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VIZSGÁLAT MEGNEVEZÉSE Mintaszám Vizsgálatok ÁR (HUF) 

PATTALTK rendelési kóddal 
kérhető vizsgálat:       

Kis műtétes szövettani 
vizsgálat  

1-4 natív minta (biopsziás) 
A műtéti anyag indítása, rutin HE festés, 
szükség esetén speciális festések, 
immunhisztokémiai vizsgálatok, lelet 

46 000 Ft 

Nagy műtétes szövettani 
vizsgálat  

4-nél több biopsziás natív 
minta, vagy 
nagy volumenű minta 

A műtéti anyag indítása, rutin HE festés, 
szükség esetén speciális festések, 
immunhisztokémiai vizsgálatok, lelet 

56 000 Ft 

Csontvelőbiopszia vizsgálata 
1 db natív 
csontvelőbiopsziás minta 

A műtéti anyag indítása, rutin HE festés, 
speciális festések, immunhisztokémiai 
vizsgálatok, lelet 

56 000 Ft 

Vesebiopszia vizsgálata 
biopsziás minta (natív 
minta) 

A vese belgyógyászati betegsége miatt 
vett biopsziás minták feldolgozása: 
fagyasztott immunfluoreszcenciás 
vizsgálat, speciális festések, 
immunhisztokémiai vizsgálatok, 
elektronmikroszkópos vizsgálat, lelet 

150 000 Ft 

Szövettani másodvélemény 
hozott szövettani minta 
(blokkok, metszetek)  

A hozott szövettani blokkok, metszetek, 
kenetek véleményezése, szükség esetén 
további speciális festések, 
immunhisztokémiai vizsgálatok végzése, 
lelet 

34 000 Ft 

További immunhisztokémiai 
vizsgálatok  

rendelkezésre álló, vagy 
hozott szövettani blokk 
(formalinban fixált, 
praffinba ágyazott minta) 

Onkoterápiás célpont azonosítása 
immunhisztokémiai módszerrel 

86 000 Ft 

Szakorvosi személyes 
konzultáció 

hozott kórszövettani/ 
molekuláris leletek 
(magyar/angol/német 
nyelvű) 

A hozott kórszövettani/molekuláris 
leletek eredményének áttekintése, 
véleményezése, további indokolt 
vizsgálati lehetőséggel kapcsolatos 
tanácsadás 

25 000 Ft 

PATTINTK rendelési kóddal 
kérhető vizsgálat:       

Intraoperatív 
gyorsfagyasztásos vizsgálat 

műtét közben elsőbbséggel 
történő kórszövettani 
vizsgálat 

Intraoperatív gyorsdiagnosztika. A 
végleges szövettani vizsgálat és 
intraoperatív lelet a "Kis műtétes 
szövettani vizsgálat" keretén belül készül, 
mely külön fizetendő. 

14 500 Ft 

PATTCYT1 rendelési kóddal 
kérhető vizsgálat:       

Testüregi folyadék sejtblokk 
technikával 

esetenként (max 100 ml) 
A beküldött minták feldolgozása, szükség 
esetén immuncitokémiai vizsgálat, lelet  

20 000 Ft 
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Cytológiai kenetek vizsgálata  esetenként (1-4 kenet) 
A beküldött kenetek speciális festése, 
szükség esetén immuncitokémiai 
vizsgálat, lelet  

18 500 Ft 

Aspirációs cytológiai 
mintavétel + kenetek 
cytológiai vizsgálata 

esetenként (1-4 kenet) 
Cytopatológus által végzett mintavétel és 
leletezés.  

15 500 Ft 

PATTNOV rendelési kóddal 
kérhető vizsgálat:  

      

Nőgyógyászati kenet 
cytológiai vizsgálata 

mintánként (1 kenet) 

Nőgyógyászati cervix citológiai vizsgálat 
citológus előszűrők által leletezve, 
szükség esetén citológus szakorvos 
véleményezésével, lelet  

5 500 Ft 

PATTFIS1 rendelési kóddal 
kérhető vizsgálat:  

      

FISH_1: Emlőrák molekuláris 
diagnosztikája 

vizsgálatonként 
HER-2 FISH vizsgálat szövettani mintából 
(intézetünkben archivált, vagy hozott 
szövettani blokk), lelet 

30 000 Ft 

FISH_2: Tüdőrák molekuláris 
diagnosztikájához kapcsolódó 
vizsgálat 

vizsgálatonként 

Pozitív ALK és ROS1 IHC esetén ALK FISH 
és ROS1 FISH vizsgálat szövettani 
mintából (intézetünkben archivált, vagy 
hozott szövettani blokk, kenet), lelet 

45 000 Ft 

FISH_3: Agytumor molekuláris 
diagnosztikája 

vizsgálatonként 
1p19q FISH vizsgálat szövettani mintából 
(intézetünkben archivált, vagy hozott 
blokk), lelet 

