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5.1. melléklet 

 

A kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe nem vehető egyes egészségügyi 

szolgáltatások térítési díja 

 

Foglalkozás-egészségügyi ellátás díjai: 

(A munkáltató által eltérő megállapodás hiányában fizetendő díjak) 

 

Munkaköri alkalmassági vizsgálatok:  

„D” foglalkozás-egészségügyi osztály esetében 5.000 Ft 

„C” foglalkozás-egészségügyi osztály esetében 7.000 Ft 

„B” foglalkozás-egészségügyi osztály esetében 8.500 Ft 

„A” foglalkozás-egészségügyi osztály esetében, illetve külföldön 

vállalt munkára való egészségügyi alkalmasság vizsgálata esetén 
10.000 Ft 

  

Targoncavezetői orvosi alkalmasság elbírálás: 7.000 Ft 

  

Lőfegyver viselési orvosi alkalmassági vizsgálat I. csoport, első 

fokon (munkavállaláshoz): 
7.200 Ft 

 

Térítési díjak a 284/1997. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján: 

 

Gépjárművezetői alkalmassági vizsgálatok, belvízi hajózási 

szolgálati és belvízi kedvtelési célú vízijármű-vezetői alkalmassági 

vizsgálat időszakos és soron kívüli alkalmassági vizsgálata: (az 

életkortól függő, elsőfokú vizsgálatok) 

 

40 éves (gépjármű alkalmassági vizsgálat esetén 50 éves) kor alatt 7.200 Ft 

40 év (gépjármű alkalmassági vizsgálat esetén 50 év) – 59 év   4.800 Ft 

60 – 69 év  2.500 Ft 

70 év felett 1.700 Ft 

  

A III. és IV. osztályú tengeri kedvtelési célú tengeri vízijármű-

vezetők alkalmassági vizsgálata: 
 

Első vizsgálat:  9.700 Ft 

Időszakos vizsgálat: 7.200 Ft 

  

Hatósági felkérés alapján végzett szakorvosi véleményezés:     7.200 Ft 

  

Alkohol szintjének kimutatása érdekében végzett vér- és 

vizeletvétel: 
4.800 Ft 

  

Látlelet kiadása: 3.500 Ft 

  

Lőfegyvert tartani szándékozó, illetve tartó személyek (II. 

csoport) orvosi alkalmassági vizsgálat (első fokon), nem 

munkavállaláshoz: 

 

40 éves kor alatt 7.200 Ft 

40 – 59 év 4.800 Ft 
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60 – 69 év 2.500 Ft 

70 év felett 1.700 Ft 

Járványügyi érdekből nem kötelező védőoltással történő 

immunizálás, kivéve 

a) a térítésmentes védőoltással történő immunizálást és 

b) - az a) pont hatálya alá nem tartozó körben is - a pneumococcus 

baktérium, a human papilloma vírus és az influenza megbetegedés 

elleni immunizálást 

2.000 Ft 

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 

Járványügyi készültség idején a SARS-CoV-2 specifikus antitest 

kimutatására irányuló szerológiai vizsgálat 
9.000 Ft 

Járványügyi készültség idején mintavétel a SARS-CoV-2 

specifikus antitest kimutatására irányuló szerológiai vizsgálathoz 
2.000 Ft 

  

Az a mellkas-szűrővizsgálat (tüdőszűrés), melynek igénybevételére 

nem az egészségügyi hatóság által a fertőző betegségek és a 

járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi 

intézkedésekről szóló miniszteri rendelet szerint kötelezően elrendelt 

szűrővizsgálat keretében, vagy nem a kötelező egészségbiztosítás 

keretében igénybe vehető betegségek megelőzését és korai 

felismerését szolgáló egészségügyi szolgáltatásokról és a 

szűrővizsgálatok igazolásáról szóló miniszteri rendelet szerinti 

korhoz kötött szűrővizsgálat keretében, vagy nem jogszabály által 

előírt, a szakképző intézményben és felsőoktatási intézményben 

oktatásban részesülők szakmai alkalmassági vizsgálatai keretében 

kerül sor. 

