1. számú melléklet a 284/1997. (XII. 23.) Korm. rendelethez
Az Ebtv. 23. §-ában foglalt egyes részleges, valamint 23/A. §-ában foglalt egyes
kiegészítő térítési díj mellett igénybe vehető egészségügyi szolgáltatások térítési díja *
1. * Az Ebtv. 23. §-ának a) pontjában foglaltak alapján a 18 éven aluliak a fogszabályozó
készülékre való jogosultságuk keretében a fogorvosi munkára térítésmentesen, a
fogszabályozó készülékre pedig a gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási
támogatásba történő befogadásáról, támogatással történő rendeléséről, forgalmazásáról,
javításáról és kölcsönzéséről szóló 14/2007. (III. 14.) EüM rendeletben (a továbbiakban: R.)
foglaltak szerint jogosultak.
2. Az Ebtv. 23. §-ának c) pontjában foglaltak alapján
a) az Ebtv. 12. §-a (1) bekezdésének a) pontjában foglalt személyek az R.-ben
meghatározott típusú kivehető és rögzített fogpótlások fogorvosi munkáira térítésmentesen,
azok technikai munkáinak költségeire az R.-ben meghatározottak szerint,
b) * az Ebtv. 12. §-a (1) bekezdésének b) pontjában foglalt személyek az R.-ben
meghatározott típusú kivehető, illetve rögzített fogpótlások fogorvosi munkáira teljes térítéssel,
azok technikai munkáinak költségeire az R.-ben meghatározottak szerint,
c) * a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények
módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény (a továbbiakban: Mmtv.) 3. § (2)
bekezdés a) pont ab) alpontja és b) pont bb) alpontja szerinti minősítési kategóriába tartozó,
a megváltozott munkaképességű személyek ellátásában részesülő személy vagy az a 2011.
december 31-én III. csoportos rokkantsági nyugdíjban, baleseti rokkantsági nyugdíjban
részesülő személy, aki az Mmtv. 31-33. §-a alapján öregségi nyugdíjban, rokkantsági
ellátásban vagy rehabilitációs ellátásban részesül és a közgyógyellátásban részesülők az R.ben meghatározott típusú kivehető fogpótlások fogorvosi munkáira térítésmentesen, azok
technikai munkáinak költségeire az R.-ben meghatározottak szerint,
d) az Ebtv. 54. §-ának (3) bekezdésében foglalt személyek az R.-ben meghatározott típusú
kivehető és rögzített fogpótlások fogorvosi munkáira térítésmentesen, azok technikai
munkáinak költségeire az R.-ben meghatározottak szerint,
e) az arc, állcsont, illetve szájüreg fejlődési rendellenességében, daganatos vagy más
súlyos betegségében szenvedők az R.-ben meghatározott típusú kivehető és rögzített
fogpótlások, obturátorok és epitézisek orvosi munkáira térítésmentesen, azok technikai
munkáinak költségeire az R.-ben meghatározottak szerint
jogosultak.
3. *
4. *
5. * Az Ebtv. 23/A. § c) pontja alapján az ápolási osztályon orvosi beutalás alapján történő
elhelyezés és ápolás esetén, illetve krónikus fekvőbeteg-ellátásban ápolási díjjal finanszírozott
biztosított után a kiegészítő térítési díj 800 Ft/nap.
6. * Az Ebtv. 23. §-ának k) pontja alapján a külsődleges nemi jellegek megváltoztatására
irányuló beavatkozásért fizetendő részleges térítési díj mértéke annak az összegnek a 90
százaléka, amely az ellátásért a külön jogszabályban foglaltak szerint az egészségbiztosító
felé elszámolható.

2. számú melléklet a 284/1997. (XII. 23.) Korm. rendelethez *
A

B

1. Lőfegyvert munkakörükből eredően tartani szándékozó,
illetve tartó személyek (I. csoport) lőfegyvertartásra
való egészségi alkalmasságának pszichológiai
vizsgálata
a) első fokon
b) másodfokon

7 200 Ft
12 000 Ft

2. * Lőfegyvert tartani szándékozó, illetve tartó, valamint
elöltöltő fegyvert vadászati célra használni szándékozó,
illetve használó személyek (II. csoport) alkalmassági
vizsgálata
A. orvosi alkalmassági vizsgálat
a) ha a 40. életévét még nem töltötte be:
aa) első fokon
ab) másodfokon

7 200 Ft
10 800 Ft

b) ha a 40. életévét betöltötte, de a 60. életévét még
nem érte el:
ba) első fokon

4 800 Ft

bb) másodfokon

7 200 Ft
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c) ha a 60. életévét betöltötte, de a 70. életévét még
nem érte el:
ca) első fokon

2 500 Ft

cb) másodfokon

4 800 Ft

d) ha a 70. életévét betöltötte:
da) első fokon

1 700 Ft

db) másodfokon

3 200 Ft

B. pszichológiai alkalmassági vizsgálat
a) első fokon
b) másodfokon

7 200 Ft
12 000 Ft

3. * Gépjármű-vezetői, belvízi hajózási szolgálati és belvízi
kedvtelési célú vízijármű-vezetői alkalmassági vizsgálat
a) * ha a 40. - gépjármű-vezetői alkalmassági
vizsgálat esetén az 50. - életévét még nem töltötte
be:
aa) első fokon
ab) másodfokon

