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Az adatszolgáltatás statisztikai célra történik. 
Az adatszolgáltatás elmulasztása, illetve a hamis adatszolgáltatás a 

hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 32-33. §-a alapján 
közigazgatási bírság kiszabását vonhatja maga után.

Adatszolgáltatók: Minisztériumok, melyek felügyelete alá egészségügyi 
intézmény tartozik, illetve melyek egészségügyi szolgáltatást finanszíroznak, 
Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő, Állami Egészségügyi Ellátó Központ

Az adatszolgáltatás a Stt. felhatalmazása alapján kiadott Országos Statisztikai Adatfelvételi Programról szóló Korm. rendelet alapján történik, 
figyelemmel a 1338/2008/EK és a 2015/359/EU rendeletekre.
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###Statisztikai 
főtevékenység:



A gazdasági szervezet adatai: 2120

1. Egészségügyi kiadások szolgáltatás jellege szerint

Sor-
szám

Egészségügyi kiadás

a c
01 Gyógyító ellátás
02
03
04
05 alapellátás
06 fogorvosi ellátás
07 járóbeteg szakellátás
08 minden egyéb járóbeteg gyógyító ellátás
09
10 Rehabilitációs célú ellátás
11 fekvőbeteg rehabilitáció
12 járóbeteg rehabilitáció
13 házi szakápolás
14 Hosszú ápolási idejű ellátás
15 fekvőbeteg hosszú idejű ápolási szolgáltatások
16
17
18 házi szakápolás (hosszú idejű ápolás)
19 Kiegészítő szolgáltatások
20 klinikai laboratóriumi szolgáltatások
21 képalkotó diagnosztikai szolgáltatások
22 mentőszolgálat és betegszállítás
23 egyéb, kiegészítő szolgáltatások
24 Egészségügyi termékek termékek a járóbeteg ellátásban
25
26
27 gyógyászati segédeszközök
28 Prevenció és népegészségügyi ellátás
29
30
31
32

33

34
35 Egészségügyi adminisztráció
36 államháztartás adminisztrációs kiadásai
37 kormányzat adminisztrációs kiadásai (kivéve:OEP)
38 kötelező biztosítás (OEP) adminisztrációs kiadásai
39 egészségirányítás és egészségbiztosítás: magán
40
41

42 Gyógyszerfogyasztás a fekvőbetegellátásban
43 Paramedikális (nem hagyományos) gyógykezelés
44 Egészségügyhöz kapcsolódó szolgáltatások  
45 Ebből: szociális hosszú idejű ápolás

2

Egyéb
Összes folyó egészségügyi kiadás

Egyéb kiegészítő tételek

millió forint

Ebből
(10-ből):

ebből:
(04-ből)

Ebből
(01-ből):

Szolgáltatás jellege

b

fekvőbeteg gyógyító ellátás
egynapos gyógyító és rehabilitációs ellátás 
járóbeteg gyógyító ellátás

gyógyító otthoni ellátás

immunizációs programok

Ebből
(24-ből):

gyógyszerek 
egyéb nem tartós árucikkek

Ebből
(19-ból):

Ebből 
(14-ből):

Ebből
(35-ből):

krónikus betegek egynapos ellátása 
krónikus betegek járóbeteg-ellátása

Ebből
(28-ból):

tanácsadó, információs és oktató programok

betegség korai felismerése programok
egészségi állapot monitorizáció programok
epidemiológiai felügyelet, kockázati- és betegség-kontroll 
programok
katasztrófára és sürgösségi esetekre felkészítő programok

