
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LXXII. Egészségbiztosítási Alap 

 



 



 
 
I. Az Egészségbiztosítási Alap 2018. évi költségvetését megalapozó főbb tényezők 

 

Az Egészségbiztosítási Alap 2018. évi költségvetésének előirányzott bevételi főösszege 
2 315 873,6 millió forint, kiadási főösszege 2 315 873,6 millió forint, a költségvetés 
egyenlege 0,0 millió forint. A költségvetési tervezés 10,4 százalékos bruttó bér- és 
keresettömeg növekedést, valamint 3,0 százalékos fogyasztói árnövekedést előrevetítő 
makrogazdasági paraméterek alapján történt, a 2017. évi várható teljesítési adatokból, mint 
bázisból kiindulva, a szükséges szerkezeti változások, valamint szintrehozások 
alkalmazásával. 

 

II. Az Egészségbiztosítási Alap 2018. évi bevételei 

 

Az Egészségbiztosítási Alap (a továbbiakban: E. Alap) bevételi előirányzata 
2 315 873,6 millió forint. 

 

1. Cím: Egészségbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek 

1. Alcím: Szociális hozzájárulási adó E. Alapot megillető része és 
munkáltatói egészségbiztosítási járulék 

2. Alcím: Biztosítotti egészségbiztosítási járulék 

 

A figyelembe vett makrogazdasági paraméterek és jogszabályi változások (pl. szociális 
hozzájárulási adó mértékének csökkentése) alapján a 2018. évi szociális hozzájárulási adó E. 
Alapot megillető része és munkáltatói egészségbiztosítási járulék 496 161,0 millió forint, a 
biztosítotti egészségbiztosítási járulékbevétel tervezett összege 867 304,5 millió forint, 
amelyek az összes bevétel 58,9 százalékát teszik ki. A törvényjavaslat szerint a szociális 
hozzájárulási adó 20,5 százaléka illeti meg az E. 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 2018. évi együttes összege 61 566,9 millió forint. Ezen 
előirányzaton belül meghatározó tétel a munkáltatói táppénz hozzájárulás 29 154,4 millió 
forintos előirányzata, valamint az egészségügyi szolgáltatási járulék, amelynek tervezett 
összege 31 914,5 millió forint. Az egészségügyi szolgáltatási járulék havi összege 2018. 
január 1-jétől 7 320 forintra módosul.  

 

4. Alcím: Egészségügyi hozzájárulás 

 

Az egészségügyi hozzájárulás összege 2018. évben 171 339,8 millió forint, amely az összes 
bevétel 7,4 százalékát teszi ki. Az előirányzat kialakításakor figyelembevételre került az 
egészségügyi hozzájárulás felső kulcsa mértékének csökkentése.  



 
 

5. Alcím: Késedelmi pótlék, bírság 

 

A késedelmi pótlék és bírság 2018. évi előirányzata 4 000,0 millió forint a 2017. évi várható 
teljesítési adatok figyelembe vételével.  

 

6. Alcím: Költségvetési hozzájárulások 

 

A költségvetési hozzájárulások alcím 2018. évre tervezett együttes összege 563 085,4 millió 
forint, a bevételek 24,3 százaléka. A bevétel döntő része az ún. „nemzeti 
kockázatközösségből” származik, amelynek keretében a központi költségvetés – a 
társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások 
fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvényben – meghatározott személyek után járulék címen 
pénzeszközt ad át az E. Alap számára (465 532,4 millió forint). A központi költségvetés által 
fizetett járulék havi összege 2018. január 1-jétől 7 320 forintra módosul.  

Az alcím tartalmazza még az egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos 5 400,0 millió 
forint összegű költségvetési hozzájárulást, valamint a tervezett pénzeszköz-átvétel 
92 153,0 millió forint előirányzatát. 

 

7. Alcím: Egészségbiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek 

 

2018. évben az egészségbiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek alcím 
előirányzatainak együttes összege 151 981,2 millió forint, amely az összes bevétel 
6,6 százalékát teszi ki.  

