LXXII. Egészségbiztosítási Alap

I. Az Egészségbiztosítási Alap 2016. évi költségvetését megalapozó főbb tényezők
Az Egészségbiztosítási Alap 2016. évi költségvetésének előirányzott bevételi főösszege
1 963 689,6 millió forint, kiadási főösszege 1 963 689,6 millió forint, a költségvetés
egyenlege 0,0 millió forint. A költségvetési tervezés 5,2 százalékos bruttó bér- és
keresettömeg növekedést, valamint 1,6 százalékos fogyasztói árnövekedést előrevetítő
makrogazdasági paraméterek alapján történt, a 2015. évi várható teljesítési adatokból, mint
bázisból kiindulva, a szükséges szerkezeti változások, valamint szintrehozások
alkalmazásával.
II. Az Egészségbiztosítási Alap 2016. évi bevételei
Az Egészségbiztosítási Alap bevételi előirányzata 1 963 689,6 millió forint.
1. Cím: Egészségbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek
1. Alcím: Szociális hozzájárulási adó Egészségbiztosítási Alapot
megillető része és munkáltatói egészségbiztosítási járulék
2. Alcím: Biztosítotti egészségbiztosítási járulék
A figyelembe vett makrogazdasági paraméterek és jogszabályi változások alapján a 2016. évi
szociális hozzájárulási adó Egészségbiztosítási Alapot megillető része és munkáltatói
egészségbiztosítási járulék 521 849,1 millió forint, a biztosítotti egészségbiztosítási
járulékbevétel tervezett összege 677 394,7 millió forint, amelyek az összes bevétel
61,1 százalékát teszik ki. A törvényjavaslat szerint a szociális hozzájárulási adó 20,57
százaléka illeti meg az Egészségbiztosítási Alapot. A biztosított által fizetendő
egészségbiztosítási járulék mértéke változatlanul 7 százalék, ezen belül a természetbeni
egészségbiztosítási járulék 4 százalék, a pénzbeli egészségbiztosítási járulék 3 százalék.
3. Alcím: Egyéb járulékok és hozzájárulások
Az egyéb járulékok és hozzájárulások 2016. évi együttes összege 48 465,0 millió forint. Ezen
előirányzaton belül meghatározó tétel a munkáltatói táppénz hozzájárulás 19 235,4 millió
forintos előirányzata, valamint az egészségügyi szolgáltatási járulék, amelynek tervezett
összege 28 772,4 millió forint. Az egészségügyi szolgáltatási járulék havi összege 2016.
január 1-jétől 7050 forintra módosul.
4. Alcím: Egészségügyi hozzájárulás
Az egészségügyi hozzájárulás összege 2016. évben 164 190,1 millió forint, amely az összes
bevétel 8,4 százalékát teszi ki.

5. Alcím: Késedelmi pótlék, bírság
A késedelmi pótlék és bírság 2016. évi előirányzata 5079,1 millió forint a 2015. évi várható
teljesítési adatok és a szociális hozzájárulási adó megosztási aránya változásának figyelembe
vételével.
6. Alcím: Költségvetési hozzájárulások
A költségvetési hozzájárulások alcím 2016. évre tervezett együttes összege 414 967,6 millió
forint, a bevételek 21,1 százaléka. A bevétel döntő része az ún. „nemzeti
kockázatközösségből” származik, amelynek keretében a költségvetés járulék címén
pénzeszközt ad át az Egészségbiztosítási Alap számára (374 464,0 millió forint).
Az alcím tartalmazza még az egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos 5400,0 millió
forint összegű költségvetési hozzájárulást, valamint a tervezett pénzeszköz-átvétel
35 103,6 millió forint előirányzatát.
7. Alcím: Egészségbiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek
2016. évben az egészségbiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek alcím
előirányzatainak együttes összege 131 304,4 millió forint, amely az összes bevétel
6,7 százalékát teszi ki.
Az alcím tartalmazza:
−

a terhesség-megszakítás egyéni térítési díjából származó (525,0 millió forint)
bevételek előirányzatát;

−

a baleseti és egyéb kártérítési megtérítések 5200,0 millió forintos előirányzatát;

−

a kifizetések visszatérítése és egyéb bevételek 1320,8 millió forintos előirányzatát;

