94/2013. (III. 29.) Korm. rendelet
egyes egészségügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról1
hatályos: 2013.03.30 - 2013.03.31

Tartalom (módositott rendeletek):
Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztésérıl szóló 2006. évi CXXXII. törvény
végrehajtásáról szóló 337/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet
• Az ellátási terület módosítására irányuló kérelem esetén az OTH 90 napon belül dönt
• ezt a folyamatban levı ügyekre is alkalmazni kell
• A fekvıbeteg-szakellátásban finanszírozható szakmák köre
o bıvült:
 20. gyermek palliatív ellátás
o Módosult:
 11. gerincsérültek rehabilitációja szövegrész helyébe a 11.
gerincvelısérültek rehabilitációja
 18. kórházi szakápolás szövegrész helyébe a 18. szakápolás
 19. hospice szövegrész helyébe a 19. felnıtt hospice ellátás szöveg
o törölt:
 11. invazív kardiológia
• Járóbeteg-szakellátásban finanszírozható szakmák köre (Az egészségbiztosító az
alábbi szakmákra/szaktevékenységekre köthet finanszírozási szerzıdést ) változott:
o Törölt:
 35. fejfájás szakrendelés
 59. reumatológiai rehabilitáció
A közszolgálati tisztviselık képesítési elıírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet
Az államigazgatási szerveknél egyes feladatkörökhöz meghatározott végzettségek és
szakképzettségek, illetve szakirányú szakképesítések listája változott:
• Országos tisztifıorvos:
o törölt: higiénikus orvos
o új: belgyógyászat, csecsemı- és gyermekgyógyászat, gasztroenterológia,
háziorvostan, kardiológia, klinikai onkológia, neurológia, pszichiátria,
reumatológia, szülészet-nıgyógyászat, tüdıgyógyászat szakorvosi,
egészségügyi menedzser képesítés
• Helyettes országos tisztifıorvos:
o törölt: higiénikus orvos
Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi
szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv
kijelölésérıl szóló 323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet
Az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeirıl, valamint a mőködési
engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet

A Kormány
az egészségügyi ellátórendszer fejlesztésérıl szóló 2006. évi CXXXII. törvény 16. § (14)
bekezdés d) és f) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az 5. § tekintetében a közszolgálati tisztviselıkrıl szóló 2011. évi CXCIX. törvény 259. § (1)
bekezdés 14. pontjában,
a 6. § a) pontja tekintetében az egészségügyrıl szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1)
bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 6. § b) pontja tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti
jogalkotói hatáskörében,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a
következıket rendeli el:
1. § Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztésérıl szóló 2006. évi CXXXII. törvény
végrehajtásáról szóló 337/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 6. §-a a
következı (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A Tv. 5/B. § (1) bekezdése alapján indult eljárásokban az OTH az eljárás megindításától
számított 90 napon belül dönt.”
Az ellátási terület módosítása
6. § (1)72 Az ellátási területnek a Tv. 5/B. §-a alapján történı módosítása tárgyában az OTH
jár el.
(2)73 A Tv. 5/B. §-a szerinti módosítást a kapacitást érintı módosulással egyidejőleg kell
átvezetni a nyilvántartáson.
(3)74 Abban az esetben, ha az egészségügyi szolgáltató mőködési engedélyének változása
miatt a szolgáltató számára megállapított ellátási terület módosítása, illetve kapacitás
átcsoportosítás szükséges, a Tv. 5/B. § (4) bekezdése alapján az OTH hivatalból módosítja a
szolgáltató ellátási területét, illetve a Tv. 7. § (11) bekezdése alapján átcsoportosítja a
kapacitást azzal, hogy – amennyiben szükséges – egyidejőleg módosítani kell az érintett
egészségügyi szolgáltatók ellátási területeit is.
(4)75
(5)76 Az ellátási területet a szakmai szervezeti egység vonatkozásában is meg lehet állapítani.
(6)77
(6a)78 A nappali ellátáshoz, illetve nappali kórházi ellátáshoz tartozó ellátási terület
a) amennyiben a nappali ellátást, illetve nappali kórházi ellátást nyújtó egészségügyi
szolgáltató azonos szakmában aktív, illetve rehabilitációs fekvıbeteg-szakellátást is nyújt,
akkor az azonos szakma szerinti fekvıbeteg-szakellátás ellátási területével,
b) amennyiben a nappali ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató azonos szakmában csak
járóbeteg-szakellátást nyújt, akkor az azonos szakma szerinti járóbeteg-szakellátás ellátási
területével, illetve több szakmát érintı ellátás nyújtása esetén ezen szakmák közül a járóbetegszakellátásban megállapított legnagyobb területet lefedı ellátási területtel
egyezik meg.
(7)79 Az ellátási terület megállapításának eljárásában az egészségügyi államigazgatási szerv
döntésének fellebbezéssel meg nem támadott rendelkezései tekintetében beáll a jogerı, ha a
döntés egyes rendelkezései ellen nyújtottak be fellebbezést, és a fellebbezés elbírálása nem
hat ki a fellebbezéssel meg nem támadott rendelkezésekre.
(8)80 A Tv. 1. § (2) bekezdés i) pont ic) alpontja szerinti finanszírozott szolgáltatási
egységekre vonatkozó kapacitásadatokat az OTH megkeresésére vele az OEP közli.
2. § A Kr. a következı 17/E. §-sal egészül ki:

