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A pályázat célja, hogy a lakosság és a speciális, ma-
gas kockázatú célcsoportok körében az egészséget szol-
gáló egyéni magatartásminták kialakítása érdekében, 
egy országos egészségfejlesztési kapacitásbővítés kere-
tében, az egészségügyi ellátórendszerhez integráltan egész-
ségfejlesztési irodák (továbbiakban: EFI) jöjjenek lét-
re, amelyek koordinálják a kistérség egészségfejlesztési 
programjait, összekötő kapocsként működnek az egész-
ségügyi alapellátás, a járóbeteg szakellátás (önálló és 
fekvőbeteg szakellátáshoz integrált) és az egészségfej-
lesztési programokat megvalósító szervezetek között.

Az EFI-k – közvetlen kapcsolatot kialakítva az egész-
ségfejlesztési programok célcsoportjaival – oly módon 
javítják az egészségügyi ellátórendszer prevenciós te-
vékenységét, hogy a háziorvosi szolgálatoktól, a járó-
beteg szakrendelésről vagy fekvőbeteg szakellátást kö-
vetően az egészségfejlesztési irodákba irányított élet-
módváltásra szorulókat, vagy saját elhatározásukból 
életmódváltást kezdeményezőket kockázatbecslés alap-
ján életmódváltó programokba vonják be és követik a 
programokban való részvételüket.

KI HOZHAT LÉTRE EFI-T?

Az Egészségfejlesztési Irodát befogadó intézmény/
szervezet/gazdasági társaság kizárólag az alábbi lehet, 
a következő sorrendben:

1. az adott kistérségben székhellyel rendelkező ön-
álló járóbeteg szakellátó központok, szakrende-
lők a monoproUlú (labor, képalkotó) kivételével;

2. az adott kistérségben székhellyel rendelkező fek-
vő- és járó szakellátást nyújtó kórházi szerve-
zet;

3.  az adott kistérségben telephellyel rendelkező 
járóbeteg szakellátó központok, szakrendelők a 
monoproUlú (labor, képalkotó) kivételével;

4.  az adott kistérségben telephellyel rendelkező 
fekvő- és járó szakellátást nyújtó kórházi szer-
vezet;

5. önkormányzat, önkormányzati társulás vagy in-
tézménye (amennyiben a kistérségben műkö-
dő önálló vagy fekvőbeteg szakellátáshoz integ-
rált járóbeteg szakrendelő jelen pályázat kereté-
ben történő kialakítását a pályázathoz csatolt 
nyilatkozata szerint nem tudja vállalni és erről 
írásban nyilatkozik).

Amennyiben a kórház fenntartója a Gyógyszerészeti 
és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet, 
akkor a lemondó nyilatkozatot a fenntartóval jóvá kell 
hagyatni.

Kötelezően bevonandó együttműködő partnerek: 
a kistérségben működő felnőtt és vegyes házi-
orvosi szolgálatok legalább 33%-a
a kistérségben lévő valamennyi közfinanszí-
rozott, de nem monoprofilú (labor, képalkotó), 
fekvő- és járóbeteg szakellátó intézmények.

A pályázat benyújtásának határideje: 

2012. 04. 16. – 2012. 07. 13.

Rendelkezésre álló forrás:

TAMOP 6.1.2./11/3 5.000.000.000 Ft

TAMOP 6.1.2./LHH/11/B  2.182.586.370 Ft

A megvalósítási időtartam:

18–24 hónap

Igényelhető támogatás: 

25.000.000 Ft –125.000.000 Ft / pályázat

Támogatás mértéke: 100%

Csak konvergencia régiók intézményei, szervezetei pályáz-
hatnak!

▶

▶

Emberi Erőforrások Minisztériuma
Egészségügyért Felelős Államtitkárságának közleménye
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Megjelentek

az „Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok a kistérségekben” című, 

TÁMOP-6.1.2/11/3 és TÁMOP-6.1.2/11/LHH/B számú pályázati felhívások
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TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK

Az EFI munkatársai által végzendő tevékenységek:

életmódváltó programok megvalósítása, a kli-
ensek életmódváltó programokban való rész-
vételének és eredményességének nyomon kö-
vetése;
a kistérségben működő, egészségfejlesztéssel 
foglalkozó intézmények, civil szervezetek és 
már zajló programjaik, valamint egészségfej-
lesztési tevékenységeik (programok, klubok) 
összegyűjtése, helyi adatbázis folyamatos ve-
zetése;
betegklubok kialakítása legalább cukorbetegek 
és szív- és érrendszeri betegek számára, amen-
nyiben ilyen betegklubok nincsenek, vagy te-
vékenységük bővítése szükséges, ezzel össze-
függésben a beteg együttműködés fejlesztését 
támogató tevékenységek megvalósítása;
a háziorvosok által végzendő szűrővizsgálato-
kon való lakossági részvételt ösztönző, moti-
váló programok koordinálása;
partnerségi munkacsoport működtetése a kis-
térségben érintett intézmények, szervezetek, 
szolgáltatók, döntéshozók bevonásával.

Az EFI szakmai támogató feladataihoz kapcsolódó 

tevékenységek:

a helyben zajló egészségfejlesztési tevékenysé-
gek folyamatos nyomon követése, illetve azok 
szakmai monitorozásában történő részvétel, 
szükség esetén módszertani segítségnyújtás;
 módszertani, szakmai támogatás a kistérség 
egészségügyi alapellátói számára, különösen a 
lakosság keretében végzendő szűrési tevékeny-
ségek kapcsán;
egészségfejlesztési témájú helyi kommuniká-
ciós tevékenységek megvalósítása.

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

Az alapellátás egészségfejlesztési szerepét erősítő az 

alapellátás bevonásával végzendő többletfeladatok, 

fejlesztési feladatokhoz kapcsolódó tevékenységek:

a keringési betegségek kockázatára (beleértve 
a szénhidrát és a lipidanyagcsere betegségeket 
is) irányuló szűrések, ahhoz kapcsolódó koc-
kázatbecslés és tanácsadás;
 dohányzással kapcsolatos rövid intervenció;
 túlzott alkoholfogyasztással küzdők szűrése 
és rövid intervenció biztosítása,
alkoholbetegek korai kezelésbe irányítása;
életeseményekhez kapcsolódóan krízishelyzet-
be kerülő emberek azonosítása, támogató szol-
gáltatásba irányítása;
öngyilkosság-megelőzés pszichiátriai kórálla-
potok korai azonosítása és kezelésbe irányítá-
sa;
az alapellátás egészségfejlesztési többletfelada-
taihoz kapcsolódó felkészítés, helyi munkaér-
tekezletek szervezése;
 betegek betegklubokba irányítása, betegklu-
bokban szakmai tanácsadás nyújtása;
terápiás beteg-együttműködés javítását támo-
gató fejlesztések.

A pályázó, vagy bármely konzorciumi tag által 

kötelezően megvalósítandó egészségfejlesztési 

programok megszervezéséhez és lebonyolításához 

kapcsolódó feladatok:

rendszeres, életvitelszerűen megjelenő testmoz-
gást ösztönző programok szervezése, lebonyo-
lítása a felnőtt lakosság részére;
dohányzás- és túlzott alkoholfogyasztás meg-
előzés; 
lelki egészség helyi, kisközösségi programjai-
nak megvalósítása;
könnyen elérhető (részvételi díj vagy orvosi 
beutaló nélkül) szakszerű étrendi és testmoz-
gás tanácsadás.

▶

▶
▶

▶
▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

Fentiek még további választható tevékenységekkel egészíthetőek ki.

További részletes információ: 

http://www.nfu.hu/doc/3341 és http://www.nfu.hu/doc/3347
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eredeti közlemények

Balázs Péter

Összefoglalás: A közlemény célja bemutatni Magyarország Európai Unióhoz történt csatlakozása (2004) 
után a hazai orvosi/fogorvosi munkaerő helyzet változásait 2006–2011 között. A létszámok nettó egyen-
legében az alsó-felső határértékek számítása az egészségügyi államigazgatástól származó elemi adatok, 
demográ7ai becslések és a migrációs magatartásminták összevetésével történt. Kerekített adatokkal szá-
molva, alsó-felső értéken 600–5100 orvos hiányzik a rendszerből, fogorvosoknál a tartomány 430 fős több-
lettől 510 fős hiányig terjed a 6 éves periódus végén. Annak kijelentése, hogy felborult az orvosi/fogorvosi 
humán erőforrás egyensúlya, egészségpolitikai döntés kérdése. A jelenlegi trendek megfordítása nélkül azon-
ban szakmák szerint és/vagy területileg, már rövidtávon is kritikus helyzetekre kell számítani az ellátásban.
Kulcsszavak: orvos/fogorvos létszámok 2006–2010-ben, veszteségek és nyereségek, külföldi munkaválla-
lás, orvos/fogorvos hiány

Summary: The aim of the study is to describe the considerable changes in the workforce balance of den-
tists and physicians happened after joining the European Union (2004) in Hungary in 2006-2011. Data 
of the national health care workforce administration, weighted age-speci7c mortality and migration esti-
mates were used to count the net balance variations. While concerning the licenced workforce, upper and 
lower limits of missing physicians are 600-5100, that of dentists range between plus 430 and minus 510 at 
the end of the 6 years period. Declaring actual crisis in dental and medical human resources depends on 
national health care policy decision. However, without reversing the recent changes, serious workforce 
shortages will impact the regional accessibility and/or professional quality of the health care system.
Keywords: medical and dental workforce in 2006-2010, gains and losses, working abroad, shortage of 
dentists and physicians

Orvosi-fogorvosi munkaerő helyzet és 
a nemzetközi migráció hatása Magyarországon

Physicians’ and dentists’ workforce and the impact 
of cross-national migration in Hungary

Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Népegészségtani Intézet – 1089 Budapest, Nagyvárad tér 4. – Tel.: (1) 459 1500/56188
Fax: (1) 210 4418 – E-mail: balpet@net.sote.hu

BEVEZETÉS

A mindenkori orvosi/fogorvosi humán-erőforrás hely-
zet számos és önmagában is összetett tényező kölcsön-
hatásának eredménye. Növeli a létszámot a hazai szük-
ségletekre irányuló képzés volumene, a külföldi diplo-
maszerzés vagy munkavégzés utáni hazatérés és a be-
vándorlás. Csökkenést eredményez az inaktívvá válás 
(nyugállomány, belföldi pályaelhagyás), az aktív kor-
ban bekövetkezett halálozás és a külföldi (rövid/kö-
zép/hosszú időtartamú) munkavállalás. A tényleges szol-
gáltatói kapacitás azonban nemcsak a személyek szá-
mától, hanem az általuk teljesített munkaidőtől is függ. 

Ellátási hiányt a csökkenő munkaidő alap is okozhat, 
csökkenő, változatlan vagy éppen növekvő működő lét-
szám mellett.

A fenti komplex rendszerben a nemzetközi migrá-
ciós nyereség és veszteség jól érzékelhető hatása vi-
szonylag új jelenség. A migráció elhanyagolható volt 
az 1940-es évek végétől kialakult hidegháborús világ-
rend első évtizedében, azonban a politikai „enyhülés” 
nyomán újraéledt az 1960-as évek kezdetétől. Amikor 
az 1989-es rendszerváltozás után a korabeli adatok ku-
tathatóvá váltak, kiderült, hogy 1961–1988 között 1811 
orvos (éves átlagban 65) távozott az országból a vissza-
térés szándéka vagy reménye nélkül (a továbbiakban 
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az „orvos” külön kiemelés nélkül egyben a fogorvoso-
kat is jelenti). Egy-egy év kiemelkedő veszteséget is 
okozhatott (1973-ban 127, 1980-ban 121 fő). Ugyan-
ezen időszakban a környező „szocialista országok” je-
lentős magyar nemzetiségű népességéből bevándorlás 
(n=1070) is történt, ami a nettó veszteséget 741 főre 
csökkentette [1].

Politikai és/vagy gazdasági korlátozások nélkül, te-
hát a szabad piacon a migrációt az orvosi tevékenység 
nem transzferábilis természete okozza. Egyes diagnosz-
tikus szakmáktól (pl. képalkotó vizsgálatok, cytopato-
lógia) eltekintve, a szolgáltatáshoz feltétlenül szüksé-
ges, hogy a páciens és az orvos is egy időben és azonos 
helyen tartózkodjék. Kétféle változat lehetséges: vagy 
az orvos költözik a megélhetését biztosító népesség-
hez, vagy a betegek keresik fel az orvost az állandó 
működési helyén.

Korunk első tömeges nemzetközi beteg-migrációja 
a fogorvoslásban jelentkezett. A II. Világháború után 
az USA déli államaiból (Arizona, Kalifornia és Texas) 
a páciensek a kevésbé költséges, de megbízható szol-
gáltatásokat nyújtó Mexikó határ menti területeit ke-
resték fel [2]. Európában hasonló megfontolások vezé-
relték az 1990-es évektől a korábbi „vasfüggöny” mögé 
érkezőket. Hazai helyzetünket ebben a tekintetben egy 
kvantitatív elemzés is bemutatta [3].

Magyarországon az 1989-es rendszerváltozás az or-
vosokat váratlanul, az államigazgatást felkészületlenül 
érte. A több mint négy évtizedes bezártság után nincs 
okunk feltételezni, hogy az orvosok nem éltek a kül-
földre távozás lehetőségével. Sajnos, az államigazgatás 
teljes felkészületlensége miatt nincs adatunk erről a ki-
áramlásról. Mivel az eltávozottak számát utólag és má-
sodlagos forrásokból sem azonosíthatjuk, ezt az adatot 
véglegesen elveszettnek kell tekintenünk [4]. Másfelől 
a diplomák honosítása és a működési engedélyek ki-
adása jogfolytonosan működött, így pontosan tudjuk, 
hogy a határokon túlról 1989–2003 között 1776 orvos-
sal gyarapodtunk.

A migráció legújabb korszaka 2004. május 1. után 
kezdődött, az Európai Unióhoz (EU) történt csatlako-
zásunkkal. Ausztria és Németország az EU-taggá vált 
három balti (Észtország, Lettország, Litvánia), illetve 
az öt kelet-közép európai országot (Lengyelország, Cseh-
ország, Szlovákia, Szlovénia, Magyarország) átmeneti-
leg korlátozhatta a szabad munkaerő áramlásban. De-
rogációs engedélyük azonban 2011. május 1-én lejárt, 
így magyar szempontból (német nyelvtudással) Auszt-
ria és Németország is elsőrendű célországgá változott. 

A korábbi célország, az Egyesült Királyság már 2004-
től a német nyelvterülettel ellentétes stratégiát alkal-
mazott. Meghirdették, hogy elsősorban fogorvosokra 
van szükségük, és 2005 októberéig a National Health 
Service-ben 1 000 új állást szándékoznak az új tagálla-
mokból bevándorlókkal betölteni [5]. Magyarország 
akkor nem hirdetett ellen-stratégiát, de azt osztrák és 
német munkaerőpiac nyitására határozottan válaszolt. 
Mivel 60–70 milliárd forint/év árbevétellel az európai 
fogászati turizmus 40%-át birtokoljuk, helyzetünket meg-
őrizendő, 2011-től öt év alatt 1 000 fogorvost akarunk 
visszatartani a külföldre távozástól [6].

Az orvosok külföldre áramlásáról Magyarországon 
kívül a 2004-ben csatlakozott további 9 ország sem ren-
delkezik pontos adatokkal. Az egyik teljességre törek-
vő migrációs tanulmány szerzői kényszerből az egyes 
tagországok szakmai szervezeteit is megkeresték, sőt 
még az Interneten elérhető (Google és Pubmed) do-
kumentumokat is feldolgozták [7]. Hazai helyzetünket 
jól jellemzi, hogy az egyik szaklapunkban (kétségtele-
nül annak publicisztikus írásában) a szerző az EU-csat-
lakozás hatását elemezve számos migrációs adatot kö-
zölt, részben szóbeli információkra, részben szaksze-
rűnek aligha minősíthető forrásokra hivatkozva [8].

Hatályos egészségügyi törvényünk szerint a műkö-
dési nyilvántartás kötelező adattartalmának része a „kül-
földi munkavégzés helye és időtartama” [9]. Alacso-
nyabb szintű jogszabály szerint 2007. április 17-től kez-
dődően a nyilvántartásba vételhez, illetve a nyilván-
tartás megújítására, meghosszabbítására vagy az újra-
felvételre irányuló eljárásban a kérelmezőnek nyilat-
koznia kell arról, hogy Magyarországon kívül egész-
ségügyi tevékenységet végzett vagy jelenleg is végez, 
illetve nem végzett és jelenleg sem végez [10]. Tekin-
tettel arra, hogy a hatályba lépéskor érvényes nyilván-
tartással rendelkezőkre a kötelezettség nem terjedt ki, 
technikailag hosszú időnek kell eltelnie az adatbázis 
teljessé válásához. Feltéve, hogy egyszer majd min-
denkiről rendelkezésre állnak ezek az adatok, a külföl-
di munkavállalásról is valósághű képet fogunk nyerni, 
de sajnos nem a közeli jövőben.

Aktuális megoldásként – legalább is az EU kereté-
ben – járható út volna, ha a tagországok egységes je-
lentési rendben közölnék az adatokat a területükön 
dolgozó külhoni állampolgársággal és külhoni diplo-
mával rendelkező orvosokról. Mintaértékű ebből a szem-
pontból az Egyesült Királyságban a General Dental 
Council eljárása. Ennek alapján Magyarországról 2004-
ben 30, és 2005-ben is csak 23 fogorvost regisztráltak 
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[11]. Ezután jelentős növekedés következett. Így 2007-
ben 146, 2008-ban 187, 2009-ben 202, összesen 535 
fogorvost vettek nyilvántartásba [12]. Ha minden tag-
ország így közölné saját külhoni állampolgárságú és 
külhoni diplomával rendelkező orvosainak számát, a 
kölcsönösség alapján legalább az EU területén belül 
megtudhatnánk, hogy Magyarországról hány orvos 
dolgozhat külföldi munkahelyen.

Jelen tanulmány az egyetemi képzési volumenek, a 
honosított diplomások száma, másfelől a nyugállomány-
ba vonulók, az aktív korban meghaltak és a külföldön 
munkát vállalók becslésével kísérli meg a válaszadást 
arra a kérdésre, hogy 2006-11 között hogyan alakult az 
orvosi humán erőforrás egyenlege Magyarországon. 
A többi között arra várunk feleletet, hogy igazolható-e 
a hazai munkaerő tömeges külföldre áramlása, illetve 
a jelenlegi rendszer mennyiben képes a veszteségek 
pótlására.

VIZSGÁLATI ANYAG ÉS MÓDSZER

A számítások alapját képező adatokat az Egészség-
ügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal (EEKH) 
elektronikus nyilvántartása bocsátotta rendelkezésre. 
Hosszú idősoros adatok mutatják be a Magyarorszá-
gon diplomát szerzett magyar állampolgárok számá-
nak alakulását 1970–2011 között, és a külföldi állam-
polgárokét 2000–2011 között. A honosított diplomá-
sok idősora a korábbi igen csekély létszámok miatt 
1985-től 2011-ig terjed. A külföldi munkavállaláshoz 
szükséges EEKH igazolások bemutatása az EU-csatla-
kozás évétől (2004) 2011-ig történt, de 2008-tól azt is 
jelzi, ha az engedélyezettek a diplomájukat külföldön 
szerezték. Módszertani okokból 2006-2011 között az 
évenkénti működő létszám adatok január 1-re és de-
cember 31-re vonatkoznak. Ugyancsak módszertani 
megfontolásból, a halálozási becslésekhez a Központi 
Statisztikai Hivatal (KSH) korcsoportos halálozási ki-
mutatásait használtuk [13], súlyozva a KSH Egészség-
ügyi Statisztikai Évkönyvéből a működő orvosokra/
fogorvosokra vonatkozó középidős (2009) kormegosz-
lással [14].

A szakminisztérium 1985-ben kezdte a számítógé-
pes adatrögzítést, de elektronikusan 1961-ig visszame-
nőleg a teljes alap- és működési nyilvántartást is feldol-
gozták. A Magyar Orvosi Kamara (MOK) 2000-ben 
átvette a működési nyilvántartást, majd 2007-ben az 
akkor létrehozott EEKH visszavette, de ennek kapcsán 

felülvizsgálatot tartottak, az adatok „tisztítása” érdeké-
ben. Újabb EEKH felülvizsgálat következett 2008-ban, 
ezúttal az adatok validitásának javítására. Ezeket a fe-
lülvizsgálatokat nem az EEKH egyébként zavartalanul 
működő belső rendszere tette szükségessé, hanem a 
bejelentésre kötelezettek adatközlési mulasztásai (ha-
lálozás, inaktívvá válás, tartós külföldi munkavállalás). 
Erre való tekintettel az alkalmazott vizsgálati módszer 
részletesebb magyarázatot is igényel.

A halálozások gyakorlatilag nem teljesített bejelen-
tése helyett az EEKH tájékozódás céljából 1 éves fázis-
eltolódással és szakképzettség szerinti szűréssel veszi 
át a halottak adatait a Közigazgatási és Elektronikus 
Közszolgáltatások Központi Hivatalától. Sajnos ezek 
sem pontosak, mivel az általános demográUai adatbá-
zissal történő összevetésben (pl. névváltozás miatt) szá-
mos hiba fordulhat elő. Szintén a jelentési kötelezett-
ség elmulasztása miatt, a működő létszámot a valóság-
ban csökkentő további változások (nyugdíjba vonulás, 
vállalkozás megszüntetése, pályaelhagyás) is Uktív több-
letként maradnak a nyilvántartásban. Hasonló a hely-
zet a tartós külföldi munkavállalás miatt hiányzók ese-
tében. Ezek a Uktív többletek azonban a kötelező szak-
mai továbbképzés ötévenként esedékes akkreditáció-
jának elmaradása miatt minden év végén szükségsze-
rűen kiesnek a nyilvántartásból. Egy-egy akkreditáci-
ós kohorsz az adott naptári évben működési engedélyt 
szerzőkkel (új hazai diplomások + a honosítottak) in-
dul. Ez alól csak a 2000-ben indult kohorsz képez ki-
vételt, ugyanis 2000-ben a jelenlegi rendszer bevezeté-
sekor az összes aktív orvosnak kötelező volt bejelent-
keznie a MOK nyilvántartásába. Ennek következtében 
egy hatalmas kohorsz jött létre, amelynek az ötéven-
ként lelepleződő Uktív többletei szélsőséges hullám-
zást okoznak a rendszerben, és még a közeli jövőben is 
jelentkezni fognak a „nullás és ötös végződésű” évek-
ben.

Magyarországon a munkaerő egyenleg számításá-
nál az angol és német nyelvű egyetemi képzésben ki-
adott diplomák számát nem vehetjük Ugyelembe, mert 
ezek az orvosok nem a hazai rendszerben fognak dol-
gozni. Kétségtelen, hogy elméletileg nem magyar ál-
lampolgárok is előfordulnak a magyar nyelvű képzés-
ben, illetve magyar állampolgárok az idegen nyelvű 
képzésben. Ezeket az eseteket azonban az egyetemek 
által az EEKH-nak szolgáltatott adatok sem jelzik.

Külföldi munkavállalás miatt távol lévő (vagy meg-
osztott munkavállalás miatt csupán hazai munkaidő 
veszteséget okozó) orvosokról semmilyen értékelhető 
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adat nincs a rendszerben. Közvetett forrásként csak az 
EEKH által külföldi munkavállaláshoz kiadott igazo-
lásokat használhatjuk. Amennyiben feltételezzük, hogy 
az igazolás beszerzése legalább is határozott szándék-
kal történt, valamilyen támponthoz juthatunk a kül-
földi munkavállalásról. Módszertanilag azonban több-
féle megszorítást kell tennünk. Egyáltalán nem tör-
vényszerű, hogy az évenként kiadott igazolásokat meg-
szerző orvosok a tárgyévben távoznak az országból. 
Másfelől, a külföldi munkavállalás nem feltétlenül je-
lent állandó távollétet, ugyanis ezek az orvosok meg-
osztott munkaidőben (pl. hétvégi vagy időszakos kül-
földi munkavállalás) itthon és külföldön is dolgozhat-
nak.

Összefoglalva tehát, csak a fentiekben tételesen meg-
nevezett növelő és csökkentő tényezők Ugyelembe vé-
telével adhatunk választ arra a kérdésre, hogy az EEKH 
működő orvosokra vonatkozó nettó egyenlegei men-
nyiben tükrözik a valóságot, majd az ezekre alapozott 
becslések értéktartománya milyen szélső határok kö-
zött valószínűsíthető.

EREDMÉNYEK

Összesített nettó egyenlegek láthatók az I. táblázat-
ban a működő orvosok számáról az EEKH 2006. ja-
nuár 1. és 2010. december 31. közötti adatai alapján. 
A változások rendszertelenségének érzékeltetésére a szám-
sorokat az 1. ábra graUkusan is bemutatja. Látható, 
hogy 2006 végére 2032 orvos „került elő”, majd min-
den év többlettel zárul, hogy 2010-ben egy drasztikus 
4318 fős csökkenés követezzék. Végül 2011-ben a hul-
lámzás egy szerény (n=731) többlettel zárul. Fogorvo-
sok esetében (II. táblázat és 2. ábra) az algoritmus ugyan-
ezt a mintát követi.

A 3. ábra a hazai orvosképzés hosszú idősoros ala-
kulását szemlélteti. Az 1970-es évek végén és az 1980-
as évek elején a négy hazai egyetem teljesítménye 1000 
diploma/év felett mozgott, majd a 2000-es évekig fo-
lyamatosan csökkent. Jól látható, hogy 2011-ben (n= 
1098) gyakorlatilag elértük az 1979-es csúcsteljesítményt 
(n=1105), azonban a hazai hallgatók (n=748) ebből 
alig több mint 2/3 részt (68,1%) képviseltek. Egyéb-

Időszak 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Január 1. 30056 32088 32193 33045 33049 28731

December 31. 32088 32193 33045 33049 28731 29462

Nettó egyenleg +2032 +105 +852 +4 -4318 +731

I. táblázat
Működő orvosok létszámának változásai az évenkénti nettó egyenlegek alapján 

2006 és 2011 között (EEKH adatok)

34 000

33 000

32 000

31 000

30 000

29 000

28 000

27 000

26 000
2006 2007 2008 2009 2010 2011

Január 1.

December 31.

1. ábra
Működő orvosi létszámok 2006. január 1. és 2011. december 31. között az EEKH adatai alapján
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Időszak 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Január 1. 4804 5180 5194 5349 5468 4963

December 31. 5180 5194 5349 5468 4963 5236

Nettó egyenleg 376 14 155 119 -505 273

II. táblázat
Működő fogorvosok létszámának változásai az évenkénti nettó egyenlegek alapján 

2006 és 2011 között (EEKH adatok)
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2. ábra
Működő fogorvosi létszámok 2006. január 1. és 2011. december 31. között az EEKH adatai alapján
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3. ábra
Magyarországon orvosi diplomát szerzett magyar állampolgárok

1970-2011 között (n=36312), és külföldi állampolgárok (n=2741) 2000–2011 között 
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ként a 2000–2011 között kiadott összes diplomából 
(n= 11015) a külföldiek részesedése gyakorlatilag 1/4 
rész (24,9%) volt.

