Térítésköteles háziorvosi ellátások díjtétel táblázata 2021.11.01-től
Tevékenység

MOK által javasolt
minimum maximum díjtétel*

I. Szakvélemények
Személyi higiénés alkalmassági vizsgálat járványügyi szempontból kiemelt
munkakörben történő munkavállaláshoz

3 675 – 6 125 Ft

Örökbefogadó szülők egészségi alkalmassági vizsgálata

6 450 – 10 750 Ft

Gyámnak való alkalmasság megállapítása

6 450 – 10 750 Ft

Egészségpénztárak, üzleti biztosítók felkérésére, valamint jogászi
megkeresésre adott szakvélemény

7 950 – 13 250 Ft

Külföldön tanulni, munkát vállalni szándékozók egészségi alkalmasságáról szakvélemény
magyar nyelven

7 500 – 12 500 Ft

Minden egyéb, vizsgálatot igénylő, nem finanszírozott véleményezés

7 950 – 13 250 Ft

II. Igazolások
Tanfolyami részvételhez, külföldi ösztöndíjhoz, beiskolázáshoz

7 500 – 12 500 Ft

Foglalkozás-egészségügy kérésére, a korábbi, ill. gondozott betegségekről

4 275 – 7 125 Ft

Külföldi utazáshoz gyógyszerszedési igazolás kiállítása - magyar nyelven

2 550 – 4 250 Ft

Más országban rendszeresített idegen nyelvű igazolás kitöltése oltottságról,
gyógyszerszedésről

4 725 – 7 875 Ft

III. Beavatkozások (Nem a háziorvos kezdeményezésére, illetve “barna” TAJ számú beteg ellátása)
A páciens kezdeményezésére- vagy más szolgáltató kérésére történő vizsgálat,
beavatkozás végzése a rendelőben (alkalmanként) (pl. EKG sportorvoshoz, szemműtéthez, sebészet kérésére), illetve ezek végzése "barna" TAJ számú betegnek,
a sürgősségi ellátáson kívül

5 400 – 9 000 Ft

Elektronikusan tárolt leletek nyomtatása, leletmásolás

1 500 – 2 500 Ft

Járványügyi érdekből nem kötelező védőoltással történő immunizálás, kivéve a térítésmentes védőoltással történő immunizálást és a pneumococcus baktérium, a human
papilloma vírus és az influenza megbetegedés elleni immunizálást (az oltóanyag árát
nem tartalmazza)

2 550 – 4 250 Ft

Vérvétel a rendelőben

2 550 – 4 250 Ft

Infúzió beadása a rendelőben (alkalmanként)

7 500 – 12 500 Ft

Lakáson, a beteg kezdeményezésére –nem sürgős, nem fekvőbeteg – történő „kényelmi”
látogatás, megkezdett 15 percenként, illetve “barna” TAJ számú beteg látogatása

3 225 – 5 375 Ft

Injekció adása “barna” TAJ számú betegnek, gyógyszer ára nélkül

2 550 – 4 250 Ft

IV. Kiszállási díj lakáson végzett nem finanszírozott tevékenységhez
Kiszállási díj, kilométerenként

150 – 250 Ft

