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1. HBCS teljesítménydíj 
Az aktuális HBCs és az aktuális országos súlyszám forintérték 

szorzatának 50 %-kal növelt értéke (198 000×1,5). 
297 000 Ft/HBCs 

 

2. Krónikus ápolási nap díja 
Az aktuális súlyozott krónikus nap díjának 50 %-kal növelt 

értéke (6 600*1,5). 
9900 Ft/krónikus nap 

 

3. Járóbeteg teljesítménydíja 
Az aktuális Német pont és az aktuális országos NP forintérték 

szorzatának 50 %-kal növelt értéke (1,98×1,5). 
2,97 Ft/NP 

 

4. Normatív napon túli ápolás díja 
 10 000 Ft/ápolási nap 

 

 

 

5. Foglalkozás-egészségügyi szolgáltatások díjai 
89/1995. (VII.14.) Korm. rendeletben közölt díjtól eltérő, külön jogszabályi előírás vagy a 

munkáltatóval kötött megállapodás szerinti díjak. 

foglalkozás-egészségügyi osztály „A”: 
Aktuális díjak a 

Foglalkozás-egészségügyi 

szolgálatnál elérhetők. 

„B”: 

„C”: 

„D”: 
 

Orvosi alkalmassági vizsgálatok díjai 
Egészségügyi dolgozó nem szervezett munkavégzéséhez 

(mindenkori „B” kategória) 

Aktuális díjak a 

Foglalkozás-egészségügyi 

szolgálatnál elérhetők. 

Lőfegyvertartáshoz (mindenkori „B” kategória) 

Nehézgépkezelői (mindenkori „B” kategória) 

Tanfolyamra jelentkezőknek 

Háziorvos (egyéb praxis) 

Szakmai alkalmassági vizsgálat beiskolázás előkészítése 

érdekében (89/1995. (VII.14.) Korm. rendelet.) 

Szakmai alkalmassági vizsgálat munkaközvetítés 

előkészítése érdekében (89/1995. (VII.14.) Korm. rendelet.) 

 

Foglalkoztathatóság szakvéleményezése 
284/1997. (XII.23.) Kormányrendeletben meghatározott térítési díj 

a) közfoglalkoztatási jogviszonyhoz szükséges szakvélemény 

esetén 
1 900 Ft/fő/eset 
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b) a büntetésként kiszabott közérdekű munka végrehajtásához 

szükséges szakvélemény esetén 
1 900 Ft/fő/eset 

c) az a) és b) pontban nem említett esetben 3 300 Ft/fő/eset 
 

 

6. Gépjármű-vezetői egészségügyi alkalmassági vizsgálathoz, 

szakorvosi vélemény készítése 
Aktuális díj a Foglalkozás-egészségügyi szolgálatnál elérhető. 

 

 

 

7. Gépjármű-vezetői alkalmassági vizsgálat 
284/1997. (XII.23.) Kormányrendeletben meghatározott térítési díj 

Ha az 50. életévét még nem töltötte be, első fokon: 

másodfokon: 

7 200 Ft 

10 800 Ft 
Ha 50. évet betöltötte, de a 60. évet még nem érte el, első fokon: 

másodfokon: 

4 800 Ft 

7 200 Ft 
Ha a 60. életévét betöltötte, de a 70. évet még nem érte el, első fokon: 

másodfokon: 

2 500 Ft 

4 800 Ft 
Ha a 70. életévét betöltötte, első fokon: 

másodfokon: 

1 700 Ft 

3 200 Ft 
 

 

 

 

8. HCV-szűrővizsgálat vérvételi díja 
 4 000 Ft 

 

 

 

 

9. Alkohol szintjének kimutatása érdekében végzett vér- és 

vizeletvétel 
284/1997. (XII.23.) Kormányrendeletben meghatározott térítési díj 4 800 Ft 

 

 

 

10. Részeg személy detoxikálása 
284/1997. (XII.23.) Kormányrendeletben meghatározott térítési díj 7 200 Ft 
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11. Kábítószer szintjének kimutatása érdekében végzett vér- és 

vizeletvétel 
284/1997. (XII.23.) Kormányrendeletben meghatározott térítési díj  

vérvétel: 3 200 Ft 
vizeletvétel: 1 600 Ft 

 

