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Alapfogalmak
Háziorvosi szolgálat (praxis): meghatározott személyek (biztosítottak) körének
elsődleges, személyes és folyamatos háziorvosi ellátására létrehozott, működési
engedély alapján működtetett, a 4/2000. (II.25.) EüM rendeletben előírt személyi
feltételekkel rendelkező szervezeti egység.
 Területi ellátási kötelezettséggel működő szolgálat az illetékes települési
önkormányzat által kijelölt körzetben (földrajzi területen) végzi
tevékenységét.
 A működési engedélyezés során az ÁNTSZ területileg illetékes intézete a
háziorvosi szolgálatot országos azonosítóval látja el, amely 9 pozícióból álló
jelrendszer. Amennyiben az ÁNTSZ által kiadott kód felépítése miatt nem
alkalmazható a NEAK által – háziorvosi szolgálatok azonosítására – használt
9 pozícióból álló finanszírozási kódként (háziorvos szolgálat kód), akkor a
NEAK a háziorvosi szolgálat részére új kódot képez.
 Megszüntetett szolgálat azonosítója újból nem adható ki másik szolgálat
azonosítására.
Háziorvos: az orvos, aki a hozzá bejelentkezett biztosítottak folyamatos és
személyes ellátására kötelezett. A területi ellátási kötelezettséggel működő
háziorvosi szolgálat orvosa a hozzá bejelentkezett személyekkel azonos ellátásban
köteles részesíteni a körzetében lakó és más orvost választó biztosítottakat is, ha
azok választott háziorvosukat felkeresni nem tudják.
A háziorvos felügyelete mellett főfoglalkozásban alkalmazható a háziorvosi
szakvizsgához szükséges gyakorlatot letöltött szakorvosjelölt, vagy a 6/1992. (III.
31.) NM rendelet szerinti szakorvos.
Szolgáltató: a háziorvosi szolgálat működtetője. Háziorvosi ellátás nyújtására
jogosító működési engedéllyel, és a NEAK illetékes területi hivatalával kötött
finanszírozási szerződéssel rendelkező jogi személy, jogi személyiség nélküli
szervezet, egyéni vállalkozás.
Területi ellátási kötelezettségű háziorvosi szolgálat esetében vagy a szolgálatot
működtető települési önkormányzat minősül szolgáltatónak, vagy az általa kijelölt
egészségügyi intézménye, vagy a feladatot szerződésben átvállaló egyéb
szervezet (gazdasági társaság, közhasznú szervezet, egyéni vállalkozás, stb.).
Fenntartó: a háziorvosi szolgálat működtetője felett tulajdonosi jogokat gyakorló
szervezet.
Területi ellátási kötelezettséggel működő háziorvosi szolgálat esetében a
települési önkormányzat - egyben lehet működtető, illetőleg szolgáltató is amelynek az 1997. évi CLIV. törvény 152. §-a értelmében a háziorvosi ellátás
biztosítása a kötelező ellátási feladatát képezi és e kötelezettsége keretében
gondoskodik az alapellátási szolgáltatások nyújtásához szükséges személyi és
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tárgyi feltételek, a szolgálat működőképességének, az érintett lakosság
ellátásának biztosításáról.

A beküldendő adatállományok
 Minden fájl szöveg formátumú, amely fix, vagy változó hosszúságú
adatsorokat tartalmazhat a ‘fejsor’ elnevezésű, az adatszolgáltató
azonosítását és az állomány egészének ellenőrzését szolgáló sor után.
 Az adatsorok a SORAZONOSÍTÓ-val (U_100F stb.) kezdődnek, nyolc
karakter hosszon. Az azonosítót balra igazítva kell elhelyezni, a
fennmaradó karakterhelyeket szóközökkel (hexadecimálisan 20) kell
feltölteni.
 Az adatsorok végét a CR,LF (hexadecimálisan 0D,0A) karakterek jelzik.
 Az adatmezők típusát a mező állományon belüli megjelenésének, az
adott pozíción előfordulható karakterek meghatározása miatt adjuk
meg.
 Minden mezőnek szerepelnie kell az állományban (nemleges jelentés, a
mezőre vonatkozóan, ha nem kötelező kitölteni, a mező ‘üresen
hagyásával’ lehetséges).

