
Az Egészségbiztosítási Alap költségvetésében a mőködési költségelıleg 
jogcím elıirányzata terhére biztosítható 

finanszírozási elıleg 
igénylésének feltételei és dokumentumai 

 
 
A kötelezı egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 
35. § (4) bekezdése és a végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. 
rendelet 21/A. §-a, valamint az egészségügyi szolgáltatások E. Alapból történı 
finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 
6/A. §-a alapján igényelhetı finanszírozási elıleg feltételei az alábbiak: 
 

� az egészségügyi szolgáltatások igénybevehetıségét veszélyeztetı 
kritikus gazdasági helyzet, 

� annak megelızésére, illetve elhárítására saját hatáskörben 
bizonyíthatóan minden lehetséges intézkedést megtett a szolgáltató, 

� a tulajdonos saját forrásaiból meghatározott arányban konkrét 
hozzájárulást, valamint garanciát vállal. 

 
Az igényelhetı finanszírozási elıleg elbírálásához szükséges dokumentumok 
jegyzéke: 
 

• elıleg szükségességének indokolása, 

• intézkedési terv a kritikus gazdasági helyzet elhárítására, 

• intézmény éves pénzügyi terve, 

• likviditási terv az elıleg törlesztésének idıszakára,  

• ágykihasználtság mutatók, 

• tulajdonos/fenntartó garanciavállalása az elıleg összegére, (kézfizetı 
kezesség vállalása az elıleg visszafizetésének biztosítékául) 

• tulajdonos/fenntartó konkrét összegő hozzájárulása, (hozzájárulás 
mértéke nem lehet kevesebb az igényelt összeg 10 %-ánál) 

• kifizetetlen számlák jegyzéke (számla kelte, száma, összege, fizetési 
határidı), 

• szükség szerint az igényhez kapcsolódó egyedi dokumentáció. 

 
A mőködési költségelıleg maximális összege a szolgáltatónak az igénylést 
megelızı 12 havi finanszírozási összegbıl számított havi átlagösszeg 30 
százaléka. 
 



SZOLGÁLTATÓ OEP kódja:  
SZOLGÁLTATÓ neve:  

 
 
 

FINANSZÍROZÁSI EL İLEG-SZERZİDÉS 
 
amely létrejött  
egyrészrıl a ……………………….Regionális Egészségbiztosítási Pénztár (székhelye: 
………………………..) képviseli ………….. igazgató, mint Finanszírozó (a továbbiakban: 
Finanszírozó), 
    
másrészrıl …………………………………………………… (szolgáltató megnevezése) 
(székhelye: …………………………….)  képviseletében ………………  ………….. (beosztással) 
(a továbbiakban: Szolgáltató), (illetve együtt: Szerzıdı felek) között az alábbi feltételekkel: 
 

I.  Elızmények 
 
A Szerzıdı felek ……. év ……………….. hónap …… napján  ……. számon finanszírozási 
szerzıdést kötöttek,  amely alapján a Szolgáltató a szerzıdésben meghatározott 
szolgáltatásokat nyújtja.  
A Szolgáltató a biztosítási jogviszony keretében igénybe vehetı egészségügyi szolgáltatások 
igénybevehetıségét veszélyeztetı kritikus gazdálkodási helyzetére hivatkozással, egyszeri 
kamatmentes finanszírozási elıleg folyósítása iránti kérelemmel élt, melynek alapján az 
Országos Egészségbiztosítási Pénztár (a továbbiakban: OEP) fıigazgatója ……….. számú 
engedélyében …………. eFt, azaz ………………………………………………………….. 
ezer forint elıleg folyósításáról döntött. 
 
Jelen szerzıdés célja, hogy meghatározza a hatályos jogszabályok alapján a Szolgáltató 
részére megállapított egyszeri kamatmentes finanszírozási elıleg folyósításának, 
felhasználásának és visszatérítésének feltételeit, illetve szabályait.  
 

II.  A finanszírozási elıleg folyósításának feltételei 
 
1. A Szerzıdı felek rögzítik, hogy a Szolgáltatónak jelen szerzıdés 1. számú 

mellékleteként csatolt, az ott megjelölt esedékességő, saját forrásból nem fedezett  
………….. Ft, azaz ……………………………………….. forint összegő mőködési célú 
fizetési kötelezettsége áll fenn, amely megfelel a jogszabályban foglalt feltételeknek.  

2. A Szolgáltató tulajdonosa/fenntartója saját forrásaiból jogszabályban meghatározott 
arányú konkrét hozzájárulást vállalt, melynek teljesítését igazoló pénzügyi bizonylat 2. 
számú mellékletként kerül csatolásra.  

3. A Szerzıdı felek rögzítik, hogy a Szolgáltató a részére megállapított finanszírozási 
elıleg figyelembevételével módosította a pénzügyi, valamint a likviditási tervét, melyek 
jelen szerzıdés 3. számú mellékleteként kerülnek csatolásra.    

4. A Szolgáltató tulajdonosa/fenntartója, jelen szerzıdés elválaszthatatlan részét képezı 
jognyilatkozata alapján készfizetı kezességet vállal a Szolgáltató részére folyósított 
finanszírozási elıleg visszatérítésének biztosítékául, amely nyilatkozat 4. számú 
mellékletként kerül csatolásra.  