Az alcím az alábbi bevételi előirányzatokat tartalmazza: 

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

− baleseti és egyéb kártérítési megtérítések (6 174,0 millió forint); 

− kifizetések visszatérítése és egyéb bevételek (1 227,0 millió forint); 

− szerződések szerinti gyógyszergyártói és forgalmazói befizetések (17 000,0 millió 
forint), amelyek a támogatás-volumen szerződésekből származó bevételek;  

− folyamatos gyógyszerellátást biztosító gyógyszergyártói és forgalmazói befizetések 
és egyéb gyógyszerforgalmazással kapcsolatos bevételek (55 370,0 millió forint), 
amelyek a gyógyszer-gazdaságossági törvényben meghatározott befizetések. Az 
előirányzat meghatározásánál figyelembe vételre került a 2017. évi várható bevételi 
teljesítés; 

− nemzetközi egyezményből eredő ellátások megtérítése jogcímcsoport együttes 
összegét (4 182,0 millió forint), ezen belül 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 (36 565,5 millió forint); 

− népegészségügyi termékadó (30 487,7 millió forint); 



 
 
III. Az Egészségbiztosítási Alap 2018. évi kiadásai 

 

Az E. Alap kiadási előirányzata 2 315 873,6 millió forint, mely az alábbi tételeket 
tartalmazza: 

 

2. Alcím: Egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai 

 

Az E. Alap 2018. évre tervezett pénzbeli ellátásai összesen 661 003,0 millió forintot tesznek 
ki, amely a kiadási főösszeg 28,5 százaléka. A pénzbeli ellátások alcím tartalmazza: 

− a csecsemőgondozási díj, terhességi-gyermekágyi segély (63 984,9 millió forint), 

− a táppénz (115 800,0 millió forint), 

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

− a kártérítési (740,0 millió forint) és baleseti (8 086,6 millió forint) járadék, 

− a gyermekgondozási díj (162 944,1 millió forint), és 

− a rokkantsági, rehabilitációs ellátások (308 997,4 millió forint)   

fedezetét. 

 

A pénzbeli ellátások tervszámainak kialakításánál a bruttó átlagkereset-, a minimálbér 
növekedése és a naturális mutatók várható változásainak költségvetési hatásai kerültek 
figyelembevételre.  

A rokkantsági, rehabilitációs ellátások előirányzatának tervezése a 2017. évi várható 
teljesítési adatain, valamint a 2018. évi ellátás emelés és tervezett jogszabályváltozás  várható 
hatásán alapul. 

 

3. Alcím: Természetbeni ellátások 

 

Az E. Alap 2018. évi természetbeni ellátások alcím kiadásai összesen 1 633 388,4 millió 
forintot tesznek ki, amely a kiadási főösszeg 70,5 százaléka. 

 

Gyógyító-megelőző ellátás 

 

A gyógyító-megelőző ellátás 2018. évi finanszírozására meghatározott keretösszeg 
1 201 435,4 millió forint. Ez az összeg a 2017. évi törvényi előirányzatot 161 675,5 millió 
forinttal haladja meg, melyből a 2016-ban elindított béremelés fedezete 81 636,2 millió forint.   

A szociális hozzájárulási adó mértékének 7 százalékpontos csökkentéseként (2017: 
5 százalékpont, 2018: 2 százalékpont) figyelembevett összege 20 867,9 millió forint, mely a 
gyógyító-megelőző ellátás érintett előirányzatain (célelőirányzatok, mentés, laboratóriumi 
ellátás, összevont szakellátás) érvényesítésre került. 

 



 
 
Alapellátás 

A háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátásban a praxisközösség kiterjesztésének fedezetét 
2 500,0 millió forint szolgálja. A háziorvosi ellátásban megfogalmazott szakmai javaslat, 
hogy a szolgálatok közössége és együttes munkája magasabb szinten képes biztosítani egy 
adott terület lakosainak ellátását, mint az önállóan működő háziorvos szolgálatok. A 
praxisközösségek kialakítására, ösztönzésére, illetve működési feltételeik biztosítására áll 
rendelkezésre ez a többletforrás.  

A háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás jogcím bázisba építve tartalmazza a 2017. évi 
tervezett (az alapellátás és népegészségügy fejlesztése előirányzatát érintő) átcsoportosítást is. 