törzsszám megyestatisztikai
főtevékenység



A gazdasági szervezet adatai: 2120

2. Egészségügyi kiadások szolgáltató intézmény szerint
millió forint

Sor-
szám Egészségügyi kiadás

a c

01 Kórházak

02 általános kórházak

03 elmekórházak

04 szakkórházak

05 Ápolási intézetek

06 ápolási otthonok

07 elmeotthonok

08 idősek otthonai

09 egyéb bentlakásos intézetek

10 Járóbeteg ellátás

11 orvosi rendelők

12 fogorvosok

13 egyéb egészségügyi szakemberek rendelői

14 járóbeteg centrumok

15 házi ápolási szervek

16

17 mentés és betegszállítás

18 orvosi és diagnosztikai labor

19 minden egyéb ambuláns szolgáltatás

20 Egészségügyi termékek forgalmazói

21 gyógyszertárak

22 gyógyászati segédeszközök és egyéb áruk kereskedése

23 Prevenció szolgáltatói

24 Egészségügyi és finanszírozás admnisztrációja

25 kormányzat

26 társadalombiztosítás

27 magánbiztosítás

28 egyéb adminisztrációs ügynökségek

29 Egyéb ágazatok

30 otthoni ápolást nyújtó háztartások

31 minden egyéb szolgáltató, melynek a másodlagos tevékenysége 
az egészségügy

32 Külföld

33 Összes egészségügyi kiadás

Ebből
(16-ből):

Ebből
(20-ból):

3

Ebből
(24-ből):

Ebből
(29-ből):

Szolgáltató intézmény

b

Ebből
(01-ből):

Ebből
(05-ből):

Ebből
(10-ből):

Egyéb ambuláns egészségügyi szolgáltatók

törzsszám megyestatisztikai
főtevékenység



A gazdasági szervezet adatai: 2120

3. Egészségügyi finanszírozók egészségügyre fordított bevételei

Sor-
szám Egészségügyi bevétel

a c
01 Államháztartás
02 központi és helyi önkormányzat
03 egyéb közszektor
04 Magánszektor
05 háztartásokat segítő non-profit szervezetek
06 társaságok
07 szerződések szerinti gyógyszergyártói és forgalmazói befizetések

08
folyamatos gyógyszerellátást biztosító gyógyszergyártói és 
forgalmazói befizetések és egyéb gyógyszerforgalmazással 
kapcsolatos bevételek

09 háztartások
10 Külföld
11 Összes egészségügyi bevétel

4. Egészségügyi bér adatok szolgáltató intézmény szerint                                                    

Sor-
szám Egészségügyi kiadás

a c

01 Kórházak
02 általános kórházak
03 elmekórházak
04 szakkórházak
05 Ápolási intézetek
06 ápolási otthonok
07 elmeotthonok
08 idősek otthonai
09 egyéb bentlakásos intézetek
10 Járóbeteg ellátás
11 orvosi rendelők
12 fogorvosok
13 egyéb egészségügyi szakemberek rendelői
14 járóbeteg centrumok
15 házi ápolási szervek
16
17 mentés és betegszállítás
18 orvosi és diagnosztikai labor
19 minden egyéb ambuláns szolgáltatás
20 Egészségügyi termékek forgalmazói
21 gyógyszertárak
22 gyógyászati segédeszközök és egyéb áruk kereskedése
23 Prevenció szolgáltatói
24 Egészségügyi és finanszírozás admnisztrációja
25 kormányzat
26
27
28
29 Egyéb ágazatok
30 otthoni ápolást nyújtó háztartások

31

32 Külföld
33 Összes egészségügyi kiadás

4

Szolgáltató intézmény

Ebből
(29-ből): minden egyéb szolgáltató, melynek a másodlagos tevékenysége az 

egészségügy

Ebből
(16-ből):

Ebből:
(20-ból)

Ebből
(24-ből): magánbiztosítás

egyéb adminisztrációs ügynökségek

Egyéb ambuláns egészségügyi szolgáltatók

Finanszírozási források

b

Ebből
(01-ből):

Ebből
(04-ből): ebből

(06-ból):

társadalombiztosítás

b

Ebből
(01-ből):

Ebből
(05-ből):

Ebből
(10-ből):

törzsszám megyestatisztikai
főtevékenység
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