
HÁZIORVOSI  DÍJTÉTEL TÁBL A –  2021

Tevékenység Minimum – Maximum 
 díjtétel*

  I. Szakvélemények

Személyi higiénés alkalmassági vizsgálat járványügyi szempontból kiemelt  
munkakörben történő munkavállaláshoz

TÁJÉKOZTATÁS:  
Az I. fejezetbe tartozó  

tevékenységek díja a 284/1997.  
(XII. 23.) Korm. rendelet 2. sz. 
mellékletében szabályozott

Örökbefogadó szülők, gyámnak történő egészségi alkalmasság vizsgálata

Egészségpénztárak, üzleti biztosítók felkérésére, valamint jogászi megkeresésre  
adott szakvélemén

Külföldön tanulni, munkát vállalni szándékozók egészségi alkalmasságáról  
szakvélemény magyar nyelven

Minden egyéb, vizsgálatot igénylő, nem finanszírozott véleményezés

  II. Igazolások

Tanfolyami részvételhez, külföldi ösztöndíjhoz, beiskolázáshoz 7 500 – 12 500 Ft

Foglalkozás-egészségügy, más - nem közfinanszírozott - egészségügyi szolgáltató,  
szervezet 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. egészségi állapotról 4 275 – 7 125 Ft

  III. Beavatkozások  
  (nem a háziorvos kezdeményezésére, illetve érvényes társadalombiztosítási jogviszonnyal nem rendelkező páciens ellátása)

A páciens kezdeményezésére, vagy más - nem közfinanszírozott - szolgáltató kérésére történő 
vizsgálat, beavatkozás végzése a rendelőben (alkalmanként). Illetve ezek  
végzése érvényes társadalombiztosítási jogviszonnyal nem rendelkező páciensnek,  
a sürgősségi ellátáson kívül

5 400 – 9 000 Ft

Más szolgáltatónál keletkezett, elektronikusan tárolt dokumentáció nyomtatása,  
oldalanként 150 – 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, illetve érvényes társadalombiztosítási jogviszonnyal nem  
rendelkező páciens látogatása, megkezdett 15 percenként

3 225 – 5 375 Ft

Injekció adása más - nem közfinanszírozott - szolgáltató kérésére, illetve érvényes  
társadalombiztosítási jogviszonnyal nem rendelkező páciensnek, gyógyszer ára nélkül 4 250 – 2 550 Ft

  IV. Kiszállási díj lakáson végzett nem finanszírozott tevékenységhez

Kiszállási díj, kilométerenként 150 – 250 Ft

*Az ajánlás a 2006. évi XCVII. törvény az egészségügyben működő szakmai kamarákról 2. § o) pontja alapján készült.
Kérjük, hogy az alkalmazni kívánt saját díjtételeket a MOK által javasolt díjtétel sávban állapítsák meg, és függesszék ki.


