
Tervezet 

A belügyminiszter 

 

…/2022. (…) BM rendelete 

 

egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 

 

Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 18. § (2) bekezdés j) pontjában 

kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 

24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 26. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, 

a 2. alcím és az 1. melléklet tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. 

§ (2) bekezdés g) pont ga) alpontjában és x) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány 

tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 

26. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, 

a 3. alcím tekintetében az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 18. § (2) 

bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és 

hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 26. pontjában 

meghatározott feladatkörömben eljárva, 

a 4. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés i) 

pont ie) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről 

szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 26. pontjában meghatározott 

feladatkörömben eljárva, 

a következőket rendelem el: 

 

1. A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) 

EüM rendelet módosítása 

 

1. § 

 

A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM 

rendelet (a továbbiakban: R1.) 16. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés 

lép: 

 

(A területi szakmai vezető a következő feladatokat látja el:) 

 

„c) segíti a betegellátás koordinációját, együttműködik a helyettesítések, ügyeleti beosztások 

kialakításában az állami mentőszolgálattal egyeztetve,” 

 

2. § 

 

Az R1. a következő 17/A-C. §-sal egészül ki: 

 

„17/A. § (1) Az OKFŐ a háziorvosi körzetek kialakítása során a (2) és (3) bekezdés szerinti 

ellátásbiztonsági és gazdaságossági szempontokat veszi figyelembe. 

 

(2) A háziorvosi körzetben ellátott lakosságszámnak 

a) házi gyermekorvosi körzet esetén legalább 600 főt, 

b) felnőtt és vegyes háziorvosi körzet esetén legalább 1200 főt 

el kell érnie. 
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(3) A háziorvosi körzetek kialakítása során figyelembe kell venni a helyi sajátosságokat, a 

lakosság területi eloszlását, valamint azt az egyenlő területi elosztás és az ellátáshoz való 

egyenlő hozzáférés biztosításával kell elvégezni. 

 

17/B. § Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény (a továbbiakban: Eatv.) 

20. § (2) bekezdése szerinti határidő 60 nap. 

 

17/C. § Az Eatv. 21. §-a szerinti időpont 2028. január 1.” 

 

2. Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről 

szóló 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet módosítása 
 

3. § 

 

Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 

60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet (a továbbiakban: R2.) a következő 5/A. §-sal egészül ki: 

 

„5/A. § (1) Az Eütv. 92/A. § (1) bekezdése szerinti városi kórház a belgyógyászat, a sebészet, 

a szülészet-nőgyógyászat és a sürgősségi betegellátó egységben szervezett szakellátás szakmák 

közül legalább kettőben a részére irányadó progresszivitási szinten az adott szakmában 

egészségügyi ellátást nyújt. 

 

(2) Az Eütv. 92/A. § (2) bekezdése szerinti vármegyei kórház az alábbi szakmák közül legalább 

ötben a részére irányadó progresszivitási szinten az adott szakmában egészségügyi ellátást 

nyújt: 

1. belgyógyászat 

2. endokrinológia, anyagcsere és diabetológia 

3. gasztroenterológia 

4. nefrológia 

5. sebészet 

6. szülészet- nőgyógyászat 

7. csecsemő- és gyermekgyógyászat 

8. fül-orr- gégegyógyászat 

9. szemészet 

10. bőr- és nemibeteg-ellátás 

11. neurológia 

12. stroke ellátás 

13. ortopédia 

14. traumatológia 

15. urológia 

16. klinikai onkológia 

17. aneszteziológia 

18. intenzív ellátás 

19. pszichiátria 

20. kardiológia 

21. sürgősségi betegellátó egységben szervezett szakellátás” 

 

4. § 

 

Az R2. 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul. 
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3. Az egészségügyi ellátás folyamatos működtetésének egyes szervezési kérdéseiről szóló 

47/2004. (V. 11.) ESzCsM rendelet módosítása 

 

5. § 

 

(1) Az egészségügyi ellátás folyamatos működtetésének egyes szervezési kérdéseiről szóló 

47/2004. (V. 11.) ESzCsM rendelet (a továbbiakban: R3.) 15. §-a a következő (4a) bekezdéssel 

egészül ki: 

 

„(4a) A (3) bekezdés b) pontja szerinti azonos telephelyű ügyeleti helyszíneket az Országos 

Mentőszolgálat (a továbbiakban: OMSZ) határozza meg. 

 

(2) Az R3. 15. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(5) Központi ügyelet az érintett háziorvosi körzetek lakosságának folyamatos vagy 

meghatározott időben történő alapellátási szintű sürgősségi ellátása, az adott területet ellátó 

mentőszolgálattal együttműködve, amelyet az Országos Mentőszolgálat (a továbbiakban: 

OMSZ) és a területi kollegiális szakmai vezető közreműködésével az a városi kórház alakít ki, 

amelynek ellátási területéhez az adott járás tartozik.” 

