
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LXXII. Egészségbiztosítási Alap 

 



 



 
 
I. Az Egészségbiztosítási Alap 2019. évi költségvetését megalapozó főbb tényezők 

 

Az Egészségbiztosítási Alap 2019. évi költségvetésének előirányzott bevételi főösszege 
2 442 068,2 millió forint, kiadási főösszege 2 442 068,2 millió forint, a költségvetés 
egyenlege 0,0 millió forint. A költségvetési tervezés 10,3 százalékos bruttó bér- és 
keresettömeg, 8,8 százalékos bruttó átlagkereset növekedést, valamint 2,7 százalékos 
fogyasztói árnövekedést előrevetítő makrogazdasági paraméterek alapján történt, a 2018. évi 
várható teljesítési adatokból, mint bázisból kiindulva, a szükséges szerkezeti változások, 
valamint szintrehozások alkalmazásával. 

 

II. Az Egészségbiztosítási Alap 2019. évi bevételei 

 

Az Egészségbiztosítási Alap (a továbbiakban: E. Alap) bevételi előirányzata 
2 442 068,2 millió forint. 

 

1. Cím: Egészségbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek 

1. Alcím: Szociális hozzájárulási adó E. Alapot megillető része és 
munkáltatói egészségbiztosítási járulék 

2. Alcím: Biztosítotti egészségbiztosítási járulék 

 

A figyelembe vett makrogazdasági paraméterek és a tervezett jogszabályi változások (pl. 
szociális hozzájárulási adó mértékének csökkentése, adójogszabályok változásainak hatásai) 
alapján a 2019. évi szociális hozzájárulási adó E. Alapot megillető része és munkáltatói 
egészségbiztosítási járulék 750 484,2 millió forint, a biztosítotti egészségbiztosítási 
járulékbevétel tervezett összege 984 976,0 millió forint, amelyek az összes bevétel 
71,1 százalékát teszik ki. A törvényjavaslat szerint a szociális hozzájárulási adó 
27,31 százaléka illeti meg az E. Alapot. A biztosított által fizetendő egészségbiztosítási 
járulék mértéke változatlanul 7 százalék, ezen belül a természetbeni egészségbiztosítási 
járulék 4 százalék, a pénzbeli egészségbiztosítási járulék 3 százalék.  

 
3. Alcím: Egyéb járulékok és hozzájárulások 

 
Az egyéb járulékok és hozzájárulások 2019. évi együttes összege 66 487,5 millió forint. Ezen 
előirányzaton belül meghatározó tétel a munkáltatói táppénz hozzájárulás 32 756,0 millió 
forintos előirányzata, valamint az egészségügyi szolgáltatási járulék, amelynek tervezett 
összege  33 173,9 millió forint. Az egészségügyi szolgáltatási járulék havi összege 2019. 
január 1-jétől 7 500 forintra módosul a tervezett jogszabályváltozás szerint.  

 

4. Alcím: Egészségügyi hozzájárulás 

 
Az egészségügyi hozzájárulás összege 2019. évben 24 100,0 millió forint, amely figyelembe 
veszi az adójogszabályokban tervezett módosításokat.  

 

 



 
 

5. Alcím: Késedelmi pótlék, bírság 

A késedelmi pótlék és bírság 2019. évi előirányzata 3 442,3 millió forint a 2018. évi várható 
teljesítési adatok figyelembe vételével.  

 

6. Alcím: Költségvetési hozzájárulások 

A költségvetési hozzájárulások alcím 2019. évre tervezett együttes összege 457 464,6 millió 
forint, a bevételek 18,7 százaléka. A bevétel döntő része az ún. „nemzeti 
kockázatközösségből” származik, amelynek keretében a központi költségvetés – a 
társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások 
fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvényben – meghatározott személyek után járulék címen 
pénzeszközt ad át az E. Alap számára (437 496,6 millió forint).  

Az alcím tartalmazza még az egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos 5 400,0 millió 
forint összegű költségvetési hozzájárulást, valamint a tervezett pénzeszköz-átvétel 
14 568,0 millió forint előirányzatát. 