Fogorvosok képzésében (4. ábra) csak részben ha-
sonló a helyzet. A 2000-es évek előtti csúcsidőszak az 
1970-es évek elejére esett (n=192, 1971-ben), majd ezt 
két hullámvölgy követte az 1980-as, illetve 1990-es 
években. Ezután a 2000-es években indult dinamikus 
növekedés eddigi csúcsértéke 2011-ben volt (n=253), 

amely lényegesen meghaladta az 1971-es teljesítményt, 
azonban ebből a hazai fogorvosok csak 2/3 részt 
(66,8%) képviseltek. Összességében 2000–2011 között 
a helyzet hasonlít az általános orvostudományi kép-
zéshez, amennyiben az összes diplomából (n=2126) a 
külföldiek aránya 23,8% volt.

Orvosok honosítása révén (5. ábra) az 1980-as évek 
végén és az 1990-es évek elején jelentős beáramlás tör-
tént (n=1204, 1988–1991 között). Ezt az 1990-es évek 
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4. ábra
Magyarországon fogorvosi diplomát szerzett magyar állampolgárok 

1970-2011 között (n=5909), és külföldi állampolgárok (n=506) 2000–2011 között
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5. ábra
Honosított orvosi diplomások (n=2918) számának alakulása évenként 1985–2011 között
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közepére drasztikus csökkenés követte, majd egy sze-
rényebb csúcs (n=190, 2005-ben) jelent meg Magyar-
ország EU-csatlakozása kapcsán, de az értékek újra me-
redeken zuhantak a 2000-es évek végéig.

Fogorvosok esetében (6. ábra) a trend hasonlóan 
alakult, így az 1988–1991 közötti évek itt is jelentős nye-
reséget hoztak (n=273), azonban a 2005. évi csúcs után 
a beáramlás csekély hullámzástól eltekintve nem csök-
kent, hanem 20–27 fő/év közötti értéktartományban 
állandósult.

Külföldi munkavállaláshoz szükséges igazolásokról 
az EEKH 2004 óta vezet kimutatást. Orvosok részére 
az általunk vizsgált időszakban (2006–2011) 4956 iga-

zolást adtak ki (7. ábra). Mérsékelt csökkenés követke-
zett 2006 után, azonban a 2007. évi szintről az emelke-
dés töretlen, 5 év alatt több mint 2,5-szeres növekedés-
sel. Sőt, az igazolásért folyamodók között a külföldön 
szerzett, majd honosított diplomával rendelkezők is 
megjelentek. Így 2008–2011 között a nem hazai diplo-
másoknak kiadott engedélyek száma (n=302) elérte az 
összes kérelmező (n=3912) 7,7%-át.

Fogorvosok részére az EEKH 2006–2011 között 875 
igazolást adott ki (8. ábra). A visszaesés 2006 után itt is 
megjelent, azonban ezután csaknem háromszoros (2,7) 
növekedés következett. A nem hazai diplomások (n=14) 
viszont 2008–2011 között az összes kérelmező számá-
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6. ábra
Honosított fogorvosi diplomások (n=652) számának alakulása évenként, 1985–2011 között
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7. ábra
Orvosok részére külföldi munkavállaláshoz kiadott EEKH igazolások száma (n=6046) 2004–2011 között
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hoz (n=997) képest igen szerény, 1,4%-os részesedést 
képviseltek.

Halálozás becslésében az EEKH adatok bizonytalan-
sága miatt a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) kö-
zépidős, 2009. évi átlagnépességre vonatkozó korcso-
portos mortalitási adataiból indultunk ki. A számítás 
5 éves osztályközökkel 24-től 74-éves korig történt, 
súlyozva a működő orvosok kormegoszlásával, amely-
ben jellemző az idős korosztályok jelenléte. Az orvo-
sok 13,4%-a 65 évnél, 5,9%-a pedig 70 évnél idősebb. 
Terjedelmi okok miatt kerülve a számítások részletes 
bemutatását, évenkénti átlagban legkevesebb 390 or-
vos hal meg a működő létszámból.

Fogorvosok között magasabb az idős korban még 
aktívak aránya. Így a 65 évnél idősebbek 18,9%-ban, a 
70 évnél idősebbek pedig 9,7%-ban részesülnek. Ugyan-
csak a fenti módszerrel számolva, az általunk vizsgált 
időszakban évenként legkevesebb 50 fogorvos halálát 
kell Ugyelembe venni.

Tekintettel arra, hogy a nyugdíj korhatár alatt inak-
tívvá válás (idő előtti halálozás, pályaelhagyás, foglal-
kozástól eltiltás) nehezen becsülhető, másfelől az or-
vosok/fogorvosok jelentős része csaknem a haláláig dol-
gozik, jó közelítéssel elfogadható, hogy ez a szám alsó 
értéken a halálozások számának felel meg.

KÖVETKEZTETÉSEK

A létszámbeli veszteségek és nyereségek számításá-
hoz orvosok esetében a III. táblázatból, fogorvosok ese-

tében a IV. táblázatból kell kiindulni. Mindkettőben lát-
ható egy feltűnő 2008-as többlet, amelyre a fenti ada-
tok nem adnak magyarázatot. Ez a hullámhegy a 2008. 
évi EEKH revíziónak köszönhető, és hátterében az ad-
dig rejtetten foglalkoztatottak számának bevallását (mi-
vel erre irányult a vizsgálat) kell valószínűsítenünk. 
A tények tudomásul vételén túl a jelenség azért nem 
elemezhető, mert a lehetséges munkaerő piaci magya-
rázatok nagyon távol esnek egy tudományos szakcikk 
érvrendszerétől.

Első megközelítésben úgy tűnik, hogy a legmegbíz-
hatóbb adatsor az új diplomások és a honosítottak szá-
ma. Utóbbiakról okkal feltételezhetjük, hogy migráci-
ós céljuknak megfelelően az egyes években a hazai mű-
ködő orvosok/fogorvosok számát gyarapították. Ke-
vésbé egyértelmű a helyzet a Magyarországon végzett 
új diplomások körében, ugyanis egyáltalán nem jel-
lemző, hogy egy-egy évfolyam teljes vagy csaknem tel-
jes létszámban volna jelen a rendszerben. Ezt a jelen-
séget a mindenkori évfolyam létszámok működő ará-
nyának egy adott időpontra vonatkozó pont-prevalen-
cia értékével jellemezhetjük. Ilyen értékeket mutat a 9. 
és 10. ábra a 2011. március 31. szerinti állapot alapján. 
A két táblázatban hasonlóságok és különbségek is fel-
fedezhetők.

Orvosok között jól látható, hogy az 1970-es évek 
elején végzett évfolyamoknál már a nyugdíjazási és ha-
lálozási veszteségek is szerepet játszanak. Feltéve, hogy 
a diploma szerzésének időpontjában 24 évesek voltak, 
például az 1970-es évfolyam (n=950) 2011-ben már be-
töltötte a 65. életévét, de több mint 2/3 részük (n=656, 
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8. ábra
Fogorvosok részére külföldi munkavállaláshoz kiadott EEKH igazolások száma (n=997) 2004–2011 között
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69%) még mindig aktívan dolgozott (legalább is, volt 
működési engedélye). Nem kétséges, hogy a humán 
erőforrás törzsgárdáját 2011-ben a 1974–2000 közötti 
évfolyamok alkotják, azonban a diplomát szerzettek-
hez képest itt is jelentős a veszteség, átlagban 18,2%. 
Ez azt jelenti, hogy hosszabb távon csaknem minden 
ötödik diplomásunkat elveszítjük. Első látásra 2000 
után értelmezhetetlen kilengések jelentkeznek. Jelen-
tősen emelkedik a hiányzók aránya (29,0%) a 2001–
2003 közötti évfolyamban (n=602), akik 2011-ben már 
szakvizsgázott, 34–36 éves tapasztalt orvosok volná-

nak. A 2004. évi meglepően alacsony érték (n=42) ar-
ra utal, hogy ennek az évfolyamnak (n=698) a 94,0%-a 
még vár a szakképesítés és valamilyen minimális szak-
mai gyakorlat megszerzésére, és csak utána távozik a 
rendszerből. Más stratégiát jeleznek a 2005 utáni kohor-
szok. Itt részben a szakvizsga előtti távozást, de 2007-
2010 között (n=1080) a csaknem 40%-os (39,8%) hi-
ány mögött az EEKH regisztrálás elmaradását is Ugye-
lembe kell venni. Különösen érvényes ez a 2010-es ko-
horsz több mint 50%-os hiányára – legalább is az idő-
sebb csoportok mintája alapján.

Változók 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Összesen

Új diplomások 657 660 681 622 721 748 4089

Honosítás 165 117 51 43 33 50 459

Többlet évenként 822 777 732 665 754 798 4548

EEKH igazolás 590 454 714 887 1111 1200 4956

Halálozás 390 390 390 390 390 390 2340

Inaktívvá válás 390 390 390 390 390 390 2340

Hiány évenként 1370 1234 1494 1667 1891 1980 9636

Modell egyenlege -548 -457 -762 -1002 -1137 -1182 -5088

EEKH egyenleg 2032 105 852 4 -4318 731 -576

III. táblázat
A működő orvosok létszámának nettó egyenlegét befolyásoló tényezők 

számszerű modellezése 2006–2011 között

Változók 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Összesen

Új diplomások 122 138 123 126 143 169 821

Honosítás 20 27 22 26 23 26 144

Többlet évenként 142 165 145 152 166 195 965

EEKH igazolás 105 77 133 149 202 209 875

Halálozás 50 50 50 50 50 50 300

Inaktívvá válás 50 50 50 50 50 50 300

Hiány évenként 205 177 233 249 302 309 1475

Modell egyenlege -63 -12 -88 -97 -136 -114 -510

EEKH egyenleg + 376 + 14 +155 +74 - 505 +273 432 

IV. táblázat
A működő fogorvosok létszámának nettó egyenlegét befolyásoló tényezők 

számszerű modellezése 2006–2011 között
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Fogorvosok között (10. ábra) – mellőzve a hasonló-
ságokat – azt láthatjuk, hogy az egyes kohorszok kö-
zött szélsőséges ingadozások vannak, amelyre jelenle-
gi ismereteink szerint racionális magyarázat aligha ad-
ható. Feltűnő viszont, hogy a 2007–2010 között vég-
zetteket (n=530) tekintve a hiány „csupán” 18,1%-os, 
szemben az orvosok csaknem 40%-os adatával. Bár-
melyik fenti magyarázatot vesszük Ugyelembe, ez azt 
jelenti, hogy a fogorvosok a diploma megszerzése után 

rövidebb időn belül akarnak munkába állni (EEKH 
regisztrálás), és/vagy kevésbé szándékoznak távozni a 
hazai rendszerből.

Tekintettel arra, hogy azok, akik hiányoznak az új 
diplomások közül – a szakmai pályaelhagyóktól elte-
kintve – szükségszerűen megjelennek az EEKH igazo-
lással rendelkezők között, nem követünk el nagyobb 
tévedést, ha mindkét tételt teljes számban vesszük Ugye-
lembe. Ennek megfelelően, a honosításokkal együtt, 
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9. ábra
Az 1970–2010 közötti orvos évfolyamokból működési engedéllyel nem rendelkezők %-os aránya

az évfolyam teljes létszámához képest (2011. március 31. szerinti állapot alapján)
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10. ábra
Az 1970–2010 közötti fogorvos évfolyamokból működési engedéllyel nem rendelkezők %-os aránya 

az évfolyam teljes létszámához képest (2011. március 31. szerinti állapot alapján)
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2006-2011 között 4548 új orvossal (III. táblázat) és 965 
új fogorvossal (IV. táblázat) gyarapodott a hazai rend-
szer.

Veszteségi oldalon – egyelőre az EEKH igazolással 
rendelkezőket személy szerinti hiánynak tekintve – or-
vosok között 9636 fő, fogorvosok között 1475 fő „tűnt 
el” a hazai humánerőforrás állományból. Amennyiben 
viszont az EEKH kimutatás szerinti működő állomány 
nettó egyenlegét tekintjük mérvadónak, 2006. január 
1. és 2011. december 31. között az orvos veszteség 576 
fő, fogorvosok között viszont nincs hiány, hanem 432 
fős többlet keletkezett. Nem kétséges, hogy ennél a va-
lós hiány és a többlet is kevesebb a fentiekben már em-
lített Uktív többletek miatt. Nem lehet viszont nagyság-
rendi eltérés, ugyanis ezt a számot a 2000-ben indult 
óriás kohorsz 5-évenként ismétlődő akkreditációs ki-
lengése 2011-ben jelentősen még nem befolyásolja.

Orvosok között az 5088–576 fős negatív értéktarto-
mány miatt nem kétséges, hogy nettó veszteség kelet-
kezett. Kérdéses viszont a két érték közötti, kerekítve 
4500 fős különbség értékelése, ezek az orvosok ugyan-
is az EEKH szerint hazai működési engedéllyel (is) ren-
delkeznek. Megalapozottan az alábbiakat feltételezhet-
jük:
– nem mindenki távozott, aki igazolást szerzett, így 

a 4500 orvos változatlanul dolgozik a hazai rend-
szerben,

– lehetséges, hogy azok közül számosan, akik kül-
földön dolgoznak, ezt a hazaival megosztott mun-
kaidőben teszik, tehát folyamatosan itthon is mun-
kát végeznek, vagyis a 4500 orvos részben sze-
mély szerinti, részben „csak” munkaidő vesztesé-
get jelent,

– egyesek teljes munkaidőben külföldön dolgoznak, 
de időszakosan visszatérnek a hazai rendszerbe, 
vagyis fenntartották a hazai működési engedélyüket.
A fenti 3 csoport egymáshoz viszonyított arányának 

feltételezéséhez még közvetett adatok sem állnak ren-
delkezésre, tehát bármilyen találgatás teljesen tudo-
mánytalan volna.

Fogorvosok között az értéktartomány pozitív oldala 
(n=432) arra utal, hogy a valóságban nullás, sőt pozi-
tív nettó egyenleget is feltételezhetünk. A modellből 
(IV. táblázat) számszakilag az következik, hogy kere-
kítve egy 78 fős hiányra kell magyarázatot találni. Erre 
ugyanazokat a megfontolásokat alkalmazhatjuk, mint 
az orvosok esetében, de leginkább azt valószínűsíthet-
jük, hogy a fogorvosi humánerőforrás egyenleg érdem-
ben nem változott a 2006. évhez képest.

A tanulmány elemzésének gyengeségei a releváns 
adatok hiányából adódnak. Ennek oka nem az állam-
igazgatási nyilvántartás elvi rendszerében, hanem az 
adatközlési fegyelem elégtelenségében keresendő. Újab-
ban bevezetett követelmény a külföldi munkavállalás 
bejelentése, amely a vonatkozó jogszabályi rendelke-
zés miatt csak hosszabb távon válhat teljessé. Termé-
szetesen ennek validitása is kétséges lesz, ha nem tör-
ténik kedvező fordulat az adatközlők magatartásában.

Végső következtetésként megállapíthatjuk, hogy az 
orvosi/fogorvosi humánerőforrás egyensúly tervezé-
séhez elemi szükség volna egy olyan nulla-bázisú adat-
tárra, amely akár 2013-ban indítva valósághű képet 
adna a működő orvosok számáról, majd a bejelentési 
fegyelem betartásával a validitását továbbra is meg-
őrizné. A jelen tanulmány nem kíván állást foglalni 
abban, hogy válságos-e a hazai humánerőforrás hely-
zet, azonban felhívja a Ugyelmet arra, hogy a jelenlegi 
trendek megfordítása nélkül egyes szakmákban, és/vagy 
regionálisan, akár rövidtávon is kritikus hiányok ala-
kulhatnak ki az ellátásban.
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Összefoglalás: A közlemény célja, hogy bemutassa az egészségügyi szakdolgozói humánerőforrás néhány 
aktuális jellemzőjét. Az áttekintés során a releváns hazai és nemzetközi szakirodalom került feldolgozásra, 
melyet hazai nyilvántartási adatok illusztrálnak. Az egészségügyi szakdolgozók létszáma nem csak nemzet-
közi, hanem hazai szinten is hiányt mutat. A szakképesítéssel betöltött ápolói-szakápolói és asszisztensi-
szakasszisztensi munkakörök esetében az elmúlt években egyértelmű csökkenés volt meg7gyelhető. Az 
ápolói munkakörök száma 2006 és 2010 között 8%-kal, az asszisztens munkakörök száma 15%-kal csök-
kent. A szakdolgozói elvándorlás ugyan hazánkban is jelen van, azonban a hivatalos adatok alapján nem 
érzékelhető drasztikus elvándorlás. A képzésben résztvevők lemorzsolódása a nemzetközi adatokhoz ké-
pest sem tekinthető jelentősnek (7–8%). A már pályán lévő szakdolgozók megtartása és a pálya vonzóvá 
tétele érdekében célszerű hathatós intézkedéseket tenni.
Kulcsszavak: egészségügyi ellátás, humán erőforrás, elvándorlás, ápolás

Summary: The aim of this paper is to describe some actual characteristics of health care human resources. 
During the review relevant international and national scienti7c literature were elaborated which is illus-
trated with data from national registry. Health care workers are missing from the system not only at inter-
national but also at national level. In the past couple of years a diminishing number of posts sta@ed with 
quali7ed nurses/specialized nurses and assistants/special assistants were detectable. Between 2006-2010, 
the number of nurses’ posts decreased by 8% and the assistants’ posts diminished by 15%. Although migra-
tion of health care personnel is also present in Hungary; however, the oXcial statistics does not mirror a 
drastic exodus. The attrition of health care students in Hungary is not salient compared to international 
data (7-8%). It is expedient to take e@ective measures in order to retain health care workers in the 7eld and 
to make the health care sector more attractive.
Keywords: health care, human resources, migration, nursing

Az egészségügyi szakdolgozók humánerőforrás 
helyzetének főbb jellemzői 2012-ben

The main characteristics of the situation of health 
care human resources in 2012

Pécsi Tudományegyetem, Egészségtudományi Kar, Ápolás és Betegellátás Intézet – 7621 Pécs, Vörösmarty u. 4. – Tel./Fax: (72) 513 671
E-mail: betlehem@etk.pte.hu

BEVEZETÉS

A világ számos országában, köztük az európai or-
szágokban is aggodalommal Ugyelik az egészségügyi 
ágazat humánerőforrásának alakulását. A WHO (2006, 
2009) felhívta a Ugyelmet arra, hogy a növekvő egész-
ségügyi munkaerőhiány és a kiegyensúlyozatlan mun-
kaerővel való ellátottság negatívan hat az egészségügyi 
rendszerek működésére. 

Az Európai Közösség Bizottsága a Zöld Könyvben 
felhívta a Ugyelmet az egyre szélesebb tömegeket érin-
tő egészségügyi szakdolgozói migrációra és az egyik 

legmeghatározóbb kihívásként értékelte a problémát, 
amivel az európai államoknak szembe kell nézni a kö-
vetkező évtizedben [1]. Szinte valamennyi európai or-
szág egészségügyi szakemberhiánnyal küzd, melyben 
meghatározó számmal az ápolókat említik elsőként. 
Az Egyesült Királyság ellátórendszeréből már 2001-
ben 57 000 ápoló hiányzott, Ausztráliában 2006-ban 
az ápolói állások 40%-a betöltetlen volt szakképzett 
ápolóval [2]. Kanadában 2011-re 78 000 fő ápoló hiá-
nyát prognosztizálták, ami mellett az Amerikai Egye-
sült Államokban is közel 800 ezer ápoló hiányát jelez-
ték előre az ellátó rendszerből [3]. A tendenciákat Ugye-
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lembe véve, érthető módon, egyre több Kelet-Európai 
és Ázsiai ápoló tervezi a munkavállalást Nyugat-Euró-
pában és Amerikában. Az egészségügyi ellátórendsze-
rek működésében a szakemberhiányból fakadó jelen-
tős hatásokat az Uniós hatóságok is elővetítik, sürget-
ve az egységes fellépést a probléma megoldása érde-
kében (I. táblázat).

Az egészségügyi szakemberhiányt tetézi még az a 
tény is, hogy Európában az ápolók esetében észlelhető 
átlagéletkor növekedésével az utánpótlás biztosítása 
egyre komolyabb feladat, ami súlyosbítja az amúgy is 
növekvő szakember hiányt [3, 4].

Az egészségtudományi humánerőforrás létszámának 
és összetételének alakulása az egészségügyi ágazat mű-
ködőképességének és versenyképességének alapvető 
meghatározója nemzetközi és hazai szinten egyaránt 
[5, 6]. A nemzeti szintű népegészségügyi problémák 
kezelésében az egészségügyi humánerőforrás kitünte-
tett jelentőséggel bír.

AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZAKDOLGOZÓK HAZAI 
MUNKA-ERŐPIACI HELYZETE

Az egészségügyi szakdolgozói réteg a közszférán be-
lül 19%-kal a legnépesebb csoporthoz tartozik, ami 
több, mint 100 000 főt tesz ki (101 701 fő 2010-ben) és 
közel 30 egészségügyi szakdolgozói munkakört jelenít 
meg [7]. Az egészségtudományi szakmacsoport ezáltal 
egy rendkívül heterogén végzettségű és szakképzettsé-
gű társadalmi szakmai réteget reprezentál, a nyolc ál-
talános iskolára építő szakképesítéstől az egyetemi vég-
zettséget megkövetelő szintig. A munkakörök tartal-
mát tekintve java részük az ápolói és az asszisztensi 
munkakörök valamely területével szervesen összefüg-
gő szakembereket tömörít, kb. 68 000 főt 2010-ben. 
Ezen két munkakörben a szakképesítéssel betöltött mun-
kakörökben 2006 és 2010 közötti években jelentős lét-
szám csökkenés volt megUgyelhető. Az ápolók/szak-

ápolók körében 4 400 fő (8,6%), asszisztensek/szak-
asszisztensek esetében 3 822 fő (15%) tűnt el a rend-
szerből. A közegészségügyi és járványügyi szakembe-
rek esetében egy radikális változás Ugyelhető meg a ké-
pesítéssel rendelkező szakemberek munkaköreit ille-
tően. Ez részben a népegészségügyi hálózat átszerve-
zésének, részben a jelzett nevű képzés elnevezésének 
és szakmai tartalma megváltoztatásának is betudható 
(II. táblázat).

Az egészségtudományi szakmák tartalmi heteroge-
nitása ellenére a teljes szakdolgozói rétegre elmondha-
tó, hogy a bérszínvonal nemcsak az Európai átlagtól 
marad el, hanem a hazai átlagkeresetek rangsorában 
éppen hogy lehagyja a mezőgazdaságot és még nem 
éri el a köztudottan alacsony bérezésű oktatási szférát 
(KSH, 2010).

A hivatalos statisztikai kimutatások szerint az egész-
ségügyben a 2006–2010 között a betöltetlen állások szá-
ma összességében 4 213 főről 3 433 főre csökkent, azon-
ban a legtöbb üres állás az ápolói/szakápolói munka-
körökben Ugyelhető meg szinte változatlan intenzitás-
sal. A mennyiségileg jellemezhető szakképzett ápoló 
és szakápoló hiány reális probléma az egészségügyi 
rendszerben. A minőségi hiány elsősorban a magas 
szinten képzett szakszemélyzet rendelkezésre állásá-
ban érhető leginkább tetten (megfelelő skill-mix hiá-
nya). A szakképesítést és/vagy szakképzettséget szer-
zett ápolók működési nyilvántartási adatai alapján 
ítélhető meg a hazánkban tényleges, jogszerű egész-
ségügyi tevékenységet folytató ápolók száma, melyet 
az Egészségügyi és Engedélyezési Hivatal adatai jól 
szemléltetnek (1. és 2. ábra). (Ezek a számok természe-
tesen nem egyeznek a KSH által nyilvántartott adatok-
kal, hisz az adatgyűjtés célja és módszere eltérő.)

A magasan kvaliUkált (főiskolai, egyetemi szakirá-
nyú végzettségű) szakdolgozók foglalkoztatásában a 
legtöbb közintézmény – a minimum feltételek biztosí-
tásán túl – nem érdekelt a megnövekedett bérvonzat 
miatt. Az egészségügyi szakdolgozók munkafeltételei 

Egészségügyi szakdolgozók Európában 2020-ban becsült hiány (fő) a becsült ellátási hiányok (%)

Orvosok 230 000 13,5%

Fogorvosok, gyógyszerészek, gyógytornászok 150 000 13,5%

Ápolók 590 000 14%

Összesen 970 000 13,8%

I. táblázat
A SANCO által 2020-ra előre jelzett szakember és ellátási hiányok Európában

Forrás: DG SANCO (EU Egészségügyi és Fogyasztóvédelmi Főigazgatóság), 2010
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(tárgyi eszközök és a munkavégzés, pihenés infrast-
rukturális feltételei) elmaradnak a szakma fejlődése 
által támasztott kívánalmaktól, különösen azokon a 
területeken, ahol arra a legnagyobb igény mutatkozna: 
hosszú idejű ápolás, rehabilitáció. Nem tisztázottak a 
nem orvos végzettségű egészségügyi szakemberek te-
vékenységi körei (kompetencia) sem. Sokszor a maga-
sabb végzettség sem kerül U gyelembe vételre a mun-
kaköri besorolás és a bérezés megállapításánál. A főis-
kolai (utóbb alapszak, BSc), egyetemi (MSc) végzett-

ségű szakemberek szakosodása nem egyszer csak egy 
alacsonyabb szinten (OKJ 52, OKJ 54) lehetséges, mely 
nem teszi lehetővé az elismert szakmai fejlődést. Nem-
zetközi jelenség, hogy a munkahelyi pszichés és U zikai 
megterheléssel a munkáltató és az egészségpolitika sem 
foglalkozik megfelelő hangsúllyal, ami a munka ered-
ményességét alapvetően befolyásolja [8].