A védőnői szolgáltatás, anya-, gyermek- és ifjúságvédelem jogcím előirányzata a védőnők 
bérhelyzetének javítása érdekében 2 000,0 millió forint fejlesztési forrást tartalmaz. 
 

Az alapellátás és népegészségügy fejlesztése jogcím előirányzaton 7 903,3 millió forint 
többletforrás áll rendelkezésre, melyből 6 200,0 millió forint az alapellátás fejlesztése, a 
további 2018. évi 1 703,3 millió forint a Nemzeti Népegészségügyi Stratégiához kapcsolódó 
egészségügyi ágazati szakpolitikai program 2017. és 2018. évre vonatkozó intézkedései I. 
üteméről szóló 1234/2017. (IV. 28. ) Korm. határozat alapján népegészségügyi célú kiadások 
fedezetét biztosítja. 
 

Célelőirányzatok 

A legalább 12 hónapja betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének, 
valamint a háziorvosi tevékenység végzéséhez szükséges praxisjog vásárlásának támogatására 
szolgáló összeg, hasonlóan az előző évhez 2018-ban is 1 250,0 millió forint. 

A nyugdíj mellett tovább dolgozók pénzellátást helyettesítő jövedelem-kiegészítésére 
8 126,0 millió forint, a fiatal szakorvosok támogatására 2 381,1 millió forint áll rendelkezésre 
a szociális hozzájárulási adó csökkentett mértékének figyelembevételével. 

A jogcím tartalmazza  
− az egészségügyi dolgozók és orvosok 2017. november 1-jétől induló béremelésének 

szintrehozása, továbbá az egészségügyi szakdolgozók 2018. november havi 
béremelése (együtt: 57 523,9 millió forint), valamint 

− a 2017. évi minimálbér, garantált bérminimum 12 havi (8 698,7 millió forint)  

fedezeteként figyelembevett összeget. 

 

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 finanszírozás javításával kell elérni, hogy a járóbeteg-
ellátás működőképessége és fejlesztése biztosítva legyen.  

 

 

 

 



 
 
A 2018. 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 1 000,0 

Aktív fekvőbeteg szakellátás 1 000,0 

Összesen: 2 000,0 

 

 
 
Az összevont szakellátás 2018. évre tervezett előirányzaton belül a nagyértékű 
gyógyszerfinanszírozás jogcímcsoport 75 000,0 millió forint, amely tartalmazza a miniszteri 
rendeletekben felsorolt tételes finanszírozású gyógyszerek, az ún. különkeretes készítmények, 
valamint a Magyarországon szakmailag elfogadott, de a finanszírozásba még be nem fogadott 
eljárások, ritka betegségek kezelésére szolgáló gyógyszerek fedezetét. Az előirányzat 
5 000,0 millió forint összegű növekedését – a tételes elszámolás alá eső gyógyszerek közül – 
elsősorban az onkológiai, hematológiai terápiák hatékonysága, a kiváló beteg-együttműködés, 
valamint a meghirdetett vastagbélszűrési program miatt évről-évre növekvő 
gyógyszerigényének, továbbá a különkeretes gyógyszerek, valamint az egyedi támogatású 
ritka betegségekben szenvedő betegek számának növekedéséből adódó többletköltség 
kompenzálása indokolja. 
 
A speciális finanszírozású szakellátás 2018. évi előirányzata (40 862,8 millió forint) tartalmazza 
az egyéb szintrehozás igényét (5 000,0 millió forint), amely a nagyértékű eljárások közül a tüdő- 
és májtranszplantáció esetszáma növekedésének, a szív érrendszer és kardiológia terén elért 
eredmények szinten tartása, a fejlődő eszköz-technikai igényekhez történő igazodás, és a kiemelt 
célként megfogalmazott korai csecsemő hallásszűrés program eredményeként megnövekedő 
eszközigény fedezetére szolgál.  

 
Egyéb ellátások 
 
A betegszállítás és orvosi rendelvényű halottszállítás előirányzata 600,0 millió forint 
fejlesztési forrást tartalmaz. 

