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A HÁZIORVOSI RENDELŐBEN TÉRÍTÉSI DÍJ ELLENÉBEN 
IGÉNYBE VEHETŐ SZOLGÁLTATÁSOK TÉRÍTÉSI DÍJAI 

érvényes 2015. augusztus 1-től 
 

I. Egészségügyi alapellátás keretében nyújtott szolgáltatások 
A, Gépjárművezetői alkalmassági vizsgálat 1. csoportban, belvízi hajózási 

szolgálati és belvízi kedvtelési célú vízijármű-vezetői alkalmassági vizsgálat 

50 éves korig max. 10 évre 7.200-Ft 

50-60 éves korig max. 5 évre 4.800-Ft 

60-70 éves korig max. 3 évre 2.500-Ft 

70 éves kor felett max. 2 évre 1.700-Ft 

B, Gépjárművezetői alkalmassági vizsgálat 2. csoportban 

60 éves korig max. 5 évre 7.200-Ft 

60 éves kor felett max. 2 évre 2.500-Ft 

C, Vizsgálat lőfegyvertartáshoz II. alkalmassági csoportban  

40 éves korig 10 évre 7.200-Ft 

40-60 éves korig 5 évre 4.800-Ft 

60-70 éves korig 3 évre 2.500-Ft 

70 éves kor felett 2 évre 1.700-Ft 

D, Egyéb rendeletek által meghatározott szolgáltatások díjai 

Véralkohol vizsgálata 4.800-Ft 

Kábítószer szintjének kimutatása vizeletből 1.600-Ft 

Látlelet készítése és kiadása 3.500-Ft 

Járványügyi érdekből nem kötelező védőoltással 
történő immunizálás (előzetes vizsgálat, 
dokumentálás), kivéve 

a) a térítésmentes védőoltással történő 
immunizálást és 
b) – az a) pont hatálya alá nem tartozó körben 
is – a pneumococcus, a HPV és az influenza 
megbetegedés elleni immunizálást 

2.000-Ft 

E, Orvosi vizsgálatok, otthoni betegellátások 
Praxisunkhoz bejelentkezett, gondozás alatt álló pácienseink otthoni ellátása, illetve a praxis 

ellátási körzetében élő személyek akut ellátása térítési díj nélkül történik munkaidőben 

Személyi higiénés vizsgálat (egészségügyi 
kiskönyv kiállítása) 

2.500-Ft 

EU-s egészségbiztosítással nem rendelkező, 
külföldi személyek otthoni orvosi ellátása 

14.400-Ft 

EU-s egészségbiztosítással nem rendelkező, 
külföldi személyek rendelői orvosi ellátása 

7.200-Ft 

Háziorvosi praxisunkhoz nem tartozó páciens 
ellátása, gyógykezelésével vagy gondozásával 
kapcsolatos tanácsadás (másodvélemény) 

7.200-Ft 

 



Otthoni ellátás a praxishoz tartozó páciens 
kezdeményezésére (kényelmi okból, egészségi 
állapota által nem indokolt esetben)  

betegvizsgálat, gyógyszerrendelés, 
igazolások kiadása, injekció beadása, 
kötözés, vérvétel stb.) 

orvos által 
4.800-Ft 

nővér által 
2.500-Ft 

Rendelői ellátás a praxishoz tartozó páciens 
kezdeményezésére (egészségi állapota által nem 
indokolt esetben)  

EKG vizsgálat, vércukor- , vizeletvizsgálat, 
vérvétel,stb.) 
Infúziós kúra (alkalmanként + az infúziós 
szerelék és a beadandó gyógyszer 
mindenkori beszerzési költsége) 
Bioptron lámpa kezelés (alkalmanként) 

1.000-Ft 

E, Háziorvosi igazolások, szakvélemények elkészítés, kiadása 

Foglalkoztathatóság szakvéleményezése  

közfoglalkoztathatósághoz 1 évre 1.900-Ft 

közérdekű munkavégzéshez 1 évre 1.900-Ft 

munkáltató kérésére 1 évre 3.300-Ft 

Szakvélemény elkészítése, igazolás kiadása 
társadalombiztosítási- vagy szociális juttatásra, 
kedvezményre való jogosultság megállapítása 
céljából: 

közgyógyellátási igazolvány, orvosszakértői 
vizsgálat, munkaképesség csökkenés 
megállapítása, fogyatékossági támogatás 
megítélése, gyógyszersegély, szociális 
otthoni elhelyezés, ebédkihordás, stb. 

ingyenes 

Gyógyszerkiviteli igazolás külföldi úthoz 
ellenőrzött szert használó páciens részére 

ingyenes 

Igazolás kiadása (+ orvosi vizsgálat) 
biztosítók részére (biztosítás kötése előtt, 
baleseti kárigényhez, stb.)  
külföldi munkavállaláshoz magyar nyelven 
(+ az idegen nyelvű fordítás költsége) 

7.200-Ft 

Igazolás kiadása 
egészségpénztáraknak gyógyászati 
segédeszköz vásárlásához, fizioterápiás 
szolgáltatások igénybevételéhez, 
gyógykezeléshez, stb.) 

2.500-Ft 

Elveszett egészségügyi dokumentumok pótlása, 
másolat kiadása 

oltási kiskönyv, beutalók, igazolások, 
receptek, táppénzes szelvények stb. 

2.500-Ft 

II. Foglalkozás-egészségügyi alap- és szakellátás keretében 
nyújtott szolgáltatások a praxis pácienseinek  

Szakmai alkalmasság vizsgálata 5.000-Ft 

Munkaköri alkalmasság vizsgálata 5.000-Ft 

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

szolgáltatások térítési díjáról (2. sz. melléklet) alapján 


