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Absztrakt 

Az egészségügy közbeszerzési szabályozása kiterjed a járóbeteg és fekvőbe-
teg szakellátásra egyaránt. A 2012. január 1.-vel hatályba lépett közbeszerzési 
jogi változások nagymértékben átalakították az egészségügyi termékek és 
szolgáltatások piacát. A honvédség egészségügyi intézménye azonban speciá-
lis szabályozás alá esik, amelynek bemutatása feltételezi a komplett egészség-
ügyi közbeszerzés rendszerének ismeretét. 

The regulation of the medical public procurement includes the outpatient and 
inpatient specialized care as well. The new entered into force changes in public 
procurement law on January 1, 2012 largely transformed the market of health 
care products and services. But the requlation of the military medical institutions 
is specific, which assumes the knowledge of the complete public procurement 
system of health care.  
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BEVEZETÉS 

A katonai beszerzés, ezen belül az egészségügyi beszerzés területén eltöltött év-
tizedes szakmai tapasztalatom alapján az egészségügyi közbeszerzés jelenlegi hely-
zetét kívánom bemutatni. Bevezetésként ehhez egy nemrégiben megjelent cikkem-
ből1 idézek: 

„2004 óta az egészségügyi termékek egy részére vonatkozóan kizárólag a köz-
pontosított közbeszerzés keretében volt lehetőség megrendelésre, szerződéskötés-
re, a 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: központosított Korm. rende-
let) alapján. 

2011-ben a 168/2004. Korm. rendelet központosított közbeszerzési listájából (ál-
lami normatíva) kivezetésre kerültek az egészségügyi termékek. Ezen egészségügyi 
termékek kiegészülve a gyógyszerekkel és egyéb gyógyszerészeti eszközökkel, egy 
másik kormányrendelet, a 46/2012. (III. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: fekvő-
beteg eü. központosított Korm. rendelet) hatálya alá kerültek. A korábbi gyakorlattal 
ellentétben 2012 márciusától a magyar kórházak2 nem egyénileg, hanem egy 2011-

                                                 
1 Derzsényi Attila: KATONAI BESZERZÉS I. a közbeszerzés, (köz)beszerzés, beszerzés rendszere 
(Hadmérnök, IX. évfolyam 1. szám) 
2 a „kórházak” alatt csak az állami/önkormányzati tulajdonú, illetve az Egészségbiztosítási Alapból 
finanszírozott egyéb fekvőbeteg intézmények értendők 
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ben létrehozott kormányzati felügyelet alatt álló (Nemzeti Erőforrás Minisztérium 
egészségügyi háttérintézménye) szervezeten, a Gyógyszerészeti és Egészségügyi 
Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézeten (a továbbiakban: GYEMSZI) keresztül 
szerezhetnek be gyógyszert és gyógyszerészeti eszközöket. 

A fekvőbeteg eü. központosított Korm. rendelet értelmében a fekvőbeteg szakellá-
tást nyújtó intézmények részére történő gyógyszer-, orvostechnikai eszköz és fertőt-
lenítőszer ellátása kizárólag az országos központosított rendszeren keresztül törté-
nik.3 

A fekvőbeteg eü. központosított Korm. rendelet beszerzési szabályai vonatkoznak 
a Magyar Honvédség központi kórházára (MH Egészségügyi Központ) is, amelynek 
azonban alaprendeltetésű feladati közé tartozik a katona-egészségügyi képességek 
kialakítása és fenntartása; a Magyar Honvédség nemzetközi kötelezettségeiből adó-
dó egészségügyi feladatok végzése; MH Közegészségügyi és Járványügyi Szolgála-
tának működtetése, a Magyar Honvédség egészségügyi tevékenységének felügyele-
te. Ez jelenti olyan egészségügyi anyagok és szolgáltatások beszerzését, amelyek a 
többi (civil) kórházaknál nem jelennek meg. Ilyen többek között a missziós egész-
ségügyi felszerelések, oltó és ellenanyagok (pld: atropin tartalmú önampulla), ame-
lyek egy része a védelmi beszerzés hatálya alá tartoznak. 