7 200 Ft
10 800 Ft

b) * ha a 40. - gépjármű-vezetői alkalmassági
vizsgálat esetén az 50. - életévét betöltötte, de a 60.
életévét még nem érte el:
ba) első fokon

4 800 Ft
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bb) másodfokon

7 200 Ft

c) ha a 60. életévét betöltötte: de a 70. életévét még
nem érte el:
ca) első fokon

2 500 Ft

cb) másodfokon

4 800 Ft

d) ha a 70. életévét betöltötte:
da) első fokon

1 700 Ft

db) másodfokon

3 200 Ft

4. Alkohol szintjének kimutatása érdekében végzett vérés vizeletvétel

4 800 Ft

5. Kábítószer szintjének kimutatása érdekében végzett
a) vérvétel

3 200 Ft

b) vizeletvétel

1 600 Ft

6. Látlelet készítése és kiadása

3 500 Ft

7. Részeg személy detoxikálása

7 200 Ft

8. Kábítószer hatása alatt álló személy akut ellátása

7 200 Ft

9. Tengeri hajózási egészségi alkalmassági vizsgálat
a) tengeri hajózási szolgálatot teljesítő személy
alkalmassági vizsgálata
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aa) az egészségi alkalmasság első vizsgálata

19 200 Ft

ab) az egészségi alkalmasság időszakos vagy
soron kívüli vizsgálata

15 600 Ft

b) I. és II. osztályú tengeri kedvtelési célú tengeri
vízijármű-vezetők alkalmassági vizsgálata
ba) az egészségi alkalmasság első vizsgálata

12 000 Ft

bb) az egészségi alkalmasság időszakos vagy
soron kívüli vizsgálata

9 700 Ft

c) III. és IV. osztályú tengeri kedvtelési célú tengeri
vízijármű-vezetők alkalmassági vizsgálata
ca) az egészségi alkalmasság első vizsgálata

9 700 Ft

cb) az egészségi alkalmasság időszakos vagy
soron kívüli vizsgálata

7 200 Ft

10. Igazságügyi szakértői tevékenység kivételével
jogszabály által elrendelt vagy egyéb háziorvosi,
orvosszakértői vizsgálatok és szakvéleményezés,
kivéve, ha a vizsgálatra és szakvéleményezésre
társadalombiztosítási vagy szociális juttatásra,
kedvezményre való jogosultság megállapítása céljából
kerül sor

7 200 Ft

11. Hivatásos sportolók sportegészségügyi vizsgálata

9 700 Ft

12. Hivatásos sportolók további sportegészségügyi
szakvizsgálata

Az adott ellátásnak
a
közfinanszírozásban
érvényesíthető díja
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13. Repülő-egészségügyi alkalmassági vizsgálat
a) 1. egészségügyi osztály
aa) első, illetve kibővített (terheléses EKG,
teljes körű szemészeti vagy teljes körű fülorr-gégészeti vizsgálatra is kiterjedő)
vizsgálat

28 700 Ft

ab) időszakos vizsgálat

16 100 Ft

b) 2. egészségügyi osztály
ba) első, illetve kibővített (terheléses EKG
vizsgálatra is kiterjedő) vizsgálat
bb) időszakos vizsgálat

13 800 Ft
9 200 Ft

c) 3. egészségügyi osztály
ca) első, illetve kibővített (terheléses EKG,
teljes körű szemészeti vagy teljes körű fülorr-gégészeti vizsgálatra is kiterjedő)
vizsgálat

28 700 Ft

cb) időszakos vizsgálat

16 100 Ft

14. * Az a mellkas-szűrővizsgálat (tüdőszűrés), melynek
igénybevételére nem az egészségügyi hatóság által a
fertőző betegségek és a járványok megelőzése
érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló
miniszteri rendelet szerint kötelezően elrendelt
szűrővizsgálat keretében, vagy nem a kötelező
egészségbiztosítás keretében igénybe vehető betegségek

1 700 Ft
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megelőzését és korai felismerését szolgáló egészségügyi
szolgáltatásokról és a szűrővizsgálatok igazolásáról
szóló miniszteri rendelet szerinti korhoz kötött
szűrővizsgálat keretében, vagy nem jogszabály által
előírt, a szakképző intézményben és felsőoktatási
intézményben oktatásban részesülők szakmai
alkalmassági vizsgálatai keretében kerül sor.
15. * A foglalkoztathatóság szakvéleményezése
a) közfoglalkoztatási jogviszonyhoz szükséges
szakvélemény esetén

1900 Ft/fő/eset

b) * a büntetésként kiszabott közérdekű munka
végrehajtásához szükséges szakvélemény
esetén

1900 Ft/fő/eset

c) az a) és a b) pontban nem említett esetben

3300 Ft/fő/eset

16. Járványügyi érdekből nem kötelező védőoltással történő
immunizálás, kivéve
a) a térítésmentes védőoltással történő immunizálást és
b) * - az a) pont hatálya alá nem tartozó körben is - a
pneumococcus baktérium, a human papilloma vírus és
az influenza megbetegedés elleni immunizálást

2 000 Ft
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