
1. oldal 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Térítési díj ellenében igénybe vehető 
egészségügyi szolgáltatások szabályzata  

 
Szakorvosi Rendelőintézet Szigetszentmiklós 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hatályos: 

 
 
 
 
 
 
 
 

__________________________________ 
Jóváhagyta 

 
 
 



2. oldal 
 

 
 
 

Tartalomjegyzék 
 
1. Térítési díj ellenében igénybe vehető egészségügyi szolgáltatásokról szóló általános 
szabályok 
1.1. Szabályzat hatálya        3. oldal 
1.2. Irányadó jogszabályok        3. oldal 
 
2. Térítésköteles egészségügyi szolgáltatások     4. oldal 
 
3. Térítési díj fizetésére kötelezettek köre      4. oldal 
 
4. A térítési díj nyilvánosságra hozatalának módja     4. oldal 
 
5. A térítési díj megfizetésének és dokumentációjának rendje    
  

5.1. A térítési díj megfizetésének eljárása     4. oldal 
5.2. A térítési díj megfizetésének módja     5. oldal 
5.3. Egyéb szabályok        5. oldal 
 

6. Járóbeteg szakellátás és diagnosztikai szolgáltatások díjtételei    5. oldal 
 
7. Mellékletek                   10. oldal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. oldal 
 

1. Térítési díj ellenében igénybe vehető egészségügyi szolgáltatásokról szóló általános 
szabályok 
 
A térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról szóló 
284/1997. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. § (6) szerint: 
„Az egészségügyi szolgáltató hatáskörében megállapítható térítési díjak megállapításának, 
nyilvánosságra hozatalának és befizetésének rendjét, valamint a szolgáltató által megállapított 
térítési díj mérséklésére, illetve elengedésére vonatkozó rendelkezéseket a szolgáltató - a 
fenntartó által jóváhagyott - szabályzatban állapítja meg.” 

 
1.1 Szabályzat hatálya 
A térítési díj ellenében igénybe vehető egészségügyi szolgáltatásokról szóló szabályzatban 
(továbbiakban Szabályzat) írottakat kell alkalmazni a Szakorvosi Rendelőintézet 
Szigetszentmiklós (továbbiakban Intézet) 
 

 járóbeteg szakrendelőinek rendelésein 
 gondozói egységek rendelésein 
 foglalkozás-egészségügyi rendelésén 
 fogászati és szájsebészeti rendelésein. 

 
Jelen szabályzat kihirdetését követően valamennyi intézményi közalkalmazott, illetve az 
intézménnyel egyéb jogviszony alapján szerződésben levő személy, aki a Szabályzatban 
meghatározott, térítési díj ellenében végzendő ellátást, beavatkozást végezhet, a 
Szabályzatban írottak szerint köteles eljárni térítésköteles szolgáltatás végzése, illetve annak 
bizonylatolása, adminisztrálása során. 
 
A szabályzat hatálya kiterjed minden, a szolgáltatást igénybe vevő személyre, amennyiben a 
kötelező egészségbiztosítás ellátásai keretében igénybe nem vehető egészségügyi ellátást vesz 
igénybe az Intézetben. 
 
1.2 Irányadó jogszabályok  
 

 1997. évi LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól, valamint a 
végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII.1.) Korm. rendelet 

 284/1997. (XII.23.) Korm. rendelet a térítési díj ellenében igénybe vehető egyes 
egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról, 

 1408/71. EGK rendelet a szociális biztonságról, valamint a végrehajtásáról szóló 
574/72. EGK rendelet, 

 43/1999. (III.3.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási 
Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól, 

 a 46/1997. (XII.17.) NM rendelet a kötelező egészségbiztosítás terhére igénybe nem 
vehető ellátásokról 

 301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény 
végrehajtásáról   

 87/2004. ESzCsM rendelet A Magyar Köztársaság területén  tartózkodó, egészségügyi 
szolgáltatásra a társadalombiztosítás keretében nem jogosult személyek egészségügyi 
ellátásának egyes szabályairól, 