5. A Finanszírozó a II/ 1. pontban meghatározott fizetési kötelezettség teljesítése céljából az 
OEP fıigazgatója által engedélyezett elıleg összegének jelen szerzıdés aláírásától 
számított 5 munkanapon belül történı utalványozásáról intézkedik.  
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III.  A finanszírozási elıleg visszatérítése 
 
6. A Szerzıdı felek azon jogszabályi rendelkezés – mely szerint a finanszírozási elıleget a 
tárgyévben vissza kell téríteni - figyelembe vételével megállapodnak abban, hogy a folyósított 
finanszírozási elıleg ……. havi egyenlı részletben kerül levonásra a finanszírozási szerzıdés 
szerinti szolgáltatások után járó esedékes havi finanszírozási összegbıl az alábbiak szerint: 
6.1. Az elsı havi részlet levonását a …….. év …………………… hónapjára, az utolsó havi 
részlet levonását a …… év …………… hónapjára esedékes bruttó finanszírozási összegbıl 
teljesíti az OEP és a levonás után fennmaradó összeget utalványozza a Szolgáltatónak. 
6.2. A levonásra kerülı havi részlet összege …………… eFt, azaz …………………………... 
ezer forint. 
Figyelemmel a finanszírozási elıleg és az egyenlı részlető levonás maradványára, az utolsó 
hónapban …………… eFt, azaz …………………………………………… ezer forint kerül 
levonásra.  
 

IV.  A finanszírozási elıleg felhasználása és elszámolása 
 
7. A Szolgáltató vállalja, hogy  
7.1. a folyósított finanszírozási elıleget csak és kizárólag jelen szerzıdés II/1. pontban foglalt, 
mőködési célú fizetési kötelezettségek teljesítésére használja fel. 
7.2. a fizetési kötelezettségek teljesítését követı 8 napon belül a finanszírozási elıleg 
felhasználásáról, a kifizetéseket igazoló bizonylatok másolatának csatolásával tételes 
elszámolást küld Finanszírozónak.  
 

V. Ellenırzés 
 
8. A Szolgáltató tudomásul veszi, hogy a Finanszírozó az elıleg visszatérítésének idıtartama 
alatt, folyamatosan ellenırzi a Szolgáltató jelen szerzıdésben vállalt kötelezettségeinek és e 
szerzıdés részét képezı pénzügyi és likviditási tervének teljesülését. Amennyiben a 
Finanszírozó az ellenırzése során bármilyen, jelen szerzıdés Szolgáltató részérıl történı 
megsértésére utaló körülményt észlel, a tulajdonosnál/fenntartónál kezdeményezi a kiváltó 
okok, valamint a felelısség vizsgálatát, és jogosult a VI/11. pont szerinti szankció 
alkalmazására. 
 
9. A Szolgáltató köteles az ellenırzés során a Finanszírozóval együttmőködni és a szükséges 
iratokat és dokumentumokat határidıre biztosítani.  
 

VI.  A finanszírozási elıleg szerzıdés felmondásának szabályai 
 
10. A Szerzıdı felek között érvényben lévı finanszírozási szerzıdés megszőnésével jelen 
szerzıdés azonnali hatállyal megszőnik. Ebben az esetben Finanszírozó intézkedik a 
folyósított finanszírozási elılegbıl még fennmaradó résznek a Szolgáltató részére járó 
esedékes finanszírozási összegbıl, egy összegben történı levonásáról. 
 
11. Amennyiben a Szolgáltató jelen szerzıdésben vállalt kötelezettségeit határidıben nem 
teljesíti, illetve azokat megszegi, úgy a Finanszírozó a szerzıdés azonnali hatályú 
felmondására jogosult. Ebben az esetben a Finanszírozó intézkedik a folyósított 
finanszírozási elılegbıl még fennmaradó rész kamatokkal növelt összegének, a Szolgáltató 
részére járó esedékes havi finanszírozási összegbıl, egy összegben történı levonásáról.  
 
12. Amennyiben az egy összegben történı levonás fedezet hiányában, vagy a Szolgáltató 
mőködıképességének veszélyeztetése nélkül nem lehetséges, úgy a Finanszírozó jogosult a 
Szolgáltató fenntartója által vállalt készfizetı kezességének érvényesítésére. A Felek a 
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mőködıképesség veszélyeztetésének tekintik, ha a kamatokkal növelt levonandó összeg 
meghaladja az esedékes havi finanszírozás mértékének 40 százalékát. 
 

VII.  Záró rendelkezések 
 
13. Jelen szerzıdésbıl eredı esetleges vitás kérdések rendezésére a Polgári Perrendtartás 
rendelkezései az irányadóak.  
 
Az 1-4. számú mellékletek jelen szerzıdés elválaszthatatlan részét képezik. 
 
Jelen szerzıdésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos jogszabályok, így különösen a 
Ptk. és a kötelezı egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény, valamint 
az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történı finanszírozásának 
részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadóak.  
 
 
Kelt: ……………………., 201….év……………..hó….nap 
 
 

………………………………  ……………………………….. 
Szolgáltató 

(cégszerő vagy csatolt meghatalmazás szerinti) 
aláírása  

 REP  
aláírása 

 
 
 
 
 
 ……………………………. 
                      Fenntartó/Tulajdonos 
     (cégszerő vagy csatolt meghatalmazás szerinti) 
                                  aláírása 


