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US Embassy, Budapest, Hungary 

 

Medical examination information 
 

 

Each applicant for an immigrant visa to the United States must complete a medical 

examination with one of the panel physicians listed below before the visa interview date.  

Each immigrant visa applicant will need to bring four photos (less than six months old) to 

the medical examination and the intended address in the United States where the 

immigrant will reside. Applicants should make their medical examination appointment 

by phone and bring their passport to the examination. The panel physician will use the 

passport to verify the applicant’s identity before conducting the medical examination.  

 

Form BDP-18 contains information related to the vaccination requirements for an 

immigrant visa.  The panel physician will also provide information about the vaccination 

procedures.  Please DO NOT make arrangements to obtain the vaccinations before 

contacting the panel physician. The applicant will be required to pay the vaccination fees, 

which are determined by the distributing institution.  If you have previous vaccination 

records, please present those to the panel physician. The panel physician will provide 

instructions about which shots are required based on the applicant’s age, previous 

illnesses and recent medical condition. While it is not necessary for fiancé(e), K3, K4 and 

V visa applicants to receive vaccinations in order to obtain their visa, they will be 

required to meet the vaccination requirements in the United States at the time of their 

adjustment of status with USCIS (or at the time of their immigrant visa interview at the 

American Embassy). Applicants who do not comply with the vaccination requirements 

will not be eligible to receive an immigrant visa. 

 

The medical examination will include a medical history, physical examination, chest X-

ray, a Gonorrhea test and a blood test for syphilis. The physical examination includes the 

examination of the eyes, ears, nose, throat, extremities, heart, lungs, abdomen, lymph 

nodes and skin.  This examination is not a full and complete physical examination; its 

purpose is to screen immigrant visa applicants to the United States relevant to U.S. 

immigration law. If you had health problems in the past, please take your medical records 

with you.  If the panel physician determines that other specialized exams are required, 

you will be referred to a specialist.  All costs associated with the medical examination or 

referrals to specialized consultations will be covered by the applicant.  If you do not 

speak English or Hungarian, you will need to provide a translator and you will be 

responsible for any associated fees. Pregnant women may forgo the X-ray if they prefer. 

However, they will be required to have an X-ray in the United States after the birth of the 

child. 

 

For children under age of 15 the chest X-ray, the Gonorrhea test and the blood test are not 

required, unless the panel physician determines otherwise.  
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The medical examination may only be performed in the country where the immigrant 

visa applicant is applying for the visa. Examinations may not be conducted in the United 

States and those will not be accepted by the Embassy. 

 

The medical examination may take from three working days up to one week, please make 

the appointment according to that. You should request your medical appointment at least 

two or three weeks before your visa interview. The panel physician will give you the final 

result of the exams in a sealed envelope and you will need to hand it to the consular 

officer at the Embassy. The medical examination is valid for six months. 

 

FEE FOR THE MEDICAL EXAMINATIONS:  

 

Blood test:  HUF   4,000 

Gonorrhea test             HUF   5,000 

Chest X-ray:  HUF   6,500 

Routine exam:  HUF 15,500 

TOTAL:  HUF 31,000 
 

For children under age of 15 the medical exam is HUF 10,000. 

 

 

List of panel physicians: 
 

    

 

Dr. Zoltán Böröcz Dr. Zsuzsa Zimmermann 

 

Dr. Franciska Bakos 
Dr. Tünde Györgyi 
Dr. Gabriella Bene 

 

SOTE Oktato Korhaz 

III. Belgyogyaszat 

Budapest 12
th

 district 

Kutvolgyi ut 4. 

Orszagos Baleseti es 

Surgossegi Intezet 

Budapest 8
th

 district 

Fiumei ut 17. 

FirstMed Centers 

Budapest 1
st
 district 

Hattyu u. 14. 5
th

 Floor 

Phone: 06-30-954-5267 

 

Phone: 06-30-400-9791 

36-1-299-7700/ 31903 

Phone: 224-9090 
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   AZ AMERIKAI EGYESULT ÁLLAMOK NAGYKÖVETSÉGE 

 

    

   ORVOSI VIZSGÁLATRA VONATKOZÓ TÁJÉKOZTATÓ 

 
 
 
A bevándorló vízumkérelmezőknek vízumkérelmük benyújtása előtt orvosi vizsgálatnak 
kell alávetniük magukat a hivatalunk által kijelölt orvosok egyikénél. Az orvosi 
vizsgálatokhoz összesen négy darab, hat hónapnál nem régebbi fénykép szükséges, 
valamint az amerikai lakcím, ahol a bevándorló lakni fog az Egyesült Államokban.  
Telefonon kell időpontot egyeztetnie az Ön által kiválasztott orvossal. Miután az orvos az 
útlevélből a bevándorló személyazonosságáról meggyőződött, az előírt orvosi 
vizsgálatokat elvégzi. 