A jogi szabályozás alapján az MH Honvédkórház jogállása kettős: 

− azon ellátások tekintetében, amelyek finanszírozása nem az Egészségügyi 
Alapból (Országos Egészségbiztosítási Pénztár, a továbbiakban: OEP) tör-
ténik, hanem a HM tárca finanszírozza, nem köteles alkalmazni a közpon-
tosított közbeszerzési rendszert; 

− amelynek finanszírozása az Egészségügyi Alapból (OEP) történik, köteles 
a GYEMSZI-n keresztül a megrendelést végrehajtani. 

Az MH Honvédkórház kettős jogállása azonban csak megnehezíti a közbeszerzés 
tervezését, hiszen a törvényi egybeszámítási kötelezettség alapján az értékhatár vo-
natkozásában mindkét igénye (a HM tárca finanszírozás és OEP finanszírozás) egy-
beszámítandó. 

Az egészségügyi közbeszerzést azonban hiba lenne kizárólag GYEMSZI által irá-
nyított központi közbeszerzésre korlátozni. Kiindulva az egészségügy fogalmából, az 
egészségügyi szolgáltatások részterületeiből, az ezekre vonatkozó közbeszerzési 
szabályozás sokkal összetettebb. A háttéranyag bemutatásával kapcsolatban ki kell 
emelnem, hogy a tanulmány megírásának időpontjáig (2014. március 20.) a témával 
kapcsolatos aktuális szakirodalom még nem jelent meg.  

Cikkem a Nemzeti Közszolgálati Egyetem által indított „Közbeszerzési szakta-
nácsadó szakirányú továbbképzési szak” képzésen, az általam megtartott előadáson 
elhangzottak alapján íródott. 

 

 

                                                 
3
 Amennyiben van érvényes keretmegállapodás az adott termékre, amennyiben nincs, akkor az intéz-

mények kötelesek önálló beszerzést lefolytatni 
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EGÉSZSÉGÜGYRŐL ÁLTALÁBAN 

Az egészségügy definiálása törvényi szinten még nem történt meg, azonban az „új 
Széchenyi Terv” keretében a Semmelweis egyetemen 2013-ban készült tanulmány 
az alábbiakat tartalmazza:  

A társadalom azon tevékenységeinek strukturált rendszere, amely az egészség 
megőrzését, a betegségek megelőzését és gyógyítását, krónikus betegségek eseté-
ben azok kezelését szolgálja, az ember és ezen keresztül a társadalom szociális biz-
tonságának része, melynek megteremtése és garantálása az állam feladata, mely-
ben számít az egyén és a társadalom aktív közreműködésére.4 

Másfajta megközelítésben az egészségügy a társadalom mindenkori egészségkul-
túrájának közhatalmilag intézményesített része, szakigazgatási hivatali testülettel és 
közhatalmilag legitimált szakmai-tudományos paradigmával, amelynek keretei között 
a részben populációs szintű, részben személyre szóló ellátások az egészségi állapot 
javítását, a betegségek megelőzését, és ha kell, gyógyítását, gondozását, rehabilitá-
cióját szolgálják. 

Az egészségügyi beszerzés mindenképpen az egészségügyi szolgáltatáshoz kap-
csolódik, amely azonban 2012-ben új értelmezést kapott az egészségügyről szóló 
1997. évi CLIV. törvény 3. §, e) pont módosításával5: 

