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Az Egészségbiztosítási Alap 2009. évi költségvetésének előirányzott bevételi 
főösszege 1 417 726,6 millió forint, kiadási főösszege 1 422 962,7 millió forint, 
a költségvetés egyenlege -5 236,1 millió forint. A hiány rendezéséről a 2009. évi 
költségvetés végrehajtásáról szóló törvényben kell rendelkezni. 
 
A költségvetési tervezés 6,8 százalékos bér és keresettömeg-növekedést, 
4,3 százalékos fogyasztói árnövekedést, 6,3 százalékos bruttó átlagkereset 
növekedést előrevetítő makrogazdasági paraméterek alapján történt. 
 

Bevételek 
 
Az egészségbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek előirányzata 
1 416 766,5 millió forint, mely az alábbi tételeket tartalmazza: 
 

1. Cím: Egészségbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek 
1. Alcím: Munkáltatói egészségbiztosítási járulék 
2. Alcím: Biztosítotti egészségbiztosítási járulék 

 
A figyelembe vett makrogazdasági paraméterek, a jogszabályi változások 
alapján (pl: a járulék mértékek változása) 2009. évben a munkáltatói 
egészségbiztosítási, valamint a biztosítotti egészségbiztosítási járulékbevétel 
együttes tervezett összege 854 992,0 millió forint, amely az összes bevétel 
60,3 százalékát teszi ki. 
 
A 2009. évben érvényes egészségbiztosítási járulékmértékek részben változnak 
az előző évihez képest. A munkáltatók által fizetendő egészségbiztosítási járulék 
mértéke 2009. április 1-jétől a minimálbér kétszeresének megfelelő 
járulékalapig 2,5 százalék, amely a társadalombiztosítási kockázatok szerint 
2,0 százalék természetbeni egészségbiztosítási járulékra, illetve 0,5 százalék 
pénzbeli egészségbiztosítási járulékra oszlik meg. A járulékalap minimálbér 
kétszeresét meghaladó része után az egészségbiztosítási járulék változatlanul 
5 százalék, amelyből a természetbeni egészségbiztosítási járulék 4,5 százalék, a 
pénzbeli egészségbiztosítási járulék 0,5 százalék.  
 
A biztosítottak által fizetendő biztosítotti egészségbiztosítási járulék mértéke 
nem változik: 6 százalék, amelyből 4 százalék természetbeni, 2 százalék 
pénzbeli egészségbiztosítási járulék. A 2008. évhez hasonlóan a fizetés alapját 
képező jövedelmeknek nincs felső korlátja, viszont kiterjed az egyéni 
természetbeni egészségbiztosítási járulékfizetési kötelezettség valamennyi 
biztosítási jogviszonyból származó jövedelemre.  
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     3. Alcím: Egyéb járulékok és hozzájárulások 
 

Az egyéb járulékok és hozzájárulások 2009. évi együttes összege 
36 588,6 millió forint. Ezen előirányzaton belül meghatározó tétel a munkáltatói 
táppénz hozzájárulás 24 159,5 millió forintos előirányzata. A közteherjegy után 
fizetett járulék előirányzata 846,3 millió forint. 
 
A megállapodás alapján fizetők járulékbevételének előirányzata 223,0 millió 
forint, a külföldi nagykorú állampolgárok esetében a megállapodás alapján 
fizetendő járulék havi összege a minimálbér 50 százalékára csökken (a 18 
évesnél fiatalabb gyermek esetében változatlanul a minimálbér 30 százaléka). A 
Munkaerőpiaci Alap Start Kártya utáni kiegészítése 440,3 millió forint. 
 
Az egészségügyi szolgáltatási járulékra 10 919,5 millió forint került tervezésre. 
2009. évben a nem biztosítottak (pl. a nagykorú eltartottak) és a kiegészítő 
tevékenységet folytató (nyugdíjas) vállalkozók által fizetendő egészségügyi 
szolgáltatási járulék összege 4 500 forint/fő/hó. 

 
4. Alcím: Egészségügyi hozzájárulás 

 
Az egészségügyi hozzájárulás (tételes és százalékos) együttes összege 2009. 
évben 114 147,3 millió forint, mely az összes bevétel 8,1 százalékát teszi ki.  
 
A tételes egészségügyi hozzájárulás előirányzata 93 416,3 millió forint. Az 
előirányzat kialakítása során a foglalkoztatotti létszám növekedése, valamint a 
havi 1 950 forint/fő befizetési kötelezettség lett figyelembe véve.  
A százalékos egészségügyi hozzájárulás 2009. évi előirányzata 20 731,0 millió 
forint, amelynek meghatározása a cégautó utáni fizetési kötelezettség 
megszűnésének figyelembevételével történt. 