45 000 Ft 

FISH_4: Egyéb FISH vizsgálat 
(egyeztetés szükséges) 

vizsgálatonként 

A vizsgálatkérő lapon (honlapról 
letölthető) feltüntetett bármely egyéb 
FISH vizsgálat szövettani mintából 
(intézetünkben archivált, vagy hozott), 
lelet 

30 000 Ft 

PATTPCR rendelési kóddal kérhető vizsgálatok: 
  

    

PCR_1: Bőrdaganat 
molekuláris diagnosztikája 

vizsgálatonként 
BRAF (V600E) vizsgálat szövettani 
mintából (intézetünkben archivált, vagy 
hozott minta) izolált DNS-ből, lelet 

45 000 Ft 

PCR_2: Vastagbélrák 
molekuláris diagnosztikája 

vizsgálatonként 

RAS panel: KRAS (exon2,3,4), NRAS 
(exon2,3,4), BRAF (V600E) génmutációs 
vizsgálat szövettani mintából 
(intézetünkben archivált, vagy hozott 
szövettani blokk) izolált DNS-ből, lelet 

120 000 Ft 

PCR_3: Tüdőrák molekuláris 
diagnosztikája 

vizsgálatonként 

KRAS (exon2), EGFR (exon18,19,20,21), 
PD-L1 IHC, ALK IHC, ROS1 IHC vizsgálat 
szövettani mintából (intézetünkben 
archivált, vagy hozott szövettani blokk) 
izolált DNS-ből, lelet 

110 000 Ft 

PCR_4: Egyéb PCR vizsgálatok 
(egyeztetés szükséges) 

vizsgálatonként 

A vizsgálatkérő lapon (honlapról 
letölthető) feltüntetett bármely egyéb 
PCR vizsgálat szövettani mintából 
(intézetünkben archivált, vagy hozott 
minta) izolált DNS-ből, lelet 

45 000 Ft 
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NGS génmutáció meghatározás: PATNGSV rendelési kóddal kérhető vizsgálatok: 
  

  

NGS-15: SZOLID TUMOR 
GÉNPANEL 

vizsgálatonként 
15 gén vizsgálata szövettani mintából 
(intézetünkben archivált, vagy hozott 
szövettani blokk) izolált DNS-ből, lelet 

180 000 Ft 

NGS-67: SZOLID TUMOR 
GÉNPANEL 

vizsgálatonként 
67 gén vizsgálata szövettani mintából 
(intézetünkben archivált, vagy hozott 
szövettani blokk) izolált DNS-ből, lelet 

410 000 Ft 

NGS-75: MYELOID TUMOR 
GÉNPANEL 

vizsgálatonként 
75 gén vizsgálata szövettani mintából 
(intézetünkben archivált, vagy hozott 
szövettani blokk) izolált DNS-ből, lelet 

350 000 Ft 

Molekuláris vizsgálatok "CSOMAGBAN" (PATTPCR)     

PATTVIRU rendelési kóddal 
kérhető vizsgálat:       

HPV víruskimutatás  mintánként HPV tipizálás beküldött (folyadék) 
mintából, lelet 

6 000 Ft 

        

PATTBONC rendelési kóddal 
kérhető vizsgálat:       

Teljes kórboncolás 

Kóroncolás elvégzése, kórbonctani szövettani vizsgálat, a leadott 
Halottvizsgálati Bizonyítvány kitöltése egészségügyi információs 
rendszerben történtő adminisztráció elvégzése, ügyintézés.  A boncolás 
eredményét tartalmazó boncjegyzőkönyv elkészítése (8 héten belül) és 
a jegyzőkönyvből kikérés esetén a hozzátartozónak 1 példány átadása. 

56 500 Ft 

Kórboncolás mellőzése 

Klinikai elhunyt esetén az illetékes klinikán lévő kezelőorvos és a 
patológus szakorvos által jóváhagyott mellőzéskérés során a 
Halottvizsgálati Bizonyítvány kitöltése, egészségügyi információs 
rendszerben történő adminisztráció, ügyintézés.  

5 500 Ft 

Tetemhűtés 

Tetemhűtési alapdíj a Halottvizsgálati Bizonyítvány kiállítását követő 
első munkanaptól az 5. munkanapig terjedően.                                          
A DÍJ AZ INTÉZETBEN FIZETENDŐ, A DÍJFIZETÉSRŐL SZÁMLA KERÜL 
KIÁLLÍTÁSRA! 

12 700 Ft 

Végtisztességre történő 
felkészítés 

Rendbetétel, öltöztetés, halottkiadás, ügyintézés.                                      
A DÍJ AZ INTÉZETBEN FIZETENDŐ, A DÍJFIZETÉSRŐL SZÁMLA KERÜL 
KIÁLLÍTÁSRA! 

16 000 Ft 

 


