
1773/2018. (XII. 21.) Korm. határozat az egészségügyi alapellátás 2019–2022. évekre vonatkozó 

szakpolitikai programjának kidolgozásáról és az ahhoz kapcsolódó intézkedési tervről 

hatályos  2018.12.21 - 

A Kormány a lakosság egészségi állapotának javítása és az egészségügyi alapellátás fejlesztése 

érdekében 

1. jóváhagyja az egészségügyi alapellátás 1. melléklet szerinti intézkedési tervét és felhívja az emberi 

erőforrások miniszterét, hogy ennek alapul vételével dolgozza ki az egészségügyi alapellátás 2019–

2022. évekre vonatkozó szakpolitikai programját; 

Felelős: emberi erőforrások minisztere 

Határidő: 2019. február 28. 

2. felhívja az emberi erőforrások miniszterét és a pénzügyminisztert, hogy az 1. pont szerinti 

szakpolitikai program megvalósítása érdekében működjenek együtt az egyes intézkedések 

végrehajtásához szükséges költségvetési források tervezése és azok biztosítása érdekében a 

rendelkezésre álló források figyelembevételével; 

Felelős: emberi erőforrások minisztere 

pénzügyminiszter 

Határidő: folyamatos 

3. egyetért azzal, hogy az egészségügyi alapellátás 2019–2022. évekre vonatkozó szakpolitikai 

programja keretében az emberi erőforrások minisztere 

a) gondoskodik – az Egészségügyi Szakmai Kollégium illetékes tagozatainak bevonásával – a 

háziorvosi alapellátás hatásköri listájának összeállításáról, 

b) meghatározza a jelenleg a járóbeteg-szakellátás körébe tartozó, az alapellátásban is végezhető 

szolgáltatások körét, a meghatározott szolgáltatások egészségügyi alapellátásban való végzéséhez 

szükséges személyi és tárgyi feltételeket, 

c) gondoskodik a járóbeteg-szakellátás körébe tartozó, az alapellátásban is végezhető szolgáltatások 

végzéshez szükséges alapellátási licenc és emelt szintű jártasság kereteinek jogszabályi rögzítéséről; 

Felelős: emberi erőforrások minisztere 

Határidő: 2019. február 28. 

4. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy készítsen előterjesztést a jelenleg a járóbeteg-

szakellátás körébe tartozó, az alapellátásban is végezhető szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból 

történő finanszírozásáról; 

Felelős: emberi erőforrások minisztere 

Határidő: 2019. február 28. 



5. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy gondoskodjon az egészségügyi alapellátásban 

működő praxisközösségek és praxisok közti együttműködések folyamatos szakmai és operatív 

támogatásáról; 

Felelős: emberi erőforrások minisztere 

Határidő: 2019. június 30. 

6. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy 

a) mérje fel egy, az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térhez kapcsolódó egységes alapellátási 

szoftver kialakításának feltételeit, 

b) gondoskodjon róla, hogy a törzskartonhoz kapcsolódó egészségi állapotfelmérés országos 

bevezetésének időpontja a monitorozás tapasztalatainak ismeretében kerüljön meghatározásra, 

c) gondoskodjon a működő praxisközösségek tevékenységének, működési formáinak 

monitorozásáról, 

d) készítsen beszámolót a Kormány részére a praxisközösségek helyzetéről, tapasztalatairól, a 

lehetséges fejlesztési irányokról; 

Felelős: emberi erőforrások minisztere 

Határidő: az a)–c) alpont tekintetében 2019. március 31. 

a d) alpont tekintetében 2019. június 30. 

7. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy vizsgálja meg az egészségügyi alapellátás humán 

erőforrása utánpótlásának lehetőségeit, ennek keretében 

a) az egészségügyi képzést folytató egyetemek bevonásával az alapellátás hangsúlyának növelését az 

általános orvosképzés keretében, a háziorvosi praxisokban tartott gyakorlatok arányának növelését, 

valamint az általános orvosképzés képzési és kimeneti követelményeinek módosítását, 

b) a háziorvosi rezidensképzésben a kis településeken, valamint a kedvezményezett járások 

településein végzett praxisgyakorlatok arányának növelését, 

c) az a) és b) pontokban foglalt beavatkozásokhoz szükséges tárgyi és személyi feltételeket, az ehhez 

kapcsolódó költségigényt, 

d) a pénzügyminiszter bevonásával az a) és b) alpontban foglalt beavatkozások feltételeinek 

biztosításához szükséges pénzügyi források mértékét; 

Felelős: emberi erőforrások minisztere 

pénzügyminiszter 

Határidő: 2019. február 28. 

8. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy készítsen előterjesztést 



a) az egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó adminisztratív terhek csökkentésének, valamint az 

ehhez kapcsolódó jogszabályi dereguláció lehetőségeiről, 

b) a kedvezményezett településeken működő egészségügyi alapellátási szolgálatok 

többletterhelésének kompenzációját és az ilyen településen élők egészségügyi alapellátáshoz való 

hozzáférését szolgáló finanszírozási megoldásról, 

c) az egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó ügyeletek fejlesztésére vonatkozóan, ennek során 

térjen ki az egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó ügyeletek, háziorvosi ügyeletek, központi 

ügyeletek országos helyzetének bemutatására, beleértve az egyes járásokhoz, településekhez 

kapcsolódóan az ügyeleti szolgáltatókra, azok finanszírozására, az ellátandó lakosság számára, az 

ellátott esetekre, a szolgáltatást biztosító szakemberekre vonatkozó adatokat; 

Felelős: emberi erőforrások minisztere 

Határidő: 2019. január 31. 

9. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy vizsgálja meg 

a) a foglalkozás-egészségügyi rendszer megújításának lehetőségét, ennek keretében a szakmai 

minimumfeltételeket és a foglalkozás-egészségügyi kompetenciákat, valamint a háziorvosi 

rendszerrel való informatikai összeköttetés megvalósíthatóságát, 

b) a lakosság megelőzésben, a szervezett népegészségügyi valamint a háziorvos által végzett alkalmi 

szűréseken történő részvételének ösztönzésének lehetőségét, ideértve a lakossági ösztönző és 

motivációs rendszer bevezetésének lehetőségét az egészségügyi ellátásban, járulékkedvezmények 

területén. 

Felelős: emberi erőforrások minisztere 

Határidő: 2019. február 28. 

1. melléklet az 1773/2018. (XII. 21.) Korm. határozathoz 

Az egészségügyi alapellátás intézkedési terve a 2019–2022. évekre 

1. Az egészségügyi alapellátáson belül a lakossági szükségleteknek megfelelően meg kell határozni az 

ellátási formákhoz kapcsolódó hatásköröket és az alapellátást biztosító egészségügyi szakemberek 

számára a feladatok ellátásához szükséges kompetenciákat. 

2. A hatáskörökhöz és elvárt kompetenciákhoz illeszkedően meg kell határozni az egészségügyi 

alapellátás minimumfeltételeit. 

3. Meg kell határozni az egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátás pontos feladatkörét, 

biztosítani kell azoknak a sürgősségi ellátások rendszerébe való illeszkedését, továbbá az ügyeleti 

tevékenység ellátása során gondoskodni kell a humán erőforrás hatékony felhasználásáról. 

4. A népegészségügyi célok teljesülése érdekében meg kell teremteni az alapellátás és a járóbeteg-

szakellátás egyes szereplői közötti szorosabb együttműködést. 



5. Az egészségügyi ellátásban erősíteni kell a prevenciós szemléletet, ösztönözni kell a lakossági 

egészségi állapotfelmérést és a lakosság egészség iránti motivációját. 

6. Az egészséges életmóddal és az egészségügyi ellátás igénybevételével kapcsolatos egészségtani 

ismereteket integrálni kell a köznevelésbe. 

7. Az egészségügyi felsőoktatási képzést és felsőfokú szakirányú szakképzést annak megfelelően kell 

fejleszteni, hogy azok elősegítsék a megfelelő szakember-utánpótlást az egészségügyi alapellátásban, 

valamint elősegítsék a prevenciós szemlélet elterjedését. 

8. Ösztönözni kell az egyes alapellátási szolgálatok együttműködését, a praxisközösségek kialakítását, 

valamint az együttműködések szervezeti kereteinek megszilárdulását. 

9. Az egészségügyi alapellátásban az elvárt feladatokhoz rendelt korszerű eszközpark használatával, 

informatikai döntéstámogatás és tudásmenedzsment biztosításával minőségi ellátást támogató 

informatikai környezetet és infrastruktúrát kell kialakítani. 

10. Az egyértelmű betegutak és a hatékony feladatellátás érdekében szükséges az egészségügyi 

alapellátás adminisztratív előírásainak egyszerűsítése és az alapellátási szolgáltatók gazdálkodását 

segítő intézkedések bevezetése. 

11. Az egészségügyi alapellátás finanszírozását át kell alakítani a definitív ellátások arányának 

növelése és a prevenciós szemlélet érvényesülése érdekében. Ennek keretében a teljesítmény-alapú 

indikátorrendszert felül kell vizsgálni és új finanszírozási ösztönzőket kell bevezetni. 

12. Az egészségügyi alapellátás egységes szakmai támogatása érdekében országos alapellátási 

szakmai központot kell működtetni. Az egységes szakmai támogatáshoz kapcsolódóan az 

Egészségügyi Szakmai Kollégium tagozatainak alapellátással kapcsolatos feladatait szakmai és 

szervezeti szinten össze kell hangolni. 

 