A szakdolgozói átlagéletkor növekedése Magyaror-
szágon is tapasztalható jelenség, hisz az ápolói munka-
erő 20%-a 50 év feletti és az átlagéletkor 44,6 év volt 

Munkakör 2006 2007 2008 2009 2010

Ápoló/szakápoló 51 096 50 427 49 295 48 509 46 696

Asszisztens/szakasszisztens 25 418 24 285 23 828 22 945 21 596

Védőnő 5 431 5 502 5 377 5 425 4 656

Gyógytornász 2 583 2 620 2 897 3 026 2 888

Mentőápoló 2 296 2 943 2 618 3 297 3 109

Szülésznő 1 963 1 994 1 643 1 678 1 706

Közegészségügyi és járványügyi felügyelő 1 247 1 023 1 037 733 229

Mentőtiszt 786 813 705 855 862

II. táblázat
Az egészségügyben szakképesítéssel betöltött munkakörök megoszlása 

néhány szakmacsoport esetében Magyarországon 2006–2010

Forrás: Egészségügyi Statisztikai Évkönyv, 2006–2010
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1. ábra
A működési nyilvántartásban szereplő középfokú szakképesítéssel rendelkező ápolók 

számának megyei megoszlása 2011-ben (nem besorolt 1603 fő)

Forrás: EEKH



eredeti közlemények

népegészségügy / 90. évfolyam 2. szám (2012)

80

2010-ben [9]. A hiány jelenlétén túl a hazai szakdolgo-
zók körében egyre inkább érezhető a munka okozta 
fokozott mentális kitettség, a kiégés, az elfásultság és 
az ápolói munka teherként való megélésében [10]. Ez 
a jelenség a szomszédos Dél-Szlovákia esetében is meg-
U gyelhető, különösen a munkaerő szabad vándorlása 
után az Európai Unió tagjaként [11]. A lelki megeről-
tetésen túl az egészségügyi dolgozók U zikai egészségi 
állapota sem nevezhető optimálisnak, hisz körükben a 
mozgás-szervrendszeri problémák és a pszichoszoma-
tikus tünetek egyaránt jelen vannak és beavatkozást 
igényelnek [12]. A munkahelyi rossz közérzet is is-
mert helyzet az ápolók körében, melyben a munka-
végzés körülményeinek meghatározó szerep jut [13, 
14]. Az ápolás területén döntő többségben nők dol-
goznak (kb. 90 %), akik a társadalmi béregyenlőtlen-
ség elszenvedői az egészségügyben is [15]. Az egész-
ségügyben dolgozó nőkre gyakran kettős teher hárul a 
családi szerepükből adódóan, melyet a munkakörnye-
zet kedvezőtlen hatásai felerősíthetnek [16].

SZAKDOLGOZÓI MIGRÁCIÓ

Az ápolói migráció világjelenség, mely fejlett és fejlő-
dő országokat, kontinenseken is átnyúló módon érint. 

Az ápolói migráció vizsgálata során világviszonylat-
ban a legtöbb külföldi munkát vállaló ápolót Ausztrá-
lia, Kanada, Fülöp-szigetek, Dél-Afrika és az Egyesült 
Királyság adja. A külföldi ápolót fogadó első öt ország 
között tartják számon Ausztráliát, Kanadát, Írorszá-
got, az Egyesült Királyságot és az Amerikai Egyesült 
Államokat, melyekre közös jellemző az angol nyelv 
használata, mint vonzó lehetőség. A külföldre ápoló-
kat adó országok gyakran állami költségen oktatott 
szakképzett munkaerőt veszítenek el, míg a fogadó or-
szágok ezzel a jól képzett munkaerővel a kritikus mun-
kaerőhiányt enyhítik, viszonylag kis állami anyagi rá-
fordítással. Ezen túl nem egyszer etikai dilemmákat is 
felvet, hogy a munkáltatók a külhoni ápolókat foko-
zottabban kihasználják az otthoni ápolókkal szemben, 
pl. túlórák, munkabeosztás [17].

Az ápolók a kivándorlást elsődlegesen a jobb U zetés 
megszerzése reményében és a munkakörülmények ked-
vezőbb változása miatt vállalják. A fejlett országok fo-
lyamatosan toborozzák a külföldi ápolókat az egyre 
komolyabb munkaerőhiány kielégítésére. A migráció 
mindaddig folytatódik, amíg a fogadó fejlett országok 
megoldják az ápolóhiány okait és amíg a fejlődő orszá-
gokban olyan helyzet uralkodik, ami az ápolókat távo-
zásra készteti [18]. A külföldi ápolók arányának válto-
zása az Amerikai Egyesült Államokban a legszembe-
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2. ábra
A működési nyilvántartásban szereplő főiskolai és egyetemi (BSc, MSc)  szakképzettséggel rendelkező ápolók 

számának megyei megoszlása 2011-ben (nem besorolt 447 fő)

Forrás: EEKH
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tűnőbb.  Az Amerikai Egyesült Államokban 1997-ben 
a külföldön ápolói szakképesítést szerzett ápolók ará-
nya 5% volt, ami 2003-ra 14%-ra emelkedett. 2007-
ben közel 100 000 ápolót (16%) tartottak nyilván kül-
földön szerzett ápolói szakképesítéssel [18].

Európában átfogó vizsgálatot 2005-ben végeztek az 
ápolói szakmacsoport pályán maradásának és elván-
dorlásának a kérdésével kapcsolatban [19]. A tanulmány 
széles körben értelmezte az ápolók korai pályaelha-
gyásának okait, körülményeit és következményeit 10 
európai ország esetében (Belgium, Finnország, Fran-
ciaország, Németország, Egyesült Királyság, Olaszor-
szág, Hollandia, Lengyelország, Svédország, Szlovákia). 
A felállított modell része volt a munkahelyi és a magán 
életi igénybevétel. Az eredményeket hazai mintával 
összehasonlítva megállapítható, hogy a pályalehagyási 
tendencia ugyan számottevő hazánkban is az ápolók 
körében, de kisebb mértékű, mint Németországban, 
Egyesült Királyságban és Olaszországban. A Holland 
és Belga helyzethez képest azonban több magyar ápo-
ló gondolkodik a pályaelhagyáson. Az európai ápolók 
pályaelhagyási tendenciáit Ugyelve a magyar ápolók-
hoz képest a lengyel ápolók esetében hétszer nagyobb 
migrációs hajlandóságot észleltek. Ezek alapján úgy tű-
nik, hogy a magyar ápolók pályaelhagyási szándékai-
kat illetően nem kirívóan erős tendenciáról beszél-
hetünk. A magyar ápolók külföldi munkavállalásában 
Ausztria, Németország és az Egyesült Királyság szere-
peltek célországként. A nyelv megfelelő ismeretének 
hiánya inkább visszahúzó, itthon tartó erőként jelent 
meg. A migrációs szándék a Uatal, egyedülálló, ala-
csony ápolói szakképzettséggel rendelkező és kevéssé 
a szakmájuk iránt elkötelezett ápolók körében jelent 
meg, mely nagy hasonlóságot mutatott Szlovákiával és 
Lengyelországgal. 

A vizsgálat során fény derült arra, hogy az ápolók 
pályán tartására vannak használható eszközök. A ve-
zetői támogatás és a munkabeosztás rugalmas intézési 
lehetősége sok ápolót képes lenne a pályán tartani [20, 
21].

A jól képzett munkaerő kivándorlása az utóbbi évti-
zedben folyamatosan megUgyelhető hazánkban is [22, 
23]. Tapasztalatok szerint hazánkban az Európai Uni-
ós csatlakozást követően megélénkült a külföldön egész-
ségügyi szakképesítéssel és szakképzettséggel munkát 
vállalók száma. Ennek megbízható követésére csupán 
az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatásai Hi-
vatal által kiadott hatósági bizonyítványok számának 
tanulmányozása az alkalmas eszköz. A külföldi mun-
kavállalás céljából kiadott hatósági igazolások alapján 
látszik, hogy az utóbbi években körülbelül kevesebb, 
mint félszáz kérelem érkezik rendszeresen, mely meg-
keresések zömét ápolói szakképesítéssel/szakképzett-
séggel rendelkezők adják be (III. táblázat) Sajnos el-
mondható azonban, hogy egyes becslések szerint en-
nél jóval több (akár négyszer ennyi) szakdolgozó vál-
lal munkát külföldön nem feltétlenül a szakképesítését 
a legmesszebbmenőkig igénylő tevékenységekben (pl. 
gyermek felügyelet, idős gondozás, háztatás vezetés).

A KÉPZÉSBE LÉPŐK ÉS A KÉPZÉSBEN LÉVŐK 
HELYZETE (LEMORZSOLÓDÁS)

Az egészségügyi dolgozók körében számos vizsgá-
latot végeztek annak feltérképezésére, hogy a szakmai 
képzés megválasztásakor a pályaválasztás előtt állókat 
mi motiválja belépésre és utána a szakmai képzés so-
rán mi tartja meg őket ténylegesen a pályán. Több szer-
ző utal arra, hogy egységes módszertan és eszköz a pá-
lyaszocializáció mérésére nem áll rendelkezésre azon-
ban a szakterület iránti érdeklődés, a karrier lehetősé-
ge, az altruizmus és a szolgálat a leggyakrabban meg-
jelölt pályaválasztási jellemzők [24, 25].

A képzésben lévők esetében a képzésben maradás a 
szakmai ismeretek megszerzésével párhuzamosan fo-
lyamatosan felvetődő kérdés. A szakmai képzés során 
a hallgatói lemorzsolódás világszerte szélsősége képet 
mutat, aminek a hátterében eltérő módszertani meg-
közelítések is állhatnak. Ennek ellenére Ugyelem felhí-

III. táblázat
Az egészségügyi szakképesítésüket külföldön elismertetni kívánók részére kiadott hatósági bizonyítványok száma

Kiadott igazolások külföldi munkavállaláshoz 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Összesen 113 127 153 532 416 438

Ebből ápoló na. na. na. 409 301 314

Forrás: Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal
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vó, hogy Taiwanon 65%, Ausztráliában 25–27%, az Ame-
rikai Egyesült Államokban 9%, az Egyesült Királyság-
ban 19% a képzés során kilépők aránya [26–28]. A kép-
zések elhagyásának leggyakoribb okai között jelölik meg 
a tanulók a kompetencia hiányát, a fokozott stresszt a 
klinikai gyakorlatokon és a gyakorlatvezetői támoga-
tás hiányát [29]. A hazai legfrissebb vizsgálatok szerint 
7–8% körül alakul a lemorzsolódás, ami átlagosnak te-
kinthető nemzetközi szinten. A képzésben tartó ténye-
zőnek tartják a BSc ápoló hallgatók a képzőintézmény 
munkatársainak hozzáállást és az a bizonyosságot, hogy 
mennyire látják biztosítottnak a végzést követően ápo-
lóként való elhelyezkedés lehetőségét. Ugyanakkor a 
hallgatók lemorzsolódását elsegíti, ha a közvetlen csa-
ládi, baráti kapcsolatrendszer negatívan viszonyul az 
ápolói szakmához [30].

A HUMÁNERŐFORRÁS TERVEZÉS AZ 
EGÉSZSÉGÜGYI ÁGAZAT 
EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI SZEGMENSÉBEN

Valós adatokon nyugvó és a reális szükségletekhez 
igazodó humánerőforrás tervezés szükséges az egész-
ségügyi dolgozói utánpótlás biztosítása tekintetében 
ahhoz, hogy az ország gazdasági fejlettségét és az EU 
színvonalat visszatükröző egészségügyi ellátó rendszer-
rel lehessen számolni a jövőben. Az ellátási igények 
megváltozásához (idős korúak nagyobb száma, poli-
morbiditás, eset súlyosság) igazodó és a szakmai köve-
telményeket kielégíteni képes ellátórendszer szervezé-
sére, a korábbi rendszer átszervezésre van szükség.

Az eszköz ellátottság javításán túl, a meglévő első-
sorban jelentős ápolói hiány mérséklése és megszün-
tetése érdekében a pályán lévőket meg kell tartani, il-
letve a pályát vonzóvá kell tenni a Uatalabb generációk 
számára is. Az ápolói pálya jelentsen perspektívát, eg-
zisztenciális hátteret család fenntartáshoz és karrier 
lehetőséget a szakmai életben. A pályán tartáshoz mun-
kahelyi ösztönző rendszerek bevezetése szükséges, ami 
nem csupán direkt anyagi juttatást jelent (rendezett 
bérszínvonal mellett), hanem olyan munkahelyi tá-
mogató rendszert, ami Ugyelembe veszi a dolgozók 
igényeit is (rugalmas munkaidő, egészség megőrző és 
fejlesztő munkahelyi légkör, munkahelyi tanácsadás 
és teljesítményértékelés). Az egészségügyi dolgozók szak-
képzettségüknek megfelelő tevékenységet végezhesse-
nek és szélesebb körben folytathassanak vállalkozói 
tevékenységet. A munkahely vállaljon szerepet az éle-

ten át tartó tanulás gyakorlati megvalósításában, ösz-
tönözze beosztottait saját szakmájuk kutatási eredmé-
nyeinek gyarapítására, a bizonyítékokon alapuló egész-
ségügyi tevékenység végzésére.

Az egészségügyi humánerőforrás egységes módszer-
tan alapján történő monitorozása és előrejelzések meg-
tétele alapvető lehet a jövőben a humánerőforrás krízis 
kezeléséhez az egészségügyben. Az egészségügyi kép-
zést folytató intézmények, a munka-erőpiac és az irá-
nyító szakmapolitika közös érdeke a humánerőforrás 
tervezése, a monitoring rendszer működtetése és az 
erőforrások megfelelő allokálása. 
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Összefoglalás: Mintegy 20 év telt el azóta, hogy a körzeti orvosi rendszer háziorvosi rendszerré alakult. 
Az eltelt idő alatt számos olyan változás történt, ami alapvetően befolyásolja a háziorvosok munkakö-
rülményeit. Amikor húsz évről igyekszünk összefoglalást készíteni, nem könnyű kiválogatni a lényeges 
és mindenki számára fontos változásokat. Fel kell tennünk a kérdést, hogy a teljes kép kialakítására, 
vagy egy-egy részt kiemelve annak elemzésére, vagy a folyamat összefüggő láncolatának leírására töre-
kedjünk. A terjedelem, az érthetőség és új információközlés igényeinek 7gyelembe vételével készítet-
tük el ezt az összeállítást. A cikk végén közzé tesszük azt a korábbi években megjelent irodalmat, amely 
az igényes olvasót hozzásegítheti a teljesebb és szélesebb körű ismeretek, információk megszerzésé-
hez.
Kulcsszavak: háziorvoslás, szakképzés, kompetencia

Summary: 20 years have elapsed since family medicine had been shaped from the former district based 
system. During the past period, several changes have a@ected fundamentally the working conditions of 
the family physicians. To summarize all these changes, it is not easy to pick up the essential ones, important 
for everyone. The question is whether to draw the whole picture or to concentrate on detailing some ele-
ments or to describe the process chain. We have taken into consideration the length of the article, intelligi-
bility and the intention of providing new information. At the end of the article, we publish the past years’ 
literature, which can provide detailed and comprehensive knowledge and information for ambitious readers.
Keywords: family medicine, specialist training, competency

Az elmúlt 20 év háziorvoslásának történéseiből

What has happened in family medicine during past 
20 years?

Országos Alapellátási Intézet – 1135 Budapest, Jász u. 84-88. – Tel.: (1) 239 0473 – Fax: (1) 450 1774 – E-mail: oali@oali.hu

Immár 20 év telt el azóta, hogy Magyarországon a 
körzeti orvosi rendszer háziorvosi rendszerré alakult 
[1, 3, 4, 7–9]. Ez alatt a 20 év alatt a háziorvosi tevé-
kenység számos olyan változáson ment keresztül, me-
lyek alapvetően befolyásolták a háziorvosok munka-
körülményeit. Csak a legfontosabbakat említve, a pra-
xisban dolgozó orvosok túlnyomó többsége megszerez-
te a háziorvostani szakvizsgát, munkájukat kompeten-
cialista, fejlett számítógépes rendszer segíti [2, 5]. 2000-
ben a jogalkotó működtetési joghoz juttatta a házior-
vosokat, melynek a nyugdíjba vonuláskor történő ér-
tékesítése, - annak ellenére, hogy a szabályozása ren-
geteg gyakorlati problémát és kérdést vetett fel, és vet 
fel a mai napig- tisztes bevételhez juttathatja a vissza-
vonuló háziorvost [12–14, 22–24]. A mindennapok 
történései azonban ennél összetettebbek és néha meg-
oldhatatlanok is.

Amikor húsz év történéseiről igyekszünk összefog-
lalást készíteni akkor nem könnyű kiválogatni a lénye-
ges és mindenki számára fontos változásokat és mind-
ezt klasszikus cikk formájába  szinte lehetetlen. Ekkor 
kell feltenni a kérdést, hogy teljes kép kialakítására kell 
törekedni, vagy egy egy részt kiemelni, azt részletesen 
elemezni, vagy a hosszú folyamat összefüggő láncola-
tainak leírására kell kísérletet tenni. A terjedelem, az 
érthetőség és új információk közlését Ugyelembe véte-
lével készítettük el ezt az összeállítást sem ezt, sem azt 
a megoldást választva. A teljesség igényének mégis mi-
nimálisan eleget téve a cikk végén közzé tesszük azt az 
irodalmat, amely forrás anyagként a korábbi években 
közlésre került, illetve amely az igényes olvasót hozzá-
segítheti a teljesebb és szélesebb körű ismeretek, infor-
mációk megszerzéséhez.
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HÁZIORVOSI TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉRE VALÓ 
JOGOSULTSÁG

Az elmúlt 20 évben négy alkalommal történt lénye-
ges változás a feltételrendszerben. Változatlan csak a 
házi gyermekorvosok képesítési feltétele, a csecsemő 
és gyermekgyógyász szakorvosi szakképesítés maradt.

Az 1992-es szabályozás szerint háziorvos az lehet, 
aki: 

általános orvostani szakorvosi szakképesítés-
sel rendelkezik, vagy
a rendelet hatálybalépésekor körzeti orvosként 
dolgozik, vagy
belgyógyász szakorvosi szakképesítéssel, vagy 
más klinikai területen szerzett szakorvosi szak-
képesítéssel rendelkezik és 2 éves körzeti or-
vosi gyakorlata van, vagy
szakorvosi szakképesítéssel nem rendelkezik, 
de megszerezte az általános orvostani szak-
vizsgához szükséges előgyakorlatot,
a rendelet hatálybalépésekor üzemorvosként, 
illetve körzetben csoportvezető (fő) orvosként 
dolgozott és két éven belül megszerzi a d) 
pontban előírt gyakorlatot.

Ebben az időben még közel ezer volt azoknak a kör-
zeti orvosoknak  száma, akik semmiféle szakképesí-
téssel nem rendelkeztek. Nekik egy ún. átképzési prog-
ram teljesítését követően nyílt lehetőségük a szakvizs-
ga megszerzésére [5, 8, 9]. A háziorvosok szakmai igé-
nyességét igazolja, hogy annak ellenére, hogy csak ezek-
nek a kollégáknak kellett volna az átképzésben részt-
venniük, akkor vette kezdetét az un. kreditpontok al-
kalmazása és lett „szokás” , hogy a körzeti-háziorvo-
sok rendszeres továbbképzéseken vettek részt és gyűj-
tötték a pontokat. Ez a kialakult rendszer lett később 
az etalonja az egész orvosi kart érintő működési nyil-
vántartásnak, az öt évenként kötelezően teljesítendő 
továbbképzésnek. 

Érdekesség, hogy a szakképesítésre vonatkozó elő-
írások alól a népjóléti miniszter ebben az időben – kü-
lönösen indokolt esetben – felmentést adhatott, és ez 
volt az egyetlen olyan időszak, ahol felmentést lehetett 
adni a csecsemő és gyermekgyógyászat szakvizsga meg-
léte alól is.

A rendelet előírta, hogy 1998. december 31-ét köve-
tően csak háziorvosi szakvizsga birtokában lehet a rend-
szerben maradni. Kb. 50 olyan kolléga volt, aki nem 
teljesítette az előírást, így a továbbiakban már nem dol-
gozhattak háziorvosként.

▶

▶

▶

▶

▶

A háziorvosi szakvizsgát egyébként a 9/1978. (XI. 
29.) rendelet 1993. március 1-jén hatályba lépett mó-
dosítása vezette be. Ehhez az időponthoz köthető a ké-
pesítési feltételek első módosítása is, mely a háziorvo-
si, vagy általános orvostan szakvizsga követelményét 
főszabályként határozza meg, és az egyéb esetek tekin-
tetében úgy fogalmaz, hogy „háziorvos lehet továbbá”, 
íly módon is kiemelendő a szakvizsgát.

Az 1992-es szabályozáshoz képest változás, hogy bel-
gyógyászok esetében megszűnt a két év körzeti orvosi 
gyakorlat meglétének a kötelezettsége. Az egyéb klini-
kai szakvizsgák felhasználhatósága szűkül, mert im-
már csak azokkal a szakképesítésekkel lehet belépni a 
rendszerbe, melyekre a háziorvosi szakvizsgát rá lehet 
építeni. Az 1998 évvégi határidő nem változott.

Kivételes esetekben az aneszteziológia, oxyológia és 
a tüdőgyógyász szakvizsgával rendelkező orvosok ese-
tében el lehetett tekinteni a körzeti orvosi gyakorlat meg-
lététől, valamint a miniszter azon jogkörét, mely alap-
ján felmentést adhatott a képesítési feltételek teljesíté-
se alól szűkítette a jogalkotó.

A legfontosabb módosítás azonban annak a dekla-
rálása, hogy azon orvosoknak, akik 1998. december 
31-ig 25 éven át folyamatosan körzeti vagy háziorvosi 
feladatokat látnak el, nem kötelező megszerezni a há-
ziorvosi szakvizsgát.

Az OEP által rendelkezésünkre bocsátott adatokból 
egyértelműen kiderül, hogy a ma háziorvosként dol-
gozók jelentős része ezen időszakban szerezte meg a 
háziorvosi szakvizsgát. 1995-ben 103 fő, 1996-ban 394 
fő, 1997-ben 646 fő, míg 1998-ban 760 fő tett a ma 
dolgozó háziorvosok közül szakvizsgát.

1998. december 31-én letelt a szakvizsga megszer-
zésének a követelménye, ekkor lépett hatályba a követ-
kező módosítás. Ez alapján háziorvostani vagy általá-
nos orvostan szakvizsga birtokában, belgyógyászat szak-
vizsgával és 10 éves körzeti/háziorvosi gyakorlattal, 
vagy szakvizsga nélkül, de 25 éves körzeti/háziorvosi 
gyakorlattal lehet háziorvosi tevékenységet folytatni. 
Emellett megmarad az a szabályozás is, hogy aki a há-
ziorvostani szakvizsgához szükséges szakgyakorlat foly-
tatására jogosult, 4 évig dolgozhat háziorvosként. Ez a 
szabályozás lényegében a mai napig fennáll.

A módosítás következtében megszűnt a miniszter 
jogosultsága arra vonatkozóan, hogy felmentést adjon 
a képesítési követelmények alól. Erre, a 4/2000 EüM 
rendelet hatálybalépéséig a városi tisztifőorvosnak volt 
lehetősége, a területi ellátás biztonsága érdekében, át-
meneti időszakra, és csak azon orvosok esetében, akik 
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megkezdték a szakvizsgához szükséges gyakorlatok 
teljesítését.

Essék néhány szó a valójában sosem létezett, a hét-
köznapi életbe mégis bevonult licenszvizsgáról. A szak-
képesítés megszerzése két szakaszból állt. Az előírt kli-
nikai gyakorlatok letöltését követően léphettek be a 
kollégák a háziorvosok közé, és négy év állt rendelke-
zésükre a szakvizsga nélküli munkára. Licenszvizsgá-
nak nevezték a klinikum igazolt letöltését, vagyis azt, 
hogy a háziorvosi tevékenységet végezhet a kolléga, 
ám legfeljebb négy évig. Mivel az előírt  háziorvosi 
gyakorlat 3 és fél év volt, az évente két szakvizsga idő-
szak mellett így reális volt a vizsgán való részvétel.

PRAXIS I (PR1) ÉS PRAXIS II (PR2) 
PROGRAMOK [18]

Az új háziorvosi rendelet, a 4/2000. EüM rendelet 
2000. 02. 26-i hatályba lépése ezen szabályozást lénye-
gében érintetlenül hagyja.

Az elmúlt 12 évben kétszer került sor a rendelkezés 
érdemi módosítására. 2006-tól a tartósan betöltetlen 
háziorvosi körzetekben, az Országos Alapellátási Inté-
zet közalkalmazottjaként dolgozhatnak szakvizsga nél-
küli orvosok is [14, 15, 18, 22–24]. Nekik ugyancsak 
összesen 6 év áll rendelkezésre a szakvizsgájuk meg-
szerzésére, de az előírt kinikai és háziorvosi gyakorla-
tok nem időrendi sorrendben történnek.  Ez az úgy ne-
vezett Praxis I Program.

Az uniós szabályokat átvevő 2007-es rendelet-mó-
dosítással megszűnt a háziorvostani szakképesítés „rö-
vidített rezidensi” (az ún. ráépített) rendszerben törté-
nő megszerzésének a lehetősége, így szinte lehetetlen 
helyzetbe kerültek azok az orvosok, akik nem a rezi-
densi rendszer keretében kívánták megszerezni a szak-
vizsgát, a már említett, a háziorvosi gyakorlatra jogo-
sító licenchez nem jutottak hozzá. Tekintettel arra, hogy 
a szabályozás módosítása uniós követelmény volt, más 
megoldást kellett találni a problémára. Az OALI az or-
vostudományi egyetemekkel együttműködve készítet-
te elő azt a javaslatot, mely szerint klinikai szakképesí-
téssel rendelkező orvosok a szakvizsgáig teljesítendő 
gyakorlatukat egyéni képzés terv alapján a háziorvosi 
munka mellett megszerezhessék. A javaslatból 2009 
tavaszán jogszabály lett, így azóta klinikai szakvizsgá-
val rendelkező orvosok is dolgozhatnak háziorvosként, 
ha az OALI-val képzési szerződést kötnek egy orvos-
tudományi egyetemeken történő képzés idejére. A szak-
vizsga megszerzésére 5 év áll rendelkezésre. A prog-
ramba eddig 96 orvos lépett be (1. ábra).

Amint az ábrán láthatjuk, a belépett orvosok zömé-
ben belgyógyászat szakvizsgával rendelkeznek. 

Érdemes megjegyezni, hogy az egészségügyi tör-
vény alapján mindkét esetben egy, a megfelelő képzett-
séggel rendelkező mentor szakmai felügyelete szüksé-
ges a működési engedélyhez (I. táblázat).

Az immáron 14 éves gyakorlatnak megfelelően az 
egyetemek és az OALI közös igazolást adnak ki a házi-
orvosi tevékenység folytatására jogosító licenc vizsgá-

1. ábra
A Praxis II. Programba belépett orvosok szakvizsgái
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ról. A licenccel rendelkezők és azok közül háziorvos-
ként dolgozók jelentősen különböznek. A sok ok kö-
zül egyet egyet említve: a rezidensek vélhetően nem 
tudnak, vagy akarnak háziorvosként tartósan és folya-
matosan dolgozni, akik pedig a licencet valamilyen szak-
képesítés birtokában szerezték meg és mint egy lehe-
tőséget kívántak csak megszerezni azaz nem az egyér-
telmű háziorvosi munka végzésének szándékával nem 
jöttek a pályára. Ebből levont több tanulság közül né-
hányat felsorolva: Nem hatékony a szakképzés és a pá-
lyára kerülés folyamatának menedzselése. Nincs kap-
csolat a kiváló szakképzés és a majdani praxis munka 
között. Nincs olyan nyilvántartás amely a licenccel ren-
delkezőket elérhetővé teszi és ezáltal megteremti a le-
hetőséget adódó alkalommal a pályára állításhoz. Nincs 
lehetőség a részmunka formájában történő háziorvosi 
tevékenységre. Azonban mindenképpen kiemelhető egy 

fő oka ennek az aránynak, hogy a pálya vonzóereje je-
lentősen csökkent az elmúlt időkben. Ezen problémák 
áthidalására ad egy halvány esélyt a Praxis II Program.

