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2007. március 19. 



 
I. Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 

 2006. évi CXXXII. törvény végrehajtása  
 
 

I.1. A törvényi felhatalmazás alapján elkészültek és kihirdetésre kerültek a 
végrehajtáshoz nélkülözhetetlen jogszabályok 

 
 

a.) az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény 
(EEFtv.) végrehajtásáról szóló 361/2006. (XII. 28.) Korm. rendelet, (Kr.) mely az 
EEFtv. végrehajtásához szükséges eljárási szabályokat tartalmazza, így különösen  

• az EEFtv. 2. számú mellékletében meghatározott normatíva felosztásának 
részletszabályait, ideértve a regionális egészségügyi tanácsok (a továbbiakban: 
RET) döntéshozatalai szabályait, 

• az EEFtv. által meghatározott kapacitásokhoz tartozó ellátási területek RET-ek 
általi meghatározásának szabályait és szempontjait, 

• a fejlesztési célú előzetes kapacitásbefogadás eljárási szabályait és eseteit, 

• az EEFtv. által meghatározott aktív fekvőbeteg-szakellátási kapacitások 
krónikus fekvőbeteg szakellátási kapacitássá, illetve járóbeteg-szakellátási 
kapacitássá történő átalakításának szabályait, 

• a tartósan kihasználatlan és felszabaduló kapacitások újbóli felosztásának 
eljárási szabályait, 

• a szomszédos régiók közötti kapacitásátadás szabályait, 

• a katasztrófahelyzet esetén a törvény által meghatározott mennyiségű 
kapacitások rendelkezésre bocsátásának szabályait, 

• az egészségügyi szolgáltató fenntartója által kezdeményezett kapacitás 
átalakítás részletszabályait, 

• az egészségügyi szakellátási kapacitásmódosítások szakmai feltételeiről, 
eljárási rendjének és az új szolgáltatók befogadásának szabályairól szóló 
50/2002. (III. 26.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezését. 

 
b.) a szakellátási kapacitások felosztásának szempontjairól és a szakellátási elérési 
szabályokról szóló 54/2006. (XII. 29.) EüM. rendelet (R.), mely szerint: 

• az alapszakmákban ellátást nyújtó aktív fekvőbeteg-szakellátó intézmények 
elvi elérhetősége az érintett lakosság 95 %-a számára legfeljebb 60 percben 
belül elérhető legyen,  

• az EEFtv. alapján kialakított szervezeti egységek nagysága el kell, hogy érje a 
külön jogszabály által a működés feltételéül előírt ágyszámot, 
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• a kapacitás felosztásnál figyelembe kell venni az egészségügyi ellátórendszer 
struktúraátalakításának támogatására, az intézményi átalakítások 
megkezdésére az Egészségügyi Minisztérium által kiírt pályázaton támogatást 
kapott intézmények esetében a pályázati eredményt (pl. nem lehet a felosztás 
után több aktív ágya adott szakmacsoportban, mint amit kialakított az aktív 
ágyak megszűntetésével). 

 
Az R. mellékletei tartalmazzák az elvi elérhetőség vizsgálatánál figyelembe vett 
sebesség értékeket, továbbá az EEFtv.-i mellékletekben a szakmacsoportokon belül 
figyelembe vett szakmák felsorolását. 

 
c.) az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény 
végrehajtásával kapcsolatos egyes finanszírozási, szerződéskötési és eljárási 
kérdésekről szóló 41/2007. (III. 13.) Korm. rendelet.  
 
Ebben rendelkezés történik arról, hogy a szolgáltatók vagy azok szervezeti 
egységeire vonatkozó finanszírozási szerződések megszűnését követően hogyan 
történik az intézmények, egyes feladatok finanszírozása a különböző esetekben, 
továbbá a szerződés megszűnését megelőzően felvett biztosítottaknak a szerződés 
megszűnéséig be nem fejezett ellátása után az ellátás költségeinek viseléséről, az 
ellátó intézmények finanszírozásáról. 
 

Részletesen: 
 
1) Amennyiben a szolgáltatónál finanszírozott fekvőbeteg szakellátási 
feladat megszűnik, és a szolgáltató induláskor fix összegű 
átalánydíjazásban részesült (azaz előleget kapott), a szerződés 
megszűnését megelőző 12 havi teljesítménydíj összegéből számított egy 
havi átlagának megfelelő összegű díjra jogosult, amelynek 80 százaléka a 
szerződés megszűnését követő hónapban, 10-10 százaléka pedig a 
szerződés megszűnését követő második és harmadik hónapban kerül 
utalványozásra. 

 
Amennyiben a szolgáltatónál finanszírozott fekvőbeteg szakellátási feladat 
megszűnik, és a szolgáltató induláskor kizárólag teljesítményen alapuló 
díjazásban részesült (előleget nem kapott), a szerződés megszűnését 
követő három hónapra a szerződés megszűnését megelőzően nyújtott és 
elszámolható teljesítmények után járó díjra jogosult. 
 
2) Amennyiben az egészségügyi szolgáltató finanszírozási szerződése úgy 
szűnik meg, hogy a finanszírozott fekvőbeteg szakellátási feladat másik 
egy, vagy több egészségügyi szolgáltató ellátási kötelezettsége körébe 
kerül a feladatot 2007. március 31-éig ellátó egészségügyi szolgáltató a 
januári teljesítménye utáni díjra jogosult, amelynek utalványozására 
három havi részletben (80-10-10%) kerül sor.  
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Az új szerződés hatályba lépését megelőző két hónapban (február, 
március) nyújtott és elszámolható teljesítmények után járó díjat az OEP a 
feladatellátásban érintett egészségügyi szolgáltatók fenntartóinak erre 
vonatkozó megállapodása szerint utalványozza. Ha 2007. április 30-áig 
nem jön létre a megállapodás, akkor a feladatot átvevő szolgáltató 
finanszírozási előleget igényelhet. 
 
Mindkét fenti esetben jogosult a szolgáltató a szerződés megszűnését 
megelőzően felvett biztosítottnak a szerződés megszűnéséig be nem 
fejezett ellátása után az aktív fekvőbeteg szakellátás esetén az adott ellátási 
eseményre irányadó normatív ápolási idő figyelembevételével, krónikus 
fekvőbeteg ellátás esetén a szerződés megszűnését követő hónap utolsó 
napjáig az elszámolható teljesítmény után járó díjazásra. 

 
A folyamatos ellátás zavartalan biztosítása érdekében amennyiben az átvevő 
szolgáltató a feladat ellátásához szükséges feltételeket 2007. április 1-jétől 
még nem tudja biztosítani, az egészségügyi miniszter engedélye alapján 
ellátási érdekből a feladatot 2007. március 31-éig ellátó egészségügyi 
szolgáltató a teljesítménydíjazás általános szabályai alapján jogosult 
finanszírozásra a 2007. április 1. és 2007. december 31. közötti feladatellátás 
után.  

 
3) Amennyiben a szolgáltatónál az aktív fekvőbeteg-szakellátási kapacitás 
átminősítésre került krónikus fekvőbeteg-szakellátási kapacitásra, a 
szerződés megszűnését megelőzően nyújtott és elszámolható 
teljesítmények után járó díjra jogosult a szolgáltató a szerződés 
megszűnését követően. 
A szerződés megszűnését megelőzően felvett biztosítottnak a szerződés 
megszűnéséig be nem fejezett ellátása után aktív fekvőbeteg szakellátás 
esetén az adott ellátási eseményre irányadó normatív ápolási idő 
figyelembevételével jogosult a szolgáltató az elszámolható teljesítmény 
után járó díjazásra. 
Rendelkezés történik arra vonatkozóan, hogy a szerződés megszűnését 
követően sürgősségi ellátások továbbra is finanszírozásra kerülnek 2007. 
április 1. és 2007. április 30. között külön jogszabály szerint, amennyiben 
azt az azonnali ellátás indokolta és a biztosított átirányítása másik 
egészségügyi szolgáltatóhoz helyrehozhatatlan egészségkárosodással járt 
volna.  

 
Az egészségügyi miniszter az 1-3. pontokban foglaltaktól eltérő 
finanszírozást engedélyezhet, amennyiben azt a folyamatos ellátás biztosítása 
vagy egyéb ellátási érdek indokolja. Az ellátás indokoltságáról egy kijelölt 
bizottság dönt.  

 
• Az egyes szakmacsoportokon belül a 2007. március 31-én érvényes működési 

engedélyhez képest az egészségügyi szolgáltatónál nem kerülhet új szakma a 
finanszírozásba bevonásra, és nem szűnhet meg az addig finanszírozott 
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szakma és annak finanszírozása, kivéve ha április 1-jét követően ellátási 
kötelezettség keletkezik, vagy megszűnik, továbbá amennyiben ezt az 
egészségügyi ellátórendszer struktúraátalakításának támogatására kiírt pályázat 
eredménye indokolja. 

 
• Rendelkezés történik az intézményi várólisták tekintetében a várólistára felvett 

biztosítottak átadásáról és besorolásáról. Az eljárással szemben az 
Egészségbiztosítási Felügyeletnél lehet panasszal élni. Az intézményi 
várólistára vagy előjegyzésbe felvett betegeket az átadó egészségügyi 
szolgáltató köteles értesíteni arról, hogy a beteg melyik intézmény várólistájára 
vagy előjegyzésébe került felvételre. 

 
• A nem ágyra és órára vonatkozó, 2007. március 31-éig befogadott kapacitások 

tekintetében a szerződéskötési jogosultság 2007. december 31-éig 
meghosszabbodik és a megkötött finanszírozási szerződések 2008. december 31-
éig érvényesek. 

 
• Az egészségügyi szakellátás struktúraátalakításával összefüggő működési 

többletkiadások kompenzálására elkülönített keret terhére átmeneti 
kiegészítő díjazás kerül kiutalásra: 
- az aktív fekvőbeteg-szakellátást nyújtó szolgáltatók részére, az előre nem 
tervezhető ellátások előző évi adatainak a teljes körű kapacitáshoz történő 
arányosítása alapján,  
- az önálló szakorvosi rendelőintézetek részére, amelyek olyan településen 
működnek, ahol aktív fekvőbeteg-szakellátást nyújtó kórház nem működik, és a 
hét minden napján biztosítják a lakosság számára az alapvető klinikai és 
diagnosztikai szakmákban az ellátást. 

 
A rendelet melléklete tartalmazza azon intézmények körét, amelyek a plusz 
juttatásban részesülnek 2007. január-március hónapra vonatkozóan márciusi 
kifizetéssel, továbbá a havi juttatás mértékét. A járóbeteg-szakellátást nyújtókhoz 
többlet TVK formájában jut el a „kiegészítő díjazás”.  
 
• Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő 

finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. 
rendeletben bizonyos kérdésekben a teljesítmény volumenre vonatkozó 
rendelkezések külön kerülnek megállapításra a járó és fekvőbeteg-
szakellátás esetében, így különösen: 

 
- Az aktív fekvőbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók esetén az 
Eftv. szerint 2007. április 1-jétől új kapacitás kerül megállapításra, kivéve a 
kúraszerű ellátásokat (IVF) és az egynapos beavatkozásokat. 
- Az aktív fekvőbeteg-szakellátásban a 2007. március 31-én érvényes és a 
kapacitásváltozással módosított teljesítményvolumen mennyisége közötti 
különbözet 5 százaléka az egynapos beavatkozások bővítésére, 30 százalékának 
megfelelő kiadási előirányzat a krónikus fekvőbeteg szakellátás 
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többletkiadásainak fedezetére, 40 százaléka a járóbeteg-szakellátás 
teljesítményvolumenének növelésére szolgál.  
- Kiemelten (elkülönítetten) kerül kezelésre a szolgáltató összes 
teljesítményvolumenén belül az onkológiai, a kardiológiai, a traumatológiai és 
a csecsemő- és gyermekgyógyászati ellátásokra érvényes 
teljesítményvolumen. A TVK Ellenőrző Bizottság bizonyos meghatározott 
feltételek mellett javaslatot tehet a szolgáltatók közötti átcsoportosításra.  
- Az egynapos beavatkozások elszámolására az elkülönített 5%-os keret terhére 
az OEP pályázatot ír ki. A jelenleg egynapos beavatkozásra érvényes 
finanszírozási szerződéssel rendelkező szolgáltató csak a pályázat kedvező 
elbírálása esetén jogosult a későbbiekben finanszírozásra. A pályázat 
elbírálásáig a 2007. április 1-jén élő szerződések meghosszabbodnak. 
- A kiemelt népegészségügyi szűrésekhez hasonlóan a szülés eseménye 
mentesül a TVK szabályai alól. 
- A módosítással lehetővé válik az orvosszakértői vizsgálat fekvőbeteg- 
szakellátás idején történő elszámolása és finanszírozása. 
- Mellékletben kihirdetésre kerülnek azok az egészségügyi szolgáltatók, 
amelyek az Eftv. alapján kapott krónikus kapacitásuk legfeljebb 20 százalékán 
végzett aktív belgyógyászati szakellátás után kiegészítő díjazásban 
részesülhetnek.  

 
• Rendelkezés történik a működési engedélyek kiadásáról.  
 
• A módosítás lehetőséget ad a fenntartóknak, hogy a 2007. április 1-jétől 

meghatározott ellátási területüket megállapodásban módosíthassák. 
 
• Felhatalmazást kap az egészségügyi miniszter, hogy a pénzügyminiszterrel 

egyetértésben pályázatot írjon ki az intézményi átalakítások és kapacitás 
csökkentések támogatására, az erre a célra elkülönített 7,5 Mrd forint terhére. 

 
 

 
I.2. Az EEFtv. végrehajtásának főbb csomópontjai 

 
 
• 2007. január 8. 

Törvényi határidőre (2007. január 8.) elkészült és az illetékes RET-ek számára 
megküldésre került a törvény 2. számú mellékletében meghatározott 
regionális szakellátási normatívák egészségügyi szolgáltatók közötti 
felosztásáról szóló miniszteri javaslat. 
 

• 2007. január 28. 
Véghatáridővel a RET-ek döntenek az EEFtv. szerinti kapacitások 
felosztásáról. (A nem döntés is döntés!) 
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• 2007. február 27. 

A régió területén működő valamennyi fekvőbeteg-szakellátást nyújtó 
közfinanszírozott egészségügyi szolgáltató fenntartójának eddig kell 
nyilatkoznia arról a RET felé, hogy egyetért-e a döntéssel. Amennyiben nem 
hagyja jóvá valamennyi fenntartó a döntést, a felosztás érvénytelen és 
visszaszáll a miniszterre. A döntés akkor is visszaszáll a miniszterre, ha a 
régióban működő szolgáltatók fenntartóinak mindegyike jóváhagyja a RET 
döntését, mivel a döntések érdemben nem osztották fel a kapacitásokat. 
 

• 2007. március 4. 
Legkésőbb eddig az időpontig kell a RET-eknek az egészségügyi miniszter 
részére megküldeni a felosztásról szóló döntésről a fenntartói nyilatkozatokat. 
Tehát erre a rendelkezésre álló határidő 5 nap, ami ahhoz az időponthoz 
igazodik, amikor az utolsó fenntartói döntés is megszületett a jóváhagyásról, 
vagy elutasításról. 

 
• 2007. március 8. 

Az egészségügyi miniszter döntött az érvényesen fel nem osztott kapacitások 
felosztásáról (ez a döntése nem automatikusan azonos a RET-ek számára 
január 8-án megküldött felosztási javaslattal) és az ellátási területek 
meghatározásáról. Döntését intézményenként egyedi közigazgatási 
határozatok formájában megküldte az illetékes Regionális Egészségügyi 
Tanácsoknak, a határozattal érintett fenntartóknak, a határozattal érintett 
egészségügyi szolgáltatóknak, az ÁNTSZ területileg illetékes regionális 

kat az egészségügyi miniszter által megbízott 

• 

intézetének, az Országos Egészségbiztosítási Pénztárnak. 
Az intézményi átalakításo
miniszteri biztosok segítik. 

 
2007. március 31. 
Az új finanszírozási szerződések megkötése a felosztott kapacitások és az 

EFtv. 1. sz. melléklete alapján. 

ely rendelkezések határozzák meg a miniszteri döntést? 
 

. és 6. §-ai, és az 54/2006. (XII. 29.) EüM. rendelet 2. §-a alapján hozza meg 

hatáskörét és illetékességét a „Kórháztörvény” 4. 
-ának (6) bekezdése állapítja meg.  

E
 
 

M

Mivel a RET nem hozott döntést egyetlen régióban sem az EEFtv. 2. számú 
mellékletében meghatározott normatíva felosztásáról, ezért az egészségügyért felelős 
miniszter a „Kórháztörvény” 4. §-ának (6) bekezdése, a 361/2006. (XII. 28.) Korm. 
rendelet 2
döntését: 

Az egészségügyért felelős miniszter 
§
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Az EEFtv. 2. számú mellékletében meghatározott aktív és krónikus fekvőbeteg-
szakellátási kapacitások intézményi szintű szakmacsoportos felosztása és az ellátási 

rület meghatározása a törvényes határidőn belül határozatban került kihirdetésre. 

gi mutatóinak és a betegmigrációs adatoknak 
gyelembe vételével alakította ki. 

 

  

3) 
lakítási pályázat 

lat kiközlését követően azonnal felkerültek az Egészségügyi 
inisztérium és az Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet (ESKI) honlapjára 
tölthető formátumban. 

.3.2  A kapacitás-felosztást támogató fórumok és egyeztetések 

ácsok munkáját megkönnyítse, és az optimális 
ormányzati elképzeléseknek megfelelő irányba alakítsa az egészségügyi 

z mind az ÁNTSZ-től, 
mint miniszteri 

egbízottak segítették a régión belüli munka lebonyolítását. 

I.3.1 A RET munkáját támogató eszközök  

te
 
Az egészségügyi miniszter végső döntését a szakmai kollégiumok, szakfelügyelő 
főorvosok, intézményvezetők, tulajdonosok/fenntartók, intézeti szakemberek, 
regionális szakmai egyeztető fórumok részéről beérkező javaslatok áttekintése után 
az előírt jogszabályi feltételekre tekintettel, az intézmények teljesítménymutatóinak, 
szakmai indikátorainak, gazdasá
fi
 

I.3. A regionális egyeztetés tapasztalatai 

 

1) Útmutató és Segédlet a Regionális Egészségügyi Tanácsok számára, amely a 
döntéshozatali menetrendet tartalmazta.  

2) A hozzáférési szabályok teljesülését ellenőrző szoftver, és annak felhasználói 
segédlete. 

„RET” számolótábla (és annak felhasználói segédlete), ami a RET általi 
felosztás törvényi keretszámoknak és a struktúraáta
eredményeinek való megfelelőségét ellenőrzi. (Az EüM honlapon 
megtalálható, illetve azt e-mailen az érintettek megkapták.)  

Fentiek a miniszteri javas
M
le
 
 
I
 
 
Mediátor – miniszteri megbízott 
 
Az Egészségügyi Minisztérium az első pillanattól fokozott figyelmet fordított arra, 
hogy a Regionális Egészségügyi Tan
k
ellátórendszer fejlesztésének irányát. 
 
Ezért a RET-ek munkájának elősegítésére valamennyi régióho
mind az OEP-től segítő mediátorok kerültek kinevezésre, vala
m
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E körben 
 

 20. (a törvény elfogadását követően azonnal) 
 28. 

• 2007. január 3. 
nuár 4. 

 

 Regionális Egészségügyi Tanácsok munkájának elősegítése érdekében Miniszter úr 
régióba személyesen látogatott el, megkönnyítve az 

egyezteté
 
Meglátog t

tartott egyeztető megbeszélések időpontjai a következők: 

• 2006. december
• 2006. december

• 2007. ja

 
Miniszteri körutak 

 
A
szakértői stábjával több 

s mechanizmusát. 

ato t helyszínek: 
• 2007. január 8. - Hatvan, Pásztó, Salgótarján,  

 - Központi Régió. 

Ezen egyeztetéseken részt vettek az adott régió intézményvezetői, országgyűlési 
és a RET-ek munkáját segítő 

mediátor szervezetek tagjai. 

 struktúraátalakítás sikerének egyik legfontosabb eleme a megfelelő lakossági 

jelölésére koncentrál. 

vel minden konkrét kérdést és problémát 
zonnal orvosolni tudunk, illetve a kórházi infópultok, ahová bárki közvetlenül 

fordulhat a kérdéseivel. A honlapokon on-line kórház bemutatót üzemeltetünk, 

• 2007. január 9. - Miskolc 
• 2007. január 12.

 

képviselői, polgármesterei, a megyei közgyűlés elnökei 

 
 

A közvélemény tájékoztatása a struktúraátalakításról 
 

A
tájékoztatás. Ezért a minisztérium kiemelt figyelmet fordít az információátadásra. 
Tekintettel az átadásra szánt információk mennyiségére, a kampány elsősorban az 
információforrások meg
 
Az általános információkat egyrészt a háziorvosokhoz eljuttatott plakátok 
segítségével, másrészt országos, és ahol szükséges helyi DM levelekkel kívánjuk a 
lakossághoz eljuttatni. 
 
A tájékoztatás másik fontos elemét az információs cikkek, illetve egészségügyi 
oldalak jelentik, ezeken keresztül ugyanis viszonylag széles kör számára, egyszerre 
jelentősebb mennyiségű ismeretet tudunk átadni. 
 
