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Az Ercsi Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. a 284/1997.(XII.23.) Korm. rendelet 
alapján a térítés ellenében igénybe vehetı egyes egészségügyi szolgáltatások 
hatáskörébe tartozó díjak megállapítását, nyilvánosságra hozatalának és befizetésének 
rendjét a következık szerint szabályozza. 

I. A Szabályzat célja és hatálya 
 
Jelen Szabályzat célja, hogy az Ercsi Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi Központ 
Nonprofit Kft. (a továbbiakban Intézmény) mint egészségügyi szolgáltató a 
hatáskörében megállapítható térítési díjak megállapításának, nyilvánosságra 
hozatalának és befizetésnek rendjét, valamint az általa megállapított térítési díj 
mérséklésére, illetve elengedésére vonatkozó rendelkezéseket megállapítsa a térítési 
díj ellenében igénybe vehetı egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról szóló 
284/1997. (XII.23.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelıen. 
 

II.  Általános tudnivalók  
 
Jelen szabályzat meghatározza a kötelezı egészségbiztosítás ellátásai keretében 
igénybe nem vehetı (E. Alap által nem fedezett) és az Intézmény által 
megállapítható, az Intézmény felé térítésköteles egészségügyi szolgáltatások 
nyújtásának rendjét és a térítési díjak mértékét. 
Egyes leggyakrabban elıforduló szolgáltatások térítési díjainak felsorolását jelen 
Szabályzat 1. melléklete tartalmazza. 
A térítési díj megfizetése minden esetben a szolgáltatás helyén, a szolgáltatás 
igénybevételével egyidejőleg, nyugta ellenében történik. 
Amennyiben a befizetı számla kiállítását kéri, a nevet és címet nyomtatott nagy 
betőkkel, olvashatóan kell ráírni a nyugtára.  
 

III.  Egészségügyi szolgáltatásra jogosultak köre és a biztosítási jogviszony 
igazolása 

 
Az egészségügyi szolgáltatásra jogosult betegek az egészségügyi szolgáltatás 
megkezdése elıtt kötelesek személyi azonosságukat, lakóhelyüket – hitelt érdemlıen 
igazolni és a biztosításukra vonatkozó okmányukat bemutatni.  
Az egészségügyi ellátásra való jogosultság megállapítása az alábbi személyes adatok 
alapján történik: 

� Társadalombiztosítási Azonosító Jelét (TAJ) számot) igazoló okmány vagy az 
egészségbiztosítási ellátások megállapításához szükséges további okiratok, 

� személyazonosító adatokat igazoló okmány (név, születési név, anyja neve, 
születési hely, év, hónap, nap) 

� állampolgárság, 
� lakóhely (tartózkodási hely). 
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A külföldi, illetve külföldi biztosítással rendelkezı betegek – uniós és egyezmény 
hatálya alá esı biztosítottak – egészségügyi ellátását az egészségbiztosítási szerv (a 
továbbiakban: Finanszírozó) által kiadott tájékoztató szabályozza.  

IV.  Térítés ellenében is igénybe vehetı szakrendelések:  
� nıgyógyászat 
� tüdıgyógyászat, allergológia, 
� kardiológia 
� reumatológia, 
� sebészet, 
� ortopédia 
� traumatológia, 
� belgyógyászat, 
� pszichiátria, 
� szemészet, 
� fül- orr- gégészet, 
� ultrahang, 
� gyermekgyógyászat, 
� gyógytorna, 
� fizioterápia, 
� laboratórium 
� bırgyógyászat (jelenleg szünetel) 
� urológia (jelenleg szünetel) 
� neurológia (jelenleg szünetel) 
 

V. A térítési díjak ármegállapítása  

AzIntézmény az egészségügyi szolgáltatások részleges, kiegészítı és teljes térítési 
díját (a továbbiakban: térítési díj) a 284/1997.(XII.23.), a 43/1999. Korm. rendelet 
és saját önköltségszámítása alapján állapítja meg. 
a.) A 284/1997.(XII.23.) rendelet alapján térítendı egészségügyi szolgáltatások 

térítési díját az 1. sz. melléklet tartalmazza.   
b.) A teljes térítéses ellátások térítési díját a 2.sz. melléklet tartalmazza. 