„az egészségügyi államigazgatási szerv által kiadott működési engedély birtoká-
ban vagy - törvényben meghatározott esetben - az egészségügyi államigazgatási 
szerv által történő nyilvántartásba vétel alapján végezhető egészségügyi tevékeny-
ségek összessége, amely az egyén egészségének megőrzése, továbbá a megbete-
gedések megelőzése, korai felismerése, megállapítása, gyógykezelése, életveszély 
elhárítása, a megbetegedés következtében kialakult állapot javítása vagy a további 
állapotromlás megelőzése céljából a beteg vizsgálatára és kezelésére, gondozására, 
ápolására, egészségügyi rehabilitációjára, a fájdalom és a szenvedés csökkentésére, 
továbbá a fentiek érdekében a beteg vizsgálati anyagainak feldolgozására irányul, 
ideértve a gyógyszerekkel, a gyógyászati segédeszközökkel, a gyógyászati el-
látásokkal kapcsolatos külön jogszabály szerinti tevékenységet , valamint a 
mentést és a betegszállítást, a szülészeti ellátást, az emberi reprodukcióra irányuló 
különleges eljárásokat, a művi meddővétételt, az emberen végzett orvostudományi 
kutatásokat, továbbá a halottvizsgálattal, a halottakkal kapcsolatos orvosi eljárások-
kal, - ideértve az ehhez kapcsolódó - a halottak szállításával összefüggő külön jog-
szabály szerinti tevékenységeket is;” 

Megjegyzem, hogy újdonsága a törvényi módosításnak, hogy egészségügyi szol-
gáltatást már nem csak törvényben működési engedéllyel, hanem meghatározott 
módon működési engedély nélkül is lehet nyújtani. 

A fenntartható államnak azonban törekedni kell a minél hatékonyabb gazdálkodás-
ra. Azokban az esetekben ahol az egészségügyi szolgáltatás közpénzből történik - 
                                                 
4 Géher Pál, Jávor András Egészségügyi szervezetelmélet és rendszertudomány  (e-Book 2013- Ta-
nulmány a „TÁMOP-4.1.2/A/1-11/1-2011-0015 Egészségügyi Ügyvitelszervező Szakirány: Tartalom-
fejlesztés és Elektronikus Tananyagfejlesztés a BSc képzés keretében”  
(http://semmelweis.hu/eii/files/2013/11/Eg%C3%A9szs%C3%A9g%C3%BCgyi-
szervezetelm%C3%A9let-%C3%A9s-rendszertudom%C3%A1ny.pdf) 
 
5 Módosította az 2013. évi CCXLIV. törvény 48. § (1) a) pontja 
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Egészségbiztosítási Alapból finanszírozott ellátás, meghatározott készítmények tár-
sadalombiztosítási támogatása, egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási fi-
nanszírozása – nagymegrendelői pozícióból jelentős megtakarítás érhető el. 

A közpénz felhasználásának és ellenőrzésének egyik módszere a közbeszerzési 
előírások speciális szabályozásának kialakítása az egészségügy területén is. 

Általánosságban az egészségügyi szolgáltató a tulajdoni formától és fenntartótól 
függetlenül minden, egészségügyi szolgáltatás nyújtására és az egészségügyi állam-
igazgatási szerv által kiadott működési engedély alapján jogosult egyéni egészség-
ügyi vállalkozó, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet.6 

Az egészségügyi szolgáltatók körében kialakításra kerültek egészségügyi intéz-
mények:  

− a rendelőintézeti járóbeteg-szakellátást vagy fekvőbeteg-szakellátást nyúj-
tó szolgáltatók (a továbbiakban együtt: gyógyintézet), továbbá 

− az állami mentőszolgálat, 

− az állami vérellátó szolgálat, valamint 

− az egészségügyi államigazgatási szerv intézetei, amennyiben egészség-
ügyi szolgáltatást is nyújtanak 

Az egészségügyi ellátások rendszere az egészségügyi szolgáltatások biztosítását, 
valamint a népegészségügyi célok megvalósítását teszik lehetővé. Az egészségügyi 
ellátások célja, hogy segítsék az egészség fejlesztését, helyreállítását, megakadá-
lyozzák az egészségromlást, valamint hogy könnyítsék a megváltozott egészségi 
állapotú emberek munkába, illetve a közösségbe való beilleszkedését.7 

Az egészségügyi ellátórendszer biztosítja a beteg  

− járóbetegként (háziorvosi, szakorvosi),  

− illetőleg fekvőbeteg-gyógyintézeti keretek közötti,  

− valamint otthonában történő ellátását. 