A tájékoztatás harmadik körét a részletes információforrások, a Terápia 2007 honlap, 
a minisztérium honlapja, a Dr.Info jelenti. E körbe tartoznak még a szakmai és 
lakossági call centerek, amelyek segítségé
a
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ennek segítségével bárki könnyen megtalálhatja azokat az intézményeket, amelyek 
egy-egy betegség esetén kötelesek ellátni. 
 
A tájékoztatás rendszerét a minisztérium hagyományos kommunikációja, a 
közlemények és sajtótájékoztatók egészítik ki. 
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A RET döntések figyelemmel kísérése 

Az Egészségügyi Minisztérium folyamatosan figyelemmel kísérte, illetve részt vett a 
Regionális Tanácsok ülésein. 
 
A megtartott és tervezett RET ülések: 

Dél-alföldi Régió 2007. jan. 12. - RET ülés 

Dél-dunántúli Régió 

2007. január 4. - RET ülés; 

2007. jan. 9. - Szakbizottsági ülés;  

2007. jan. 15. - RET alelnök találkozója a 
mediátorokkal;  

2007. jan. 18. - RET Közgyűlés 
(Kaposvár) 

Észak-alföldi Régió 
2007. jan. 9. - alakuló ülés tisztújítás, az 
ütemterv elfogadása; 

2007. jan. 19. - RET ülés 

Észak-magyarországi Régió 

2007. jan. 16. - RET ülés, a szakmai 
bizottság javaslatának ismertetése,  

2007. január 22. RET Szakbizottsági ülés, 

2007. január 24. - Tanácsülés. 

Közép-magyarországi Régió 

2007. január 9. - RET elnökség ülése, 
feladat és ütemterv meghatározása; 

2007. január 15. - RET 
elnökség+szakértők ülése, munka és 
egyeztetési folyamat meghatározása 

2007. január 22. - RET elnökség ülése, 

2007. január 24. - RET ülés 

Nyugat-dunántúli Régió 

2007. január 12. - munkamegbeszélés: 
− A kórházi struktúraátalakításra 

vonatkozó miniszteri javaslat  
értelmezése, a jogszabályi 
kötelezettségek áttekintése. 

− Alapelvek, szakmacsoportonkénti 
profilok javaslattétel.  

 

2007. január 16. - RET ülés 

Közép-dunántúli Régió 2007. január 18. - RET ülés 
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DÉL-ALFÖLDI REGIONÁLIS EGÉSZSÉGÜGYI TANÁCS 

 
A Dél-alföldi Regionális Egészségügyi Tanács (DARET) 2007. január 4.-én alakult 
meg újra az Eü.tv. 149. §-ának megfelelő összetétellel. A 2006. évi CXXXII. tv. által 
számára előírt feladat végrehajtása érdekében első ízben 2007. január 10-én ülésezett 
a tanács, Békéscsabán.  
A régióban megyénként kezdődtek meg a tárgyalások, egyeztetések a fekvőbeteg 
ellátó intézetek vezetőivel, a várható változásokkal kapcsolatosan annak érdekében, 
hogy amennyiben a miniszter által kihirdetett ágyszám javaslat a kórház számára 
nem lesz elfogadható, akkor azt milyen elvek mentén felosztva tartanák 
elfogadhatónak. 
Ezt a megbeszélést követte a DARET alakuló ülése, illetve 2007. január 12-én a 
kapacitáscsökkentés tárgyában összehívott ülés. A régiós tisztifőorvos és a miniszteri 
megbízott által már az alakuló ülésen tájékoztatást kaptak a DARET tagjai a 
következő ülésen rájuk váró feladatokról, azoknak jogszabályi hátteréről. Az ülésen 
a miniszteri javaslat felvetítését követően a tanács döntött arról, hogy nem fogadja 
el a fekvőbeteg-kapacitások elosztásáról készült Egészségügyi Miniszteri 
javaslatot.  
 
2007. január 29.-én olvasva az Egészségügyi Minisztérium honlapján az egészségügyi 
miniszter közleményét, mely szerint továbbra is várja a szakmai javaslatokat, 
ismételten egyeztetést kezdeményezett a miniszteri megbízott, illetve a régiós 
tisztifőorvos 2007. január 31.-én, Szegeden a régió kórházvezetőinek részvételével. 
Céljuk, hogy ismét lehetőséget adjanak a kórházak vezetésének arra, hogy 
beleszólhassanak a régiós egészségügyi ellátás rendszerébe, saját struktúrájuk 
alakulásába, illetve, hogy megismerjék a többség véleményét. A megbeszélés részben 
járt csak sikerrel, ugyanis összesen három intézmény vezetője működött közre 
konstruktívan a munkában, a többiek a korábbi egyeztetéseken elhangzott igényeiket 
tartották fenn.  
 
 

 
ÉSZAK-ALFÖLDI REGIONÁLIS EGÉSZSÉGÜGYI TANÁCS ÜLÉSE 

A RET ülésén ismertették a helyszínen kiosztott javaslatot az aktív ágyak 
elosztásáról.  
Néhány kis kórház vezetője (Jászberény, Szolnoki MÁV) felvázolta, miért van 
feltétlenül szükségük több aktív ágyra. Nehezményezték, hogy a lakosságarányos 
ágyszám elmarad az országos átlagtól.  
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a kórházak elégedettek az ágyszámokkal. 
Hajdú-Bihar megyében a Debreceni Orvos- és Egészségtudományi Centrum 
véleménye szerint a feladat ellátáshoz nem elegendő sem a belgyógyászati (ezen 
belül a kardiológiai), sem az onkológiai, sem az intenzív ellátást biztosító ágyak 
száma. A Kenézy Kórház lehetetlennek érezte a gyermekgyógyászati és a szülészeti 
szakmában a feladatok ellátását az új struktúrában. 
 
Végül a RET elnöke azt javasolta, ne tárgyaljanak az ágyszámokról, és a január 23-ra 
tervezett RET ülést se tartsák meg. Javasolta továbbá, hogy az intézmények állítsák 
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össze kapacitásigényüket és juttassák el azt a miniszternek. Az elnök javaslatát nagy 
többséggel megszavazták.  
Az Észak-Alföldi régióban a fekvőbeteg gyógyintézetek vezetői írásos észrevételeket, 
javaslatokat tettek az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséhez kapcsolódó 
miniszteri javaslathoz, melyet megküldtek a RET-titkárságának. Ezen túl a régió 
szakfelügyelő főorvosai szakmacsoportonként készítettek egy tervezetet a témával 
kapcsolatban. A RET ülésén azonban ezek megvitatására nem került sor, mivel a 
RET az átalakítással kapcsolatban minden javaslatot elvetett, azok érdemi 
megvitatása nélkül. 
 
 
 

 
ÉSZAK – MAGYARORSZÁGI REGIONÁLIS EGÉSZSÉGÜGYI TANÁCS 

Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló törvény végrehajtása érdekében a 
régióban is számos egyeztetésre került sor.  
 
Az intézményvezetőkkel és tulajdonosaikkal történő egyeztetésre való felkészülés 
időszakában az ÁNTSZ Koordinátor, az OEP Koordinátor, valamint a RET Elnöke 
több alkalommal tartott szakmai megbeszélést, amely során: 

− egyeztették, pontosították a 2006. december 31-én lekötött finanszírozott 
kapacitásokat ,  

− áttekintették a régióban működő fekvőbeteg-intézetek aktív és krónikus 
betegforgalmának összesített adatait; 

− összegezték, elemezték az intézmények és tulajdonosaik által megfogalmazott 
igényeket összehasonlítva a törvényi lehetőséggel, a miniszteri ajánlattal és az 
előző évi betegforgalomi adatokkal; 

annak érdekében, hogy minél megalapozottabban, szakmai érvekkel alátámasztva 
segítsék elő a konszenzuson alapuló RET döntést. 
 
A fekvőbeteg-intézetek vezetőivel és fenntartó önkormányzatok képviselőivel több 
helyszínen és több alkalommal történt egyeztetés, megbeszélés. 
A régióban dr. Molnár Lajos miniszter– Hatvan, Pásztó, Salgótarján és Miskolc 
kórházaiban – személyesen is találkozott a kórházak vezetésével és a tulajdonosi 
önkormányzatok megjelent képviselőivel.  
Az ÉM RET Fenntartói-, és a Fekvőbeteg-ellátási Szakbizottságaiban, az 
Önkormányzatok Egészségügyi Szakbizottságaiban, valamint az intézmények 
vezetői, polgármesterek, alpolgármesterek körében zajlottak az egyeztetések, 
megbeszélésék. 
 
A régióban történt egyeztetések tapasztalatai: 

− Az intézmények vezetői és a tulajdonos képviselői a személyes 
megbeszélések során – többségükben- elismerik az egészségügyi 
ellátórendszer reformjának szükségességét, mindaddig, amíg a saját 
kórházát nem érinti hátrányosan. 
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− Az aktív ágyszámok számottevő csökkentésétől, főleg az aktív ellátás 
megszüntetésétől mereven elzárkóznak, kivéve a pályázat útján –
önkéntesen- vállalt csökkentést. 

− Egy-két kivételtől eltekintve nem kívánnak a másik intézmény kárára 
struktúrát módosítani. 

− Fórumokon, bizottsági üléseken kiálltak a kis kórházak aktív ellátásának 
fenntartása mellett, esetleg kisebb ágyszámmal. 

− A fenntartó önkormányzatok képviselőinek többsége előzetesen és a RET 
közgyűlésen elzárkóztak a miniszteri felosztási javaslat érdembeli 
megtárgyalásától, annak elutasítását és a törvény módosítását 
szorgalmazták. 

− Hatvan és Gyöngyös városok, valamint az intézményeik együttműködése 
megkezdődött / Parádfürdő vonatkozásában is /. 

 
Észak-magyarországi régió esetében a miniszteri ajánlatban eddig aktív ellátást 
végző néhány intézmény esetében csak krónikus ellátás került megjelölésre. Az ÉM 
RET ezt nem fogadta el, így az általa javasolt struktúra lényegesen magasabb aktív 
ágyszámot tartalmazott, mint az eredeti miniszteri ajánlat.  
Az ÉM RET végső ajánlását a szavazásra jogosultak egyhangúlag elfogadták, a 
jogszabályban előírt fenntartói döntések határideje február 28-án lejárt, mai napig 15 
fenntartó közül 9 küldte meg jóváhagyását.  
 

 
KÖZÉP – DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS EGÉSZSÉGÜGYI TANÁCS 

A RET közgyűlést megelőző napon a regionális tisztifőorvos szakmai konferenciát 
rendezett a különböző szakmák, szakfelügyelő főorvosok, kórházvezetők, 
osztályvezető főorvosok részvételével a törvény által a Közép - Dunántúli Régióra 
megállapított aktív és krónikus fekvőkapacitás vonatkozásában. A különböző 
szakmák képviselői részéről itt elhangzottak: 

− folyamatos, magas színvonalú szakmai munka, többszakmás, megfelelő tárgyi 
és személyi feltétellel rendelkező nagyobb kórházakban biztosítható,  

− az erőforrásokat koncentrálni kell, 
− meg kell erősíteni az OMSZ esetkocsi parkját.  