 

 

12. Kábítószer hatása alatt álló személy akut ellátása 
284/1997. (XII.23.) Kormányrendeletben meghatározott térítési díj 7 200 Ft 

 

 

 

 

13. Látlelet készítése és kiadása 
284/1997. (XII.23.) Kormányrendeletben meghatározott térítési díj 3 500 Ft 

 

 

 

 

14. Mellkas-szűrővizsgálat (tüdőszűrés) 
284/1997. (XII.23.) Kormányrendeletben meghatározott térítési díj 

Nem tartozik ide: 
- az egészségügyi hatóság által a fertőző betegségek és a járványok megelőzése 

érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló miniszteri rendelet szerint 

kötelezően elrendelt szűrővizsgálat 

- 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 

- nem jogszabály által előírt, a szakképző intézményben és felsőoktatási intézményben 

oktatásban részesülők szakmai alkalmassági vizsgálata. 

 

 

1 700 Ft 

 

 

 

15. Tüdőgyógyászati röntgenvizsgálat 
(nem szűrővizsgálat) 3 000 Ft/fő 
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16. Adatkérés egészségügyi dokumentációból 
Az érintettnek az (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (általános 

adatvédelmi rendelet) 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott, az adatkezelés tárgyát képező 

személyes adatok minden további másolatért miniszteri rendeletben meghatározott 

költségelemek alapján díjat kell fizetni. 

Dokumentáció kiadás esetében – amennyiben térítésköteles a szolgáltatás – a térítési 

díjak az alábbiak:  

A/4 100 Ft/oldal 

A/3 200 Ft/oldal 

Teljes kórlap-dokumentáció másolat 2000 Ft 

Mikrofilm kártyáról történő másolat kiadása 1500 Ft/oldal 

Elektronikus másolat (CD, DVD) 700 Ft/darab 

Pontos születési dátum (óra/perc) 5000 Ft 

Postaköltség 800 Ft 
 

 

 

17. Fogászat-szájsebészeti ellátások 
Fogászat-szájsebészeti ellátások. (2007. május 1-től érvényes árak)  
kezelés megnevezése kezelés ára Ft 

Szakvélemény írásban (társszakmák, biztosító, igazságügy kérésére) 4000 

Extractio frontfog, sürgősségi ellátás keretébe nem tartozó 3000 

Fogeltávolítás őrlő, vagy kisőrlőfog, sürgősségi ellátás keretébe nem tartozó 4000 

Amalgam tömés készítése maradó fogban egy felszínen 3000 

Amalgam tömés készítése maradó fogban több felszínen 4500 

Esztétikus tömés készítése maradó fogban egy felszínen 5500 

Esztétikus tömés készítése maradó fogban több felszínen 7000 

Gyökértömés frontfogakba fedőtöméssel 10 000 

Őrlőfog gyökértömés fedőtöméssel 12 000 

1 db intraorális röntgenfelvétel 1500 

Ráharapásos röntgenfelvétel (felvételenként) 1500 

Panoráma rtg. kép két állcsontról (orthopantomogramm) 3000 

A-P koponyafelvétel fogászati röntgenben 3000 

Teleröntgen felvétel 3000 

Implantátum helyének, típusának meghatározása (vizsgálat) 5000 

Csontágy preparálása enossealis implantátum számára 10 000 

Enossealis implantátum behelyezése 5000 

Implantátum szabaddá tétele és szekunder rész behelyezése 4000 

Szekunder rész cseréje összetett implantátumnál 4000 

Enossealis implantátum eltávolítása 8000 
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Fogászat-szájsebészeti ellátások. (2007. május 1-től érvényes árak)  
kezelés megnevezése kezelés ára Ft 