Az egészségügyi törvény szerint az általános járóbeteg-szakellátás a beteg folya-
matos ellátását, gondozását végző orvos beutalása vagy a beteg jelentkezése alap-
ján, szakorvos által végzett egyszeri, illetve alkalomszerű egészségügyi ellátás, to-
vábbá fekvőbeteg-ellátást nem igénylő krónikus betegség esetén a folyamatos szak-
orvosi gondozás. 

A fekvőbeteg-szakellátás klinikán, kórházban, szakápolási intézményben, valamint 
fekvőbeteg-ellátást nyújtó országos intézetben végzett minden ellátási esemény, 
amelynek során a biztosítottat az intézménybe felvették, és ott legalább 24 órán ke-
resztül - nappali kórházi ellátás esetén legalább 6 órán keresztül - tartózkodik. 

A járó és fekvőbeteg ellátás állam általi finanszírozása nagymértékben eltér egy-
mástól (erre részletesen az adott fejezetekben térek ki), emiatt a közbeszerzési sza-
bályozása is külön történt meg. 
                                                 
6 Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 3. §, f) pont 
7 Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény IV. fejezet 
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Az egészségügy közbeszerzési szabályozása az Európai Unióhoz történő csatla-
kozásunkkal egy időben megkezdődött (hasonlóan a védelmi és központosított köz-
beszerzésekkel) 2004-ben. A közbeszerzési kötelezettség ekkortól kezdve még kizá-
rólag az Országos Egészségbiztosítási Pénztár törvényben meghatározott ellátási 
kötelezettség teljesítéséhez szükséges, gyógyszer és gyógyászati segédeszköz-
szükséglet ellátási feltételeire terjedt ki. 

A fekvőbeteg ellátás központi szabályozására 2012-ig kellett várni, amikor is létre-
jött egy külön központi szervezet, a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és 
Szervezet-fejlesztési Intézet. 

JÁRÓBETEG ELLÁTÁS KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYOZÁSA 

Az un. külön-keretes gyógyszerek beszerzésének lebonyolítása - 2004. május 1-
től - a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX törvény, (régi Kbt.) valamint a 
gyógyszerek és gyógyászati segédeszközök közbeszerzésének részletes és sajátos 
szabályairól szóló 130/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet együttes alkalmazásával tör-
tént. 8  

A járó-beteg ellátás keretében felhasználásra kerülő gyógyszerek társadalombiz-
tosítási támogatásával kapcsolatos alapvető szabályokat a kötelező egészségbiztosí-
tás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény és a végrehajtásáról rendelkező 
217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet, valamint a törzskönyvezett gyógyszerek és a kü-
lönleges táplálkozási igényt kielégítő tápszerek társadalombiztosítási támogatásba 
való befogadásának szempontjairól és a befogadás vagy a támogatás megváltozta-
tásáról szóló 32/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet állapította meg. Ez utóbbi jogsza-
bály alapján az Egészségügyi Miniszter, illetve a Pénzügyminiszter együttes közle-
ménye határozta meg azokat a betegségcsoportokat, (pl: Hepatitis C, veleszületett 
vérzékenység) amelyek kezelésére szolgáló egyes forgalomba hozatalra engedélye-
zett gyógyszerek árához térítésmentesen, azaz 100%-os biztosítói támogatással jut-
hat hozzá az arra rászoruló beteg. Tekintettel arra, hogy ebbe a körbe jellemzően 
azok az igen magas árú készítmények tartoznak, amelyek ugyan vényre rendelhetők 
azonban felhasználásuk csak egészségügyi szolgáltatónál engedélyezett, az Orszá-
gos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP) a biztosítottak számára szükséges, e gyógy-
szerkörbe tartozó ún. külön keretes gyógyszereket - az e feladatra szerződött egész-
ségügyi szolgáltatoknál történő igénybevétel céljából - közbeszerzési eljárás kereté-
ben szerezte be.  

