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I. TÉRÍTÉSMENTESSÉG, VIZITDÍJ, TÉRÍTÉSI DÍJ
2007. február 15-étől a háziorvosi szolgálatok 

által a kötelező egészségbiztosítás ellátásai-

ról szóló 1997. évi LXXXIII. törvény (a to-

vábbiakban: Ebtv.) alapján eddig térítésmen-

tes ellátásokat a szolgálat – amennyiben a 

törvény kivételt nem tesz – kizárólag vizitdíj 

befizetése mellett nyújthatja.

Ettől az időponttól tehát a háziorvosi 

szolgálatok

1. 18 éves életkor alatt és jogszabályokban 

konkrétan meghatározott esetekben 

térítésmentesen (lásd 1. pont),

2. az ellátás igénybevételi módja szerint 

300, 600, illetve 1000 Ft vizitdíj 

ellenében (lásd 2. pont),

3. jogszabályban meghatározott térítési díj 

megfizetése mellett (lásd 3. pont),

4. a háziorvosi szolgálat által meghatározott 

díjfizetésért (lásd 4. pont) nyújthatnak 

a háziorvosi ellátás körébe tartozó 

egészségügyi szolgáltatást.

1. Térítésmentes ellátások
1.1. A 18 év alatti biztosított számára nyúj-

tott ellátás térítésmentes, így a házi gyer-

mekorvosi praxisokban, illetve a vegyes kör-

zetekben továbbra is térítésmentes háziorvo-

si ellátásra jogosult a 18 év alatti korosztály. 

(Az életkor meghatározása ez esetben nem a 

házi gyermekorvosi körzetek által ellátható 

életkorhoz, hanem a tényleges születési dá-

tumhoz igazodik.)

1.2. Térítésmentesek a sürgős szükség esetén 

nyújtott, külön jogszabályban meghatározott 

ellátások. Az egészségügyről szóló 1997. évi. 

CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) 3. parag-

rafusának i. pontja szerint „sürgős szükség: az 

egészségi állapotban bekövetkezett olyan vál-

tozás, amelynek következtében azonnali egész-

ségügyi ellátás hiányában a beteg közvetlen 

életveszélybe kerülne, illetve súlyos vagy mara-

dandó egészségkárosodást szenvedne”.

Ezekben az esetekben a biztosított térítés-

mentesen jogosult a sürgős szükség körébe 

tartozó egyes egészségügyi szolgáltatásokról 

szóló 52/2006. (XII. 28.) EüM.-rendeletben 

nevesített ellátásokra. E rendelet szerint „a 

sürgős szükség körébe tartozó egészségügyi 

szolgáltatás minden olyan egészségügyi te-

vékenység, amelyet a mellékletben megha-

tározott, az életet veszélyeztető állapotok és 

betegségek szakszerű ellátása, valamint azok 

maradandó egészségkárosító hatásának meg-

előzése érdekében – a beteg állapotának sta-

bilizálásáig – végeznek”.

A rendelet melléklete szerint a sürgős 

szükség körébe tartozó, életet veszélyeztető 

állapotok és betegségek a következők:

1.  Életet veszélyeztető, vagy maradandó 

egészségkárosodás veszélyével járó 

(külső vagy belső) vérzés.

2.  Átmeneti keringés- és/vagy 

légzésleállással járó állapotok (pl. 

embólia, Adams–Stokes–Morgagni-

szindróma, syncope, fulladások, életet 

veszélyeztető ritmuszavarok, klinikai 

halál állapota).

3.  Életveszélyes endokrin- és anyagcsere-

állapotok, a folyadék- és ion-háztartás 

életveszélyes zavarai.

4.  Központi idegrendszeri kompresszió 

veszélyével járó kórképek (pl. 

agyödéma, fejfájás, szédülés, tumor, 

gyulladás, fejlődési rendellenesség, 

trauma).

5.  Eszméletlen állapotok.

6.  Status epilepticus és tüneti 

görcsrohamok.

7. Hirtelen fellépő látászavar, látásvesztés, 

„vörös szem”, szemsérülés.

8.  Szepszis.

9.  Magas halálozású, vagy súlyos 

szövődmények kialakulásának 

veszélyével járó hirtelen fellépő, vagy 

progrediáló, nem-sebészeti betegségek, 

és érkatasztrófák ellátása.

10. Szülés, koraszülés, lepényleválás, súlyos 

terhességi toxémia, eclampsia újszülött 

ellátása, akut nőgyógyászati vérzés.

11. Sokk-megelőző és sokkos állapotok, 

életveszélyes allergiás és anaphylaxiás 

állapotok, szisztémás és poliszisztémás 

autoimmun betegségek krízisállapotai.

12. Az immunrendszer fokozott vagy 

kóros működésén, illetve a csontvelői 

vérsejtképzés elégtelenségén alapuló 

heveny vérsejthiány-állapot.

13. Veleszületett vagy szerzett véralvadási 

zavar alapján létrejövő heveny 

életveszély.

14. Akut légzési elégtelenség, légútszűkület 

(pl. gégeödéma, asztmás-roham, 

idegentest, fulladás).

15. Mérgezések.

16. Akut hasi katasztrófák, és azok 

képében jelentkező, nagy fájdalommal, 

görcsökkel járó kórképek (pl. 

bélelzáródás, appendicitis, perforáció, 

méhen kívüli terhesség, petefészek-

ciszta megrepedése, tuboovarialis 

tályog, kocsánycsavarodott ciszta, kizárt 

sérv, epegörcs, vesegörcs, vérvizelés).

17. Égés-fagyás (III-IV. fokú és nagy 

kiterjedésű I-II. fokú, és/vagy az 

életminőség szempontjából különösen 

veszélyeztetett testtájat vagy a 

légutakat érintő).

18. Elsődleges sebellátás.

19. Testüregek (koponya, mellkas, has) és 

parenchy más szervek (szív, tüdő, lép, 

máj, vese) sérülése.

20. Compartement szindrómák.

21. Nyílt törések és decollement sérülések.

22. Amputációk (replantációs 

lehetőségekkel vagy azok nélkül).

23. Súlyos medencegyűrű-törések.

24. Politraumatizáció, többszörös sérülések.

25. Búvárbalesetek, magassági betegség, 

keszonbetegség, barotrauma.

26. Áramütés, elektrotrauma.

27. Hő- és hidegártalom, kihűlés, 

hipotermia, hipertermia, napszúrás, 

hőguta.

28. Súlyos akut sugárártalom és 

sugárbetegség.

