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rendezésére kell fordítaniuk 

A Kormány a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) 

bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében 

meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el: 

1. § Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes 

szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet a következő 76/X. §-sal egészül ki: 

„76/X. § (1) A 2019. október 1-jén aktív fekvőbeteg-szakellátásra hatályos finanszírozási szerződéssel 

rendelkező, és a 2018. finanszírozási évben 100% feletti TVK kihasználtságú egészségügyi szolgáltatót 

a progresszív ellátásban betöltött szerepére tekintettel 2019 decemberében egyszeri díjazás illeti 

meg. 

(2) A 2019. október 1-jén aktív fekvőbeteg-szakellátásra hatályos finanszírozási szerződéssel és 

molekuláris diagnosztikai vizsgálatokra a 27. § (6) bekezdése szerint szolgáltatásvolumen 

szerződéssel rendelkező egészségügyi szolgáltatót a 2018. november – 2019. július havi molekuláris 

diagnosztikai vizsgálatai többletteljesítményei alapján 2019 decemberében egyszeri díjazás illeti meg. 

(3) A 2019. október 1-jén járóbeteg-szakellátásra hatályos finanszírozási szerződéssel rendelkező 

egészségügyi szolgáltatót a 2018. november – 2019. július közötti időszakban a 28. § (1a) bekezdés a) 

pontjában meghatározott degresszió alapján csökkentett alapdíjjal elszámolt teljesítményei, valamint 

az el nem számolható tényleges többletteljesítménye alapján 2019 decemberében egyszeri díjazás 

illeti meg. 

(4) Az (1)–(3) bekezdés szerinti támogatási összegeket a NEAK a honlapján közzéteszi, és 2019. 

december 31-ig utalványozza az Egészségbiztosítási Alap Laboratóriumi ellátás jogcím és Összevont 

szakellátás jogcím előirányzatai terhére. 

(5) Az (1)–(3) bekezdés szerinti egészségügyi szolgáltatók közül azok, amelyek a 2019. december 31-i 

állapot szerint az Ebtv. 31. § (9a) bekezdése alapján történt adatszolgáltatásnak megfelelően lejárt 

tartozásállománnyal nem rendelkeznek, a (4) bekezdés szerinti támogatás felhasználásához szakmai 



tervet készítenek, amelyet 2020. január 15-ig benyújtanak a fenntartóik részére. A támogatás 

felhasználására a szakmai terv fenntartó általi jóváhagyását követően kerülhet sor. 

(6) Az (1)–(3) bekezdés szerinti egészségügyi szolgáltatók közül azok, amelyek a 2019. december 31-i 

állapot szerint az Ebtv. 31. § (9a) bekezdése alapján történt adatszolgáltatásnak megfelelően lejárt 

tartozásállománnyal rendelkeznek, a (4) bekezdés szerinti támogatást elsősorban ezen 

tartozásállomány rendezésére kell fordítaniuk. A tartozásállomány rendezése az egészségügyi 

szakellátást nyújtó közfinanszírozott szolgáltatók lejárt tartozásai kiegyenlítése központosított 

adósságrendezési eljárásának szabályairól szóló 358/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet szerint 

történhet.” 

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
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