 

7. Alcím: Egészségbiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek 

 

2019-ben az egészségbiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek alcím 
előirányzatainak együttes összege 154 678,8 millió forint, amely az összes bevétel 
6,3 százalékát teszi ki.  

Az alcím az alábbi bevételi előirányzatokat tartalmazza: 

− terhességmegszakítás egyéni térítési díja (525,0 millió forint); 

− baleseti és egyéb kártérítési megtérítések (6 264,6 millió forint); 

− kifizetések visszatérítése és egyéb bevételek (1 553,9 millió forint); 

− szerződések szerinti gyógyszergyártói és forgalmazói befizetések (23 728,2 millió 
forint), amelyek a támogatás-volumen szerződésekből származó bevételek;  

− folyamatos gyógyszerellátást biztosító gyógyszergyártói és forgalmazói befizetések 
és egyéb gyógyszerforgalmazással kapcsolatos bevételek (57 972,1 millió forint), 
amelyek a gyógyszer-gazdaságossági törvényben meghatározott befizetések. Az 
előirányzat meghatározásánál figyelembe vételre került a 2018. évi várható bevételi 
teljesítés; 

− nemzetközi egyezményből eredő ellátások megtérítése jogcímcsoport együttes 
összegét (4 585,0 millió forint), ezen belül az EU és nem EU tagállamokkal 
kapcsolatos elszámolásokból keletkező bevételeket (EGT tagállamokból és 
kétoldalú szerződés alapján más országokból érkező biztosítottak ellátása alapján 
benyújtott követelések megtérítése); 

− egészségügyi szolgáltatók visszafizetése (450,0 millió forint); 

− baleseti adó (2 400,0 millió forint); 

− népegészségügyi termékadó (57 200,0 millió forint). 



 
 
III. Az Egészségbiztosítási Alap 2019. évi kiadásai 

 

Az E. Alap kiadási előirányzata 2 442 068,2 millió forint, mely az alábbi tételeket 
tartalmazza: 

 

2. Alcím: Egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai 

 

Az E. Alap 2019. évre tervezett pénzbeli ellátásai összesen 680 532,2 millió forintot tesznek 
ki, amely a kiadási főösszeg 27,9 százaléka. A pénzbeli ellátások alcím tartalmazza: 

− a csecsemőgondozási díj, terhességi-gyermekágyi segély (68 235,5 millió forint), 

− a táppénz (126 128,0 millió forint), 

− az egyszeri segély (450,0 millió forint),  

− a kártérítési (725,0 millió forint) és baleseti (8 100,0 millió forint) járadék, 

− a gyermekgondozási díj (190 127,3 millió forint) és 

− a rokkantsági, rehabilitációs ellátások (286 766,4 millió forint)   

fedezetét. 

 

A pénzbeli ellátások tervszámainak kialakításánál a bruttó átlagkereset növekedése és a 
naturális mutatók várható változásainak költségvetési hatásai kerültek figyelembevételre.  

A Gyermekgondozási díj tervezése során figyelembe vételre került a bruttó átlagkereset 
növekedés és a jogosultak számának emelkedése mellett a hallgatói gyermekgondozási díjra 
vonatkozó – a gyermek két éves koráig járó – jogszabály módosítás is. 

A rokkantsági, rehabilitációs ellátások előirányzatának tervezése elsősorban a 2018. évi 
várható teljesítési adatain, valamint a 2019. évi ellátás emelés és a létszámváltozás 
prognosztizált hatásán alapul. 

 

3. Alcím: Természetbeni ellátások 

 

Az E. Alap 2019. évi természetbeni ellátások alcím kiadásai összesen 1 740 363,0 millió 
forintot tesznek ki, amely a kiadási főösszeg 71,3 százaléka. 

 

Gyógyító-megelőző ellátás 

 

A Gyógyító-megelőző ellátás 2019. évi finanszírozására meghatározott keretösszeg 
1 273 763,5 millió forint, mely a 2018. évi törvényi előirányzatot 69 409,7 millió forinttal 
haladja meg.  

