AZ ADATSZOLGÁLTATÁS FORMAI KÖVETELMÉNYEI
Általános előírások
Érvényes: 2017. január 1.-től
Az alábbiakban leírt formátumú és adattartamú TXT adat FILE-okat kell online adatátviteli
vonalon a NEAK-nak elküldeni (E-Jelentés rendszer).
1. Egy szolgáltató egy havi teljesítmény-jelentést nyújthat be (függetlenül a szolgálatok
számától)
2. A havi méhnyakszűrésre vonatkozó teljesítmények jelentését text (ASCII) formátumban
kell elkészíteni. A text állományban a rekordon belül mezőelválasztó karakter nincs. A mező
hossza kötött, az üres mezőket space (szóköz) jelöli. A rekordot sorvégjel (CRLF) zárja – a
legutolsó adatsor után 1 db üres sornak kell lennie.
A jelentés visszaigazolásaként a NEAK a jelentés adattartalmának megfelelő kísérőjegyzéket
küld vissza.
Formai követelmények
Védőnői méhnyakszűrés
TXT
VNOS.TXT
Szolgáltató NEAK kódja

Az adat FILE tartalma:
Az adat FILE formátuma:
Az adat FILE neve TXT
formátumban:
Mező kód
MEGYE_KOD
OEP_KOD
SZOLG_KOD
SORSZAM
DATUM
TAJ
SZULIDO
AZ_TIP
ALLAMP

Pozíció
1
3
7
16
21
29
38
46
47

Hossz
2
4
9
5
8
9
8
1
3

Típus
C
C
C
N
D
C
D
C
C

TERKAT
IRSZAM
OENO
MODIDO
MODTIPUS
CRLF

50
52
56
61
67
68

2
4
5
6
1
2

C
C
C
C
C

Mező deffiníció
A megye NEAK szerinti kódja
A szolgáltató NEAK kódja
A szolgálat finanszírozási kódja
Az ellátás sorszáma
Az ellátás dátuma
Az ellátott TAJ száma
Az ellátott születési ideje
személyazonosító típusa
érvényes biztosítás országának vagy a
kezelt állampolgárságának kódja
térítési kategória
Az ellátott irányítószáma
A végzett tevékenység OENO kódja
Jelentés időszaka (ÉÉÉÉHH formában)
Módosítás típusa
CR+LF

Mező típus kódok: N: Numerikus, jobbra igazított, szükség esetén bevezető nullákkal,
C: Karakteres, balra igazított, szükség esetén jobbra kitöltve szóköz
karakterekkel,
D: Dátum, ÉÉÉÉHHNN formában, az év, hó, nap elemek egyenként
numerikus formátumúak.

Kitöltési útmutató:
MEGYE_KOD
A szolgáltatóval finanszírozási szerződést kötött megyei Területi Hivatal tevékenységi
területének NEAK szerinti megye kódja, megtalálható a Szolgáltató finanszírozási
szerződésében szereplő „Megye kód” rubrika alatt.
OEP_KOD
A Szolgáltató finanszírozási szerződésében szereplő „SZOLGÁLTATÓ NEAK kódja” rublika
tartalma.
SZOLG_KOD
A védőnői szolgálat finanszírozási kódja.
SORSZAM
Évenként újrainduló folyamatos sorszám szervezeti egység kódonként (FIN kódonként).
DATUM
Az ellátott biztosított ellátásának dátuma.
TAJ
Az ellátott biztosított TAJ száma.
AZ_TIP
Lehetséges értékei:
0 = a személyazonosító jel nincs kitöltve
1 = TAJ szám mező ki van töltve
3 = útlevélszám
5 = menedékes, kérelmező, befogadó igazolvány száma
TERKAT
A térítés típusára utaló kód.
01
04

09

0A
0D
0E

Magyar biztosítás alapján végzett térítésmentes ellátás
Egyéb, magyar biztosítással nem rendelkező vagy más hatályos rendelkezés alapján az
egészségbiztosítás terhére el nem számolható ellátást igénybe vevő személyek
térítésköteles ellátása.
Külföldön élő magyarok központi költségvetésből támogatott ellátása
HUN = Magyarország
UKR = Ukrajna
Befogadott külföldi állampolgár.
Menekült, menedékes státuszt kérelmező.
Elszámoláson alapuló nemzetközi szerződés alapján történő ellátás. Közösségi szabály
alapján történő ellátás.
AUT = Ausztria
ALB = Albánia
BEL = Belgium
BGR = Bulgária
BIH = Bosznia-Hercegovina
CHE = Svájc
CYP = Ciprus

0H

0T
0V
0Y

CZE = Csehország
DEU = Németország
DNK = Dánia
ESP = Spanyolország
EST = Észtország
FIN = Finnország
FRA = Franciaország
GBR = Nagy-Britannia
GRC = Görögország
HRV = Horvátország
IRL = Írország
ISL = Izland
ITA = Olaszország
LIE = Liechtenstein
LTU = Litvánia
LUX = Luxemburg
LVA = Lettország
MLT = Málta
MNE = Montenegro
NLD = Hollandia
NOR = Norvégia
POL = Lengyelország
PRT = Portugália
ROU = Románia
SRB = Szerbia
SVK = Szlovákia
SVN = Szlovénia
SWE = Svédország
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.
uniós beteg részére magyar egészségügyi szolgáltató által határon átnyúló egészségügyi
ellátás keretében végzett ellátás
magyar biztosított külföldi ellátása a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és
annak végrehajtásáról szóló uniós rendeletek alapján
magyar biztosított külföldi ellátása a határon átnyúló egészségügyi ellátás keretében

ALLAMP
Érvényes biztosítás országa vagy a beteg állampolgársága. Elsődlegesen az állampolgárság
jelölésére szolgál. Magyar állampolgár: HUN.
SZULIDO
Az ellátott biztosított születési ideje.
IRSZAM
Az ellátott biztosított lakcímének/tartózkodási helyének irányítószáma.
OENO
Az ellátott biztosítotton végzett tevékenység OENO kódja, kitöltése nem kötelező.
MODIDO

Jelentési időszak ÉÉÉÉHH formában, ahol az ÉÉÉÉ az évet jelöli (2015), a HH pedig a
hónapot (01-12). A jelentési időszak kitöltése kötelező, mindig az aktuális havi jelentés
időszaka adható meg benne. Aktuális havi jelentés esetén megegyezik az „DATUM” mező
adataival, a K, P, S módosítási típus esetén a teljesítés és a jelentés időszaka eltér.
MODTIPUS
A MODTIPUS mező csak havi jelentés esetén üres, egyéb esetben tartalma: K, P, S
Mező tartalma
K
P
S

Szöveges megfelelője
Aktuális havi jelentés
Korrekció
Pótjelentés
Sztornózott lap

A K, P, S típusú tételeknél csak a javított adatokat kell elküldeni az aktuális havi jelentéssel
együtt.
CRLF
Sorvég, kocsi vissza