Érdemes megjegyezni, hogy az egészségügyi törvény 
alapján mindkét esetben egy, a megfelelő képzettség-
gel rendelkező mentor szakmai felügyelete szükséges a 
működési engedélyhez. A két program keretében jelen 
cikk megírásáig összesen 176 olyan orvos lépett be a 
rendszerbe, akiknek e nélkül a lehetőségek nélkül nem 
lenne módja háziorvosi tevékenység folytatására. 2012. 
január 1-jén összesen 660 olyan orvos dolgozott TEK-
es felnőtt vagy vegyes körzetben, akik 2007. 01. 01-jén 
még nem voltak a háziorvosi rendszerben. Közülük 122 
fő az OALI PR1 vagy PR2 programján keresztül lépett 
be, ez 18,5%-os arány. Ez az arány egyszerre mutatja a 
két program sikerességét és, hogy nincs olyan praxis 
váltást segítő folyamat, lehetőség amely eredményessé 

1995-2008 között licencvizsgát tett orvosok száma

Egyetem
Összes licencvizsga

1995-2008 között (db)
Ebből 

2010-ben háziorvosként dolgozott (fő)
Arány

Debrecen 444 246 55,41%

Szeged 458 249 54,37%

Pécs 314 198 63,06%

Hiete 411 273 66,42%

SE 634 362 57,10%

Összesen 2261 1328 58,74%

I. táblázat
Licenc vizsgát szerzettek száma és háziorvosként dolgozók száma és aránya 

az OALI rendelkezésére álló licencbizonyítványok alapján

2. ábra
Háziorvosok életkora (2010)
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tegye a pályára állást, az új háziorvosok belépését. Emi-
att is sajnos a folyamatos változások ellenére a házior-
vosok átlagéletkora folyamatosan növekszik (2. ábra).

A szomorú valóságot nemcsak az oszlopok életkor 
aránytalanságát mutató volta, hanem a Uatalok hiánya 
is mutatja, mindez amellett, hogy húsz éve államilag 
támogatott háziorvos képzés folyik. A háziorvosok kö-
zel 1/3-a nyugdíj korhatár felett dolgozik és ez számít-
va a magyar átlag életkorral összekötve is nagyon ked-
vezőtlen a helyzet.

Egy másik számítást Ugyelembe véve, de ugyanazt 
igazolva a korátlagok miatt a szolgálat terheléhetősége 
bizonytalan (II. táblázat).

A háziorvosi ellátásnak ma két fő formája él egymás 
mellett: zömében a praxisok a területi ellátási kötele-
zettség teljesítése érdekében az egészségügyi alapellá-
tás biztosításáért felelős önkormányzatokkal kötnek fela-
datátadási szerződést. Kisebb részük terület ellátási kö-
telezettség nélkül működik, ám az ő palettájuk megle-
hetősen széles (vannak közöttük visszavonuló kollé-
gák, üzemi orvosok, speciális közönséget ellátó ma-
gánvállalkozások stb.). Szakmailag a praxisok lehetnek 
a 14 év felettiek ellátására szerződött un. felnőtt körze-
tek, a gyerekkörzetek 18 évig fogadhatják a betegeket, 
és ott, ahol nem biztosít az önkormányzat gyermek-
körzetet, ott a teljes lakosság számára kialakított ún. 
vegyes körzetekben történik az ellátás.

A települési önkormányzatok joga és felelőssége a 
háziorvosi körzetek létrehozása, megszűntetése vagy a 
határaik módosítása. Döntésük során a Unanszírozási 
szabályokat és ez évtől kezdve az OALI által kiadott 
szempontrendszert kell Ugyelembe venniük ahhoz, hogy 
a Unanszírozásra lehetőségük legyen. A háziorvoslás 
Unanszírozása ma is az un. duális Unanszírozás körébe 
tartozik, amiknek esetünkben az az alapelve, hogy a 
működés feltételeit a fenntartó önkormányzat kell biz-
tosítsa, az E. Alapból származó Unanszírozás csak a mű-

ködés költségeire fordítható. Ez utóbbit egyébként az 
OEP jogosult is ellenőrizni.

A háziorvosi vállalkozások eszköztámogatásának új-
bóli rendszerbe állítása ugyan segít azon, hogy az or-
vos a szakmai presztizse, az általa ellátott populáció 
morbiditási paraméterei alapján előre lépjen, de nem 
oldja meg a működés feltételeinek a gazdasági élet más 
szektoraiban elfogadott és alkalmazott, az árbevételek-
be beépített amortizáció kérdését (szabadjon egy meg-
jegyzést idecsúsztatni: elgondolkodtató, hogy miköz-
ben a Unanszírozást az iparűzési adó szempontjából 
árbevételként kell kezelnünk, ugyanakkor az árnak, vagy-
is a szolgáltatás díjának a meghatározásakor más szem-
pontok érvényesülnek...)

Sokat lendített a háziorvosok helyzetén a 2000. év-
ben napvilágra került, az önálló orvosi tevékenység 
végzésére (ami természetesen nem tévesztendő össze 
az egyedül, felügyelet nélkül végzett orvosi munká-
val...) jogosító működtetési jog bevezetése [14, 15, 22–
24]. Az elmúlt évek alatt szerzett tapasztalatok felhasz-
nálásával került sor a törvény átalakítására (a működ-
tetési jogból praxisjog lett) és a végrehajtásáról szóló 
kormányrendelet kiadására. A két jogszabály együtt-
hatásának köszönhetően ma sokkal erősebb a házior-
vosok pozíciója praxisuk továbbadásában és az érde-
keltségük is abban, hogy az általuk ellátott körzet mi-
nőségi mutatói jók legyenek a magasabb ár érdekében. 
A praxisjog elidegenítése lehetőséget ad arra, hogy a 
visszavonuló kollégák a nyugdíjas éveikre némi támo-
gatást szerezzenek, miközben a belépők főként a pra-
xisok jövedelmezőségének erősödésében bíznak.

Az említett jogszabályok az önkormányzatokkal kö-
tendő szerződésekbe is kötelező elemek, szempontok 
Ugyelembevételét, meghatározását vezették be, így nem 
kerülhető meg a kontraktusokban bizonyos későbbi 
szituációk előre átgondolása és szabályozása.

Összességében a háziorvosok pozíciója erősödött, 
de a végső szó továbbra is az önkormányzatoké. Opti-
mizmusra ad okot ugyanakkor az, hogy mind az ön-
kormányzatoknak, mind az egészségügyben dolgozók-
nak is közös az érdeke: a lakosság lehetőség szerinti 
legjobb ellátása.

Az elmúlt évtizedek során eddig látott és alkalma-
zott struktúra – egy orvos, egy vagy legfeljebb két nő-
vér – további dominanciája valószínűleg hamarosan 
megkérdőjeleződik. A csökkenő orvoslátszám mellett 
a növekvő feladatok nem mindenütt láthatók el ha-
sonló rendszerben, új opciókra van szükség. A helyet-
tesítések tapasztalatai, a tartósan betöltetlen körzetek 

Háziorvosok átlagéletkora a körzet típusa szerint

Körzet típusa Orvosok száma Átlagéletkor

Felnőtt n=3652 fő 54,4 év

Vegyes n=1517 fő 53,3 év

Gyerek n=1541 fő 56,0 év

Összesen n=6750 fő 54,5 év

II. táblázat
Háziorvosok átlagéletkora a körzet típusa szerint
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számának az alakulása, az eltérő képzettségi fokozatok 
egyidejű jelenléte, az informatikai lehetőségek, a raci-
onálisabb Unanszírozási megoldások új munkamegosz-
tások, más felelősségi körök alkalmazását igénylik. Az 
alapellátás más szegmenseinek a fejlesztése is kiált új 
megoldásokért: üzemi orvoslás, védőnői ellátás, sport-
orvos, iskolaorvos, de beszélhetünk rendezett szűrő-
vizsgálatokról, lakosság közeli, szűkített kompetenciá-
jú szakellátásokról is. Első lépésnek is tekinthetjük ezen 
az úton a praxisközösségek kialakításának, majd ké-
sőbb a személyzet bővítésének a támogatását: mindkét 
esetben a degresszió határa tolódik felfelé.

S ha már kompetencia: ne felejtsük el, hogy a kom-
petencia lista vonatkozásában is első a sorban a házi-
orvoslás. A MOK akkori Oktatási Csoportja támoga-
tásával, amerikai kollégák együttműködésével fogal-
mazódott meg majd került egy éven át szakmai vitára 
az első háziorvosi kompetencia lista. A szakmai terü-
letenként átgondolt feladathalmaz ma is az alapját ké-
pezi a háziorvosképzésnek, hiszen a lista elemei azok, 
amelyek végzésére a háziorvos jogosult, illetve ame-
lyek ismerete elvárható. A kompetencia lista nem csak 
a háziorvosok számára alapmű, de segít az egyes orvo-
si szakterületek közötti együttműködés kialakításában, 
szabályozásában is. Az anyag rendszeres revíziójáról a 
szakmai kollégium gondoskodik. Aktuálisan érvényes 
formája mindenki számára bármikor hozzáférhető a 
tárca honlapján a szakmai protokollok között.

Az addig egységes TB Unanszírozás először 1993-
ban rengett meg, amikor is sor került a kasszák kiala-
kítására. Így jött létre a háziorvosi kassza is, ami zárt, a 
számára meghatározott összeg szigorúan csak a házi-
orvosi feladatok támogatására szolgálhat. Ez volt az 
egyik feltétele annak, hogy a vállalkozások, (akkor még 
csak az ún. funkcionális vállalkozások: a működés fel-
tételei továbbra is önkormányzati tulajdonban marad-
tak, de a források felhasználásáról, mégpedig a vállal-
kozásokra vonatkozó szabályok szerint a működtető 
háziorvosok dönthettek) megjelenhessenek az egész-
ségügyi palettán [1, 3, 4, 8, 9].

Érdekes visszagondolni ezekre az időkre: miközben, 
ha a bevételek és a kiadások oldaláról nézzük, a házi-
orvosok ellenérdekeltek voltak a beruházásban, eszköz-
vásárlásban, mégis olyan szellem lett uralkodóvá, hogy 
a háziorvosok egymás után vásárolták az új műszere-
ket, eszközöket, a betegek fogadását komfortosabbá te-
vő alkalmatosságokat, igazolva mindezzel a háziorvosi 
kar belső igényességét, értékrendjét (ld. még a szakkép-
zésnél írott sorokat is) [12, 13, 30).

Továbbra is gyakran felvetődő kérdés a háziorvos-
ként dolgozók egyéb szakképesítésének a támogatása. 
Nyilvánvalóan az álláspontok különböznek aszerint, 
hogy kinek milyen képzettsége van és azt miként hasz-
nálja. Talán elfogadhatjuk különösebb vita nélkül, hogy 
a betegnek a háziorvosi rendelőben magas színvonalú 
háziorvosi ellátást kell kapnia, nem múlhat az aktuális 
szerencsén, hogy orvosának milyen kiegészítő képzett-
sége van. Azt azonban érdemes volna talán támogatni, 
hogy a lakosság közeli ellátások fejlesztése, az elérhe-
tőség javítása érdekében lehetővé véljék az extra kép-
zettségre alapozott ellátások kialakítása, de nagyobb po-
puláció számára, mint a saját körzet, s a szakrendelői 
Unanszírozáshoz képest szűkített hatáskörrel.

Ám ha már a képzésnél tartunk: méltán tekinthető 
a háziorvosi terület ebből a szempontból zsákutcának, 
hiszen aki erre adta a fejét, más szakképesítés meg-
szerzésére  – egy-két kivételtől eltekintve – nem lesz le-
hetősége. A fentiekben már körülírt, ha néven nem is 
nevezett kistérségi ellátási modell talán erre is lehető-
séget fog adni, hiszen a struktúra, a racionális munka-
megosztás a képzésre fordítható időt is biztosítani lesz 
képes.

Nem fejezhetjük be írásunkat anélkül, hogy a házi-
orvosi ellátás biztonsága, az ellátásban résztvevők meg-
terhelése szempontjából nézve az egyik legsúlyosabb 
jelenségről, a tervezhető és a nem tervezhető ellátások 
különválasztásáról ne beszélnénk. Ennek két fontos ele-
me kiált megoldásért: az egyik, a rendelés szervezhe-
tősége, ami az előjegyzések, a betegek ellátásra fordít-
ható idő és Ugyelem növelésével hatna bizonyosan a biz-
tonságosabb, betegorientált ellátás felé. A másik az ügye-
leti – tehát a következő rendelésig nem halasztható el-
látások kérdése. Az már ma is bizonyosan látható, hogy 
egészségügyön kívülről érkező támogatás nélkül nem 
lehet szakítani a pazarló, a szükségleteket jóval meg-
haladó, sok esetben éppen az indokolt ellátást lehetet-
lenné tévő igények visszaszorításában. Sajátos magyar 
szokás, hogy az ügyeletet „hívják” az emberek, az ke-
véssé kézenfekvő, amit a háziorvosi rendelet már az 
elején pontosít: a háziorvos a rendelőjében végzi a fel-
adatait és csak indokolt esetben a beteg lakásán, tar-
tózkodási helyén. El kell érjük, hogy az indok az orvo-
si ellátásban is csak szakmai indok lehet, egyéb ma-
gyarázatok nem terhelhetik az E. Alapot.
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Összefoglalás: Az összefoglaló áttekinti hazai foglalkozás-egészségügy történetét és jelen helyzetét. A fog-
lalkozás-egészségügy Magyarországon nemzetközileg is igen jelentős történelmi hagyományokkal rendel-
kezik. A foglalkozás-orvoslás kezdete Magyarországon is összekapcsolódott a bányaegészségüggyel. A 16. 
században már rendeletben szabályozták a bányaegészségügyet. Számos kiváló orvos, Antal István, Moller 
Gottfried, Scopoli János, Huszár Mózes, Tóth Imre tevékenysége jelentős mértékben járult hozzá a bánya-
egészségügy, az iparegészségügy fejlődéséhez. A jelenlegi foglalkozás-egészségügy az üzemorvosi háló-
zat bázisán jött létre a rendszerváltozás után. A változás legfontosabb eleme a megelőző tevékenység elő-
térbe kerülése. Az üzemegészségügy elsősorban gyógyítással foglalkozott, a foglalkozás-egészségügy fő 
feladata pedig a prevenció. Ennek legfontosabb eszközei az alkalmassági vizsgálatok és a kockázatértéke-
lés. Az összefoglaló röviden ismerteti a hazai foglalkozás-egészségügy erősségeit, gyengeségeit, lehetősé-
geit és veszélyeit.
Kulcsszavak: foglalkozás-egészségügy, foglalkozás-orvostan, üzemorvostan

Summary: The review summarizes the historical traditions and present day problems of occupational 
medicine in Hungary. Occupational medicine has strong traditions in Hungary even in international com-
parison. The most important issue of industrial health in the medieval age purported the health problems 
in mining. The health care system in minery had already been legally regulated in Hungary in the 16th cen-
tury. A great number of excellent Hungarian physicians, among them István Antal, Gottfried Moller, János 
Scopoli, Mózes Huszar and Imre Tóth successfully contributed to the development of industrial health. The 
present occupational health system came o@ after the political changes on the basis of the former indus-
trial health care system. The most important element of the new occupational health care concept is pre-
vention. Industrial health mainly focused on treatment while occupational health on prevention. Pre-
employment and preplacement workability examinations and risk assessment are the crucial methods of 
today’s occupational medicine. The overview describes the strengths, weaknesses, opportunities and 
threats of the Hungarian occupational health care system.
Keywords: occupational health, occupational medicine, industrial health
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A foglalkozás-egészségügy Magyarországon nemzet-
közileg is igen jelentős történelmi hagyományokra te-
kint vissza [1–4].

A foglalkozás-orvoslás kezdete Magyarországon is ösz-
szekapcsolódott a bányaegészségüggyel. A bányaegész-
ségügy egyfajta hungaricum. Szent István király által 
1030-ban kiadott Ius regale (intézkedés a királyi jogok-
ról), elsősorban a regáléjövedelmekről, az ásványva-
gyon királyi tulajdonáról rendelkezett, de a bányászok 
biztonságos foglalkoztatását is alapvető kérdésnek te-
kintette. Selmecbányán (ma a város és az ércbánya a 

világörökség része, Szlovákia, Banská Stiavnica) 1240-
től bányakórház működött. I. Károly (Károly Róbert, 
1308–1342) és Nagy Lajos (1342–1362) uralkodása ide-
jén alakultak meg a bányászatban dolgozók önsegélye-
ző szervezetei, a bányatársládák, amelyek a 15. század-
ban saját orvosokat kezdtek alkalmazni a bányászok 
rendszeres orvosi vizsgálatára (első alkalmassági vizs-
gálatok) [1]. 1496-ban �urzó János bányatárspénztá-
rat alapított, amelynek szabályzata a világon az egyik 
legkorábbi társadalombiztosítási dokumentum. Antal 
István (A fémek okozta néhány betegségről, 1721) és 
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Moller Gottfried (De aerae fodinarum metallicorum 
noxio; von unterirdischen bösen Wetter, 1710–1780) 
koruk kiemelkedő foglalkozás-egészségügyi szakem-
berei voltak. Moller disszertációjában kimerítően ér-
tekezett a fémbányákban előforduló gázok fajtáiról. Ez 
a bányászbetegségeket nagy alapossággal tárgyaló ta-
nulmány megjelenése után jelentős érdeklődést kel-
tett. A Wöchentliche Hallerische Anzeigen 1730-ban 
részletesen ismertette és dicsérte [3]. A hazai iparegész-
ségügy szellemi központjává vált Selmecbányán az 1770-
ben alapított Bányászati Akadémia, többek között Sco-
poli János Antal (1723–1788) orvos-vegyész tevékeny-
sége nyomán. Az adriai bányavidéken Scopoli vizsgá-
latokat végzett a higanybányászok egészségkárosodá-
sairól, amit 1761-ben, Velencében megjelent De Hyd-
rargyro Adriensi Tentamina című könyvében összeg-
zett. Kimutatta, hogy a végtagok remegését higanymér-
gezés okozza a központi idegrendszer károsodása kö-
vetkeztében. MegUgyelte, hogy a nyálelválasztás foko-
zódása is jellemző a higanymérgezésre. Felismerte a mér-
gezés szájüregi tüneteit, a szájnyálkahártya duzzadá-
sát, az ínygyulladást, a fogak kihullását. Hangsúlyozta, 
hogy a bélféregfertőzések gyakoriak a bányászok kö-
zött. A higanybányászok egészségének védelmére óv-
intézkedéseket javasolt (munkaidő korlátozás, védőál-
arc viselés, a ruházat cseréje). Ezen intézkedések miatt 
kellett később távoznia Velencéből [1, 2, 4].

Nemzetközi egyetemi hivatalos tantárgyként a fog-
lalkozás-egészségügy az orvos-képzésben 1713-ban je-
lent meg, Bernardino Ramazzini (1633–1714) profesz-
szor (ma a foglalkozás-orvostan atyjaként tartják szá-
mon) könyvének kiadásával (De Morbis ArtiUcum Diat-
riba, Genf, 1713).

Ekkor már a magyar és a Kárpát-medencei gyakor-
latban 568 éve ismert és 1525-től, 288 évvel korábban, 
törvényben is szabályozott a bányaegészségügy. A fog-
lalkozás-egészségügy más területein is kiemelkedő ha-
zai szakemberek működtek.

Vadovich György 1828-ban „A mesteremberek és 
munkások betegségeiről” írt disszertációt, amelyben 
a Uzikai dolgozók egészségtanát elemezte (jóval az er-
gonómia tudományterületének kialakulása előtt). Ri-
edl József 1842-ben kiadott, „A hirtelen életveszély-
ben lévőknéli azonnali segítségnyújtásról” című érte-
kezése a munkahelyi elsősegélynyújtást ismertette, 
ami jelenleg is meglévő feladatköre a foglalkozás-or-
vostannak.

A magyar egyetem orvosi karral való kiegészítése 
Nagyszombaton, majd Budán, később Pesten (1769) 

lehetőséget teremtett az iparegészségügy további fejlő-
désének. Huszár Mózes (Eszterházy herceg uradalmi 
és Barsmegye főorvosa Léván, Dissertatio inauguralis 
medica de colica saturnina, Budae, 1824, Az ólom okoz-
ta bélgörcsökről) leírta, hogy az európai országokban 
egyes hasi panaszokkal járó „járványok” valójában ólom-
mérgezések, amelyeket a mázas edények falából kiol-
dódó ólom okoz (edények ólommázából a bor kioldja 
az ólmot), és megfelelő preventív intézkedésekkel ezek 
megelőzhetők.

1834-től a Sárospataki Főiskolán a Népszerű orvos-
tan című tárgyon belül Ugyelmet szenteltek az ipare-
gészségtannak. Az oktatás elindítója Soltész János (1809–
1879) volt, aki az 1851-ben megjelent Népszerű orvos-
tan című munkájában részletesen írt foglalkozások okoz-
ta betegségekről és egyes foglalkozásokban dolgozók 
helyes életrendjéről (a munkahelyi egészségfejlesztés 
megjelenése).

A selmecbányai Tóth Imre bányaorvos (1844–1928, 
a selmeci főbányakamara mellett szervezett Bányaor-
vosi Főhivatal főorvosa) a bányászaszály (ma Ancylos-
toma duodenale/Necator americanus fertőzés) kóro-
kát vizsgálva a parazita lárvák előfordulását tanulmá-
nyozta a bánya vizében, talajában és a bányászok szék-
letében. Kimutatta, hogy a fertőzés a bélsár útján ter-
jed, és cáfolta azokat a nézeteket, amelyek szerint a 
kórt a korhadó bányafák okozzák. Szakszerű munkája 
jelentősen előrevitte a preventív intézkedések kidolgo-
zását, a bánya higiéné megszervezését. A bányákban 
árnyékszékeket létesítettek, a fertőzött területekről el-
hordták a bányajáratok felső talajrétegét, oltott mész-
szel fertőtlenítettek. Az intézkedésekkel Selmecbányán 
1882-ben felszámolták a bányászaszályt. Eredményei-
ért Tóth Imrét az 1885. évi berlini Nemzetközi Higié-
niai és DemográUai Kongresszus külön elismerésben 
részesítette, és megelőzési módszerét az egész német 
bányaiparban, később világszerte bevezették. A bánya 
egészségügyi vizsgálatokat később kiterjesztették a bá-
nyalovakra is. Bebizonyosodott, hogy azok is számos 
emberre ártalmas betegség hordozói. A vizsgálatok-
nak köszönhető, hogy a hazai bánya-iparban nemzet-
közi vonatkozásban is igen szigorú higiénés rendsza-
bályokat vezettek be, már a XIX. század utolsó évti-
zedében [1, 2, 4]. Tóth Imre nevét őrzi a Magyar Üzem-
egészségügyi Tudományos Társaság kitüntetése, a Tó-
th Imre Emlékérem.

1927-ben létrejött az Országos Munkásbiztosító In-
tézet, 1930-ban az Országos Társadalombiztosítási In-
tézet (OTI), majd 1941-ben a Munkaegészségügyi Vizs-
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gáló Állomás. 1949-ben létrehozták az Országos Mun-
kaegészségügyi Intézetet (OMI). Az állami üzem-egész-
ségügyi szolgálat 1951-től alakult ki, a nagy iparválla-
latok üzem-egészségügyi szolgálatokat működtettek. 
1984-ben alakult meg az Országos Munkavédelmi Fel-
ügyelőség. 1987-től a munkaügyi ellenőrzések végzése 
céljából létrehozták az Országos Munkavédelmi és Mun-
kaügyi Főfelügyelőséget (OMMF) [5].

Az 1980-as évek végén, a kilencvenes évek elején a 
rendszerváltozással megváltoztak a gazdasági viszo-
nyok. A nagy vállalatok felbomlásával számos kis és kö-
zépvállalkozás jött létre. A korábbi üzemegészségügy 
talaján kialakult a mai foglalkozás-egészségügy, ami 
alapvető tartalmi változást jelentett (6). Az üzemegész-
ségügy elsősorban gyógyítással foglalkozott, megelő-
zéssel kevésbé. A foglalkozás-egészségügy fő feladata 
elsősorban a megelőző tevékenység lett. Nincs a vilá-
gon, így Magyarországon sem olyan munkahely, sem 
egyetlen foglalkozási ágazat, ahol a munkavégzéssel 
összefüggésben az egészség károsodásnak lehetséges 
veszélye nem áll fenn. A foglalkozás-orvostan egész-
ségkárosodást megelőző tevékenysége két alappilléren 
nyugszik, az alkalmassági vizsgálatokon (szakmai, mun-
kaköri, illetve személyi higiénés alkalmassági vizsgála-
tok) és a kockázatok (munkahelyi és egyéni) értékelé-
sén, elkerülésén, megszüntetésén illetve kezelésén.

A foglalkozás egészségügy felügyelete 2007-ig az 
ÁNTSZ-hez tartozott. A rendszerváltás utáni gazda-
sági átrendeződés során a munkavédelmi felügyeleti 
rendszer több alkalommal átszervezésre került. 1996-
ban a területi felügyelőségeket a megyei munkaügyi 
központokhoz kapcsolták. 2000-ben a területi felügye-
lőségek szétváltak a munkaügyi központoktól. 2006-
tól az OMMF területi egységeit ismét átszervezték. 
A megyei szervezetek külön munkabiztonsági és mun-
kaügyi rendszerbe szerveződtek. 2007-ben a munka-
egészségügy irányítása átkerült az OMMF-hez. A 2010-
től az OMMF-hez tartozó regionális munkavédelmi 
felügyelőségek helyett a fővárosi és megyei kormány-
hivatalokban működő Munkavédelmi és Munkaügyi 
szakigazgatási szervekként folytatják működésüket. 
A szervezeti irányítást a Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium végzi, a szakmai felügyeletet a Nemzet-
gazdasági Minisztérium gyakorolja [7]. 

A 250/2011. (XII.1.) Kormányrendelet az Országos 
Munka- és Foglalkozás-egészségügyi Intézetet (OM-
FI) megszüntette és összevonta az Országos Munkavé-
delmi és Munkaügyi Főfelügyelőséggel (OMMF). Az 
OMMF a Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelmi 

és Munkaügyi Igazgatóságaként, az OMFI pedig a Nem-
zeti Munkaügyi Hivatal Munkahigiénés és Foglalko-
zás-egészségügyi Főosztályaként működik tovább.