Az előbbi növekmény főbb összetevői a következők: a 2018. és 2019. évi bérintézkedésekkel 
összefüggő forrástöbbletek, a háziorvosi és fogászati ellátás 2018. évi finanszírozást javító 
lépéseinek hatásai, a nagyértékű gyógyszerfinanszírozás és a speciális finanszírozású 
szakellátás rendelkezésre álló forrásainak emelkedése, a többletkapacitás befogadások 



 
 
finanszírozási igénye, az egészségügyi ellátást javító intézkedések, valamint a báziskorrekciók 
(csökkentések) hatása. 

A szociális hozzájárulási adó mértékének (-0,5% 12 hóra, -2% 5 hóra) csökkentéseként 
figyelembevett összege -6 089,8 millió forint, illetve a 2018. évi minimálbér, garantált 
bérminimum-emelés beépítésének hatása 4 498,0 millió forint, melyek a Gyógyító-megelőző 
ellátás érintett előirányzatain (Célelőirányzatok, Mentés, Laboratóriumi ellátás, Összevont 
szakellátás) érvényesítésre kerültek. 

 

Alapellátás 

A 2018. évben a háziorvosi ellátásban folytatódó és a fogászati ellátásban új finanszírozási 
elemként megjelenő rezsitámogatás, illetve a fogászati szakellátás díjemelésének 2 havi 
szintre hozása együttesen 2 491,4 millió forint. 

A Népegészségügy fejlesztése jogcím előirányzaton 1 703,3 millió forint forrás áll 
rendelkezésre. 

 

Célelőirányzatok 

A legalább 12 hónapja betöltetlen háziorvosi és fogorvosi körzeteket betöltő orvosok 
letelepedésének, valamint a háziorvosi tevékenység végzéséhez szükséges praxisjog 
vásárlásának támogatására szolgáló összeg, hasonlóan az előző évhez 2019-ben is 
1 250,0 millió forint. 

A nyugdíj mellett tovább dolgozók pénzellátást helyettesítő jövedelem-kiegészítésére 
8 893,5 millió forint, a fiatal szakorvosok támogatására 1 571,6 millió forint áll rendelkezésre 
a szociális hozzájárulási adó csökkentett mértékének, valamint a minimálbér és a garantált 
bérminimum emelés hatásának figyelembevételével. 

A jogcím tartalmazza az egészségügyi szakdolgozók 
− 2018. november 1-jéről 2018. január 1-jére előrehozott béremelésének teljes 

(egyhavi szintrehozással (1 910 millió forint) együtt), továbbá  
− 2019. november havi béremelése (2 000,0 millió forint) 

fedezeteként figyelembevett összeget. 
 

Szakellátás 

Az Összevont szakellátás a jogcímcsoport feladataiban és összegszerűségében is kiemelkedő 
helyet foglal el. A járóbeteg szakellátás stratégiai szerepének erősítése kiemelt feladat, mivel ezzel 
biztosítható a lakosság közeli definitív ellátás, valamint tehermentesíti a kórházi ellátást.  

 

Az in vitro fertilizációs (IVF) tevékenység támogatásának kibővítéséhez, valamint ezzel 
összefüggésben a művi megtermékenyítés állami fenntartású intézményrendszerének 
megerősítéséhez szükséges 2018. évi fedezet beépítésre került a 2019. évi költségvetésbe 
mindösszesen 2 149,6 millió forinttal. 

 

Az egészségügyi ellátást javító intézkedések részeként a 2018. évi miniszteri rendelet csomag 
szintre hozási igényeként 1 522,6 millió forint, míg az egynapos ellátások 2018. május havi 
szabályváltozására 719,1 millió forint áll rendelkezésre az Összevont szakellátás jogcímen.   

 



 
 
Egyes intézmények többletkapacitás igényeire együttesen 1 494,4 millió forint fejlesztési forrás 
került elkülönítésre.  

