
19/2013. (V. 24.) EMMI utasítás 

az Egészségügyi Rendszer Teljesítményértékelési Munkacsoportjáról 

hatályos: 2013.05.25 - 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontja és a központi 
államigazgatási szervekrıl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 
2010. évi XLIII. törvény 64. § (1) bekezdése alapján a következı utasítást adom ki: 

1. § Az egészségügyi rendszer teljesítményének elemzése, értékelése, a módszertan 
kidolgozása, továbbá az egészségügyi rendszer teljesítményértékelésének eljárásrendjére 
vonatkozó szabályokról szóló 36/2013. (V. 24.) EMMI rendelet szerinti átfogó és idıközi 
jelentés véleményezése, valamint az ezekhez kapcsolódó egészségpolitikai javaslatok 
kidolgozása, véleményezése érdekében határozatlan idıre létrehozom az Egészségügyi 
Rendszer Teljesítményértékelési Munkacsoportját (a továbbiakban: Munkacsoport). 

2. § (1) A Munkacsoport az 1. §-ban meghatározott feladatai körében 

a) javaslatot tesz a teljesítményértékelés specifikus elemzési területeinek meghatározásával 
kapcsolatban; 

b) véleményezi a teljesítményértékelési idıszakra vonatkozó értékelési tervet, és ennek 
keretében szükség szerint javaslatot tesz az értékelési módszertan fejlesztésére; 

c) véleményezi az átfogó és idıközi jelentés tervezetét, és annak módosítására vagy 
elfogadására javaslatot tesz; 

d) javaslatot tesz az átfogó és idıközi jelentés alapján szükséges egészségpolitikai döntések, 
intézkedések meghozatalára. 

(2) Az (1) bekezdésben megjelölt feladatok teljesítése érdekében a Munkacsoport szükség 
szerint együttmőködik az érintett minisztériumokkal, a Központi Statisztikai Hivatallal, az 
Állami Számvevıszékkel, az egészségügy és a gazdaságtudományok területén érintett 
egyetemekkel, az Egészségügyi Világszervezettel, továbbá az érintett társadalmi és civil 
szervezetekkel. 

3. § (1) A Munkacsoport állandó tagjai: 

a) az Emberi Erıforrások Minisztériuma (a továbbiakban: EMMI) Egészségpolitikai 
Fıosztályának vezetıje, 

b) az EMMI Egészségbiztosítási és Ágazati Tervezési Fıosztályának vezetıje, 

c) az EMMI Népegészségügyi Fıosztályának vezetıje, 

d) az EMMI Gyógyszerészeti Fıosztályának vezetıje, 

e) az EMMI Egészségügyi Ágazati Humán Erıforrás-stratégiai Fıosztályának vezetıje, 



f) az EMMI Egészségügyi Fejlesztéspolitikai Fıosztály vezetıje, 

g) az EMMI Stratégiai és Igazgatási Fıosztályának vezetıje, 

h) a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és Szervezetfejlesztési Intézet (a 
továbbiakban: GYEMSZI) fıigazgatója, 

i) az Országos Egészségbiztosítási Pénztár fıigazgatója, 

j) az országos tiszti fıorvos, 

k) az egészségfejlesztésért felelıs országos intézet fıigazgatója, 

vagy az a)–k) pont szerinti személyek által kijelölt egy-egy állandó képviselı. 

(2) Az (1) bekezdésben foglaltakon túl az egészségügyért felelıs miniszter (a továbbiakban: 
miniszter) írásban – a 2. § (2) bekezdésében felsorolt és az (1) bekezdés által nem érintett 
szervezetek képviselıi közül – a területért felelıs államtitkár javaslata alapján további tagokat 
kérhet fel. 

(3) Esetenként a Munkacsoport vezetıje – az ülések témájára tekintettel – tanácskozási joggal 
más ágazati képviselıt, illetve szakértıt is meghívhat. 

(4) A Munkacsoport tagjai e minıségükben végzett tevékenységükért juttatásban nem 
részesülnek. 

4. § (1) A Munkacsoport szükség szerint, de évente legalább 2 ülést tart. Az ülések 
összehívásának szükségességérıl, valamint azok idıpontjáról a Munkacsoport vezetıje dönt. 

(2) A Munkacsoport vezetıjét az egészségügyért felelıs államtitkár nevezi ki. 

(3) A Munkacsoport üléseit a Munkacsoport vezetıje vezeti, aki felelıs a feladatok 
végrehajtásának ellenırzéséért. 

(4) Az ülések szakmai és adminisztratív elıkészítését a GYEMSZI látja el. 

5. § (1) A 4. §-ban nem szabályozott kérdésekben a Munkacsoport mőködését az ügyrendje 
határozza meg. 

(2) A Munkacsoport ügyrendjét a tagok állapítják meg, és azt az elfogadásától számított 15 
napon belül jóváhagyás céljából a Munkacsoport vezetıje megküldi az egészségügyért felelıs 
államtitkárnak. 

6. § (1) A Munkacsoport a feladatait éves munkatervben állapítja meg. 

(2) A 2. §-ban foglalt, valamint az (1) bekezdés alapján megállapított feladatok elvégzésérıl a 
Munkacsoport vezetıje a tárgyévet követı év február 15-éig beszámol a miniszternek. 

7. § Ez az utasítás a közzétételét követı napon lép hatályba. 



 