29. Öngyilkossági kísérlet és szándék, 

mentális állapottal összefüggő közvetlen 

veszélyeztető állapot.

30. Heveny pszichés zavarok, pszichózisok.

31. Infektológiai kórképek, melyek 

önmagukban vagy szövődményeik 

révén az életet veszélyeztető állapotot 

idéznek elő.

Amennyiben az orvosi vizsgálat során meg-

állapítást nyer, hogy az ellátás mégsem tar-

tozik a sürgős szükség körébe, a vizitdíjat a 

II./2. pontban foglaltak szerint utólag meg 

kell fizetni.

1.3. Térítésmentes az ellátás, amennyiben 

az Eütv. szerinti kötelező járványügyi intéz-

kedés részét képezi. E körbe tartozik

– a fertőző betegségek és a járványok meg-

előzése érdekében szükséges járványügyi in-

tézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM-

rendeletben (a továbbiakban: JR) meghatá-

rozott fertőző betegségek esetében életkor-

Vizitdíj útmutató
Az Országos Alapellátási Intézet ajánlása 
háziorvosi szolgálatok részére



 AKTUÁLIS

MAGYAR ORVOS | 9 

hoz kötötten, illetve megbetegedési veszély 

esetén elrendelt, háziorvos által végzett kö-

telező védőoltások és megelőző gyógysze-

res kezelések, ide nem értve külföldre tör-

ténő kiutazás esetén a kiutazó költségén és 

az egyes munkakörökben való foglalkoztatás 

feltételeként a munkáltató költségére vég-

zett oltásokat,

– a JR-ben meghatározott fertőző betegsé-

gek megelőzése érdekében az egészségügyi 

hatóság által a fertőző beteggel érintkezett 

személyek, a lakosság egésze vagy egyes cso-

portjai, illetve munkahelyi, családi vagy más 

közösség tagjai, továbbá külföldről érkező 

személyek számára elrendelt, háziorvos által 

végzett kötelező szűrővizsgálat,

– a JR-ben meghatározott egyes fertőző 

betegségek gyanúja esetén a háziorvos által 

berendelt személyek kötelező orvosi vizsgá-

lata (ebben az esetben a fertőzött személyen 

a fertőzésre gyanús személyt is érteni kell, 

azaz aki a JR-ben meghatározott fertőző be-

tegségben szenvedő személlyel, annak hasz-

nálati eszközével, váladékával érintkezett, il-

letve a fertőzés terjedési módjából adódóan 

feltételezhető, hogy a fertőző betegség kór-

okozója a szervezetébe került),

– az emberi test felszínén, illetve felhámjá-

ban élősködő ízeltlábúak irtása céljából törté-

nő háziorvosi vizsgálat, illetve ellátás.

1.4. Térítésmentes a katasztrófa-egészség-

ügyi ellátás részét képező háziorvosi ellátás. 

E körbe tartozik minden katasztrófa idején 

történő ellátás, azaz minden a külön jogsza-

bály szerinti polgárok életét, testi épségét, 

egészségét, illetve az egészségügyi szolgál-

tatók működését veszélyeztető, illetve káro-

sító esemény idején történő háziorvos által 

végzett egészségügyi ellátás.

1.5. Térítésmentes a terhesgondozásról 

szóló 33/1992. (XII. 23.) NM-rendelet 4. 

paragrafusa szerinti háziorvosi ellátás, amely 

szerint „A háziorvos a terhesgondozó szak-

orvossal és védőnővel együttműködve vesz 

részt a terhesgondozásban. Ennek során ki-

emelt figyelmet fordít az állapotos nő nála 

regisztrált korábbi, nem a terhességgel kap-

csolatos kivizsgálásának és gyógykezelésének 

adataira, azok terhességre gyakorolt hatásai-

ra. A terhesgondozás keretébe

a. hetente két óra terhestanácsadást tart;

b. önállóan végzi a terhesgondozással 

kapcsolatos továbbképzés keretében 

elsajátított vizsgálatokat;

c. szükség esetén elrendeli a rendelet 

2. számú mellékletében foglalt 

szűrővizsgálatokat;

d. az általa végzett vizsgálatok leleteit 

rögzíti a terhesgondozási könyvben, 

szükség szerint ahhoz csatolt külön lapon 

és a beteg törzskartonján;

e. elbírálhatja az állapotos nő 

keresőképességét;

f. kiemelt figyelmet fordít a szoptatás 

szorgalmazására”.

A hivatkozott 2. számú melléklet az alábbi 

vizsgálatokat tartalmazza:

1. Első jelentkezés alkalmával
– a méhen belüli terhesség igazolása 

az anamnesztikus adatok 

figyelembevételével bimanuális 

vizsgálattal, laboratóriumi terhességi 

próbával vagy szonográfiás vizsgálattal;

– belgyógyászati vizsgálat;

– fogászati vizsgálat;

– betöltött 35 éves életkor felett genetikai 

tanácsadás.

2. További jelentkezések alkalmával
– hüvelyi feltárás, inspekció;

– hüvelyi váladék mikroszkópos vizsgálata, 

trimeszterenként egy-egy alkalommal;

– kolposzkópos vizsgálat;

– kolposzkópos vizsgálat és kenetvétel 

rákszűrés céljából, amennyiben 

a népegészségügyi célú, célzott 

szűrővizsgálat szabályai szerint esedékes 

lenne;

– az emlők tapintásos fizikális vizsgálata 

az anatómiai helyzet tisztázására, 

rendellenesség felderítésére és lehetőség 

szerint korrigálására a szoptatás 

érdekében;

– a testsúly és a testmagasság mérése, 

szükség esetén a medence méreteinek 

pontos meghatározása fizikális és 

műszeres vizsgálatokkal;

– pulzusszámlálás és vérnyomásmérés;

– laboratóriumi vizsgálatok anyai 

vérmintából;

– A, B, 0 és Rh vércsopor-meghatározás, 

ellenanyagszűrés;

– lues serologia;

– haemostatus meghatározása 

trimeszterenként egyszer;

– a 16. terhességi héten serum 

alfafötoprotein meghatározása;

– postprandialis vércukorszint-mérés a 

második trimeszterben;

– laboratóriumi vizsgálatok anyai 

vizeletmintából;

– „középsugár”-minta vegyi vagy 

diagnosztikus csík vizsgálata fehérje-

, cukor-aceton- és gennyvizelés 

felfedezésére minden jelentkezés 

alkalmával;

– centrifugált üledék mikroszkópos 

vizsgálata trimeszterenként;

– a magzat fejlődésének és 

életjelenségeinek fizikális és/vagy 

műszeres ellenőrzése;

– a 8–10. terhességi hétig ultrahangvizsgálat 

a méhen belüli terhesség igazolására;

– a 16–18. hét között ultrahangvizsgálat 

végzése a velőcső záródási 

rendellenességek morfológiai szűrésére;

– a 28. terhességi héttől vagy az azt követő 

első jelentkezéstől a haskörfogat és 

a symphysis-fundus távolság mérése, 

auscultatioval és/vagy dopplerrel 

magzati szívműködés-vizsgálat minden 

jelentkezés alkalmával;

– a terhes nő figyelmének felhívása a 

34. héttől a magzatmozgás-számolás 

végzésére;

– a 38-39. héten egy-egy alkalommal, 

a 40. héten két alkalommal és utána 

másnaponként cardioto cographiás 

vizsgálat;

– a 40. hét után kétnaponta amnioszkópia 

végzése.