Magyarországon a foglalkozás-egészségügy jogi sza-
bályozása több törvényben és nagyszámú rendeletben 
(pl. 89/1995. (VII.14.) Kormány rendelet, 27/1995. 
(VII.25) NM rendelet, 33/1998(VI.24.) NM rendelet 
stb.) történik. A két jogi alappillér Magyarország Alap-
törvénye („Mindenkinek joga van a testi és lelki egész-
séghez.” XX. cikk 1., és „... jog érvényesülését Magyar-
ország... a munkavédelem és az egészségügyi ellátás 
megszervezésével, a sportolás és a rendszeres testedzés 
támogatásával, valamint a környezet védelmének biz-
tosításával segíti elő.” XX. cikk 2., és „Minden munka-
vállalónak joga van az egészségét, biztonságát és mél-
tóságát tiszteletben tartó munkafeltételekhez” XVII. cikk 
3. bekezdése), és a Magyarország által is ratiUkált Eu-
rópai Uniós jogszabályok, irányelvek, amelyek az 1993. 
évi XCIII-as törvényben fogalmazódnak meg (Törvény 
a munkavédelemről, Mtv).  A törvény előírja, hogy ha-
zánkban minden szervezett munkát végző számára a 
munkáltató köteles foglalkozás- egészségügyi szolgál-
tatást biztosítani. A rendszer háromoldalú, az érintet-
tek az állam, a munkáltató és a munkavállalók. A tör-
vény nem rendelkezik a nem szervezett munkavégzés-
ben résztvevő dolgozókról, akik létszáma mintegy 1,5 
millió és akik így kimaradnak az ellátottak köréből. A 
munkaegészségügy fogalmát az 1997. évi CLIV-es tör-
vény az egészségügyről határozza meg, amelyet a fog-
lalkozás- egészségügy és a munkahigiéné együttesen 
alkot. A legtágabb kategória a munkavédelem, ami a 
munkabiztonságból és a munkaegészségügyből áll.

A foglalkozás-egészségügyi ellátás szakmailag 3 szint-
re szerveződött; az alapszolgáltatást nyújtók mellett lét-
rejöttek a szakellátó helyek, ahol hosszabb szakmai gya-
korlattal rendelkező szakorvos az alapszolgáltatáson 
túlmenő szolgáltatásra is jogosult (pl. munkaköri al-
kalmasság elbírálása másodfokon, közhasznú munká-
sok, munkanélküliek, megváltozott munkaképességű-
ek vizsgálata stb.). A harmadik szakmai szintet az Or-
szágos Intézet (korábban OMFI, ma Nemzeti Munka-
ügyi Hivatal Munkahigiénés és Foglalkozás-egészség-
ügyi Főosztálya) képviselte, jelenleg ez a változtatás még 
nem került rendeletbe.

A foglalkozás egészségügy fontosabb nemzetközi, 
amerikai, európai és hazai intézményei, szervezetei a 
következők. ILO (International Labor Organization), 
ICOH (International Commission on Occupational Health), 
ACOEM (American College of Occupational and Envi-
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ronmantal Medicine USA), OSHA (Occupational and 
Safety Health Administration, USA), NIOSH (Natio-
nal Institute of Occupational Safety and Health, USA), 
ANSI (American National Standard Institute, USA), 
EU-OSHA (European Occupational Safety and Health 
Administration), EODS (European Occupational Dis-
eases Statistics), ENWHP (European Network for Work-
place Health Promotion), Nemzeti Munkaügyi Hiva-
tal (OMMF, OMFI összevonás), Szakmai Kollégium 
Foglalkozás-orvostan Tagozat és Tanács, MÜTT (Ma-
gyar Üzemegészségügyi Tudományos Társaság), Egész-
séges Munkahelyekért Egyesület. Az intézmények és 
szervezetek a nemzetközi és nemzeti foglalkozás- egész-
ségügyi jogi és szakmai szabályozás kidolgozásában és 
ellenőrzésében, a szakmai tudományos tevékenység ala-
kításában vesznek részt. 

Az üzemorvostan (ma foglalkozás-orvostan) okta-
tása az OMI bázisán 1962-ben alakult Orvos-tovább-
képző Intézet (OTKI, később Orvos-továbbképző Egye-
tem, Haynal Imre Egészségtudományi Egyetem) Mun-
ka- és Üzem-egészségügyi Tanszékén kezdődött. En-
nek első professzora Tímár Miklós volt, aki a szilikózis 
illetve a biológiai monitorozás területén fejtette ki te-
vékenységét. Jelenleg a foglalkozás-orvostan oktatását 
a hazai orvostudományi felsőoktatási intézményekben, 
Budapesten, Pécsett, Szegeden és Debrecenben foglal-
kozás-orvostan tanszéki csoportok végzik.

Az önálló foglalkozás-orvosi tevékenység 1999-től 
szakorvosi képesítéshez kötött. A foglalkozás-egészség-
ügyi orvosok kisebb része egy céget lát el főmunkaidő-
ben (ezek főként nagyobb gyárak, üzemek, multinaci-
onális cégek), míg egy nagyobb része, vállalkozás for-
májában, kis- és középvállalkozásoknak biztosít foglal-
kozás-egészségügyi alapellátást. Az orvosok nagyobb 
része háziorvosi ellátást is végez. Ők is két csoportra 
oszthatók, akik főmunkaidőben foglalkozás-orvostan 
szakorvosként tevékenykednek, és akik főmunkaidő-
ben háziorvosként dolgoznak.

A foglalkozás-orvostan részt vesz az aktív lakosság 
jelentős részének ellátásában (mintegy 3 millió mun-
kavállaló). A foglalkozás-orvosok által végzett preven-
ciós tevékenység (szakmai és munkaköri alkalmassági 
vizsgálat, munkahelyi kockázat értékelés – primer pre-
venciós tevékenység, időszakos, soron kívüli valamint 
záró alkalmassági vizsgálatok – szekunder prevenciós 
tevékenység), a munkahelyi egészségfejlesztés, az idő-
södő munkavállalók aktív életkorának meghosszabbí-
tása jelentősen járulhat hozzá az aktív korú lakosság 
egészségének megőrzéséhez, illetve egészségi állapotá-

nak javításához és ezzel jelentős népegészségügyi fel-
adatot lát el [8].

2009. december 31-i adatok szerint, hazánkban fog-
lalkozás-egészségügyi tevékenységet 2588 orvos lát el 
(2005-ben 3 398, 2008-ban 3 061). Közülük főfoglalko-
zásban 1020 (40%), mellékfoglalkozásban 1 568 (60%) 
dolgozik. Egyéb szakember 157 fő, szakápoló 2 034 
személy. Az elvégzett munka jelentőségét tükrözi az 
alábbi statisztika. Az ellátott cégek száma 96 824, az el-
látott munkavállalók száma 2 025 986 fő, az alkalmas-
sági vizsgálatok száma 1 737 249, a sürgősségi betegel-
látás esetszáma 69 673 volt. A rehabilitációs gondozás 
esetszáma 417 346, egyéb tevékenységek száma 468 450, 
a szűrések száma 521 015 volt. A munkahelyi egészség-
fejlesztési tevékenységet reprezentálja a megtartott elő-
adások száma, amely 12 700 és a programok száma, 
amely 16 150 volt. Az összes ellátott munkavállaló lét-
száma 3 213 733 fő volt. Országosan 88 szakellátó hely 
működött és 46 319 dolgozó alkalmassági vizsgálatát 
jelentette [9].

Magyarországon a foglalkozás-egészségügyi szolgál-
tatás Unanszírozása a munkáltató feladata. A Unanszí-
rozás az EU országaiban változó, Finnországban, Svéd-
országban a Nemzeti Társadalombiztosítás, Franciaor-
szágban egészségbiztosítók, Hollandiában kötelező egész-
ségbiztosítás, Németországban állami és magánbizto-
sítás Unanszírozza a foglalkozás egészségügyi szolgál-
tatást. Az Észak-európai országokban a foglalkozás-
egészségügyi szolgálatok működésére nagy gondot for-
dítanak. A szolgálatok Finnországban és Svédország-
ban a foglalkozás-egészségügyi tevékenységen túl részt 
vesznek a nem foglalkozás eredetű megbetegedések pre-
venciójában, rehabilitációjában és gyógyító tevékeny-
séget is végeznek. Franciaországban a nagy vállalatok 
saját foglalkozás-egészségügyi szolgálatot működtet-
nek, a kisebbek közösen tartanak fenn ilyen szolgálta-
tást. A foglalkozás-egészségügyi tevékenység mellett, 
sürgősségi betegellátást is biztosítanak. Egyes vállala-
tok, pl. a Francia Államvasutak munkavállalóinak a fog-
lalkozás-egészségügyi ellátás keretében gyógyító szol-
gáltatást is biztosít. Az olasz foglalkozás-egészségügyi 
rendszer egyik erőssége a multidiszciplináris megkö-
zelítés (ennek hazai vonatkozásban a foglalkozás-egész-
ségügyi központok felelnek meg). Ezekben az intézmé-
nyekben a foglalkozás-egészségügyi szakorvos mun-
káját több szakorvos és más területek szakemberei, tech-
nikusok, mérnökök, kémikusok, biológusok is segítik. 
Az újonnan csatlakozott EU országok közül Romániá-
ban a munkaegészségtan és az üzemorvostan szakor-
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vosok a foglakozás-egészségügyi tevékenységük mel-
lett sürgősségi és akut betegellátást is végeznek.

A hazai foglalkozás-egészségügy helyzetének SWOT 
analízise alapján a szakterület gyengeségeit okozó és a 
foglalkozás-orvostan eredményes távlati működését ve-
szélyeztető tényezők közül néhányat említünk. A fog-
lalkozás-egészségügyi szolgálatok a hazai Unanszíro-
zási rendszer és a piaci viszonyok következtében szak-
mailag nem függetlenek a munkáltatóktól, ami hátrá-
nyosan érinti a szakmai szempontok minőségi érvé-
nyesülését. Az elmúlt évek egyes jogszabály módosítá-
sai, elsősorban azok, amelyek nem kockázat alapú meg-
közelítést alkalmaznak, szintén hozzájárulnak a szak-
ág gyengeségeihez. A rendeletek gyakran elavultak, át-
dolgozásra szorulnak. Nem egységes a foglalkozás-egész-
ségügy szakmai irányítása és szakmai felügyelete, amely 
jelenleg két különböző tárcához tartozik, a Nemzet-
gazdasági Minisztériumhoz és a Emberi Erőforrás Mi-
nisztériumhoz (korábban Nemzeti Erőforrás Minisz-
térium). A foglalkozás-egészségügynek nincs országos 
nyilvántartási rendszere, ezért szükséges lenne egysé-
ges informatikai rendszer kiépítése. Nincs a tevékeny-
ségeknek egységes Unanszírozása sem, a díjazás a piaci 
viszonyok által irányított. Nincs a foglalkozás-egész-
ségügy területén egységes minőségügyi követelmény 
rendszer sem. Jelenleg a foglalkozás-egészségügyi alap-
szolgálatok szakorvosi beutalási lehetőségét az E alap 
Unanszírozásával megszüntették, ami a diagnosztikai 
lehetőségek beszűkülését okozta, és sok esetben meg-
nehezíti az alkalmasság véleményezését. A foglalko-
zás-egészségügyi tevékenység egészség értéket képvi-
sel.  A vizsgálatok, 2,5–3 millió keresőképes munka-
vállaló számára kötelezőek, azonban a nem szervezett 
munkában foglalkoztatott 1,5 millió munkavállaló szá-
mára jelenleg nem kell biztosítani foglalkozás-egész-
ségügyi ellátást, így bármilyen megelőzhető foglalko-
zási betegséget elszenvedhetnek és betegségük esetleg 
regisztrálásra sem kerül.

A hazai foglalkozás-orvostan jelenlegi rendszerének 
erőssége és egyben távlati lehetősége az ágazat straté-
giai szerepe az egészségkárosító kockázatok felderíté-
sében és értékelésében, az alkalmassági vizsgálatokon 
való teljes körű részvételi kötelezettség révén. Ez lehe-
tőséget teremt az aktív lakosság körében a primer, sze-
kunder és tercier prevenciós tevékenységre, nem csak 
a foglalkozással kapcsolatos, hanem a nem foglalkozás-
sal összefüggő betegségek esetében is.  A foglalkozás-
orvostan szakma fontos koncepcionális lehetősége a mul-
tidiszciplináris megközelítés, mind az egyén és kör-

nyezete, mind a megterhelés és az igénybevétel kap-
csolatában, valamint az egyénre szabott kockázatérté-
kelésben. A munkahelyi rehabilitáció alapvető állomá-
sa a munkavállaló aktív életbe való visszakerülésének. 
A foglalkozás egészségügy kiemelkedő feladata és a 
szakterületben rejlő lehetőség a munkahelyi egészség-
fejlesztés, a sérülékeny csoportok és a megváltozott 
munkaképességűek aktív időszakának meghosszabbí-
tásában való közreműködés. Az alapellátási rendszer-
rel való kölcsönös együttműködés a két hálózat tevé-
kenységét hatékonyabbá és eredményesebbé teheti. 
A foglalkozás-egészségügyi rendszer eredményes mű-
ködtetése hozzájárul az lakosság egészségi állapotának 
javításához és jelentős gazdasági előnyökkel is jár.
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Összefoglalás: Nemcsak hazai, de nemzetközi értékelések is jelzik a magyar népegészségügyi szolgáltatá-
sok egyre romló színvonalát, melynek hátterében súlyos szervezési és átszervezési anomáliak, a népegész-
ségügy dedikált 7nanszírozásának hiánya áll.  Jelenleg a népegészségügyi szakemberek képzése hazánk-
ban európai szellemben és minőségben zajlik, mely a népegészségügyi feladatok ellátásához felkészült 
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Summary: The decreasing performance of the Hungarian public health services is well re_ected both in 
national and international publications. In the background of this setback, severe organizational and reor-
ganizational anomalies, the lack of dedicated 7nancing can be identi7ed. The training of public health 
professionals in Hungary is in harmony with the European standards and competencies, so there would be 
no shortage in human resources if the need to improve the health status of the human population is rec-
ognized and public health services are supported at governmental level.
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A népegészségügyi képzés és szakember-
ellátottság helyzete Magyarországon

Public health training and provision of 
professionals in Hungary

Debreceni Egyetem, Orvos- és Egészségtudományi Centrum, Népegészségügyi Kar, Megelőző Orvostani Intézet
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A hazai népegészségügyi képzés és szakember-ellá-
tottság helyzetét a II. világháborút követő időszakban 
(egészen az 1990-es politikai változásokig) a szovjet 
minta döntő mértékben határozta meg [1]. Az alapve-
tően hatósági feladatokat ellátó Közegészségügyi és Jár-
ványügyi Állomások (KÖJÁL) rendszere elsősorban a 
környezeti higiéne biztosítására és a járványügyi fel-
adatok ellátására igényelt szakembereket, s ezt az igényt 
a Szovjetunió higiénikus orvosképzést folytató egyete-
mein végzett szakemberek, a közegészségügyi-járvány-
ügyi szakképesítéssel rendelkező orvosok és a közegész-
ségügyi és járványügyi felügyelők gyakorlatilag mara-
déktalanul kielégítették. Az 1990-es évek első felében 
tetőző epidemiológiai és demográUai válság (mely le-
egyszerűsítve a nem-fertőző betegségek okozta halálo-
zások nemzetközi összevetésben rendkívül kedvezőt-
len alakulásával és a következményes népességfogyás-
sal jellemezhető) ráirányította a Ugyelmet a hazai nép-
egészségügyi szolgáltatások elégtelen voltára, a nem-

fertőző betegségek megelőzésére speciálisan felkészült 
szakemberek hiányára is [2].

A NÉPEGÉSZSÉGÜGYI KÉPZÉS 
ÁTALAKÍTÁSÁNAK BEVEZETŐ SZAKASZA

A népegészségügyi szolgáltatások bővítését az 1991. 
évi XI. törvény az Állami Népegészségügyi és Tisztior-
vosi Szolgálatról egyértelműen irányozta elő, s a nem 
sokkal később világbanki hitel igénybevételével elin-
dított „Egészségügyi Szolgáltatások és Menedzsment” 
program a humán erőforrás fejlesztését is igyekezett az 
ÁNTSZ struktúrához rendelt funkciókhoz igazítani. 
Az 1996-ban elindított „Népegészségügyi Iskola” al-
program az akkori Debreceni Orvostudományi Egye-
tem keretei között, de országos oktatói bázisra támasz-
kodva posztgraduális népegészségügyi képzés formá-
jában szakirányú továbbképzési szakok (népegészség-
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ügyi, környezet-egészségügyi, epidemiológiai, egész-
ségfejlesztési, egészségügyi minőségbiztosítási és mi-
nőségfejlesztési, később kórház-higiéne és infekció-
kontroll) létesítésével és indításával próbálta a szak-
ember szükséglet kielégítését biztosítani.

A TELJES VERTIKUMÚ NÉPEGÉSZSÉGÜGYI 
KÉPZÉS KIALAKÍTÁSA HAZÁNKBAN

A „Népegészségügyi Iskola” alprogram elindításakor 
is egyértelmű volt, hogy a posztgraduális szakirányú 
továbbképzési szakok működtetése a népegészségügyi 
képzés és szolgáltatások reformjához nem elegendő, de 
szükség van a graduális képzés és posztgraduális szin-
ten a szakorvosképzés átalakítására is, s a születőben 
lévő doktori képzés keretei között létre kell hozni a nép-
egészségügyi szakemberek tudományos képzését szol-
gáló programokat [3].

Graduális népegészségügyi képzés a felsőoktatás 

tradicionális rendszerében 

A graduális képzés egyetlen formáját egészen 2004-
ig a közegészségügyi járványügyi felügyelők nappali 
és levelező tagozaton folytatott képzése jelentette ha-
zánkban, mely főiskolai szintű képzésként a mai Sem-
melweis Egyetem Főiskolai (ma Egészségtudományi) 
Karán folyt, s a fentebb vázolt elvárásoknak megfelelő-
en a klasszikus közegészségügyi (kiemelten a járvány-
ügyi) feladatok ellátására készített fel. Mint a főiskolai 
képzések általában ez egy zárt képzési formát jelentett, 
nem volt mód a szakterületen egyetemi szintű végzett-
ség megszerzésére. A népegészségügyi felügyelő egye-
temi szintű alapképzés – létesítést követően – a 2004/ 
2005-ös tanévben indulhatott el hazánkban a Debre-
ceni Egyetemen. Célja már deklaráltan olyan szakem-
berek képzése volt, akik a népegészségügy tudomá-
nyos alapjait és módszertanát elsajátítva nem pusztán 
a klasszikus közegészségügyi-járványügyi hatósági te-
vékenységre alkalmasak, de képesek:

a) a lakosság egészségi állapotát befolyásoló ténye-
zők azonosítására, azok súlyának jellemzésére, 
a lakosság egészségi állapotának monitorozá-
sára, 

b) a lakosság egészség-problémáinak feltárására és 
rangsorolására, 

c) a szükségletek és lehetőségek korrekt elemzését 
követően célzott egészségfejlesztési és betegség-

megelőzési programok és szolgáltatások terve-
zésére, lebonyolítására és azok hatékonyságának 
értékelésére, szükség esetén módosítására, azaz 
a népegészségügyi ciklus működtetésére [4].

A képzés képzési és kimeneti követelményeit rögzí-
tő Kormányrendelet [5] módot adott arra is, hogy a ko-
rábban közegészségügyi-járványügyi felügyelő főisko-
lai szintű alapképzettséget szerzett szakemberek kiegé-
szítő képzés keretében népegészségügyi felügyelő egye-
temi szintű diplomát szerezzenek, s ezzel megnyílja-
nak számukra mindazok a továbbképzési lehetőségek, 
melyek egyetemi diplomához kötöttek.

A népegészségügyi képzés átalakulása a „bolognai 

folyamat” keretében

A felsőoktatási képzési struktúra egységesítését cél-
zó, s ezáltal az európai képzőhelyek közötti mobilitást, 
s a különböző szakterületeken folyó képzés konverti-
bilitását is támogató reformfolyamat  a bolognai dek-
laráció [6] kibocsátásával vette kezdetét. A deklaráci-
ót, melyet az európai oktatási miniszterek (ill. megbí-
zottjaik) jegyeztek, hazánk is aláírta, s ennek szellemé-
ben a hazai felsőoktatás átalakítását, azaz a többciklu-
sú lineáris képzési szerkezet bevezetését Kormányren-
deletben szabályozta [7]. 

A többciklusú képzés alapképzés, mesterképzés és 
doktori képzés formájában valósul meg a népegészség-
ügyi szakemberképzés területén is. Bár a magyar fel-
sőoktatási intézmények közül csak a Debreceni Egye-
tem rendelkezik akkreditált Népegészségügyi Karral, 
a népegészségügyi szakemberképzés lehetőségei – jel-
lemzően Egészségtudományi Karokon – más egyete-
meken (Pécsi Tudományegyetem, Semmelweis Egye-
tem) is adottak. A Szegedi Tudományegyetem lehető-
ségei e téren jelenleg még korlátozottak. 

A) alapképzés

 
A népegészségügyi alapképzés napjainkban a nyolc 

féléves egészségügyi gondozás és prevenció alapszak 
népegészségügyi ellenőr szakirányán folyik. Ugyan-
ezen alapszak másik szakiránya a védőképzést bizto-
sítja. Az alapszak első három szemeszterében a képzés 
a két szakirányon azonos, csak az 4. szemesztertől kü-
lönül el a két szakirány kurrikuluma. A népegészség-
ügyi ellenőr szakképzettség megszerzéséhez 240 kre-
dit gyűjtendő, a közös képzési szakaszban, a szakirány 
speciUkus képzési programjában, a szabadon választ-



ható tantárgyak keretében, valamint az előírt gyakor-
latok teljesítése és a szakdolgozat megvédése során. 
A képzést szabályozó Kormányrendelet mellékletében 
a képzési és kimeneti követelmények, s az ezek teljesí-
tésével megszerzett kompetenciák egyértelműen rög-
zítettek. Bár a képzés tartalma és formája eurokonform-
nak tekinthető, elnevezése nem csekély „konvertibili-
tási” problémát jelent. Világszerte a népegészségügyi 
alapképzés „BSc in Public Health” elnevezés alatt fut, a 
hazai Kormányrendeletben megadott angol elnevezést 
(Health Care and Disease Prevention) a nagyvilág fel-
sőoktatási rendszerében „nem érti senki (s nem is akar-
ja megtanulni)”.

Népegészségügyi ellenőr képzés hazánkban három 
Egyetemen (Debreceni Egyetem – Népegészségügyi Kar, 
Pécsi Tudományegyetem – Egészségtudományi Kar, Sem-
melweis Egyetem – Egészségtudományi Kar) folyik; az 
eddig kibocsátott végzettek számát az I. táblázat mu-
tatja be. Az alapképzettség megszerzését követően a 
tanulmányok számos mesterképzés keretében folytat-
hatók (1. ábra).

B) mesterképzés

A népegészségügyi ellenőrök számára a népegész-
ségügyi mesterszak jelenti a tanulmányok folytatására 
a legevidensebb lehetőséget. A népegészségügyi mes-
terszak ma a Debreceni Egyetemen négy (népegész-
ségügyi felügyelő, epidemiológia, környezet- és foglal-
kozás-egészségügyi, egészségfejlesztés), a Pécsi Tudo-
mányegyetemen három (epidemiológia, környezet- és 

foglalkozás-egészségügyi, egészségfejlesztés) szakirányok-
kal működik. A népegészségügyi ellenőrök – a védő-
nőkhöz és a korábbi képzési struktúrában oklevelet 
szerzett közegészségügyi-járványügyi felügyelőkhöz ha-
sonlóan – a népegészségügyi mesterképzésbe teljes kre-
dit elismerés mellett léphetnek be. A mesterfokozat 
megszerzése három féléves képzésben minimálisan 90 
kredit teljesítésével lehetséges. Ez a mesterszak egyike 
a magyar felsőoktatás legszélesebb bemenetű mester-
szakainak (2. ábra), hisz elfogadva a népegészségügyi 
tevékenység multidiszciplináris megalapozottságát, s a 
munkaerő piac nagyfokú diverzitását, kiegészítő kre-
ditek megszerzése esetén számos alapszakról van lehe-
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1. ábra
A népegészségügyi ellenőr alapképzettségre teljes kreditérték beszámításával ráépíthető mesterszakok

egészségügyi szociális munka MSc

komplex rehabilitáció MSc

egészségpszichológia MSc 
(egészségfejlesztés szakirány)

népegészségügyi MSc

táplálkozástudományi MSc

egészségpolitika, tervezés és 7nanszírozás MSc

Egészségügyi gondozás 
és prevenció alapszak

népegészségügyi ellenőr
szakiránya

Népegészségügyi 
ellenőr

2009 2010 2011 2012

DEOEC NK 32 39 28

PTE-ETK 10 21 9

SE-ETK 31 47 34

Népegészségügyi MSc 2009 2010 2011 2012

DE OEC NK 6 36 12 23

PTE-ETK 11

I. táblázat 
Az egészségügyi gondozás és prevenció alapképzés 
népegészségügyi ellenőr szakirányán és a népegész-
ségügyi mesterképzés keretében szakképzettséget 
szerzettek száma hazánkban a képzést folytató egy-

etemek szerinti bontásban 2009–2012 között
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tőség a népegészségügyi mesterszak elvégzésére. A mes-
terszak első szemeszterében a képzés egységes, a má-
sodik és harmadik szemeszterek a népegészségügy nagy 
szubdiszciplinái (epidemiológia, egészségfejlesztés, kör-
nyezet- és foglalkozás-egészségügy) területén végzen-
dő magas szintű tevékenységre, ill. emelt szintű kom-
petenciákat igénylő hatósági tevékenységre (népegész-
ségügyi felügyelő) készítenek fel.

Az elmúlt években, az európai és észak-amerikai 
felsőoktatás gyakorlatára alapozva, olyan mestersza-
kok is létesítésre kerültek, melyek a népegészségügyi 
tevékenység speciális területeire képeznek szakembe-
reket. Ezek jellemzően egészségtudományi mestersza-
kok (komplex rehabilitáció, egészségpszichológia, egész-
ségügyi menedzsment), de a népegészségügyi ellen-
őrök teljes kredit elismerés mellett léphetnek be a tár-
sadalomtudományi területen akkreditált egészségpo-
litika, tervezés és Unanszírozás mesterszakra is. Komp-
lex rehabilitáció és egészségpszichológia mesterszakok 
a Debreceni Egyetemen fogadnak hallgatókat, egész-

ségügyi menedzsment mesterszak a Semmelweis Egye-
temen és a Pécsi Tudományegyetemen, míg egészség-
politika mesterszak a Debreceni Egyetemen és az Eöt-
vös Lóránd Tudományegyetemen működik.