„17/E. § (1) Az egyes egészségügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 94/2013.
(III. 29.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr8.) megállapított 6. § (4) bekezdését a
Módr8. hatálybalépésekor folyamatban lévı ügyekben is alkalmazni kell.
(2) A Módr8. által módosított 2. és 3. számú mellékletben foglaltaknak, valamint az ahhoz
kapcsolódó szakmakódoknak a Módr8. hatálybalépésekor érvényes finanszírozási
szerzıdéseknek 2013. július 1-jétıl kell megfelelniük.”
3. § A Kr. 2. számú melléklet (A fekvıbeteg-szakellátásban finanszírozható szakmák köre ) „B)
Krónikus fekvıbeteg-szakellátás” része a következı 20. ponttal egészül ki:
„20. gyermek palliatív ellátás”
4. § (1) A Kr. 2. számú melléklet „B) Krónikus fekvıbeteg-szakellátás” részében
a) a „11. gerincsérültek rehabilitációja” szövegrész helyébe a „11. gerincvelısérültek
rehabilitációja” szöveg,
b) a „18. kórházi szakápolás” szövegrész helyébe a „18. szakápolás” szöveg,
c) a „19. hospice” szövegrész helyébe a „19. felnıtt hospice ellátás” szöveg
lép.
(2) Hatályát veszti a Kr.
a) 2. számú melléklet „A) Aktív fekvıbeteg szakellátás” részében a „11. invazív kardiológia”
szövegrész,
b) 3. számú mellékletében (Járóbeteg-szakellátásban finanszírozható szakmák köre
Az egészségbiztosító az alábbi szakmákra/szaktevékenységekre köthet finanszírozási
szerzıdést ) a „35. fejfájás szakrendelés” szövegrész, és
c) 3. számú mellékletében az „59. reumatológiai rehabilitáció” szövegrész.