1.6. Térítésmentesek a háziorvos által vég-

zett, a kötelező egészségbiztosítás keretében 

igénybe vehető betegségek megelőzését és 

korai felismerését szolgáló egészségügyi szol-

gáltatásokról és a szűrővizsgálatok igazolásá-

ról szóló 51/1997. (XII. 18.) NM-rendelet-

ben meghatározott szűrővizsgálatok.

1.7. Térítésmentes a hajléktalanok ellá-

tására finanszírozott háziorvosi szolgálatnál 

igénybe vett ellátás (és e kijelölt háziorvos 

beutalása alapján bármely más egészségügyi 

szolgáltatónál igénybe vett ellátás).

1.8. Térítésmentes a háziorvosi szolgálat ál-

tal a 4/2007. (I. 22.) Korm. rendelet (a továb-

biakban: Rendelet) mellékletében meghatá-

rozott tartós orvosi kezelés részét képező, az 

alapbetegséggel összefüggő ellátás. E szerint 

a tartós orvosi kezelések köre a következő:

a. rosszindulatú daganatos 

megbetegedésekben szenvedő betegek 

oki és tüneti kezelése,

b. vesebetegek dialízis-kezelése és az azzal 

összefüggő vizsgálatok,

c. a véralvadás rendszerének veleszületett 

betegségeiben szenvedők ellátása,

d. véradással összefüggő vizsgálatok,

e. cukorbetegség kezelése,

f. szerv- és szövetátültetésre várók, valamint 

szerv- és szövetátültetésen átesettek 

gondozása,

g. HÍV-fertőzés és AIDS-betegség kezelése,

h. skizofrénia, skizoaffektív pszichózis, 

súlyos depresszió, súlyos bipoláris 

szindróma kórképek kezelése.

Az 1.1.–1.8. pontban nevesített és jogsza-

bály rendelkezései alapján térítésmentesen 

igénybe vehető háziorvosi ellátásokon túl az 

Ebtv. lehetővé teszi, hogy az egészségügyi 

szolgáltató szabályzatában mentesítse az álta-

la nyújtott ellátásokért fizetendő vizitdíj fize-

tésének kötelezettsége alól az általa munka-

végzésre irányuló jogviszony – ide nem értve 

a megbízási jogviszonyt – keretében foglal-

koztatott dolgozót. Az Ebtv. értelmében a 

háziorvosi szolgálat egészségügyi szolgálta-

tó, hiszen az 5/B. paragrafusának b. pontja 

értelmében „egészségügyi szolgáltató: a kü-

lön jogszabály alapján egészségügyi szolgál-

tatás nyújtására jogosult természetes vagy 
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jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli 

szervezet”, így az általa munkaviszony (közal-

kalmazotti jogviszony) keretében foglalkozta-

tott munkatársát mentesítheti a vizitdíj meg-

fizetése alól. A törvény lehetővé teszi, hogy a 

20 alkalommal megfizetett vizitdíj nyugtával, 

illetve számlával történő igazolása mellett a 

21. és ezt követő alkalmakkal megfizetett vi-

zitdíjat a jegyzőtől visszaigényelje. E rendel-

kezés kezelhetővé teszi az Ebtv. azon rendel-

kezését, amely szerint a háziorvosi ellátásért 

fizetendő vizitdíj körébe tartozik a fogorvosi 

alapellátás keretében megfizetett vizitdíj is, 

így pl. ha egy biztosított 16 alkalommal vett 

igénybe fogorvosi alap ellátást, az ötödik alka-

lommal igénybe vett háziorvosi ellátásra már 

térítésmentesen jogosult, azonban ez nem a 

vizitdíjfizetési kötelezettség alóli mentesítést 

jelenti, hanem a megfizetett vizitdíj jegyzőtől 

történő visszaigénylésére való jogosultságot.

2. Vizitdíj megfizetése mellett nyújtható 
ellátások
2.1. A biztosított a háziorvosi szolgálatnál az 

1. pontban nem említett ellátás igénybevé-

telére csak 300 forint vizitdíj megfizetése 

mellett jogosult, azaz főszabály szerint a há-

ziorvosi ellátás igénybevétele 300 Ft vizitdíj 

megfizetése mellett történik.

2.2. A biztosított emelt összegű, 600 forint 

vizitdíj mellett veheti igénybe a háziorvosi 

ellátást, amennyiben

– nem a választott háziorvosa rendelőjében 

veszi igénybe az ellátást,

– saját kezdeményezésére az ellátás 

igénybevételére nem a háziorvosi 

rendelőben kerül sor (a beteg otthonában, 

illetve tartózkodási helyén történő és az 

1.2. pont szerint sürgős szükség körébe 

nem tartozó ellátások),

– nem a bejelentett tartózkodási helye 

szerinti területi ellátásra kötelezett 

háziorvosnál veszi igénybe az ellátást.

2.3. A biztosított emelt összegű, 1000 fo-

rint vizitdíj mellett veheti igénybe a házi-

orvosi ügyeleti ellátást, amennyiben annak 

igénybevételét sürgős szükség nem indokolja 

(lásd 1.2. pontot).

3. Térítési díj ellenében nyújtott ellátások
A térítési díj ellenében igénybe vehető egyes 

egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról 

szóló 284/1997. (XII. 23.) Korm. rendeletben 

meghatározott térítési díj megfizetése mel-

lett veheti igénybe a biztosított a háziorvosi 

szolgálat által nyújtott, az 1. számú táblázat-

ban foglalt egészségügyi szolgáltatásokat.