A mentés jogcím előirányzata az életpálya-program első lépéseként 4 000,0 millió forint 
fejlesztési forrást tartalmaz az Országos Mentőszolgálat alkalmazottjai tervezett további 
béremelésének fedezetére. 
 
A gyógyító-megelőző ellátás céltartaléka címen az előző évvel megegyezően a 2018. évben is 
19 921,3 millió forint áll rendelkezésre. Az előirányzat a költségvetési törvény alapján év 
közben – kormányzati hatáskörben – a gyógyító-megelőző ellátásra használható fel. 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
Gyógyszertámogatás 

 
A gyógyszertámogatás jogcímcsoport előirányzatainak együttes összege 337 400,0 millió 
forint. Ezen belül az egyes jogcímek előirányzata az alábbiak szerint alakul:  

  

Gyógyszertámogatás kiadásai:  265 030,0 millió forint  

Gyógyszertámogatási céltartalék:  72 370,0 millió forint   

 

A gyógyszertámogatás kiadásai alakulásánál figyelemmel kell lenni a generikus programból 
várható további – korábbi évekhez mérten csökkenő mértékű – megtakarításokra, a 
felhasználás folyamatos emelkedésére és a befogadott készítmények növekvő forgalmára, 
valamint a speciális finanszírozásba és a speciális beszerzésbe befogadásra kerülő 
készítményeknek a gyógyszertámogatást csökkentő hatásaira.  

 

A gyógyszertámogatási céltartalék előirányzatának összege megegyezik a bevételi oldalon 
található gyógyszergyártók és forgalmazók befizetései előirányzat összegével, mely a 2018. 
évben 72 370,0 millió forint. 

 

Gyógyászati segédeszköz támogatás 

 

A gyógyászati segédeszközök támogatásának 2018. évi tervezett előirányzata 63 000,0 millió 
forint, amelynek jogcímenkénti bontása az alábbiak szerint alakul: 

− kötszertámogatás 7 200,0 millió forint, 

− gyógyászati segédeszköz-kölcsönzés támogatása 220,0 millió forint, 

− egyéb gyógyászati segédeszköz támogatás 55 580,0 millió forint. 

 

Egyéb természetbeni ellátások 

 

A gyógyfürdő és egyéb gyógyászati ellátás támogatás 2018. évi előirányzata 4 200,0 millió 
forint, az anyatej-ellátásra 200,0 millió forint áll rendelkezésre. A 2018. évi előirányzatok a 
2017. évi várható teljesítés figyelembevételével kerültek megállapításra.  

Az utazási költségtérítés 2018. évi előirányzata 5 500,0 millió forint a 2017. évi várható teljesítési 
adatok figyelembe vételével. 

A nemzetközi egyezményekből eredő és külföldön történő, tervezett ellátások előirányzata 2018. 
évben összesen 17 853,0 millió forint. A jogcímek előirányzatai 2017. évi várható teljesítési 
adatok alapján kerültek megállapításra, az alábbiak szerint: 

− sürgősségi ellátás EGT-n, Svájcon belül (14 935,0 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 
(2 360,0 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 

 

2018. évre az egyéb kiadások együttes előirányzata 14 390,0 millió forint. Legjelentősebb 
tételek a gyógyszertárak juttatása 4 100,0 millió forint összegű, valamint gyógyszertárak 
szolgáltatási díja 4 500,0 millió forint összegű előirányzata. Ezen túlmenően a 
jogcímcsoportba tartozik még a kifizetőhelyeket megillető költségtérítés (1 987,0 millió 
forint), a postaköltség (3 011,0 millió forint), az egyéb kiadások (782,0 millió forint), amely 
magában foglalja az orvosspecifikus vényekkel kapcsolatos kiadásokat is, valamint a 
gyógyszergyártók ellentételezése, elszámolási különbözet rendezése előirányzat (10,0 millió 
forint). 

 

3. Cím: Vagyongazdálkodás  

Az ellátások fedezetére szolgáló vagyongazdálkodás 2018. évi bevételi előirányzata 
15,0 millió forint, kiadási előirányzata 12,0 millió forint.  