A térítési díjak felülvizsgálata minden év március 31. napjáig, vagy jogszabály 
módosítás esetén történik meg.  
Felelıs: ügyvezetı igazgató  

 
VI.  A térítési díjak nyilvánosságra hozatala 

Az egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó Térítésidíj szabályzatot, annak 1., 2. 
sz. mellékletével együtt az intézményi központi szerveren a „Térítési 
díjszabályzat” mappában és a recepciónel kell helyezni, valamint az egészségügyi 
szolgáltatást igénybevevık részére jól látható helyen ki kell függeszteni. 
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Felelıs: ügyvezetı igazgató 
 
VII.  A térítési díjak beszedése és kezelése 
A térítési díj ellenében igénybe vehetı szolgáltatás megkezdése elıtt  a beteget 
tájékoztatni kell atérítési díj összegérıl és az összeg befizetésének módjáról . 
A betegnek, az egészségügyi szolgáltatás megkezdése elıttkell a térítési 
díjatmegfizetnie. 
 
Az Ercsi Egészségügyi Központ Nonprofit Kft az elvégzendı egészségügyi 
szolgáltatás díjárólaz igénybe vett szakrendelés asszisztense készpénzfizetési 
számlát állít ki, és azt a díj összegének átvételét követıen az érintettnek átadja.  
A készpénzfizetési számlának az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi 
LXXIV. törvény rendelkezéseinek megfelelı adatokat kell tartalmaznia.  

 
A készpénzfizetési számla kitöltése a következıképpen történik.  

Fel kell tüntetni: 
- a szolgáltatást nyújtó nevét, címét, adószámát, 
- a vevı nevét, címét, 
- a vevı adószámát csak abban az esetben, ha a vevı adó fizetésére kötelezett, 
- a teljesítés idıpontját, 
- a szolgáltatás SZJ számát: SZJ 86.22 
- a szolgáltatás, vagyis a szakorvosi vizsgálat nevét az érvényes árlista szerint 

azonosíthatóan, 
- a vizsgálatot végzı orvos, vagy kezelı nevét, 
- hogy 1 vagy több db vizsgálatról van szó, 
- a vizsgálatadó nélkül számított ellenértékét az érvényes árlista szerint, 
- hogy a vizsgálat mentes az adó alól, 
- a számla végösszegét. 

Abban az esetben, ha a beteg a gyógytornán, vagy fizikoterápián több alkalommal 
vesz igénybe kezelést, akkor azt a készpénzfizetési számlán együtt kell 
szerepeltetni, és egy összegben elıre kell fizetni. Ezen kezelések megtörténtét a 
kezelési lapon rögzíti az ellátó.  

A számlát a kiállítónak alá kell írnia. A pénz betegektıl történt átvétele után az 
igénybe vett szakrendelés pénzt átvevı asszisztensea készpénzfizetési számla elsı 
példányát átadja a betegnek, majd a kezelés megtörténte után a titkárságon leadja 
mind a számla másodpéldányát, mind az átvett pénzösszeget. 
A feladattal megbízott titkársági munkatárs (titkárnı) a belsı pénzkezelési 
szabályzatnak megfelelıen a pénzösszeget bevételezi, a számla másodpéldányát 
pedig heti gyakorisággal leadja a Kft könyvelésére. A pénz és a számla leadását a 
bevételi bizonylaton az asszisztens az aláírásával igazolja. 
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Ha a pénz szakrendelıben történt átvételekor a titkársági dolgozók munkaideje 
lejárt, az elszámolást a következı napon, (munkaszüneti, vagy ünnepnapot 
követıen) a munkakezdés elején kell megtennie a pénzt átvevı asszisztensnek.   
A számlázás és a pénzkezelés rendjéért felelıs: gazdasági igazgató 
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1. számú mellékle 

 
A kötelezı egészségbiztosítás ellátásai keretében igénybe nem vehetı egyes 

egészségügyi 
szolgáltatások térítési díja (284/1997. (XII.23.) kormányrendelet 2. sz. melléklete): 

 
 
 

A B 

1. Lıfegyvert munkakörükbıl eredıen tartani szándékozó, 
illetve tartó személyek  
(I. csoport) lıfegyvertartásra való egészségi 
alkalmasságának pszichológiai vizsgálata 