4. Díjfizetés mellett igénybe vehető háziorvosi 
szolgáltatások
A térítési díj ellenében igénybe vehető egyes 

egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról 

szóló 284/1997. (XII. 23.) Korm. rendelet ér-

telmében az egészségügyi szolgáltató a teljes 

térítési díj ellenében igénybe vehető szolgál-

tatások térítési díját a betegek számára hoz-

záférhető módon nyilvánosságra hozza, illet-

ve a térítési díj megfizetése mellett nyújtott 

szolgáltatás teljesítése előtt az érintettet kü-

lön tájékoztatni köteles a térítési díj várható 

mértékéről. Ennek alapján elvileg a háziorvosi 

szolgálat is jogosult díjfizetési kötelezettség 

melletti szolgáltatásokra, feltéve, hogy az az 

Ebtv. alapján nem jár a biztosítottnak térítés-

mentesen vagy vizitdíj ellenében (foglalko-

zás-egészségüggyel, élsporttal, extrém sport-

tal összefüggésben nyújtott ellátás vagy nem 

gyógyító célú rekreációs stb. ellátások), illetve 

nem tartozik a 3. pontban említett meghatá-

rozott térítési díj ellenében igénybe vehető 

szolgáltatások közé, illetve az olyan személy 

számára nyújtja a háziorvos, aki nem jogosult 

(EU-állampolgárként vagy nemzetközi egyez-

mény alapján sem) az ellátás igénybevételére. 

A háziorvosi szolgálat tehát az általa megálla-

pított díjfizetés mellett nyújthatja a kötelező 

egészségbiztosítás ellátásai körébe nem tarto-

zó és a háziorvosi kompetencia részét képező 

ellátásokat, ide értve az Ebtv. alapján térítés-

mentes ellátásra nem jogosult személyek ré-

szére nyújtott háziorvosi ellátást is.

II. A VIZITDÍJ MEGFIZETÉSE

1. Mi a vizitdíj?
Az Ebtv. rendelkezése szerint a vizitdíj az 

egészség ügyi szolgáltató Egészségbiztosítá-

si Alapból történő támogatásának minősül, 

annak beszedése az egészségügyi szolgáltató 

kötelezettsége. E rendelkezéssel összhang-

ban a Magyar Köztársaság 2007. évi költség-

vetéséről szóló törvény Egészségbiztosítási 

Alap költségvetését megállapító 12. számú 

melléklete az Alap bevételeként nevesíti az 

év során a vizitdíjakból származó összeget. A 

vizitdíj beszedése nem csupán egy forrásbő-

vítő lehetőség a háziorvosi szolgálatok részé-

re, a háziorvosi szolgálat kötelezettsége a vi-

zitdíjak beszedése, annak elengedésére csak 

jogszabályban nevesített esetekben kerülhet 

sor. Az Ebtv. 37. paragrafus (12) bekezdé-

se utolsó mondata szerint, amennyiben az 

ellenőrzés során megállapítják, hogy a házi-

orvosi szolgálat önhibájából elmulasztotta a 

vizitdíjbeszedési kötelezettségét, a be nem 

szedett vizitdíjak összegét meg kell fizetnie 

az egészségbiztosítónak. E rendelkezésre fi-

gyelemmel feltétlenül rögzíteni kell a beteg-

dokumentációban a vizitdíj beszedésére tett 

kísérletet és a sikertelenség okait! A vizitdíj 

tehát az egészségbiztosítóval finanszírozási 

szerződést kötött egészségügyi szolgáltató 

bevétele, annak felhasználása a finanszíro-

zott egészségügyi szolgáltató döntése sze-

rint történik, azaz nincs kötelező bér- vagy 

fejlesztési eleme. Természetesen a vállalko-

zás keretében működő háziorvosi szolgálatok 

esetén a finanszírozott egészségügyi szolgál-

tató és a háziorvosi szolgálat azonos, de a köz-

alkalmazott háziorvost foglalkoztató egész-

ségügyi szolgáltatók esetén elválhat egymás-

tól a vizitdíj beszedésére és az arról történő 

rendelkezésre való jogosultság.

2. Mikor és hol kell a vizitdíjat befizetni?
A Rendelet szerint a vizitdíjat a beteg vizsgá-

latát megelőzően kell megfizetni, illetve be-

szedni. Az utólagos vizitdíj megfizetésére a 

Rendelet csak abban az esetben ad lehetősé-

get, ha az ellátás során felmerül a vizitdíj alóli 

mentesség lehetősége (lásd. az I./1. pontot), 

és a vizsgálatot követően válik egyértelművé, 

hogy annak okai nem álltak fenn. (Ennek ti-

pikus esete, ha az ellátás során egyértelmű-

vé válik, hogy nem állt fenn a I./1.2. pontban 

felsorolt sürgős szükség körébe tartozó ellá-

tás szükségessége.) Főszabály szerint a vizit-

díjat minden egyes háziorvos és beteg között 

megvalósuló gyógyító vagy diagnosztikai célú 

találkozás alkalmával – ide értve az egész-

ségügyi szakdolgozó által a betegen végzett 

diagnosztikai célú ellátást is – meg kell fi-

zetni. A Rendelet szerint nem számít külön 

alkalomnak, így nem kell vizitdíjat fizetni 

az orvos által rendelt injekciós, illetve infú-

ziós kúráért és kötözésért, amennyiben azt 

nem a háziorvos végzi. (Nem számít továb-

bá külön alkalomnak a nem orvos által vég-

zett fürdőgyógyászati ellátás részét képező 

kezelés, gyógytorna és fizikoterápiás kezelés 

sem.) A Rendelet értelmében az egészség-

ügyi szolgáltató az ellátás igénybevételének 

helye szerinti telephelyen köteles biztosíta-

ni a díjfizetés lehetőségét. E rendelkezés a 

háziorvosi szolgálatok esetében a háziorvosi 

rendelő épületében történő díjfizetés bizto-

sítását teszi kötelezővé. Ugyanakkor a ren-

delőn kívül történő háziorvosi ellátás esetén 

a vizitdíj ellátást megelőző befizetési kötele-

zettségének a biztosított csak abban az eset-

ben tud eleget tenni, ha a vizitdíjat az ellátás 

helyén fizeti ki.

