
21/2010. (V. 4.) EüM rendelet az egészségügyi ágazat honvédelmi feladatairól 

Hatályosság: 2010.07.03 -  
 
A honvédelemrıl és a Magyar Honvédségrıl szóló 2004. évi CV. törvény 207. § (6) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egészségügyi miniszter feladat- és hatáskörérıl 
szóló 161/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben 
eljárva, a honvédelemrıl és a Magyar Honvédségrıl szóló 2004. évi CV. törvény egyes 
rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 71/2006. (IV. 3.) Korm. rendelet 32/A. § (1) 
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljáró honvédelmi miniszterrel egyetértésben a 
következıket rendelem el: 

1. A honvédelmi feladatok irányítási rendje 

 

1. § (1) E rendelet alkalmazásában 

 

a) egészségügyi szolgáltató: az egészségügyrıl szóló 1997. évi CLIV. törvény (a 
továbbiakban: Eütv.) 3. § f) pontja szerinti egyéni egészségügyi vállalkozó, jogi személy vagy 
jogi személyiség nélküli szervezet, 

 

b) fekvıbeteg-szakellátás: az Eütv. 91. § (1) bekezdése szerinti egészségügyi ellátás. 

 

(2) Az egészségügyi szolgáltatók vezetıi felelısek az általuk irányított szervezet honvédelmi 
feladatainak végrehajtásáért. 

 

(3) A regionális tisztifıorvos 

 

a) gondoskodik a régiót alkotó megyék (a fıváros) megyei (fıvárosi) és helyi védelmi 
bizottságaiba az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatot (a továbbiakban: 
ÁNTSZ) képviselı tisztifıorvosok és helyetteseik kijelölésérıl, és 

 

b) az a) pont szerinti kijelölt személyek nevérıl, beosztásáról, elérhetıségi adatairól, illetve 
azok változásairól haladéktalanul értesíti az érintett védelmi bizottságot és az egészségügyi 
minisztert (a továbbiakban: miniszter). 

 



(4) Az e rendeletben foglaltakat a honvédelmi miniszter irányítása és felügyelete alatt álló 
egészségügyi szolgáltatók tekintetében nem kell alkalmazni. 

 

2. A felkészülés feladatai 

 

2. § (1) Az aktív fekvıbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató (a továbbiakban: 
kórház) a miniszter által 

 

a) meghatározott, a kapacitásra és mőködésre – különösen az ágyszámra, mőtéti kapacitásra, a 
minısített idıszakban felmerülı többletigényekre – vonatkozó adatokat szolgáltat a regionális 
tisztifıorvos részére, és 

 

b) megadott szempontok szerint tervezi a minısített idıszakban történı mőködés 
többletigényeit és költségeit. 

 

(2) A kórház vezetıje vagy vezetıik (a továbbiakban: vezetı) 

 

a) felelıs az (1) bekezdésben meghatározott feladatok végrehajtásáért, és 

 

b) évente értékeli a honvédelmi feladatok végrehajtását, és arról írásban beszámol a regionális 
tisztifıorvosnak. 

 

(3) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti adatszolgáltatás keretében személyes adat nem 
szolgáltatható. A regionális tisztifıorvos az (1) bekezdés a) pontja szerinti adatokat összesítve 
megküldi a miniszter részére. 

 

(4) A miniszter által felkért szakmai kollégium a megadott szempontok figyelembevételével 
javaslatot készít a szükségkórházak és orvosi segélyhelyek (a továbbiakban együtt: 
szükséggyógyintézetek) eszköz- és gyógyszernormáinak kialakításához. 

 



(5) A regionális tisztifıorvos a régió, az Országos Mentıszolgálat és az Országos Vérellátó 
Szolgálat vezetıje az intézmény minısített idıszak alatti mőködésére vonatkozó intézkedési 
tervet készít, és jóváhagyásra megküldi a miniszter részére. 

