
TÁJÉKOZTATÓ ÁRLISTA 
 

MŰTÉTI BEAVATKOZÁST IGÉNYL Ő, ILLETVE M ŰTÉTI BEAVATKOZÁST  
NEM IGÉNYL Ő MEGBETEGEDÉSEK FEKV ŐBETEG ELLÁTÁSBAN VÉGZETT 
KEZELÉSÉNEK, TOVÁBBÁ A JÁRÓBETEGELLÁTÁS KERETÉBEN V ÉGZETT 

VIZSGÁLATOK, KEZELÉSEK TÉRÍTÉSI DÍJAIRÓL:  
 
 
MŰTÉTI CSOMAGOK TÉRÍTÉSI DIJAI 
 
Speciális, nem trauma miatti szükségessé váló intracraniális műtét 18 év feletti páciensnél 
legfeljebb 10 nap ápolással, ebből legfeljebb 4 nap intenzív ápolással: 
1 309 860 HUF 
 
Speciális, trauma miatt szükségessé váló intracraniális műtét 18 év feletti páciensnél, 
legfeljebb 10 nap ápolással, ebből legfeljebb 4 nap intenzív ápolással: 
1 498 200 HUF  
 
Speciális intracraniális műtét 18 év alatti páciensnél legfeljebb 10 nap ápolással, ebből 
legfeljebb 4 nap intenzív ápolással: 
1 178 460 HUF 
 
Agykamrai shunt revízió legfeljebb 8 nap ápolással (a csomag intenzív ápolási napot nem 
tartalmaz): 
417 060 HUF 
 
Nagy, nem trauma miatti szükségessé váló intracraniális műtét 18 év feletti páciensnél 
legfeljebb 8 nap ápolással, ebből legfeljebb 2 nap intenzív ápolással: 
886 740 HUF 
 
Nagy, trauma miatti szükségessé váló intracraniális műtét 18 év feletti páciensnél legfeljebb 8 
nap ápolással, ebből legfeljebb 2 nap intenzív ápolással: 
1 060 480 HUF 
 
Nagy intracraniális műtét 18 év alatti páciensnél legfeljebb 8 nap ápolással, ebből legfeljebb 2 
nap intenzív ápolással: 
840 020 HUF 
 
Rutin intracraniális műtétek legfeljebb 8 nap ápolással, ebből legfeljebb 2 nap intenzív 
ápolással: 
676 920 HUF 
 
Agyállományi és kamrai vérömlenyek ellátása műtéttel és fibrinolizis legfeljebb 8 nap 
ápolással, ebből legfeljebb 2 nap intenzív ápolással: 
730 960 HUF 
 
Speciális gerinc-, gerincvelői műtétek legfeljebb 10 nap ápolással ebből legfeljebb 4 nap 
intenzív ápolással: 
1 074 800 HUF 
 



Nagy gerinc-, gerincvelői műtétek legfeljebb 6 nap ápolással ebből legfeljebb 2 nap intenzív 
ápolással: 
892 580 HUF 
 
Rutin gerinc- gerincvelői műtétek legfeljebb 6 nap ápolással, ebből legfeljebb 1 nap intenzív 
ápolással: 
544 060 HUF 
 
Endovascularis aneurysma műtétek a központi idegrendszer erein legfeljebb 10 nap ápolással, 
ebből legfeljebb 4 nap intenzív ápolással: 
2 540 640 HUF 
 
Nyaki és intracraniális PTA legfeljebb 10 nap ápolással, ebből legfeljebb 4 nap intenzív 
ápolással: 
1 728 880 HUF 
 
Fej-, nyak, központi idegrendszer érmalformációinak, tumorainak endovascularis műtétei 
legfeljebb 10 ápolási nappal, ebből legfeljebb 4 nap intenzív ápolással: 
893 000 HUF 
 
Fej-, nyak, központi idegrendszer érmalformációinak, tumorainak endovascularis műtétei, 
speciális intracraniális műtéttel legfeljebb 10 ápolási nappal, ebből legfeljebb 4 nap intenzív 
ápolással: 
1 952 260 HUF 
 
Perifériás ideg-, agyideg-, egyéb idegrendszeri rutinműtétek legfeljebb 3 ápolási nappal (a 
csomag intenzív ápolási napot nem tartalmaz): 
306 100 HUF 
 
Speciális hát és nyakműtét legfeljebb 10 nap ápolással, ebből legfeljebb 4 nap intenzív 
ápolással: 
1 109 840 HUF 
 
Nagy hát és nyakműtét (vertebrpplasztika) legfeljebb 2 nap ápolással (a csomag intenzív 
ápolási napot nem tartalmaz): 
547 840 HUF 
 
