
24/2014. (IV. 4.) EMMI rendelet a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi 
tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet, valamint a háziorvosok indikátor 
alapú teljesítményértékeléséről és az orvosok gyógyszerrendelése értékelésének egyes 

szabályairól szóló 11/2011. (III. 30.) NEFMI rendelet módosításáról1 

hatályos: 2014.04.05 - 2014.04.06 

Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 3. § (9) bekezdés b) pontjában és 
az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés f) pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető 
államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § d) 
pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, 

a 2. alcím és az 1. melléklet tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. 
évi LXXXIII. törvény 83. § (6) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes 
miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 
212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § b) 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: Hr.) 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) A háziorvos és a fogorvos helyettesítését csak olyan orvos láthatja el – figyelembe véve a 
11. § (8a) bekezdésében foglaltakat is –, aki a háziorvosi, fogorvosi feladatkörre előírt 
személyi feltételeknek megfelel.” 

2. § A Hr. 11. §-a a következő (8a) bekezdéssel egészül ki: 

„(8a) A (4) bekezdés szerinti szakképesítéssel rendelkező szakorvos – a (8) bekezdés szerinti 
képzési feltétel teljesítése mellett – a (4b) bekezdés szerinti időtartamig helyettesíthet 
háziorvosi körzetben újabb vizsga letétele nélkül. Ha az érintett szakorvos nem szerez 
háziorvostan szakorvosi szakképesítést, a (4b) bekezdés szerinti időtartam lejártát követően a 
(8) bekezdés szerinti vizsgát kétévente meg kell ismételnie.” 

3. § A Hr. a következő 11/A. §-sal egészül ki: 

„11/A. § Az a háziorvos, aki 20 éven keresztül folyamatosan körzeti, illetve háziorvosi 
feladatokat, körzeti gyermekorvosi, illetve házi gyermekorvosi feladatokat látott el, valamint 
az az alapellátást végző fogorvos, aki 20 éven keresztül folyamatosan fogorvosi alapellátási 
feladatokat látott el, a címzetes főorvosi cím használatára jogosult.” 

4. § A Hr. a következő 20. §-sal egészül ki: 

„20. § A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) 
EüM rendelet, valamint a háziorvosok indikátor alapú teljesítményértékeléséről és az orvosok 
gyógyszerrendelése értékelésének egyes szabályairól szóló 11/2011. (III. 30.) NEFMI 



rendelet módosításáról szóló 24/2014. (IV. 4.) EMMI rendelettel (a továbbiakban: Módr.) 
megállapított 11/A. §-ban foglalt időtartamba beleszámít az a Módr. hatálybalépését 
megelőző időtartam is, amely alatt az érintett személy a Módr.-rel megállapított 11/A. § 
szerinti tevékenységet ellátta.” 

5. § A Hr. 

a) 4. § (3) bekezdésében az „a háziorvos által a (2) bekezdésben foglaltakon túl ellátandó 
feladatok” szövegrész helyébe az „a háziorvos a (2) bekezdés b)–h) pontjában foglalt 
feladatok mellett a következő feladatokat látja el” szöveg, 

b) 11. § (8) bekezdésében a „(2), (4) és az (5) bekezdés” szövegrész helyébe a „(2), a (4), az 
(5) és a (8a) bekezdés” szöveg, 

c) 11. § (9) bekezdés g) pontjában az „a (4)–(5) bekezdésben” szövegrész helyébe az „a (4), 
az (5) és a (8a) bekezdésben” szöveg, 

d) 11. § (10) bekezdésében a „(4) és (5) bekezdés” szövegrész helyébe a „(4), az (5) és a (8a) 
bekezdés” szöveg 

lép. 