 
5. Alcím: Késedelmi pótlék, bírság 

 
A késedelmi pótlék és bírság 2008. évi előirányzata 4 920,7 millió forint. 

 
 

6. Alcím: Központi költségvetési hozzájárulások 
 
A központi költségvetési hozzájárulások alcím 2009. évre tervezett együttes 
összege 362 419,5 millió forint, a bevételek 25,6 százaléka. A bevétel döntő 
része az un. „nemzeti kockázatközösségből” származik, amelynek keretében a 
központi költségvetés járulék címén pénzeszközt ad át az Egészségbiztosítási 
Alap számára (311 909,0 millió forint). A központi költségvetés által az ún. 
nemzeti kockázatközösség keretében fizetett járulék havi összege 
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4 500 forint/fő. A gyermekgondozási díj részleges megtérítésének előirányzata 
45 010,5 millió forint. 
Az alcím tartalmazza még a terhesség-megszakítással kapcsolatos költségvetési 
térítés 1 600,0 millió forintos összegét, valamint az egészségügyi feladatok 
ellátásával kapcsolatos 3 900,0 millió forint összegű központi költségvetési 
hozzájárulást 
 

7. Alcím: Egészségbiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek 
 
2009. évben az egészségbiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek 
alcím előirányzatainak együttes összege 43 698,4 millió forint.  
 
Az alcímen belül található a terhesség-megszakítás egyéni térítési díja 
740,0 millió forint összeggel, a baleseti és egyéb kártérítési megtérítések 
4 879,4 millió forintos előirányzata, a kifizetések visszatérülése és egyéb 
bevételek 1 994,0 millió forintos előirányzata, illetve az egészségügyi 
szolgáltatók visszafizetése 250,0 millió forintos bevételi előirányzata.  
Az alcím tartalmazza továbbá:  

• a Szerződés szerinti gyógyszergyártói és forgalmazói befizetéseket 
(4 000,0 millió forint), melyek a támogatás-volumen és a Magyar Állam 
és a gyártók közötti szerződésből származó – rendezésre váró– bevételek,  

• a Folyamatos gyógyszerellátást biztosító gyógyszergyártói és forgalmazói 
befizetések és egyéb gyógyszerforgalmazással kapcsolatos bevételeket 
(31 500,0 millió forint), amelyek a gyógyszer-gazdaságossági törvényben 
meghatározott befizetések.  

 
Ezeken túl a nemzetközi egyezményből eredő ellátások megtérítése jogcím-
csoport együttes összege 335,0 millió forint, amely tartalmazza az EU és nem 
EU tagállamokkal kapcsolatos elszámolásokból keletkező bevételeket. 

• Az EU tagállamokkal kapcsolatos elszámolásokat az Európai Tanács 
1408/71/EGK és 574/72/EGK sz. rendeletei szabályozzák. 
Magában foglalja az EGT tagállamokból érkező biztosítottak 
Magyarországon „E” formanyomtatvány átadása mellett történő ellátása 
nyomán felmerülő költségtérítések összegét, melyet számlázás alapján 
térítenek az OEP részére a külföldi biztosítók. A 2009. évi előirányzat 
315,0 millió forint.  

• 2009. évben várhatóan hatályba lép egy-két (az EGT elszámolásokhoz 
hasonló) formanyomtatványon alapuló elszámolásos kétoldalú 
egyezmény. Ezt feltételezve a nem EU tagállamokkal kapcsolatos 
elszámolások költségvetési soron a külföldi biztosítottak 
formanyomtatvány alapján történő magyarországi ellátása nyomán 
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felmerülő költségtérítések összege nő, melyet számlázás alapján térítenek 
meg az összekötő biztosítók. A 2009. évi előirányzat 20,0 millió forint.  

 
 

Kiadások 
 

Az egészségbiztosítási ellátások kiadásainak 2009. évi előirányzata 
1 399 033,6 millió forint, mely az alábbi tételeket tartalmazza: 
 

2. Alcím: Egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai 
 
Az Egészségbiztosítási Alap 2009. évi pénzbeli ellátásai összesen 
242 791,2 millió forintot tesznek ki, amely a kiadási főösszeg 17,1 százaléka. 
 
Terhességi-gyermekágyi segély  
 
A terhességi-gyermekágyi segély 2009. évi előirányzata 39 209,2 millió forint. 
A terhességi-gyermekágyi segély kiadás emelkedését elsősorban a segélyezés 
alapjául szolgáló átlagkeresetek növekedése okozza, melyhez hozzájárul a 
segélyt igénybevevők számának növekedése. 
 