5. § (1) A közszolgálati tisztviselık képesítési elıírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm.
rendelet 3. melléklet (Az államigazgatási szerveknél egyes feladatkörökhöz meghatározott
végzettségek és szakképzettségek, illetve szakirányú szakképesítések) 70. pontjában (70.35
Közegészségügyi-járványügyi, környezet- és település-egészségügyi hatósági és megelızı,
népegészségügyi, egészségvédelmi, egészségmegırzési és -megelızési, valamint
egészségügyi igazgatási, koordinációs és hatósági feladatkör
Kiemelt munkakörben az I. besorolási osztályban:)
a) az
„Országos tisztifıorvos: általános orvos vagy higiénikus orvos vagy fogorvos szakképzettség
és közegészségtan-járványtan, vagy megelızı orvostan és népegészségtan szakorvosi
képesítés.” szövegrész helyébe az
„Országos tisztifıorvos: általános orvos vagy fogorvos szakképzettség és közegészségtanjárványtan, vagy megelızı orvostan és népegészségtan, vagy belgyógyászat, vagy csecsemıés gyermekgyógyászat, vagy gasztroenterológia, vagy háziorvostan, vagy kardiológia,
vagy klinikai onkológia, vagy neurológia, vagy pszichiátria, vagy reumatológia, vagy
szülészet-nıgyógyászat, vagy tüdıgyógyászat szakorvosi, valamint egészségügyi
menedzser képesítés.” szöveg,
b) a
„Helyettes országos tisztifıorvos: általános orvos vagy higiénikus orvos vagy fogorvos
szakképzettség és közegészségtan-járványtan, vagy megelızı orvostan és népegészségtan
szakorvosi képesítés.” szövegrész helyébe a
„Helyettes országos tisztifıorvos: általános orvos vagy fogorvos szakképzettség és
közegészségtan-járványtan, vagy megelızı orvostan és népegészségtan szakorvosi képesítés.”
szöveg
lép.

(2) Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi
szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv
kijelölésérıl szóló 323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 8. § (4) bekezdésében a
„tisztifıorvosként olyan közszolgálati tisztviselık foglalkoztathatók” szövegrész helyébe a
„tisztifıorvosként – ide nem értve az országos tisztifıorvost – olyan közszolgálati tisztviselık
foglalkoztathatók” szöveg lép.
(4)23 Az OTH-ban, és annak szakmai irányítása alatt álló fıvárosi és megyei
kormányhivatalok népegészségügyi szakigazgatási szerveiben, a járási népegészségügyi
intézetekben tisztiorvosként, tisztifıorvosként olyan közszolgálati tisztviselık
foglalkoztathatók, akik rendelkeznek megelızı orvostan és népegészségtan szakvizsgával
vagy közegészségtan-járványtan szakvizsgával, illetve a sugár-egészségügyi decentrumokban
foglalkoztatott tisztiorvosok esetén sugáregészségtan szakvizsgával, vagy vállalják a
kinevezést követı 5 éven belül ezen szakvizsgák valamelyikének letételét.

6. § Hatályát veszti
a) az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeirıl, valamint a mőködési
engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet 14/A. §-a, és
Mőködési engedély módosítása a szolgáltatónál bekövetkezett változás miatt
14/A. §58 (1) Ha az egészségügyi szolgáltatást nyújtó költségvetési szervet a fenntartó az
államháztartásról szóló törvény alapján megszünteti, és a feladatra új szervezetet hoz létre,
akkor az új egészségügyi szolgáltató a cégnyilvántartásba történı bejegyzése iránti kérelme
elıterjesztésével egyidejőleg errıl az egészségügyi államigazgatási szervet értesíti.
Amennyiben a gazdálkodó szervezeti formában mőködı egészségügyi szolgáltató
megszüntetésével költségvetési szervet alapítanak az államháztartásról szóló törvény alapján,
akkor a költségvetési szerv megalapításáról szóló fenntartói döntésrıl a megszüntetéssel
érintett egészségügyi szolgáltató haladéktalanul értesíti a mőködési engedélyt kiadó
államigazgatási szervet.
(2) Amennyiben az (1) bekezdés szerinti új egészségügyi szolgáltató az egészségügyi
szolgáltatást kapacitásszerkezetének változtatása nélkül, azonos tárgyi és személyi
feltételekkel biztosítja, úgy a cégnyilvántartásba történt bejegyzését, illetve az Alapító Okirat
fenntartói elfogadását követıen az egészségügyi államigazgatási szerv a mőködési engedélyt
kérelemre módosítja.

b) az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási
feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelölésérıl szóló
323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 5. § (3) bekezdése.
(3)11 Az országos tisztifıorvos, valamint az OTH gazdasági vezetıjének állása pályázat útján
tölthetı be.
7. § Ez a rendelet a kihirdetését követı napon lép hatályba.
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A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2013.
március 31. napjával.