 
A következő napi RET ülésen az elnök kifejtette, hogy a régió aktív ágyszáma 
20 %-kal kevesebb az országos átlagnál, így a törvényben foglalt ágyszám 
csökkentés nem jöhet szóba, a javaslat ezért így nem is tárgyalható. A tárgyalás 
nélküli elutasításról határozati javaslatot terjesztett elő, amelyet a hozzászólások 
után az ülés meg is szavazott. 
A kórházigazgatók részéről elhangzott, hogy a miniszteri javaslatban foglaltak 
kisebb átcsoportosításokkal elfogadható lenne. A kisebbségi vélemény is további 
egyeztető tárgyalásokat javasolt. Ezt támasztotta alá a későbbiekben lezajlott intézeti 
vezetőkkel történő egyeztető megbeszélés, melynek eredménye a minisztériumhoz 
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felterjesztett aktív és krónikus fekvőkapacitások ill. a csökkentett aktív fekvőbeteg 
szakellátási kapacitások jogszabálynak megfelelő járóbeteg szakellátási kapacitássá 
történt átalakítási javaslata.  
 
A RET döntését követően tovább folytatódtak az egyeztetéseket egy működőképes, 
finanszírozható és a betegek számára is minőségi ellátást nyújtani képes struktúra 
érdekében. Tárgyalások zajlottak a régióban működő szakfelügyelő főorvosokkal, 
kórházigazgatókkal több ízben együtt és külön-külön is, továbbá a minisztérium 
képviselőivel és szakértőivel, önkormányzati vezetőkkel, országgyűlési 
képviselőkkel is. 

A január 31-i egyeztetések során kialakult szakmai struktúra az intézmények döntő 
többsége számára elfogadható volt, kizárólag Komárom jelezte, hogy kevesli az ott 
javasolt aktív ágyakat. Az a struktúra figyelembe vette a működőképességet, 
finanszírozhatóságot, a progresszivitást, a személyi feltételeket stb. 

 
DÉL - DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS EGÉSZSÉGÜGYI TANÁCS 

A kórházi kapacitások és struktúra kialakítását a regionális elnökség titkársága 
közreműködésével kórházi vezetőkből az ÁNTSZ és a MEP koordinátorának 
részvételével működő bizottság vázolta fel. A szakma képviselői az alapkérdésekben 
lényegében konszenzusra jutottak. Az általuk kidolgozott javaslat megfelelt a 
jogszabályi követelményeknek. 
 
A Dél-dunántúli Regionális Egészségügyi Tanács ez ügyben döntésre hivatott ülését 
január 18-án hívta össze a tanács elnöke. Az ülés előtt még január 15-én is szakértői 
egyeztető megbeszélések folytak Pécsen. A Regionális Egészségügyi Tanács 
közgyűlése sem a miniszteri javaslatot nem tárgyalta meg és nem fogadta el, de 
nem volt hajlandó megtárgyalni a szakmai grémium által Pécsen kidolgozott 
alternatívát sem. Mindkettőt leszavazta.  
 
A dombóvári polgármester a RET végső döntésére való tekintettel külön Dél-
dunántúli egyeztetést hívott össze Dombóvárra, melyre meghívta a régió összes 
fekvőbeteg intézményét.  
Az egyeztetés eredményeként szakmai konszenzus jött létre az ágyszámok 
elosztását illetően. A dombóvári egyeztető tárgyalással egyidőben az ÁNTSZ 
regionális intézete a régió kórházaiban helyszíni szemlével egybekötve egyeztetett a 
javasolt és a kórházak által indokoltnak vélt ágyszámokról.  
Felkérték a Regionális Egészségügyi Tanács elnökét, hogy ismételten hívja össze a 
tanácsot az ott kialakított javaslat megvitatására. A tanács összehívására nem 
került sor, így a területi kórházak vezetői által kidolgozott javaslat nem válhatott a 
régió egészében a súlyponti kórházakkal egyeztetett komplex javaslattá. Emiatt 
nincs mód ágykapacitások járóbeteg-szakellátásba történő konvertálására.  
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NYUGAT – DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS TANÁCS 

 
A NYDRET a 2006. évi decemberi ülésén tárgyalt először az ún. kórháztörvény-
tervezetről, majd 2007. januárjában számos – hivatalos és nem-hivatalos – 
alkalommal tanácskoztak a NYDRET érintett tagjai a szakmai javaslat különböző 
tervezeteiről. 
 
2007. január 12. Szombathely 
A témák:  

− a kórházi struktúraátalakításra vonatkozó miniszteri javaslat értelmezése,  
− a jogszabályi kötelezettségek áttekintése, 
− alapelvek, szakmacsoportonkénti profilok, 
− javaslattétel.  

A munkamegbeszélésre meghívást kaptak az érintett fekvőbeteg intézmények 
vezetői, valamint a fenntartók. Megfogalmazásra kerültek a miniszteri ajánlattal 
szembeni kritikák is. 
 
2007. január 16-i az újonnan felállított kapuvári NYDRET ülésén a miniszteri 
javaslatot elutasító határozat született.   
 
2007. január 30-ra (Szombathely) a regionális tisztifőorvos újabb 
munkamegbeszélést hívott össze az érintett egészségügyi intézmények részére. A 
kórházakkal folytatott tételes, szakmacsoportonkénti egyeztetés alapján kialakult egy 
szakmai javaslat. 
A január végi munkaértekezlet alapján összegzett alapelvek a következők voltak: 
− tízezer lakosra jutó, lakosságszám arányos ágystruktúra kialakítása 
− ágykihasználtsági, ápolási mutatók, case mix indexek 
− ellátási terület nagysága, elérhetőségi viszonyok, ellátott lakosság 
− földrajzi fekvésből adódó specialitás (turizmus, közlekedési gócpont, 

katasztrófavédelem) 
− minimum feltételek és az adott ellátáshoz szükséges feltételek alakulása 

(személyi, tárgyi, épületállomány), működési engedélyek megléte, ideiglenes 
engedélyek felszámolása 

− Progresszivitásban elfoglalt szerep 
− Több telephely esetén, a nem központi telephelyre igényelt plusz kapacitás 

működtetésének feltételei 
− Mentési helyzet 
− Szakmai kollégiumi vélemények 
 
A Nyugat-dunántúli régióban az érintett egészségügyi intézmények törekedtek 
szakmai javaslat kidolgozására. 
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KÖZÉP – MAGYARORSZÁGI REGIONÁLIS EGÉSZSÉGÜGYI TANÁCS 

 
2006. november 
A régióban működő egészségügyi szolgáltatók ellátási területéről és a fekvőbeteg 
szakellátási normatíva felosztásáról szóló RET döntés előkészítése érdekében a KM-
RET elnöke felkérte a régió valamennyi szakfelügyelőjét egy konszenzusos szakmai 
javaslat előkészítésére. 
 
2007. január 4. 
Az 1997. évi CLIV. törvény 149/A és 149/B §-ai alapján megalakul (átalakul) a 
Közép-magyarországi Regionális Egészségügyi Tanács. Az alakuló ülésen 
ismertetésre kerültek a RET előtt álló legfontosabb feladatok. 
 
2007. január 9. 
A KM-RET elnökségi ülésén az Egészségügyi Minisztérium képviselője és a 
miniszteri megbízott bemutatták a miniszter úr kapacitás-elosztási ajánlatát, 
valamint további munkához szükséges információkat. 
 
2007. január 15. 
A KM-RET miniszteri megbízottakkal, szakértőkkel kibővített elnökségi ülésén 
először az ellátási terület meghatározásával kapcsolatos egyeztetés főbb szempontjai 
kerültek áttekintésre. A területi elv mellett egyéb szakmai szempontokat 
(progresszivitás, oktatás, honvédelmi kötelezettség) is figyelembe kell venni.  
 
2007. január 18. 
Az ÁNTSZ Regionális Intézete közreadta a régió területére vonatkozó sürgősségi és a 
tervezett betegbeutalást tartalmazó beutalási rendet. A dokumentumokat a RET-
Titkárság minden elnökségi tag számára megküldte. 
 
2007. január 22. 
Elnökségi ülés, melyen a RET javaslat megfogalmazása volt a tervezett fő napirend. 
Az elnökség azonban ügyrendi kérdésekre, az előkészítő anyagok hiányosságaira 
hivatkozva nem fogadta el az érdemi napirendet, így nem készült kapacitás-
felosztási javaslat a RET számára. 
 
2007. január 24. 
Rendkívüli elnökségi ülés, amelyen Elnökség az elnök kezdeményezésére módosítja 
a RET ülésre vonatkozó napirendi javaslatot annak érdekében, hogy RET 
tárgyalhassa a kapacitás-felosztással kapcsolatos kérdést, véleményt nyilváníthasson 
miniszteri javaslatról. 
 
2007. január 24. 
RET ülés, melyen ügyrendi viták után nem kerül sor a napirend érdemi pontjainak 
elfogadására, a RET új, rendkívüli ülés összehívásáról dönt (01.26.), egyidejűleg 
meghatározza annak napirendjét is. 
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2007. január 26. 
Rendkívüli RET ülés. Ügyrendi viták következtében a kapacitás elosztással 
kapcsolatos döntés nem kerül napirendre, a RET nem dönt a miniszteri javaslat 
elfogadásáról, és nem készít saját javaslatot sem. RET döntés hiányában a törvény 
szerint a kapacitás elosztásról a miniszter dönt. 
 
2007. január 28. 
Egyes kórházvezetők részvételével informális szakmai egyeztetés zajlott a Szt. Imre 
kórházban, a kapacitás-elosztásról konszenzus nem született. 
 
2007. február 1. 
A RET titkárság a kapacitás elosztással kapcsolatos javaslatokat összegyűjtötte, 
rendszerezte, a miniszteri megbízott rendelkezésére bocsátotta. 
 
 

 
I.4. A végrehajtás során a gyakorlatban felmerült problémák 

 
Dél-alföldi Régió: (2007. jan. 12.) A Dél-alföldi Regionális Tanács a Dél-alföldi 
Régióra vonatkozóan a fekvőbeteg-kapacitások vonatkozásában az alábbi 
határozatokat hozta:  
A Dél-alföldi Regionális Tanács a Dél-alföldi Régió fekvőbeteg-kapacitásának 
elosztásáról készült miniszteri javaslatot nem fogadja el. 
A Dél-alföldi Regionális Egészségügyi Tanács tagjai a miniszteri javaslatban 
meghatározott keretszámban nem kívánnak a megyék, illetve az ellátók kárára 
egyezkedni és alkudozni. A Dél-alföldi Regionális Egészségügyi Tanács a 
keretszámmal kapcsolatban törvénymódosítást kezdeményez, mely ezeket a 
kereteket tágítja, mert ez a keret sem a régió, sem a régión belül szereplők számára 
nem elfogadható. 
 