Csontpótló anyag behelyezése (foganként) 6000 

Excisio 1500 

Megnyílt arcüreg sebészi zárása 10 000 

Periapicalis excochleatio, gyökércsúcs rezekció 8000 

Retrográd gyökértömés 5000 

Cystectomia 8000 

Orális plasztika 10 000 

Fogreplantáció 8000 

Vaporisatio, lézer, kryo, elektrokauter 10 000 

Foggyökér dissectio 6000 

Frenulectomia, frenulotomia 6000 

Írásbeli ajánlat a fogszabályozó kezelés módjára és költségeire 2000 

Egyik állcsontra lokalizálódott fogazati rendellenesség fogszabályozó kezelése 

(kisfokú eltérés) 
35 000 

Egyik állcsontra lokalizálódott fogazati rendellenesség fogszabályozó kezelése 

(közepes fokú eltérés) 
42 000 

Egyik állcsontra lokalizálódott fogazati rendellenesség fogszabályozó kezelése 

(nagyfokú eltérés) 
48 000 

Állcsontok közötti szabályos harapási forma beállítása fogszabályozással 

(kisfokú eltérés) 
42 000 

Állcsontok közötti szabályos harapási forma beállítása fogszabályozással 

(közepes fokú eltérés) 
48 000 

Állcsontok közötti szabályos harapási forma beállítása fogszabályozással 

(nagyfokú eltérés) 
60 000 

Fogszabályozó kezelés folyamatának ellenőrzése, aktiválása rögzített 

készüléknél 
1500 

Egy leesett bracket ismételt felragasztása 1800 

Egy leesett gyűrű ismételt felragasztása 1500 

Egy leesett szekciós ív ismételt bekötése 1800 

Egy kiszabadult teljes ív ismételt bekötése minden fogcsoporthoz  1800 

Retineált helyzetben lévő maradó fog (metsző, szemfog) fokozatos 

helyrevitele 
31 000 

Diasthema zárása, önálló kezelés 24 000 

Ideiglenes korona, híd készítése 2400 

Korona készítés, öncélú, kapocstartó vagy támasztó 3600 

Teleszkóp készítése fogsor rögzítésére, illetve megtámasztására 5000 

Csapos műcsonk készítése 4200 

Speciális fixpótlások készítése horgonykoronánként 5000 

Hídtagok adaptálása (hídtest tagonként) 2400 

Részleges foghiány pótlása akrilát alaplemezzel 10 200 
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Fogászat-szájsebészeti ellátások. (2007. május 1-től érvényes árak)  
kezelés megnevezése kezelés ára Ft 

Részleges foghiány pótlása fémlemezzel 10 200 

Teljes fogsor készítése 12 000 

Fogsor alábélelése direkt vagy indirekt módon 4200 

Fogsor javítása lenyomat alapján (törés, kapocs, műfogpótlás) 1500 

Harapásemelő készítése 5400 

Fogvédő készítése sportolóknak 5400 

Korona eltávolítás (koronánként) 1200 

Lézer kezelés (soft) 1200 

A feltüntetett díjak a fogtechnikai termékek árát nem tartalmazzák! 
 

 

 

 

18. Női sterilizáció nem orvosi indikációra 
 20 000 Ft 

 

 

 

19. Szülészeti 4D ultrahang vizsgálat 
A szolgáltatás leletezést nem tartalmaz, de 1 db CD-t igen, melyen a 

vizsgálat során készült felvétel látható.  
11 000 Ft 

 

 

 

 

20. Gyermekosztályos anyaszállás és baba-mamás kórterem térítési 

díja, a gyermek 6 hónapos koráig 
 díjmentes 

 

 

 

21. Gyermekosztályos anyaszállás és baba-mamás kórterem térítési 

díja 
(a fizetendő összeg napidíj, az igénybevett étkezések száma nem befolyásolja) 1000 Ft/nap 
Ha a gyermek édesanyja vagy édesapja, vagy a gyámja közalkalmazott 

kórházi dolgozó, akkor a fizetendő díj: 
(a nem egyértelmű, tisztázatlan esetben a teljes értékű díj fizetendő és később, 

utólagosan a befizetett többletdíj visszaigényelhető a pénztárban) 

500 Ft/nap 
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22. Légzés-figyelő eszköz bérlete 
A letéti díj és az első hó előre fizetendő. 3 000 Ft/hónap 

letéti díj: 5 000 Ft/ készülék 
 

 

 

23. Csecsemőultrahang szűrés 
komplex: 

csípő: 

5 000 Ft 

2 000 Ft 
 

 