 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási 
finanszírozásának egyes kérdéseiről. 
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2. Térítésköteles egészségügyi szolgáltatások 
 
Térítésköteles minden olyan egészségügyi szolgáltatás, amelyet 
 

 a jogszabály részleges vagy kiegészítő térítési díj megfizetése mellett igénybe vehető 
egészségügyi szolgáltatásokként nevesít (lásd 1. sz. melléklet) 

 
 a jogszabály térítésköteles szolgáltatásként nevesít (2. sz. melléklet) 

 
 az egészségügyi szolgáltató – jogszabályi felhatalmazás alapján – térítési díj 

megfizetéséhez köt. 
 
3. Térítési díj fizetésére kötelezettek köre 
 

 azok a személyek, akik nem minősülnek biztosítottnak, illetve egészségügyi 
szolgáltatásra egyéb jogcímen sem jogosultak, és nem kötöttek megállapodást a saját 
egészségügyi ellátásuk biztosítására a tartózkodási helyük szerint illetékes 
fővárosi/megyei kormányhivatal egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szervénél 
(magyar állampolgároknál a jogviszony ellenőrzés alkalmával az OEP TAJ ellenőrző 
rendszere a „TAJ egyéb okból érvénytelen” visszajelzést adja)  
 

 különösen veszélyes (extrém) sportolás, szórakoztató-szabadidős tevékenység közben 
bekövetkezett baleset miatt szükségessé vált ellátások (3. sz. melléklet)  

 
 
4. A térítési díj nyilvánosságra hozatalának módja  
 

 A térítési díj ellenében igénybe vehető szolgáltatások térítési díját a betegek számára 
hozzáférhető módon kell nyilvánosságra hozni (1997. évi LXXXIII. tv. 25. §). 

 A Szabályzat teljes példányának az Intézet szolgáltatást nyújtó részlegeiben 
megtalálhatónak, és a páciensek számára hozzáférhetőnek kell lennie. 

 A vizsgálat megkezdése előtt a beteget szóban is tájékoztatni kell az elvégeztetni 
kívánt – nem életmentést szolgáló – vizsgálat, gyógykezelés díjáról. 

 A Szabályzatnak – a hatályba lépéssel egyidejűleg - meg kell jelennie az Intézet 
hivatalos honlapján is. 

 
5. A térítési díj megfizetésének és dokumentációjának rendje  
 
A térítési díj megfizetésének és dokumentációjának rendje a Szakorvosi Rendelőintézet 
Szigetszentmiklós Gazdálkodási Szabályzatában, Pénzkezelési Szabályzatában és Számviteli 
Politikájában foglaltak szerint történik. 
 
5.1.   A térítési díj megfizetésének eljárása 
 
A megfizetett térítési díj összegéről a „Pénzkezelési Szabályzat”-ban foglaltak alapján 
számlát kell kiállítani.  
 
A számlának tartalmaznia kell: 

 az ellátó intézmény adatait (neve, címe, adószáma) 
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 az igénybe vevő személy adatait (külföldi állampolgár esetén az útlevélszámot is) 
 az igénybe vett szolgáltatás SZJ számát, megnevezését, mennyiségét, annak díjszabás 

szerinti összegét. 
 

5.2. A térítési díj megfizetésének módja 
A beteg ellátásának megkezdése előtt az érintettet tájékoztatni kell a térítési díj várható 
mértékéről, majd a Pénzkezelési Szabályzatban rögzített jogosult a szolgáltatást igénybevevő 
részére számlát állít ki az 5.1. alatt felsorolt tartalommal. 
Ha az egészségügyi szolgáltatások elvégzése hatósági megkeresésre történik, a pénzügyi 
csoport a szolgáltatást végző egység azonnali tájékoztatása, igazolása alapján a térítési díjról 
számlát ad a megkereső hatóság felé. 

 a számla 1. példánya a betegé 
 a számla 2. példánya a pénztári befizetést igazoló nyugtához csatolandó 
 a számla 3. példánya az ellátást végző szakrendelés bizonylata 
 a számla 4. példánya a tömbben marad. 