Táppénz 
 
A táppénzkiadások tervezett előirányzata 2009. évben 102 843,2 millió forint. A 
táppénz kiadások 2009. évi előirányzata számol a táppénzes napok számának 
kismértékű csökkenésével, a táppénzre jogosultak számának 0,6 százalékos 
növekedésével, valamint a táppénz kiszámításának alapjául szolgáló 
átlagkeresetek emelkedésével is. A táppénzesek napi átlagos létszáma, illetve a 
táppénzesek aránya várhatóan nem változik. 
 
A jogcím-csoporton belül az egyes jogcímek az alábbiak szerint alakulnak: 
 Táppénz:  90 844,7 millió forint 
 Gyermekápolási táppénz:  4 680,6 millió forint 
 Baleseti táppénz:  7 317,9 millió forint 
 
Betegséggel kapcsolatos segélyek 
 
A betegségekkel kapcsolatos segélyek 2009. évi együttes kiadása 1 270,0 millió 
forint. Az előirányzat tartalmazza a külföldi gyógykezelés és az egyszeri segély 
keret összegét is.  
 

A külföldi (engedélyezett) gyógykezelés költségei magukban foglalják az 
EU tagállamaiba, valamint a harmadik államokba irányuló betegforgalmat 
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egyaránt. Magyarország EU-csatlakozását követően azokat a betegeket, akik 
az EU valamely tagállamába engedélyezett gyógykezelésre mennek, az 
Országos Egészségbiztosítási Pénztár az E 112-es formanyomtatvánnyal 
látja el. A külföldi gyógykezelések engedélyezése a csatlakozást követően is 
a 227/2003. (XII. 13.) Korm. rendelet szabályai szerint történik. A 2009. évi 
előirányzat 820,0 millió forint. 
A 2009. évre tervezett egyszeri segély összege a korábbi évekhez hasonlóan 
450,0 millió forint. 

 
Kártérítési járadék 
 
A kártérítési járadék 2009. évi előirányzata 994,6 millió forint, amelynek 
tervezésénél a nyugdíjemelés és létszámcsökkenés került figyelembevételre. 
 
Baleseti járadék 
 
A baleseti járadék előirányzata 8 453,2 millió forint. A tervezés a nyugdíj 
emelésével és a létszám kismértékű csökkenésével számolt. 
 
Gyermekgondozási díj 
 
A gyermekgondozási díj előirányzata 90 021,0 millió forint. A tervezés az 
átlagkeresetek emelkedésével, valamint a díjban részesülők átlagos létszámának 
és a segélyezési napok számának kismértékű emelkedésével számolt.  

 
3.   Alcím: Természetbeni ellátások 

 
Az Egészségbiztosítási Alap 2009. évi természetbeni ellátásainak kiadásai 
összesen 1 151 958,5 millió forintot tesznek ki, amely a kiadási főösszeg 
81,0 százaléka. 
 
Gyógyító-megelőző ellátás 
A gyógyító-megelőző ellátások 2009. évi finanszírozására tervezett összeg 
együttesen 745 061,1 millió forint. Az előirányzatok kialakításánál figyelembe 
vételre került a vizitdíj/kórházi napidíj megszüntetésének hatása és egyéb 
szerkezeti változások, átcsoportosítások, a 2008. évi egyszeri kiadások 
korrekciója, a 2008. évi béremelés beépülő fedezete, a járulékmérték 
csökkentés, valamint egyes előirányzatoknál a fejlesztések többlete. 
 
Ezen felül a költségvetési egészségügyi intézmények számára további 
27 000,0 millió forint áll rendelkezésre a Kormány bérpolitikai intézkedéseinek 
fedezeteként, így összességében a felhasználható forrás 772 061,1 millió forint. 
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Szerkezeti változás 

Felülvizsgáló orvosok díjazása 2009. évben az OEP működési 
költségvetésében kerül biztosításra, azaz nem a gyógyító-megelőző ellátások 
terhére történik: 523,3 millió forint. 
 
Az eszköz-ingatlan támogatás számol a 2007. januártól hatályos jogszabály 
módosításnak a kiadás csökkentő hatásával. A Célelőirányzatok terhére 
történő – a háziorvosi és fogorvosi ellátást érintő – eszköz és ingatlan 
támogatás 16,7 millió forinttal csökkenthető. Ennek indoka, hogy az 
alaptámogatási összegek megszüntetésével már csak a hiteltámogatások 
további folyósítása szükséges, azonban ezek futamideje fokozatosan lejár.  

 
A 2008. április 1-jétől megszűnt vizitdíj és kórházi napidíj fizetési 
kötelezettség. A szolgáltatók részére a teljesítmény-jelentésekben 
szolgáltatott adatok alapján 2008. évben 10 960,1 millió forint 
visszaigazolására került sor. 
 