 

A 2019. évben belépő és többletkapacitási igényt jelentő fejlesztések, illetve egyéb 
többletkapacitások finanszírozásának fedezetét együttesen 3 000,0 millió forint szolgálja, az 
alábbiak szerinti bontásban: 

 

millió forint 

Járóbeteg-szakellátás 1 000,0 

Aktív fekvőbeteg-szakellátás 1 500,0 

Krónikus fekvőbeteg-szakellátás 500,0 

Összesen: 3 000,0 

 

 

Az Összevont szakellátás 2019. évre tervezett előirányzatán belül a Nagyértékű 
gyógyszerfinanszírozás tervezett előirányzata 93 809,8 millió forint, amely az 1228/2018. (IV. 
24.) Korm. határozat szerinti 2018. évi előirányzat emelkedés (7.014,6 millió forint) összegén 
felül tartalmazza a 9/1993 (IV. 2.) NM rendelet (a továbbiakban: NM rendelet) 1/A. 
mellékletében felsorolt tételes finanszírozású gyógyszerek, az ún. különkeretes készítmények, 
valamint a Magyarországon szakmailag elfogadott, de a finanszírozásba még be nem fogadott 
eljárások, ritka betegségek kezelésére szolgáló gyógyszerek 2019. évi fedezetét. Az előirányzat 
növekedését az alábbi okok teszik szükségessé: 

- A ritka betegségek esetében az 550 millió forint értékű szintre hozás többek között olyan 
súlyos, folyamatosan progrediáló betegségek kezelésére szolgáló gyógyszerek 
biztosításához szükséges, mint a spinális izomatrófia (SMA) tekintetében megjelenő 
Spinraza készítmény. A kezelések elmaradása a betegek gyors állapotromlásához, és 
halálához vezet.  

- A tételes finanszírozású gyógyszerek esetében 7 730,4 millió forint összegű szintre hozás 
a 2018. évben a megnövekedett gyógyszerfelhasználásból adódó többletmennyiség 
beszerzéséhez szükséges forrásigényt tartalmazza. A tételes gyógyszerek döntő többsége 
(80,7 %-a) a betegek számára tartósan kerülnek alkalmazásra mindaddig, amíg 
mellékhatás, hatásvesztés vagy egyéb okból a kezelőorvosok a terápia megszakításáról 
döntenek. A tartós alkalmazás következtében nemcsak az újként belépő betegek számára, 
hanem a terápiában tartósan részesülő betegek részére is biztosítani kell az évről évre 
növekvő gyógyszermennyiséget. 

- 14,8 millió forint összegű szintre hozás a tételes finanszírozású gyógyszerek esetében 
2018. évben történt – gyermekkori Crohn betegség kezelésének 12 hónapon túli 
folyamatosságát lehetővé tévő – indikációs változás miatt 2019. évben várhatóan 
megemelkedő gyógyszerigény fedezetét biztosítja. 

- 3 500,0 millió forint új, tételes finanszírozású hatóanyagok beszerzéséhez szükséges 
fedezetet is tartalmaz.  

 

A speciális finanszírozású szakellátás 2019. évi 45 061,9 millió forint összegű tervezett 
előirányzata tartalmazza az NM rendelet 1. számú mellékletében felsorolt tételes finanszírozású 
eszközök és implantátumok valamint és 8. számú mellékletében feltüntetett nagy értékű, 
országosan nem elterjedt műtéti eljárások és beavatkozások 2019. évre szükséges fedezetét. Az 



 
 
előirányzat 2 294,7 millió forint összegű szintre hozást tartalmaz, amelynek oka az évről évre 
növekvő betegszám ellátásához szükséges eszközök felhasználásának (pl. transzkatéteres 
szívbillentyű – TAVI) és eljárások alkalmazásának (pl. szívtranszplantáció) emelkedő 
finanszírozási igénye.  

 

Egyéb ellátások 

A Gyógyító-megelőző ellátás céltartalék címen 2019. évben 10 438,0 millió forint áll 
rendelkezésre. Az előirányzat a költségvetési törvény alapján év közben – kormányzati 
hatáskörben – a Gyógyító-megelőző ellátásra használható fel. 

 

Gyógyszertámogatás 

 

A gyógyszertámogatás jogcímcsoport előirányzatainak együttes összege 362 325,6 millió 
forint. Ezen belül az egyes jogcímek előirányzata az alábbiak szerint alakul:  

  

Gyógyszertámogatás kiadásai:  280 625,3 millió forint  

Gyógyszertámogatási céltartalék:  81 700,3 millió forint   

 

A gyógyszertámogatás kiadásai alakulásánál figyelemmel kell lenni a generikus programból 
várható további – korábbi évekhez mérten csökkenő mértékű – megtakarításokra, a 
felhasználás folyamatos emelkedésére és a befogadott készítmények növekvő forgalmára, 
valamint a speciális finanszírozásba befogadásra kerülő készítményeknek a 
gyógyszertámogatást csökkentő hatásaira.  