A Dél-dunántúli, a Közép-dunántúli, a Nyugat-dunántúli és az Észak-alföldi és 
Észak-magyarországi Régiók is mérlegelés nélkül utasították vissza a feladatot, a 
Közép-magyarországi Régió napirendjére sem vette a javaslatot, illetve a felosztás 
megtárgyalását. Így a RET-ek lemondtak arról, hogy megpróbáljanak 
közreműködni egy, az adott helyzetben elérhető legjobb, s a helyi viszonyokat 
figyelembe vevő megoldás kialakításában! Mivel a RET-ek érdemben nem 
foglalkoztak a fekvőbeteg-szakellátási kapacitások felosztásával, az EEFtv. 16.§. (10) 
bekezdésében foglaltak értelmében nem kerülhetett sor a régió területén működő 
szolgáltatók által az EEFtv. hatálybalépését megelőző napon lekötött aktív 
fekvőbeteg-szakellátási kapacitások 1. és 2. számú melléklet szerinti aktív és krónikus 
normatíván felüli rész 20 százalékának járóbeteg-szakellátási kapacitássá történő 
átalakítására. 
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I.5. Az egészségügyi ellátórendszer struktúra-átalakítása kapacitásátrendezéssel 
járó feltételeinek pénzügyi finanszírozása 
 
Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény 
végrehajtásával kapcsolatos egyes finanszírozási, szerződéskötési és eljárási 
kérdésekről szóló 41/2007. (III. 13.) Korm. rendelet 19. §. (8) bekezdésében foglalt 
felhatalmazás alapján az egészségügyi miniszter a pénzügyminiszterrel 
egyetértésben pályázatot ír ki az intézményi átalakítások és a kapacitásváltozások 
támogatására. 
 
A pályázat célja a szakellátási normatíva felosztásáról szóló közigazgatási 
határozatokból adódó ágyszám változások egészségügyi szolgáltatókat terhelő 
költségeinek mérséklése, a struktúraátalakítás megvalósításának elősegítése. 
 
A pályázaton olyan egyszeri, vissza nem térítendő támogatás nyerhető el, amely a 
pályázatban vállalt kötelezettségek 2007. október 31-ei végső határidőre történő 
teljesítésének elmulasztása, vagy csak részleges teljesítése esetén 2007. december 31-
éig teljes összegében visszavonásra kerül.  
 
Támogatás pályázható aktív fekvőbeteg ellátást nyújtó intézmény aktív 
szakmacsoportonkénti ágyszámának növekedését, valamint krónikus fekvőbeteg 
ellátást nyújtó intézmény rehabilitációs, krónikus és ápolási ágyszámának 
növekedését eredményező struktúra módosítás esetén a fejlesztésre. 
 

 

I.6. Az egészségügyi rendszer átalakítása során felmerülő, humánerőforrással 
kapcsolatos kérdések 

 
Az egészségügyi ágazaton belüli változások – a humánerőforrást támogató 
intézkedések mellett – vélhetőleg nem eredményeznek munkanélküliséget. A 
fekvőbeteg ellátás kb.10%-os kapacitás csökkenése, több mint másfél ezer orvost és 
közel 6.000 egészségügyi szakdolgozót érint. A felszabaduló szakembereket fel kell 
használni a korábban kialakult differenciált regionális létszámhiány kompenzálására, 
a járóbeteg és az alapellátás megerősítésére és a nyugdíjba vonuló szakemberek 
kiváltására.  
 
Az egészségügyi intézmények, kórházak szakmai terv/kapacitás ismeretének 
tükrében meghatározásra kerül: 

− mely osztályok, szakmák szűnnek meg az intézménynél,  
− illetve kapnak-e olyan plusz szakmát, amely korábban nem volt az 

intézménynél és amely szakmákban munkaerőt alkalmaznának.  
 
Intézményi szinten felmérésre kerül: 
- a megmaradó szakterületeknek megfelelő hiányszakmákra való átképzés lehetősége 

az osztály, részleg megszűnése miatt; 
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- a megszüntetésben érintett munkatársak az adott intézménynél, más munkakörben 
történő továbbfoglalkoztatásának lehetősége; 

- az egészségügyi dolgozónak másik egészségügyi intézménybe történő áthelyezése. 
 

A dolgozó munkakeresésének segítése: 
1) Az intézményvezető - az álláshelyek megszüntetését is érintő – a szervezeti 

átalakításáról szóló döntését követő 45 napon belül megküldi az intézményi 
szintű felmérést/adatszolgáltatást (az érintett alkalmazottak beleegyezésével) 
a Kamarák (MESZK)  helyi szerveinek.  

2) A Kamarák létrehoznak egy adatbázist az átszervezéssel érintett dolgozókra 
vonatkoztatva, másrészt kétheti gyakorisággal tájékoztatják az ÁNTSZ 
regionális szervezetének vezetőjét az adatokról. 

3) Az ÁNTSZ regionális vezetője kijelöli a munka nélkül maradt egészségügyi 
dolgozók további foglalkoztatásával kapcsolatos koordinátort - aki az 
egészségügyi igazgatási feladatkört jelenleg is ellátó munkatársa -, akinek 
feladata az egészségügyi szolgáltatók személyi feltételeinek vizsgálata. 

4) A koordinátor tartja a kapcsolatot a Kamara helyi szervezetével, aki a 
foglalkoztatási szolgálattal együttműködve szakmai segítséget nyújt az 
elhelyezkedni szándékozó munka nélkül maradt szakdolgozóknak.  

5) A foglalkoztatási szolgálat az egészségügyi ágazaton kívüli (pl. szociális 
ágazat, gyerekvédelem) további álláslehetőségekről, átképzésekről a 
koordinátort folyamatosan tájékoztatja.  

6) Az ÁNTSZ szervezete azon érintettek adatait, akik számára a Kamarákkal 
együttműködve sem tudnak az adott térségben elhelyezési lehetőséget 
ajánlani, (vagy azt nem fogadják el) és a foglalkoztatási szolgálat ágazaton 
kívüli állásfelajánlása, illetőleg átképzési ajánlata sem járt eredménnyel, 
továbbítja az ÁNTSZ országos szintű szervezetébe, az Országos Tisztifőorvosi 
Hivatalba, ahol segítséget nyújtanak a régiók közötti munkaerő áramláshoz.  

 
A humánerőforrás átszervezését differenciáltan (regionálisan), a szükségletek 
figyelembevétele mellett kell végrehajtani, melyet a belső migrációt elősegítő 
intézkedésekkel (pl. otthonteremtési támogatás), átképzésekkel (pl. ápolók – 
szakápolók) és releváns szakképzési politikával (pl. rezidens támogatási rendszer 
átalakítása) kell támogatni. 
 
Ennek érdekében kidolgozásra került − a Kormányzati Személyügyi Államtitkárság 
szakmai segítségnyújtása mellett − egy mobilitás program, amelynek alkalmazása 
esetén az érintett munkavállaló (orvos, illetve egészségügyi szakdolgozó) minél 
távolabb költözne jelenlegi otthonától, illetve minél elmaradottabb régióba vállalná 
az áttelepülést, annál nagyobb támogatást élvezhetne elhelyezkedésekor, 
ugyanakkor vállalva azt, hogy hosszabb ideig (minimum 1 év) új lakóhelyén is 
marad. 
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A programban részt vevőknek segítséget kívánunk nyújtani különböző, álláskeresést 
támogató szolgáltatásokkal, amelyeket széles körben alkalmazni kívánunk; ennek 
keretében lehetőség nyílik: kézikönyvek biztosítására, készségfejlesztési tréningek 
bevezetésére, állásbörze szervezésére földrajzi régiónként, folyamatos gyakorlati 
támogatás nyújtására az álláskeresésben, valamint egyéni konzultáció lehetőségének 
biztosítására. 
 
 Az egészségügyi struktúraváltás támogatását célzó intézkedések, programok célja 
mindenképpen az egészségügyi dolgozók ágazaton belül tartása, melynek egyik 
módja orvosok tekintetében a jelenleg kialakítás alatt álló rehabilitációs szakorvosi 
képzés bevezetése. 
 
Az egészségügyi szerkezet átalakításának eredményeként számos, jelenleg más 
funkciót betöltő egység a kórházakban rehabilitációs osztállyá alakul. A jelenlegi 
rendszerben azonban nincs elegendő számú, a rehabilitációs osztályok vezetői 
feltételeinek megfelelő szakorvos. A rehabilitációs szakorvosi képzés lehetőséget 
teremtene – a háziorvosi rendszer bevezetéséhez hasonlóan – egy rövid, átmeneti 
időszakban az általános feltételek alóli mentesítésre, azonban átmeneti jellegénél 
fogva nem helyettesíthetné a szakvizsga letételét. Az átmeneti időszakban a 
szakorvosi végzettséggel rendelkező jelöltnek el kellene végeznie a kötelező 
tanfolyamokat, az előírt gyakorlatoknak legalább a felét (összesen minimum 3 
hónap) és ezek alapján sikeres elővizsgát kellene tennie. Az elővizsga alapján 
osztályvezetői megbízást lehetne adni akkor, ha az elővizsgázott osztályvezető 
munkáját részmunkaidőben foglalkoztatott szupervizor segíti, legalább heti 4 órában. 
Az elővizsga után a jogszabályban előírt gyakorlati idő megszerzése és a még 
hiányzó gyakorlatok teljesítése után tehetne a megbízott osztályvezető szakvizsgát. A 
szakvizsgát az elővizsgát követő 2 éven belül kellene teljesítenie.  
 
Természetesen keressük annak a módját, hogy milyen egyéb formában nyújtható 
állami támogatás az egészségügyi dolgozók képzésére, átképzésére, akár a 
Munkaerőpiaci Alap képzési alaprészéből.  
 
Vizsgáljuk továbbá annak a módozatait, hogy az új otthon teremtésének elősegítése 
érdekében a közszférában dolgozók lakáshitel felvételének lehetőségét szélesítsük, 
vagy legalább egy egyszerűsített eljárás keretében nyílhasson mód a hitel állami 
készfizető kezességgel való biztosítására. 
 
A körvonalazódó program célja tehát az, hogy az egészségügyi ellátórendszer 
átalakítását, belső migrációt elősegítő intézkedésekkel (pl. otthonteremtési 
támogatás), képzésekkel, átképzésekkel (pl. rehabilitációs szakorvosi képzés) és 
releváns szakképzési politikával (pl. rezidens támogatási rendszer átalakítása) tudja 
támogatni. 
 