C) doktori (PhD) képzés

A mesterfokozattal rendelkező népegészségügyi szak-
emberek számára elvben az ország valamennyi dokto-
ri iskolája nyitott, ami természetesen nem jelenti, hogy 
ez a gyakorlatban is működőképes lenne. Megfelelő 
képzettség szükséges ahhoz, hogy egy mesterfokozat-
tal rendelkező hallgató érdemi tudományos tevékeny-
ségre legyen képes adott kutatási területen. Ezért ter-
mészetesen az egészségtudomány, azon belül is a nép-
egészségügyi kutatási témákat (is) kínáló doktori kép-
zések jelentenek tényleges kínálatot a népegészségügyi 
mesterek számára. Ilyen doktori iskolák az orvos- és 
egészségtudományi képzést (is) folytató felsőoktatási 
intézményekben működnek:

szociális munka

történelem
védőnő

kémia
magyar

andragógia

biológia

közegészségügyi-
járványügyi felügyelő

sportszervező

igazgatásszervező

7zika

orvosi laboratóriumi és 
képalkotó diagnosztikai 

analitikusegészségügyi gondozás 
és prevenció

ápolás és 
betegellátás

néprajz

pedagógia
természetismeret

rekreációszervezés és 
egészségfejlesztés

alkalmazott 
közgazdaságtan

szociálpedagógia

szociológia
egészségügyi szervező

gazdaságelemzés
pszichológia

népegészségügyi

2. ábra
A népegészségügyi mesterszak bemenetei, melyekből teljes (zöld vonal) 

vagy részleges kreditelismeréssel (sárga vonal) lehet a képzésbe lépni 

Forrás: DE OEC Oktatási Igazgatóság
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a) A Debreceni Egyetem Egészségtudományi Dok-
tori Iskolája két alprogrammal működik: meg-
előző orvostan és népegészségtan, valamint az 
anyagcsere betegségek megelőzése és kontroll-
ja területén hirdet meg kurzusokat és témákat. 
A népegészségügyi kutatások területén ez a leg-
tisztább proUlú doktori iskola, kifejezetten a nép-
egészségügyi kutatások iránt érdeklődőket vár-
ja [8].

b) A Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi 
Doktori Iskolája alprogramjai szintjén ugyan 
nagyfokú diverzitást mutat, de keretében egy-
értelműen népegészségügyi kutatási témakiírá-
sok nagy számban találhatók [9].

c) A Semmelweis Egyetem „Mentális egészségtu-
dományok” Doktori Iskolát működtet, de a „Pa-
tológiai tudományok” Doktori Iskola keretében 
„Nép- és közegészségtudományok”, valamint 
„Egészségtudományok” alprogramok is talál-
hatók [10].

d) A Szegedi Tudományegyetem Interdiszcipliná-
ris Doktori Iskolájának egyik alprogramja a 
Preventív medicina képzési program, melyek 
keretében az Általános Orvostudományi Kar 
Népegészségtani Intézete is hirdet meg képzési 
programokat [11].

D) Megelőző orvostan és népegészségtan szakor-

vosi szakképzés

A szakorvosi szakképzés modern tartalmának ki-
alakítása nem illeszkedik a bolognai folyamatba; a szak-
területen folyó szakorvosképzés aggasztó helyzetéről a 
szakorvos, szak-fogorvos, szakgyógyszerész és szak-
pszichológus képzést szabályozó új rendelet megjele-
nését követően számolunk be.

A NÉPEGÉSZSÉGÜGYI HUMÁN ERŐFORRÁS 
HELYZETE HAZÁNKBAN

A népegészségügyi humán erőforrás helyzetének jel-
lemzése napjainkban szinte megoldhatatlan feladat. 
A magyar népegészségügyi szolgáltatások részben a fe-
ladatokra allokált források szűkössége, részben a poli-
tikai elkötelezettség hiánya miatt az ÁNTSZ fénykorá-
ban is jelentős hiányosságokat mutattak. Az elmúlt év-
tized az ÁNTSZ egyre jelentősebb funkcióvesztésével 
(előbb a munkaegészségügyi, majd az élelmiszer- és 

élelmezés-egészségügyi felügyeleti jog elvesztésével) 
volt jellemezhető, amit a költségvetés drasztikus re-
dukciója és a humán erőforrás alig követhető átrende-
ződése/redukciója (részben redisztribúció, részben kor-
kedvezményes nyugdíjazás, részben a szakterület el-
hagyása) kísért (II. táblázat). 2011 januárjával a ható-
sági funkciók jelentős része a kormányhivatalok nép-
egészségügyi szakigazgatási szerveinek (NSZSZ-ek) ha-
táskörébe került, az ÁNTSZ akkorára már erősen meg-
csappant humán erőforrásának további lényeges re-
dukciójához vezetve. Az a kérdés, hogy ez milyen mér-
tékben jelentette az I. funkciócsoportba sorolt népegész-
ségügyi szakemberek létszám redukcióját az NSZSZ-ek 
létszám adatainak hiányában nem válaszolható meg.

A rendelkezésre álló adatok szerint az ÁNTSZ-nek 2010-ben tény-
legesen összesen 4 049 alkalmazottja volt.
Ezen belül a regionális és kistérségi intézetekből 2 935 fő került a 
megyei kormányhivatalokba, melyből 2 500 fő került az NSZSZ-ek 
alkalmazásába, illetve a többiek a kormányhivatalok funkcionális 
osztályaira.
Az OTH-ból további 41 fő a Nemzeti Államigazgatási Központba 
került át. Az ÁNTSZ szakdolgozói létszáma 2011-re 721 főre csök-
kent, ami azzal a valószínűtlen feltételezéssel is, hogy a NSZSZ-ek 
összes dolgozója népegészségügyi szakember, s így a népegészség-
ügyi ellátórendszerben 3 221 szakdolgozó van, lényegesen keve-
sebb, mint a 2005-re engedélyezett 4 199 szakdolgozói létszám.

Joggal feltételezhető a népegészségügyi humán erő-
forrás drasztikus csökkenése a magyar népegészség-
ügyi szolgáltatások rendszerében, s megalapozott a kér-
dés, hogy a ma már európai szinten működő magyar 
népegészségügyi szakemberképzés milyen feladatokra 
bocsát ki a területen magasan képzett szakembereket.

A 2004-ben az Európai Unió tagállamává vált Ma-
gyarországnak szembesülnie kellett azzal a ténnyel, hogy 
gazdasági versenyképességét a humán erőforrás kriti-
kus egészségi állapota is jelentősen korlátozza, ami a 
népegészségügyi szolgáltatások tartalmi és minőségi 
fejlesztése nélkül nem javítható. A gazdasági válság kri-
tikus évei ezt a problémát még hangsúlyozottabban je-
lenítik meg.

A közelmúltban (2011 végén) zárult EU projekt 
(EAHC/2009/Health/05) „Reviewing Public Health 
Capacity in the EU” az Európai Unió 27 országában 
szisztematikusan tekintette át a népegészségügyi ka-
pacitás helyzetét. Az elemzés hat fő területre koncent-
rált: (1) szervezeti struktúra, (2) munkaerő – ezen be-
lül a humán erőforrás-helyzet, a képzés, a kompeten-
ciák és a szakmai szervezetek rendszere, (3) az együtt-
működések formái, (4) a népegészségügyi informáci-
ók generálásának rendszere, kiemelten a monitoring 
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és jelentési rendszerek, (5) a rendelkezésre álló anyagi 
források, (6) a vezetés és irányítás rendszere. A pro-
jektnek nem volt célja az egyes országok helyzetének 
összehasonlító elemzése, sokkal inkább az EU helyze-
tét jellemző sajátosságok bemutatására törekedett, en-
nek ellenére a jelentés tanulmányozása egy adott or-
szág sajátos problémáinak, hiányosságainak és erőssé-
geinek azonosítására is módot ad (3. ábra). Az adatok 
elemzése egyértelművé teszi, hogy Magyarország a 
népegészségügyi szolgáltatások vonatkozásában kifo-
gásolható teljesítményt nyújt [12]. Ez a projekt is ala-
pul szolgált az Egészségügyi Világszervezet Európai 
Regionális Irodája számára a „European Action Plan 
for Strengthening Public Health Capacities and Ser-
vices” programjának [13] kidolgozásához, melyet 2012 
szeptemberében a 62. Regionális Bizottsági ülésen (a 
Health 2020 egészségpolitikai programmal együtt) ter-
jeszt elő.

A magyar népegészségügyi szolgáltatási rendszer 
átalakítása re¢ektálva a WHO Action Plan-re remél-
hetőleg már e közeljövőben olyan változásokat ered-

ményez, mely a legalapvetőbb hiányosságokat kezeli a 
szakterületen:
1. Mint arra már korábban felhívtuk a Ugyelmet [14] 

a magyar lakosság népegészségügyi mutatói (a nem-
fertőző betegségek okozta korai halálozás mérté-
ke, a rejtett morbiditás alakulása, a rokkantsággal 
keresőképtelenné vált lakossági hányad reprezen-
tációja, az egészségmagatartás jellegzetességei, a 
mentális zavarok populációs gyakorisága) egyér-
telműen jelzik, hogy hazánk is azon országok kö-
zé tartozik, melyek esetében az alapellátási rend-
szer átalakítása elodázhatatlan teendőként jelenik 
meg. Olyan alapellátási rendszerre van szükség, 
mely a tradicionális betegellátás mellett a szolgál-
tatások fókuszába az érintett közösség egészségé-
nek védelmét, fejlesztését, szükség esetén helyre-
állítását, a krónikus betegségekben szenvedők ha-
tékony, az életminőség érdemi javulását eredmé-
nyező, folyamata és kimenetei szintjén jól kont-
rollálható minőségi (következésképp eredményes) 
gondozását helyezi. Az alapellátás szintjén elvá-

Időszak

Költségvetés (eFt) Engedélyezett létszám (fő)
Tényleges létszám 

(fő)

ÁNTSZ NSZSZ ÁNTSZ NSZSZ
„ÁNTSZ  

I. Funkció-csoport”

2003 30 858 800 - 7 768 -

2004 27 910 100 - 7 286 -

2005 28 648 100 - 6 172 -

2006 26 374 600 - 5 630 - 3 329

2007 22 079 000 - 4 203 - 2 794

2008 22 439 100 - 4 082 - 2 759

2009 21 110 900 - 4 012 - 2 765

2010 19 986 900 - 4 006 - 2 883

2011 8 056 500 11 372 600 1 147 2 500 721

II. táblázat
Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ) és 

a Népegészségügyi Szakigazgatási Szervek (NSZSZ-ek) költségvetési, engedélyezett és tényleges 
(ezen belül a szakképesítéshez kötött I. funkciócsoport*) létszám adatai 2003–2011 között

* Az I. funkciócsoportba tartozó létszám: az intézmény szakmai pro7ljá(ai)hoz szorosan kötődő szakmai feladatokat (amit a statútum, a szervezeti és
   működési szabályzat határoz meg) ellátó létszám.
   Az intézmény első számú vezetője, helyettesei, az intézményi szakmai feladatokat ellátó szervezeti egységek vezetői, az ahhoz tartozó érdemi
   (nem titkársági) feladatot ellátók a szakmai létszámba tartoznak.
   E csoport két alcsoportba bontandó:
      a) az intézmény szakmai pro7lját elsődlegesen kifejező létszám,
      b) az a) alattiakat szakmailag segítő munkát végző munkatársak (pl. asszisztensek).
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randó (rendeleti szinten részben már ma is elvárt) 
komplex kuratív és több szintű preventív szolgál-
tatások személyi feltételrendszere csak alapellátá-
si team felállításával és működtetésével biztosít-
ható. A háziorvos irányításával működő alapellá-
tási teamnek az orvoson és ápolón kívül szükség-
szerűen tagja a feladatra felkészült pszichológus 
és népegészségügyi szakember. A pszichológiai és 
népegészségügyi szolgáltatás biztosítására elkép-
zelhető a praxisok társulása, s e munkatársak ide-
jének és alkalmazásuk költségeinek megosztása. 
A Svájci Hozzájárulás által támogatott alapellátási 
modell-program remélhetőleg már ebben az év-

ben elindul az észak-magyarországi és észak-al-
földi régiókban, s az egészségügyi alapellátás pre-
venciós fókuszú áthangolásához felhasználható ered-
ményeket szolgáltat.

2. A népegészségügyi szolgáltatások és az egészség-
ügyi ellátás bizonyítékokon alapuló tervezéséhez 
nélkülözhetetlen a lakosság egészségi állapotának 
és az azt meghatározó egészségdeterminánsok vál-
tozásának követése, melyet csak egészség-moni-
toring rendszer felállításával és működtetésével 
biztosítható [15]. Az intervenciók tervezéséhez és 
hatékonyságának méréséhez e rendszer működte-
tése szintén nélkülözhetetlen. Annak érdekében, 
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Forrás: A projekt zárójelentése. Prof. Helmut Brand (University of Maastricht) szíves engedélyével

Zöld vonal: teljes mértékűnek és jól funkcionálónak tekinthető fejlettség
Piros vonal: az adott országot jellemző fejlettség 

3. ábra
A népegészségügyi kapacitások alakulása az EU egyes tagállamaiban  az EAHC/2009/Health/05 „Review-
ing Public Health Capacity in the EU” projekt adatai szerint a szervezeti struktúra (Organizational Struc-
tures), a munkaerő-helyzet (Workforce), az együttműködések formái (Partnerships), a népegészségügyi 
információk generálásának rendszere, kiemelten a monitoring és jelentési rendszerek (Knowledge, Devel-
opment), a rendelkezésre álló anyagi források (Financial Resources) és a vezetés és irányítás (Leadership 

and Governance) rendszere szerint.
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hogy számos európai és amerikai ország példájá-
ra ez a monitoring rendszer hazánkban is felállí-
tásra kerüljön, szakítani kell azzal a téves nézettel, 
mely az egészségügyi ellátás monitoringja és az 
egészségi állapot monitoringja közé egyenlőség-
jelet tesz.

3. Az egészségfejlesztési intézményhálózat felállítá-
sa és működtetése a lakosság egészségi állapotá-
nak javítása érdekében szintén kulcsfontosságú. 
Hazánkban az ezredfordulót követően nagy len-
dülettel és jó hatékonysággal elindult szekunder 
prevenciós (szűrési) szolgáltatások szintjén is je-
lentős visszaesés tapasztalható [16], a primer pre-
venciós szolgáltatások esetében pedig egyértelmű 
a hiányosság.

4. Néhány évvel ezelőtt az egészséghatás vizsgálatok 
intézményesítése érdekében hazánkban is reményt 
keltő lépések történtek [17, 18, 19], de a politikai 
jó szándék mára elapadni látszik.
A fenti, a teljesség igénye nélkül felsorolt megoldásra 

váró népegészségügyi feladatok is egyértelműen jelzik, 
hogy a népegészségügyi szolgáltatások területén az el-
múlt évtizedben lezajlott drasztikus létszám redukció 
megoldatlan feladatokkal és kezeletlen problémákkal 
társul. A Health Consumer Powerhouse (Svédország) 
34 európai ország egészségügyi ellátórendszere teljesít-
ményének értékelését egységes szempontrendszer alap-
ján elvégezve Magyarországot 2012-ben a 28. helyen 
rangsorolta [20]. Túl azon, hogy önmagában a helye-
zés súlyos leminősítést jelent, a helyzet értelmezését 
tovább rontja, hogy ez a korábbi (2009-es) elemzés so-
rán elfoglalt 20. helyhez [21] viszonyítva is drasztikus 
visszaesést jelent. A romló teljesítmény hátterében egy-
értelműen azonosítható a népegészségügyi szolgáltatá-
sok színvonalának esése, mely az ellátórendszer kime-
neti és prevenciós mutatóiban tükröződik. Nem pusz-
tán a felsőoktatási intézmények által a közelmúltban 
kibocsátott és a jelenleg képzésben lévő népegészség-
ügyi szakemberekre van szükség a népegészségügyi rend-
szer minőségi működtetéséhez, de a képzettek számának 
növelésére is. A népegészségügyi diplomák napjaink-
ban világszerte felértékelődnek. Az Európai Unió egyik 
vezető egészségpolitikusa úgy fogalmazott, hogy egy 
ország egészség-kultúrájának fokmérője népegészség-
ügyi szolgáltatásainak színvonala. Muir Gray, az ox-
fordi egyetem tudástranszfer igazgatója, néhány éve 
megjelent cikkének címében is állítja, hogy a XXI. szá-
zad kultúrája a népegészségügy égisze alatt bontakoz-
hat ki [22].
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Összefoglalás: Az Európai Unió (EU) kedvezőtlen demográ7ai trendje gazdasági szempontból is szüksé-
gessé teszi a migráns munkaerő bevándorlását. A különböző morbiditási pro7l, eltérő szokások, hiedelmek 
nehezítik a munkahelyre való beilleszkedést. Ennek sikeressé tételében az egészségügynek meghatározó 
szerepe van. Az EU egészében hiányzik az ezt célzó képzési program. A Pécsi Tudományegyetem vezetésé-
vel hat egyetemből álló nemzetközi konzorcium migrációs egészségügyi mesterképzési program kidolgo-
zásán munkálkodik.
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Summary: Because of the unfavorable demographic trend in the European Union (EU) there is an eco-
nomic need for immigrant workforce. Di@erences in morbidity pro7le, health believes, practices hinder 
their integration into the workplace. Health services may play a key role in facilitating its success. At present 
there is a shortage in the EU in higher education programs addressing this need. With the coordination of 
University of Pécs an international consortium of six EU universities are going to develop a new curriculum 
for a MSc in Migration Health training.
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Migrációhoz kapcsolódó új kihívások az egészség-
ügyi munkaerőpiacon

Migration related new challenges in the health-
workforce market 

Pécsi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar, Klinikai Infektológiai és Migrációs Egészségügyi Tanszék – 7632 Pécs, Akác u. 1.
Tel.: (72) 536 801 – Fax: (72) 536 807 – E-mail: istvan.szilard@aok.pte.hu

MIGRÁCIÓ: TÉNYEK ÉS KIHÍVÁSOK 
AZ EURÓPAI UNIÓ SZÁMÁRA

Az európai közösség számára – az ellentmondásos 
közvélekedés ellenére – egyre fontosabb jelenséggé vá-
lik a migráció. A bevándorló/vándorló populáció nagy-
ságrendjének trendje, összetétele komoly kihívás elé 
állítja a döntéshozókat, a döntések előkészítésén dol-
gozó szakembereket és mindazokat, akik a beérkező 
migránsok sikeres beilleszkedéséért velük közvetlen 
kapcsolatban állva, nap mint nap munkálkodnak. Az 
egészségügynek, az egészségügyi szolgálatok szakem-
bereinek ebben meghatározó szerepe van, mind a köz-
egészségügyi biztonság, mind a munkaerő piacra való 
sikeres bevezetés, mind a migránsok és közösségeik 
számára nyújtott ’migráns érzékeny’ egészségügyi ellá-
tás és közösségi szintű egészségfejlesztés területén. A mi-
nőségi egészségügyi ellátáshoz való hozzáférésben je-

lentkező egyenlőtlenségek csökkentése a humanitári-
us kötelezettségeken túlmenően itt a társadalmi béke 
megteremtéséhez is jelentősen hozzá tud járulni. Az 
EUPHA 2010-ben Pécsett tartott „3rd Conference on 
Migrant and Ethnic Minority Health in Europe” kere-
kasztal megbeszélése konklúziójában konszenzussal fo-
galmazódott meg, hogy a migránsok egészsége sikeres 
integrációjuk legjobb indikátora [1].

Az EU 27 tagállamának lakossága a bevándorló mun-
kavállalóknak köszönhetően folyamatos emelkedést mu-
tat. 2010. január elsején az EU27 népessége becslés alap-
ján 501,1 millió volt a 2009-es 499,7 millióhoz képest, 
ami 1,4 milliós (2,7 ezrelékes) növekedést jelentett. Ezen 
belül a természetes növekedés 0,5 millió volt, míg a 
beáramló nettó migráció 0,9 milliót tett ki [2]. Az EU 
össznépessége közel 10%-a jelenleg már az Unión kí-
vül született. Arányuk néhány tagországban a 12–15%-
ot is eléri. Amint az adatokból kiviláglik, a globális gaz-
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dasági válság sem csökkentette a migránsok áramlását 
Európába.

Az EUROSTAT [3] adatai szerint az Európai Unió-
ban a 2000-es évek eleje óta mind a tagországok közöt-
ti migráció, mind a nem uniós országokból beáramló 
migránsok száma folyamatosan növekszik. A három-
féle migráns populáción belül (saját állampolgár, azaz 
belső migráns, EU más államának polgára és nem EU 
állampolgár) a teljes migráns populáció több mint fe-
lét az Unión kívülről beáramlók teszik ki (1. ábra).

Ugyanakkor a kedvezőtlen demográUai trend követ-
keztében egy EU jelentés (EC Green paper: COM2004 
811 Unal) előrevetíti, hogy a migráns munkaerő jelen-
legi beáramlási szintje mellett is, 20 éves távlatban az 
EU gazdasága súlyos munkaerő gonddal fog küzdeni 
[4]. Az Unió öregedő korfát mutató saját populációja 
miatt 2030-ra a 2010-ben betöltött munkahelyekhez 
képest 20 milliós hiány fog mutatkozni, így egyértel-
mű, hogy a migráns munkaerő sikeres integrálása, gaz-
dasági hasznosulása az EU számára hosszútávú, meg-
határozó gazdasági érdek. Az ötven éves változásokra 
előrevetített demográUai előrejelzések csak megerősí-
tik ennek a kedvezőtlen trendnek a még súlyosabbá vá-
lását [5].

A távoli földrajzi területekről beérkező munkaválla-
lók eredet-országuk morbiditási proUlját, közegészség-
ügyi helyzetét reprezentálják. Ez utóbbiban immuni-
zációs státuszuk bizonytalansága jelenti a fő gondot. 
Mindezen túlmenően kulturális és vallási különböző-
ségek, az európaitól esetleg lényegesen eltérő egész-
séggel kapcsolatos szokások, hiedelmek mind nehezí-

tik a munkahelyre való felvételt, beilleszkedést. Érte-
lemszerűen az eltérő munkakultúra is újabb kon¢iktu-
sok forrása lehet, mely pszichés gondoktól egészen a 
súlyos munkahelyi balesetekig terjedhet. A migránsok 
foglalkozás-egészségügyi kérdéseivel igen széleskörű-
en foglalkozó SALTSA projekt adatai számos EU tag-
állam vonatkozásában bizonyítják, hogy mind a mun-
kahelyi balesetek, mind a foglalkozási megbetegedé-
sek terén a bevándorló munkaerő sokkal rosszabb hely-
zetben van, mint a helyi munkavállalók [6, 7]. Minde-
zek alapján nyilvánvaló, hogy az egészségügy kulcssze-
repet játszik, mind a közegészségügyi biztonság, mind 
a potenciális migráns munkaerő gazdasági hasznosu-
lása területén, ezzel szolgálva mind a gazdasági, mind 
a humanitárius érdekeket egyaránt.

A MIGRÁNSOK EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSÁVAL 
FOGLALKOZÓ NEMZETKÖZI 
ÁLLÁSFOGLALÁSOK

Fenti adatok alapján nem véletlen, hogy az EU 2007-
es Portugál Elnökségi periódusával kezdődően az ez-
zel kapcsolatos legmagasabb szintű állásfoglalások egy-
mást követték. Itt a teljesség igénye nélkül említünk 
csak felsorolva néhányat:
– 2007 szeptemberében az Unió Portugál Elnöksége 

által rendezett konferencia nyitotta meg a sort: Egész-
ség és Migráció: Jobb egészség mindenki számára 
egy befogadó társadalomban (Health and Migra-
tion: Better health for all in an inclusive society [8].

– A konferencián elfogadott állásfoglalás szolgált alap-
jául az Európai Bizottság 2007. decemberi össze-
foglaló jelentésének (Council Conclusions on He-
alth and Migration in the EU in December 2007). 
A dokumentum a migránsokat egészségük szem-
pontjából – ezen belül is különösen a fertőző be-
tegségek terén – különösen sérülékeny csoportként 
határozza meg, és felhívja a tagországokat a meg-
előzés, kezelés és a speciális egészségtámogatási 
programok egésze terén új stratégia kidolgozására.
A dokumentum megállapítja a következőket:

Migránsok Európa számára fontos forrást je-
lentenek a demográfiai és gazdasági növeke-
désben, ezért az EU-nak szüksége van rájuk. 
Minél egészségesebbek, annál könnyebb az in-
terkulturális dialógus, könnyebb az integráci-
ójuk és hatékonyabban járulnak hozzá a gaz-
dasági növekedéshez;

▶

14%

34%
52%

Saját állampolgár

Más EU-tagország állampolgára

EU-n kívüli országok állampolgárai

1. ábra
Az Európai Unión belüli migráns populáció összetétele 

az eredet ország szerint
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A migránsok fokozott egészségkockázatnak van-
nak kitéve, és ez gyakran olyan mérvű, mint 
az egyéb hátrányos helyzetű csoportoké. Ezt 
mind tagországi, mind EU egészségpolitikai 
szinten figyelembe kell venni, és egészségvé-
delmük/egészségtámogatásuk érdekében gya-
korlati lépéseket kell tenni. Az egészségügyi 
szolgálatok jelentik ennek a megteremtésében 
a legjelentősebb és egyedi forrásokat.
Kulcsfontosságú, hogy forrásokat kell biztosí-
tani a migránsok egészségproblémáinak meg-
oldására, és ezzel elősegíteni a társadalomba 
való beilleszkedésüket.
Egy másik fontos, gyakorlatig minden mig-
ráns számára lényeges probléma a minőségi 
egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés. Egyen-
lő esélyű, kulturálisan érzékeny egészségügyi 
ellátást kell biztosítani minden migráns szá-
mára.

– Ezt a szemléletet tükrözi az Európai Bizottság 
közleménye [9]: “Solidarity in health: Reducing 
health inequalities in the European Union” (2009), 
és

– az EU Spanyol Elnöksége során elfogadott doku-
mentum [10]: “Moving forward equity in health” 
(2010).

– 2007 novemberében az Európa Tanács egészség-
ügyi miniszterei is elfogadtak egy állásfoglalást (Bra-
tislava Declaration [11]). Ez a dokumentum az Em-
beri Jogok Kartája alapján hív fel a migránsok egész-
ségügyi ellátáshoz való hozzáférésének biztosítá-
sára.

– 2008-ban az Egészségügyi Világszövetség 61. köz-
gyűlése is elfogadta az Állásfoglalás a Migránsok 
Egészségéről c. dokumentumot. (WHO 61. Assem-
bly: Statement on Health of the Migrants [12]) Ez 
a meghatározó dokumentum felhívja a tagállamo-
kat a „Migráns érzékeny egészségügyi rendszer” 
kialakítására, és a meglévő hiányt az egészségügyi 
munkaerő célzott képzéssel való pótlására.

– 2008 februárjában az Európai Bizottság Közegész-
ségügyi és Fogyasztóvédelmi Igazgatósága

   (DG SANCO) szakértő bizottságot hozott létre a 
migráció és egészség kérdéseiről (Advisory Group 
on Health and Migration).

– 2008 szeptemberében az Európai Betegségmeg-
előzési és Ellenőrzési Központ (ECDC) is szakér-
tő csoportot hívott egybe a Migráció és a Fertőző 
Betegségek az Európai Unióban c. jelentése végle-

▶

▶

▶

gesítéséhez (ECDC Technical Expert Panel for Sci-
entiUc Review on Migration and Infectious Dis-
eases in the EU).

– 2008 szeptemberében alapította meg az Európa Ta-
nács is a kérdéssel foglalkozó szakértő bizottságát 
(CoE Committee of Experts on mobility, migrati-
on and access to health care).

– Ennek a bizottságnak (melynek jelen közlemény 
szerzője is tagja volt) a jelentését 2011 novemberé-
ben az Európa Tanács Miniszteri Bizottsága elfo-
gadta: Recommendation of the Committee of Mi-
nisters to member states on mobility, migration 
and access to health care [13]. Ebben a dokumen-
tumban kiemelten szerepel, hogy a migránsok egész-
ségügyi ellátásában – az erre felkészült szakembe-
rek biztosítása kulcsfontosságú.

