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Az egyes házszabályi rendelkezésekrő l szóló 10/2014. (II . 24.) OGY határozat 2 . melléklet
43. pontjában foglaltak megvalósulása érdekében mellékelten megküldöm Szávay Istvá n
(Jobbik) országgyűlési képviselő „Terveznek-e többlettámogatást nyújtani a körzet nélküli

háziorvosoknak?” című, K/16082 . számú írásbeli választ igényl ő kérdésére adott válaszomat .
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Az Ön által feltett „Terveznek-e többlettámogatást nyújtani a körzet nélkül i
háziorvosoknak?” című írásbeli kérdésre — Balog Zoltán miniszter úr megbízásából — az
alábbi választ adom.

A Kormány tisztában van azzal, hogy az alapellátási rendszer hatékonyságának növelés e
elképzelhetetlen a háziorvosi praxisok megfelelő működése nélkül . Ezért a betöltetlen
praxisok számának csökkentése érdekében a Kormány számos intézkedést hozott meg . 2017-
ben ismét meghirdette a háziorvosi praxisvásárlási, illetve letelepedési pályázatokat ,
amelyekre az idei évben 1 milliárd 250 millió forint keretösszeget biztosít .
Ezen túlmenően, a háziorvosi ellátórendszer megújításának I. üteméhez rendelt
többletfinanszírozás 10 milliárd forintos összege is aláhúzza, hogy az alapellátás fejlesztése a
jelenlegi kormányciklus egyik fő egészségügyi prioritása. Az alapellátás megújításának II .
ütemére rendelkezésre álló forrásból 2016-ban újabb 10 milliárd forintot fordítottunk a
háziorvosi szolgálatok díjazásának emelésére . Valamennyi -területi ellátási kötelezettséggel
rendelkező háziorvosi szolgáltató díjazása körzetenként havi 130 ezer forinttal emelkedet t
2016. január 1-ig visszamenőleg, azaz 2010 óta az éves teljes háziorvosi finanszírozá s
összesen 53 százalékkal emelkedett . A Kormány döntése értelmében 2017 . június 1-jét ő l
újabb 130 ezer forinttal nő a területi ellátási kötelezettséggel rendelkező háziorvosi szolgálat
finanszírozása, illetve a jövő évre ismételten betervezésre került egy havi 130 ezer forinto s
emelés .

Fontos leszögezni, hogy a Magyarország helyi önkormányzatiról-szóló 2011 . évi CLXXXIX .
törvény alapján az egészségügyi alapellátásról való gondoskodás a települési önkormányzato k
feladata, az általuk megszervezett területi ellátási kötelezettséggel rendelkező háziorvosi
ellátás az ország teljes területét és lakosságát lefedi .

Képviselő úr felvetette, hogy mintegy 150 nem területi ellátási kötelezettséggel működő
praxisról van tudomása . Tájékoztatom, hogy a .praxisjog megjelenésekor a területi ellátás i
kötelezettséggel nem rendelkez ő háziorvosok kedvezményezettek voltak 2015 . december 31 -
ig a helyettesítéssel ellátott körzetek betöltésében, vagyis a praxisjog megszerzésében ,
ennélfogva a lehetőség akkor is megvolt és jelenleg is nyitva áll, hogy egy telje s
finanszírozást jelentő körzetben folytassák háziorvosi tevékenységüket . Tájékoztatom, hogy
az egységes minőségügyi rendszer alapkövetelménye, garanciái az egészségügyr ől szóló



1997 . évi CLIV. törvényben (a továbbiakban : Eütv.) rögzítettek . Így minden egészségügyi
szolgáltatónak biztosítani kell a belső minőségügyi rendszer működését, jelenleg a bels ő
minőségbiztosításról való gondoskodás az alapellátás esetében a háziorvos feladata . Az Eütv .
továbbá nevesíti az egészségügyi szolgáltatók m űködési engedélyezési rendjére épülő a külső
minőségügyi rendszert, amely a szolgáltatások biztonságos nyújtáshoz szüksége s
követelményeknek, az egyes szolgáltatások szakmai tartalmának a meghatározásán, az
egészségügyi szolgáltató hatósági szakfelügyeletén keresztül valósul meg . A Kormány 2012 -
tő l a háziorvosoknál egy pontozási rendszeren alapuló kiegészítő finanszírozást vezetett be, e z
az Ön által is említett indikátorrendszer azonban els ősorban az ösztönzés és másodsorban a
minőségbiztosítás eszköze . Ezen indikátorrendszer többször módosításra került annak
megfelelően, hogy az ellátás tekintetében milyen többletfeladatok ellátása válik szü g èssé .
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