 

A gyógyszertámogatási céltartalék előirányzatának összege megegyezik a bevételi oldalon 
található gyógyszergyártók és forgalmazók befizetései előirányzat összegével, mely a 2019. 
évben 81 700,3 millió forint. 

 

 

Gyógyászati segédeszköz támogatás 

A gyógyászati segédeszközök támogatásának 2019. évi tervezett előirányzata 69 729,5 millió 
forint, amelynek jogcímenkénti bontása az alábbiak szerint alakul: 

− kötszertámogatás 8 080,0 millió forint, 

− gyógyászati segédeszköz kölcsönzés támogatása 450,0 millió forint, 

− egyéb gyógyászati segédeszköz támogatás 61 199,5 millió forint. 

 

Egyéb természetbeni ellátások 

A gyógyfürdő és egyéb gyógyászati ellátás támogatás 2019. évi előirányzata 4 200,0 millió 
forint, az anyatej-ellátásra 200,0 millió forint áll rendelkezésre. A 2019. évi előirányzatok a 
2018. évi várható teljesítés figyelembevételével kerültek megállapításra.  

Az utazási költségtérítés 2019. évi előirányzata 5 443,1 millió forint a 2018. évi várható teljesítési 
adat és a fogyasztói árindex figyelembe vételével.   



 
 
A nemzetközi egyezményekből eredő és külföldön történő, tervezett ellátások kiadásai 
előirányzata 2019. évben összesen 19 701,3 millió forint. A jogcímek előirányzatai 2018. évi 
várható teljesítési adatok alapján kerültek megállapításra, az alábbiak szerint: 

− sürgősségi ellátás EGT-n, Svájcon belül (16 264,9 millió forint),  

− sürgősségi ellátás EGT-n kívül (330,2 millió forint),  

− külföldön tervezett egészségügyi ellátások megtérítése (100,0 millió forint),  

− külföldön történt speciális egészségügyi ellátások (224,0 millió forint), valamint 

− külföldön igénybevett Magyarországon nem elérhető egészségügyi szolgáltatások 
(2 782,2 millió forint).  

A természetbeni ellátások céltartaléka 5 000,0 millió forint, amely a költségvetési törvény 
alapján év közben a gyógyító-megelőző ellátás, a gyógyszertámogatás, a gyógyászati 
segédeszköz támogatás jogcímcsoportok jogcímeire, valamint a külföldön tervezett 
egészségügyi ellátások megtérítése jogcímre használható fel. 

 

 

4. Alcím: Egészségbiztosítás egyéb kiadásai 

2019. évre az egyéb kiadások együttes előirányzata 14 687,8 millió forint. Legjelentősebb 
tételek a gyógyszertárak juttatása 4 100,0 millió forint összegű, valamint gyógyszertárak 
szolgáltatási díja 4 500,0 millió forint összegű előirányzata. Ezen túlmenően a 
jogcímcsoportba tartozik még a kifizetőhelyeket megillető költségtérítés (2 501,8 millió 
forint), a postaköltség (2 772,9 millió forint), az egyéb kiadások (803,1 millió forint), amely 
magában foglalja az orvosspecifikus vényekkel kapcsolatos kiadásokat is, valamint a 
gyógyszergyártók ellentételezése, elszámolási különbözet rendezése előirányzat (10,0 millió 
forint). 

 

3. Cím: Vagyongazdálkodás  

 

Az ellátások fedezetére szolgáló vagyongazdálkodás 2019. évi bevételi előirányzata 
15,0 millió forint, kiadási előirányzata 12,0 millió forint.  

 

III./1. Intézményekkel történő feladatellátás  

 

 

5. Cím: Egészségbiztosítási költségvetési szervek költségvetése 

A 2019. évi kiadási előirányzat 6 473,2 millió forint, míg a bevétel 419,8 millió forint, 
amelyet 6 053,4 millió forint összegű támogatás egészít ki. Az átlagos statisztikai állományi 
létszám 690 fő. 

