
2123/2017. (XII. 29.) Korm. határozat a hazai orvostechnológiai ipar fejlesztéséről 

hatályos: 2017.12.29 - 

A Kormány a Magyarországon 100 éve ipari termelést folytató, 2018-ban centenáriumát 

ünneplő, jelentős hazai innovációs potenciállal bíró orvostechnológiai ipar fejlesztése 

érdekében felhívja 

1. az emberi erőforrások miniszterét, hogy a hazai közfinanszírozott egészségügyi 

ellátórendszer orvostechnológiai eszközszükségletét a 2018–2020. időszakra vonatkozóan 

mérje fel; 

Felelős: emberi erőforrások minisztere 

Határidő: 2018. május 1. 

2. a nemzetgazdasági minisztert, hogy az emberi erőforrások minisztere bevonásával az 1. 

pont szerinti felmérés keretében az orvostechnológiai eszközök kínálati bázisának 

feltérképezése érdekében mérje fel azokat az innovatív, hazai gyártóbázison fejlesztés alatt álló 

vagy már előállított orvostechnológiai termékeket, amelyek piacra vihetők mind a hazai ellátó 

rendszerben, mind exportképes termékként; 

Felelős: nemzetgazdasági miniszter 

emberi erőforrások minisztere 

Határidő: 2018. május 1. 

3. az emberi erőforrások miniszterét, hogy a nemzetgazdasági miniszter bevonásával a 

2017/745 és a 2017/746 európai parlamenti és tanácsi rendeletekben meghatározott 

termékazonosító és nyomon követési rendszer működtetése érdekében készítsen ütemtervet és 

a bevezetéshez szükséges forrásokat mérje fel; 

Felelős: emberi erőforrások minisztere 

nemzetgazdasági miniszter 

Határidő: 2018. október 31. 

4. a külgazdasági és külügyminisztert, hogy az MNKH Magyar Nemzeti Kereskedőház 

Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a szakmai szervezetek bevonásával vizsgálja meg 

azokat az ágazatspecifikus eszközöket, amelyek segítségével a hazai orvostechnológiai ágazat 

versenyképes termékeinek külföldi piacra történő eljuttatása elősegíthető; 

Felelős: külgazdasági és külügyminiszter 

Határidő: 2018. május 1. 

5. az emberi erőforrások miniszterét, hogy a nemzetgazdasági miniszter bevonásával az 

orvostechnológiai ipar várható munkaerő-szükségletét figyelembe véve dolgozzon ki 



cselekvési tervet a vonatkozó mérnökképzés és szakképzés hiányterületeinek fejlesztésére, 

különös tekintettel a duális képzésre; 

Felelős: emberi erőforrások minisztere 

nemzetgazdasági miniszter 

Határidő: 2018. október 31. 

6. a katasztrófák elleni védekezésért való felelősségi körében eljáró belügyminisztert, hogy a 

nemzetgazdasági miniszter és az emberi erőforrások minisztere bevonásával határozza meg a 

szükségleteknek megfelelő orvostechnológiai innovatív hazai fejlesztéssel és gyártással 

megvalósítható mobil biolabor rendszerigényeket, és határozza meg az ehhez szükséges 

költségek és források nagyságát a meglévő keretek között; 

Felelős: belügyminiszter 

nemzetgazdasági miniszter 

emberi erőforrások minisztere 

Határidő: 2018. április 30. 

7. a nemzetgazdasági minisztert, hogy a Miniszterelnökséget vezető miniszter bevonásával 

vizsgálja meg az ágazati szereplők együttműködésének megerősítésével az orvostechnológiai 

ipar fejlődése számára fontos inkubációs feladatok várható költségeit, a Miniszterelnökséget 

vezető miniszter pedig tegyen javaslatot a megvalósítás módjára. 

Felelős: nemzetgazdasági miniszter 

Miniszterelnökséget vezető miniszter 

Határidő: 2018. február 20. 

Orbán Viktor s. k., 

miniszterelnök 

 