Az oltásokra vonatkozóan a BDP-18-as nyomtatványból tájékozódhat, illetve a vizsgálatot 
végző orvostól kap felvilágosítást.  Ne adassa be az oltásokat mindaddig, amíg a 
vizsgálatot végző orvossal nem beszélt.  Az oltások költsége a vízumkérelmezőt terheli, és 
azt az oltást végző intézmény szabja meg. Ha van oltási könyve, vigye el az orvoshoz. Az 
orvos fogja meghatározni, hogy a vizumkérelmezőnek milyen oltásokra van szüksége, az 
életkorától, korábbi betegségeitől, illetve jelenlegi egészségi állapotától függően.  Bár a 
menyasszony/vőlegény, K-3-as, K-4-es és V vízumkérelmezőknek nem kötelező az 
oltásokat beadatniuk vízumkérelmükhöz, azonban kötelezően eleget kell tenniük az oltási 
követelményeknek akkor, amikor státuszt változtatnak az Egyesült Államokban a 
Bevándorlási Hivatalnál vagy amikor bevándorló vízumért folyamodnak az amerikai 
nagykövetségen.  Ha a vízumkérelmező nem tesz eleget az oltási követelményeknek, 
akkor vízumkérelme visszautasításra kerül. 

A kijelölt orvosnál történő vizsgálat egy teljeskörű kivizsgálásból, vérvételből (syphilis 
teszt), Gonorrea tesztből és mellkasröntgenből áll.  A kivizsgálás alatt az orvos 
megvizsgálja a szemét, fülét, torkát, orrát, végtagjait, szivét, tüdejét, hasi szerveit, 
nyirokmirigyeit.  Ez a vizsgálat nem helyettesít egy teljes orvosi kivizsgálást: ez egy 
szűrővizsgálat, melyet az amerikai bevándorlási törvény ír elő az Egyesült Államokba 
bevándorolni szándékozók számára.  Ha volt korábban orvosi problémája, kérjük vigye 
magával a zárójelentését az orvosi vizsgálatra. Az orvos egyéb szakvizsgálatot is előírhat, 
amennyiben azt szükségesnek látja; ezek költsége a vízumkérelmezőt terheli. Ha a 
vízumkérelmező nem beszéli az ország nyelvét, ahol vízumért folyamodik, vagy nem 
beszél angolul, és ezért tolmács szükséges a vizsgálatok elvégzéséhez, ennek költsége 
szintén a vízumkérelmezőre hárul.  Terhesség alatt a nők kérhetnek ugyan felmentést a 
röntgen vizsgálat alól, azonban a gyermek születése után kötelesek megröntgeneztetni 
magukat. 

 

15 évesnél fiatalabb gyermeknek nem kell vérvizsgálat, Gonorrea teszt és mellkasröntgen, 
kivéve ha az orvos úgy látja, hogy az orvosilag indokolt.  
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Az orvosi vizsgálatokat kizárólag abban az országban lehet elvégeztetni, ahol az illető 
bevándorló vízumért folyamodik. Az Egyesült Államokban elvégzett orvosi vizsgálatot a 
Nagykövetség nem fogadja el.  

 
Az orvosi vizsgálatok elvégzéséhez legalább három munkanap, de akár egy hét is 
szükséges lehet, ennek megfelelően intézze az időpontot az orvossal.  Kérjük, 
hogy a vízumtárgyalásra kijelölt időpont előtt legalább két vagy három héttel 
kezdjék el intézni az orvosi vizsgálatokat. A vizsgálatok összesített eredményét a 
vízumkérelmező egy lezárt borítékban kapja meg az orvostól, melyet be kell 
mutatnia a Nagykövetségen. Az orvosi vizsgálat hat hónapig érvényes. 
 

A vizsgálatok költsége a következő: 

 
Vérvizsgálat     4,000 Ft 
Gonorrea teszt     5,000Ft 
Mellkasröntgen    6,500 Ft 
Általános orvosi vizsgálat 15,500 Ft 
 Összesen  31,000 Ft 

 
15 éven aluli gyermek általános orvosi vizsgálata 10,000 Ft.  

 
 

 

    AZ ORVOSOK NÉVSORA 

 
 

 

Dr. Böröcz Zoltán Dr. Zimmermann Zsuzsa Dr. Bakos Franciska  
Dr. Györgyi Tünde 
Dr. Bene Gabriella 

SOTE Oktató kórház 
(Kútvölgyi), III. 
Belgyógyászat 
Budapest XII. kerület 
Kútvölgyi út 4.  

Országos Baleseti és 
Sürgősségi Intézet 
 
Budapest VIII. kerület 
Fiumei út 17. 

FirstMed Centers 
 
Budapest I. kerület 
Hattyú u. 14. 5. emelet 

Telefon: 
Mobil: 06-30-9545-267 
 

Telefon: 
Mobil: 06-30-400-9791 
Vonalas: 299-7700/31903 

Telefon: 
Vonalas: 224-9090 

 

 