A megvalósításban az Egészségügyi Minisztérium elsősorban koordináló, szakmai 
tájékoztató és tanácsadó feladatot lát el. A program kidolgozásában, illetve 
végrehajtásában részt vesz a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara, az 
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Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat, valamint annak Országos 
Szakfelügyeleti és Módszertani Központja. Közreműködésre kérjük fel egyúttal az 
átképzések témakörében a Szociális és Munkaügyi Minisztériumot. A program 
megvalósításához szakmai segítséget nyújt a Kormányzati Személyügyi 
Államtitkárság. 
 
 
I.7. A tárca fenntartásában álló intézmények struktúraátalakításának 
koordinációja 
 
Az Egészségügyi Minisztérium mint fenntartó az egészségügyi ellátórendszer 
fejlesztésével kapcsolatos feladatokkal összefüggésben a struktúra-átalakításban 
leginkább érintett egészségügyi intézményeinek (Svábhegyi Gyermekallergológiai, 
Pulmonológiai és Fejlődésneurológiai Intézet, Országos Pszichiátriai és Neurológiai 
Intézet, Országos Idegsebészeti Tudományos Intézet, Országos Gyógyintézeti 
Központ, Országos Baleseti és Sürgősségi Intézet) szerkezetének és működésének 
átalakításával kapcsolatos koordinációs feladatok koordinálása érdekében miniszteri 
megbízottakat nevezett ki. A miniszteri megbízottak előkészítik mind a 
megszűnő/átadó intézmény, mind pedig az átvevő intézmény (befogadás 
szempontjából szükséges) feladatainak pontos számbavételét, a tárgyi feltételek 
biztosítottságát, elősegítik az átadó és befogadó intézmények közötti betegátadást, a 
humánerőforrás, eszközök és készletek, stb. zavartalan áramlását. 
 
Az átalakítással kapcsolatban sorra kerülő – több intézményt is érintő – 
„funkcionális” feladatok koordinálására esetenként szintén miniszteri megbízott 
kinevezésére kerül(t) sor, így pl. a felszabaduló, de más egészségügyi intézményben 
alkalmazható, vagy értékesíthető berendezések, készletek hasznosítását is miniszteri 
megbízott koordinálja az Egészségügyi Készletgazdálkodási Intézetre támaszkodva.  
 
A miniszteri megbízottak egymás közötti és a minisztériummal történő 
kapcsolattartását, a feladatok meghatározását, a jogi és pénzügyi peremfeltételek 
előkészítését, a végrehajtás ellenőrzését „főkoordinátorként” szintén miniszteri 
megbízott koordinálja. 
 

 22 



II. Vizitdíj, kórházi napidíj 
 
 

A vizitdíj és a kórházi napidíj 2007. február 15-ei bevezetésére az alábbi jogszabályok 
alapján került sor: 
 

• 2006. évi CXV. törvény egyes, az egészségügyet érintő törvényeknek az 
egészségügyi reformmal kapcsolatos módosításáról; 

• 329/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a nyugellátásoknak és a nyugdíjszerű 
rendszeres szociális ellátásoknak a vizitdíj bevezetésével összefüggő 
emeléséről; 

• 4/2007. (I. 22.) Korm. rendelet egyes az egészségügyet érintő 
kormányrendeleteknek a vizitdíj és a kórházi napidíj bevezetésével 
kapcsolatos módosításáról; 

• 10/2007. (II. 6.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatások 
Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól 
szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról; 

• 16/2007. (II. 13.) Korm. rendelet a vizitdíjjal és a kórházi napidíjjal kapcsolatos 
egyes kérdésekről; 

• 52/2006. (XII. 28.) EüM rendelet a sürgős szükség körébe tartozó egyes 
egészségügyi szolgáltatásokról. 

 
A bevezetést megelőző hetekben számos tájékoztatási csatorna állt a szolgáltatók 
rendelkezésére, hogy megfelelő ismereteket szerezhessenek a vizitdíjról, így például: 

• az Egészségügyi Minisztérium honlapja, amely tartalmazza  
o a vizitdíjra/napidíjra vonatkozó legfontosabb jogszabályokat,  
o (intézményi és lakossági) tájékoztató anyagokat,  
o a gyakran előforduló kérdéseket a válaszokkal, és  
o a „Tanuljunk reformot!” konferenciasorozat előadásainak anyagát; 

• az Országos Egészségbiztosítási Pénztár honlapja, levélben küldött 
tájékoztatója, 

• Terápia 2007 internetes oldal, 
• az Országos Alapellátási Intézet tájékoztatója a háziorvosok számára, 
• 23 kórházban a betegek közvetlen tájékoztatása céljából felállított 

információs pontok.  
 
Előadássorozatot szervezett a tárca, melynek keretében a bevezetést megelőző két 
hétben folyamatos előadásokat tartottak a minisztérium szakértői 

• a háziorvosok,  
• a járóbeteg-szakellátók,  
• a fekvőbeteg-szakellátók  

képviselői számára. 
Az előadások egy része interaktív volt, így gyakorlati kérdéseikre is kaphattak 
választ az egészségügyi szolgáltatók. 
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A vizitdíjra vonatkozó jogszabályok alkalmazása során felvetődő problémákat az 
Egészségügyi Minisztérium, valamint a vizitdíj bevezetésével megbízott miniszteri 
biztos irodája gyűjti és elemzi. A Tárca álláspontja szerint szükséges a vizitdíj 
működéséről elegendő tapasztalatot összegyűjteni ahhoz, hogy érdemi változásokat 
lehessen végrehajtani. Erre a szakaszra a minisztérium egy-másfél hónapot 
határozott meg. Ezen időszak letelte után a Tárca összesíti a tapasztalatokat, és 
amennyiban szükséges kezdeményezni fogja a szükséges törvény-, illetve 
rendeletmódosításokat. 
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III. Gyógyszergazdaságosság 
 
 
Az Országgyűlés a 2006. november 20-ai ülésnapon elfogadta „a biztonságos és 
gazdaságos gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás 
általános szabályairól” szóló 2006. évi XCVIII. törvényt (a továbbiakban: törvény). A 
2006. december 29-én hatályba lépett törvény főbb rendelkezéseit az annak 
végrehajtására kiadott következő rendeletek (az alábbiakban aláhúzással jelölve) 
részletezik. 
 
A gyógyszer és gyógyászati segédeszköz támogatási rendszer korszerűsítése 
 
A támogatási rendszert racionalizálni szükséges a betegterhek csökkentése, az 
államháztartási egyensúly javítása, a gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz-
támogatási előirányzat tarthatósága érdekében. Hosszú távú célkitűzés a 
költséghatékonysági követelmények érvényesítése, a lakosság és az orvosok 
költségérzékenységének a növelése és a gyógyászati segédeszköz felírás/támogatás, 
elszámolás/támogatás igénybevétel ellenőrzésének a szigorítása által.  
A fentiek érvényesítésére olyan szabályozás került bevezetésre, amely: 

- csökkenti az indokolatlan gyógyszer és gyógyászati segédeszköz keresletet, az 
alapdíj bevezetésével költségtudatosabbá teszi a lakosságot, 

- a nemzetközi gyakorlatnak megfelelően stabilizálja a biztosító és a biztosított 
pénzügyi helyzetét, ezáltal védi a biztosító és a biztosítottak pénzügyi 
érdekeit, 

- hosszútávon csökkenti a betegterheket, 
- a reklámozás és ismertetés szabályainak szigorításával visszaszorítja a 

promóciót. 
 
A támogatási rendszer korszerűsítése érdekében az alábbi intézkedések kerültek 
bevezetésre. 
 
 

1. Megszűnt a gyógyszerek és a gyógyászati segédeszközök térítésmentessége  
 
A törvény meghatározta a gyógyszerek társadalombiztosítási támogatásba való 
befogadásának általános szabályait. A gyógyszerek tekintetében 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 módosításáról szóló 53/2006. (XII. 28.) EüM rendeletben kerültek rögzítésre 
a térítési díjjal kapcsolatos  részletszabályok, mely szerint az eddigi 100%-os 
támogatás meghatározott összegű, azzal, hogy a térítési díj ezen készítményeknél 
300 forint. A 2007. január 1-jétől hatályba lépő szabályok szerint az orvosi 
rendelvényre kiadható, a társadalombiztosítás által finanszírozott valamennyi 
gyógyszerért a jövőben (az OEP által időközben kiadott határozatok szerint január 
16-tól) a betegnek minden esetben (kivéve közgyógyellátottak esetében és a 
különkeretes gyógyszerek esetén) térítési díjat kell fizetnie.  
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Gyógyászati segédeszközök esetén a 300.- Ft kérdését „a gyógyászati segédeszközök 
társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásáról, támogatással történő 
rendeléséről, forgalmazásáról, javításáról és kölcsönzéséről” szóló kihirdetés előtt 
álló miniszteri rendelet rendezi. Az alapdíj bevezetése következtében a betegek 
érdekeltté válnak abban, hogy csak a számukra valóban szükséges eszközöket 
váltsák ki. 
 
 

2. Gyógyszertámogatási rendszer 
 
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 módosításáról szóló 53/2006. (XII. 28.) EüM rendelet szigorítja a korábban 
alkalmazott százalékos gyógyszer-támogatási rendszert. Az emelt, indikációhoz 
kötött támogatási kategória a korábbi egy csoport helyett három részre tagolódik: 
Eü90%-os, Eü70%-os illetve Eü50%-os, indikációhoz kötött (tehát a normatív 
támogatás mellett fennálló) támogatással rendelhetők az e kategóriába tartozó 
gyógyszerek.  
 
Az emelt támogatási kategóriába tartozó gyógyszerek egy részének támogatása nem 
került csökkentésre, ezáltal egyes súlyos betegségekben szenvedő betegek (pl. 
asztma, epilepszia, Parkinson-kór, depresszió) számára a gyógyszerek térítési díja 
változatlan maradt. Az emelt támogatási körbe tartozó gyógyszerek köre kibővült, 
ezáltal a szívérrendszeri betegek 3 nagy csoportja (magas vérnyomás, 
szívritmuszavar, angina) továbbra is emelt támogatással, azaz a korábbi térítési díj 
ellenében juthat hozzá egyes gyógyszerekhez. 
 
A korábbi szabályok szerinti közzétételi forma – egészségügyi- és pénzügyminiszteri 
közös közlemény – a kiemelt, illetve emelt indikációhoz kötött kategóriára, valamint 
a különkeretes gyógyszerek körére vonatkozóan megváltozott, tekintettel arra, hogy 
a rendeletmódosítást követően ezek a rendelet mellékletét képezik. 
 
A rendelet tartalmazza a normatív százalékos támogatási kulcsok csökkentését. Így a 
korábbi  

• normatív 90% helyett 85% 
• normatív 70% helyett 55% 
• normatív 50% helyett 25% került meghatározásra. 