Tekintettel arra, hogy a szóban forgó készítmények, ezen indikációs területen, pa-
tikai forgalomban nem hozzáférhetőek, az OEP központilag biztosította azokat, a ke-
zelésekre kijelölt egészségügyi szolgáltatók (koordináló központok, kezelő centru-
mok) számára.  

                                                 
8 Egészségügyi Miniszter 1563-2/2006-0004JKF számú előterjesztése a Kormány részére a gyógy-
szerek és gyógyászati segédeszközök közbeszerzésének részletes és sajátos szabályairól szóló 
130/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet módosításáról, Budapest, 2006. január 
(http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:AkwFXCE7O2gJ:www.eum.hu/130-2004-
iv-29-korm+&cd=10&hl=hu&ct=clnk&gl=hu&client=firefox-a) 
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A 2012. január 01-jén hatályba lépett, a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. 
törvénnyel a jogalkotó olyan keret jellegű jogszabályt alkotott, amelyhez számos terü-
leten kapcsolódik végrehajtási rendelet. A törvényi változással összhangban a 
gyógyszerek és orvostechnikai eszközök közbeszerzésének sajátos szabályait is 
újraszabályozta a 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelettel9 (a továbbiakban OEP közpon-
tosított közbeszerzési Korm. rendelet). 

Az OEP központosított közbeszerzési szabályozás újdonsága, hogy, az ajánlatké-
rő az eljárást megindító felhívásban előírhatja árurabatt adásának kötelezettségét és 
annak mértékét, továbbá gyógyszerbeszerzés esetében az ajánlatkérő a közbeszer-
zés mennyiségétől történő eltérés mértékét szabadon határozhatja meg, illetve az 
eljárást megindító felhívásban a közbeszerzés tárgya meghatározható az egyes indi-
kációk felsorolása helyett a forgalomba hozatalra engedélyezett gyógyszer „valam-
ennyi indikációja” megjelölés alkalmazásával.10 

Az új rendeleti szabályozás alapján az OEP a törzskönyvezett gyógyszerek és a 
különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszerek társadalombiztosítási támogatásba 
való befogadásának szempontjairól és a befogadás vagy a támogatás megváltozta-
tásáról szóló 32/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet 4. számú mellékletében feltüntetett 
gyógyszerhatóanyagokhoz és a betegségcsoportokhoz kapcsolódó gyógyszerek, 
valamint az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes 
kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet 1/A. számú mellékletében feltüntetett 
(pl: Crohn betegség, Kawasaki szindróma, colitis ulcerosa, stb) tételes elszámolás 
alá eső hatóanyagok biztosítására közbeszerzési eljárásokat folytat(ott), az országos 
koordináló funkciót ellátó intézmény és a kijelölt egészségügyi szolgáltató javára 
szállítási szerződéseket, vagy szállítási keretmegállapodásokat köt(ött). 

Továbbá az OEP a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott elő-
irányzat terhére a 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet mellékletében található, tételes el-
számolás alá eső és természetben biztosított egyszerhasználatos eszközök és im-
plantátumok beszerzése érdekében közbeszerzési eljárásokat folytat, a kijelölt 
egészségügyi szolgáltató javára szállítási szerződéseket vagy szállítási keret-
megállapodásokat köt(ött). 