−

a szerződések szerinti gyógyszergyártói és forgalmazói befizetéseket (7000,0 millió
forint), melyek a támogatás-volumen szerződésekből származó bevételek;

−

−

a folyamatos gyógyszerellátást biztosító gyógyszergyártói és forgalmazói
befizetéseket és egyéb gyógyszerforgalmazással kapcsolatos bevételeket (51 000,0
millió forint), amelyek a gyógyszer-gazdaságossági törvényben meghatározott
befizetések. Az előirányzat meghatározásánál figyelembe vételre került a várható
bevételi teljesítés;
a nemzetközi egyezményből eredő ellátások megtérítése jogcímcsoport együttes
összegét (2182,0 millió forint), amely tartalmazza az EU és nem EU tagállamokkal
kapcsolatos elszámolásokból keletkező bevételeket (EGT tagállamokból és
kétoldalú szerződés alapján más országokból érkező biztosítottak ellátása alapján
benyújtott követelések megtérítése);

−

az egészségügyi szolgáltatók visszafizetése 450,0 millió forintos bevételi
előirányzatát;

−

a baleseti adó 2016. évre tervezett előirányzatát 25 354,0 millió forint összegben;

−
−

a népegészségügyi termékadó 2016. évre tervezett előirányzatát 26 772,6 millió
forint összegben;
a dohányipari vállalkozások egészségügyi hozzájárulása 2016. évi 11 500 millió
forint nagyságú tervezett előirányzatát, amely figyelembe veszi a vonatkozó
jogszabály tervezett módosítását.

III. Az Egészségbiztosítási Alap 2016. évi kiadásai
Az Egészségbiztosítási Alap kiadási előirányzata 1 963 689,6 millió forint, mely az alábbi
tételeket tartalmazza:

2. Alcím: Egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai
Az Egészségbiztosítási Alap 2016. évre tervezett pénzbeli ellátásai összesen 571 903,4 millió
forintot tesznek ki, amely a kiadási főösszeg 29,1 százaléka. A pénzbeli ellátások
előirányzata:
− a csecsemőgondozási díj, terhességi-gyermekágyi segély (45 916,2 millió forint),
− a táppénz (76 941,5 millió forint),
− az egyszeri segély (450,0 millió forint),
− a kártérítési (808,5 millió forint) és baleseti (8 331,2 millió forint) járadék,
− a gyermekgondozási díj (116 304,0 millió forint), és
− a rokkantsági, rehabilitációs ellátások (323 152,0 millió forint)
fedezetét tartalmazza.
A pénzbeli ellátások tervszámainak kialakításánál a bruttó átlagkereset növekedése és a
naturális mutatók várható változásai kerültek figyelembevételre.
A rokkantsági, rehabilitációs ellátások előirányzatának tervezése a 2015. évi várható
teljesítési adatain, valamint a 2016. évi ellátás emelés és a felülvizsgálatok várható hatásán
alapul.

3. Alcím: Természetbeni ellátások
Az Egészségbiztosítási Alap 2016. évi természetbeni ellátásainak kiadásai
összesen 1 369 650,5 millió forintot tesznek ki, amely a kiadási főösszeg 69,7 százaléka.
Gyógyító-megelőző ellátás
A gyógyító-megelőző ellátás 2016. évi finanszírozására meghatározott keretösszeg
982 359,9 millió forint, mely 33 729,3 millió forinttal több, mint a 2015. évi eredeti
előirányzat összege.

