellenében igénybe vehető egyes 
fogorvosi szolgáltatások térítési díját a határozat 2. sz. mellékletének megfelelően határozza meg. 
Az egységes díjszabást 2012. november 1. napjától kell alkalmazni, mellyel egyidejűleg a térítési 
díj ellenében igénybe vehető egyes fogorvosi szolgáltatások térítési díjának megállapításáról 
szóló 142/2011. (V.26.) sz. közgyűlési határozat hatályát veszti. 

13./ Gondoskodni kell arról, hogy az egységes díjszabást a lakosság megismerje, és értesíteni kell 
a területi ellátási kötelezettséggel tevékenykedő vállalkozó fogorvosokat, valamint Szolnok 
Megyei Jogú Város Önkormányzat Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatóságát. 
 Értesülnek:  Szalay Ferenc polgármester 
   Szabó István alpolgármester 
   Dr. Kállai Mária alpolgármester 
   Balla György alpolgármester 
   Dr. Rácz Andrea aljegyző 
   Mészáros Mihályné igazgató Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzat 
   Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága 
   Szolnok városában területi ellátási kötelezettséggel tevékenykedő vállalkozó fogorvosok 
  

 Dr. Sebestyén Ildikó jegyző távollétében 

 Szalay Ferenc s.k.  Dr. Rácz Andrea s.k. 
 polgármester  aljegyző 
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 Módosította a 271/2012. (XI.29.) sz. közgyűlési határozat 



216/2012. (IX.27.) sz. kgy. határozat 1. sz. melléklete 
Egészségügyi szolgáltató neve: ……………………………………... 
Telephelye: ………………………………………………………….. 

Szabályzat 
a térítési díj ellenében igénybe vehető egyes fogorvosi szolgáltatások térítési díjának 
megállapításáról 

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a térítési díj ellenében igénybe vehető egyes 
egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról szóló 284/1997. (XII.23.) Kormányrendelet, valamint 
a kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető fogászati ellátásról szóló 48/1997. 
(XII.17.) NM rendelet, továbbá a Szolnok városban területi ellátási kötelezettséggel működő 
vállalkozó fogorvosi szolgáltatókkal kötött egészségügyi ellátási szerződés, valamint a térítési díj 
ellenében igénybe vehető egyes fogorvosi szolgáltatások térítési díjának megállapításáról szóló 
216/2012. (IX.27.) sz. közgyűlési határozat alapján a fogorvosi beavatkozásokért fizetendő 
díjtételeket, valamint szabályozást az alábbiakban hagyja jóvá: 

Térítésmentesen igénybe vehető fogászati szolgáltatások 

A biztosított a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény, 
valamint  
a kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető betegségek megelőzését és korai 
felismerését szolgáló egészségügyi szolgáltatásokról és a szűrővizsgálatok igazolásáról szóló 
51/1997. (XII. 18.) NM rendelet alapján a fogászati ellátás keretében térítésmentesen az alábbi 
ellátásokra jogosult: 
1./ 18 éves életkorig, ezt követően a középiskola, szakképző iskola nappali tagozatán folytatott 
tanulmányok ideje alatt, valamint a terhesség megállapításától a szülést követő 90 napig teljes 
körű alap- és szakellátásokra, ide nem értve a technikai költségeket. 

2./ 18 éves életkor felett sürgősségi ellátásra, fogsebészeti ellátásra, fogkőeltávolításra és az 
ínyelváltozások kezelésére, valamint évente egy alkalommal fogászati szűrővizsgálatra. 
Az életkornak és nemnek megfelelő rizikófaktorok által indukált betegségek tekintetében az 
egészségbiztosításért felelős miniszter rendeletében nevesített szűrővizsgálatokra az ott 
meghatározott gyakorisággal. 
3./ 62 éves életkor felett a 2./ pontban foglaltakon túl teljes körű alapellátásra és szakellátásra, ide 
nem értve a technikai költségeket. 
4./ Életkortól függetlenül az alapbetegséggel kapcsolatos fog- és szájbetegségek kezelésére, 
szakorvosi beutaló alapján fogászati góckezelésre. 

5./ Fogmegtartó kezelésre. 
6./ Az üzemi balesettel közvetlenül összefüggő, a rágóképesség helyreállítása érdekében 
meghatározott típusú fogpótlásra. 

 
Az egészségügyi szolgáltatások térítési díja fizetésének és alkalmazásának általános 

szabályai 
1./ Az egészségügyi szolgáltató a részleges vagy teljes térítési díj ellenében igénybe vehető 
szolgáltatások térítési díját a betegek számára hozzáférhető módon hozza nyilvánosságra.  