Jogcímcsoporton belüli átcsoportosítás 
 
A speciális finanszírozású fekvőbeteg szakellátás esetében 2008. évben – az 
egyes közbeszerzési eljárások elhúzódása miatt - 1 000,0 millió forint 
átcsoportosításra került az aktív fekvőbeteg szakellátásba. 2009. évben 
azonban szükséges ezt az összeget visszarendezni. 

 
A gondozóintézeti gondozás, valamint az Otthoni szakápolás 2008. évi kerete 
terhére 2008. június hónapban ideiglenes, együttesen 406,0 millió forint 
előirányzat-átcsoportosítás történt a háziorvosi kassza javára, melyet 
szükséges visszarendezni. 
 
A nehéz gazdálkodási helyzetbe került egészségügyi szolgáltatók anyagi 
megsegítése céljára Működési költségelőlegként 500,0 millió forint 
biztosítása indokolt. 

 

2008. évi bérintézkedés (együttesen 16 032,9 millió forint) 

A 2008. évre vonatkozó bérmegállapodásban rögzítettek alapján végrehajtott 
átlag 5%-os illetmény- és bérnövekedés fedezetére 2009. évben 
16 032,9 millió forint áll rendelkezésre. 
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Járulékcsökkentés (együttesen –4 833,5 millió forint) 

A 2009. április 1-jétől érvényesülő járulékcsökkentés hatása a 
jogcímcsoportra vetítve együttesen 4 833,5 millió forint. 

 

Fejlesztés (együttesen: 10 283,0 millió forint) 

A háziorvosi ellátásban a részleges teljesítményarányos díjazás bevezetése 
további 2 700,0 millió forint többletforrás bevonását teszi szükségessé.  
 
A fogászati ellátásban fejlesztésre tervezett 311,0 millió forint lehetővé teszi 
az egy beavatkozásra jutó díjak emelését. 
 
A Művesekezelésre szoruló betegek száma minden évben folyamatosan 
növekszik. A betegszám emelkedéséből, illetve a minőségi dialízis kezelési 
formák preferálásából adódó kiadásokra a többletforrás 500,0 millió forint. 
 
Az Otthoni szakellátás 600,0 millió forint fejlesztést tartalmaz, mely a 
Hospice ellátásban az egyenlő hozzáférést és a kapacitás hiányos területeken 
a szolgáltatás bővülését biztosítja, továbbá a Társadalmi Infrastruktúra 
Operatív Program (TIOP) keretében befogadott többletkapacitások fedezetére 
szolgál. 

 
Az üzemanyagárak nagymértékű emelkedése miatt 2008. év II. félévében a 
Betegszállítás, illetve a Mentés előirányzatokat érintően egyszeri kiegészítő 
díjazás került biztosításra a szolgáltatók részére. A tartósan magas 
üzemanyag árak miatt 2009. évben is indokolt kiegészítő díjazás mindkét 
ellátási forma esetében (betegszállítás: 270,0 millió forint, mentés: 
1 000 millió forint). 

 
Az aktív fekvőbeteg szakellátás területén az elmúlt finanszírozási év 
tapasztalatai szerint érdemben elindult az egynapos ellátási tevékenység 
mennyiségi és tartalmi fejlődése. A korábbi 0,3 súlyszám/eset mutatóhoz 
képest jelenleg az egynapos ellátást végző szolgáltatók vállalnak 0,8-
1 súlyszámú, bonyolult, magas technikai hátteret igénylő beavatkozásokat. 
Ezért szükséges a rendszer mennyiségi fejlesztése és a minőségi 
beavatkozások finanszírozásának biztosítása (1 000,0 millió forint). 
 
A krónikus fekvőbeteg szakellátás 500,0 millió forint fejlesztési kerete a 
minőségi rehabilitációs ellátás további fejlesztését szolgálja, azaz be kívánja 
vezetni a rehabilitációs szakma által előkészített és megalapozott szakmai 
program szerint a korai rehabilitáció rendszerét. Ez az aktív ellátás fázisát 
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közvetlenül követő, magasabb költségigényű, de átmeneti szerkezetű 
rehabilitációs ellátást jelent.  
 
A speciális finanszírozású fekvőbeteg szakellátás (Összevont szakellátás) 
fejlesztésére szolgáló 3 402,0 millió forint többletforrás részletezése: 

A nagyértékű műtétek forrásigénye  582,0 millió forint. 
A tételes elszámolású eszközök forrásigénye  1 160,0 millió forint. 
A tételes elszámolású gyógyszerek forrásigénye  1 660,0 millió forint. 
 

Gyógyfürdő és egyéb gyógyászati ellátás támogatása 
 
A gyógyfürdő és egyéb gyógyászati ellátások támogatásának 2009. évi tervezett 
előirányzata 6 127,3 millió forint. A 2009. évi keretszám lehetővé teszi a 2008. 
évben esedékes ártárgyalások eredményeinek érvényesítését, valamint egyes 
szakmai fejlesztések megvalósítását. 
 