MIGRÁCIÓS HELYZET MAGYARORSZÁGON

Jelenleg Magyarországon az ideiglenes vagy hosszú 
távú letelepedési engedéllyel itt tartózkodó külföldiek 
száma 250 ezerre tehető, ez a magyar népesség 2,5 %-a 
(Bevándorlási és Állampolgári Hivatal). Ez az adat ugyan 
elmarad az EU átlagától (10%), de folyamatos növeke-
dést mutat. Ha ehhez hozzászámítjuk a hatóságok által 
nem regisztráltak számát, a becslés már a 300 000 felé 
közelít; több mint Debrecen, Miskolc vagy Pécs teljes 
lakossága. Ugyan országon belüli megoszlásuk nem egyen-
letes, de az egészségügyi ellátásra vetítve – beleértve a 
migránsok fokozott veszélyeztetettségét is – ez azt je-
lenti, hogy a szolgálat dolgozói jó eséllyel fognak kli-
enseik között távoli földrajzi régióból származó paci-
enssel találkozni.

2007-től kezdődően Magyarország adja az EU leg-
hosszabb Schengen-i szárazföldi határát a régióban, 
Ukrajna, Románia, Szerbia és Horvátország felé. Ezzel 
párhuzamosan hazánk az irreguláris migránsok számá-
ra is kedvelt célországgá vált. A Bevándorlási és Állam-
polgári Hivatal adatai szerint 2007-ben 2 824, míg 2009-
ben már 4 446 menekültkérelmet bíráltak el. A beván-
dorlók eredet országi összetétele is lényegesen megvál-
tozott: amíg régebben főleg a szomszédos országokból 
érkeztek, most többségük távoli földrajzi régió szülöt-
te. A Schengeni Információs Rendszer (SIS) 2008-as ada-
tai alapján például a magyar–ukrán határszakaszon az 
előző évi hasonló periódushoz képest 41%-al nőtt az 
illegális határátlépők száma. Nemzetiség szerinti meg-
oszlásuk jól példázza a változást: 
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64%-uk (179) Pakisztánból,
27%-uk (82) Szomáliából, Irakból, Örmény-
országból, Palesztinából és Afganisztánból ér-
kezett.

A Bangladesből érkezők száma is hasonló mérték-
ben emelkedett.

Ez a tendencia jól nyomon követhető az Országos 
Munkaügyi Hivatal adataiban is (I. táblázat). A regiszt-
rált külföldi munkavállalók nemzetiség szerinti cso-
portosításában a kínaiak már a 4. helyen vannak, és 
mongolok, japánok, vietnamiak is az első tíz legnépe-
sebb munkavállalói csoportba kerültek.

A CHANCE KONZORCIUM MEGALAKÍTÁSA

A délszláv válság kezdete óta a Pécsi Orvostudomá-
nyi Egyetem – majd a Pécsi Tudományegyetem Általá-
nos Orvostudományi Kara (PTE ÁOK) tevékenyen részt 
vett a menekültek ellátásában: munkatársai az Inter-
national Organization for Migration (IOM) program-
jainak aktív résztvevői voltak [14, 15]. Előzetes tárgya-
lások egy mesterfokú migrációs egészségügyi képzési 
programról már a 2000-es évek elején megindultak. 
A korábbiakban mondott új kihívások, és különösen a 
Portugál EU Elnökség programjai pozitív visszhangja 
hatására, 2007-ben az Egyetem a migrációs egészség-
ügyet, mint új, perspektivikus irányzatot oktatási és ku-
tatási programjaiba elkezdte tudatosan beépíteni. 

▶
▶

Jelenleg már az orvostanhallgatók alapképzésében a 
migráció különböző egészségügyi vetületei jelen van-
nak (családorvoslás, foglalkozás egészségügy, igazság-
ügyi orvostan), és egy féléves, kredit pontos, szabadon 
választható  tárgyként is szerepel mind a magyar, mind 
az angol és a német nyelvű orvosképzésben.

Az IOM és a PTE 2007-ben kezdett projektje (Inc-
reasing Public Health Safety alongside the EU New 
Eastern Schengen Borders), melyről az Népegészség-
ügyi Képző- és Kutatóhelyek Egyesülete (NKE) szom-
bathelyi konferenciáján beszámoltunk [16], olyan hiá-
nyosságokat tárt fel a lengyel, magyar és szlovák határ-
rendészet és a hozzá csatlakozó egészségügyi szolgálat 
képzésében, felkészültségében, hogy elhatároztuk ko-
rábbi tervünk, a mesterfokú migrációs egészségügyi kép-
zési program mielőbbi megvalósítását. Ezzel párhuza-
mosan a határrendészet felelős vezetői Ugyelmét is fel-
hívtuk a talált hiányosságokra [17]. Ezeken a megbe-
széléseken megerősítették, hogy ők is szükségesnek tart-
ják  a formális továbbképzés lehetőségének megterem-
tését.

Az EU felsőoktatási kínálatában hasonló programot 
nem találtunk. Megkeresésünkre – korábbi munkakap-
csolatokra építve – öt partner egyetemtől kaptunk po-
zitív választ, hogy a téma aktualitása, egészségügyi mun-
kapiaci igénye miatt örömmel csatlakoznak egy kon-
zorciumhoz, hogy közösen pályázzunk a kurrikulum 
kifejlesztéséhez támogatásra.

Így a Pécsi Tudmányegyetem koordinálásával, a  Da-
nube University Krems, a Pavol Jozef Šafárik Universi-
ty Košice, a Medizinische Universität Graz, az Ernst-
Moritz-Arndt-Universität Greifswald és a University 
of East Anglia részvételével 2010-ben megalakult a 
CHANCE konzorcium, azzal a fő célkitűzéssel, hogy 
kifejlesszen, teszteljen, majd akkreditáljon egy MA szin-
tű oktatási programot a migrációs egészségügy terüle-
tén. Társult partnerként a EURIPA (European Rural 
and Isolated Practitioners Association) – mint egyik 
végfelhasználó célcsoport is részt vesz a projektben. 
A konzorcium földrajzilag jól lefedi az EU régiókat, 
ezzel a jövendő hallgatóknak mind helyi, regionális, 
mind az EU egésze szempontjából kínál lehetőségek 
tapasztalatszerzésre.

A konzorcium 2010-ben pályázott az Európai Bi-
zottság ERASMUS Lifelong Learning program támo-
gatására, melyet sikeresen el is nyert. A bírálatban kü-
lön kiemelték, hogy az u.n. „European Added Value – 
Hozzáadott Európai Érték” kritériumban a lehetséges 
pontok 100%-át kapta a pályázati anyag. Ez megerősí-

No Nemzetiség Szám Százalék

1 Román 26681 42,78%

2 Szlovák 10484 16,81%

3 Ukrán 7590 12,17%

4 Kínai 3264 5,23%

5 Szerb 2403 3,85%

6 Lengyel 1112 1,78%

7 Mongol 1055 1,69%

8 Német 1001 1,61%

9 Japán 815 1,31%

10 Vietnami 783 1,26%

Az össz regisztrált migráns 
munkavállaló (2009)

62363 100%

I. táblázat
Migráns munkavállalók Magyarországon

Forrás: Országos Munkaügyi Hivatal éves összefoglaló jelentése, 2009
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tett bennünket abban a hipotézisünkben, hogy  a be-
vezetőben ismertetett tények szükségessé teszik az EU-
ban a migránsok egészségügyi ellátására célzottan fel-
készített szakemberek munkaerő-piaci bevezetését.

A MIGRÁCIÓS EGÉSZSÉGÜGYI MESTER 
PROGRAM

A tervezett posztgraduális képzési program az egész-
ségügy, valamint társterületeiről érkező, legalább BA 
alapképzést teljesített hallgatók továbbképzéséhez kí-
nál lehetőséget a migrációhoz kapcsolódó egészség-
ügyi kérdések megfelelő kezelésében való elméleti és 
gyakorlati jártasság elsajátítására. Ilyen képzési prog-
ram az eddigi egyetemi képzési rendszerben korábban 
nem létezett.

A tervezett mesterképzés néhány aspektusa – a je-
lenlévő igényt érzékelve – már beépült a Pécsi Tudo-
mányegyetem Általános Orvostudományi Kara alap-
képzésének néhány tantárgyába, mint a katasztrófa-or-
vostan, infektológia, mikrobiológia, közegészségtan, fog-
lalkozás-egészségtan stb., valamint a Közgazdaságtu-
dományi Kar posztgraduális képzéseként oktatott egész-
ségügyi szakmenedzser képzésben is jelen van. Ugyan-
akkor a tervezett migrációs-egészségügyi mesterkép-
zési program egységben, nagyobb mélységben és el-
méleti valamint gyakorlati részleteiben kívánja tovább-
fejleszteni ezeket az alapokat, megfelelve annak a nem-
zetközileg elfogadott szemléletnek, melyet a Nemzet-
közi Migrációs Szervezet (IOM) világosan képvisel dek-
larációjában: a „Migrációs egészségügy az egészségtu-
dományok új, interdiszciplináris területe”. Ennek meg-
felelően a klasszikus egészségtudományi ismeretanya-
gokat olyan, a terület újonnan képzett szakemberei szá-
mára nélkülözhetetlen ismeretekkel kívánja bővíteni, 
mint pl. egészség-gazdaságtani, szociál- pszichológiai, 
emberjogi stb. ismeretek, így kínálva egy komplex, in-
terdiszciplináris posztgraduális mesterképzési formát 
a témában érdekelt hallgatók számára.

A program olyan posztgraduális mesterképzési szak 
alapítását kezdeményezi, és ebben akkreditált képzési 
programot kíván majd indítani, amely képes a humán 
erőforrásképzés eme szektorában tapasztalható hiány 
kitöltésére. Ezen szakembereknek a migránsok érke-
zésétől/ befogadásától kezdődő, majd a többségi kö-
zösségbe való integrálásuk, a munkaerőpiacra való be-
vezetésükön keresztüli láncolaton túl a ’migráns érzé-
keny’ egészségügyi ellátórendszer működtetéséig átíve-

lő, egymásra épülő területeken van hiánypótló szere-
pük, nem csak Magyarországon, de az EU egészében is.

A migrációs egészségügy MSc képzés újszerűsége 
abban áll, hogy olyan egészségügyi szakembereket kí-
ván képezni, akik multidiszciplináris egészségügyi, egész-
ségpolitikai, szociális, közgazdasági ismeretekkel és in-
terkulturális kompetenciákkal rendelkeznek, melyeket 
képesek problémaorientált módon alkalmazni a mig-
ráns egyének és közösségek egészségügyi ellátása so-
rán, ezáltal elősegítik ezen veszélyeztetett populációk 
sikeres és kon¢iktusmentes társadalmi integrációját a 
kölcsönös nyereségre törekvés jegyében (win – win so-
lution).

A hat interdiszciplináris oktatási modulra és kéthó-
napos terepgyakorlatra épülő 3+1 szemeszteres képzé-
si program diplomamunka védéssel zárul. A sikeresen 
teljesítő jelöltek az Európai Unió öt országában akkre-
ditált ’Master of Science in Migration Health’ diplo-
mát fognak kapni.

A program az European Credit Transfer System (ECTS) 
kritériumainak megfelelően 120 kreditet fog adni a je-
löltek minimum belépési követelményét jelentő BA szin-
tű képzettségéhez és a hozott credit értékhez.

A programot a konzorcium minden tagja akkredi-
táltatni fogja a saját országában és kölcsönösen elisme-
rik a kiadott igazolást a teljesített modulról/ kreditről, 
biztosítva ezzel egyben a hallgatók mobilitását is.

A TANANYAGFEJLESZTÉS MÓDSZERE ÉS 
EDDIGI EREDMÉNYE

A konzorcium minden tagja egy – egy képzési mo-
dul kidolgozásában koordinátor szerepet játszik, de az 
összes egyetem delegált tagot az ún. ’Modul fejlesztő 
team’-be. 

Az elmúlt időszakban mind a hat egyetem tartott 
munkaülést, ahol a – korábban elektronikus kommu-
nikációval előkészített – modulok részleteinek (kom-
petenciák, oktatási célok, módszerek stb.) megfogal-
mazását véglegesítették.
– University of East Anglia az epidemiológai és ku-

tatás módszertani,
– PTE a foglalkozás és környezet egészségügyi, va-

lamint az egészség-közgazdaságtani,
– Danube University Krems a szervezésmódszerta-

ni és rendszer vezetéselméleti,
– Pavol Jozef Šafárik University Košice a klinikai és 

közegészségtani,
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– Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald és a 
Medizinische Universität Graz közösen a migrá-
ció szociálpszichológiai és magatartás-módszer-
tani aspektusai modulnak a témavezetője.
A konzorcium az egyes modulok fejlesztésének tar-

talmi, strukturális és oktatás-módszertani feladatait be-
fejezte. Ennek alapján már meghatározható a képzési 
kiment: olyan szakembereket kívánunk pályára állíta-
ni, akik:
– az epidemiológiai és statisztikai módszerek alkal-

mazására a migráns populáció egészségi állapotá-
nak feltérképezése, elemzése, értékelése érdeké-
ben,

– interdiszciplináris szakmai ismeretek felhasználá-
sára, gyakorlati alkalmazására,

– a migrációval együttjáró biológiai, pszichológiai 
és szociális szempontok értékelésére, 

– a migrációval kapcsolatos egészségügyi, szociális, 
pszicho-szociális és gazdasági problémák egyéni 
és társadalmi összefüggéseinek feltárására és elem-
zésére, fejlesztési programok kidolgozására, kivi-
telezésére,

– multikulturális környezetben a társtudományok 
képviselőivel (különös tekintettel az orvosokkal, 
egészségügyi szolgáltatók személyzetével) együtt-
működni a migráns egyének és közösségek minél 
hatékonyabb egészségügyi ellátásának érdekében,

– migránsokat támogató, egészségfejlesztő progra-
mokat megszervezni, kidolgozni, lebonyolítani,

– felismerni az egészségügyi ellátás során a migráns 
csoportok speciális szükségleteit, és az EU vala-
mint a hazai jogi környezetnek megfelelő intézke-
dések tenni,

– migránsok jobb egészségügyi ellátását célzó pá-
lyázatokat írni és lebonyolítani,

– emberjogi állásfoglalások alkalmazására.

TOVÁBBI FELADATOK ÉS TERVEK

A fejlesztés eljutott arra a szintre, amikor már az akk-
reditáció – Magyarországon szakalapítással kezdődő 
folyamatát- elindíthatjuk. A PTE Szenátusa a javasolt 
új képzést konszenzussal jóváhagyta, így azt a Magyar 
Akkreditációs Bizottság elé terjeszthetjük.

Az egyes modulok élő tesztelésére ún. ’pilot traning’-
et indítunk az ősz folyamán. Minden modul oktatása 
előtt és befejezése után a hallgatókkal tesztet íratunk, 
mely az ismeretanyag és az attitűd változását méri, il-

letve az oktatással való megelégedettségre is rákérdez.  
Ez a visszajelzés még lehetőséget biztosít a tananyag 
’Unomhangolására’.

A projekt befejezésének utolsó lépcsőjeként – az 
eredeti terveknek megfelelően – 2013 szeptemberében 
EU szintű konferenciát tartunk Pécsett: „Tackling He-
alth Inequalities �rough Human Resource Capacity 
Building in Europe – Introduction of the CHANCE 
Project” címmel. 

Reményeink szerint – a kurrikulum sikeres akkre-
ditációját követően a konzorcium tagjai az oktatást a 
2013–2014-es akadémiai évben elkezdhetik.

Köszönetnyilvánítás

A PTE programfejlesztő közössége nevében itt is sze-
retnénk kifejezni köszönetünket a CHANCE Konzorci-
um partner egyetemei munkatársainak a lelkes, elhíva-
tott és magas szakmai szintű közös munkáért.
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Összefoglalás: Ennek a tanulmánynak a célja, hogy a funkcionális elemzés és a funkcionális dekonstrukció 
módszereinek segítségével értelmezze a rendszerirányítási funkció fogalmát, tartalmát, elemi alapösszete-
vőit a Semmelweis Terv által megfogalmazott hatékonysági problémákkal való összevetésben. A szerzők 
által összeállított értelmezési keret három szerveződési szinten 24 elemi alapfeladat típust határoz meg, de 
az így kialakított lista a nemzetközi tapasztalatok és az érdekeltekkel való megbeszélések alapján tovább 
bővíthető. A potenciális szervezeti megoldások áttekintését követően, a szerzők javaslatokat fogalmaznak 
meg, a rendszerirányítási funkciók közül, a közösségi egészségszervezés megvalósítására vonatkozóan. 
Kulcsszavak: egészségügyi ellátórendszer, egészségügyi menedzsment, rendszerirányítás, funkcionális 
dekonstrukció, közösségi egészségszervezés, hatékonyság

Summary: The aim of this study is to interpret and analyse, with the use of functional analysis and the 
methods of functional deconstruction, the concept, content and elementary components of the steward-
ship function in relation to the eXciency problems identi7ed by the Semmelweis Plan. The framework 
elaborated by the authors de7nes 24 elementary functions at three organizational levels, but the list of 
primary functions can be expanded with the incorporation of other international experiences and consul-
tations with relevant stakeholders. After the review of the potential organizational settings, the authors 
provide recommendations regarding the implementation of one of the major sub-functions of the stew-
ardship function, community care coordination.
Keywords: health care system, health management, stewardship, functional deconstruction, community 
care coordination, eXciency

Egészségügyi menedzsment és rendszerirányítás
a magyar egészségügy átalakításában

Health management and stewardship in the 
reform of the Hungarian health care system

Semmelweis Egyetem, Egészségügyi Közszolgálati Kar, Egészségügyi Menedzserképző Központ –  1125 Budapest, Kútvölgyi út 2.
Tel.: (1) 488 7600 – Fax.: (1) 488 7610 – E-mail: gaal@emk.sote.hu

A magyar egészségügyi rendszer átalakításáról, kü-
lönböző nézőpontokból, számos átfogó tanulmány ké-
szült az utóbbi időszakban [1–8]. A hatékonyság érté-
kelésével foglalkozó szerzők egybevágó megállapítása, 
hogy a rendszerváltás első éveiben bevezetett új Unan-
szírozási technikák ugyan javították az egyes ellátási 
szinteken belül, illetve egyes ellátók esetében a terme-
lési hatékonyságot, de a több ellátó együttműködésé-
ben, valamint összehangolt működését igénylő, komp-
lex esetek ellátásának optimalizálásában jelentős to-
vábbi hatékonysági tartalékok vannak. A probléma-
alapú egészségpolitikai programalkotás keretrendszeré-
ben [9] az egészségügyi kormányzat által megfogalma-
zott Semmelweis Terv (ST) is három fontos szintet 
azonosít a belső hatékonysági tartalékok feltárásban: 

1) intézmények közötti együttműködésből szár-
mazó hatékonyságjavulás: beszerzési (energia, 
gyógyszer, telekommunikáció stb) és szakmai 
együttműködés, racionalizáció (kapacitások ki-
használása, minőség és hozzáférés);

2) ellátási szintek közötti hatékonyság javítása, az 
indokolatlanul magas szinten végzett betegellá-
tás viszszaszorításával (kistérségi betegút-szer-
vezés); 

3) interszektorális együttműködésben rejlő haté-
konysági tartalékok (szociális ellátás és egész-
ségügyi ellátás határterületei, népegészségügyi 
beavatkozások integrálása). 

A ST rendszerdiagnózisa szerint tehát a magyar egész-
ségügyi ellátórendszer hatékonysága elsősorban az egész-
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ségügyi és határterületi ellátók közötti koordinációval, 
a funkcionális integráció és a betegút-szervezés (BUSZ) 
eszközrendszerével, fokozható [10]. Az egészségszer-
vezési intézményrendszer kiépítése köré épülő ST ugyan-
akkor adós marad a funkció részletes koncepcionális 
kifejtésével és az egészségszervezés egyes elemeinek 
értelmezésével. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) 
a talányos stewardship kifejezéssel foglalja össze a kor-
mányzat egészségügyi irányítási funkcióit, de nem ha-
tározza meg részleteiben annak pontos tartalmát [11].  
Klasszikusan ide tartozik a szabályozás, valamint az 
egészségpolitikai célok elérése érdekében végzett szer-
vező, koordináló, irányító tevékenység (célmeghatáro-
zás, teljesítménymonitorozás és a szereplők tevékeny-
ségeinek összehangolása), azonban nem derül ki, hogy 
az irányítás és koordináció a rendszer szereplői viszony-
latában mit is jelent a gyakorlatban [12].

Ebben a tanulmányban ezért arra vállalkozunk, hogy 
a funkcionális elemzés módszerével a funkcionális de-
konstrukció elméletének keretében kibontjuk a rend-
szerirányítási funkció tartalmát, értelmezzük annak ösz-
szetevőit és javaslatot teszünk arra, hogy ennek alap-
ján milyen irányban lenne érdemes továbbfejleszteni a 
magyar egészségügyi rendszer átalakítását.

MÓDSZEREK

A funkcionális elemzés módszertana régóta ismert 
a szociológiában, ám egészségügyi alkalmazása csak 
az utóbbi évtizedben került előtérbe az egészségügyi 
rendszerek hagyományos rendszermodell szerinti le-
írásának irrelevánssá válásával [13, 14]. Az egészség-
ügyi rendszerek legelterjedtebb tipizálása (magánbiz-
tosításra épülő rendszerek, társadalombiztosítási rend-
szerek, nemzeti egészségügyi szolgálatok) és a klasszi-
kus közgazdaságtani dichotómia (piac versus állam) 
értelmezési kerete ugyan viszonylag jól leírta az egész-
ségügyi rendszerek korai fejlődésének egyes „termé-
keit”, egyre kevésbé jelent azonban hasznos támpontot 
az elmúlt évtizedek jelentős társadalmi-gazdasági vál-
tozásaihoz való hatékony alkalmazkodást célzó kor-
mányzati rendszer átalakítási törekvéseknek. A WHO 
által is alkalmazott funkcionális megközelítés abban 
hozott újat, hogy nem komplex „szuperkonstrukciók”, 
hanem az egészségügyi rendszer működéséhez elen-
gedhetetlenül szükséges elemi részfunkciók, feladatok 
oldaláról közelíti meg az egészségügyi rendszerek tel-
jesítményének javításához szükséges átalakításokat [15]. 

Jó példája ennek a megközelítésmódnak a kockázat-
megosztás (risk pooling) funkció azonosítása és elem-
zése, amellyel kapcsolatos, jelentős hatékonyságvesz-
teséget okozó probléma a kockázatközösség fragmen-
tációja, amely egyaránt megUgyelhető a versengő ma-
gánbiztosítói (pl. USA) és egyes állami rendszerekben 
is (pl. Kirgizisztán) [13].

Az Irányított Betegellátási Modellkísérlet, illetve Rend-
szer (IBR) tanulmányozása alapján ezt a funkcionális 
elemzési módszert fejlesztettük tovább a funkcionális 
dekonstrukció elméletévé [16]. A funkcionális dekonst-
rukció módszerének lényege, hogy egyrészt (a funkci-
onális elemzés módszere alapján) az összetett, számos 
feladatkörből álló komplex funkciókat elemi funkci-
ókra, elemi alapfeladatokra bontjuk szét, és másrészt 
elhelyezzük ezeket az elemi alapfunkciókat azon a szer-
veződési szinten (annál a szereplőnél), amelyik az adott 
feladatot a leghatékonyabban képes ellátni. Elemi funk-
ciónak, illetve elemi alapfeladatnak nevezzük azokat a 
funkciókat, amelyek kellően körülhatárolható olyan te-
vékenységeket foglalnak magukban, amelyek tovább 
nem bonthatóak szét olyan kisebb feladatokra, ame-
lyeket egymástól különböző szereplők, egymástól el-
választva is hatékonyan tudnak végezni.

A funkcionális dekonstrukció elmélete azt mondja 
ki, hogy az egészségügyi rendszerek történetileg kiala-
kult korábbi modelljei azon a hibás evolúciós elven 
alapultak, hogy komplex funkciókat együttesen, egy 
szereplőhöz rendelve, vagy centralizáltan, vagy pedig 
decentralizáltan végeztek.  A centralizált rendszerek-
ben (pl. klasszikus Beveridge típusú rendszerek), olyan 
funkciók is centralizáltan kerültek ellátásra, amelyek 
decentralizáltan hatékonyabban lettek volna végezhe-
tőek (ilyen például a betegút-szervezés), decentralizált 
rendszerben pedig mindez pont fordítva történt (pl. a 
szolgáltatásvásárlás, szerződéskötés és Unanszírozási tech-
nikák működtetését decentralizáltan, piaci szereplők 
végezik, amely komoly hatékonysági veszteséget jelent 
az USA egészségügyi rendszerében). A rendszer haté-
konyságának javításához ebből következően éppen ar-
ra van szükség, hogy a komplex funkciókat elemi funk-
ciókra bontsuk és olyan szinten, olyan szereplőnél he-
lyezzük el ezeket az elemi funkciókat, ahol a leghaté-
konyabban láthatók el. A magyar egészségügy átalakí-
tása jó gyakorlati példája ennek a megközelítésmód-
nak, hiszen az IBR keretében a betegút-szervezési funk-
ciót a forrásteremtési és szolgáltatásvásárlási funkció-
tól elkülönítve decentralizálták az egészségügyi szol-
gáltatók szintjére, szemben például az angol GP fund-
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holding, vagy az USA managed care modelljeivel, ahol 
ez az elválasztás teljes egészében nem történt meg, és 
ez hatékonyságveszteséget eredményezett.

A funkcionális dekonstrukció alapelveivel kibőví-
tett funkcionális elemzés keretében tehát először szük-
ség van az elemi alapfunkciók meghatározására, utána 
pedig a rendszer releváns szintjeinek, szereplőinek azo-
nosítása és az elemi alapfunkciók szereplők közötti szét-
osztására.  Ugyanaz az elemi alapfeladat több szinten 
is megjelenhet: ezekben az esetekben a magasabb szin-
ten (nagyobb lakosságszámra) vonatkozóan, értelem-
szerű módosítások mellett, végzendő el a feladat, vagy 
a magasabb szint támogatja az alacsonyabb szintű fel-
adat megvalósítását.  Egy elemi alapfunkció különbö-
ző szerveződési szinteken tehát különböző tartalom-
mal töltődik meg, így tulajdonképpen különböző ele-
mi alapfunkciót is jelent. Az elemi alapfunkciók azo-
nosítása során helyesebb tehát elemi alapfunkció típu-
sokról beszélni, amelyek a szerveződési szintekkel al-
kotott mátrixban, együttesen jelölik ki a tényleges ele-
mi alapfunkciókat.

