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1997. évi LXXXIII. törvény 

a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól1 
a végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelettel egységes szerkezetben 

1. számú melléklet a 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelethez
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B) Az Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszközök felhasználásának pénzügyi 
ellenőrzése során figyelembe vehető bevételek és kiadások a fogorvosi vállalkozások 
esetében 

I. BEVÉTELEK 

1. Finanszírozásból származó bevételek (az Egészségbiztosítási Alapból közvetlenül 
kifizetésre került pénzeszközök) 

2. Egyéb, finanszírozáshoz kapcsolódó bevételek 

2.1. Finanszírozásból vásárolt eszközök értékesítéséből származó bevétel. 

2.2. Kapott kamatok. 

2.3. Árfolyamnyereség. 

2.4. Finanszírozott tevékenységhez kötődő telefondíjak magáncélú használata miatti 
befizetések. 

2.5. Finanszírozott tevékenység kiadásaként elszámolt adók és rezsiköltségek 
visszatérítése. 

3. Hitel, kölcsön (tagi kölcsön, tőkebetét) felvétele, igénybevétele 

 

II. KIADÁSOK 

1. Befektetett eszközök 

1.1. Nagy értékű immateriális javak beszerzése (ideértve a forgalomképes, vagyoni értéket 
megtestesítő nem anyagi jellegű eszközöket is). A finanszírozott tevékenység ellátásához 
szükséges minimumfeltételek körébe, valamint a szakmai kompetenciába tartozó 
immateriális eszközök, így fogorvosi szakmai és felhasználói szoftver, betegnyilvántartási, 
kezelési program, operációs rendszer, szövegszerkesztő-, adatbázis-kezelő és más 
számítógépes, illetve mobil alkalmazások beszerzési költsége vagy licence díja. 

1.2. Ingatlanok beszerzése, felújítása, a finanszírozott fogorvosi tevékenységgel összefüggő 
ingatlanok vonatkozásában felmerülő kiadások. 

1.3. Nagy értékű szakmai berendezések, eszközök beszerzési, felújítási kiadásai. A 
finanszírozott tevékenység ellátásához szükséges minimumfeltételek körébe, valamint a 
szakmai kompetenciába tartozó eszközök, továbbá mennyezeti lámpa, fogászati műtőlámpa, 
fogászati kezelőegység, fogászati kézidarabok, kompressor, exhaustor, higiénés berendezés, 
műszerkocsi, fogászati rtg., rtg.-film digitalizáló, hőlégsterilizátor, autokláv, gyorssterilizáló, 
UH tisztító berendezés, automata kézidarab tisztító, fóliahegesztő, rendelői mélyhúzógép, 
lenyomatkeverő gép, apexlocator, intraorális kamera, endomotor, gépi depurátor, 
kéziműszerélező gép, rendelői homokfúvó, polimerizációs lámpa, elektrokauter/UH 
radiosebészet, diódalézer, caries és pakk dg. készülék, digitális fogszín meghatározó 
készülék, ózonkészülék, éberszedáló berendezés. 

1.4. Egyéb gépek, berendezések, felszerelések beszerzése, így rendelői 
számítógéprendszer; laptop; vonalkód nyomtatására alkalmas nyomtató/másoló szkenner; 
többfunkciós vezetékes és mobiltelefon; rendelő, váróterem, mellékhelyiségek, egyéb 
kiszolgáló helyiség felszerelési és berendezési eszközei. 



1.5. Járművek beszerzése, felújítása, a finanszírozott tevékenység ellátásához szükséges 
jármű beszerzéséhez, felújításához kapcsolódó kiadások. 

1.6. Befektetett eszközök lízingdíja. 

2. Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése 

2.1. Szakmai kis értékű tárgyi eszközök. 

2.2. A finanszírozott tevékenység ellátásához szükséges minimumfeltételek körébe, 
valamint a szakmai kompetenciába tartozó eszközök, továbbá kéziműszer, fogó, műszertartó 
fiók betét, rtg. film és szenzortartó, rtg. kötény, rtg. szék, sterilizáló konténer, desztillált víz 
előállító, orvosi nagyító szemüveg és fejlámpa. 

