
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LXXII. Egészségbiztosítási Alap 

 



 



 

 
 

I. Az Egészségbiztosítási Alap 2017. évi költségvetését megalapozó főbb tényezők 

 

Az Egészségbiztosítási Alap 2017. évi költségvetésének előirányzott bevételi főösszege 
2 059 121,8 millió forint, kiadási főösszege 2 059 121,8 millió forint, a költségvetés 
egyenlege 0,0 millió forint. A költségvetési tervezés 6,8 százalékos bruttó bér- és 

keresettömeg növekedést, valamint 0,9 százalékos fogyasztói árnövekedést előrevetítő 

makrogazdasági paraméterek alapján történt, a 2016. évi várható teljesítési adatokból, mint 

bázisból kiindulva, a szükséges szerkezeti változások, valamint szintrehozások 

alkalmazásával. 

 

 

II. Az Egészségbiztosítási Alap 2017. évi bevételei 

 

Az Egészségbiztosítási Alap bevételi előirányzata 2 059 121,8 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 2017. évi 

szociális hozzájárulási adó Egészségbiztosítási Alapot megillető része és munkáltatói 

egészségbiztosítási járulék 565 187,6 millió forint, a biztosítotti egészségbiztosítási 

járulékbevétel tervezett összege 738 482,7 millió forint, amelyek az összes bevétel 

63,3 százalékát teszik ki. A törvényjavaslat szerint a szociális hozzájárulási adó 20,50 

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 2017. évi együttes összege 53 742,7 millió forint. Ezen 

előirányzaton belül meghatározó tétel a munkáltatói táppénz hozzájárulás 23 342,6 millió 

forintos előirányzata, valamint az egészségügyi szolgáltatási járulék, amelynek tervezett 

összege 29 926,1 millió forint. Az egészségügyi szolgáltatási járulék havi összege 2017. 

január 1-jétől 7 110 forintra módosul.  

 

4. Alcím: Egészségügyi hozzájárulás 

 

Az egészségügyi hozzájárulás összege 2017. évben 170 277,8 millió forint, amely az összes 

bevétel 8,3 százalékát teszi ki.  



 

 

5. Alcím: Késedelmi pótlék, bírság 

 

A késedelmi pótlék és bírság 2017. évi előirányzata 4 665,4 millió forint a 2016. évi várható 

teljesítési adatok figyelembe vételével.  

 

6. Alcím: Költségvetési hozzájárulások 

 

A költségvetési hozzájárulások alcím 2017. évre tervezett együttes összege 389 047,5 millió 

forint, a bevételek 18,9 százaléka. A bevétel döntő részét a járulék címen átvett pénzeszköz 

előirányzata adja, amelynek összege 368 745,2 millió forint. 

Az alcím tartalmazza még az egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos 5 400,0 millió 

forint összegű költségvetési hozzájárulást, valamint a tervezett pénzeszköz-átvétel 

14 902,3 millió forint előirányzatát. 

 

7. Alcím: Egészségbiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek 

 

2017. évben az egészségbiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek alcím 

előirányzatainak együttes összege 137 283,3 millió forint, amely az összes bevétel 

6,7 százalékát teszi ki.  

Az alcím az alábbi bevételi előirányzatokat tartalmazza: 

−  terhesség-megszakítás egyéni térítési díja (525,0 millió forint); 

−  baleseti és egyéb kártérítési megtérítések (5 585,7 millió forint); 

−  kifizetések visszatérítése és egyéb bevételek (1 192,8 millió forint); 

−  szerződések szerinti gyógyszergyártói és forgalmazói befizetések (11 000,0 millió 

forint), amelyek a támogatás-volumen szerződésekből származó bevételek;  

−  folyamatos gyógyszerellátást biztosító gyógyszergyártói és forgalmazói 

befizetések és egyéb gyógyszerforgalmazással kapcsolatos bevételek (55 000,0 

millió forint), amelyek a gyógyszer-gazdaságossági törvényben meghatározott 

befizetések. Az előirányzat meghatározásánál figyelembe vételre került a várható 

bevételi teljesítés; 

−  nemzetközi egyezményből eredő ellátások megtérítése jogcímcsoport együttes 

összegét (2 182,0 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); 

−  egészségügyi szolgáltatók visszafizetése (450,0 millió forint); 

−  baleseti adó (29 012,8 millió forint); 

−  népegészségügyi termékadó (31 795,0 millió forint) ; 

−  dohányipari vállalkozások egészségügyi hozzájárulása (540,0 millió forint). 