 

(3) Az R3. 15. §-a következő (8a)-(8d) bekezdéssel egészül ki: 

 

„(8a) Az OMSZ a háziorvosi, házi gyermekorvosi részvételével működő ügyeletet hétköznap 

16:00-22:00 óráig, hétvégén és ünnepnapokon 08:00-14:00 óráig biztosítja. A területi ellátási 

kötelezettséggel működő háziorvosi, házi gyermekorvosi szolgálatban dolgozó háziorvos, házi 

gyermekorvos az ügyeleti szolgálatban – a (8b) és (8c) bekezdésben foglaltak 

figyelembevételével – havonta legfeljebb 2 alkalommal részt vesz. Az ügyelet helyszíne az 

OMSZ által a járás területén megjelölt ügyeleti helyszín. 

 

(8b) A (8a) bekezdése szerinti ügyeleti ellátásban – a háziorvos, házi gyermekorvos ügyeleti 

idejében – a 16. § szerinti feladatokat a háziorvos, házi gyermekorvos által foglalkoztatott 

ápoló, gyermekápoló látja el. 

 

(8c) A területi ellátási kötelezettséggel működő háziorvosi, házi gyermekorvosi szolgálatban 

dolgozó háziorvos, házi gyermekorvos a (8a) bekezdés szerinti ügyeleti ellátást helyettesítéssel 

is elláthatja. Helyettesítés esetén a (8b) bekezdésben foglaltakat úgy kell alkalmazni, hogy a 

helyettesítő háziorvosi, házi gyermekorvosi szolgálat ápolója, gyermekápolója, asszisztense 

vesz részt az ügyeleti feladatokban. 

 

(8d) Az OMSZ által biztosított háziorvosi ügyelet hétköznap 22:00-08:00 óráig, hétvégén és 

ünnepnap 14:00-08:00 óráig tart.” 

 

6. § 

 

Az R3. a következő 24. §-sal egészül ki: 

 

„24. § Az egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló …/2022. (…) 

BM rendelettel megállapított 15. § (4a) és (5), (8a)-(8d) bekezdésében foglaltakat 2024. február 

29-ig csak abban az esetben kell alkalmazni, ha az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. 
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törvény és az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény értelmében az OMSZ 

látja el az egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi és házi gyermekorvosi ügyeleti 

ellátást, egyéb esetekben a 2022. december 31-én hatályos rendelkezések az irányadók.” 

 

7. § 

 

Az R3. 

a) 15. § (6) bekezdésében az „önkormányzattal, illetve intézményével” szövegrész helyébe az 

„OMSZ-szal” szöveg, 

b) 18. § (2) bekezdésében az „Országos Mentőszolgálat (a továbbiakban: OMSZ) szövegrész 

helyébe az „OMSZ” szöveg 

lép. 

 

4. Az orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek, és az egészségügyi felsőfokú szakirányú 

szakképesítéssel rendelkezők folyamatos továbbképzéséről szóló 64/2011. (XI. 29.) 

NEFMI rendelet módosítása 

 

8. § 

 

Az orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek és az egészségügyi felsőfokú szakirányú 

szakképesítéssel rendelkezők folyamatos továbbképzéséről szóló 64/2011. (XI. 29.) NEFMI 

rendelet (a továbbiakban: R4.) a következő 10/A. §-sal egészül ki: 

 

„10/A. § (1) Az orvos, illetve egészségügyi felsőfokú szakirányú szakmai képzés során szerzett 

szakorvosi képzettséggel rendelkező továbbképzésre kötelezettnek a 8. § (1) bekezdés szerinti 

gyakorlati továbbképzés teljesítésének igazolásához havonta 20 óra gyakorlati időt kell az 

Országos Kórházi Főigazgatóság (a továbbiakban: OKFŐ) honlapján feltüntetett, a 

továbbképzéshez szükséges szakmai és technikai feltételek biztosítására alkalmas 

közfinanszírozott egészségügyi szolgáltatók közül annál az egészségügyi szolgáltatónál 

letöltenie a szakképesítése (szakképesítései) szerinti szakterületnek megfelelő munkakörben, 

amellyel a továbbképzésre kötelezett a gyakorlat teljesítéséről megállapodott.  

 

(2) Az (1) bekezdés szerinti rendelkezéseket azon továbbképzésre kötelezett esetében kell 

alkalmazni, aki nem közfinanszírozott, nem állami vagy nem önkormányzati fenntartású vagy 

tulajdonú egészségügyi szolgáltatónál főállásban, teljes munkaidejű jogviszonyban végez 

egészségügyi tevékenységet. A gyakorlat teljesítése során végzett a továbbképzésre kötelezett 

az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény (a továbbiakban: Eszjtv.) 

szerinti egészségügyi szolgálati jogviszonyban áll, egyebekben egészségügyi tevékenységét az 

(1) bekezdés szerinti megállapodás szerint végzi. 