1.700 Ft 
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5.2. melléklet 

 

Az egészségbiztosítás keretében is igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások 

térítési díja 

 

Valamennyi betegellátó egységnél:  

Első vizsgálat (alapvizsgálat) esetén a teljes térítési díj: 7.500 Ft 

Első vizsgálat (alapvizsgálat) esetén a részleges térítési díj: 1.485 Ft 

  

Kontroll vizsgálat, konzílium esetén a teljes térítési díj: 3.540 Ft 

Kontroll vizsgálat, konzílium esetén a részleges térítési díj: 700 Ft 

  

Szövettani vizsgálatra küldött minta esetén előleg: 

(Kórház által végzett, kiküldött vizsgálat) 
20.000 Ft 

 

Alapvizsgálaton felül végzett beavatkozások: 

Amennyiben a diagnózis felállításához és a szükséges kezelés megkezdése érdekében az 

alapvizsgálatban fel nem sorolt beavatkozás, kiegészítő vizsgálat szükséges, annak térítési 

díját az alapvizsgálat összegén felül kell megfizetni. 
 

Alap- és szakmaspecifikus vizsgálatok: 

 

Angiológiai alapvizsgálat: 

Részletes anamnézis felvétel és alap orvosi vizsgálat. A belső szervek 

részletes fizikális vizsgálata (tapintás, hallgatózás). A végtagok 

morfológiai vizsgálata, valamint a nyaki, hasi és végtagi artériás és 

vénás rendszer megtapintása, meghallgatása. 

7.500 Ft 

Alap + DOPPLER vizsgálat:  

  

Belgyógyászati alapvizsgálat: 

Részletes anamnézis felvétel, alap orvosi vizsgálat, a belső szervek 

részletes fizikális vizsgálata (tapintás, hallgatózás), bármely szerven, 

szervrendszeren észlelt elváltozás leírása + mindkét karon végzett 

vérnyomásmérés. 

7.500 Ft 

  

Bőrgyógyászati alapvizsgálat: 

Részletes anamnézis felvétel és alap orvosi vizsgálat. A beteg 

kórelőzményének, panaszainak megfelelő vizsgálata, különös 

tekintettel a kültakaróra, nyirokcsomókra, szükség szerint azok 

tapintása a kórisme felállítására. 

7.500 Ft 

  

Fül-Orr-Gégészeti alapvizsgálat: 

Részletes anamnézis felvétel és alap orvosi vizsgálat. Az 

alapvizsgálathoz tartoznak: eszközös fül-orr-száj-torok-garat-gége 

vizsgálat. 

7.500 Ft 

  

Ideggyógyászati alapvizsgálat: 

 

Anamnézis felvétel és alap orvosi vizsgálat. A neurológiai 

alapvizsgálathoz tartoznak: agyidegek vizsgálata, érzőkör vizsgálata, 

7.500 Ft 
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koordináció vizsgálata, tudatállapot vizsgálata 

  

Kardiológiai alapvizsgálat: 

A kardiológiai vizsgálat magában foglalja a kórelőzmény, a 

belgyógyászati és kardiológiai status rögzítését. A kardiológiai status 

tartalmazza mindazokat a részletesebb fizikális jeleket, valamint azok 

helyét és meghatározását, amelyek a kardiológiai diagnózis 

felállításához szükségesek. A kardiológiai alapvizsgálathoz tartoznak: 

vérnyomás mérés és az EKG kiértékelése. 

7.500 Ft 

  

Nőgyógyászati alapvizsgálat: 

Részletes anamnézis felvétel és alap orvosi vizsgálat (általános és 

szakmai előzmények). A nőgyógyászati alapvizsgálathoz tartoznak: 

tükörvizsgálat, colposcopia, exfoliativ citológia, STD szűrés, 

bimanuál vizsgálat, rectovaginális vizsgálat, emlővizsgálat. 

