
TÜDŐSZŰRÉS 
 

Értesítjük a Lakosságot, hogy Szegváron, a Művelődési Ház udvarán az alábbi időpontokban 

tüdőszűrés lesz: 

2017.05.17. (szerda)  10.00 – 14.00 

2017.05.18. (csütörtök)  10.00 – 14.00 

2017.05.19. (péntek)  10.00 – 14.00 

2017.05.22. (hétfő)  10.00 – 14.00 

2017.05.23. (kedd)  10.00 – 14.00 
 

A tüdőszűrés igénybevételére vonatkozó szabályok a kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető 

betegségek megelőzését és korai felismerését szolgáló egészségügyi szolgáltatásokról és a szűrővizsgálatok 

igazolásáról szóló 51/1997. (XII.18.) NM rendelet, továbbá a térítési díj ellenében igénybe vehető egyes 

egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról szóló 284/1997. (XII.23.) Korm. rendelet alapján: 

 

- 40 ÉVES KOR FELETT a tüdőszűrő vizsgálat évente egy alkalommal, beutaló nélkül, 

térítésmentesen vehető igénybe. 

- 40 ÉVES KOR ALATT:  

o a megelőző célú tüdőszűrésért térítési díjat kell fizetni, melynek összege: 1.700,- Ft, 

o járványügyi szempontból indokolt esetben (tbc gyanú), háziorvosi beutalóval 

térítésmentesen igénybe vehető. 

- A foglalkozás egészségügyi („alkalmassági”) vizsgálat kortól függetlenül térítésköteles 

vizsgálat. Térítési díj: 1.700,- Ft. 

- Nem kell térítési díjat fizetni a tüdőszűrő vizsgálatért, ha annak igénybevételére a szakképzésről 

szóló 1993. évi LXXVI. törvény 2. § (1) bekezdés a)-c) pontja szerinti szakképzési intézményekben 

oktatásban részesülők szakmai alkalmassági vizsgálatai keretében kerül sor. A törvény hatálya 

alá tartozó szakképzési intézmények: 

o szakközépiskola, 

o szakiskola, ideértve a speciális szakiskolát és a készségfejlesztő speciális szakiskolát, 

o felsőoktatási intézmény. 

 

A szűrővizsgálat térítésmentes igénybevételéhez minden esetben a vizsgálatkérő oktatási 

intézmény iskolaorvosának beutalója szükséges.  

 

A 40 év feletti biztosítottak részére az évente egy alkalommal igénybe vehető térítésmentes lakossági 

tüdőszűrést csak abban az esetben tudják elvégezni, amennyiben rendelkezik a lakos a mobil szűrés 

helyszínén állandó vagy ideiglenes lakcímmel. Ennek hiányában szíveskedjenek felkeresni a 

lakóhelyük szerint illetékes tüdőgondozó intézetet. 

 

VÁRANDÓS ÉS SZOPTATÓS NŐK A TÜDŐSZŰRÉST NEM VEHETIK IGÉNYBE! 

 

A TÜDŐSZŰRÉS TÉRÍTÉSI DÍJÁT A SZŰRŐBUSZON KÉSZPÉNZZEL KELL FIZETNI, A 

SZŰRŐVIZSGÁLAT ELVÉGZÉSE ELŐTT. A SZŰRŐBUSZ DOLGOZÓI SZÁMLÁT 

ÁLLÍTANAK KI A BEFIZETÉSRŐL.   

 

Kérjük, hogy a tüdőszűrésre 

- TAJ kártyát (betegbiztosítási kártyát) 

- lakcímkártyát 

szíveskedjenek magukkal hozni! 


