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leírás
jelentési időszak (ÉÉÉÉHH formában)
a GPS szolgáltató azonosítója
a betegszállító szolgáltató NEAK kódja
a szerződött gépjármű forgalmi rendszáma
napi dátum
az adott közigazgatási területre való belépés ideje (OOPP)
az adott közigazgatási terület elhagyásának ideje (OOPP)
a gépjármű pillanatnyi helyét meghatározó közigazgatási kód
napi összes futott kilométer

Az állományt szabványos dBase IV, vagy dBase III formátumban kell előállítani.
Az állomány xx karakterének helyébe az NEAK által kiadott GPS szolgáltató sorszáma kerül. A
sorszám egy adott GPS adatszolgáltató cégnél állandó és változatlan.
IDOSZAK
Jelentési időszak ÉÉÉÉHH formában

SZOLG
A GPS szolgáltató azonosítója, ami egy két karakterből álló sorszám (adott szolgáltatónak az NEAK adja ki).

INTKOD
A betegszállító szolgáltató finanszírozási szerződésben szereplő 4 jegyű NEAK kód

FRSZ
A betegszállítást végző jármű forgalmi rendszáma a betegszállító szolgáltató finanszírozási mellékszerződésének
XIII/2 melléklete alapján.

DATUM
Aktuális napi dátum ÉÉÉÉ-HH-NN formában, ahol ÉÉÉÉ az évet, a HH a hónapot (01-12) és a NN a napot (01-31)
jelöli.

BELEP
Az adott közigazgatási területre való belépés ideje OOPP formában, ahol az OO az órát (00-23), a PP a percet
(00-59) jelenti.

KILEP
Az adott közigazgatási terület elhagyásának ideje OOPP formában, ahol az OO az órát (00-23), a PP a percet (0059) jelenti.

KOZIGKOD
A gépjármű pillanatnyi tartózkodási helyének 2 jegyű megyekódja és 5 jegyű közigazgatási kódja.

OSSZFUTKM
A gépjármű adott napon megtett összes kilométere a GPS rendszer adatai alapján. Összes kilométer alatt a
gépjármű napi futott kilométerét, finanszírozott és a nem finanszírozott kilométerek összegét kell érteni.

További követelmények a GPS jelentéssel kapcsolatban:


adott település (közigazgatási kód) elhagyása és egy másik településre (közigazgatási
kód) érkezés között a kilépési és belépési időpontok rögzítésében tartani kell a
folyamatosságot, nem lehetnek „lyukas” futási idők.



az összes szerződött autó minden napját rögzíteni kell a GPS jelentésben (pillanatnyi
tartózkodási helyét mozgás, ill. állás esetén is a kezdő és záró időpont
feltüntetésével).



ha egy autó az adott napon nem közlekedik, annak a rögzítése a következőképpen
történik: BELEP: 0000, KILEP: 2359, KOZIGKOD: 0000000



a GPS készülék huzamosabb ideig történő működésképtelensége esetén (pl.: jel
kimaradása, készülék meghibásodása, stb.), az adott autóhoz az adott napon a hibás
működés kezdő időpontját, valamint végét kell rögzíteni a BELEP - KILEP mezőkbe,
továbbá a KOZIGKOD mezőt „XXXXXXX” karakterekkel kell feltölteni.



a hónap utolsó napján az éjfélt átlépő szállítások kezelhetősége érdekében – az
időszak mező változatlanul hagyása mellett – a tárgyhónapot követő hónap első
napjához tartozó adatait is rögzíteni kell a jelentés állományban.
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