 

5. Cím: Egészségbiztosítási költségvetési szervek költségvetése 

 

A 2018. évi kiadási előirányzat 7 080,2 millió forint, míg a bevétel 419,8 millió forint, 
amelyet 6 660,4 millió forint összegű támogatás egészít ki. Az átlagos statisztikai állományi 
létszám 707 fő. 

 

2018. évben működésre rendelkezésre álló erőforrások: 

 

     adatok millió forintban, egy tizedessel 

LXXII. Fejezet Kiadás Bevétel Támogatás 

 Átlagos 
statisztikai 
állományi 

létszám (fő) 

Intézmények 7 080,2 419,8 6 660,4 707 

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) 

2017. évi törvényi előirányzat 8 164,2 419,8 7 744,4 1 131 

Változások jogcímenként:     

Intézménytől átvett/átadott feladat -1 211,6  -1 211,6  

1003/2017. (I. 3.) Korm. hat. 
áthúzódó hatása 

-79,1  -79,1  

Fejezeti kezelésű előirányzatról 
átvett feladat  

- - -  

egyéb változások: 

Szociális hozzájárulási adó 
változás (5 és 2 százalékpont) 

-232,0 - -232,0  

Többlet (jogcímenként) - - -  

     Személyi juttatások 62,5  62,5  

     Munkaadókat terhelő járulékok  
     és szociális hozzájárulási adó 

12,5  12,5  

     Dologi kiadások 363,7 - 363,7  

2018. évi javasolt előirányzat 7 080,2 419,8 6 660,4 707 

 

  

1. Alcím: Központi hivatali szerv 
                adatok millió forintban, egy tizedessel 

Nemzeti Egészségbiztosítási 
Alapkezelő 

2018. évi előirányzat 

Kiadás Bevétel Támogatás 

Átlagos 
statisztikai 
állományi 
létszám  

(fő) 
Központi Hivatali szerv 7 080,2  419,8  6 660,4 707 
Működési költségvetés  6 880,2 419,8     
      Személyi juttatások 3 849,8       
      Munkaadókat terhelő járulékok 
      és szociális hozzájárulási adó 706,4       
      Dologi kiadások 2 149,0       
      Egyéb működési célú kiadások 175,0       
Felhalmozási költségvetés 200,0        
      Beruházás 200,0       
 



 
 
Bevétel 

A saját bevételi előirányzat 2018. 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 a Nemzeti 
Egészségbiztosítási Alapkezelő (a továbbiakban: NEAK) 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. 

 

Kiadás 

A központi hivatali szerv alcím kiadási előirányzata 7 080,2 millió forint. A tervezett 2018. 
évi átlagos statisztikai állományi létszám 707 fő.  

A dologi kiadások 2 149,0 millió forintban, a személyi juttatások előirányzata 3 849,8 millió 
forintban, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 706,4 millió 
forintban, az egyéb működési célú kiadás előirányzata 175,0 millió forintban, a beruházások 
előirányzata 200,0 millió forintban került meghatározásra.  

2018. évben többletként jelentkezik:  

− Az EKOP 2.3.7 projekt 348,7 millió forint összegű fenntartási igénye, mely a projekt 
során - az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról 
szóló 2013. évi L. törvénnyel összhangban - kiépített másodlagos számítógépközpont 
fenntartási költségeinek fedezetére szolgál. Ezen belül a másodlagos adatközponthoz 
beszerzett hardverek (szerverek, adattárolók, hálózati eszközök, munkaállomások) és 
licencek (operációs rendszerek, adatbázis és biztonsági mentés szoftverek) éves 
támogatási díjai, valamint a NISZ Zrt. által üzemeltett védett telephely bérleti díja 
kerül finanszírozásra.  

− PET várólista működési költsége, mely a várólista alapján nyújtható ellátások részletes 
szabályairól szóló 287/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján 2017. április 1-től a 
NEAK gondoskodik a Központi Várólista rendszer működtetéséről. Az új működési 
rend része a szakmai bizottság közreműködése az igények egyedi elbírálása során az 
esetek mintegy 40 százalékában, valamint az ellátás szakmai felügyelete, ellenőrzése. 
A rendelkezésre álló 90,0 millió forintos keret ennek a feladatnak az elvégzéséhez 
biztosít fedezetet. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 