 



III. Az Egészségbiztosítási Alap 2017. évi kiadásai 

 

Az Egészségbiztosítási Alap kiadási előirányzata 2 059 121,8 millió forint, mely az alábbi 

tételeket tartalmazza: 

 

2. Alcím: Egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai 

 

Az Egészségbiztosítási Alap 2017. évre tervezett pénzbeli ellátásai összesen 596 478,0 millió 

forintot tesznek ki, amely a kiadási főösszeg 29,0 százaléka. A pénzbeli ellátások alcím 

tartalmazza : 

− a csecsemőgondozási díj, terhességi-gyermekágyi segély (49 815,9 millió forint), 

− a táppénz (91 899,8 millió forint), 

− az egyszeri segély (450,0 millió forint),  

− a kártérítési (774,4 millió forint) és baleseti (7 947,1 millió forint) járadék, 

− a gyermekgondozási díj (124 987,8 millió forint), és 

− a rokkantsági, rehabilitációs ellátások (320 603,0 millió forint)   

fedezetét. 

 

A pénzbeli ellátások tervszámainak kialakításánál a bruttó átlagkereset növekedése és a 

naturális mutatók várható változásai, illetve a „GYED Extra” költségvetési hatása került 

figyelembevételre.  

A rokkantsági, rehabilitációs ellátások előirányzatának tervezése a 2016. évi várható 

teljesítési adatain, valamint a 2017. évi ellátás emelés várható hatásán alapul. 

 

3. Alcím: Természetbeni ellátások 

 

Az Egészségbiztosítási Alap 2017. évi természetbeni ellátások alcím kiadásai 

összesen 1 441 126,4 millió forintot tesznek ki, amely a kiadási főösszeg 70,0 százaléka. 

 

Gyógyító-megelőző ellátás 

 

A gyógyító-megelőző ellátás 2017. évi finanszírozására meghatározott keretösszeg 

1 039 759,9 millió forint, mely 57 400,0 millió forinttal több, mint a 2016. évi törvényi 

előirányzat összege.  

 

Alapellátás 

A háziorvosi ellátásban a teljesítménydíjazás alapját meghatározó indikátor 

(minőségbiztosítási) rendszer működését, az előző évhez hasonlóan 2017. 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. 

 

A háziorvosi, háziorvosi ügyelet ellátása, a védőnői szolgáltatás, anya-, gyermek- és 

ifjúságvédelem és a fogászati ellátás előirányzatai a 2016. évi megvalósult és tervezett (az 

alapellátás megújításának II. üteme előirányzatát érintő) átcsoportosításokat bázisba építve 

kerültek megállapításra. 

 

Az otthoni szakápolás fejlesztését 2017-ben 1 000,0 millió forint többletforrás biztosítja. 

 

Az alapellátás és népegészségügy fejlesztése előirányzaton 4 500,0 millió forint többletforrás 

áll rendelkezésre a 2017. évre.  

 

Célelőirányzatok 

A 2017. évi előirányzat 15 056,3 millió forint, amely az előző évi előirányzathoz viszonyítva 

csökkenést mutat az alábbiak miatt: 

- A méltányossági alapon történő térítésekből 3 000,0 millió forint  szerkezeti változásként az 

összevont szakellátásra került (így  a fennmaradó összeg 2 611,3 millió forint). 

 

- A legalább 12 hónapja betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének, 

valamint a háziorvosi tevékenység végzéséhez szükséges praxisjog vásárlásának támogatására 

szolgáló összeg 2017-ben 1 250,0 millió forint, amely 500,0 millió forinttal több, mint az 

előző évi keret. 

 

- Az egészségügyi dolgozók béremelésének fedezetére szolgáló 53 486,9 millió forint, 

továbbá az egészségügyi dolgozók mozgóbér elemeinek támogatására biztosított 12 813,2 

millió forint a 2017. költségvetési évben beépül a járóbeteg- és fekvőbeteg szakellátás 

finanszírozásának rendszerébe. Az előbbi szerint összesen 66 300,1 millió forint került 

szerkezeti változásként átcsoportosításra az összevont szakellátásra a célelőirányzatok terhére. 

 

A jogcím a nyugdíj mellett tovább dolgozók pénzellátást helyettesítő jövedelem-

kiegészítésére 8 600,0 millió forintot, a fiatal szakorvosok támogatására 2 520,0 millió 

forintot tartalmaz. 

 

Szakellátás 

Az összevont szakellátás a jogcímcsoport feladataiban és összegszerűségében is kiemelkedő 

helyet foglal el. Az előirányzat tervezett összege 746 096,6 millió forint, amely a szerkezeti 

változások, szintrehozások, fejlesztések hatására 25 877,5 millió forint többletforrást tartalmaz a 

jogcímcsoporton belüli és a jogcímcsoportok közötti átcsoportosításokon túl.  