Az adatmezők típusa, értékmegadásnál használható karakterkészlet
Kód

jelölése: K
Karakterkészlet :[’0’..’9’,’A’..’Z’] (hexadec.[30..39,41..5A])
Ha nincs közlendő adat szóközöket (hexadec.[20])kell megadni.

Dátum
jelölése: D
Az állományokban szereplő dátum adatoknak négy számjegyértékű évszámból,
két számjegyértékű hóna számból és két számjegyértékű nap számból kell állniuk,
elválasztó karakterek nélkül (ééééhhnn). A hónapot és a napot jelölőértékeknek
ha kisebbek 10-nél, bevezető nullával kell kezdődniük.
A dátum típusú mezőnek mindig nyolc pozíciót kell kitölteni,
elválasztó karakterek nélkül.
Ha nincs közlendő adat szóközöket kell megadni.
Numerikus

jelölése: N
Karakterkészlet:
[’0’..’9’](hexadec.[30..39])
Bevezető kar.:
[’0’,’ ’](hexadec.[30,20])
Bevezető nullák, vagy szóközök adhatók meg a mező hosszánál
kevesebb
számjegyet tartalmazó érték esetén. A mező értékét jobbra igazítva kell megadni.
Ha nincs közlendő adat akkor nulla, vagy szóköz küldendő olyan hosszon, ami
meg van adva.
Karakteres

jelölése: C
Karakteres mező értékét balra igazítva kell megadni
Ha nincs közlendő adat szóközöket kell megadni.
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A fájlnevek szerkezete
Első karakter: HÁZIORVOSI ÜGYELETI NAPLÓ ADATAI -t közlő állomány
esetén lehetséges értéke ‘U’
Második karakter, az adott időszakra beküldött adatközlés sorszáma,
0-tól kezdve.
Harmadik és negyedik karakter a háziorvosi ügyeleti szolgálat
kilencjegyű azonosítójának első két karaktere, vagyis a megye kódja
Ötödik, hatodik, hetedik és nyolcadik karakter a háziorvosi ügyeleti
szolgálat megyén belüli azonosítója
A fájlnév kiterjesztésének első karaktere az adatközlési időszak
évszámának utolsó jegye.
A fájlnév kiterjesztésének második és harmadik karaktere az
adatközlési időszak hónapszáma, illetve az időszak utolsó hónapjának
száma (pl ‘02’, azaz február)
Az állomány neve minden esetben 12 karakteres

Azonos állománynévvel adatok nem küldhetők!
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Témakör: ÜGYELETI ELLÁTÁS ADATAI
Fájl neve:

UxMMHHHH.DDD
x= sorszám 0-tól
MM = a megye kódja
HHH= az ügyeleti szolgálat megyén belüli azonosítója
DDD= adatközlési időszak évszámának utolsó jegye, és az
adatközlési időszak hónapszáma (pl ‘04’, azaz április)

Tábla neve, típusa:
Tábla megnevezése:

U_100F fejsor
Ügyeleti napló tételei (csak egy lehet) (U_100F)

Adatmező

Ism. Tartalom

SORAZON
INTKOD
UGYKOD
VON_IDOK
VON_IDOV
REKSZAM
UGY_TIP
RECV

Kezd Hossz Tip.
poz.
1
8 C
9
9 K
18
9 K
27
8 D
35
8 D
43
6 N
49
1 C
50
2 C

SORAZONOSÍTÓ (‘U_100F ’)
Az ügyleti szolgálat működtetője - szolgáltató
A ügyeleti szolgálat országos nyilvántartási száma
Az adatszolgáltatatási időszak kezdő dátuma
Az adatszolgáltatatási időszak záró dátuma
Ügyeletben ellátott esetek száma
Ügyelet típusa
CR LF

A sor hossza minden esetben 49 karakter + CR+LF
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Köt.kitölt.
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen

Tábla neve, típusa:
Tábla megnevezése:
Adatmező

U_100 adatsor
Ügyeleti napló tételei (U_100)