  

    a) elsı fokon 7 200 Ft 

    b) másodfokon 12 000 Ft 

2. Lıfegyvert tartani szándékozó, illetve tartó, valamint 
elöltöltı fegyvert vadászati célra használni szándékozó, 
illetve használó személyek (II. csoport) 

  

  A. orvosi alkalmassági vizsgálat   

    a) ha a 40. életévét még nem töltötte be:   

      aa) elsı fokon 7 200 Ft 

      ab) másodfokon 10 800 Ft 

    b) ha a 40. életévét betöltötte, de a 60. életévét még 
nem érte el: 

  

      ba) elsı fokon 4 800 Ft 

      bb) másodfokon 7 200 Ft 

    c) ha a 60. életévét betöltötte, de a 70. életévét még 
nem érte el: 

  

      ca) elsı fokon 2 500 Ft 

      cb) másodfokon 4 800 Ft 

    d) ha a 70. életévét betöltötte:   

      da) elsı fokon 1 700 Ft 

      db) másodfokon 3 200 Ft 

  B. pszichológiai alkalmassági vizsgálat   

      a) elsı fokon 7 200 Ft 
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      b) másodfokon 12 000 Ft 

3. Gépjármő-vezetıi, belvízi hajózási szolgálati és belvízi 
kedvtelési célú vízijármő-vezetıi alkalmassági vizsgálat 

  

   a) ha a 40. – gépjármő-vezetıi alkalmassági 
vizsgálat esetén az 50. – életévét még nem töltötte be: 

  

    aa) elsı fokon 7 200 Ft 

    ab) másodfokon 10 800 Ft 

   b) ha a 40. – gépjármő-vezetıi alkalmassági 
vizsgálat esetén az 50. – életévét betöltötte, de a 60. 
életévét még nem érte el: 

  

    ba) elsı fokon 4 800 Ft 

    bb) másodfokon 7 200 Ft 

   c) ha a 60. életévét betöltötte, de a 70. életévét még 
nem érte el: 

  

    ca) elsı fokon 2 500 Ft 

    cb) másodfokon 4 800 Ft 

    d) ha a 70. életévét betöltötte:   

      da) elsı fokon 1 700 Ft 

      db) másodfokon 3 200 Ft 

4. Alkohol szintjének kimutatása érdekében végzett vér- és 
vizeletvétel 

4 800 Ft 

5. Kábítószer szintjének kimutatása érdekében végzett   

    a) vérvétel 3 200 Ft 

    b) vizeletvétel 1 600 Ft 

6. Látlelet készítése és kiadása 3 500 Ft 

7. Részeg személy detoxikálása 7 200 Ft 

8. Kábítószer hatása alatt álló személy akut ellátása 7 200 Ft 

9. Tengeri hajózási egészségi alkalmassági vizsgálat   

    a) tengeri hajózási szolgálatot teljesítı személy 
alkalmassági vizsgálata 

  

      aa) az egészségi alkalmasság elsı vizsgálata 19 200 Ft 

      ab) az egészségi alkalmasság idıszakos 
vagy soron kívüli vizsgálata 

15 600 Ft 



 - 7 - 

    b) I. és II. osztályú tengeri kedvtelési célú tengeri 
vízijármő-vezetık alkalmassági vizsgálata 

  

      ba) az egészségi alkalmasság elsı vizsgálata 12 000 Ft 

      bb) az egészségi alkalmasság idıszakos 
vagy soron kívüli vizsgálata 

9 700 Ft 

    c) III. és IV. osztályú tengeri kedvtelési célú tengeri 
vízijármő-vezetık alkalmassági vizsgálata 

  

      ca) az egészségi alkalmasság elsı vizsgálata 9 700 Ft 

      cb) az egészségi alkalmasság idıszakos 
vagy soron kívüli vizsgálata 

7 200 Ft 

10. Igazságügyi szakértıi tevékenység kivételével jogszabály 
által elrendelt vagy egyéb háziorvosi, orvosszakértıi 
vizsgálatok és szakvéleményezés, kivéve, ha a vizsgálatra és 
szakvéleményezésre társadalombiztosítási vagy szociális 
juttatásra, kedvezményre való jogosultság megállapítása 
céljából kerül sor 