7.500 Ft 

  

Ortopédiai alapvizsgálat: 

Részletes anamnézis felvétel és alap orvosi vizsgálat. A beteg korábbi 

dokumentációjának és vizsgálati eredményeinek áttekintése. A 

fizikális vizsgálat a testalkat, testméretek, alaki eltérések és ízületek 

vizsgálatát, valamint a mozgásszervek regionális vizsgálatát 

tartalmazza. 

7.500 Ft 

  

Pszichiátriai alapvizsgálat: 

Részletes anamnézis felvétel és alap orvosi vizsgálat. 

Általános pszichiátriai tájékozódás, a beteggel történő kapcsolat 

kialakítása. 

7.500 Ft 

  

Rehabilitációs alapvizsgálat: 

Részletes anamnézis felvétele, a beteg korábbi vizsgálati 

eredményeinek és kezelésének áttekintése és a rehabilitáció alapjául 

szolgáló betegségnek megfelelő (mint pl. belgyógyászati, 

kardiológiai, neurológiai, ortopédiai, reumatológiai, traumatológiai 

stb.) szakma szerinti fizikális vizsgálat. 

7.500 Ft 

  

Reumatológiai alapvizsgálat: 

Részletes anamnézis felvétel és alap orvosi vizsgálat. A beteg korábbi 

dokumentációjának és vizsgálati eredményeinek áttekintése. A 

fizikális vizsgálat a testalkat, testméretek, alaki eltérések vizsgálatát, 

valamint a mozgásszervek teljeskörű fizikális vizsgálatát tartalmazza. 

Vélemény alkotás a beteg általános állapotáról és funkcionális 

képességeiről. 

7.500 Ft 

  

Sebészeti alapvizsgálat: 

Az anamnézis, heteroanamnézis felvétele, hasi szervek tapintásos 

vizsgálata, a panaszoknak megfelelő célzott vizsgálat 

(megtekintéssel, tapintással, mozgatással). 

7.500 Ft 

  

Szemészeti alapvizsgálat: 

Részletes anamnézis felvétel és alap orvosi vizsgálat. Az 

alapvizsgálathoz tartoznak: a szemmozgások vizsgálata, szemnyomás 

7.500 Ft 
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becslése digitálisan, réslámpa vizsgálat, szemfenék vizsgálat, 

fénytörés szubjektív meghatározása, ophthalmoscopia. 

  

Tüdőgyógyászati alapvizsgálat: 

Részletes anamnézis felvétel és alap orvosi vizsgálat – a beteg 

megtekintése, kopogtatása, meghallgatása, tapintása. 

7.500 Ft 

  

Urológiai alapvizsgálat: 

Részletes anamnézis felvétele mellett teljeskörű fizikális vizsgálat, 

mely a következőkből áll: a vesék, a hólyag, a herék, a mellékherék 

vizsgálata, a prosztata vizsgálata. 

7.500 Ft 

 

Diagnosztikai vizsgálatok térítési díjai: 

 

Röntgen vizsgálatok:  

Belső szervek vizsgálata (gyomor)     24.860 Ft 

Nyelési rtg. (kontrasztanyaggal)     22.700 Ft 

Mellkasfelvétel (AP/PA)       6.790 Ft 

Csípőízület (oldalanként)       5.970 Ft 

Nyaki gerinc          8.220 Ft 

Medence (AP)         7.590 Ft 

Lumbális gerinc        7.500 Ft 

Térd          7.400 Ft 

  

Ultrahang vizsgálatok:  

Hasi+kismedencei áttekintő komplex UH     15.420 Ft 

Nyaki lágyrészek UH vizsgálata      8.970 Ft 

Nyaki erek UH vizsgálata (egy oldal)     29.030 Ft 

Nyaki erek UH vizsgálata (két oldal)       48.620 Ft 

Pajzsmirigy UH vizsgálata       9.200 Ft 

Gyomor-bélrendszer UH vizsgálata       3.560 Ft 

Végtagi erek duplex UH vizsgálata (oldalanként)    12.960 Ft 

Csípő UH vizsgálat csecsemőnél      12.680 Ft 

  