A HATÉKONYSÁGI PROBLÉMÁK ÉS 
A RENDSZERIRÁNYÍTÁS ÖSSZEFÜGGÉSEI 
A SEMMELWEIS TERV KERETRENDSZERÉBEN

Ahogy azt korábban említettük az egészségügyi ága-
zat átalakításának stratégiai irányait meghatározó ST 
részletes elemzést ad a magyar egészségügyi rendszer 
teljesítmény-problémáinak a természetéről, okairól és 
a lehetséges beavatkozási pontokról [10]. A ST szerint 
részben az állam-szocialista rendszer hagyatékaként, 
részben pedig az elmúlt 20 év, különösképpen pedig a 
2006–2008. között levezényelt átalakítások mellékha-
tásaiként a magyar egészségügyben jelentősek a szak-
mai és területi ellátási egyenlőtlenségek, az alulUnan-
szírozottságnak, a torz Unanszírozási ösztönzőknek, az 
informális és korrupciós jelenségeknek köszönhetően 
pedig komoly termelési és allokációs hatékonyság prob-
lémákkal kell szembenézni.  Hatékonysági problémát 
okoz többek között:

1) az emberi erőforrások kizsigerelése, spórolás az 
emberi tőke újratermeléséhez szükséges felté-
telek biztosításán,

2) az olcsó, de rossz minőségű anyagok használa-
ta, elavult és elhasznált eszközök alkalmazása, 
spórolás az infrastruktúra megújításán, amely 
adott pillanatban hozhat megtakarítást, de már 

rövidtávon is többszörös költségnövekedéshez 
vezet (pl. vizsgálatok megismétlése, műtéti szö-
vődmények kezelése, beázás helyreállítása a te-
tőjavítás elmaradása miatt stb),

3) koordinálatlan fejlesztések eredményeként létre-
jött párhuzamos és kihasználatlan kapacitások, 
koordináció hiányában máshol elvégzett vizsgá-
latok felesleges megismétlése, alacsony esetszámból 
eredő minőség és hatékonyság problémák,

4) hatástalan, illetve dominált technológiák alkal-
mazása,

5) üzemeltetéssel, beszerzésekkel kapcsolatos mé-
retgazdaságossági előnyök ki nem használása, 
korrupció a beszerzésekben,

6) indokolatlan és indokolatlanul magas szinten vég-
zett ellátások, a kórházi ellátások felé irányuló 
betegáramlás: az alapellátás szükségtelenül nagy 
számban irányítja a betegeket a szakellátókhoz, 
azok pedig, bizonyos jövedelmezőségi korláto-
kon belül abban érdekeltek, hogy minél több, 
és lehetőség szerint minél kisebb ráfordítás-igé-
nyű beteget lássanak el járóbetegként és fekvő-
betegként („vattabetegek”) egyaránt,

7) a szociális problémák medikalizációja, szociá-
lis ellátásra szoruló esetek kórházi felvétele a szo-
ciális ellátórendszer fejletlensége és a szociális 
és egészségügyi intézmények közötti koordiná-
ció elégtelensége miatt.

A hatékonyság javításának kiemelt jelentősége van 
az egészségügyi ellátórendszer átalakítását célzó stra-
tégiában, mert a termelési hatékonysági problémák meg-
oldása úgy szabadíthat fel erőforrásokat a minőség és 
a hozzáférhetőség javítására, hogy az egészségügyi rend-
szer teljesítménye nem kell, hogy csökkenjen egyetlen 
egészségpolitikai cél vonatkozásában sem (belső haté-
konysági tartalékok). A termelési hatékonyság növelé-
se tehát pareto-i javulást eredményezhet a rendszertel-
jesítményben.

A ST rendszerdiagnózisa a felsorolt hatékonysági prob-
lémák okait és ebből következően megoldási lehetősé-
geit két nagy csoportba sorolja:

1) az egészségügyi rendszer alulUnanszírozottsága, 
azaz a közUnanszírozott ellátások köre (szolgál-
tatáscsomag) és ennek minden jogosult számá-
ra jó minőségben és hozzáférhetőséggel törté-
nő nyújtásához szükséges források közötti disz-
krepancia megszüntetése,

2) a rendszerirányítási funkció (amely magában fog-
lalja az egészségszervezési és az intézményfel-
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ügyeleti funkciókat) működési hiányosságainak 
csökkentése, a rendszerirányítási funkció újra-
installálása.

A rendszerirányítás tulajdonképpen rendszerszintű 
menedzsmentet (governance, stewardship) jelent, amely 
magában foglalja a klasszikus szervezési feladatok mel-
lett a vezetést, illetve a mindent átfogó koordinációt. 
Az egészségügyi rendszerben a koordináció hiányos-
ságai mind horizontálisan, mind pedig vertikálisan meg-
Ugyelhetők. Az azonos típusú ellátók közötti együtt-
működés adja a horizontális tengelyt, amelynek van 
egy orvos-szakmai és egy kiszolgáló funkciókra vonat-
kozó komponense (3. és 5. hatékonysági probléma). 
Az orvos-szakmai komponensen belül az ellátási pro-
Ulok összehangolásától, racionalizálásától, az ellátások 
méretgazdaságossági és minőség szempontú centrali-
zációjától, illetve decentralizációjától várható a haté-
konyságjavulás. A kiszolgáló funkciók esetében a be-
szerzések összehangolásától és az egyes elemi funkci-
ók egységes elvek szerinti működtetésétől remélhető a 
hatékonyság növekedése. A vertikális koordináció ese-
tében a betegmozgások egészségügyi ellátók közötti 
összehangolása, a minél alacsonyabb szintű befejezett 
ellátás nyújtásának ösztönzése vár megoldásra (6. ha-
tékonysági probléma kezelése). Ezeket a koordinációs 
tevékenységet egészíti ki az egészségügyi rendszer (egész-
ségügy és népegészségügy) és az egyéb határterületi, 
elsősorban szociális, ellátórendszer tevékenységének ösz-
szehangolása (interszektoriális tengely, 7. hatékonysá-
gi probléma).

A rendszerirányítás kulcsfontosságú eleme az intéz-
mények közötti koordináció, amely az egészségszerve-
zés (funkcionális integráció és betegút-szervezés), va-
lamint az intézmény-felügyelet eszközrendszerének fel-
használásával tehető hatékonyabbá.

A RENDSZERIRÁNYÍTÁS FOGALMÁNAK 
ÉRTELMEZÉSE A FUNKCIONÁLIS 
DEKONSTRUKCIÓ ELEMZÉSI ESZKÖZEIVEL

A ST egyik központi eleme tehát a rendszerirányítás 
megújítása, amely – sikeres megvalósulás esetén – az 
ellátó rendszer hatékony működtetésének alapfeltéte-
le. A rendszerirányítás, mint funkció, azoknak az ele-
mi feladatoknak (elemi funkcióknak) az összességét je-

lenti, amelyek az egészségügyi rendszer különböző sze-
replőinek tevékenységét hangolja össze, koordinálja an-
nak érdekében, hogy az egészségügyi rendszer a lehe-
tő legjobb teljesítményt nyújtsa, azaz kitűzött egész-
ségpolitikai célokat (a hozzáférés esélyegyenlőségét, a 
minőséget és a hatékonyságot), a lehető legnagyobb 
mértékben érje el1.

A rendszerirányítás két nagy funkcionális területre 
osztható: (1) az egészségszervezésre és (2) az intézmény-
felügyeletre. Az intézményfelügyelet magában foglalja 
a klasszikus tulajdonosi és a menedzsment funkció-
kat.

Magyarországon a rendszerirányítással kapcsolatos 
legfontosabb deUcit a rendszer szereplői közötti együtt-
működés hiánya, illetve elégtelen volta. Együttműkö-
désnek nevezhetjük azokat a megoldásokat, amelyek-
nél egy elemi alapfunkció ellátását különböző szerve-
ződési egységek együtt végzik. Az együttműködés le-
het önkéntes, vagy kikényszerített. Kikényszerített, azaz 
külső szereplő által előírt együttműködéseket nevez-
hetjük integrációnak. Az integráció legismertebb for-
mája a szervezeti egyesülés, amikor a korábban külön-
álló szerveződési egységek egy szervezetet hoznak lét-
re. A szervezeti egyesülések tapasztalatai ugyanakkor 
azt mutatják, hogy a kényszerű együttműködés nem ga-
rantálja az eredményesség és hatékonyság tényleges ja-
vulását, sőt elfordulhat, hogy a szervezeti egyesülés ir-
reverzibilis teljesítményromlást okoz. Ezzel szemben 
megfelelő irányítási eszközök alkalmazásával szerve-
zeti egyesülés nélkül is elérhetőek az együttműködés-
ből származó előnyök anélkül, hogy kockáztatni kelle-
ne egy esetlegesen félrecsúszó teljes szervezeti integrá-
cióból eredő maradandó károk kialakulását. Ennek szel-
lemében a külső szereplő által előírt integráció két for-
máját különböztethetjük meg: (1) a szervezeti egyesü-
lés talaján létrejövő együttműködés esetében szerve-
zeti, míg (2) anélkül létrejövő együttműködés esetében 
funkcionális integrációról beszélünk.

SZERVEZŐDÉSI SZINTEK A SEMMELWEIS TERV 
ALAPJÁN

A rendszerirányítási funkció a ST-ben javasolt föld-
rajzi megosztás szerint három szinten, különböző fel-
adat és hatáskörmegosztással működtethető. Az orszá-

1 Ez az optimum, a közgazdaságtan Pareto-hatékonyság fogalmának Káldor-Hicks féle kiterjesztését is 7gyelembe vevő adaptációjával, társadalmi 
szinten úgy értelmezhető, hogy egyik kitűzött cél elérését sem tudjuk úgy fokozni, hogy egy másik célkitűzés elérése ne romoljon ugyanakkora 
vagy nagyobb mértékben, mint amekkora javulást az előbbi cél esetében el tudnánk érni.
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gos, és a ST-ben pontosan deUniált, 1–1,5 millió lako-
sú térségi szint mellett harmadik szintként jelenik meg 
a kistérség, amelyet a közigazgatási rendszer folyamat-
ban lévő átalakítása, valamint az egészségügy szerve-
zésének sajátos logikája alapján javasolunk ezektől el-
különülő névvel megnevezni. Az angol terminológia 
alapján ezt, a legalsó szintű területi egységet közösségi 
szintnek nevezhetjük. A rendszerirányításon belül az 
egészségszervezés alapegysége tehát a 45–60 ezer lako-
sú közösségi szint. A rendszerirányításon belül az in-
tézményfelügyelet esetében az országos és térségi szint 
mellett, értelemszerűen, az ellátó-intézmények képvi-
seli a legalsó szintet.

A RENDSZERIRÁNYÍTÁS ELEMI ALAPFUNKCIÓI 
AZ ALAPFELADAT TÍPUSOK ÉS 
A SZERVEZŐDÉSI SZINTEK MÁTRIXÁBAN

Mindezek alapján meghatároztuk a rendszerirányí-
tási funkció elemi alapfeladat típusait,  amelyeket há-
rom, különböző számú lakosságcsoportot lefedő (or-
szágos, térségi, közösségi/intézményi szint), szervező-
dési szint között osztottuk szét. Az I. táblázat így az 
egészségszervezés és az intézményfelügyelet alá sorol-
ható elemi alapfunkció típusok és az országos, térségi, 
valamint közösségi/intézményi szintek kombinációja-
ként meghatározható elemi alapfunkciókat mutatja be. 

A.       Egészségszervezés Országos Térségi Közösségi Feladatcsoport

A.1.    Egyéni egészségtervezés • eset menedzsment

A.2.    Populációs egészségtervezés • • • egészségszervezés

A.3.    Kapacitástervezés • • •
szolgáltatás-szervezés

A.4.    Kapacitás átstrukturálás • •

A.5.    Egészségmonitoring és teljesítményértékelés • • • egészségszervezés

A.6.    Bizonyítékokon alapuló ellátási protokollok kidolgozása • betegség menedzsment

A.7.    Egyéni betegút tervezés •

eset menedzsmentA.8.    Eset irányítás •

A.9.    Eset elemzés, esetmegbeszélés •

A.10.  Betegút-szabályozás • • •

betegút-szervezés
A.11.  Betegút-elemzések • • •

A.12.  Betegirányítás • •

A.13.  Várólista nyilvántartás és menedzsment • •

A.14.  Betegség menedzsment programok szervezése • • betegség menedzsment

A.15.  Módszertani támogatás • • egészségszervezés

B.       Intézményfelügyelet (tulajdonlás és menedzsment) Országos Térségi Intézményi Funkciócsoport

B.1.   Tulajdon-nyilvántartások • • tulajdonlás

B.2.   Emberi erőforrások nyilvántartása • •

intézmény irányításB.3.   Emberi erőforrások „elszámolóház“ •

B.4.   Társadalmi tőke nyilvántartása • •

B.5.   Intézményfejlesztési stratégiai tervezés és teljesítményértékelés • • • tulajdonlás

B.6.   Kontrolling • • •

intézmény irányítás
B.7.   Minőségfejlesztés • • •

B.8.   Beszerzések menedzsmentje • • •

B.9.   Kiszolgáló funkciók működtetése • • •

I. táblázat
A rendszerirányítási funkció elemi alapfeladatai szintenkénti bontásban
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Az előzőekben megbeszélteknek megfelelően, ameny-
nyiben egy elemi alapfunkció típus több szinten is re-
leváns feladatot jelent, úgy különböző elemi alapfunk-
ciókról beszélünk. Például a betegút-szervezés csoport-
jába tartozó betegút-szabályozási elemi alapfunkció tí-
pus mindhárom szerveződési szinten értelmezhető, így 
külön elemi alapfunkciót jelent az országos betegút-
szabályozás, a térségi betegút-szabályozás és a közös-
ségi betegút-szabályozás. Ezzel szemben az eset me-
nedzsment csoportjába tartozó egyéni betegút terve-
zés csak közösségi szinten értelmezhető, így ebben az 
esetben csak egy elemi alapfunkcióról van szó.

A táblázatban látható, hogy az egészségszervezési 
funkciót négy nagy feladatcsoportra bontottuk:

Az eset menedzsment az egy konkrét ellátottal 
kapcsolatos egészségszervezési tevékenysége-
ket foglalja magában a közösségi szinten meg-
valósítható egyéni egészségtervezéstől kezdve 
az esetelemzésig, esetmegbeszélésig bezárólag.
A betegség menedzsment az egy adott beteg-
ségben szenvedők számára megfelelő ellátást 
biztosító egészségszervezési támogató felada-
tokat foglalja magában. Ennek a tevékenység-
nek a fókuszában, az elnevezésnek megfelelő-
en, tehát már nem az egyén, hanem egy meg-
határozott betegségben szenvedő egyének cso-
portja áll.
A betegút-szervezés fogalma alatt foglaltuk 
össze azokat az elemi alapfeladatokat, ame-
lyek az eset menedzsment szabályozási, elem-
zési és nyomonkövetési keretrendszerét adják. 
Ezeknél a feladatoknál nem az egy-egy speci-
ális, egyedi eset, hanem az azonos csoportba 
sorolható esetek együttesen (azaz az esettípu-
sok) jelentik az alapfeladatok tárgyegységét. 
A térségi, valamint a közösségi betegirányítás 
például olyan tájékoztató-szervező központ 
által ellátott feladatként értelmezhető, amely-
hez bármelyik beteg, vagy ellátó, bármilyen 
betegséghez kötődő betegút problémával for-
dulhat.
A szolgáltatás-szervezési funkciók fókuszában 
az egészségügyi ellátók, illetve ellátási kapaci-
tások állnak.
Az egészségszervezés feladatcsoportba (amely 
értelemszerűen nem jelent önálló alcsoportot) 
a legszélesebbkörű tervezési, szervezési és tá-
mogató feladatokat soroltuk abból a megfon-
tolásból, hogy a hatékonyság javításához az 

▶

▶

▶

▶

▶

egészségügyi ellátórendszeren belüli koordi-
náció mellett nélkülözhetetlen a határterületi 
ellátókkal való, interszektoriális koordináció is.

Az egészségszervezéshez hasonlóan, az intézmény-
felügyeleti elemi alapfeladatokat is nagyobb csopor-
tokba soroltuk, a tulajdonlás és az intézményirányítás 
funkciócsoportjaiba. A társadalmi tőke nyilvántartá-
sa, mint alapfeladat azoknak a társadalmi/civil szerve-
zeteknek a számbavételét jelenti, amelyek különböző 
programokba együttműködő partnerként bármilyen 
hasznos formában bevonhatók.

Fontos megjegyezni, hogy az I. táblázatban szereplő 
lista nem tartalmaz minden lehetséges rendszerirányí-
tási elemi alapfunkciót. A kiindulópontnak szánt ösz-
szeállítás a hazai és nemzetközi tapasztalatokról, jó gya-
korlatokról szóló szakirodalom további áttekintése, va-
lamint az érdekeltek kiemelt képviselőivel, csoportjai-
val folytatott feltáró megbeszélések alapján tovább bő-
víthető. Ez utóbbi módszertan alkalmazása elenged-
hetetlen ahhoz, hogy a magyar viszonyokhoz illeszke-
dő, a magyar intézményi keretrendszerben értelmez-
hető elemi alapfeladat lista alakuljon ki.

SZERVEZETI MEGOLDÁSOK MEGHATÁROZÁSA

Az elemi alapfeladatok tisztázását követően szükség 
van azoknak a konkrét szervezeti megoldásoknak a meg-
határozására, amelyek a különböző szerveződési szin-
teken a leghatékonyabban képesek az azonosított alap-
feladatok végzésére. Olyan szervezeti megoldásokat cél-
szerű keresni, amelyek a hatékonyság szempontjából, 
a komplex funkciók lehető legkisebb elemi alapfelada-
tokra történő szétbontását teszik lehetővé.

Mind országos, mind térségi, mind pedig közösségi 
szinten többféle konkrét szervezeti megoldás képzel-
hető el. Tekintettel arra, hogy a nemzetközi szakiroda-
lomban nem áll rendelkezésre elég tudományos bizo-
nyíték arra vonatkozóan, hogy melyik szervezeti meg-
oldás megvalósítása eredményezheti a legnagyobb ha-
tékonyságjavulást (azaz nincs domináns szervezeti kon-
Uguráció), javasolható többféle megoldás párhuzamo-
san történő kipróbálása és értékelése. Különösen igaz 
ez a megállapítás közösségi egészségszervezési intéz-
ményrendszer kialakítására vonatkozóan.

Az állami egészségszervezési és intézményfelügye-
leti rendszer szervezeti kereteinek, feladat-, és hatás-
kör-megosztásának meghatározása során célszerű Ugye-
lembe venni néhány olyan fontos alapelvet, illetve 
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korlátozó tényezőt, amelyek leszűkítik a ténylegesen 
alkalmazandó (alkalmazható) szervezeti megoldások 
körét.

1) Az általános kormányzati szándéknak megfele-
lően állami tulajdonba került/kerül a fekvőbe-
teg-ellátás döntő többsége, amely megnyitotta 
az utat a szervezeti integráció előtt.

2) A funkcionális dekonstrukció elméletével össz-
hangban az egészségügyi rendszer átalakítása 
során ugyanúgy szükség lehet arra, hogy jelen-
leg centralizáltan végzett tevékenységet decent-
ralizáljunk, mint arra, hogy a decentralizáltan 
nem hatékonyan működő tevékenységet köz-
pontosítsunk. Ebből egyértelműen következik, 
hogy a térségi rendszer nem sorvasztja el a tér-
ségi szintű feladatot el nem látó intézményeket, 
hiszen az alacsonyabb progresszivitási szinten 
működő ellátókra is szükség van. Nagyon sok 
olyan ellátás van, amelyek hatékony szintje a 
térség alatt van (tehát az adott ellátásra vonat-
kozóan több mint egy „centrumnak” kell mű-
ködnie a térségen belül).

3) Az intézményirányítási rendszer működésének 
fontos alapelve a szubszidiaritás. Ennek lénye-
ge, hogy az intézmény nem ragad magához sem-
milyen olyan tevékenységet, amelyet az ellátók 
önállóan is hatékonyan meg tudnak valósítani, 
viszont támogatást ad ahhoz (információ, mód-
szertan, szolgáltatás, best practice), ahol ez nem 
megy. Ugyanennek az elvnek kellene érvénye-
sülnie az egészségügyi ellátók közötti feladat-
megosztás tekintetében is.

4) Az egészségszervezési rendszernek nem kell 
uniformizáltnak lennie. Különböző körülmé-
nyek között, különböző típusú segítségre lehet 
szükség, amely folyamatos és rugalmas szerve-
zeti fejlődést feltételez. Az elemi funkciók/fel-
adatok rugalmasan helyezhetőek bele, illetve ve-
hetők ki. Különböző körülmények között ugyan-
annak a feladatnak a hatékony végzéséhez kü-
lönböző szervezeti megoldás bizonyulhat opti-
málisnak.

5) Fontos szempont, hogy a betegút-szervezés 
csak a helyi ellátók bevonásával működtethető 
hatékonyan (szolgáltatói betegút-szervezés). 

6) A ST és az egészségügyi rendszer átalakításával 
kapcsolatos kormányhatározatok néhány na-
gyobb feladatcsoport tekintetében konkrét szer-
vezetet jelölnek ki a funkciók működtetésére. 

Így a tulajdonosi és intézményirányítási funk-
ciók esetében a megvalósító a GYEMSZI. 
A GYEMSZI főigazgatósági szinten látja az or-
szágos és térségi intézmény-felügyeletet az ál-
lami tulajdonú, állami tulajdonba került, illetve 
később állami tulajdonba kerülő egészségügyi 
ellátók esetében. Az egészségszervezés orszá-
gos és térségi szintű szervezete, szintén főigaz-
gatósági szinten tagolódik a GYEMSZI szerve-
zetébe. Az országos egészségszervezés funkciói 
közül az országos szintű kapacitástervezési és 
betegút-szervezési feladatok ellátását végző köz-
pont mellett az egészségszervezés és az intéz-
ményfelügyelet alacsonyabb szintjeit támogató 
módszertani csoportok, módszertani egységek 
kialakítása a legfontosabb cél (pl. a gyógyszer-
politikai, technológiaértékelési és befogadási, 
egészségügy Unanszírozási, teljesítményértéke-
lési, orvosi/ellátóintézményi felelősséggel fog-
lalkozó, minőségügyi, egészségügyi kommuni-
káció-, és információ-technológiai módszerta-
ni központok létrehozása és működtetése). A tér-
ségi egészségszervezés és a térségi szintű intéz-
ményirányítási funkciók együttes megvalósítói 
a GYEMSZI keretében létrejött térségi menedzs-
ment központok. Ezek végzik az országos mód-
szertan alapján, a térségi egészségtervezést és 
teljesítményértékelést, a szükségletalapú kapa-
citástervezést és kapacitás-összehangolást, fej-
lesztést, ellátják a térségi betegút-szervezés és 
betegség menedzsment feladatait, valamint tá-
mogatják a közösségi egészségszervezés intéz-
ményeit. Az intézményirányítási funkciók vo-
natkozásában ellátják a térséghez tartozó álla-
mi tulajdonú ellátók felügyeletét.

JAVASLAT A KÖZÖSSÉGI EGÉSZSÉG-
SZERVEZÉSI INTÉZMÉNYRENDSZER 
MODELLJÉRE

A közösségi egészségszervezés intézményrendsze-
rének kiépítése során javasoljuk az IBR tapasztalatai-
nak felhasználását. Javasoljuk, hogy a közösségi egész-
ségszervezési feladatokat az egészségügyi járóbeteg-el-
látó intézmények bázisán létrehozandó közösségi egész-
ségszervezési központok (KESZK) végezzék.

A KESZK-ek többféle bázison, többféle szervezeti 
modellre építve jöhetnénekk létre.  A szervezeti bázis 
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mindenképpen egy egészségügyi ellátó adja, de a járó-
beteg-ellátás keretében legalább négy alapmodell kép-
zelhető el: (1) városi kórházhoz szervezetileg integrált, 
de különálló épületben elhelyezkedő járóbeteg szakel-
látó; (2) funkcióváltó kistérségi kórház; (3) önálló já-
róbeteg szakellátó (különös tekintettel a ROP-ok és 
TIOP-ok keretében, az EU támogatásával megvalósu-
ló/megvalósult járóbeteg-szakellátó fejlesztési projek-
tekre); (4) háziorvosok együttműködő csoportja (cso-
portpraxis, praxisközösség).

Javasolható, hogy a KESZK-ek funkcionális integ-
rálódjanak a területhez tartozó egyéb közUnanszíro-
zott egészségügyi szolgáltatókkal (patikák, háziorvo-
sok, védőnői ellátás, ügyeleti ellátás), a népegészség-
ügyi (különös tekintettel a TÁMOP 6.1.2-es konstruk-
cióban megvalósuló közösségi egészségfejlesztési egy-
ségekkel), valamint a helyi határterületi (szociális, sport, 
oktatási) intézményekkel.

A közösségi egészségszervezés kötelező alapfelada-
tain túl a KESZK-ek jó terepei lehetnek innovatív szol-
gáltatásbővítési programok megvalósításának. Ilyen prog-
ram lehet például a mozgásgyógyszer program, a gyógy-
szerészi gondozás, a krónikus betegségek e-Health ala-
pú gondozási rendszerének kialakítása, a különböző 
„tele-szolgáltatási” programok, a korai fejlesztés háló-
zatának kialakítása, a lelki egészségmegőrzés és men-
tálhigiénés lelkigondozás fejlesztése, pszichoszomati-
kus betegségek detektálásának és adekvát terápiájának 
ráépítése a járóbeteg-ellátás rendszerére, az öngyilkos-
ság prevenció, a bababarát és anyatejes táplálás prog-
ram megvalósítása, vagy a 24 órás járóbeteg-szakellátó 
ügyelet is.

A szervezeti-funkcionális integrációk kialakítása so-
rán, a komparatív előnyöket Ugyelembe véve, olyan 
megoldásokat célszerű létrehozni, amelyek kölcsönös 
előnyökkel járnak, és összességében a legnagyobb mér-
tékben javítják a rendszer teljesítményét. A rendszer 
hosszútávú fenntarthatóságát és hatékony működését 
biztosító fontos elem a közösségi egészségszervezés Unan-
szírozási eszközökkel történő ösztönzését biztosító Unan-
szírozási modell kidolgozása.

ÖSSZEFOGLALÁS

Magyarországon a szakértők többsége egyetért ab-
ban, hogy az egészségügyi rendszer hatékonyságának 
javítása legnagyobb mértékben a rendszerirányítási funk-
ció fejlesztésével érhető el. A belső hatékonysági tarta-

lékok döntő többsége ugyanis az egyes szereplők kö-
zötti együttműködés, koordináció hiányára vezethe-
tők vissza. A rendszerirányításon belül az egészség-
szervezési funkció tekinthető a legkevésbé intézmé-
nyesültnek. Az egészségszervezés leghatékonyabb vég-
zésének azonban nincs domináns modellje. Az intéz-
ményrendszer kiépítésében javasoljuk a korábbi ma-
gyar tapasztalatok felhasználását és az egészségszerve-
zés magyarországi modelljét a funkcionális dekonst-
rukció módszerének szisztematikus alkalmazása alap-
ján javasoljuk összeállítani. Különös hangsúlyt érde-
mes fektetni a közösségi egészségszervezésre, amely 
potenciális terepe az egészség interszektoriális megkö-
zelítése gyakorlati alkalmazásának, az innovatív szol-
gáltatásfejlesztési programok kísérleti jellegű beveze-
tésének, valamint a jó gyakorlatok országos szintű el-
terjesztésének.
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