A célelőirányzatok jogcím előirányzatán belül az egészségügyi dolgozók 2012-2013. évben
végrehajtott béremelésének fedezetére 2016-ban is 53 486,9 millió forint, míg további
bérintézkedési javaslatok fedezetére 15 333,2 millió forint kerül elkülönítésre. Az
egészségügyi dolgozók pénzellátást helyettesítő jövedelem-kiegészítésére 800,0 millió
forinttal magasabb összeg, azaz 8600,0 millió forint áll rendelkezésre.
A célelőirányzatokon belül a méltányossági alapon történő térítések előirányzat terhére –
Magyarországon a szakmailag elfogadott, de a finanszírozásba még be nem fogadott
eljárásokra, az ultra ritka betegségek kezelésére szolgáló gyógyszerek – finanszírozható
eljárásokra 5611,3 millió forint áll rendelkezésre.
A kritikus gazdálkodási helyzetbe került egészségügyi szolgáltatók likviditási helyzetének
javítására a működési költségelőleg soron kamatmentesen, tárgyévi visszafizetési
kötelezettség mellett nyújtható előlegként, az előző évhez hasonlóan 2000,0 millió forint áll
rendelkezésre.
A 2015. évben a pályázati fejlesztések eredményeképpen már megvalósult többletkapacitás
befogadások miatt szintrehozásként együttesen 199,7 millió forinttal szükséges az érintett
ellátások (összevont szakellátás, laboratóriumi ellátás) előirányzatait megemelni.
Alapellátás
Az alapellátás megújításának II. üteme jogcímen 10 000,0 millió forint többletforrás áll
rendelkezésre.
A háziorvosi ellátásban a teljesítménydíjazás alapját meghatározó indikátor
(minőségbiztosítási) rendszer működését, az előző évhez hasonlóan 2016. évben is külön
díjazás segíti. Az indikátorrendszer célja, hogy az egyes praxisok tevékenysége között
szakmai alapon tegyen különbséget; értékeli a háziorvos prevenciós, szűrési és gondozási
tevékenységét, gyógyszerrendelési szokásainak egy részét, valamint "kapuőri" szerepének
hatékony működését is vizsgálja.
Szakellátás
Az összevont szakellátás a jogcímcsoport feladataiban és összegszerűségében is kiemelkedő
helyet foglal el. A járóbeteg szakellátás stratégiai szerepének erősítése kiemelt feladat, mivel ezzel
biztosítható a lakosság közeli definitív ellátás, illetve teret ad az egynapos beavatkozásoknak,
valamint tehermentesíti a kórházi ellátást.
A jövő évben belépő és többletkapacitási igényt jelentő fejlesztések és egyéb többletkapacitások
finanszírozásának fedezetére (új zöld mezős beruházások, új szakrendelők) 2016. évben
együttesen 5000,0 millió forint fejlesztési forrás áll rendelkezésre.

A tervezett fejlesztési források jogcímek szerint

millió forint
Laboratóriumi ellátás

100,0

Összevont szakellátás

4900,0

ebből:
- Járóbeteg szakellátás
- Aktív fekvőbeteg szakellátás
- Krónikus fekvőbeteg szakellátás
- Speciális finanszírozású szakellátás
Mindösszesen:

700,0
1299,0
530,0
2371,0
5000,0

Jövőre is rendelkezésre áll a gyógyító-megelőző ellátás céltartalék előirányzata, amelynek
összege 12 401,3 millió forint. Az előirányzat a költségvetési törvény alapján év közben –
kormányzati hatáskörben – a gyógyító-megelőző ellátásra használható fel.
Gyógyszertámogatás
A gyógyszertámogatás jogcímcsoport előirányzatainak együttes összege 305 100,0 millió
forint. Ezen belül az egyes jogcímek előirányzata az alábbiak szerint alakul:
Gyógyszertámogatás kiadásai:

231 400,0 millió forint

Speciális beszerzésű gyógyszerkiadás:

15 700,0 millió forint

Gyógyszertámogatási céltartalék:

58 000,0 millió forint

A gyógyszertámogatás kiadásai alakulásánál figyelemmel kell lenni a generikus programból
várható további megtakarításokra és az elmúlt években befogadott készítmények
forgalomnövekedésére.
A speciális beszerzésű gyógyszerkiadás 2016. évi előirányzata megegyezik az előző évi
összeggel.
A gyógyszertámogatási céltartalék előirányzatának összege megegyezik a bevételi oldalon
található gyógyszergyártók befizetéseire vonatkozó előirányzat összegével, mely 2016. évben
58 000,0 millió forint.

