
TISZTELT BETEGEINK ! 

A hatályos jogszabályok alapján az alábbi ellátásokért-

szolgáltatásokért praxisunkban a következő térítési díjakat 

kell fizetni 

(a társadalombiztosítás által teljesen nem finanszírozott, csak 

térítési díj ellenében igénybe vehető szolgáltatások): 

- egészségügyi alkalmassági vizsgálat gépjárművezetői 

jogosítványhoz (hivatásos is)1  

- 50 éves korig         7 200,- 

- 50-60 éves kor között        4 800,- 

- 60-70 éves kor között        2 500,- 

- 70 éves kortól         1 700,- 

- nem hivatásos fegyvertartók (sportvadászati vagy önvédelmi 

célú) orvosi, valamint kedvtelési célú belvízi kishajóvezetői 

egészségügyi alkalmassági vizsgálat1 

- 40 éves korig         7 200,- 

- 40-60 éves kor között        4 800,- 

- 60-70 éves kor között        2 500,- 

- 70 éves kortól         1 700,- 

- időszakos egészségügyi alkalmassági vizsgálat kedvtelési célú 

III-IV. osztályú tengeri hajóvezetői jogosítványhoz1 7 200,- 

- látlelet1           3 500,- 

- vérvétel+vizeletvétel véralkohol-vizsgálathoz 1  4 800,- 

- vérvétel kábítószer szintjének kimutatása érdekében1 3 200,- 

- vizeletvétel kábítószer szintjének kimutatása érdekében1  

             1 600,- 

- orvosi (szakértői) vizsgálat illetve (szak)vélemény kiadása, ha 

az közvetlenül nem társadalombiztosítási vagy szociális 

juttatáshoz, kedvezményhez, egészségbiztosítási ellátáshoz 

szükséges (többek között „egészségügyi kiskönyv”, 

egészségpénztári javaslat kiállítása; szakmai véleményezést 

igénylő biztosítói kérdőív, útlemondás biztosításhoz szükséges 

 
1 284/1997. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. sz. melléklet 



igazolás; táborozáshoz-utazáshoz, előzetes állapotfelmérő 

vizsgálathoz szükséges alkalmassági igazolás; gyám, 

örökbefogadó egészségügyi alkalmassági vizsgálata; teljesen 

önköltséges szociális otthoni elhelyezéshez szükséges 

egészségügyi állapot-igazolás, stb.)1   7 200,- 

- nem kötelező védőoltás beadása darabonként, ha az oltóanyag 

nem térítésmentes és nem influenza, vagy tüdőgyulladás, vagy 

HPV elleni az oltás2             2 000,- 

- malária megelőzésére szolgáló gyógyszer felírása utazónak 

(mivel védőoltásnak minősül)3          2 000,- 

- azonos személy által azonos adatkörre vonatkozó ismételt 

másolatkérés egészségügyi iratokról (dokumentációról); 

számítógépben tárolt leletek kivonatáról (ideértve a laborleletek 

és az EKG felvétel ismételt nyomtatását, másolását is), már 

kiadott iratok ismételt pótlása (pl. elvesztett táppénzes papír 

ismételt másodlata) oldalanként 4      100,- 
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TISZTELT BETEGEINK ! 

A hatályos jogszabályok alapján AZ ALÁBBI ESETEKBEN 

A BETEGELLÁTÁSÉRT IS FIZETNI KELL 

(mivel ezeket a társadalombiztosítás teljesen nem finanszírozza, 

ezért csak térítési díj ellenében vehetők igénybe): 

- késve érkezők rendelői ellátása (rendelési időn túli eseti 

betegellátás a rendelőben, ha az ellátás közfinanszírozottan 

egyébként sem lenne igénybe vehető)5        10 000,- Ft 

- időn túli hívások ellátása (rendelési és rendelkezésre állási 

időn túli eseti betegellátás hívásra a rendelőn kívül, ha az ellátás 

közfinanszírozottan egyébként sem lenne igénybe vehető)6           

                 20 000,- Ft 

- betegkártya (TAJ kártya) bemutatásának hiánya 

rendelőben (annak a TAJ számot igazoló okmánnyal 

rendelkező betegnek a sürgősségi ellátási díja, aki az ellátást 

követő 15. napig nem igazolja a TAJ számát)7      10 000,- Ft 

- betegkártya (TAJ kártya) bemutatásának hiánya rendelőn 

kívüli ellátáskor8              20 000,- Ft 

- betegkártya (jogviszony) számítógépes ellenőrzése „barna” 

színválaszt ad belföldi állandó lakóhely hiányában (annak a 

TAJ számot igazoló okmánnyal rendelkező betegnek az ellátási 

díja, akinek a TAJ száma egyéb okból érvénytelen)9 ha egyéb 

okból díjmentes ellátásra nem jogosult  

rendelői ellátás 10 000,- Ft    rendelőn kívüli ellátás 20 000,- Ft 

- betegkártya (jogviszony) számítógépes ellenőrzése „barna” 

színválaszt ad belföldi állandó lakóhely esetén (annak a TAJ 

számot igazoló okmánnyal rendelkező betegnek az ellátási díja, 

 
5 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 7. § (2) b) 
6 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 7. § (2) b) 
7 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 4. § (11) 
8 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 4. § (11) 
9 28/2020. (VIII. 19.) EMMI R. 