7 200 Ft 

11. Hivatásos sportolók sportegészségügyi vizsgálata 9 700 Ft 

12. Hivatásos sportolók további sportegészségügyi 
szakvizsgálata 

Az adott 
ellátásnak 

a 
közfinanszírozásban 

érvényesíthetı díja 

13. Repülı-egészségügyi alkalmassági vizsgálat   

    a) 1. egészségügyi osztály   

      aa) elsı, illetve kibıvített (terheléses EKG, 
teljes körő szemészeti vagy teljes körő 
fül-orr-gégészeti vizsgálatra is kiterjedı) 
vizsgálat 

28 700 Ft 

      ab) idıszakos vizsgálat 16 100 Ft 

    b) 2. egészségügyi osztály   

      ba) elsı, illetve kibıvített (terheléses EKG 
vizsgálatra is kiterjedı) vizsgálat 

13 800 Ft 

      bb) idıszakos vizsgálat 9 200 Ft 

    c) 3. egészségügyi osztály   

      ca) elsı, illetve kibıvített (terheléses EKG, 
teljes körő szemészeti vagy teljes körő 

28 700 Ft 
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fül-orr-gégészeti vizsgálatra is kiterjedı) 
vizsgálat 

      cb) idıszakos vizsgálat 16 100 Ft 

14. Az a mellkas-szőrıvizsgálat (tüdıszőrés), melynek 
igénybevételére nem az egészségügyi hatóság által a fertızı 
betegségek és a járványok megelızése érdekében szükséges 
járványügyi intézkedésekrıl szóló miniszteri rendelet 
szerint kötelezıen elrendelt szőrıvizsgálat keretében, vagy 
nem a kötelezı egészségbiztosítás keretében igénybe vehetı 
betegségek megelızését és korai felismerését szolgáló 
egészségügyi szolgáltatásokról és a szőrıvizsgálatok 
igazolásáról szóló miniszteri rendelet szerinti korhoz kötött 
szőrıvizsgálat keretében, vagy nem jogszabály által elıírt, a 
szakképzésrıl szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 4. § (1) 
bekezdése szerinti szakképzési intézményekben és 
felsıoktatási intézményben oktatásban részesülık szakmai 
alkalmassági vizsgálatai keretében kerül sor. 

1 700 Ft 

15. A foglalkoztathatóság szakvéleményezése   

    a) közfoglalkoztatási jogviszonyhoz szükséges 
szakvélemény esetén 

1900 Ft/fı/eset 

    b) a büntetésként kiszabott közérdekő munka 
végrehajtásához szükséges szakvélemény 
esetén 

1900 Ft/fı/eset 

    c) az a) és a b) pontban nem említett esetben 3300 Ft/fı/eset 

16. Járványügyi érdekbıl nem kötelezı védıoltással történı 
immunizálás, kivéve 
a) a térítésmentes védıoltással történı immunizálást és 

b) – az a) pont hatálya alá nem tartozó körben is – a 
pneumococcus baktérium, a human papilloma vírus és az 
influenza megbetegedés elleni immunizálást 

2 000 Ft 
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Térítési díjak teljes költségtérítés ellátás esetén 

 

1.1.1.1. ALLERGOLÓGIAI/PULMONOLÓGIAI 
szakrendelés 

1.1.1.2.  

Szakorvosi vizsgálat  8.000,-Ft 

Kontroll vizsgálat 4.000,-Ft 

Szakorvosi vizsgálat + allergia bırteszt 25.000,-Ft 

Légzésfunkciós vizsgálat szakorvosi konzultációval 18.000,-Ft 

1.1.1.3.  

1.1.1.4. BELGYÓGYÁSZATI/DIABETOLÓGIAI 
szakrendelés 

1.1.1.5.  

Szakorvosi vizsgálat  8.000,-Ft 

Kontroll vizsgálat 4.000,-Ft 

EKG (nyugalmi) 2.000,-Ft 

ABPM kiértékelés + kontroll vizsgálat 15.000,-Ft 

Injekció beadása (im.,sc., iv.) 3.500,-Ft 

Egyéni tanácsadás (diéta, neuropáthia megelızés) 8.000,-Ft 

 

1.1.1.6. BİRGYÓGYÁSZATI szakrendelés 1.1.1.7.  

Szakorvosi vizsgálat  8.000,-Ft 

Kontroll vizsgálat 4.000,-Ft 

Bırelváltozás fagyasztásos, égetéses eltávolítása vizsgálattal – 1 
régió 

10.000,-Ft 

  

1.1.1.8.  