A pénztári nyitva tartási időben a beteg által megfizetendő díjat a pénztárban, a 
Rendelőintézet Pénzkezelési Szabályzatában foglalt előírások szerint kell befizetni. 
 
Intézetünk főpénztárához kapcsolódóan a röntgen osztályon, a tüdőgondozóban, a 
fogászaton, és a belgyógyászaton is történik a hatályos térítési díj szabályzatban tételesen 
meghatározott térítési díj beszedés készpénzfizetési számla ellenében.  
Foglakozás-egészségügyi ellátáson a foglalkozás-egészségügyi vizsgálatok térítési díjának 
beszedése történik. 
Fenti szakrendelések csak a készpénzben teljesített befizetések beszedésére jogosultak.  
 
A pénztár zárása utáni rendelési időben az alábbi osztályokon történhet a hatályos térítési díj 
szabályzatban tételesen meghatározott térítési díj beszedése készpénzfizetési számla 
ellenében: röntgen, tüdőgondozó, belgyógyászat. 
 
 
5.3. Egyéb rendelkezések 

 A térítési díj fizetésével kapcsolatos elszámolási, befizetési rend betartását a gazdasági 
igazgató évente személyesen, vagy az általa megbízott személy útján ellenőrzi. 

 Az adott vizsgálatot végző osztály 1 esetre jutó közvetlen önköltségének 10%-os 
növekedése esetén a vizsgálati díjak mértékének felülvizsgálata szükséges. 

 Az újabb bevezetésre kerülő vizsgálati és terápiás beavatkozások besorolását és 
díjtételeik megállapítását a rendelések javaslata alapján folyamatosan el kell végezni. 

 A „Szabályzatban” megállapított térítési díjak méltányossági alapon történő 
mérséklése, vagy elengedése a Rendelőintézet főigazgatójának hatáskörébe tartozik. 

 
6.   A Szabályzat hatálya 
 

 Jelen Szabályzat a fenntartó által történő jóváhagyás napján lép hatályba.  
 Jelen Szabályzat hatálybalépésével egyidejűleg a Pest Megyei Közgyűlés által 2010. 

május 01-én jóváhagyott Térítési Díj Szabályzat hatályát veszti. 
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7.  Járóbeteg szakellátás és diagnosztikai szolgáltatás díjtételei  
 
Az egészségügyi szolgáltatásért fizetendő térítési díjtételek a kötelező egészségbiztosítás 
ellátásáról szóló 1997. évi LXXXIII. tv. (Ebtv), a térítési díj ellenében igénybe vehető egyes 
egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról szóló 284/1997. (XI.23.) Korm. rendelet, és A 
társadalombiztosítási támogatás,  valamint  a  gyógyászati  segédeszközök  árához  nyújtott  
támogatásról rendelkező 14/2007. (III. 14.) EüM. rendelet alapján kerülnek megállapításra. 

 
Vizsgálat (első; minden ellátási területen)       6.000 Ft 
 
Kontroll vizsgálat (minden ellátási területen)      4.000 Ft 
 
 
 Allergiavizsgálatok  

 Prick-teszt: 1 allergén         1.000 Ft 
 Epicutan teszt: 1 allergén                                                                       600 Ft 

 
Belgyógyászat 

 12-elvezetéses EKG         4.000 Ft 
 Vérnyomás 24 órás monitorozása (ABPM-vizsgálat)    8.000 Ft 
 Holter vizsgálat                  10.000 Ft 
 Terheléses EKG                  15.000 Ft 

 
Bőrgyógyászat 

 Epikután vizsgálat                  15.000 Ft 
 Ételsor                    12.000 Ft 
 Bőrelváltozás eltávolítása/db        5.000 Ft 
 Vírusos szemölcs eltávolítása       1.500 Ft 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7. oldal 
 

Fül-orr-gégészet   
 Eszközös vizsgálatok és biopsziák       4.000 Ft 
 Kisműtétek súlyossági foktól függően                                      7.000 –11.200 Ft 

(melléküreg punkció, paracentezis, idegentest eltávolítás, orrvérzés réteges 
tamponálása, külső fül varrása, stb.) 

