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Lakossági tájékoztató 

COVID-19 PCR teszt igénybevételéhez 

 

 
Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézetben COVID-19 PCR teszt 
elvégzésére van lehetőség. 
 
Az ellátás igényelhető:  
háziorvosi/kezelőorvosi beutalóval 0-16 év között térítésmentesen, VAGY 
0-16 év között beutaló nélkül térítés ellenében VAGY 
16-18 év között beutalóval vagy anélkül térítés ellenében. 
 
1. Az ügyintézés menete: 
Időpont kérés: A szűrő PCR vizsgálathoz időpont egyeztetés, tájékoztatás céljából hívja fel munkanapokon 8-13.30 
között az alábbi telefonszámot: 06-1-4599175. Az ellátás hétköznap 11.45-12.45 óra között történik. A térítéses 
vizsgálat igazolt díjfizetés után vehető igénybe. 
A vizsgálat helyszíne: Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet (1089 Budapest, Üllői út 86.)  Delej utcai 
mentőporta melletti „M” épület PCR mintavételi helyisége.  
A mintavétel során szükséges lesz fényképes igazolványra, TAJ kártyára valamint a térítéses vizsgálat esetén a 
vizsgálat díjáról szóló átutalás igazolására, amit be is kell mutatni (papíron vagy elektronikus formában). 
 
Amennyiben angol nyelvű leletre is igényt tart, kérjük, hogy a honlapunkon megtalálható Lakossági tájékoztató 
SARS-CoV-2 diagnosztikához (PCR, POCT, antitest szerológia) kapcsolódó angol nyelvű leletek igénylésének és 
kiadásának feltételeiről című dokumentum szerint szíveskedjen eljárni. (http://heimpalkorhaz.hu/covid-19-
tajekoztatok/) 
 
2. A vizsgálatok díja a Térítési díj szabályzat alapján: 
 

SARS-CoV-2 RT_PCR vizsgálat légúti mintából: 19.500,-Ft 
Angol nyelvű lelet 1.000,.Ft 
Ha a minta levételre kerül délelőtt 9:00-ig, úgy az eredmény kiadható 24-48 órán belül. 

 
3. Díj befizetése: 
 
Átutalással: 
Fontos, hogy az átutalásnál a közlemény rovatba kerüljön feltüntetésre a vizsgálatra kerülő személy (gyermek) 
neve, lakcíme és TAJ száma. 
Kedvezményezett: Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet 
Számlavezető pénzintézet neve: Magyar Államkincstár 
Számlaszám: 10023002-00317708-00000000 
A felveteliiroda@heimpalkorhaz.hu email címre küldje el a vizsgálatra kerülő személy nevét, az átutalás igazolását, és 
a számla adatait (kinek kéri a számlát: név, cím).  
 
4. Vizsgálatra érkezés: 

A vizsgálat előtt legalább 2, de inkább 4 órán át nem szabad semmit sem fogyasztani, amibe bele tartozik a 
folyadék fogyasztás, fogmosás, a rágógumi használata és a dohányzás mellőzése is.  
 
5. Eredményközlés: 

A lelet a vállalt határidőben, ha megadja TAJ számát, akkor az eeszt.gov.hu oldalról ügyfélkapu vagy 
háziorvosán keresztül elérhető, letölthető.  
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