Anyatej-ellátás 
 
Az anyatej ellátására fordítható felhasználás 2009. évi tervezett összege 
300,0 millió forint, amely lehetőséget biztosít az anyatej átvételi árának és 
mennyiségének felülvizsgálatára.  
 
Gyógyszertámogatás 
 
A gyógyszertámogatás jogcím-csoport jogcímei előirányzatának együttes 
összege 349 000,0 millió forint. Ezen belül az egyes jogcímek előirányzatai a 
következők szerint alakulnak: 

 
Gyógyszertámogatás kiadásai:  300 000,0 millió forint 
Speciális beszerzésű gyógyszerkiadás: 9 000,0 millió forint 
Gyógyszertámogatás céltartalék: 35 500,0 millió forint 
Méltányossági gyógyszertámogatási kiadás:  4 500,0 millió forint 

 
A gyógyszertámogatási kiadások előirányzata 300 000,0 millió forint, amelynek 
kialakításánál a következők kerültek figyelembevételre: 
 
• a költséghatékonysági szempontokat fokozottabban figyelembe vevő 

gyógyszerrendelésre vonatkozó jogszabályok alkalmazása, amely az 
orvosok gyógyszerfelírási gyakorlatának megváltozásával csökkenheti a 
betegterheket és mérsékelheti az Egészségbiztosítási Alap kiadásait; 

• a támogatott gyógyszerkör további folyamatos felülvizsgálata; 
• az új készítmények befogadása mellett a 2007-2008. években sikerült 

egyensúlyi helyzetben tartani a gyógyszertámogatás rendszerét, amelynek 
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legfőbb oka az volt, hogy a befogadások fedezetét a hatékonyan működő 
generikus program biztosította. A program előnyeit a betegek is 
érzékelhették a folyamatos árcsökkenéseken keresztül. A generikus 
program, az ezzel járó árcsökkentések, illetve a fixesítés negyedéves 
gyakorlata 2009. évben is folytatódni fog, amely továbbra is lehetővé teszi 
az új, költséghatékony készítmények befogadását. 

 
A speciális beszerzésű gyógyszerkiadások jogcímre fordítható felhasználás 
2009. évi tervezett összege 9 000,0 millió forint. 2009. évben tovább folytatódik 
az ún. különkeretes készítmények HBCs-be és Eü. 100 százalékos támogatásba 
történő átvezetése, a jogcímről már csak a Vérzékenység kezelésére szolgáló 
készítmények finanszírozása történik. A hemofiliás betegek évről évre növekvő 
szükséglete miatt az előirányzat az előző évivel megegyező összegben került 
tervezésre.  
 
A gyógyszertámogatás céltartalék jogcím 35 500,0 millió forintos előirányzata 
megteremti az egyensúlyt a bevételek és a kiadások között. 
 
A méltányossági gyógyszertámogatás kiadása jogcím 4 500,0 millió forintos 
előirányzata az egyedi méltányossági alapon támogatott gyógyszerek utáni 
kifizetésekre nyújt fedezetet. 2008. július 1-től a hatályos szabályozás lehetővé 
teszi a kezelőorvos számára a törzskönyvön túli indikáció rendelését, amelyhez 
méltányossági ártámogatás nyújtható. Az előirányzat kialakítása annak 
figyelembevételével történt, hogy a méltányosságból támogatott egyes 
gyógyszerek egy része befogadásra kerül a támogatotti körbe, így méltányossági 
alapú támogatásra ezen gyógyszerek esetében nincs szükség.  
 
Gyógyászati segédeszköz támogatás 
 
A gyógyászati segédeszközök támogatásának 2009. évi tervezett előirányzata 
42 450,1 millió forint, amelynek jogcímenkénti bontása az alábbiak szerint 
alakul.  
 
Kötszertámogatás 
 
A gyógyászati segédeszköz támogatás jogcím-csoporton belül a 
kötszertámogatásra tervezett előirányzat 4 794,4 millió forint. 
 
Gyógyászati segédeszköz kölcsönzés támogatása 
 
A kölcsönzési rendszerbe bevont eszközök kölcsönzésére 650,0 millió forint 
került tervezésre. A 8/2008. (III. 4.) EüM rendelet alapján bővült a kölcsönzési 
rendszerbe bevonható eszközök köre. A kölcsönzés transzparens befogadási 
rendszeren keresztül történő elbírálása, a feltételek jogszabályban történő 
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rögzítése lehetővé teszi a szolgáltatóknak, hogy a kölcsönzési rendszerbe új 
eszközök befogadását kezdeményezzék. 
 