2. A háziorvosok indikátor alapú teljesítményértékeléséről és az orvosok 
gyógyszerrendelése értékelésének egyes szabályairól szóló 11/2011. (III. 30.) NEFMI 
rendelet módosítása 

6. § A háziorvosok indikátor alapú teljesítményértékeléséről és az orvosok 
gyógyszerrendelése értékelésének egyes szabályairól szóló 11/2011. (III. 30.) NEFMI 
rendelet (a továbbiakban: Ir.) 3. § (1) bekezdése a következő p) ponttal egészül ki: 

(A felnőtt és a vegyes körzetek a következő indikátorok alapján kerülnek értékelésre az 1. és 2. 
mellékletben meghatározottak szerint:) 

„p) gondozásban részesült krónikus obstruktív tüdőbetegek (COPD) aránya.” 

7. § Az Ir. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul. 

8. § Az Ir. 

a) 2. § (1) bekezdésében a „3. § (1) bekezdés a)–k) pontja és (2) bekezdése” szövegrész 
helyébe a „3. § (1) bekezdés a)–k) és p) pontja, (2) bekezdése” szöveg, 

b) 4. § (3) bekezdésében a „3. § (1) bekezdés a)–k) pontjában és (2) bekezdésében” 
szövegrész helyébe a „3. § (1) bekezdés a)–k) és p) pontjában, valamint (2) bekezdésében” 
szöveg, 

c) 5. § (1) bekezdésében a „3. § (1) bekezdés a)–k) pontja és” szövegrész helyébe a „3. § (1) 
bekezdés a)–k) és p) pontja, valamint” szöveg, 



d) 5. § (2) bekezdésében a „3. § (1) bekezdés a)–k) pontjában és” szövegrész helyébe a „3. § 
(1) bekezdés a)–k) és p) pontjában, valamint” szöveg, 

e) 1. melléklet II. rész 2.6., 3.6., 4.6., 5.6., 6.6., 7.6., 8.6. és 9.6. pontjában a „Pontszám: 
1,875” szövegrész helyébe a „Pontszám: 2” szöveg 

lép. 

3. Záró rendelkezések 

9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

1. melléklet a 24/2014. (IV. 4.) EMMI rendelethez 

Az Ir. 1. melléklet I. része a következő 12. ponttal egészül ki: 

„12. Spirometriás vizsgálaton résztvevő krónikus obstruktív tüdőbetegek aránya (COPD%) [3. 
§ (1) bekezdés p) pontja] 

12.1. Célcsoport: A háziorvosi szolgálathoz bejelentkezett krónikus obstruktív 
tüdőbetegségben szenvedő biztosítottak. 

12.2. Jelentése: A háziorvosi szolgáltatóhoz bejelentkezett krónikus obstruktív tüdőbetegek 
közül azok aránya, akik a tárgyidőszakot megelőző 12 hónapban legalább egy alkalommal 
légzésfunkciós vizsgálaton vettek részt. 

12.3. Számítás: COPD% = SPIRO / BBCOPD * 100 

COPD%: a háziorvosi szolgálathoz bejelentkezett spirometriás vizsgálaton résztvevő krónikus 
obstruktív tüdőbetegek aránya 

SPIRO: a háziorvosi szolgálathoz bejelentkezett krónikus obstruktív betegek közül a 
tárgyidőszakot megelőző 12 hónapban légzésfunkciós vizsgálaton résztvevők száma 

BBCOPD: a háziorvosi szolgálathoz bejelentkezett azon biztosítottak száma, akiknél a betegséget 
diagnosztizálták és a tárgyidőszakot megelőző 12 hónapban legalább 3 alkalommal váltottak 
ki obstruktív légúti betegségek kezelésére szolgáló gyógyszert 

12.4. Adatforrás: gyógyszer vényforgalmi adatok, járóbeteg-szakellátás adatok. 

12.5. Célérték: 

Azok a praxisok részesülnek pontozásban, amelyek elérik az indikátor havi szinten 
megállapított felső kvartilisének alsó határát. 

12.6. Pontszám: 1” 

 



1 A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2014. 
április 6. napjával. 

 