Központi Laboratórium:  

Összfehérje meghatározása szérumban 360 Ft 

Albumin meghatározása szérumban, festékkötő módszerrel 450 Ft 

C reaktív fehérje (CRP) ultraszenzitív meghatározása 5.000 Ft 

Karbamid meghatározása szérumban 540 Ft 

Húgysav meghatározása 540 Ft 

Kreatinin meghatározása kinetikus Jaffé módszerrel, szérumban 360 Ft 

Összes bilirubin meghatározása szérumban 450 Ft 

Konjugált bilirubin meghatározása szérumban 630 Ft 

Glukóz meghatározása hexokináz módszerrel 450 Ft 

Trigliceridek meghatározása 540 Ft 

Összkoleszterin meghatározása 450 Ft 

HDL koleszterin meghatározása, direkt módszerrel 2.000 Ft 

Nátrium meghatározása szérumban 630 Ft 

Kálium meghatározása szérumban 630 Ft 

Összes kalcium meghatározása 710 Ft 
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Foszfor meghatározása szérumban 630 Ft 

Klorid meghatározása szérumban 630 Ft 

Magnézium meghatározása 710 Ft 

Albumin meghatározása immun módszerrel vizeletből 4.740 Ft 

Kreatinin meghatározása vizeletből, kinetikus Jaffé módszerrel 360 Ft 

Karbamid meghatározása vizeletben 540 Ft 

Húgysav meghatározása vizeletben 540 Ft 

Kalcium meghatározása vizeletben 710 Ft 

Foszfor meghatározása vizeletben 630 Ft 

Általános vizeletvizsgálat, üledék nélkül minimum 8 paraméter 890 Ft 

Vizelet üledék alakos elemek meghatározása automatával 3.800 Ft 

Széklet vér kimutatása, immunkémiai módszerrel 7.160 Ft 

Glükóz terhelés 2.050 Ft 

Tejsav dehidrogenáz (LDH) meghatározása 450 Ft 

Aszpartát-amino-transzferáz (ASAT, GOT) meghatározása 450 Ft 

Alanin-amino-transzferáz (ALAT, SGPT) meghatározása 450 Ft 

Kreatin-kináz (CK) meghatározása 1.160 Ft 

Gamma-glutamil-transzferáz meghatározása 540 Ft 

Alfa-amiláz meghatározása szérumban  1.790 Ft 

Alfa-amiláz meghatározása vizeletben és egyéb testnedvben 1.790 Ft 

Alkalikus foszfatáz meghatározása 360 Ft 

Mikroszkópos vizsgálat, tenyésztetlen anyagból 730 Ft 

Húgycsőváladék vizsgálata festett kenetben 710 Ft 

Anti-streptolizin O titer kvantitatív meghatározása 5.000 Ft 

Rheuma faktor kvantitatív meghatározása, immunkémiai módszerrel 7.340 Ft 

Terhességi próba immunológiai módszerrel 1.790 Ft 

Vérkép, automatával IV. 1.500 Ft 

Retikulocita számlálás automatával 3.570 Ft 

Vas meghatározása 710 Ft 

Totál transzferrin meghatározása 3.000 Ft 

Haemoglobin A1c meghatározás (HPLC módszerrel) 12.000 Ft 

Prothrombin meghatározása 2.000 Ft 

Aktivált parciális thromboplasztin idő 2.670 Ft 

Minőségi vérkép festése és kiértékelése 2.000 Ft 

   

Vérvétel (csövenként) 470 Ft 

Vérvétel ujjbegyből 120 Ft 

 

Kiegészítés: 

 

A mellékletben nem nevesített szolgáltatások esetén a térítési díj mértéke a mindenkori 

finanszírozási jogszabályban rögzített beavatkozásokhoz (WHO) rendelt pontszám 10-

szeresének megfelelő forintérték. 
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