 
A módosítások jelentősen befolyásolják a támogatási szabályokat, felgyorsítják a 
generikus termékek árversenyét, az újonnan befogadott készítmények alacsonyabb 
áron kerülhetnek be a támogatotti rendszerbe, jelentős megtakarítást eredményezve 
ezáltal mind az OEP, mind a betegek számára. 
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A befogadási rendszer átalakításának eredményeként a támogatás-kiáramlás 
várható megtakarítása az OEP számításai alapján legalább 49 Mrd Ft.  
 
A támogatási rendszer egyes elemeinek gyakori változása, valamint az orvosok 
terápiás gyakorlatának befolyásolása miatt szükséges ezen kör információs 
lehetőségének bővítése. Ehhez nyújt segítséget a törvény előírása szerinti, az 
egészségbiztosítási felügyeleti hatóság által minősített minőségi és hatékony 
gyógyszerrendelést elősegítő számítógépes rendszer. 
 
A 288/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a járóbeteg-ellátás keretében rendelt 
gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök és gyógyfürdőellátások árához nyújtott 
támogatások elszámolásáról és folyósításáról szóló 134/1999. (VIII. 31.) Korm. 
rendelet, valamint a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. 
törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet módosításáról – 
mely 2007. január 1-jén hatályba lépett – rendezi a gyógyászati segédeszközökért 
vényenként fizetendő térítési díj elszámolásának a folyamatát. Szintén e rendelet 
módosítja a 217/1997. (XII. 1. ) Korm. rendelet 7/C. § (1) bekezdését oly módon, 
hogy a gyógyászati segédeszközök esetén csak az a termék lehet referencia termék, 
amelynek forgalmi részesedése a 0,5 %-ot elérte az azonos funkcionális csoporton 
belül. 
 
 

3. A befogadási és támogatási szabályok megváltoztatása  
 
A társadalombiztosítási támogatással rendelhető, illetve kölcsönözhető gyógyászati 
segédeszközökről, a támogatás összegéről és mértékéről, valamint a rendelés, 
forgalmazás, kölcsönzés és javítás szakmai követelményeiről szóló 19/2003. (IV. 29.) 
ESzCsM rendelet módosításáról szóló 4/2007. (I.24.) EüM rendelet  2007. január 29-
én lépett hatályba. A rendelet jelenlegi módosítása szükségessé vált a 
közgyógyellátás jogcímen történő kiszolgáltathatóság elnyerését célzó, a múlt év 
november 13. és 23. közt lezajlott eljárás miatt. 
 
Gyógyászati segédeszközök esetében a korábbi ártárgyaláson alapuló rendszert új 
transzparens termékbefogadási rendszer váltja fel, melynek lényege, hogy az új 
gyógyászati segédeszközök befogadásáról, illetőleg a már befogadott eszközök 
árváltozásáról nem ártárgyalás keretében, hanem a gyógyszerekhez hasonlóan 
kérelemre induló, átlátható eljárásban dönt az OEP. 
 
„A gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történő 
befogadásáról, támogatással történő rendeléséről, forgalmazásáról, javításáról és 
kölcsönzéséről” szóló kihirdetés előtt álló miniszteri rendelet célkitűzései alapján a 
betegek számára korszerűbb eszközök alkalmazásával javuló életminőség 
hatékonyabb rehabilitáció érhető el. 
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Az új termékbefogadást szabályozó rendelet hosszú távon a betegterheket 
igazságosabban mérsékli, azáltal, hogy valódi versenyt indít el a termékek 
forgalmazói között, így az árak csökkenése várható. 
 
Ez a jogszabály teremti meg az alapot arra, hogy a továbbiakban a miniszteri rendelet 
csak a támogatási csoportok támogatásának mértékét tartalmazza, a konkrét 
eszköznevek és árak OEP közleményként kerülnek közzétételre. A rendelet 
megteremti annak lehetőségét is, hogy az Országos Egészségbiztosítási Pénztár a 
korszerűtlen, illetve gazdaságtalan eszközöket a társadalombiztosítási támogatásból 
kizárja, így a felszabaduló keret korszerű, költséghatékony eszközök befogadását 
teszi lehetővé. 
 
A gyógyászati segédeszközök befogadásával kapcsolatos jogorvoslati feladatokat az 
Egészségbiztosítási Felügyelet látja el. A rendelet előkészítése során a forgalmazói 
szövetségekkel és a betegek érdekvédelmi képviseleteivel több egyeztetést 
folytattunk. 
 
Kihirdetésre került a minőségi és hatékony gyógyszerrendelés ösztönzéséről szóló 
17/2007. (II. 13.) Korm. rendelet melynek alapelve, hogy a gyógyszerrendelési 
gyakorlat alapján történő értékeléshez ki kell alakítani egy olyan módszert, mellyel 
összehasonlíthatóvá válik a különböző gyógyszercsoportban történő 
gyógyszerrendelés. A tervezet szerint amennyiben az adott orvos, illetve szolgáltató 
eltér az azonos terápiás gyógyszercsoporton belül rendelt gyógyszerei esetében az 
országos átlagtól, úgy az orvost, illetve az egészségügyi szolgáltatót visszatérítési 
kötelezettség terheli. Az orvosi gyógyszerrendelési gyakorlat elemzése alapján a 
tervezetben leírt módszerrel olyan mutató számítható ki, amelynek segítségével 
összehasonlítható az orvosok minőségi és hatékony gyógyszerrendelése. 
 
 

4. A promóció visszaszorítása a reklámozás és ismertetés szabályainak 
szigorításával 

 
A gyógyászati segédeszközre, mint különleges árura – amely a közegészség 
megóvására, javítására szolgáló termék – speciális szigorú szabályok kell, hogy 
érvényesüljenek a reklámozás, ismertetés tekintetében is. A több lényeges változtatás 
között a törvény szigorította a szankciórendszert, elvei alapján az eljáró hatóság 
feladatai, és hatásköre is megfogalmazásra kerültek. 
 
Korábban a gyógyászati segédeszköz forgalmazók „a gazdasági 
reklámtevékenységről” szóló 1997. évi LVIII. törvény hiányosságait kihasználva 
szabadon élhettek az eszközök reklámozásának etikátlan lehetőségeivel (pl. 
társadalombiztosítás által finanszírozott gyógyászati segédeszközök nevével azonos 
elnevezésű - csak jelzőben, számban különböző eszközök reklámozása). A törvény és 
a hozzá kapcsolódó végrehajtási rendelet szigorú szabályozása gátat szab a 
forgalomnövelő célú promóciós tevékenységnek. 
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„Az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek és a gyógyászati segédeszközök 
reklámozásáról és ismertetéséről” szóló 11/2007. (III. 6.) EüM rendelet - mely 2007. 
március 14-től hatályos-, az egyes jogharmonizációs elemek átvételére és a 
törvénnyel való párhuzamos szabályozás megszűntetésére, valamint a törvény által 
használt fogalmak átvezetésére szolgáló módosításokat tartalmazza. A rendelet 
behatárolja a gyógyászati segédeszköz reklámozását és ismertetését. (Ismertetői díj 
bevezetése, ismertetői engedély, a szankciórendszer szigorítása, az adható 
természetbeni támogatások összegének csökkentése.) Összességében elmondható, 
hogy a szabályozás a promóció visszafogását, a reklámra és ismertetésre irányadó 
szabályok – a kiterjedt hatósági ellenőrzési jogkörre figyelemmel – szigorítását 
célozzák az európai uniós szabályokkal összhangban.  
 
Az Egészségbiztosítási Felügyelet végzi a gyógyászati segédeszköz ismertetők 
nyilvántartását, az ismertetői engedély kiadását és ezzel kapcsolatban a törvényben 
meghatározott évente egyszeri díj kezelését, valamint a reklám tevékenységekkel 
kapcsolatos ellenőrzési feladatokat. 
 
 
A gyógyszer kiskereskedelem átalakítása 
 
A törvény olyan szabályozási környezetet alakított ki, amely a lakosság 
gyógyszerellátását megfelelő szinten garantálja. Az újraszabályozás figyelembe vette 
az ellátási szempontból nélkülözhetetlen mikrovállalkozások stabilizálásának 
követelményét. 
 
A fenti célok megvalósítása érdekében: 
 
• A lakosságszámra (5000 fő) vonatkozó eddigi gyógyszertár létesítési korlátok 

megszűntek többletszolgáltatások vállalása esetén (pl. 24 órás nyitvatartás, 
nyújtott nyitvatartás, állandó ügyelet vagy készenlét biztosítása, házhozszállítás, 
nem támogatott gyógyszerek esetében az interneten történő rendeléshez 
szükséges web-oldal működtetése).  

• Az egyes vény nélküli gyógyszerek patikán kívüli forgalmazhatóságának 
szabályai kihirdetésre kerültek. (A mintegy 280 készítmény magába foglalja az 
egyes készítmények különböző kiszerelését is.) Hazánkban is reális társadalmi 
igény mutatkozott némely tüneti kezelésre alkalmas termék gyógyszertáron 
kívüli forgalmazására. A törvény lehetővé tette azt, hogy a külön jogszabály 
alapján működési engedéllyel rendelkező kiskereskedelmi egységben egyes 
orvosi rendelvény nélkül is kiadható készítmények forgalmazhatóak legyenek (az 
alkalmazást megelőzően egyértelmű öndiagnózis állítható fel, jelentős túladagolás sem 
okoz veszélyes mellékhatásokat) ha a vállalkozás a gyógyszerek alkalmazásához 
szükséges tájékoztatáshoz megfelelő információs rendszert működtet. 
Az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerek forgalomba hozataláról szóló 
52/2005. (XI. 18.) EüM rendelet módosításáról szóló 44/2006. (XII. 27.) EüM 
rendelet tartalmazza a végrehajtási részletszabályokat. 

• A magisztrális gyógyszerkészítéshez használt alapanyagok támogatásának 
közzététele. A támogatás közzétételének eljárási szabályai és a támogatás 
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elszámolás feltételeiben szükséges pontosítások a társadalombiztosítási 
támogatással rendelhető gyógyszerekről és a támogatás összegéről szóló 1/2003. 
(I. 21.) ESzCsM rendelet módosításában kerültek részletezésre. 

• A gyógyszertárak társasági formájára, tulajdonlására vonatkozó szabályok 
módosultak. A jövőben bármilyen gazdasági formában lehet közforgalmú 
gyógyszertárat működtetni azzal, hogy amennyiben a közforgalmú 
gyógyszertárat gazdasági társaság működteti, úgy a személyi jog jogosultjának 
továbbra is tagként (vagy részvényesként) tulajdoni részaránnyal kell 
rendelkeznie (de annak aránya nem kerül meghatározásra). 

