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  Tisztelt Boldogi Lakosok, Kedves Pácienseink! 

 

Tájékoztatni szeretném Önöket néhány aktualitásról, illetve változásról. 

Először a decemberi rendelésekről:  

Minden csütörtökön – a teljes rendelési idő alatt – 3. körös Covid-elleni védőoltások beadását 

végezzük. Ezen idő alatt betegellátás nem lesz a rendelőben. Az érintetteket az általuk megadott 

telefonszámon előzetesen értesítjük, hogy melyik csütörtökön és pontosan hány órára várjuk a 

rendelőbe. A fölösleges várakozás elkerülésére kérjük, tartsák be az időpontjaikat! 

Az ünnepi időszak rendelései:  

December 23-án (csütörtök) 17.00-tól december 27. (hétfő) reggel 8.00-ig ügyeleti ellátás vehető 

igénybe orvosi ellátást igénylő esetekben, illetve – természetesen – sürgős esetekben a kórház 

Sürgősségi Osztálya látja el a betegeket, sérülteket. 

December 27-28-án (hétfő-kedd) dr. Kurpé László rendelése vehető igénybe, 27-én hétfőn 15.00-

17.00 között helyben, a boldogi rendelőben is várja a betegeket. 

December 29-30-án (szerda-csütörtök) én látom el a boldogi, a herédi és a nagykökényesi területet is. 

A rendelés a szokásos időpontban vehető igénybe, szerdán 8.00-12.00 és csütörtökön 10.00-14.00 

között. 

December 31-én, szilveszterkor (péntek) 8.00-tól 12.00-ig telefonos készenlét lesz, ekkor a 70/940 

6544 mobilszámon leszek elérhető. Aznap 12.00 órától 2022. január 03. (hétfő) reggel 8.00-ig szintén 

az ünnepi rend szerinti, ügyeleti ellátás lesz, Hatvanban. 

A Covidról: 

Mint már korábban is leírtam, minden eddiginél erősebben tombol a járvány, ezért jelentősen 

megnőtt a napi betegforgalmunk is. Az utóbbi 1 hónapban naponta minimum 40-50 Covidos vagy 

Covid-gyanús páciens fordul hozzánk a rendelőben. Visszajelzést kaptunk, hogy többen 

elégedetlenkednek a szabadtéri várakozás és a megnövekedett várakozási idő miatt.  

Annak ellenére, hogy a járvány által nehezített, eltelt 1,5 év alatt sem a megsokszorozódott 

munkánkat, a megduplázódott napi munkaidőnket, sem a több millió forintra rúgó 

járványügyi/védekezési költségünket nem finanszírozták/finanszírozzák, minden erőnkkel azon 

voltunk, hogy a hozzánk fordulókat maximálisan ellássuk, gyógyulásukat segítsük, a rendelőben a 

fertőzés terjedésének lehetőségét minimalizáljuk. Ez nem változik a jövőben sem, azonban napi  100 -

140 beteg  mellett - ellentétben a szakrendelők napi 8-10, időpontra érkező betegével - nem tudunk 

időpontokat adni, napi több órányi túlmunkával igyekszünk mindenkit megvizsgálni, ellátni. A 

járványügyi intézkedések betartása és az Önök biztonsága miatt azonban ez azzal jár, hogy sajnos, 

kint kell várakozni.  



      2. 

Ezen elsősorban azzal lehetne javítani, ha mindenki beoltatná magát, illetve az érintettek betartanák 

a karantén-szabályokat. Sajnos, több példa volt rá, hogy igazoltan Covid-fertőzöttek elhagyták a 

karantén helyszínét, bejöttek a rendelőbe (is). 

Kérem, nem feledjék, hogy ezzel egymást is veszélyeztetik, illetve – a 3 oltás ellenére – a mi 

immunrendszerünk is gyengül a folyamatos túlterhelés, kimerülés, stressz, fáradtság miatt. Ha mi, 

egészségügyi dolgozók karanténba kerülünk, jó időre nem lesz, aki Önöket ellássa. 

Vigyázzanak/vigyázzunk egymásra! 

 

Egyéb: 

A Magyar Orvosi Kamara  - a 284/1997. (XII. 23.) Kormányrendelet, a 46/1997. (XII. 17.) NM rendelet 

és a 87/2004. (X. 04.) EszCsM rendelet alapján – kidolgozta a háziorvosi rendelőkben kizárólag térítési 

díj ellenében igénybe vehető szolgáltatások díjtáblázatát, mely 2021. november 01-től érvényes.  

A rendelőnkben ezeket majd csak 2022. január 01-től alkalmazzuk, a Társadalombiztosítás által nem 

finanszírozott szolgáltatásaink igénybe vételekor. 