3. Honnan értesül a beteg a vizitdíjjal 
kapcsolatos kötelezettségeiről?
A beteget a háziorvosi ellátás igénybevé-

telét megelőzően tájékoztatni kell a díjfi-

zetési kötelezettségéről. A vizitdíjfizetési 

kötelezettségről való tájékoztatás lehetsé-

ges módjai:

3.1. a Rendelet szerinti kötelezettség a vá-

róhelyiségben kifüggesztett plakát, amely 

felhívja a betegek figyelmét

– a vizitdíj megfizetésének vizsgálatot 

megelőző kötelezettségére,

– a vizitdíj mértékére (lásd az I./2. pontot),

– a vizitdíj fizetésének lehetséges módjaira

– és a vizitdíj-befizetés helyére.

3.2. a 3.1. ponton túl
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– az információk – más betegtájékoztatókkal 

együtt – szórólapokon a váróhelyiségben 

elhelyezhetők,

– célszerű a rendelőben a beteg egyéni 

adottságait figyelembe vevő szóbeli 

tájékoztatása.

4. A vizitdíj befizetésének lehetséges módja
4.1. Az egészségügyi szolgáltató számára a 

Rendelet kötelezővé teszi, hogy szabályzat-

ban határozza meg a vizitdíj befizetésének 

általa elfogadott módját. Tekintettel arra, 

hogy a szabályzattal szemben nem támaszt a 

jogszabály formai követelményeket, a házior-

vosi szolgálatok e kötelezettségüket a II./3.1. 

pont szerint kötelezően kifüggesztendő vi-

zitdíjjal kapcsolatos információk keretében 

is teljesíthetik, hiszen ennek is kötelező 

tartalmi eleme a vizitdíj megfizetésének le-

hetséges módjairól történő tájékoztatás. Ter-

mészetesen a háziorvosi szolgálat működési 

formája szerint, illetve a háziorvosi ellátásért 

felelős önkormányzat rendelkezése alapján 

a szabályzat (betegtájékoztató) kiadásához 

szükséges lehet az önkormányzat és/vagy a 

háziorvost foglalkoztató egészségügyi szol-

gáltató vezetőjének jóváhagyása. A vizitdíj-

fizetési kötelezettség teljesíthető

a. készpénzben és

b. az egészségügyi szolgáltató döntése 

alapján

– vizitbérlettel,

– célra rendszeresített automata által kiadott 

vizitdíj befizetését igazoló bizonylattal,

– egészségpénztári kártyával,

– készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel.

4.2. A háziorvosi szolgálat – mint minden 

más egészségügyi szolgáltató – a jogszabá-

lyok alapján kizárólag a készpénzben történő 

vizitdíj beszedésére köteles, más lehetséges 

módokon csak saját, illetve fenntartója dön-

tése alapján teljesíti a vizitdíj beszedését. E 

helyen szükséges megemlíteni, hogy a kész-

pénzben történő befizetési kötelezettséget a 

beteg bármely címletben teljesítheti, ezért a 

vizitdíjjal kapcsolatban a rendelőben kifüg-

gesztett tájékoztatóban célszerű útmutatást 

adni a zökkenőmentes betegellátást segítő 

vizitdíj-befizetésről. Így lehetőség van arra, 

hogy a betegtájékoztatóban felkérjék a be-

tegeket a befizetendő összegnek megfelelő 

címletek alkalmazására, azonban arra nincs 

lehetőség, hogy bármely hivatalos címlet ele-

ve kizárásra kerüljön. Ennek alapján célsze-

rű a tájékoztatóban jól látható és közérthető 

módon közzétenni, hogy megköszönik a be-

tegek zavartalan ellátását segítő vizitdíjfize-

tési gyakorlatot, amely szerint száz, kétszáz 

és ötszáz forintos címletekben fizetik meg 

azt, illetve felhívják a betegek figyelmét, 

hogy amennyiben módjukban áll, ne akadá-

lyozzák az ellátást és ne terheljék többlet vá-

rakozási idővel betegtársaikat a 10–20 ezer 

forintos vagy az 1-2 forintos címletekben fi-

zetendő vizitdíjakkal. E helyen arról is tájé-

koztatást lehet adni, hogy hol található a leg-

közelebbi pénzváltó hely.

4.3. A háziorvosi szolgálat – működési for-

májától függően saját vagy fenntartója – dön-

tése szerint a készpénzfizetésen túl más for-

mában is elfogadhatja a vizitdíj befizetését. 

Ez a 4.2. pontban foglaltakkal összhangban 

csupán kiegészítő lehetőség a készpénzben 

fizetett vizitdíj mellett, kötelezővé tenni a 

biztosítottak számára nem lehet!

4.3.1. A vizitbérlet
A vizitbérletnek két fajtáját különbözteti 

meg a Rendelet. Az általános vizitbérletet 

az a háziorvosi szolgálat „köteles” elfogadni, 

amely a bérlet kibocsátójával megállapodást 

kötött. Az elfogadás tehát a háziorvosi szolgá-

latok részére csupán egy lehetőség, azonban 

ha már megállapodott a bérlet kibocsátójával, 

akkor köteles lesz annak elfogadására. Tekin-

tettel arra, hogy a különböző vizitbérletek a 

bérlet kibocsátója és a háziorvosi szolgálatok 

közötti pénzügyi elszámolások alapján biz-

tosítják – különböző megállapodás szerinti 

kezelési költség fejében – a vizitdíj szolgá-

lat részére történő megfizetését, a kibocsá-

tóval megállapodást nem kötő egészségügyi 

szolgáltatónál e bérletek nem használhatók. 

A gyakorlatban vélhetően nem lesz tipikus a 

háziorvosi szolgálatokat tömegesen felkereső 

és megállapodást kezdeményező vizitbérle-

tet kibocsátó szervezet, azonban, amennyi-

ben a helyi gyakorlat e forma köré szerve-

ződik, jelentős könnyebbséget jelenthet a 

készpénzforgalom kiváltására. A vizitbérlet 

másik formája az egészségügyi szolgáltató 

által a saját ellátásai igénybevételére jogosí-

tó vizitbérlet kiadása. A háziorvosi szolgálat 

– működési formától függően a fenntartó ön-

kormányzat vagy intézményvezető jóváha-

gyásával – jogosult a saját háziorvosi szolgál-

tatásainak igénybevételére vizitbérlet kiadá-

sára. Tekintettel arra, hogy a bérletnek csak 

a kötelező tartalmi elemeit határozza meg a 

Rendelet, a forma tekintetében a kibocsátó-

nak szabadságot adva, annak sincs akadálya, 

hogy a háziorvosi szolgálat olyan papíralapú 

bérletet adjon ki, amelyen a háziorvos alkal-

manként a bélyegzőjével és kézjegyével iga-

zolja az ellátás igénybevételét, pontosabban 

az ellátásért fizetendő vizitdíj befizetését. 