 
 
Gasztroenterológia 

 Gasztroszkópia                10.000 Ft 
 
 
Gyógytorna, fizikoterápia 

 Csoportos torna (1 alkalom)      1.200 Ft 
 Egyéni torna        1.500 Ft 
 Elektromos kezelés       1.200 Ft 

Laboratórium 
 Laboratóriumi diagnosztikai szolgáltatás tételeinek 1 pontra jutó Ft értéke: a 

mindenkor érvényes OENO kódhoz rendelt német-pont érték szorozva 4,5-tel 
 
Nőgyógyászat 

 Szakvizsgálat rákszűréssel      7.000 Ft 
 Kontroll vizsgálat       3.000 Ft 
 Tanácsadás         1.400 Ft 
 IUD-eltávolítás       4.000 Ft 
 Hüvelyből idegentest eltávolítása     4.000 Ft 
 Gyógyászati segédeszköz beállítása     3.000 Ft 
 Vírusos szemölcs eltávolítása, ecsetelés    3.000 Ft 
 Portio erosio laser műtéttel      8.000 Ft 

 
ODM 

 Kar          2.100 Ft 
 Kar, gerinc, csípő        5.600 Ft 
 Teljes test (csont, zsír, izom %-os megoszlásának vizsgálata)        11.200 Ft 

 
Reumatológia 

 Ambuláns lokális beavatkozások, egyszerű (pl.: im. injekció )      700 Ft 
 Ambuláns lokális beavatkozások, speciális (pl.: ízületi punkció-,  

injekció, paravertebrális blokád, soft-laser kezelés)                         4.000 Ft 
 
Röntgen felvétel 

 Irányonként         3.000 Ft 
 Kétirányú esetén       6.000 Ft 
 Mammográfia        6.000 Ft 
 Mellkas        4.000 Ft 
 Natív has        4.000 Ft 
 Natív vese        4.000 Ft 
 Borda         4.000 Ft 
 OP-röntgen leletezés nélkül                              4.000 Ft 
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 Beteg kérésére a röntgen felvételről/felvételekről CD készítése    700 Ft 
(a díjfizetés alól kivételt képez amennyiben a beküldő orvos írásban kéri a felvételek 
CD lemezen történő kiadását) 

 Beteg kérésére OP felvételről CD készítése leletezés nélkül 4.000 Ft 
 Tüdőszűrés (mellkas szűrővizsgálat) 1.700 Ft, kivéve, ha kötelezően elrendelt 

szűrővizsgálat keretében (18/1998. (VI. 3.) NM rendelet), vagy jogszabály által előírt 
szakképzési intézményekben és felsőoktatási intézményben oktatásban részesülők 
szakmai alkalmassági vizsgálatai keretében kerül sor rá (2011. évi CLXXXVII. tv 
4§.(1) bekezdés a)-b) pontja), (35/2013. Korm. rendelet)  

 
Sebészet és orthopédia 

 Eszközös invazív vizsgálat                 10.000 Ft 
 Egyszerű sebellátás, bőrvarrat       7.000 Ft 
 Kisműtétek súlyossági foktól függően                 11.200 –21.000 Ft 
 Gipszelés          5.000 Ft 

 
Szövettani vizsgálatok 
 

 Gynecocytologiai kenet vizsgálat         750 Ft 
 Egyéb cytologiai anyag vizsgálata (pl. vizelet, aspiratum, stb.)        2.100 Ft 
 Kórszövettani vizsgálat                                                                      2.500 Ft 