24. Menedzserszűrés (komplett vizsgálat) 
 40 000 Ft 

Kérhető ultrahang vizsgálatok 

 Hasi- kismedence: 6 500 Ft 
Pajzsmirigy: 5 000 Ft 

Lágyrész egy testtájékon: 5 000 Ft 
Hasi-kismedence és pajzsmirigy: 10 000 Ft 

Hasi-kismedence és lágyrész: 10 000 Ft 
Hasi-kismedence, pajzsmirigy valamint lágyrész: 12 000 Ft 

 

 

25. Bőrgondozói szűrés 
 5 000 Ft/fő 

 

 

26. Plasztikai (szépészeti) beavatkozások díjai 
Emlőkisebbítés: 260 000 Ft 
Emlőfelvarrás: 160 000 Ft 

Zsírleszívás: 100 000 Ft 
Arcplasztika: 270 000 Ft 

Ráncfelvarrás: 270 000 Ft 
Emlőnagyobbítás: 220 000 Ft + protézis 

Orr korrekció: 170 000 Ft 
Fül korrekció: 120 000 Ft 

Hasfali műtétek: 220 000 Ft 
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27. Csontsűrűség mérés (DEXA) díja 
A vizsgálat során 2 testtájék vizsgálata történik.  

Az Egészségügyi Közlönyben (13. szám, 2007.05.23) megjelent, 8008/2007. 

EüM tájékoztatóban közölt csontsűrűség mérés (DEXA) elszámolási lehetősége: 

A finanszírozási változások szerint a csontsűrűség mérése végtagcsontokon 

(3570A) és törzscsontokon (3570C) (néhány speciális esetet kivéve) 24 havonta 

csak egyszer számolható el. Ugyanakkor a csontritkulásra ható gyógyszerek 

finanszírozásához, az egy évnél nem régebbi csontsűrűség vizsgálat továbbra is 

szükséges.  

Ezért, lehetőséget biztosítunk a csontsűrűség térítés ellenében történő 

vizsgálatára. Térítés ellenében a vizsgálat kizárólag NEAK által nem 

finanszírozott esetben végezhető el, orvosi javaslatra, vagy a beteg kérésére.  

A számla 3 példányban készül, kettő a befizető helyen marad, egyet kap a beteg. 

A vizsgálatot végző asszisztencia a számla számát az InfoRendben rögzíti. A 

vizsgálatot a 4-es térítési kategóriába kell sorolni. 

6 000 Ft 

 

 

 

 

28. Halott kezelési szolgáltatás 
Intézményen belüli szállítás, mosdatás (borotválás), öltöztetés, tárolás. 

 
20 000 Ft 

Közalkalmazott kórházi dolgozó vagy közalkalmazott kórházi 

dolgozóként nyugdíjba vonult, vagy közeli hozzátartozójának halála 

esetén. A díjmentesség visszamenőleges igénylésére nincs lehetőség! 

Közeli hozzátartozó: szülő, testvér, gyermek, unoka, házastárs, bejegyzett 

élettárs, az örökbefogadott, a mostoha- és nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a 

mostoha- és a nevelőszülő. 

díjmentes 

 

 

 

29. Tetemtárolás (hűtés) 
A temetés engedélyezésének (elszállíthatóság) napját követő első 

munkanaptól számított tárolás, hűtés. 
3 000 Ft/nap 

 

 

 

30. Citológiai vizsgálat (patológia) 
4-es térítési kategóriával jelölt nőgyógyászati citológiai vizsgálat (szerződés 

alapján, magán orvosi praxisból, kórházon kívüli tevékenységből származó 

minta). A mintánkénti tárgylemezt és mintavételi pálcát az intézmény 

biztosítja. 

800 Ft 

Egyéb citológiai vizsgálat (egyéb egészségügyi szolgáltató intézmény mintái). 

A mintánkénti tárgylemezt és mintavételi pálcát az intézmény biztosítja. 
1000 Ft 
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Térítésköteles egészségügyi szolgáltatások díjai 
 

 

31. Magán orvosi praxisból származó humán szövettani minták 

vizsgálata (patológia)  
 mintánként: 6 500 Ft 

immunhisztokémia esetén reakcióként: 4 000 Ft 
 

 

32. Igazságügyi szakértő által kért szövettani vizsgálat (patológia) 
 500 Ft/blokk 

 

 

 

33. Állatorvos által kért szövettani vizsgálat (patológia) 
 1 600 Ft/blokk 

 

 