 

(6) Az Egészségügyi Készletgazdálkodási Intézet vezetıje 

 

a) szükséggyógyintézet telepítésére kijelölt kórház részére a szükséggyógyintézet 
felszerelését képezı eszközök és anyagok súlyára és térfogatára vonatkozó adatokat szolgáltat 
a telepítés tervezéséhez, 

 

b) útmutatót készít a szükséggyógyintézetek telepítéséhez és berendezéséhez, és 

 

c) meghatározza a megelızı védelmi helyzetben vagy rendkívüli állapotban telepítésre 
tervezett szükséggyógyintézetek forrásigényét. 

 

3. § (1) A regionális tisztifıorvos 

 

a) a régió részére meghatározott szükséggyógyintézeti kapacitások figyelembevételével a 
mőködési területén határozatban kijelöli a szükséggyógyintézetek telepítésére és 
mőködtetésére kötelezett kórházakat, és meghatározza a telepítendı szükséggyógyintézet 
számát és típusát, és 

 

b) kezdeményezi a hadkiegészítı parancsnokságnál a szükséggyógyintézet telepítésére 
alkalmas objektumok igénybevételi célú kijelölését az alkalmas objektumokra vonatkozó 
javaslatának megküldésével. 

 

(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerint a szükségkórház telepítésére kötelezett kórház 
kijelölésénél különösen a következı szempontokat kell együttesen mérlegelni: 

 

a) a kórház ágyszáma, 

 



b) az egyes osztályok szakmai összetétele és ágyszáma, 

 

c) a pótágyakkal elérhetı maximális ágyszám, 

 

d) a mőtık száma, 

 

e) az egyidejő mőtétek személyi feltételei, 

 

f) az intenzív ellátás kapacitása, 

 

g) az egészségügyi személyzet létszáma, 

 

h) a diagnosztikai egységek típusa, kapacitása, és 

 

i) mentıhelikopter fogadásának lehetısége. 

 

(3) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti objektum csak akkor tekinthetı szükséggyógyintézet 
telepítésére alkalmasnak, ha legalább 200 kórházi ágy elhelyezésére alkalmas. 

 

(4) Ha a (3) bekezdésben foglalt feltételt több objektum is teljesíti és nincs szükség az összes 
megfelelı objektum igénybevételi célú kijelölésére, a kiválasztásnál különösen a következı 
szempontokat kell együttesen mérlegelni: 

 

a) a mőködı kórháztól való távolság, 

 

b) közúti megközelíthetıség, 

 



c) a belsıépítészeti kialakítás alkalmassága egészségügyi tevékenység végzésének céljára, 

 

d) a járó- és falfelületek tisztíthatósága, és 

 

e) az elektromos hálózat kapacitásának alkalmassága orvostechnikai eszközök mőködtetésére. 

 

(5) A regionális tisztifıorvos határozatban kijelöli a más egészségügyi intézménytıl 
átcsoportosítható, megfelelı számú és szakmai összetételő egészségügyi személyzetet, ha a 
szükséggyógyintézet mőködtetése a kórház saját állományából nem biztosítható. 

 

4. § A szükséggyógyintézet telepítésére kijelölt kórház vezetıje 

 

a) elkészíti és a kórház katasztrófatervéhez csatolja a szükséggyógyintézetbe kijelölt 
személyek jegyzékét, beleértve a mőszaki és kisegítı személyzetet, továbbá a 3. § (5) 
bekezdése szerint kijelölteket is, 

 

b) az a) pont szerinti jegyzéket évente felülvizsgálja, 

 

c) kijelöli a szükséggyógyintézet vezetıjét és helyettesét, valamint az ellátó részlegek 
vezetıit, 

 

d) meghatározza a kijelölt személyzetnek a szükséggyógyintézetben végzendı feladatkörét, 

 

e) meghatározza a szükséggyógyintézet telepítéséhez és a folyamatos mőködtetéshez 
szükséges szállítókapacitásokat, 

 

f) megtervezi a szükséggyógyintézet telepítéséhez és mőködtetéséhez szükséges infrastruktúra 
biztosításának feltételeit, és 

 



g) kialakítja a szükséggyógyintézet mőködési szabályzatát. 