A rendelőnkben 2022. január 01-től érvényes díjtételek az alábbi táblázatban tekinthetők meg: 

 

A Társadalombiztosítás által nem finanszírozott, a háziorvosi ellátás 

keretében mindenki számára csak térítési díj ellenében igénybe 

vehető szolgáltatások 2022. 01. 01-től (a Magyar  Orvosi Kamara 

által kidolgozott díjtételek alapján)  

           

Orvosi vizsgálatot, leletértékelést igénylő szakvélemények:  

- orvosi látlelet vagy vélemény       3000,- Ft 

- személyi higiénés alkalmassági vizsgálat járványügyi szempontból kiemelt  

munkakörben történő munkavállaláshoz (eü. kiskönyvbe)   4.500,- Ft  

- külföldi munkavállaláshoz, tanulmányokhoz egészségügyi alkalmasságról        

magyar nyelvű szakvélemény  10.000,- Ft                           

- örökbe fogadó szülők alkalmassági vizsgálata, véleményezése   8,500,- Ft 

- gyámnak való alkalmasság szakvéleményezése    8.500,- Ft 
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- egészségpénztár, biztosító valamint jogászi megkeresésére adott  

szakvélemény, a részletességtől függően     8.000-13.000,- Ft 

- szakvélemény illetve igazolás bíróság, rendőrség részére, a páciens 

kérésére         10.000,- Ft 

- utazás betegség miatti lemondásához szükséges igazolás   5.000,- Ft 

- minden egyéb, vizsgálatot igénylő, nem finanszírozott véleményezés  

(kivéve NRSZH-vizsgálathoz történő beutalók kiállítása)                10.000,- Ft 

- nem kötelező védőoltások beadása (kivéve influenza, HPV és 

 Pneumococcus elleni védőoltások)      3.000,- Ft                                                                                                                    

- a páciens kezdeményezésére történő, szakmailag nem indokolt vagy  

más szolgáltató kérésére történő beavatkozás (pl. műtét előtti vagy  

sportorvosi vizsgálathoz kért EKG, vizeletvizsgálat, vércukor-mérés)       6.000,- Ft/vizsgálat  

- vérvétel a háziorvosi rendelőben: INR-vizsgálathoz    2.500,- Ft 

                    egyéb esetben    4.000,- Ft  

- kábítószer hatása alatt álló személy akut ellátása    10.000,- Ft 

- vérvétel/vizeletvétel véralkoholhoz vagy kábítószer kimutatásához   5.000,- Ft 

 

 Igazolások kiadása 

 

- elektronikusan tárolt leletek nyomtatása, másolása 1.500,- Ft/lelet 

- munkahelyi/iskolai diétás étkeztetéshez     3.000,- Ft 

- önköltséges intézménybe történő felvételhez (pl. szociális otthon)  7.000,- Ft                                                                                                         

- tanfolyami részvételhez, beiskolázáshoz     10.000,- Ft 

- foglalkozás-egészségügy (üzemorvos) kérésére a gondozott betegségekről 5.000,- Ft  

- utazáshoz az állandó gyógyszerekről, az utazást befolyásoló állapotról  4.000,- Ft 

- közösségbe, uszodába, táborba, kollégiumhoz     4.000,- Ft 
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- érvényességi időn belül elveszett, megrongálódott okmány pótlásához  

(pl. táppénzes papír, gépjármű-vezetői engedély)                                        4.000,- Ft 

- más országokban rendszeresített, idegen nyelvű igazolás     5.000,- Ft 

(pl. oltottságról, gyógyszerszedésről, Covid-oltásról angol nyelven) 

 

Egyéb 

 

- lakáson, a beteg kezdeményezésére történő, nem sürgős ellátás, ,,kényelmi 

látogatás” megkezdett 15 percenként      5.000,- Ft 

A fentieken kívül, a Magyarországon érvényes egészségbiztosítással nem 

rendelkező és/vagy külföldi állampolgárok részére a következő vizsgálatok is 

térítéskötelesek 

 

- orvosi vizsgálat a rendelőben       8.000,- Ft 

- orvosi vizsgálat a rendelőn kívül (kiszállási díjjal)                 13.000,- Ft 

 

kiegészítő díjak a vizsgálati díjon felül 

  

- receptírás         4.000,- Ft 
- EKG-vizsgálat         7.000,- Ft 
- injekció beadása (mely nem tartalmazza a gyógyszer árát)   4.000,- Ft 
- kötözés          4.000,- Ft 
- tanácsadás         4.000,- Ft 

 

 

Fenti díjak a szolgáltatás igénybe vételekor, készpénzben 

fizetendők. 

 

 



 

 

 