FEKVŐBETEG ELLÁTÁS KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYOZÁSA 

                                                 
9 Nemzeti Fejlesztési Minisztérium NFM/795/2/2012 számú előterjesztése 
http://www.google.hu/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CC8QFjAA&url=http%3A
%2F%2Fwww.kormany.hu%2Fdownload%2F1%2F10%2F70000%2FNFM%2520795%2520(a%2520
gy%25C3%25B3gyszerek%2520%25C3%25A9s%2520orvostechnikai%2520eszk%25C3%25B6z%2
5C3%25B6k%2520k%25C3%25B6zbeszerz%25C3%25A9s%25C3%25A9nek%2520saj%25C3%25A
1tos%2520szab%25C3%25A1lyair%25C3%25B3l%2520sz%25C3%25B3l%25C3%25B3%2520korm
%25C3%25A1ny-
el%25C5%2591terjeszt%25C3%25A9s%2520tervezete).doc&ei=k_08U7CkBKu6ygOAuIDoCg&usg=
AFQjCNFZ88ytJxAmBiYf1qvNPWbetEp_fA&sig2=1MBq8-
LT3sY3cwIdBGKkFQ&bvm=bv.63934634,d.bGQ&cad=rja  
10 Medicalonline: Közbeszerzés a gyógyszerpiacon – avagy a sikeres ajánlattétel jogi feltételei (2012. 
05.27) 
(http://www.medicalonline.hu/pharma_klub/cikk/kozbeszerzes_a_gyogyszerpiacon__avagy_a_sikeres
_ajanlattetel_jogi_feltetelei) 
 



 

 

Az egészségügy komplex
lása alapján a Kormányprogram egyik kiemelt célja, hogy 
gatás áttekinthetősége, a szervezeti struktúrák igazodjanak az ellátandó közfelad
tokhoz, megvalósuljon az államszervezet újraépítése. E program jegyében számos 
intézkedést hajtott már végre a Kormány, melynek részeként sor került a 
szakellátást és integrált járóbeteg
lam általi átvételére.11 

Az új egészségügyi struktúra kialakításával összefüggésben az egészségügyi há
térintézmények integrációja történt meg.

A Gyógyszerészeti és Egészségügyi Min
(GYEMSZI) 2011. május elsején, az 59/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet alapján jött 
létre az 

    - Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet (ESKI), az

    - Országos Gyógyszerészeti Intézet (OGYI), az

    - Egészségügyi Szakképz

    - Országos Szakfelügyeleti Módszertani Központ (OSZMK) az

    - Egészségügyi Minőségfejlesztési és Kórháztechnikai Intézetbe (EMKI) 

történő beolvadásával, és ezzel egyidej

 

1. sz ábra: GYEMSZI megalakítása (saját készítés

 

                                                 
11 T/6960 törvényjavaslat az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról 2012 április  
(http://www.parlament.hu/irom39/06960/06960.pdf
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komplex átalakításával kapcsolatos Kormány-elő
Kormányprogram egyik kiemelt célja, hogy megvalósuljon a köziga

a szervezeti struktúrák igazodjanak az ellátandó közfelad
tokhoz, megvalósuljon az államszervezet újraépítése. E program jegyében számos 
intézkedést hajtott már végre a Kormány, melynek részeként sor került a 
szakellátást és integrált járóbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi i

struktúra kialakításával összefüggésben az egészségügyi há
térintézmények integrációja történt meg. 

s Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet 
(GYEMSZI) 2011. május elsején, az 59/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet alapján jött 

Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet (ESKI), az 

Országos Gyógyszerészeti Intézet (OGYI), az 

Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet (ETI) és az

Országos Szakfelügyeleti Módszertani Központ (OSZMK) az

őségfejlesztési és Kórháztechnikai Intézetbe (EMKI) 

 beolvadásával, és ezzel egyidejűleg az EMKI névmódosulásával.

sz ábra: GYEMSZI megalakítása (saját készítésű ábra)

 
T/6960 törvényjavaslat az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról 2012 április  

http://www.parlament.hu/irom39/06960/06960.pdf) 

előterjesztés indok-
megvalósuljon a közigaz-

a szervezeti struktúrák igazodjanak az ellátandó közfelada-
tokhoz, megvalósuljon az államszervezet újraépítése. E program jegyében számos 
intézkedést hajtott már végre a Kormány, melynek részeként sor került a fekvőbeteg-

szakellátást nyújtó egészségügyi intézmények ál-

struktúra kialakításával összefüggésben az egészségügyi hát-

és Szervezetfejlesztési Intézet 
(GYEMSZI) 2011. május elsején, az 59/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet alapján jött 