 

A jogcím 2 000 millió forintot tartalmaz a többletkapacitások finanszírozásával összefüggő és 

a gyógyító-megelőző ellátás céltartalék előirányzat terhére megvalósult 2016. évi 

átcsoportosítás bázisba építésével. 

 

A HBCS revízióval és bérbeépítéssel összefüggésben jelentkező kiadások fedezetére jövőre 

10 000,0 millió forint többletforrás áll rendelkezésre a fent hivatkozott, béremeléshez 

kapcsolódó előirányzatok átcsoportosításán túl.   

 

A 2016-os évben az uniós fejlesztésekkel összefüggésben, valamint a pályázat keretében 

befogadott többletkapacitások jövő évi szintrehozását együttesen 6 877,5 millió forint 

többletforrás biztosítja. A 2017. évben belépő és többletkapacitási igényt jelentő fejlesztések, 



illetve egyéb többletkapacitások finanszírozásának fedezetét együttesen 2 000,0 millió forint 

szolgálja az alábbiak szerinti bontásban: 

 
millió forint 

Járóbeteg szakellátás 500,0 

Aktív fekvőbeteg szakellátás 1 000,0 

Krónikus fekvőbeteg szakellátás 500,0 

Összesen: 2 000,0 

 

 

Az összevont szakellátáson belül új finanszírozási elemként kerül elkülönítésre a nagyértékű 

gyógyszerfinanszírozás 70 000,0 millió forint összegű kerettel, melynek fedezete a speciális 

beszerzésű gyógyszerkiadás 17 000,0 millió forint összegű szerkezeti változásként történt 

átcsoportosításán  túl részben a speciális finanszírozású szakellátás, részben a méltányossági 

alapon történő térítések – Magyarországon a szakmailag elfogadott, de a finanszírozásba még 

be nem fogadott eljárások, az ultra ritka betegségek kezelésére szolgáló gyógyszerek 

finanszírozására szolgáló – előirányzataiból került átcsoportosításra. Az előirányzat 2017. évi 

fejlesztési kerete 5 000,0 millió forint. 

 

Egyéb ellátások 

A betegszállítás, és orvosi rendelvényű halottszállítás, a mentés, továbbá a művesekezelés 

előirányzatai a 2016. évi értékkel megegyezően kerültek megállapításra. 

 

A kritikus gazdálkodási helyzetbe került egészségügyi szolgáltatók anyagi megsegítésére, a 

működési költségelőleg soron kamatmentesen, tárgyévi visszafizetési kötelezettség mellett 

nyújtható előlegként, az előző évhez hasonlóan 2 000,0 millió forint áll rendelkezésre.  

 

A laboratóriumi ellátás esetében a 2017. évi előirányzat növekedést mutat az előző évi 

előirányzathoz viszonyítva, szintrehozás és fejlesztési keret 522,5 millió forint. 

 

A gyógyító-megelőző ellátás céltartalék előirányzata 10 000,0 millió forint többletforrás 

biztosítása mellett, a jogcím terhére megvalósult 2016. évi - az összevont szakellátás és 

védőnői szolgáltatás, anya-, gyermek- és ifjúságvédelem előirányzatainál együttesen 2 480,0 

millió forint összegű bázisba épülő - átcsoportosításokat figyelembe véve 19 921,3 millió 

forintra növekedett. Az előirányzat a költségvetési törvény alapján év közben - kormányzati 

hatáskörben - a gyógyító-megelőző ellátásra használható fel. 

 
 

Gyógyszertámogatás 

 

A gyógyszertámogatás jogcímcsoport előirányzatainak együttes összege 313 000,0 millió 

forint. Ezen belül az egyes jogcímek előirányzata az alábbiak szerint alakul:  

  

- gyógyszertámogatás kiadásai:  247 000,0 millió forint  

- gyógyszertámogatási céltartalék:  66 000,0 millió forint   

 



A gyógyszertámogatás kiadásai alakulásánál figyelemmel kell lenni a generikus programból 

várható további megtakarításokra, a felhasználás folyamatos emelkedésére és az elmúlt 

években befogadott készítmények forgalmára.  

A speciális beszerzésű gyógyszerkiadás tervezett összege szerkezeti változásként az összevont 

szakellátásra került átcsoportosításra.  

A gyógyszertámogatási céltartalék előirányzatának összege megegyezik a bevételi oldalon 

található gyógyszergyártók és forgalmazók befizetései előirányzat összegével, mely 2017. 

évben 66 000,0 millió forint. 

 

Gyógyászati segédeszköz támogatás 

 

A gyógyászati segédeszközök támogatásának 2017. évi tervezett előirányzata 60 000,0 millió 

forint, amelynek jogcímenkénti bontása az alábbiak szerint alakul: 

− kötszertámogatás 7 000,0 millió forint, 

−  gyógyászati segédeszköz kölcsönzés támogatása 200,0 millió forint, 

−  egyéb gyógyászati segédeszköz támogatás  52 800,0 millió forint. 