Nagy hát és nyakműtét legfeljebb 6 nap ápolással, ebből legfeljebb 2 nap intenzív ápolással: 
798 000 HUF 
 
Rutin hát-nyakműtétek legfeljebb 6 nap ápolással, ebből legfeljebb 1 nap intenzív ápolással: 
566 000 HUF 
 
Orbita műtétek legfeljebb 7 nap ápolással, ebből legfeljebb 1 nap intenzív ápolással: 
481 280 HUF 
 
Ha az adott beteg ápolása az intenzív osztályon, vagy a nyílt osztályon hosszabb ideig tart, 
mint az előre meghatározott időtartam, akkor a térítési csomag kiegészül a további napok és 
az alábbi napidíjak szorzatával: 
 



Osztály megnevezése Napidíj (HUF) 
Felnőtt idegsebészeti osztály 60.000 
Gyermek idegsebészeti osztály 50.000 
Felnőtt intenzív osztály 150.000 
Gyermek intenzív osztály 80.000 
 
Ha az ápolás tényleges időtartama rövidebb, mint a térítési csomaghoz tartozó intenzív, vagy 
nyílt osztályos ápolási idő, a térítési díj mértékét ez nem csökkenti. 
 
 
EPILEPSIA M ŰTÉT ELŐTTI KIVIZSGÁLÁSÁNAK TÉRÍTÉSI DÍJA: 
 

Csomag ára  
(HUF) 

Csomagárhoz tartozó  
ápolási napok száma 

  
1 005 160 8 

 
Ha az adott beteg kivizsgálása hosszabb ideig tart, mint az előre meghatározott időtartam, 
akkor a térítési csomag kiegészül a további napok és 60 000 Ft/nap egységár szorzatával. 
 
 
MŰTÉTI BEAVATKOZÁST NEM IGÉNYL Ő MEGBETEGEDÉSEK 
KEZELÉSÉNEK TÉRÍTÉSI DIJAI: 
 
 

 
Osztály megnevezése 

 
Csomag 

ára  
(HUF) 

Csomagárhoz tartozó ápolási napok  
az ápolási napokon belül 

az intenzív osztályos 
ápolási napok száma 

ápolási 
napok 
száma 

Felnőtt idegsebészeti osztály 700 000 4 10 
Gyermek idegsebészeti osztály 600 000 3 8 
Neurológiai osztály (stroke, 
epilepszia részleg) 

700 000 4 10 

 
 
Ha az adott beteg ápolása az intenzív osztályon, vagy a nyílt osztályon hosszabb ideig tart, 
mint az előre meghatározott időtartam, akkor a térítési csomag kiegészül a további napok és 
az alábbi napidíjak szorzatával: 
 

Osztály megnevezése Napidíj (HUF) 
  

Felnőtt idegsebészeti osztály 60.000 
Gyermek idegsebészeti osztály 50.000 
Felnőtt intenzív osztály 150.000 
Gyermek intenzív osztály 80.000 
Neurológiai osztály (stroke, epilepsia részleg) 60 000 
 
Ha az ápolás tényleges időtartama rövidebb, mint a térítési csomaghoz tartozó intenzív, vagy 
nyílt osztályos ápolási idő, a térítési díj mértékét ez nem csökkenti. 
 



Ha a beteg olyan súlyos alapbetegségben szenved, amely a kezelési költségét lényegesen 
befolyásolja, akkor a térítési díj meghatározása egyedileg történik. Az árképzésnek az alapját 
a fentiekben meghatározott rendszer képezi, azonban a többletköltséget a kezelő orvos 
előzetesen egyezteti az orvos igazgatóval. 
 
 
AMBULÁNSAN VÉGZETT VIZSGÁLATOK, KEZELÉSEK TÉRÍTÉSI DÍJAI  
 
Szakorvosi klinikai vizsgálat (idegsebész, neurológus, anaesthesiologus, otoneurologus, 
szemész – ophthalmoneurologus)  
 
- vizsgálat első alkalommal                14.000 HUF               
- minden további alkalommal, kontroll 7.000 HUF 
 
 
3./Diagnosztikai eljárások díjai:     
 
a./ Röntgen vizsgálat és felvétel díja  
   
- mellkas, medence felvétel  1 /db       6.000 HUF               
- kétirányú koponya   / 2 db                                                                    7.000 HUF 
- nyaki, háti, ágyéki rtg.  /db                                                                               5.000 HUF 
 
 
b./ Ultrahangos vizsgálat 7.000 HUF 
 
       
c./ Laboratóriumi vizsgálatok díja vizsgálatonként:  
 