2./ A szolgáltatás teljesítése előtt az érintettet külön tájékoztatni kell a térítési díj várható 
mértékéről, teljesítés után pedig a biztosított részére az egészségügyi szolgáltató számlát ad, 
amely tartalmazza az igénybe vett szolgáltatást és a szolgáltatás(ok)ért fizetendő forintösszeget. 

3./ Az egészségügyi szolgáltató a szolgáltatatás teljesítése közben részszámlát adhat. 

4./ A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzat Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatóságához 
tartozó fogorvosi szolgáltató által nyújtott szolgáltatás térítési díját átutalási postautalványon kell 
befizetni, melyről az illetékes fogorvosi szolgálat számlát állít ki a befizetés tényének 
igazolásakor.  

5./ Készpénzben történő fizetéskor az egészségügyi szolgáltató a fizetés tényéről köteles nyugtát 
adni. 

6./ Amennyiben a térítési díjat az egészségügyi szolgáltatónak nem fizetik meg, a díj behajtásáról 
az egészségügyi szolgáltató gondoskodik. 

A Szabályzat a Szolnok város területén területi ellátási kötelezettséggel tevékenykedő 
fogorvosokra terjed ki. 

A Szabályzat melléklete 
Fogorvosi díjtételek 

Fogorvosi beavatkozások     A beteg által fizetendő 
megnevezése         térítési díj (Ft) 

Korona felépítése gyökércsap vagy parapulpális csap alkalmazásával foganként………,- 

Előrészes korona sérülésének javítása fényrekötő anyaggal………………………….…,- 

Korona, híd eltávolítása koronánként…………………………………………………....,- 

Rögzített fogpótlás visszaragasztása koronánként…………………………………….....,- 

Fogfelépítés csapos műcsonkkal későbbi koronához…………………………………....,- 

Ideiglenes korona, híd készítése tagonként……………………………………………...,- 

Rögzített fogpótlás készítése tagonként: 
- hagyományos műanyag leplezéssel…………………………………………….,- 

- porcelán leplezéssel…………………………………………………………...,- 

Kivehető fogpótlás készítése állcsontonként: 
- akrilátból……………………….……………………………………...……,- 

- fémvázas……………………………………………………………………,- 
Fogsor alábélelése………………………………………………………………………..,- 

Fogsor-javítás lenyomat alapján………………………………………………………....,- 

*A fogászati sürgősségi ellátás körébe tartozó beavatkozásokat a kötelező egészségbiztosítás 
keretében igénybe vehető fogászati ellátásról szóló 48/1997. (XII.17.) NM rendelet 2. számú 
melléklete tartalmazza. 

Tájékoztatás: A fogorvosi beavatkozások díjai nem tartalmazzák a fogtechnikai díjakat. 
216/2012. (IX.27.) sz. közgyűlési határozat 2. sz. melléklete 

Fogorvosi díjtételek 



Fogorvosi beavatkozások A beteg által fizetendő 
megnevezése                     térítési díj (Ft) 

Korona felépítése gyökércsap vagy parapulpális csap alkalmazásával foganként………6 600,-  

Előrészes korona sérülésének javítása fényrekötő anyaggal…………………………….5 800,- 

A fogorvos által készített korona sérülésénél garanciális időn belül nem kérhető a javításért pénz. 
Korona, híd eltávolítása koronánként……………………………………………………3 000,- 

Rögzített fogpótlás visszaragasztása koronánként……………………………………….2 200,- 

Fogfelépítés csapos műcsonkkal későbbi koronához……………………………….…...9 000,-  

Ideiglenes korona, híd készítése tagonként……………………………………………...3 300,-  

Rögzített fogpótlás készítése tagonként: 
- hagyományos műanyag leplezéssel…………………………………………….8 500,-  

- porcelán leplezéssel…………………………………………..……………….10 000,- 
Kivehető fogpótlás készítése állcsontonként 

- akrilátból……………………………………………………………...…….29 000,- 

- fémvázas……………………………………………………………………33 000,- 
Fogsor alábélelése………………………………………………………………………..6 200,-  

Fogsor-javítás lenyomat alapján………………………………………………………....5 000,-  

*A fogászati sürgősségi ellátás körébe tartozó beavatkozásokat a kötelező egészségbiztosítás 
keretében igénybe vehető fogászati ellátásról szóló 48/1997. (XII.17.) NM rendelet 2. számú 
melléklete tartalmazza. 
Tájékoztatás: A fogorvosi beavatkozások díjai nem tartalmazzák a fogtechnikai díjakat. 
 
 