SORAZON
UN_SSZAM
ORVKOD

Kezd
poz.
1
9
17

Ho Tip Ism.
ssz
8
C
8
N
5

TAJ_AZON

22

20

PSZUL
PNEV
NAP_DAT
ELL_HELY
ELL_TIP
ELL_OK
TERKAT
SZEM_AZON
ALLAMP

42
50
80
88
89
90
91
93
94

8
30
8
1
1
1
2
1
3

D
C
D
C
C
C
C
C
C

EU_ADATLAP
V_DIJ
V_DIJ_MOD
RECV

97
98
100
102

1
2
2
2

C
C
C
C

Tartalom
SORAZONOSÍTÓ (‘U_100 ’)
A betegforgalmi (ügyeleti) napló sorszáma
Az orvos országos nyilvántartási száma
Az azonosítót eredeti formájában adják meg (ha
kell bevezető space-ek)
Társadalombiztosítási Azonosító Jel vagy egyéb
azonosító
Az azonosítót lehetőleg eredeti formájában adják
meg balra igazítva space-ekkel kiegészítve
Ellátott születési ideje
Ellátott neve
Az ellátás dátuma
Az ellátás helye
Az ellátás típusa
Az ellátás oka
Térítési kategória
Személyazonosító típusa
Érvényes biztosítás országa, vagy a beteg
állampolgársága
EU adatlap kitöltés
Vizitdíj fizetése
Vizitdíj fizetésének módja
CR LF

A sor hossza minden esetben 101 karakter + CR+LF

Kódjegyzék az ügyeleti naplóból igényelt adatokhoz
Működtető (szolgáltató) kódja (INTKOD )
Hossza:
9 pozíció
A NEAK adja ki.
Tartalma: 1.-2. Pozíció
a megye kódja
3.-5. Pozíció
minden esetben ‘000’
6.-9. Pozíció
a működtető azonosítója – a NEAK által kiadott
finanszírozásnál használt azonosító
Az ügyeleti szolgálat azonosítója (UGYKOD)
Hossza: 9 pozíció
Alapesetben megyei, vagy fővárosi ANTSZ által kiadott kód. Amennyiben az ANTSZ által
kiadott kód nem felel meg a tartalmi követelményeknek a NEAK által kiadott – alakilag
és tartalmilag megfelelő – kód. A kód az ügyeleti szolgálat adatainak változása során
sem változhat, ha ez előfordulna az Egészségbiztosítási Alapkezelő az elsőként kiadott
6/11

Köt.kitölt
.
Igen
Igen
Igen

Igen

Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen

kódot használja továbbra
újonnan létrejött szolgálat.
Tartalma: 1.-2. Pozíció
3.-5. Pozíció
6.-9. Pozíció

is. Már megszűnt ügyeleti szolgálat kódját nem kaphatja
a megye kódja
minden esetben ‘009’
a háziorvosi szolgálat megyén belüli egyedi azonosítója

Ügyelet típusa (UGY_TIP)
Hossza: 1 pozíció
Tartalma: 1= változó telephelyű összevont háziorvosi ügyelet
2= azonos telephelyű összevont háziorvosi ügyelet
3= központi háziorvosi ügyelet
Betegforgalmi (ügyeleti) napló sorszáma (UN_SSZAM)