1.1.1.9. FÜL-ORR-GÉGÉSZETI szakrendelés 1.1.1.10.  

Szakorvosi vizsgálat  8.000,-Ft 

Kontroll vizsgálat 4.000,-Ft 

Kisbeavatkozás (fül öblítés) 4.000,-Ft 
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Tympanometria 4.000,-Ft 

1.1.1.11.  

1.1.1.12.  

1.1.1.13. GYÓGYTORNA szakrendelés 1.1.1.14.  

Egyéni torna (30 perc) 4.000,-Ft 

Csoportos torna 3.000,-Ft 

 

1.1.1.15. FIZIKOTERÁPIÁS kezelés 

ALKALMANKÉNT 2.000,-Ft 

5 ALKALMAS BÉRLET 9.000,-Ft 

10 ALKALMAS BÉRLET 17.500,-Ft 

15 ALKALMAS BÉRLET 25.500,-Ft 

BEMER ÁGY 1.500,-Ft 

 

1.1.1.16. GYERMEKGYÓGYÁSZATI szakrendelés 1.1.1.17.  

Szakorvosi vizsgálat  8.000,-Ft 

Kontroll vizsgálat 4.000,-Ft 

EKG (nyugalmi) kiértékelés nélkül 2.000,-Ft 

1.1.1.18.  

1.1.1.19. INFÚZIÓS kezelés 1.1.1.20.  

Alkalmanként + gyógyszer költség 4.000,-Ft 

  

 

1.1.1.21. KARDIOLÓGIAI szakrendelés 1.1.1.22.  

Szakorvosi vizsgálat + EKG 10.000,-Ft 

Szív ultrahang  10.000,-Ft 

Nyugalmi EKG  2.000,-Ft 

Terheléses EKG 10.000,-Ft 

Kontroll vizsgálat 4.000,-Ft 
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ABPM/HOLTER monitorozás + kiértékelés kontroll vizsgálattal 15.000,-Ft 

 
 
 

1.1.1.23. NEUROLÓGIAI szakrendelés 1.1.1.24.  

Szakorvosi vizsgálat 10.000,-Ft 

Kontroll vizsgálat 5.000,-Ft 

Ízületi, paravertebrális injekció 4.000,-Ft 

1.1.1.25.  

1.1.1.26. NİGYÓGYÁSZATI szakrendelés 1.1.1.27.  

Szakorvosi vizsgálat  8.000,-Ft 

S zakorvosi vizsgálat + Cytológia 15.000,-Ft 

Szakorvosi vizsgálat + Mikrobiológia 15.000,-Ft 

Szakorvosi vizsgálat + Ultrahang  18.000,-Ft 

Szakorvosi vizsgálat + Cytológia + Ultrahang  25.000,-Ft 

Szakorvosi vizsgálat + IUD felhelyezés/levétel 20.000,-Ft 

Kontroll vizsgálat 4.000,-Ft 

Varratszedés 3.500,-Ft 

Tinédzser konzultáció + fogamzásgátlás tanácsadás 8.000,-Ft 

Menopausa, Klimax tanácsadás 4.000,-Ft 

Ultrahang 10.000,-Ft 

 

1.1.1.28. ORTOPÉDIAI szakrendelés árai 1.1.1.29.  

Szakorvosi vizsgálat  8.000,-Ft 

Kontroll vizsgálat 4.000,-Ft 

Ízületi, paravertebrális injekció 4.000,-Ft 

Ízületi punkció – szakorvosi vizsgálattal 12.000,-Ft 
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1.1.1.30.  

1.1.1.31. REUMATOLÓGIAI szakrendelés 1.1.1.32.  

Szakorvosi vizsgálat  8.000,-Ft 

Kontroll vizsgálat 4.000,-Ft 

Injekció beadása (im.,sc., iv.) 3.500,-Ft 

Ízületi, paravertebrális injekció 4.000,-Ft 

1.1.1.33. PSZICHIÁTRIAI szakrendelés 1.1.1.34.  

Szakorvosi vizsgálat  10.000,-Ft 

Kontroll vizsgálat 5.000,-Ft 

Injekció beadása (im.,sc., iv.) 3.500,-Ft 

1.1.1.35.  