 

Egyéb természetbeni ellátások 

 

A gyógyfürdő és egyéb gyógyászati ellátás támogatás 2017. évi előirányzata 4 200,0 millió 

forint, az anyatej-ellátásra 200,0 millió forint áll rendelkezésre. A 2017. évi előirányzat a 

2016. évi várható teljesítés figyelembevételével került megállapításra.  

Az utazási költségtérítés 2017. évi előirányzata 5 468,5 millió forint a 2016. évi várható teljesítési 

adatok és a fogyasztói árindex figyelembe vételével. 

A nemzetközi egyezményekből eredő és külföldön történő, tervezett ellátások előirányzata 2017. 

évben összesen 14 698,0 millió forint. A jogcímek előirányzatai 2016. évi várható teljesítési 

adatok alapján kerültek megállapításra, az alábbiak szerint: 

− sürgősségi ellátás EGT-n, Svájcon belül (12 000,0 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 

− külföldön igénybevett Magyarországon nem elérhető egészségügyi szolgáltatások 

(2 140,0 millió forint).  

 

A természetbeni ellátások céltartaléka 3 800,0 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 

 

2017. évre az egyéb kiadások együttes előirányzata 13 341,2 millió forint. Legjelentősebb 

tételek a gyógyszertárak juttatása 3 600,0 millió forint összegű, valamint gyógyszertárak 

szolgáltatási díja 4 500,0 millió forint összegű előirányzata. Ezen túlmenően a 

jogcímcsoportba tartozik még a kifizetőhelyeket megillető költségtérítés (1 545,0 millió 

forint), a postaköltség (2 926,2 millió forint), az egyéb kiadások (760,0 millió forint), amely 

magában foglalja az orvosspecifikus vényekkel kapcsolatos kiadásokat is, valamint a 

gyógyszergyártók ellentételezése, elszámolási különbözet rendezése előirányzatát (10,0 millió 

forint). 

 

3. Cím: Vagyongazdálkodás  

 

Az ellátások fedezetére szolgáló vagyongazdálkodás 2017. évi bevételi előirányzata 

15,0 millió forint, kiadási előirányzata 12,0 millió forint.  

 

5. Cím: Egészségbiztosítási költségvetési szervek költségvetése 

 

A 2017. évi kiadási előirányzat 8 164,2 millió forint, míg a bevétel 419,8 millió forint, 

amelyet 7 744,4 millió forint összegű támogatás egészít ki. Az átlagos statisztikai állományi 

létszám 1131 fő. 

 

 

2017. évben működésre rendelkezésre álló erőforrások: 

     adatok millió forintban, egy tizedessel 

LXXII. Fejezet Kiadás Bevétel Támogatás 

 Átlagos 
statisztikai 
állományi 

létszám (fő) 

Intézmények 8 164,2 419,8 7 744,4 1 131 

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 Kiadás Bevétel Támogatás 

 Átlagos 
statisztikai 
állományi 

létszám (fő) 

2016. évi törvényi előirányzat 8 828,1 424,6 8 403,5 1 241 

Változások jogcímenként:     

….intézménytől átvett/átadott 

feladat  
-913,9 -4,8 -909,1  

Fejezeti kezelésű előirányzatról 

átvett feladat  
- - -  

egyéb változások  - - -  

Többlet (jogcímenként) - - -  

      Dologi kiadások - - 250,0  

2017. évi javasolt előirányzat 8 164,2 419,8 7 744,4 1131 

 

1. Alcím: Központi hivatali szerv 

            adatok millió forintban, egy tizedessel 

Országos Egészségbiztosítási 
Pénztár 

2017. évi előirányzat 

Kiadás Bevétel Támogatás 

Átlagos 
statisztikai 
állományi 

létszám  
(fő) 

Központi Hivatali szerv     7 744,4 1 131 

Működési költségvetés   419,8     

      Személyi juttatások 4 670,5       

      Munkaadókat terhelő járulékok 

      és szociális hozzájárulási adó 1 169,9       

      Dologi kiadások 1 948,8       

      Egyéb működési célú kiadások 175,0       

Felhalmozási költségvetés         

      Beruházás 200,0       

 

Bevétel 

A saját bevételi előirányzat 2017. évi összege 419,8 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. 

Fentieken túl bevételi forrást jelentenek a működési bevételek (alkalmazottak térítése, 

oktatási, gépi adatfeldolgozás, egyéb bevételek), továbbá a korábban folyósított munkáltatói 

lakáskölcsönök visszatérülései. 