Egyéb gyógyászati segédeszköz támogatás  
 
Ezen a jogcímen a 2009. évre tervezett előirányzat 37 005,7 millió forint, amely 
fedezetet nyújt a betegterhek csökkentését célzó intézkedéseket tartalmazó 
8/2008. (III. 4.) EüM rendeletben foglaltakból eredő többletek teljes évi 
kihatására: 

• a támogatás az aktív kerekesszékekre és az aktív protézisekre is kiterjed, 
• emelkedett a hallásjavító eszközök támogatásának mértéke, valamint a 

digitális készülékek tekintetében a felnőtt lakosságra is kiterjed a 
közgyógyellátásra való jogosultság, 

• néhány termékcsoportot illetően szintén növekedett a támogatás mértéke 
és módosultak a felírhatóság feltételeit, 

• emelkedett a javítás rezsióradíja, 
• részben megoldódott a cochleáris implantátumok alkatrészei, tartozékai 

javíthatóságának társadalombiztosítási támogatása, valamint az 
implantátumokhoz tartozó beszédprocesszorok cseréjének közbeszerzési 
eljárás keretében való biztosítása. 

 
Utazási költségtérítés 
 
Az utazási költségtérítés 2009. évre tervezett előirányzata 5 500,0 millió forint, 
amelynél figyelembe vételre került az utazási díjtételek várható emelésének 
hatása, illetve a 2008. április 1-jén bevezetésre került Utazási Költségtérítési 
Utalvány igénybevételével történő utazások számának növekedése (ezen 
utalvány felhasználásával a biztosított díjfizetés nélkül utazhat). Az előirányzat 
fedezetet biztosít a gépkocsival történő utazáshoz jelenleg nyújtott 21 Ft/km 
költségtérítés emelésére. 
 
Nemzetközi egyezményekből eredő és külföldön történő ellátások kiadásai 
 
A 2009. évi előirányzat összesen 3 520,0 millió forint, amelynek bontása az 
alábbiak szerint alakul: 
 
Az EU tagállamokkal kapcsolatos elszámolásokra 2 800,0 millió forint, a nem 
EU tagállamokkal kapcsolatos elszámolásokra 320,0 millió forint, a külföldi 
sürgősségi gyógykezelésekre 400,0 millió forintot került tervezésre. 
 
Az EU tagállamokkal kapcsolatos elszámolások 
Az elszámolást az Európai Tanács 1408/71/EGK és 574/72/EGK számú 
rendeletei szabályozzák. 
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Az előirányzat két tételből tevődik össze. Egyrészt magában foglalja a 
Magyarországon E jelű formanyomtatvány (beleértve az Európai 
Egészségbiztosítási Kártyát is) alapján ellátott EGT tagállamból érkezett 
biztosítottak magyarországi egészségügyi szolgáltatónál történő ellátása után 
kifizetett finanszírozási díjak, valamint a gyógyszer, gyógyászati segédeszköz, 
gyógyfürdő támogatási díjak összegét. Másrészt a magyar biztosítottak EGT 
tagállamokban E jelű formanyomtatvány átadása mellett történő ellátása nyomán 
felmerülő költségtérítések összegét, mely számlázás alapján kerül megtérítésre a 
külföldi biztosítók részére. 
 
Nem EU tagállamokkal kapcsolatos elszámolások 
 
Az előirányzat több tételből tevődik össze. Egyrészt magában foglalja azon 
országok polgárainak ellátását, amelyekkel hazánknak kölcsönös ellátáson 
alapuló egészségügyi tárgyú egyezménye van továbbra is. Ezen külföldi 
biztosítottak magyarországi egészségügyi szolgáltatónál történő sürgősségi 
ellátása után felmerülő finanszírozási díjak kifizetése erről a költségvetési sorról 
történik. Másrészt az EGT elszámolásokhoz hasonló formanyomtatványon 
alapuló elszámolásos kétoldalú egyezmények alapján számlák alapján történik a 
térítés a külföldi biztosítóknak, valamint a finanszírozási és támogatási díjak 
kifizetése a hazai egészségügyi szolgáltatóknak. Harmadrészt pedig ennek az 
előirányzatnak a terhére kell teljesíteni a magyar-német elszámolásos 
egyezmények alapján a 2004. május 1. előtti időszakban a külföldön történt 
ellátások után felmerült költségek kifizetését, melyet eddig még nem számláztak 
a kinti biztosítók az OEP részére. 
 