- vérkép teljes  (vvs, fvs, htc, hgb, thrombocyta, qualitatív 6.000 HUF               
- vizelet ( fe., cukor, ubg, bilirubin, keton, vér, nitrit, üledék)                             7.000 HUF 
- nyaki, háti, ágyéki rtg.  /db                                                                                3.000 HUF 
- vércsoport, ellenanyagszűrés 6.000 HUF 
- ionogramm ( urea, kreatinin, alb., összfehérje, Na, K, Cl) 5.000 HUF 
- májfunkció (T. bilirubin, D bilirubin, SGOT, SGPT, ALP, GGT, LDH) 6.000 HUF 
- Astrup, vérgáz 7.000 HUF 
- cytologia (liquor, stb.) 5.000 HUF 
- haemostásis ( prothrombin, INR, APTI)                                                            3.000 HUF 
- baktériumtenyésztés, érzékenység  5.500 HUF 
- gyógyszervérszint 6.000 HUF 
- CRP 6.000 HUF 
- HIV szűrés 6.000 HUF 
- liquor vizsgálat ( összfehérje, cukor, cytológia) 6.000 HUF 
- fibrinogén meghatározása                                                                                  2.500 HUF 
- D-dimer vizsgálat                                                                                               2.500 HUF 
- anti-streptolizin titer (Latex)                                                                              1.200 HUF 
-rheuma faktor kimutatása (Latex)                                                                       1.200 HUF         
- szövettan 30.000 HUF 
 
 



d./ EEG , EMG 
 
- rutin és terheléses EEG 20.000 HUF 
- Brain mapping 25.000 HUF 
- long term. EEG 30.000 HUF 
- rutin EMG, ENG 20.000 HUF 
- BAEP, SEP, mágneses kiváltott válasz. 20.000 HUF 
 
  
e./ EKG  
 
EKG 5.000 HUF          
 
 
f./ Különleges diagnosztikai vizsgálatok  
 
CT agykoponya nativ                                                                                              30.000 HUF 
CT agykoponya kontrasztos 45.000 HUF 
Egyéb CT régiónként  (gerinc, nyak)                                                                       30.000 HUF 
DSA,  agyi  és spinalis angiographia   200.000 HUF 
MR koponya natív 40.000 HUF 
MR koponya kontrasztos 70.000 HUF 
C, Th, L gerinc MR natív 40.000 HUF 
C, Th, L gerinc MR kontrasztos 70.000 HUF 
Angió MR natív 25.000 HUF 
Angió MR kontrasztos 55.000 HUF 
Egyéb régió MR natív 45.000 HUF 
Egyéb régió MR kontrasztos 75.000 HUF 
Járóbeteg altatás 20.000 HUF 
  
  
g./ Audiometria 6.000 HUF 
Vestibularis vizsgálat  5.000 HUF 
Perimeteres látótérvizsgálat 5.000 HUF  
  
  
h./ Fizioterápiás  (gyógytorna és fizikoterápia)kezelés díja kezelésenként 5.000 HUF 
 
 
 



 
 
 
BETEG DOKUMENTÁCIÓRÓL TÖRTÉN Ő MÁSOLAT KÉSZÍTÉSÉNEK TÉRÍTÉSI DÍJA  
 
Kórlapról, vagy annak egy részéről másolat készítését, minden esetben a főigazgató felé 
írásban kell kérvényezni és a másolat kizárólag az intézet főigazgatójának engedélye után 
készíthető el, illetve adható ki. A másolást az archívum munkatársa végzi el.   
 
A kórlap másolásért, a hatósági megkeresést kivéve, az intézet térítési díjat kér. A másolás 
díja: 
 
A/4 papírméret esetén oldalanként 50 Ft + ÁFA 
A/3 papírméret esetén oldalanként: 100 Ft + ÁFA 

 
 
A térítési díj befizetésének módja a következő: 
 
A kérelmező személyes jelenléte esetén, a lemásolt dokumentum lapjainak számát és a 
fizetendő díjat az archívum munkatársa írásban rögzíti, odaadja a kérelmezőnek, aki a házi 
pénztárban befizeti.  
 
A befizetést igazoló bizonylat ellenében az archívum munkatársa átadja a másolatokat, majd a 
bizonylatot a főigazgatói engedélyhez rögzíti és archíválja. 
 
Amennyiben a másolatok postai úton kerülnek kiküldésre, az arhívum munkatársa a kért 
dokumentumok másolatát, írásban rögzítve a lapszámot is, a főigazgatói titkárságra küldi, 
ahol a további lépéseket megteszik a pénzügyi osztály felé. 
 


