
Térítési díjellenében nyújtott szolgáltatások szakmánként 
 
A szakmai alapvizsgálat egységesen 7.000Ft! 
A kontroll szakorvosi vizsgálat egységesen: 4.000Ft! 
 
Járóbeteg-ellátás térítési díjai szakmánként lebontva: 
 

Belgyógyászat: 
 Részletes anamnézis felvétel, alap orvosi vizsgálat, a belső szervek részletes fizikális 
vizsgálata (tapintás, hallgatózás), bármely szerven, szervrendszeren 
észlelt elváltozás leírása + mindkét karon végzett vérnyomásmérés. 

7.000 Ft 

Kontroll szakorvosi vizsgálat 4.000Ft 
EKG vizsgálat 2.000 Ft 
Terheléses EKG 7.000 Ft 
Diabetológiai szakvizsgálat, tanácsadás 10.000 Ft 

 
 

Sebészet: 
 Az anamnézis, heteroanamnézis felvétele, hasi szervek tapintásos vizsgálata, a 
panaszoknak megfelelő célzott vizsgálat (megtekintéssel, tapintással, mozgatással). 

7.000 Ft 

Kontroll szakorvosi vizsgálat 4.000Ft 
Biopszia  

 
Nőgyógyászat: 

Részletes anamnézis felvétel és alap orvosi vizsgálat (általános és szakmai 
előzmények). A nőgyógyászati alapvizsgálathoz tartoznak: tükörvizsgálat, 
colposcopia, exfoliativ citológia, STD szűrés, bimanuál vizsgálat, rectovaginális 
vizsgálat, emlővizsgálat. 

7.000 Ft 

Kontroll szakorvosi vizsgálat 4.000Ft 
UH vizsgálat 5.000Ft 
UH magzati fotó 1.000Ft/kép 

 
 

Fül-orr-gégészet: 
 Részletes anamnézis felvétel és alap orvosi vizsgálat. Az alapvizsgálathoz tartoznak: 
eszközös fül-orr-száj-torok-garat-gége vizsgálat. 

7.000 Ft 

Kontroll szakorvosi vizsgálat 4.000Ft 

 
Szemészet: 

Részletes anamnézis felvétel és alap orvosi vizsgálat. Az alapvizsgálathoz tartoznak: 
a szemmozgások vizsgálata, szemnyomás becslése digitálisan, réslámpa vizsgálat, 
szemfenék vizsgálat, fénytörés szubjektív meghatározása, ophthalmoscopia 

7.000 Ft 

Kontroll szakorvosi vizsgálat 4.000Ft 
Színlátás vizsgálata 1.000 Ft 
Tér- és mélység látás vizsgálata 1.000 Ft 

 
 
 



 
Bőrgyógyászat: 

 Részletes anamnézis felvétel és alap orvosi vizsgálat. A beteg kórelőzményének, 
panaszainak megfelelő vizsgálata, különös tekintettel a kültakaróra, 
nyirokcsomókra, szükség szerint azok tapintása a kórisme felállítására. 

7.000 Ft 

Kontroll szakorvosi vizsgálat 4.000Ft 
Anyajegyvizsgálat  

1. Dermatoscopos anyajegyvizsgálat  
1-10 db anyajegy esetén 8.000 Ft 
10 fölötti anyajegy esetén 20.000 Ft 

2. Videodermatoscopos anyajegyszűrés, adatrögzítéssel  
20-nál kevesebb anyajegy esetén 18.000 Ft 
20 db fölött anyajegyenkét 600 Ft/db 
Elektrokauteres / Műszeres fibroma eltávolítás  
1-10 db 10.000 Ft 
11-20 db 16.000 Ft 
21-40 db 20.000 Ft 
Fagyasztás (krioterápia) szemölcsök esetén  
5 mm-nél kisebb 1.000 Ft/db 
5 mm-nél nagyobb 2.000 Ft/db 
Műtéti anyajegy eltávolítás  
Anyajegy eltávolítás 15.000 Ft 
Szövettan 5.000 Ft 
Anyajegy eltávolítás további darabonként 10.000 Ft + 

szövettan 
Verruca sebészeti eltávolítással  
Műtét darabonként 7.000 Ft 
Ha a műtét a konzultáció napján megtörténik, akkor (darabonként) 5.000 Ft 
Keloidos heg kezelése injekciós/Dermojet-es eljárással  
Konzultáció + receptírás 7.000 Ft 
injekció, dermojet-es kezelés 7.000 

Ft/alkalom 
Bőrgyógyászati vizsgálat + Fekélyes beteg vizsgálata, kötése, th-s javaslat: 1-2 fekély 10.000 Ft 
STD szűrés 12.000 Ft + 

laborv.díja 
Lábszárfekély kontroll 5.000 Ft 
UVB kezelés 3.000 Ft 

/alkalom 
PUVA kezelés 5.000 Ft / 

alkalom 
Bőrgyógyászati alkalmassági vizsgálat (munkaköri alkalmassági igazoláshoz) 3.200 Ft 

 
 
 
 

Neurológia: 



Alapvizsgálat (műszeres vizsgálat nélkül) - Anamnézis felvétel és alap orvosi 
vizsgálat. A neurológiai alapvizsgálathoz tartoznak: agyidegek vizsgálata, érzőkör 
vizsgálata, koordináció vizsgálata, tudatállapot vizsgálata. 