 
Ultrahang vizsgálatok 

 Kismedence          4.100 Ft 
 Has           6.400 Ft 
 Emlő+axilla          8.500 Ft 
 Alsóvégtagi duplex         6.400 Ft 
 Pajzsmirigy          6.000 Ft 
 Carotis doppler         8.000 Ft 
 Szív                    12.000 Ft 
 Hüvelyi          6.000 Ft 
 Nyaki lágyrész         6.000 Ft 
 Nyálmirigy          1.800 Ft 
 Izület           4.400 Ft 
 

Kontrasztanyagos vizsgálatok 
Nyelés           6.000 Ft 
Gyomor           8.000 Ft 
Iv. urográfia                   10.000 Ft 

 
Orvosi szakvéleményezés 
 
Jogszabály által elrendelt vagy egyéb orvosszakértői vizsgálatok és 
szakvéleményezés, kivéve, ha a vizsgálatra és szakvéleményezésre 
társadalombiztosítási vagy szociális juttatásra, kedvezményre való 
jogosultság megállapítása céljából kerül sor  (lásd 2. sz. melléklet: 
284/1997. (XII. 23.) Korm. rendelet 2.sz. melléklete 10. pont) 
 
 

7.200 Ft 
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Szemészet 

 Eszközös vizsgálatok       3.000 Ft 
 Kisműtétek súlyossági foktól függően                                       7.000 –11.200 Ft 

 
Tüdőgyógyászat 

 Légzésfunkciós vizsgálat      5.000 Ft 
 Konzílium        3.000 Ft 
 

Tüdőgondozó 
 Tüdőszűrés: lásd a röntgen felvétel címszó alatt! 

 
Urológia: 

 Cisztoszkópia        8.000 Ft 
 Ambuláns műtétek (súlyossági foktól függően)                         11.200 –21.000 Ft 

 
Egynapos sebészet  

 OEP HBCS szorzó két és félszerese 
 
 
 
Nappali ellátás 
A nappali ellátás keretében történő infúziós kezelések díja:  

 a felhasznált gyógyszer ára +kezelésenként 2500 Ft 
 

Foglalkozás-egészségügyi ellátás 
 

 A munkáltatók, a kormányhivatalok, a járási hivatalok esetében a 89/1995. (VII. 
14.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdésében meghatározott foglalkozási osztályokban 
az alábbi díjtételek érvényesek a Magyar Orvosi Kamara Foglalkozás-egészségügyi 
Szekciójának javaslata alapján: 

 
„D” foglalkozási osztály:                                   20.000 Ft/fő/év 
„C” foglalkozási osztály:                                  20.000 Ft/fő/év 
„B” foglalkozási osztály:                                  24.000 Ft/fő/év 
„A” foglalkozási osztály:                                  24.000 Ft/fő/év 

 
 

 A foglalkoztathatósági szakvéleményezés díjtétele a térítési díj ellenében igénybe 
vehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról szóló 284/1997. (XII. 23.) 
Korm. rendelet 2.sz. melléklete szerint: 

 
a) közfoglalkoztatási jogviszonyhoz szükséges szakvélemény  

   esetén 1.900 Ft/fő/eset 
  

b) a büntetésként kiszabott közérdekű munka végrehajtásához szükséges  
   szakvélemény esetén  1.900 Ft/fő/eset 

 
c) az a) és a b) pontban nem említett esetben 3.300 Ft/fő/eset 
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 A munkaügyi központ által - eltérő megállapodás hiányában - fizetendő díjak a 
89/1995 (I.27.) Korm. rendelet alapján: 
- szakmai alkalmasság vizsgálata beiskolázás előkészítése  

érdekében        2.500 Ft/fő/eset 
- szakmai alkalmasság vizsgálata munkaközvetítés előkészítése  