Hossza: 8 pozíció
Tartalma: 1 - 2 pozíció a hónap jelölése (‘01’…’12’)
3 - 4 pozíció a napi dátum (‘01’…’31’)
5.- pozíció kötet sorszám (1,2,3. több helyen működő, vagy egy évben több
kötetet elhasználó praxis)
6 - 8 pozíció a betegforgalom napi folyamatos sorszáma (‘001’…’999’)
Orvos azonosító (ORVKOD)
Hossza:
5 pozíció
Az azonosítót eredeti formájában adják meg (ha kell bevezető space-ekkel)
Tartalma: Az orvos országos nyilvántartási száma (pecsétszám)
Társadalombiztosítási Azonosító Jel , TAJ hiányában egyéb azonosító (TAJ_AZON)
Hossza:
20 pozíció
Az azonosítót lehetőleg eredeti formájában adják meg balra igazítva, spaceekkel kiegészítve
Tartalma: Társadalombiztosítási Azonosító Jelet kell feltüntetni, ha az ellátott személy
 magyar személyi igazolvánnyal rendelkezik, vagy azzal rendelkeznie
kellene,(magyar állampolgár, bevándorolt - letelepedési engedéllyel
rendelkező, menekültként elismert)
 biztosított, vagy egészségügyi szolgáltatásra jogosultságot szerzett külföldi
állampolgár.
Egyéb azonosítók:
 menedékes ellátás esetén a tartózkodási engedély száma
 fenti csoportba nem tartozó nem magyar állampolgár esetén a következők
szerint töltendő ki:
1. pozíció: ‘K’
2-20.pozíció: útlevél, vagy más igazolvány száma
Az ellátás megkezdése előtt az ellátandó személynek Társadalombiztosítási
Azonosító Jelét és személyazonosságát, a Társadalombiztosítási Azonosító
Jellel nem rendelkező külföldi személynek állampolgárságát és
személyazonosságát igazolnia kell. Fenti okmányok alapján kell megállapítani
az ellátandó személy lakcímét is.
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Az ellátás helye (ELL_HELY)
Hossza:
1 pozíció
Tartalma: 1 = rendelőben
2 = a beteg lakásán (állandó v. ideiglenes lakhelyén)
3 = egyéb helyen
A = baleseti ellátás a baleset helyszínén
T = telemedicinális ellátás

Az ellátás típusa (ELL_TIP)
Hossza:
1 pozíció
Tartalma: 1= a beteg első ellátása
2= egyéb ellátás
Az ellátás oka (ELL_OK)
Hossza:
1 pozíció
Tartalma: 0 = akut megbetegedés miatt
1 = krónikus betegség
2 = krónikus betegség fellángolása vagy krónikus megbetegedés mellett akut
megbetegedés okán
3 = egyéb ok miatt
A = baleseti ellátás
B = balesettel kapcsolatos ellátás

Térítési kategória (TERKAT)
Hossza: 2 pozíció
Tartalma:
00 = biztosított térítés ellenében végzett ellátása
01 = magyar biztosítás alapján végzett ellátás
03 = államközi szerződés alapján végzett – sürgős – ellátás
Jelenthető külföldi állampolgárságok (államközi szerződés alapján finanszírozhatóak):
AGO
CUB
IRQ
JOR
KWT
MKD
MNG
PRK
RUS
UKR
UNK

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

Angola
Kuba
Irak
Jordánia
Kuvait
Macedónia
Mongólia
Észak-Korea
Oroszország
Ukrajna
Koszovó

04 = egyéb, magyar biztosítással nem rendelkező vagy más hatályos rendelkezés alapján
az egészségbiztosítás terhére el nem számolható ellátást igénybevevő személyek
térítésköteles ellátása
09 = Külföldön élő magyarok központi költségvetésből támogatott ellátása
0A = Befogadott külföldi állampolgár
0D = Menekült, menedékes státuszt kérelmező
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0E = Elszámoláson alapuló nemzetközi szerződés alapján történő ellátás. Közösségi
szabály alapján történő ellátás:
ALB
AUT
BEL
BGR
BIH
CHE
CYP
CZE
DEU
DNK
ESP
EST
FIN
FRA
GBR
GRC
HRV
IRL

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

Albánia
Ausztria
Belgium
Bulgária
Bosznia-Hercegovina
Svájc
Ciprus
Csehország
Németország
Dánia
Spanyolország
Észtország
Finnország
Franciaország
Nagy-Britannia
Görögország
Horvátország
Írország

ISL
ITA
LIE
LTU
LUX
LVA
MLT
MNE
NLD
NOR
POL
PRT
ROU
SRB
SVK
SVN
SWE

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

Izland
Olaszország
Liechtenstein
Litvánia
Luxemburg
Lettország
Málta
Montenegró
Hollandia
Norvégia
Lengyelország
Portugália
Románia
Szerbia
Szlovákia
Szlovénia
Svédország