E rendszernél külön figyelmet kell fordítani 

arra, hogy időben elválik egymástól a vizit-

díj tényleges befizetése, hiszen azt a beteg 

a bérlet megvásárlásával kiegyenlíti, és a vi-

zitdíj fejében nyújtott ellátás, amelyet már 

nem követ tényleges pénzmozgás, csupán 

adminisztratív igazolás. Szintén elválik egy-

mástól a pénzmozgás és a vizitdíj egészség-

biztosító felé történő jelentése is, amely a 

bérlettel igénybe vett szolgáltatás időpont-

jához kapcsolódik. A vizitbérlet kötelező tar-

talmi elemei:

– az érvényességi idő (a bérletet kizárólag a 

kibocsátásának évében használható fel),

– az igénybe vehető ellátások megnevezése 

(háziorvosi ellátás és fogorvosi alapellátás, 

járóbeteg-szakellátás, fekvőbeteg-

gyógyintézeti ellátás),

– a vizitdíjra felhasználható összegnek a 

feltüntetése,

– a bérlet egyedi azonosító száma,

– a bérlet kibocsátójának megnevezése,

– a bérlet jogosultjának neve és TAJ-száma.

A vizitbérlet értékesítésekor értelemsze-

rűen nem tartalmazhatja a jogosult nevét 

és TAJ-számát, ezt az e célra rendszeresí-

tett hely kitöltésével legkésőbb a bérlet első 

használatakor kell azon feltüntetni. A házior-

vosi szolgálatnak a vizitbérlet kibocsátójával 

kötött megállapodásban kell rendezni a bér-

let használatával, annak adminisztrálásával, a 

kibocsátó felé történő jelentés szabályaival és 

a díjelszámolásával kapcsolatos valamennyi 

kérdést, hiszen a pontos megállapodás hiá-

nyában számos gyakorlati probléma adódhat. 

A vizitbérlethez a forgalmazás során olyan tá-

jékoztatót kell mellékelni, amely tartalmaz-

za azoknak az egészségügyi szolgáltatóknak 

a nevét, amelyeknél a bérletet használni le-

het. Ennek ellenére számítani lehet a napi 

betegforgalom során a különböző vizitbérle-

tek felmutatásával összefüggő vitás esetek-

re, amikor a beteg félreértése vagy téves in-

formáltsága miatt kíván olyan bérlet alapján 

mentesülni a vizitdíj megfizetése alól, amely 

az adott háziorvosi szolgálatnál nem érvényes 

(nem kötött a háziorvosi szolgálat és a kibo-

csátó megállapodást). Ez esetben célszerű a 

beteg figyelmét felhívni arra, hogy a befize-

tendő vizitdíjról kiadott számla birtokában 

reklamáljon a vizitbérletet kiadó és téves in-

formációt adó szervnél, amelynek módjában 

áll – amennyiben valóban megtévesztette 

a beteget – a vizitdíjat a betegnek visszafi-

zetni. Az ilyen jellegű viták megelőzése ér-

dekében célszerű a váróban elhelyezett tájé-

koztatón egyértelműen felsorolni, hogy mely 

szervek által kibocsátott vizitbérletet fogadja 

el a háziorvosi szolgálat.

4.3.2. Vizitdíj-automata
A vizitdíj-automaták tömeges használata a 

háziorvosi gyakorlatban nem valószínű, en-

nek ellenére célszerű lehet azoknál a házior-

vosi szolgálatoknál az automatába fizethető 

vizitdíj bevezetése, amelyek egy olyan egész-

ségügyi szolgáltató telephelyén működnek, 

amely vizitdíj-automatát üzemeltet az általa 

nyújtott járóbeteg-szakellátások vizitdíjának 

befizetésére. Ez esetben a háziorvosi szol-

gálat és az automatát üzemeltető (egészség-

ügyi szolgáltató) köthet megállapodást a vi-

zitdíjak elszámolására, amelynek alapja lehet 
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az automata által a befizetett vizitdíjról kiál-

lított kétpéldányos bizonylat.

4.3.3. Az önkéntes kölcsönös egészség- és 
önsegélyző pénztárak által kiadott pénztári 
kártya
A pénztári kártya felhasználása a 4.3.1. pont 

szerinti vizitbérlettel azonos módon a pénz-

tár és a háziorvosi szolgálat között létrejött 

megállapodás alapján történik, ennek hiányá-

ban annak elfogadására a háziorvosi szolgálat-

nál nincs lehetőség.

4.3.4. Készpénz-helyettesítő fizetési eszköz
Készpénz-helyettesítő fizetési eszköz hasz-

nálatára a háziorvosi ellátásban nincsenek 

speciális szabályok, a különböző bankkártyák 

és hitelkártyák, illetve telefonon keresztül 

történő fizetési módszerek használatára más 

elektronikus fizetési eszközt elfogadó keres-

kedelmi egységekkel azonos módon, a házi-

orvosi szolgálat döntése szerint kerülhet sor. 

Meg kell azonban jegyezni, hogy ezen eszkö-

zök használata során nem keletkezik olyan 

speciális bizonylat, mint a vizitdíj-automa-

táknál, így e rendszer mellett olyan nyugta 

illetve számlaadási kötelezettsége van a házi-

orvosi szolgálatnak, mintha készpénzben tör-

tént volna a befizetés, ugyanakkor a vizitdíj-

hoz csak későbbi időpontban jut hozzá!

5. A vizitdíj befizetésének igazolása
A háziorvosi szolgálat a vizitdíj befizeté-

sét nyugtával, illetve a biztosított kérésére 

számlával igazolja. A nyugta gyakorlatilag a 

vizitdíj összegének átvételét igazolja, míg a 

számla az összeg átvételén túl tartalmazza az 

igénybe vett szolgáltatást, és annak áfa-tar-

talmát is. Ez utóbbi a háziorvosi ellátás te-

kintetében 85.12 (SZJ – járóbeteg-ellátás) 

amelynek, mint minden egészségügyi szol-

gáltatásnak, az áfa-kulcsa tárgyi adómentes 

(TAM), illetve az áfa összege 0. A nyugtán, 

illetve a számlán fel kell tüntetni

– a bizonylat típusát (számla/nyugta),

– a háziorvosi szolgálat nevét, címét,

– a háziorvosi ellátást igénybe vevő 

biztosított nevét és TAJ-számát,

– a vizitdíj összegét,

– a befizetés jogcímét (háziorvosi vizitdíj),

– a befizetés módját (készpénz, bankkártya 

stb.)