Külföldi sürgősségi gyógykezelés 
 
A külföldi sürgősségi gyógykezelés költségei térítésének gyakorlata a kötelező 
egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény (továbbiakban: 
Ebtv.) 27.§-a alapján lényegében 2004. május 1. után is változatlan maradt. A 
harmadik állam területén tartózkodó magyar biztosított által külföldön 
igénybevett sürgősségi ellátások költségét az egészségbiztosítás az igénybevétel 
idején érvényes belföldi költség mértékének megfelelő összegben téríti meg. Ez 
az összeg lényegesen kevesebb, mint a külföldön igénybevett ellátás tényleges 
költsége. Azonban valamennyi olyan EGT tagállamban nyújtott ellátás is 
idetartozik, amelyet a magyar állampolgárok megfelelő formanyomtatvány 
hiányában térítési kötelezettség mellett vettek igénybe. A közösségi rendelet 
alapján azonban ez utóbbi esetben nem a magyar belföldi költség mértékét, 
hanem azt az összeget kell visszatéríteni, amelyet a kisegítő teherviselő fordított 
volna az ellátásra akkor, ha azt a megfelelő formanyomtatvánnyal vették volna 
igénybe. Az esetek többségében ez jóval magasabb összeget tesz ki mint a 
belföldi költségmérték.  
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4. Alcím: Egészségbiztosítás egyéb kiadásai 

 
2009. évre az egyéb kiadások együttes előirányzata 4 283,9 millió forint. Ebből 
a kifizetőhelyeket megillető költségtérítés 1 453,9 millió forint, a postaköltség 
1 404,7 millió forint, az egyéb ellátási kiadás 625,3 millió forint, az 
orvosspecifikus vények 300,0 millió forint, a gyógyszergyártók ellentételezését 
szolgáló kiadás 500,0 millió forint. Az egyéb ellátási kiadások jogcím 
tartalmazza az Egészségbiztosítási Felügyeletnek felügyeleti díj címén fizetendő 
230,0 millió forintos összeget is. 
 

3. Cím: Vagyongazdálkodás  
 
Az ellátások fedezetére szolgáló vagyongazdálkodási kiadások tervezett összege 
2009. évre 5,0 millió forint.  
 
Az ellátások fedezetére szolgáló vagyongazdálkodásból származó bevétel címen 
a 2009. évi előirányzat 24,0 millió forint. Ebből 18,0 millió forint bevétel 
várható a járuléktartozás fejében megszerzett vagyon értékesítéséből, 
kezeléséből, 6,0 millió forint pedig a jogutódlással szerzett bérlakások és 
helyiségek bérlők részére történő vételre felajánlásból, illetve a törlesztő-
részletek befizetéséből. 
 

5. Cím: Egészségbiztosítási költségvetési szervek és központi kezelésű 
előirányzatok költségvetése 

  
A 2008. évi eredeti előirányzat 22 336,0 millió forint, amely a 2009. évi 
működési költségvetés bázisaként szolgál. 
 
A működési költségvetés főbb előirányzatai a következők: 
 
       adatok millió forintban 

Megnevezés 2008. évi eredeti 
előirányzat 

2009. évi 
előirányzat 

Kiadás 22 336,0 23 424,1 
Bevétel 936,1 936,1 
Támogatás 21 399,9 22 488,0 
Engedélyezett 
létszám (fő) 

3 120 3 452 

 
 

1. Alcím: Központi hivatali szerv 
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   adatok millió forintban 
Személyi juttatások 11 931,3 
Munkaadókat terhelő járulékok 3 654,1 
Dologi kiadások 3 297,2 
Támogatás értékű működési kiadás 220,0 
Működési célú pénzeszköz átadás 5,0 
Kölcsönök 30,0 
Intézményi beruházás 1 502,7 
Kiadások összesen 20 640,3 
Bevétel 412,4 
Támogatás 20 227,9 
Számított létszám (fő) 3 452 

 
Az alcím az Országos Egészségbiztosítási Pénztár, mint központi hivatali szerv 
előirányzatai mellett az igazgatási szervek gazdálkodási jogkörébe nem tartozó – 
jórészt személyi juttatási, munkaadókat terhelő járulék, illetve létszám – 
előirányzatokat is tartalmazza.  
 
Kiadás 

 
Az OEP előirányzatainak tervezése során szerkezeti változásként jelenik meg a 
2008. évi 5%-os illetményfejlesztés fedezetének bázisba építése. 
A bázis előirányzatba épült a táppénzes felülvizsgáló főorvosok díjazásának 
forrása, amelyet a korábbiak során a gyógyító-megelőző ellátások kiadásai 
között tervezett az OEP.  
Szerkezeti változásként csökkenti a bázis előirányzatot az egészségbiztosítási 
nyilvántartások fejlesztésének fedezete, mint megszűnő központi kezelésű 
előirányzat. 
 