akinek a TAJ száma járulékfizetés elmaradása miatt a türelmi 

idő után érvénytelen)10 - sürgősségi ellátás    3 100,- Ft 

nem sürgősségi ellátás rendelőben          10 000,- Ft  

nem sürgősségi ellátás rendelőn kívül         20 000,- Ft 

- egészségbiztosítóval megállapodást kötöttek nem sürgősségi 

ellátása ha a betegkártya (jogviszony) számítógépes 

ellenőrzése „barna” színválaszt ad11  

rendelői ellátás 10 000,- Ft    rendelőn kívüli ellátás 20 000,- Ft 

- egészségbiztosítóval megállapodást kötöttek ha a 

betegkártya (jogviszony) számítógépes ellenőrzése „sárga” 

színválaszt ad, a biztosításból kizárt kórállapot ellátása 

esetén12 

rendelői ellátás 10 000,- Ft    rendelőn kívüli ellátás 20 000,- Ft 

- betegkártya (jogviszony) számítógépes ellenőrzése „kék” 

színválaszt ad és külföldi biztosítási kártyáját (okmányát) 

nem tudja bemutatni (azaz annak az EGT illetőségű külföldön 

biztosított betegnek az ellátási díja, aki legkésőbb az ellátást 

követő 15. napig nem igazolja érvényes biztosítását, illetve 

akinek a sürgősségi ellátását követően az illetékes biztosító nem 

igazolta vissza a biztosítását)13              

rendelői ellátás 10 000,- Ft    rendelőn kívüli ellátás 20 000,- Ft 

- térítésmentes ellátásra nem jogosult külföldi illetőségű beteg 

ellátása (EGT-ben biztosított beteg orvosilag nem szükséges 

ellátása; más külföldi állampolgárságú betegnek az ellátási díja, 

aki térítésmentes ellátásra nem jogosult, vagy jogosult lenne de 

ennek igazolása hiányában sürgősségi ellátását követően a 

külföldi biztosító nem igazolta vissza jogosultságát)14    

rendelői ellátás 10 000,- Ft    rendelőn kívüli ellátás 20 000,- Ft        

           

 
10 2019. évi CXXII. tv. 46. § (2) 
11 217/1997. XII. 1.) Korm. R. 12/A. § (1) 
12 28/2020. (VIII. 19.) EMMI R. 
13 28/2020. (VIII. 19.) EMMI R., 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 4. § (10) 
14 28/2020. (VIII. 19.) EMMI R 



- a beteg kezdeményezésére történő, egészségi állapot által nem 

indokolt rendelőn kívüli (pl. otthoni) kényelmi betegellátás 

orvosi kiszállási díja biztosított/jogosult betegnek15   10 000,- Ft 

- a beteg kezdeményezésére történő, egészségi állapot által nem 

indokolt rendelőn kívüli (pl. otthoni) kényelmi betegellátás 

nővéri kiszállási díja biztosított/jogosult betegnek 16    3 000,- Ft 

Figyelem! Eseti házhoz hívásért vagy rendszeres otthoni 

beteglátogatásért csak akkor kell fizetni, ha a beteg előre jelzi, 

hogy bár be tudna jönni a rendelőbe, de kényelemi okokból nem 

akar és a díjat előre közölték vele. Azonban ilyenkor sem magáért 

a betegellátásért, hanem az egészségi állapot által nem indokolt 

otthoni ellátási helyszínért kell kiegészítő térítési díjat fizetni. 

- egészségi állapot által nem indokolt (mértékű) beteg által kért 

orvosi ellátás17 rendelőben  10 000,- Ft         háznál 20 000,- Ft 

- egészségi állapot által nem indokolt (mértékű) beteg által kért 

nővéri ellátás18 rendelőben 3 000,- Ft     háznál 5 000,- Ft 

Figyelem! Csak akkor kerül felszámításra, ha a beteg állapota 

orvosilag nem indokolja az általa kért, de szakmailag teljesíthető 

kéréseit, ellátási igényeit. 

- extrém sportbaleset (pl. vizisí, jet-ski, rafting, bungee jumping, 

falmászás, egyszemélyes vitorlázás) miatti betegellátási díj19  

rendelői ellátás 10 000,- Ft    rendelőn kívüli ellátás 20 000,- Ft 

- nem gyógyító, kizárólag esztétikai vagy rekreációs célú 

ellátások, ezekhez (pl. kizárólag esztétikai célú plasztikai 

műtétekhez) szükséges megelőző kivizsgálások 

kezdeményezése, beutalók kiállítása, háziorvosi vizsgálat20   

rendelői ellátás 10 000,- Ft    rendelőn kívüli ellátás 20 000,- Ft 

 
15 1997. évi LXXXIII. tv. 23/A. § b) 
16 1997. évi LXXXIII. tv. 23/A. § b) 
17 1997. évi LXXXIII. tv. 2. § (1) 
18 1997. évi LXXXIII. tv. 2. § (1) 
19 1997. évi LXXXIII. tv. 18. § (6) e) 
20 1997. évi LXXXIII. tv. 18. § (6) g), h), i), u) 



- másutt igénybe vett nem gyógyító, kizárólag esztétikai 

(plasztikai) vagy rekreációs célú szolgáltatások utáni 

szövődmények miatti ellátás21         

rendelői ellátás 10 000,- Ft    rendelőn kívüli ellátás 20 000,- Ft 

 

 

Fenti térítési díjakról minden esetben nyugtát vagy számlát 

adunk, mely szerződött egészségpénztárakon vagy 

biztosítókon keresztül elszámolható. 
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háziorvos 

Inspekció 99 Orvosi BT. 

 
21 1997. évi LXXXIII. tv. 18. § (6) j) 