érdekében        2.800 Ft/fő/eset 
 

 Járványügyi érdekből kiemelt munkakörökben dolgozók, tanulók számára kiállított 
„Egészségügyi nyilatkozat” (= „Egészségügyi kiskönyv”)  
kiállításának díja:        3.000 Ft/fő/eset 

 
 Szakképző intézmények által OKJ képzés keretében beutalt személyek szakmai 

alkalmassági vizsgálata:       5.000 Ft fő/eset 
 
 

 A gépjárművezetői, belvízi hajózási szolgálati és belvízi kedvtelési célú vízijármű-
vezetői alkalmassági vizsgálat, III. és IV. osztályú tengeri kedvtelési célú tengeri 
vízijármű-vezetők időszakos és soron kívüli alkalmassági vizsgálata, lőfegyvertartásra 
való alkalmassági vizsgálat díját a 284/1997. (XII. 23.) Korm. rendelet  2. sz. 
melléklete tartalmazza (lásd 2. sz. melléklet) 
 
 
 

Adatszolgáltatással kapcsolatos térítési díjak 
 

1. Papíralapú dokumentáció másolása 
 

A/4 (oldalanként):                               100 Ft 
 

A/3 (oldalanként) :        200 Ft 
 

2. Elektronikus másolat- CD/DVD (CT, MR, ultrahang felvételek)  700 Ft/db 
 
 

Külföldiek ellátása 
 
Külföldiek ellátása során az OEP honlapján közzétett, „Tájékoztató a magyar 
egészségbiztosítás szolgáltatásainak nyújtására szerződött szolgáltatók számára az Európai 
Gazdasági Térség tagállamaiból, Svájcból valamint a Magyar Köztársasággal egészségügyi 
ellátásra vonatkozó egyezményt kötött államokból érkező személyek egészségügyi 
ellátásáról” című nyomtatvány az irányadó, amely a következő linken érhető el: 
http://www.oep.hu/felso_menu/szakmai_oldalak/nemzetkozi_ugyek/tajekoztato_a_magyar_e
gesezesegbiztositas_szolg.html  



11. oldal 
 

1. sz. melléklet 
 

 
A biztosított által részleges és kiegészítő térítés mellett igénybe vehető egészségügyi 

szolgáltatások 
(1997. évi LXXXIII. tv. 23. -23/A. §) 

 
 
A biztosított részleges térítés mellett jogosult 

 18 éves életkor alatt fogszabályozó készülékre; 
 a rágóképesség helyreállítása érdekében jogszabályban meghatározott típusú 

fogpótlásra; 
 külsődleges nemi jellegek megváltoztatására irányuló beavatkozásra, kivéve, ha 

fejlődési rendellenesség miatt a genetikailag meghatározott nem külsődleges jegyeinek 
kialakítása a cél. 
 

A biztosított kiegészítő térítési díj mellett jogosult 
 az egészségügyi ellátás keretében saját kezdeményezésére igénybe vett egyéb 

kényelmi szolgáltatásokra, és amennyiben állapota indokolja, az e feladatra 
finanszírozott szolgáltatónál ápolás céljából történő elhelyezésre és ápolásra, ideértve 
a szükséges gyógyszereket és az étkezést is. 
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2.sz. melléklet 
 
A kötelező egészségbiztosítás ellátásai keretében igénybe nem vehető egyes egészségügyi 

szolgáltatások térítési díja 
(284/1997. (XII. 23.) Korm. rendelet 2.sz. melléklete) 

 
 

1. 
Lőfegyvert munkakörükből eredően tartani szándékozó, illetve tartó 
személyek (I. csoport) lőfegyvertartásra való egészségi 
alkalmasságának pszichológiai vizsgálata 

 

 

  
a) első fokon   7 200 Ft 

 

  
b) másodfokon 12 000 Ft 

 

2.  
Lőfegyvert tartani szándékozó, illetve tartó személyek (II. 
csoport) lőfegyvertartásra való alkalmassági vizsgálata  

 

 
A. orvosi alkalmassági vizsgálat 

 
 

  
a) ha a 40. életévét még nem töltötte be: 