A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 
végrehajtásáról rendelkező 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet 2007. január 1. 
napján hatályba lépett módosításával megszűnt a hitelezett utazási utalvány 
igénybevételével történő utazás lehetősége. A jelenlegi szabályozás 
eredményeként minden egyes utazással kapcsolatos igény a MEP-eken kerül 
elbírálásra (a módosítás előtt a hitelezett utazási utalványok tekintetében a MEP-
ek feladata az utalásra és az utólagos ellenőrzésre korlátozódott). 
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2008. évben az utazási költségtérítés szabályozásának módosításából adódó 
többletfeladatok fedezete a központi költségvetés általános tartalékának terhére 
került biztosításra. Szerkezeti változásként és szintrehozásként, bázisba épülő 
előirányzatként jelenik meg a 2009. évi költségvetésben a feladat ellátásának 
fedezete (44 fős többletlétszám). 
 
A Világbanki hitel kölcsöntörlesztésének és kamatkiadásainak fedezete 
csökkenti a bázis előirányzatot, tekintettel arra, hogy 2008. I. félévében a hitel 
utolsó részlete került kifizetésre.  
 

Fejlesztési többletként – az évközi kormányzati döntésekkel biztosított 
többletlétszámot és előirányzatot beépítve – jelenik meg 2009-ben az OEP 
költségvetésében az új típusú közgyógyellátással (118 fő), valamint a 
jogviszony-ellenőrzéssel és nyilvántartással (90 fő) kapcsolatos többletfeladatok 
fedezete.  
 
A költségvetés 80 fős többletlétszámot biztosít az ellenőrzési rendszerek 
fejlesztésére. Az ellenőrzése rendszerek belső átalakítása, protokolljainak 
kialakítása, a komplex pénzügyi ellenőrzés, illetve a bonyolult, vagy nagyértékű 
ellátások ellenőrzése teszi indokolttá a többlet humánerőforrás alkalmazását.  
 
Informatikai fejlesztési célokra 1 402,1 millió forint többlet áll rendelkezésre a 
2009. évi költségvetésben. Az informatikai célú előirányzatok az üzemeltetési 
feladatok kiadásai mellett biztosítják az informatikai biztonsági, védelmi 
megoldások fejlesztését, az elektronikus aláírás és elektronikus ügyintézés 
további korszerűsítése. Kiemelt cél – a jogviszony nyilvántartás alapját képező – 
TAJ/BSZJ rendszer fejlesztése, valamint az elöregedő, nem üzembiztos 
szerverpark folyamatos cseréje. 
 
 
Bevétel 
 
A saját bevételi előirányzat 2009. évi összege 412,4 millió forint. A 
legjelentősebb bevétel a törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges 
táplálkozási igényt kielégítő tápszerek társadalombiztosítási támogatásba való 
befogadásának szempontjairól és a befogadás vagy a támogatás 
megváltoztatásáról szóló 32/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet szerint az OEP 
részére a gyógyszer befogadási eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási 
díjakból adódik.  
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Fentieken túl bevételi forrást jelentenek a működési bevételek (alkalmazottak 
térítése, oktatási és egyéb bevételek), továbbá a korábban folyósított munkáltatói 
lakáskölcsönök visszatérülései. 
 
 

2. Alcím: Igazgatási szervek 
     adatok millió forintban 

Megnevezés Igazgatási szervek 
Személyi juttatások 406,7 
Munkaadókat terhelő járulékok 25,5 
Dologi kiadások 2 351,6 
Kiadások összesen 2 783,8 
Bevétel 523,7 
Támogatás 2 260,1 

 
 
Kiadás 
 
 
Az Igazgatási szervek alcím tartalmazza az FPEP és a megyei igazgatási szervek 
gazdálkodási körébe tartozó személyi juttatásokat, a kapcsolódó munkaadókat 
terhelő járulékokat és a működéshez szükséges dologi előirányzatokat. Az FPEP 
költségvetésének dologi kiadásai között jelenik meg az ideiglenes – 
bérleményben történő – elhelyezéssel összefüggő kiadások jövő évi fedezete.  
 
 
Bevétel 
 
 
Az alcím bevételi előirányzata 523,7 millió forint, amely 2008. évi eredeti 
előirányzattal azonos összegű. Az előirányzat az igazgatási szervek működési 
bevételeit (alkalmazottak térítései, TAJ kártya díjbevétel, nyomtatvány 
értékesítésből származó bevételek, közös használatú ingatlanok üzemeltetési 
költségei továbbszámlázásának bevételei, egyéb bevételek) tartalmazza.  
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8. Cím: E. Alap befizetési céltartalék 
 

Ezen a címen került tervezésre 500,0 millió forint összegben a központi 
költségvetés által az egészségügyi intézmények részére év közben különböző 
jogcímeken kifizetett összegek E. Alap részéről történő megtérítésének 
előirányzata, amelynek teljesítésére az Alap bevételi többlete esetén van 
lehetőség. 
 
 
Budapest, 2008. október „         ” 
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