• Az egyes patikatípusokkal kapcsolatos rendelkezések módosultak, az intézeti 
gyógyszertárak vonatkozásában bővült az ellátható személyi kör. A törvényben 
szabályozott patikaliberalizációhoz társuló új feladatok szabályozása olyan 
terjedelmű módosítást igényelne „a gyógyszertárak működési, szolgálati és 
nyilvántartási rendjéről” szóló 15/1997. (VI. 20.) NM rendeletben, amely a 
közforgalmú fiók- és orvosi kézigyógyszertárak működési, szolgálati és 
nyilvántartási rendjéről szóló új miniszteri rendelet kiadását indokolja. 
Módosításra kerül továbbá „az intézeti gyógyszerellátásról” szóló 34/2000. (XI. 
22.) EüM rendelet is, a járóbeteg ellátást végző vényforgalmú részlegek 
kialakításának feltételeivel, és a gyógyszerbevételezés és felhasználás 
nyilvántartásának egységes szabályaival összefüggésben. 

• A hátrányos helyzetű gyógyszertárak ellátási érdekből történő támogatási 
rendszere módosult. A támogatás összege, amely eddig az E. Alap fejezetében 
jelent meg, az EüM fejezetébe került át, továbbá a közforgalmú gyógyszertárak 
ún. patikaszolidaritási díjat fizetnek meghatározott árrés bevétel felett, ez a 
kistelepülések patikáinak támogatására kerül felhasználásra. A támogatás 
elszámolásának részletszabályait a járóbeteg-ellátás keretében rendelt 
gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök és gyógyfürdőellátások árához nyújtott 
támogatások elszámolásáról és folyósításáról szóló 134/1999. (VIII. 31.) Korm. 
rendelet módosításáról is rendelkező 288/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 
tartalmazza. 

 
 
Kihirdetésre került a társadalombiztosítási támogatással rendelhető gyógyszerek 
kereskedelmi árréséről szóló 5/2007. (I. 24.) EüM rendelet. 
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IV. A Népegészségügyi Program jövőbeni feladatai 
 
 
 
A lakosság egészség állapotának folyamatos monitorozása jogszabály adta 
kötelességünk és elengedhetetlenül szükséges a beavatkozások megtervezéséhez. A 
Népegészségügyi Jelentés és az Országos Lakossági Egészségfelmérés tartalmazza 
azokat az adatokat, melyeket felhasználunk a Népegészségügyi Program adott évi 
cselekvési tervének meghatározásához. 
 
Magyarországon átlagosan hat évvel rövidebb életet élünk, mint az európai polgárok 
többsége. A magyar emberek rövidebb életének az egyik fő oka az, hogy az 
elvárhatónál sokkal kevésbé törődnek egészségükkel. Döntően egészségtelen 
életmódunk miatt mi, magyarok szinte világelsők vagyunk a daganatos és a szív-
érrendszeri megbetegedések okozta halálozásban. Mindannyiunk felelőssége az, 
hogy egészségtudatosabban éljünk, vagyis az egészség ügye a fejünkben, ne a 
háziorvosnál, a szakrendelőben, vagy a kórházban kezdődjön, hanem a sportolásnál, 
az egészségesebb étkezésnél és a rendszeres szűréseknél. A Népegészségügyi 
Program folytatása jogszabály adta kötelesség és lehetőség arra, hogy a magyar 
lakosság egészségi állapotát javítsuk, ehhez elengedhetetlen szükségünk van a 
tárcaközi együttműködésen túl anyagi erőforrásokra. A lakosság egészségi 
állapotának javítására 2003 és 2006 között 4,5 milliárd forintot fordítottunk. 
 
A 2007-ben is folytatjuk népegészségügyi szűrővizsgálatokat, a megkezdett 
programokat. Az ajak- és szájüregi rákok korai felismerését célzó szűrővizsgálatok, 
valamint a prosztata daganatok alkalmi szűrővizsgálatai, rizikó és cardiovasculáris 
prevenciós programok megvalósítása, a gyermek és ifjúság-egészségügyi ellátásban 
az életkorhoz kötött szűrőprogramok támogatása szintén a támogatásra váró 
programok közé tartoznak.  
 
Fontos feladataink közé tartozik a Nemzeti AIDS Stratégiából eredő feladatok 
végrehajtása is, ezért az ezzel kapcsolatos feladatok is prioritást élveznek. A fenti 
feladatok megvalósítását a fejezeti kezelésű előirányzat terhére tervezzük, mintegy 
ötszáz millió forint összegben. 
 
Továbbra is kiemelt fontosságúnak tartja a tárca a népegészségügyi és 
egészségfejlesztési képzéseket, a színtér programokat – településeken és 
munkahelyeken – a környezet-egészségügyi akcióprogram végrehajtását, a 
Népegészségügyi Programmal kapcsolatos kommunikációs feladatokat.  
 
Ezen programok támogatása egyrészt az Európai Uniós feladatok, pályázatok 
kihasználása érdekében, másrészt a Nemzeti Fejlesztési Terv II-nek megfelelően 
kerül átgondolásra.  
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Az Európai Unió népegészségüggyel kapcsolatos célkitűzéseit és a hazai 
egészségügyi reform követeléseit mindenképpen összhangba kell hozni. A következő 
új feladatokat érdemes megvalósítani a közeljövőben:  

− A biztosítási rendszer reformjának alapelveiből kiindulva, a biztosítási 
preventív érdekeltségi rendszerét segítő elemek kidolgozása; 

− Az egészségügyi ellátórendszer preventív hangsúlyainak kialakítása; 
Az egészséghatás vizsgálatok rendszerének kialakítása és működtetése, a 
főbb fejlesztési

− 
 prioritások hatásainak elemzése a lakosság egészének 

− 
gazdaságosság elemzése, a 

bizonyítékokon alapuló gyakorlat terjesztése.  

inőségben – ez a magyar egészségügyben 
égrehajtandó minden változás értelme. 

 

szemszögéből; 
A megelőzési és egészségfejlesztési akciók monitorozásának és 
értékelésének erősítése, a hatékonyság és a 

 
A következő években olyan egészségügyi rendszert hozunk létre és működtetünk, 
amely ösztönöz az egészségtudatosabb életre, hatékonyabbá és humánusabbá teszi a 
gyógyító munkát, a magyaroknak pedig hosszabb és teljesebb életet biztosít. Éljünk 
minél többen, minél tovább, jobb életm
v
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V. Az egészségügyi dolgozók munkaidejének újraszabályozása 
 
 
Az Európai Bíróság a munkaidő-szervezés egyes szempontjairól szóló 2003/88/EK 
irányelv (a továbbiakban: Munkaidő-irányelv) értelmezésére kiadott ítéleteiben 
kimondta, hogy az ügyelet teljes idejét munkaidőnek kell tekinteni, azonban az 
ügyelet díjazását a tagállamok szabadon állapíthatják meg. Az Európai Bíróság a 
Vorel-ügyben 2007. januárjában meghozott ítéletében megerősítette, hogy jogszerűen 
lehet eltérő díjazást fizetni az orvosi ügyeletnek a tényleges munkával nem töltött 
részére. 
 
A hatályos magyar szabályozás nem felel meg a közösségi szabályozásnak, mert az 
ügyeletnek csak a munkával töltött részét tekinti munkaidőnek. A magyar 
szabályozást ezért összhangba kell hozni a közösségi joggal, ennek keretében 
szükséges és célszerű azzal a lehetőséggel élni, hogy az ügyeletre speciális díjazás 
kerüljön megállapításra, figyelemmel a munkavégzés intenzitására, azaz különösen 
arra, hogy az ügyeletnek nem a teljes idejében történik munkavégzés. 
 
Az Alkotmánybíróság 72/2006. (XII. 15.) AB határozata alkotmányellenesnek 
nyilvánította, és 2007. június 30. napjával megsemmisítette a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi ágazatban történő 
végrehajtásáról szóló 233/2000. (XII. 23.) Korm. rendeletnek az ügyeletre vonatkozó 
rendelkezéseit. A megsemmisített rendelkezések helyett új rendelkezéseket kell 
megalkotni 2007. június 30-ig.  
 
Szabályozás hiányában a magyar jog ellentétbe kerül, illetve ellentétben marad az 
Európai Bíróság ítéleteinek megfelelően értelmezendő közösségi joggal, illetve az 
Alkotmánybíróság döntéséből adódóan az ügyeleti munkavégzés jogi 
feltételrendszere – a megsemmisített rendelkezésekből adódóan – teljesen 
bizonytalanná válna. 
 
A munkaidőre és az ügyeletre vonatkozó rendelkezések módosítási koncepciójáról 
még folyamatban van a kormányzati egyeztetés az Egészségügyi Minisztérium, 
valamint az Mt. és a Kjt. szabályozásának előkészítéséért első helyen felelős Szociális 
és Munkaügyi Minisztérium között.  
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	Mivel a RET nem hozott döntést egyetlen régióban sem az EEFtv. 2. számú mellékletében meghatározott normatíva felosztásáról, ezért az egészségügyért felelős miniszter a „Kórháztörvény” 4. §-ának (6) bekezdése, a 361/2006. (XII. 28.) Korm. rendelet 2. és 6. §-ai, és az 54/2006. (XII. 29.) EüM. rendelet 2. §-a alapján hozza meg döntését: 
	A vizitdíj és a kórházi napidíj 2007. február 15-ei bevezetésére az alábbi jogszabályok alapján került sor: 
	 2006. évi CXV. törvény egyes, az egészségügyet érintő törvényeknek az egészségügyi reformmal kapcsolatos módosításáról; 
	 16/2007. (II. 13.) Korm. rendelet a vizitdíjjal és a kórházi napidíjjal kapcsolatos egyes kérdésekről; 
	Kihirdetésre került a minőségi és hatékony gyógyszerrendelés ösztönzéséről szóló 17/2007. (II. 13.) Korm. rendelet melynek alapelve, hogy a gyógyszerrendelési gyakorlat alapján történő értékeléshez ki kell alakítani egy olyan módszert, mellyel összehasonlíthatóvá válik a különböző gyógyszercsoportban történő gyógyszerrendelés. A tervezet szerint amennyiben az adott orvos, illetve szolgáltató eltér az azonos terápiás gyógyszercsoporton belül rendelt gyógyszerei esetében az országos átlagtól, úgy az orvost, illetve az egészségügyi szolgáltatót visszatérítési kötelezettség terheli. Az orvosi gyógyszerrendelési gyakorlat elemzése alapján a tervezetben leírt módszerrel olyan mutató számítható ki, amelynek segítségével összehasonlítható az orvosok minőségi és hatékony gyógyszerrendelése. 
	Kihirdetésre került a társadalombiztosítási támogatással rendelhető gyógyszerek kereskedelmi árréséről szóló 5/2007. (I. 24.) EüM rendelet. 