– a teljesítés időpontját,

– a számla, illetve nyugta sorszámát.

A nyugtát, illetve számlát kézzel vagy gép-

pel két példányban kell kiállítani, amelyből 

az egyiket át kell adni a biztosított részére, a 

másik példány pedig az egészségügyi szolgál-

tatónál marad. Amennyiben a számlát/nyug-

tát géppel állítják ki, azt el kell látni a kiállí-

tó személy kézjegyével. E rendelkezések alól 

kizárólag a vizitdíj-automata útján befizetett 

vizitdíj képez kivételt, ebben az esetben 

ugyanis az automata által kiadott bizonylaton 

túl az egészségügyi szolgáltató nem köteles 

további nyugta kiállítására.

6. A vizitdíj visszatérítése
A vizitdíj visszafizetésének két esetköre van, 

nevezetesen az igénybe nem vett szolgálta-

tások és a bizonyos esetszámot meghaladó 

szolgáltatások vizitdíjának megtérítése. Az 

egészségügyi szolgáltató köteles a biztosí-

tott részére az általa előre befizetett vizitdí-

jat visszafizetni, amennyiben a biztosított az 

ellátást nem vette igénybe. Erre a háziorvo-

si gyakorlatban is sor kerülhet, amennyiben 

a vizitdíj beszedésére olyan rendszert alkal-

maz, amelyben a beteg a vizsgálatra történő 

behívást megelőzően, pl. a recepción előre 

kifizette a vizitdíjat, majd valamiért az ellá-

tást nem vette igénybe. E rendelkezésnél a 

visszafizetési kötelezettség független attól, 

hogy a háziorvosi szolgálat vagy a biztosított 

miatt maradt el az ellátás, így akkor is vis-

szajár a vizitdíj, ha a biztosítottnak nem volt 

türelme kivárni az ellátást. A visszafizetés 

tényét a befizetéshez hasonlóan a háziorvosi 

szolgálatnak dokumentálni kell! A visszatérí-

tés másik esete, amikor a biztosított a házior-

vosi ellátást az adott évben már 20 alkalom-

mal igénybe vette. Ez esetben azonban a há-

ziorvosi szolgálat mentesül a visszafizetéssel 

járó feladatok alól, mivel a biztosított részére 

a jegyző fogja megtéríteni a 20 alkalmon fe-

lül befizetett vizitdíjakat. Így ez esetben a 

háziorvosi szolgálatokra elsősorban a beteg 

tájékoztatásával kapcsolatos feladatok hárul-

nak, amelynek keretében célszerű ismertetni 

a beteggel, hogy

– a háziorvosi ellátás évi 20 alkalommal 

történő igénybevételébe a fogorvosi 

alapellátás igénybevételét is figyelembe 

kell venni, tehát az a biztosított, aki 

10 alkalommal vett igénybe vizitdíj-

köteles fogorvosi alapellátást, már csak 10 

alkalommal vesz igénybe vizitdíj-köteles 

háziorvosi ellátást,

– a vizitdíjat a háziorvosi ellátás során akkor 

is meg kell fizetnie, ha arra 20 alkalomnál 

többször kerül sor, azonban a befizetett 

vizitdíjat a jegyzőtől visszaigényelheti,

– célszerű a betegek figyelmét – a 

kifüggesztett tájékoztatóban is – külön 

felhívni arra, hogy a vizitdíjról kiállított 

nyugtát/számlát gondosan őrizzék 

meg, hiszen ez lesz majd az esetleges 

visszaigénylés alapja, megkímélve ezzel a 

szolgálatot az esetleges utólagos igazolás 

kérési kezdeményezésektől.

A beteg kérésére célszerű tájékoztatást 

adni arról is, hogy a vizitdíj visszatéríté-

se iránti kérelmet a lakóhelye, ennek hiá-

nyában a tartózkodási helye szerint illeté-

kes jegyzőtől kérheti a vizitdíjról kiállított 

nyugták bemutatásával.

III. A HÁZIORVOSI ELLÁTÁST KÖZVETLENÜL NEM 
ÉRINTŐ VIZITDÍJJAL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEK

1. A járóbeteg-szakellátás vizitdíja 
és a kórházi napidíj
Tekintettel arra, hogy a beteg sokszor 

nemcsak betegségével, hanem más egész-

ségügyi ellátással kapcsolatos kérdésekkel 

is bizalommal fordul háziorvosához, a kö-

vetkezőkben összefoglaljuk a járóbeteg-

szakellátással kapcsolatos vizitdíjra, illet-

ve a kórházi napidíjra vonatkozó rendel-

kezéseket. Az alapvető szabályok azono-

sak a háziorvosi vizitdíjra vonatkozókkal, 

így mindazon esetekben, amikor a beteg 

a háziorvosi ellátás igénybevételére vizit-

díj megfizetése nélkül jogosult (lásd I./1. 

pontot), nem kell a járóbeteg-szakellátá-

sért és a fekvőbeteg-gyógyintézeti ellá-

tásért sem vizitdíjat, illetve kórházi napi-

díjat fizetnie. E körben azonban további 

mentességeket ad az Ebtv., nevezetesen 

térítésmentesen jogosult a biztosított

– a terhesgondozás részét képező 

ellátásokon túl a szüléshez és a 

gyermekágyas anyák gondozásához 

kapcsolódó ellátásokra,

– pszichiátriai beteg közvetlen 

veszélyeztető magatartása vagy bíróság 

kötelező intézeti gyógykezelést 

elrendelő határozata alapján intézeti 

gyógykezelésre, illetve bírói döntés 

alapján elmeállapotának megfigyelése 

céljából történő intézeti elhelyezésére.

