Tájékoztató a 287/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet alapján módosult betegszállítás
finanszírozás változásairól

A Magyar Közlöny 2018. december 21-i, 209. számában megjelent az egyes
egészségbiztosítási és egészségügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló
287/2019. (XII. 21.) Korm. rendelet, mely egyebek mellett tartalmazza az
egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának
részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításait is.
A módosítások eredményeként jelentősen megváltozott a Korm. rendelet
betegszállítás finanszírozását részletesen meghatározó 33. §-a. A 2019. január 1-től
hatályos módosítások az elszámolás szabályaiban számos lényegi változást
eredményeztek, melynek főbb pontjait az alábbiakban foglaljuk össze:
1. A módosított Korm. rendelet értelmében a futásteljesítménytől függő
teljesítménydíj számításának alapja a jövőben a betegszállítási utalványon megjelölt
felvételi és átadási települések közötti legrövidebb közúti távolság lesz függetlenül
attól, hogy az adott beteg szállítása milyen – a betegszállító szolgáltató által
megtervezett – ténylegesen megtett útvonalon valósult meg.
Különböző települések közötti szállítás esetén a távolság hivatalos térképadatbázisból
kerül meghatározásra. A közigazgatási határon belül végzett szállítások esetén a NEAK
honlapján ezen rovatban közzétett kilométerek kerülnek elszámolásra függetlenül a
településen belül ténylegesen megtett útvonal hosszától. A jogszabályalkotó ezzel a
rendelkezéssel a „felesleges” betegutaztatás finanszírozását kívánja megszüntetni oly
módon, hogy csak a felvételi és átadási hely közötti, térkép szerinti, illetve rögzített
távolság kerül elszámolásra, kiküszöbölve ezzel az eltérő útvonaltervezésből adódó
különbségeket.
2. Másik lényeges változtatás, hogy megemelésre került a fix összegű kiegészítő
betegszállítási díj. Mértéke szállítási esetenként egységesen 450 forint, függetlenül
attól, hogy a beteg állapota és a szállítás módja igényli-e betegkísérő közreműködését
vagy sem. Ezzel egyidejűleg megszűnik a betegkísérő közreműködését igénylő
szállítások magasabb díjazása.
3. A módosított jogszabály az általános szabályoktól elérően kezeli a budapesti és a
Budapestet érintő szállításokat. A Budapest közigazgatási határán belül végzett
szállítások esetében a betegszállítási kiegészítő díj további 750 forinttal
megemelésre kerül, így mértéke 1.200 forint lesz esetenként. A Budapest
közigazgatási határán belül végzett szállítások elszámolható kilométere 1,8-as
korrekciós szorzóval kerül meghatározásra, a Budapestet érintő szállítások esetében
1,4-es korrekciós szorzó alkalmazását írja elő a jogszabály, a Budapestre irányuló és a
Budapestről kiinduló 80 km távolságot meg nem haladó szállítások vonatkozásában.
Ezen intézkedések kompenzálják a budapesti, nehéz közlekedési viszonyok között
végzett, nagyobb költséghányadú szállítások eddigi alacsonyabb kilométerdíját.
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4. A jogszabály a továbbiakban csak a csoportos betegszállítás esetén írja elő a 0,8-as
szorzó alkalmazását a 100 kilométert meghaladó szállítások 100 kilométer feletti
részének degresszálására vonatkozóan. Ez az intézkedés lehetőséget ad arra, hogy az
egyedileg teljesített szállítás során a térkép adatbázisból meghatározott kilométer
100%-ban finanszírozható legyen.
5. A Kormány rendelet módosításának eredményeként - az egyéb betegszállítást
szabályozó jogszabályok módosítását követően - a jövőben lehetőség lesz a
betegszállítási adatlap elektronikus vezetésére. Ennek azonban feltétele, hogy a
további szabályozás eredményeként az átvevő intézmények a beteg átvételét a
későbbiekben módosított betegszállítási utalványon igazolhassák.
6. Az előzetesen elvégzett hatástanulmányok tapasztalatai alapján az egy
betegszállító gépjármű által teljesített havi átlag futásteljesítményt a módosított
jogszabály 7.000 hasznos és 1.400 többlet kilométerben határozza meg.
A jogszabály teljes szövege a Nemzeti Jogszabálytárban olvasható.
Esetlegesen felmerülő kérdéseikkel forduljanak bizalommal a NEAK területileg
illetékes finanszírozási szakügyintéző kollégáihoz.
Budapest, 2019. január 3.
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