 

 

 

 



 
 
2019. évben működésre rendelkezésre álló erőforrások: 

  adatok millió forintban, egy tizedessel 

LXXII. Fejezet Kiadás Bevétel Támogatás 

 Átlagos 
statisztikai 
állományi 

létszám (fő) 

Intézmények 6 473,2 419,8 6 053,4 690 

Fejezeti kezelésű előirányzatok 0,0 0,0 0,0  

Központi kezelésű előirányzatok 0,0 0,0 0,0  

        

                 adatok millió forintban, egy tizedessel 

LXXII. Fejezet Kiadás Bevétel Támogatás 

 Átlagos 
statisztikai 
állományi 

létszám (fő) 

2018. évi törvényi előirányzat 7 080,2 419,8 6 660,4 707 

Változások jogcímenként:     

Intézménytől átvett/átadott feladat 

        Közbeszerzési és Ellátási 
Főigazgatóság részére történő 
átadás 

-586,5  -586,5  

Fejezeti kezelésű előirányzatról 
átvett feladat  - - -  

egyéb változások: 

Szociális hozzájárulási adó 
megtakarítás 

-52,5 - -52,5  

2018. évi garantált bérminimum és 
minimálbérből adódó forrás hiány 

28,8  28,8  

Többlet (jogcímenként) - - -  

     Személyi juttatások 2,2  2,2  

     Munkaadókat terhelő járulékok  
     és szociális hozzájárulási adó 

0,5  0,5  

     Dologi kiadások 0,5 - 0,5  

2019. évi javasolt előirányzat 6 473,2 419,8 6 053,4 690 

 

 

 

 

 

 



 
 

1. Alcím: Központi hivatali szerv 
 

                adatok millió forintban, egy tizedessel 

Nemzeti Egészségbiztosítási 
Alapkezelő 

2019. évi előirányzat 

Kiadás Bevétel Támogatás 

Átlagos 
statisztikai 
állományi 
létszám  

(fő) 

Központi Hivatali szerv 6 473,2  419,8  6 053,4 690 

Működési költségvetés  6 273,2 419,8     

      Személyi juttatások 3 876,3       

      Munkaadókat terhelő járulékok 
      és szociális hozzájárulási adó 658,9       

      Dologi kiadások 1 563,0       

      Egyéb működési célú kiadások 175,0       

Felhalmozási költségvetés 200,0        

      Beruházás 200,0       

 

Bevétel 

A saját bevételi előirányzat 2019. évi összege 419,8 millió forint. A legjelentősebb bevétel a 
törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszerek 
társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának szempontjairól és a befogadás vagy a 
támogatás megváltoztatásáról szóló 32/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet szerint a Nemzeti 
Egészségbiztosítási Alapkezelő (a továbbiakban: NEAK) részére a gyógyszer befogadási 
eljárásért fizetendő igazgatási-szolgáltatási díjakból adódik. Fentieken túl bevételi forrást 
jelentenek a működési bevételek (alkalmazottak térítése, oktatási, gépi adatfeldolgozás, egyéb 
bevételek), továbbá a korábban folyósított munkáltatói lakáskölcsönök visszatérülései. 

 

Kiadás 

A központi hivatali szerv alcím kiadási előirányzata 6 473,2 millió forint. A tervezett 2019. 
évi átlagos statisztikai állományi létszám 690 fő.  

A dologi kiadások 1 563,0 millió forintban, a személyi juttatások előirányzata 3 876,3 millió 
forintban, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 658,9 millió 
forintban, az egyéb működési célú kiadások előirányzata 175,0 millió forintban, a 
beruházások előirányzata 200,0 millió forintban került meghatározásra.  

A 2019. évben többletként jelentkezik a következő tétel:  

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a NEAK között létrejött 40053/2018. 
szerződésszámú Megállapodás alapján 1 fő munkavállaló munkavégzésének a NEAK 
feladataihoz kapcsolódása miatt korrekciós céllal kerül át a NEAK állományába. Az ehhez 
szükséges rendelkezésre álló 3,2 millió forintos keret ennek a feladatnak az elvégzéséhez 
biztosít fedezetet. 

 