Gyógyászati segédeszköz támogatás

A gyógyászati segédeszközök támogatásának 2016. évi tervezett előirányzata 55 200,0 millió
forint, amelynek jogcímenkénti bontása az alábbiak szerint alakul:
− kötszertámogatás 7000,0 millió forint,
− a gyógyászati segédeszköz-kölcsönzés támogatása 200,0 millió forint,
− az egyéb gyógyászati segédeszközök támogatásának előirányzata 48 000,0 millió forint.
Egyéb természetbeni ellátások
A gyógyfürdő és egyéb gyógyászati ellátás támogatásának 2016. évi előirányzata 4200,0
millió forint, az anyatej-ellátásra 200,0 millió forint áll rendelkezésre. A 2016. évi előirányzat
a 2015. évi várható teljesítés figyelembevételével került megállapításra.
Az utazási költségtérítés 2016. évi előirányzata 5419,6 millió forint a 2015. évi várható teljesítési
adatok és a fogyasztói árindex figyelembe vételével.
A nemzetközi egyezményekből eredő és külföldön történő, tervezett ellátások előirányzata 2016.
évben összesen 13 371,0 millió forint. A jogcímek előirányzatai 2015. évi várható teljesítési
adatok alapján kerültek megállapításra, az alábbiak szerint:
− sürgősségi ellátás EGT-n, Svájcon belül (10 673,0 millió forint),
− sürgősségi ellátás EGT-n kívül (234,0 millió forint),
− külföldön tervezett egészségügyi ellátások megtérítése (100,0 millió forint),
− külföldön történt speciális egészségügyi ellátások (224,0 millió forint), valamint
− a külföldön igénybevett Magyarországon nem elérhető egészségügyi szolgáltatások
(2140,0 millió forint).
A természetbeni ellátások céltartaléka 3800,0 millió forint, amely a költségvetési törvény
alapján év közben a gyógyító-megelőző ellátás, a gyógyszertámogatás, a gyógyászati
segédeszköz támogatás jogcímcsoportok jogcímeire, valamint a külföldön tervezett
egészségügyi ellátások megtérítése jogcímre használható fel.
4. Alcím: Egészségbiztosítás egyéb kiadásai
2016. évre az egyéb kiadások együttes előirányzata 13 295,6 millió forint. Legjelentősebb
tételek a gyógyszertárak juttatása 3600,0 millió forint összegű, valamint gyógyszertárak
szolgáltatási díja 4500,0 millió forint összegű előirányzata. Ezen túlmenően a
jogcímcsoportba tartozik még a kifizetőhelyeket megillető költségtérítés (1477,2 millió
forint), a postaköltség (2946,4 millió forint), az egyéb kiadások (762,0 millió forint), amely
magában foglalja az orvosspecifikus vényekkel kapcsolatos kiadásokat is, valamint a
gyógyszergyártók ellentételezését szolgáló kiadás előirányzata (10,0 millió forint).

3. Cím: Vagyongazdálkodás
Az ellátások fedezetére szolgáló vagyongazdálkodásból származó bevétel 2016. évi
előirányzata 15,0 millió forint, vagyongazdálkodási kiadások tervezett összege 12,0 millió
forint.

5. Cím: Egészségbiztosítási költségvetési szervek költségvetése
A 2016. évi kiadási előirányzat 8828,1 millió forint, míg a bevétel 424,6 millió forint, amelyet
8403,5 millió forint összegű támogatás egészít ki. Az átlagos statisztikai állományi létszám
1241 fő.
2016. évben működésre rendelkezésre álló erőforrások:
adatok millió forintban, egy tizedessel
LXXII. Fejezet
Intézmények

Kiadás

Bevétel

Támogatás

Átlagos
statisztikai
állományi
létszám (fő)
1 241

8828,1

424,6

8403,5

Fejezeti kezelésű előirányzatok

0,0

0,0

0,0

Központi kezelésű előirányzatok

0,0

0,0

0,0

adatok millió forintban, egy tizedessel
LXXII. Fejezet
2015. évi törvényi előirányzat

Kiadás

Bevétel

Támogatás

Átlagos
statisztikai
állományi
létszám (fő)
1 241

8828,1

424,6

8403,5

-

-

-

-

-

-

egyéb változások

-

-

-

Többlet (jogcímenként)

-

-

-

8828,1

424,6

8403,5

Változások jogcímenként:
….intézménytől
feladat
Fejezeti kezelésű
átvett feladat

átvett/átadott
előirányzatról

2016. évi javasolt előirányzat

1241