7.000 Ft 

Kontroll szakorvosi vizsgálat 4.000Ft 
Standard EEG vizsgálat  
Carotis UH vizsgálat 5.000 Ft 

 
 

Ortopédia: 
Részletes anamnézis felvétel és alap orvosi vizsgálat. A beteg korábbi 
dokumentációjának és vizsgálati eredményeinek áttekintése. A fizikális vizsgálat a 
testalkat, testméretek, alaki eltérések és ízületek vizsgálatát valamint a 
mozgásszervek regionális vizsgálatát tartalmazza. 

7.000 Ft 

Kontroll szakorvosi vizsgálat 4.000Ft 

 
 

Urológia: 
 Részletes anamnézis felvétele mellett teljeskörű fizikális vizsgálat, mely a 
következőkből áll: a vesék, a hólyag, a herék, a mellékherék vizsgálata, a prosztata 
vizsgálata. 

7.000 Ft 

Kontroll szakorvosi vizsgálat 4.000Ft 

 
 

Reumatológia: 
 Részletes anamnézis felvétel és alap orvosi vizsgálat. A beteg korábbi 
dokumentációjának és vizsgálati eredményeinek áttekintése. A fizikális vizsgálat a 
testalkat, testméretek, alaki eltérések vizsgálatát valamint a mozgásszervek 
teljeskörű fizikális vizsgálatát tartalmazza. Vélemény alkotás a beteg általános 
állapotáról és funkcionális képességeiről 

7.000 Ft 

Kontroll szakorvosi vizsgálat 4.000Ft 

 
 

Pszichiátria: 
 Részletes anamnézis felvétel és alap orvosi vizsgálat. Általános pszichiátriai 
tájékozódás, a beteggel történő kapcsolat kialakítása. 

7.000 Ft 

Kontroll szakorvosi vizsgálat 4.000Ft 

 
 
 
 

Pulmonológia: 
 Részletes anamnézis felvétel és alap orvosi vizsgálat – a beteg megtekintése, 
kopogtatása, meghallgatása, tapintása 

7.000 Ft 

Kontroll szakorvosi vizsgálat 4.000Ft 
 

Spirometria vizsgálat elsőfokú munkaköri alkalmassági igazoláshoz    850 Ft 

 
 



 
 
 

Kardiológia: 
A kardiológiai vizsgálat magában foglalja a kórelőzmény, a belgyógyászati és 
kardiológiai status rögzítését. A kardiológiai status tartalmazza mindazokat a 
részletesebb fizikális jeleket, valamint azok helyét és meghatározását, amelyek a 
kardiológiai diagnózis felállításához szükségesek. A kardiológiai alapvizsgálathoz 
tartoznak: vérnyomás mérés és az EKG kiértékelése. 

7.000 Ft 

Kontroll szakorvosi vizsgálat 4.000Ft 
EKG 470 Ft 
Terheléses EKG 3.500 Ft 
Holter EKG 4.700 Ft 
Szív UH 5.700 Ft 
ABPM 2.500 Ft 
Pulzoximetria 880 Ft 

 
Képalkotó diagnosztika: 

Röntgen felvételek testtájanként 5.000Ft 
Átvilágítás testtájanként 5.000Ft 
UH testtájanként 5.000Ft 

 

Laboratórium: 

Vizsgálatcsoport   Ára 

Ionok (Na, Kálium, Klorid, Kálcium, Magnézium, Foszfát) 1.500 Ft 

Vas anyagcsere (Vas, transzferrin, ferritin, B12 vitamin, folsav) 15.000 Ft 

Vesefunkció (Húgysav, karbamid, kreatinin) 1.000 Ft 

Anyagcsere (Koleszterin, HDL koleszterin, Triglicerid) 1.400 Ft 

Pajzsmirigy funkció (TSH, szabad T4-T3) 10.000 Ft 

Vizelet (Általános, üledék, glüköz, kreatinin) 5.000 Ft 

   Egyéb esetben a vizsgálatok összpontértékének 1,98 Ft szorosa kerül kiszámlázásra. 
 