 

(3) A (1) bekezdés szerinti továbbképzésre kötelezett a gyakorlati időt kizárólag ügyeleti 

feladatellátással is teljesítheti. Az így teljesített, a továbbképzési kötelezettség teljesítéséhez 

szükséges gyakorlati idő mértéke havonta 10 óra. 

 

(4) A (1) bekezdés szerinti gyakorlat teljesítésével szerzett pontokból a továbbképzési ciklus 

alatt, a továbbképzési kötelezettség teljesítése érdekében összesen 50 pont számítható be. A 

gyakorlat időtartamának igazolására a 8. § (2) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni. 

 

(5) Az (1)-(4) bekezdés szerinti rendelkezéseket  
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a) a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM 

rendelet szerint háziorvosi tevékenységet végzők, 

b) a rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél működő egészségügyi szolgáltatók és 

foglalkoztatottjai, valamint  

c) a honvédelmi miniszter irányítása alá tartozó egészségügyi szolgáltató és foglalkoztatottjai 

esetében  

nem kell alkalmazni. 

 

(6) A gyakorlati továbbképzés (1) és (3) bekezdés szerinti teljesítése során a továbbképzésre 

kötelezett jogaira és kötelezettségeire az Eszjtv. szabályait kell megfelelően alkalmazni azzal, 

hogy a gyakorlati továbbképzés keretében történő munkavégzési kötelezettség időtartama alatt 

a kötelezett az egyéb munkavégzési kötelezettsége alól mentesül. A gyakorlati továbbképzés 

keretében létrejövő jogviszonyra nem kell alkalmazni az Eszjtv. 4. § (1)-(5) bekezdése szerinti 

összeférhetetlenségi szabályokat.” 

 

9. § 

 

Az R4. A következő 16/A. §-sal egészül ki: 

 

„16/A. § Az egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletről szóló …/2022. (….) BM 

rendelettel megállapított 10/A. §-ban foglaltakat a 2023. január 1-jén folyamatban lévő 

továbbképzési időszakok esetében nem kell alkalmazni.” 

 

5. Záró rendelkezések 

 

10. § 

 

Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba. 
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1. melléklet a …/2022. (…) BM rendelethez 

 

1. Az R2. 2. melléklet „Központi ügyelet”, „Szakmakód: 4601” megjelölésű részében foglalt 

táblázatot megelőző rendelkezése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„Központi ügyeleti ellátás 

Központi ügyelet: a kórházon kívüli sürgősségi ellátás végzésére létrehozott egység, amely több 

háziorvosi körzet lakosságának folyamatos vagy meghatározott időben történő alapellátási 

szintű sürgősségi ellátását végzi az adott területet ellátó mentőszolgálattal együttműködve.  

 

2. Az R2. 2. melléklet „Központi ügyelet”, „Szakmakód: 4601” megjelölésű részében foglalt 

táblázat „Személyi feltételek” megjelölésű része helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„ 
 Személyi feltételek:   

 1. Szakorvos/nem szakorvos [a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 

4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben előírt feltételekkel] 40 000 ellátandó lakosságszámig 

 1 

 40 001-200 000 között ellátandó lakosságszám esetén  + 1 

 200 000 ellátandó lakosságszám felett  

Amennyiben a kórházi sürgősségi osztály és az alapellátási ügyelet egy belépési ponton, azonos 

telephelyen működik, és azonos működtetővel végzi a tevékenységeket, akkor a +1 fő biztosítása 

alól mentesül. 

 + 1 

 2. Szakdolgozó   

Ápoló (OKJ)/körzeti ápoló/körzeti, közösségi szakápoló/felnőtt szakápoló/mentőápoló/diplomás 

ápoló/egyetemi okleveles ápoló/mentőtiszt  

200 000 ellátandó lakosságszám felett 

 1 + 1 

 3.Egyéb  

Gépkocsivezető 

 1 

Az Országos Mentőszolgálat által biztosított ügyeleti időszakra vonatkozó személyi feltételek:   

 1. Szakorvos [a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) 

EüM rendeletben előírt feltételekkel] helyszínen vagy telefonos konzultáció útján  

 1 

 2. Szakdolgozó   

a. mentőtiszt vagy okleveles kiterjesztett hatáskörű ápoló    1  

b. ápoló (OKJ)/körzeti ápoló/körzeti, közösségi szakápoló/felnőtt 

szakápoló/mentőápoló/diplomás ápoló/egyetemi okleveles ápoló) érvényes PÁV I. vizsgával 

 1 

” 

 