 
 

   
aa) első fokon   7 200 Ft 

 

   
ab) másodfokon 10 800 Ft 

 

  
b) ha a 40. életévét betöltötte, de a 60. életévét még nem érte el: 

 
 

   
ba) első fokon   4 800 Ft 

 

   
bb) másodfokon   7 200 Ft 

 

  
c) ha a 60. életévét betöltötte, de a 70. életévét még nem érte el: 

 
 

   
ca) első fokon   2 500 Ft 

 

   
cb) másodfokon   4 800 Ft 

 

  
d) ha a 70. életévét betöltötte: 

 
 

   
da) első fokon   1 700 Ft 

 

   
db) másodfokon   3 200 Ft 

 

 
B. pszichológiai alkalmassági vizsgálat 

 
 

   
a) első fokon   7 200 Ft 

 

   
b) másodfokon 12 000 Ft 
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3.  
Gépjármű-vezetői, belvízi hajózási szolgálati és belvízi kedvtelési 
célú vízijármű-vezetői alkalmassági vizsgálat  

 

  
a) ha 40. életévét még nem töltötte be: 

 
 

   
aa) első fokon   7 200 Ft 

 

   
ab) másodfokon 10 800 Ft 

 

  
b) ha 40. életévét betöltötte, de a 60. életévét még nem érte el: 

 
 

   
ba) első fokon   4 800 Ft 

 

   
bb) másodfokon   7 200 Ft 

 

  
c) ha a 60. életévét betöltötte: de a 70. életévét még nem érte el: 

 
 

   
ca) első fokon   2 500 Ft 

 

   
cb) másodfokon   4 800 Ft 

 

  
d) ha a 70. életévét betöltötte: 

 
 

   
da) első fokon   1 700 Ft 

 

   
db) másodfokon   3 200 Ft 

 

4. Alkohol szintjének kimutatása érdekében végzett vér- és vizeletvétel 
  4 800 Ft 
 

 
5. Kábítószer szintjének kimutatása érdekében végzett 

 
 

  
a) vérvétel   3 200 Ft 

 

  
b) vizeletvétel 

  1 600 Ft 
 

 

6. Látlelet készítése és kiadása 
  3 500 Ft 
 

 

7. Részeg személy detoxikálása 
  7 200 Ft 
 

 

8. Kábítószer hatása alatt álló személy akut ellátása 
  7 200 Ft 
 

 
9. Tengeri hajózási egészségi alkalmassági vizsgálat 

 
 

  
a) tengeri hajózási szolgálatot teljesítő személy alkalmassági 
vizsgálata  
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aa) az egészségi alkalmasság első vizsgálata 19 200 Ft 

 

   
ab) 

az egészségi alkalmasság időszakos vagy soron kívüli 
vizsgálata 

15 600 Ft 

 

  
b) I. és II. osztályú tengeri kedvtelési célú tengeri vízijármű-
vezetők alkalmassági vizsgálata  

 

   
ba) az egészségi alkalmasság első vizsgálata 12 000 Ft 

 

   
bb) 

az egészségi alkalmasság időszakos vagy soron kívüli 
vizsgálata 

  9 700 Ft 

 

  
c) III. és IV. osztályú tengeri kedvtelési célú tengeri vízijármű-
vezetők alkalmassági vizsgálata  

 

   
ca) az egészségi alkalmasság első vizsgálata   9 700 Ft 

 

   
cb) 

az egészségi alkalmasság időszakos vagy soron kívüli 
vizsgálata 

  7 200 Ft 

 

10. 