Nem kell a vizitdíjat, illetve jellemző-

en a kórházi napidíjat megfizetni, ha az 

ellátás során a biztosított elhalálozott. Az 

általános szabályokon túli speciális ren-

delkezések a következők: A járóbeteg-

szakellátásért fizetendő vizitdíj összege 

alapesetben szintén 300 Ft. Amennyi-

ben a biztosított ugyanazon a napon egy 

egészségügyi szolgáltatónál több járóbe-

teg-szakellátást vesz igénybe, a vizitdíjat 

csak egyszer kell megfizetni. Ezt az első 

ellátás igénybevételét megelőzően kell 

teljesíteni, és a vizitdíjról a nyugtát, illet-

ve számlát is ekkor kell kiállítani. Míg a 

háziorvosi vizitdíj értelemszerűen az or-

vos–beteg találkozásokhoz kötődik, a já-

róbeteg-szakellátásban a vizitdíj fizetése 

szempontjából az egészségügyi szakdol-

gozó által a betegen végzett diagnosztikai 

célú ellátást is érteni kell. (Pl. beutalás 

alapján szakrendelőben történő vérvétel 

esetén nincs orvos–beteg találkozás, de a 

vizitdíjat – ha nincs mentességi ok – meg 

kell fizetni, ugyanakkor nem kell vizitdí-

jat fizetni abban az esetben, ha a házior-

vos által levett vizsgálati anyagot küldik 

be laboratóriumi vizsgálatra, hiszen itt 

nincs betegmozgás). Nem számít viszont 

a vizitdíjfizetés szempontjából külön al-
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kalomnak az orvos által rendelt injekciós, 

illetve infúziós kúrán és kötözésen túl a 

fürdőgyógyászati ellátás részét képező ke-

zelés, a gyógytorna-kezelés és a fizikote-

rápiás kezelés sem, amennyiben azt nem 

orvos végzi.

Emelt összegű (600 Ft) vizitdíjat kell 

fizetni, ha a járóbeteg-szakellátást más 

egészségügyi szolgáltatónál veszi igénybe 

a biztosított, mint amelyiknél azt a beuta-

ló orvos kezdeményezte, illetve ha a biz-

tosított a beutalóhoz kötött ellátást be-

utaló nélkül veszi igénybe. A kórházi na-

pidíj összege a fekvőbeteg-gyógyintézet-

ben töltött ellátási naponként 300 Ft. A 

napidíj alkalmazásában fekvőbeteg-gyógy-

intézeti ellátásnak minősül a nappali kór-

házi ellátás, az egynapos sebészeti ellátás 

is. A kúraszerű ellátás a vizitdíj megfize-

tése szempontjából járóbeteg-szakellátás-

nak minősül.

A kórházi napidíjat – a vizitdíjhoz hason-

lóan – legfeljebb évente 20 napi fekvőbe-

teg-gyógyintézeti ellátásért kell megfizet-

ni, azonban alapvető eltérés a vizitdíjtól, 

hogy míg azt előre, a kórházi napidíjat 

csak utólag, a kórházból történő elbocsá-

táskor kell megfizetni. A kórházi napidíj 

alól a kiskorú akkor is mentesül, ha a fel-

vételekor a 18. életévét még nem töltötte 

be, de a fekvőbeteg-gyógyintézetben tör-

ténő tartózkodása alatt azt betölti.

2. A vizitdíj visszaigénylése
Amennyiben a biztosított a vizitdíjról kiál-

lított nyugtával, illetve számlával igazolja, 

hogy az adott naptári évben általa igény-

be vett háziorvosi ellátásért – ideértve a 

fogorvosi alapellátást is –, illetve járóbe-

teg-szakellátásért vizitdíjat már 20-20 al-

kalommal fizetett, a 20 alkalom feletti el-

látások után fizetett vizitdíjak összegét a 

lakóhelye szerint illetékes önkormányzat 

jegyzőjétől visszaigényelheti a tárgyévet 

követő 60 napon belül. A visszaigénylé-

si kérelemhez csatolni kell a vizitdíjakról 

kiállított nyugtát vagy számlát, ideértve a 

20 alkalommal befizetett és nem vissza-

igényelhető, illetve a 20 alkalom feletti és 

a kérelem szerint visszaigényelt vizitdíjat 

is. A kérelmet az önkormányzatnál szó-

ban is elő lehet terjeszteni. A kérelemről 

a jegyző 15 napon belül dönt, az eljárás il-

leték- és költségmentes.

A kórházi napidíj visszaigénylésének le-

hetőségéről nem rendelkezik a jogszabály. 

Ennek oka, hogy a napidíjat nem előre, 

hanem utólag kell a fekvőbeteg-gyógyin-

tézet részére megfizetni, így az ellátás so-

rán lehetőség van a tárgyévben már befi-

zetett kórházi napidíjakról szóló nyugták, 

illetve számlák bemutatására és figyelem-

bevételére.

3. A vizitdíjjal, illetve a kórházi napidíjjal 

kapcsolatos panaszokat az egészségbizto-

sítási felügyeleti hatósághoz lehet benyúj-

tani. Számos panasz, félreértés és jogvita 

megelőzhető a váróhelyiségben jogszabály 

alapján kötelezően kifüggesztendő, és az 

ezt praktikus szempontok szerint kiegészí-

tő betegtájékoztatókkal, amelyhez a mel-

léklet szerinti összeállítást javasoljuk.

A dokumentum a 2007. február 15-i 
szabályozás alapján készült. 

Az Útmutató közlésének engedélyezéséért 
köszönet illeti dr. Balogh Sándort, az Országos 

Alapellátási Intézet föigazgatóját.

1. TÁBLÁZAT. TÉRÍTÉSI DÍJ ELLENÉBEN NYÚJTOTT ELLÁTÁSOK
1. Lőfegyvert tartani szándékozó, illetve tartó személyek (II. csoport) lőfegyvertartására való 

a. orvosi alkalmassági vizsgálat 

aa. első fokon 4000 Ft

ab. másodfokon 5000 Ft

2. Gépjármű-vezető, belvízi hajózási szolgálati és belvízi kedvtelési célú vízijármű-vezetői alkalmassági vizsgálat, 

III. és IV. osztályú tengeri kedvtelési célú tengeri vízijármű-vezetők időszakos és soron kívüli alkalmassági vizsgálata 

a. ha a 40. életévét még nem töltötte be: 

aa. első fokon 6000 Ft

ab. másodfokon 9000 Ft

b. ha a 40. életévét betöltötte, de a 60. életévét még nem érte el: 

ba. első fokon 4000 Ft

bb. másodfokon 6000 Ft

c. ha a 60. életévét betöltötte, de a 70. életévét még nem érte el: 

ca. első fokon 2000 Ft

cb. másodfokon 4000 Ft

d. ha a 70. életévét betöltötte: 

da. első fokon 1000 Ft

db. másodfokon 2000 Ft

3. Véralkohol-vizsgálathoz vérvétel 4000 Ft

4. Látlelet kiadása 3000 Ft

5. Külön jogszabály által elrendelt orvosszakértői vizsgálatok és szakvéleményezés, kivéve, ha a vizsgálatra 

és szakvéleményezésre társadalombiztosítási vagy szociális juttatásra, kedvezményre való jogosultság megállapítása 

céljából kerül sor. 6000 Ft

6. Hivatásos sportolók sportegészségügyi vizsgálata 8000 Ft