2.3. Számítástechnikai és kommunikációs kis értékű tárgyi eszközök. 

2.4. Egyéb kis értékű tárgyi eszközök, így takarító eszközök, rendelő és várótermi kis értékű 
bútorzat, mellékhelyiségek, illetve egyéb kiszolgáló helyiségek felszerelése, egyéb 
tartozékok. 

2.5. A finanszírozott fogorvosi tevékenység ellátásához szükséges egyéb kis értékű, nem 
szakmai tárgyi eszközök. 

3. Anyagköltség 

3.1. Gyógyszerbeszerzés 

3.1.1. Gyári és magisztrális gyógyszer. 

3.1.2. Gyógyászati, diagnosztikai segédanyagok. 

3.2. Szakmai anyagok beszerzése, így tömőanyag, lenyomatanyag, egészségügyi textíliák. 

3.3. Munkaruha, védőruha beszerzés. 

3.4. Szakmai könyv, folyóirat, CD. 

3.5. Irodaszer, nyomtatvány. 

3.6. Üzemanyag, kenőanyag beszerzés. 

3.7. Egyéb fogyóeszköz beszerzés, így a kommunikációs eszközök készletnek minősülő 
tartozékai, számítástechnikai segédanyagai, járművek üzemeltetéséhez és felújításához 
kapcsolódó készletbeszerzések, valamint az egyéb üzemeltetéssel, fenntartással kapcsolatos 
készletek. 

3.8. Karbantartási anyagok 

3.8.1. Gépjárműhöz kapcsolódó karbantartási anyag beszerzés. 

3.9. Tisztítószer beszerzés. 

3.10. Egyéb anyagbeszerzés. 

4. Igénybe vett szolgáltatások kiadásai 

4.1. Épületek bérleti díja. 

4.2. Gépek bérleti díja. 

4.3. Oktatás, továbbképzés a finanszírozott feladatellátáshoz kapcsolódóan. 

4.4. Könyvviteli és jogi szolgáltatás díja. 

4.5. Vásárolt egészségügyi szolgáltatások díja. 

4.6. Számítástechnikai szolgáltatás díja. 

4.7. Javítás, karbantartás kiadása 

4.7.1. Gépjárműjavítás, karbantartás kiadása. 

4.8. Telefon és internet díjak. 

4.9. Postaköltség. 

4.10. Közüzemi díjak. 

4.11. Veszélyes hulladékszállítás díja. 

4.12. Tagsági díjak. 

4.13. Igénybe vett egyéb szolgáltatások. 



5. Egyéb szolgáltatások kiadásai 

5.1. Hatósági, igazgatási szolgáltatási díjak, közzétételi díj. 

5.2. Bankköltségek. 

5.3. Gépjármű biztosítás. 

5.4. Vagyonbiztosítás. 

5.5. Szakmai felelősségbiztosítás. 

5.6. Egyéb szolgáltatások kiadásai. 

6. Személyi jellegű kifizetések (nettó módon) 

6.1. A teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak kifizetett nettó bére. 

6.2. Vállalkozói kivét/társas vállalkozó jövedelme. 

6.3. Személyi jellegű egyéb kifizetések nettó módon, így természetes személyek részére 
kifizetett jutalom, helyettesítés, végkielégítés, napidíj, jubileumi jutalom, betegszabadság 
idejére fizetett díjazás, tanulmányi szerződés alapján járó támogatás, cafetéria kifizetett 
összege. 

6.4. Megbízási díjak. 

6.5. Alkalmi munkavállalónak fizetett díjazás. 

7. Osztalék 

8. Járulékok, hozzájárulások 

9. Adók 

10. Közvetített szolgáltatások díja (közreműködői szerződés alapján kifizetett összegek) 

11. Reprezentáció 

12. Hiteltörlesztés (tőke+kamat) 

13. Árfolyamveszteség 

14. Tőke kivét/tagi kölcsön visszafizetése 

15. Egyéb, az 1–14. pontban nem nevesített kiadások 
 

 

 

 