Igazságügyi szakértői tevékenység kivételével jogszabály által 
elrendelt vagy egyéb háziorvosi, orvosszakértői vizsgálatok és 
szakvéleményezés, kivéve, ha a vizsgálatra és szakvéleményezésre 
társadalombiztosítási vagy szociális juttatásra, kedvezményre való 
jogosultság megállapítása céljából kerül sor 
 

  7 200 Ft 

 
11. Hivatásos sportolók sportegészségügyi vizsgálata   9 700 Ft 

 

12. Hivatásos sportolók további sportegészségügyi szakvizsgálata 

Az adott ellátásnak 
a 
közfinanszírozásban 
érvényesíthető díja 

 
13. Repülő-egészségügyi alkalmassági vizsgálat 

 
 

  
a) 1. egészségügyi osztály 

 
 

   
aa) 

első, illetve kibővített (terheléses EKG, teljes körű 
szemészeti vagy teljes körű fül-orr-gégészeti 
vizsgálatra is kiterjedő) vizsgálat 

28 700 Ft 

 

   
ab) időszakos vizsgálat 16 100 Ft 

 

  
b) 2. egészségügyi osztály 

 
 

   
ba) 

első, illetve kibővített (terheléses EKG vizsgálatra is 
kiterjedő) vizsgálat 

13 800 Ft 
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bb) időszakos vizsgálat   9 200 Ft 

 

  
c) 3. egészségügyi osztály 

 
 

   
ca) 

első, illetve kibővített (terheléses EKG, teljes körű 
szemészeti vagy teljes körű fül-orr-gégészeti 
vizsgálatra is kiterjedő) vizsgálat 

28 700 Ft 

 

   
cb) időszakos vizsgálat 

16 100 Ft 
 

 

14. 

Az a mellkas-szűrővizsgálat (tüdőszűrés), melynek igénybevételére  
 
a./ 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  
 
b./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  
 
c./ nem jogszabály által előírt, a szakképzésről szóló 2011. évi 
CLXXXVII. törvény 4. § (1) bekezdés a)-b) pontja szerinti 
szakképzési intézményekben és felsőoktatási intézményben 
oktatásban részesülők szakmai alkalmassági vizsgálatai keretében 
kerül sor. 
 

  1 700 Ft 

 
15.  A foglalkoztathatóság szakvéleményezése 

 
 

  
a) 

közfoglalkoztatási jogviszonyhoz szükséges szakvélemény 
esetén 
 

1900 Ft/fő/eset 

 

  
b)  

a büntetésként kiszabott közérdekű munka végrehajtásához 
szükséges szakvélemény esetén 
 

1900 Ft/fő/eset 

 

  
c) az a) és a b) pontban nem említett esetben 3300 Ft/fő/eset 

 
     

 

16. 

Járványügyi érdekből nem kötelező védőoltással történő immunizálás, 
kivéve 
 
a) a térítésmentes védőoltással történő immunizálást és 
 

2 000 Ft 
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b) az a) pont hatálya alá nem tartozó körben is - a pneumococcus 
baktérium, a human papilloma vírus és az influenza megbetegedés 
elleni immunizálást 
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3. sz. melléklet 

Extrém sportok 

Nem vehetők igénybe az E. Alap terhére a külön jogszabályban (217/1997. (XII. 1.) Korm. 
rendelet, lásd lent)) meghatározott különösen veszélyes (extrém) sportolás, szórakoztató-
szabadidős tevékenység közben bekövetkezett baleset miatt szükségessé vált ellátások 
(1997. évi LXXXIII. törvény 18. §. (6) e)). 

Különösen veszélyes (extrém) sportnak, szórakoztató-szabadidős tevékenységnek minősül 
(217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet 5/B. § (1)): 

 
a) vízisízés, 
b) jet-ski, 
c) vadvízi evezés, 
d) hegy- és sziklamászás az V. foktól, 
e) magashegyi expedíció, 
f) barlangászat, 
g) bázisugrás, mélybe ugrás (bungee jumping), 
h) falmászás, 
i) roncsautó (auto-crash) sport, rally, 
j) hőlégballonozás, 
k) félkezes és nyílttengeri vitorlázás,  
l) sárkányrepülés, ejtőernyőzés, paplanernyőzés, műrepülés 

 
 