 

3. A honvédelmi feladatok megelızı védelmi helyzet és rendkívüli állapot idején 

 

5. § A regionális tisztifıorvos megelızı védelmi helyzet vagy rendkívüli állapot idején 
tömeges ellátás biztosítása érdekében szükség szerint 

 

a) kezdeményezi a szükséggyógyintézet igénybevételét, 

 

b) a hadkiegészítı parancsnokságnál kezdeményezi a szükséggyógyintézet telepítésére kijelölt 
objektum rendelkezésre bocsátását, 

 

c) elrendeli szükséggyógyintézet telepítését, illetve 

 

d) kezdeményezi a feladatok ellátásához szükséges polgári védelmi szakalegységek 
aktivizálását. 

 

6. § A 3. § (1) bekezdés a) pontja alapján kijelölt kórház vezetıje 

 

a) gondoskodik a szükséggyógyintézet telepítésérıl, 

 

b) felügyeli a szükséggyógyintézet szakmai tevékenységét és mőködtetését, 

 

c) meghatározza a kórház és a szükséggyógyintézet közötti kapcsolattartás és információcsere 
rendjét, és 

 

d) gondoskodik az egészségügyi fogyóanyagok pótlásáról. 



 

4. A Befogadó Nemzeti Támogatás feladatai 

 

7. § (1) A regionális tisztifıorvos mőködési területén kijelöli a Befogadó Nemzeti Támogatás 
(a továbbiakban: BNT) feladatait ellátó egészségügyi szolgáltatókat. 

 

(2) Az (1) bekezdés szerint kijelölt szolgáltató, valamint az Országos Mentıszolgálat a 
Képesség Katalógushoz szükséges, az egészségügyi intézmények kapacitás- és 
képességadatairól, valamint az azokban bekövetkezett változásokról adatszolgáltatást teljesít a 
változás bekövetkezésekor, de legalább kétévente a miniszter részére. 

 

(3) A (2) bekezdés szerinti, adatszolgáltatásra kötelezett szolgáltató az adatokat a regionális 
tisztifıorvosnak küldi meg, aki továbbítja azokat a miniszter részére. Az Országos 
Mentıszolgálat vezetıje az adatokat közvetlenül a miniszter részére küldi meg. 

 

(4) A regionális tisztifıorvos a BNT végrehajtásakor 

 

a) elkészíti a régió BNT-tervét, ha az arra jogosult szerv azt elrendeli, 

 

b) koordinálja az egészségügyi ellátásra vonatkozó igények regionális szintő kielégítését, és 

 

c) gondoskodik a BNT keretében szükséges közegészségügyi-járványügyi feladatok 
ellátásáról. 

 

8. § (1) A miniszter feladat- és hatáskörébe tartozó, a NATO Válságreagálási Rendszerrel 
összhangban álló nemzeti intézkedések egészségügyi szolgáltatóknál történı végrehajtásáról 
az országos tisztifıorvos tájékoztatása alapján a regionális tisztifıorvos gondoskodik. 

 

(2) Az egészségügyi szolgáltatók az (1) bekezdés szerinti intézkedéseket a 
katasztrófaterveikben foglaltak alkalmazásával hajtják végre. 



 

5. Vegyes rendelkezések 

 

9. § (1) Kijárási tilalom bevezetése esetén a regionális tisztifıorvos kezdeményezi az 
egészségügyi feladatok ellátásához szükséges személyek mentesítését a rendelkezés hatálya 
alól. 

 

(2) Az országos tisztifıgyógyszerész a honvédelmi feladatok végrehajtásának idıszakában 

 

a) folyamatosan figyelemmel kíséri a gyógyszerellátás alakulását, megteszi a szükséges 
intézkedéseket és javaslatokat az ellátás biztosítására, és 

 

b) szükség esetén javaslatot tesz a miniszter részére a gyógyszerek vénynélküli 
kiszolgálásának átmeneti korlátozására vonatkozóan. 

 

(3) Kitelepítés bevezetése esetén az ÁNTSZ kistérségi intézetének vezetıje az illetékességi 
területén közegészségügyi- járványügyi szempontból ellenırzi a közösségi befogadó helyeket, 
továbbá megszervezi az áttelepülı lakosság egészségügyi ellátását. 

 

6. Záró rendelkezések 

 

10. § Ez a rendelet a kihirdetését követı 60. napon lép hatályba. 

 

Dr. Székely Tamás s. k., 
egészségügyi miniszter 

 