0H = Harmadik országbeli állampolgárnak a harmadik országbeli állampolgárok
beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról szóló
114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet 140. §-a szerinti ellátása
0S = Magyarország területén tartózkodó beteg – 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 4. §
(10) és (11) bekezdése szerinti – más forrásból meg nem térülő sürgősségi ellátása
0T = Uniós beteg részére magyar egészségügyi szolgáltató által határon átnyúló
egészségügyi ellátás keretében végzett ellátás
0V = Magyar biztosított külföldi ellátása a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról
és annak végrehajtásáról szóló uniós rendelet alapján
0Y = Magyar biztosított külföldi ellátása határon átnyúló egészségügyi ellátás keretében
Személyazonosító típusa (SZEM_AZON)
Hossza: 1 pozíció
Tartalma: 0 = a SZEM_AZON mező nincs kitöltve
1 = TAJ szám
2 = 3 hónapnál fiatalabb gyermek képzett TAJ száma
3 = útlevél szám (külföldi állampolgár)
4 = Segítő Jobb engedélyének száma
5 = menedékes, kérelmező, befogadó igazolvány száma (Nem használható)
6 = ismeretlen TAJ számú elhunyt személy
7 = ismeretlen beteg
8 = európai egészségbiztosítási kártya száma
9 = személyazonosító a menekült, menedékes és oltalmazott státusz
kérelmezését megelőzően nyújtott ellátás során
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Állampolgárság (ALLAMP)
Elsődlegesen, ha a beteg érvényes egészségbiztosítással rendelkezik, az
egészségbiztosítási rendszert fenntartó állam kódját, egyébként a beteg
állampolgárságának kódját kell megadni.
Magyar állampolgár: HUN.
EU adatlap kitöltés (EU_ADATLAP)
Hossza:
1 pozíció
Tartalma:
1 = Igen (Adatlap kitöltésre került)
2 = Nem (Adatlap nem került kitöltésre)
Vizitdíj (V_DIJ)
Hossza: 2 pozíció
Tartalma:
01 = az ellátásért alapösszegű vizitdíj fizetés történt
02 = az ellátásért emelt összegű vizitdíj fizetés történt
03 = vizitdíj fizetés alóli mentesség 18 év alatti biztosított ellátása okán
04 = vizitdíj fizetés alóli mentesség egyéb jogszabályi feltételek alapján
05 = az ellátásért vizitdíj fizetés nem történt
06= a vizitdíj fizetés alóli mentesség az egészségügyi szolgáltató döntése
alapján
Vizitdíj fizetésének módja (V_DIJ_MOD)
Hossza: 2 pozíció
Tartalma:
01 = készpénzzel
02= vizitbérlettel,
03= az erre a célra rendszeresített automata által kiadott vizitdíj befizetését
igazoló bizonylattal,
04= az önkéntes kölcsönös egészség- és önsegélyező pénztárak által
finanszírozható szolgáltatásokról szóló 263/2003. (XII. 24.) Korm. rendelet
2. §-ának o) pontjában meghatározott pénztári kártyával,
05= készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel (így különösen bankkártyával és
elektronikus pénzzel),
06=egyéb módon
Hiányában (amennyiben vizitdíj fizetése nem történik) „99” technikai kóddal kell
feltölteni.
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Megyekódok
01- BUDAPEST
02- BARANYA MEGYE
03- BÁCS-KISKUN MEGYE
04- BÉKÉS MEGYE
05- BORSOD-ABAUJ-ZEMPLÉN M.
06- CSONGRÁD MEGYE
07- FEJÉR MEGYE
08- GYŐR-SOPRON MEGYE
09- HAJDU-BIHAR MEGYE
10- HEVES MEGYE
11- KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYE
12- NOGRÁD MEGYE
13- PEST MEGYE
14- SOMOGY MEGYE
15- SZABOLCS-SZATMÁR-B. MEGYE
16- JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE
17- TOLNA MEGYE
18- VAS MEGYE
19- VESZPRÉM MEGYE
20- ZALA MEGYE

11/11