1.1.1.36. RÖNTGEN szakrendelés 1.1.1.37.  

Testtájanként és irányonként  2.500,-Ft 

RTG képek CD-re írása 400,-Ft 

1.1.1.38.  

1.1.1.39. SEBÉSZETI szakrendelés 1.1.1.40.  

Szakorvosi vizsgálat 8.000,-Ft 

Kontroll vizsgálat 4.000,-Ft 

Kis-mőtét (anyajegy, lipoma és egyéb bırelváltozások kimetszése) 20.000,-Ft 

Varrat szedés 5.000,-Ft 

Seb kötözés (kis mőtéten kívül) 5.000,-Ft 

Szövettan (mintánként) 19.000,-Ft 

1.1.1.41.  

1.1.1.42. SZEMÉSZETI szakrendelés 1.1.1.43.  

Szakorvosi vizsgálat szemüveg felíráshoz 8.000,-Ft 

Szakorvosi vizsgálat komplex (nyomásméréssel, szemfenék 
vizsgálattal) 

10.000,-Ft 

Kontroll vizsgálat 4.000,-Ft 
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Nyomásmérés + kontroll vizsgálat 6.000,-Ft 

Látótér vizsgálat + kontroll vizsgálat 8.000,-Ft 

Látótér vizsgálat orvosi vizsgálat nélkül 8.000,-Ft 

Elızetes konzultáció után jégárpa eltávolítás  15.000,-Ft 

Elızetes konzultáció után szemhéj szemölcsök, naevusok 
eltávolítása + szövettan 

7.000,-Ft 

Szövettan (Ft /db) 3.500,-Ft 
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1.1.1.44. TRAUMATOLÓGIAI szakrendelés 1.1.1.45.  

Szakorvosi vizsgálat  8.000,-Ft 

Kontroll vizsgálat 4.000,-Ft 

Kis-mőtét 20.000,-Ft 

Varrat szedés 5.000,-Ft 

Blokád injekció beadása - egy alkalom  4.000,-Ft 

Gipsz csere, gipsz levétel - szakorvosi vizsgálattal  10.000,-Ft 

Gyógyászati segédeszköz felhelyezése, betanítása 3.500,-Ft 

Intraartikuláris injekció beadása - egy alkalom – szakorvosi 
vizsgálattal 

4.000,-Ft 

Ízületi punkció - szakorvosi vizsgálattal  12.000,-Ft 

 

1.1.1.46. ULTRAHANG szakrendelés 1.1.1.47.  

Pajzsmirigy UH 10.000,-Ft 

N yaki nagy ér duplex UH 10.000,-Ft 

Hasi+kismedencei UH  10.000,-Ft 

Végtagi lágy-rész, nagy ér UH 10.000,-Ft 

2 régió együtt 5 % kedvezmény 

3 régió együtt  10 % kedvezmény 

 

1.1.1.48. UROLÓGIAI szakrendelés 1.1.1.49.  

Szakorvosi vizsgálat  8.000,-Ft 

Szakorvosi vizsgálat + Ultrahang 10.000,-Ft 

Kontroll vizsgálat 4.000,-Ft 

Egyszeri katéterezés 3.500,-Ft 

Állandó katéter behelyezése, cseréje 4.000,-Ft 

Katéteres húgycsıtágítás 5.000,-Ft 

Injekció beadása (im.,sc.) 3.500,-Ft 
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Varratszedés, kötéscsere 7.000,-Ft 

 
1.1.1.50.  

1.1.1.51. LABORVIZSGÁLAT 1.1.1.52.  

A Centrumlab Kft. által, lehetıség van akár beutaló nélkül is vér és vizelet vizsgálatok 
végzésére.  
Az árjegyzéket megtalálják a www.centrumlab.hu  oldalon, vagy érdeklıdjenek a 
laborban.  

Vérvétel 1.000,-Ft 

1.1.1.53.  

1.1.1.54. KIEGÉSZÍTİ SZOLGÁLTATÁSOK 1.1.1.55.  

Utólagos leletmásolat 200,-Ft/oldal 

Utólagos képi dokumentáció CD-re írása + leletmásolat 1.500,-Ft 

 
 

 
 

 