 Intézet (ETI) és az 

Országos Szakfelügyeleti Módszertani Központ (OSZMK) az 

ségfejlesztési és Kórháztechnikai Intézetbe (EMKI)  

ulásával. 

 
sz ábra: GYEMSZI megalakítása (saját készítésű ábra) 

T/6960 törvényjavaslat az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról 2012 április  



 

 

A GYEMSZI létrejöttével a korábbi központosított közbe
kult, a 168/2004 (V.25.) Korm

− Tisztító hatású eszközfert

− Röntgen-kontrasztanyagok 

− Kötésrögzítő kötszerek 

− Műtéti kötszerek 

− Primer sebfedő

− Orvosi kesztyű

− Infúziós és transzfúziós szerelékek 

− Intravénás kanül

− Egyszerhasználatos fecskend

− Egyszerhasznál

− Zárt vérvételi rendszerek 

− Radiológiai filmek, er

 Azonban ezekre vonatkozó beszerzési kötelezettség az egészségügyr
törvény hatálya alá tartozó, az Alapból finanszírozott egyéb szervezetek részére t
vábbra is fennáll (de fekvő
rendelet más vonatkozásban részükre nem kötelez

2. sz ábra: GYEMSZI egészségügyi közbeszerzési hatásköre
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A GYEMSZI létrejöttével a korábbi központosított közbeszerzési rendszer is átal
kult, a 168/2004 (V.25.) Kormányrendeletből kikerültek az egészségügyi termékek:

Tisztító hatású eszközfertőtlenítő szerek   

kontrasztanyagok   

ő kötszerek   

téti kötszerek   

Primer sebfedők   

Orvosi kesztyűk   

Infúziós és transzfúziós szerelékek   

Intravénás kanülők   

Egyszerhasználatos fecskendők   

Egyszerhasználatos injekciós tűk   

Zárt vérvételi rendszerek   

Radiológiai filmek, erősítőfóliák, vegyszerek, képlemezek

Azonban ezekre vonatkozó beszerzési kötelezettség az egészségügyr
törvény hatálya alá tartozó, az Alapból finanszírozott egyéb szervezetek részére t
vábbra is fennáll (de fekvőbeteg szakellátásra vonatkozó speciális közbeszerzési 

tkozásban részükre nem kötelező.)  

sz ábra: GYEMSZI egészségügyi közbeszerzési hatásköre

szerzési rendszer is átala-
l kikerültek az egészségügyi termékek: 

fóliák, vegyszerek, képlemezek. 

Azonban ezekre vonatkozó beszerzési kötelezettség az egészségügyről szóló 
törvény hatálya alá tartozó, az Alapból finanszírozott egyéb szervezetek részére to-

beteg szakellátásra vonatkozó speciális közbeszerzési 

 
sz ábra: GYEMSZI egészségügyi közbeszerzési hatásköre  
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(saját készítésű ábra) 
A GYEMSZI látja el a „fekvőbeteg szakellátást nyújtó intézmények részére történő 

gyógyszer-, orvostechnikai eszköz és fertőtlenítőszer beszerzések országos közpon-
tosított rendszeréről” szóló 46/2012. (III. 28.) Korm. rendeletben, azaz a fekvőbeteg 
eü. központosított Korm. rendeletben meghatározott központi közbeszerzési felada-
tokat. 

A fekvőbeteg szakellátást nyújtó intézmények vonatkozásában nem kell alkalmaz-
ni a fekvőbeteg eü. központosított Korm. rendeletet azon gyógyszerek és orvostech-
nikai eszközök esetében, amelyek beszerzésére során a közbeszerzésekre vonatko-
zó külön szabály alapján az Országos Egészségbiztosítási Pénztár jár el.  

Szükségesnek tartom megjegyezni, hogy a GYEMSZI központi közbeszerzési jo-
gosultsága kiterjed az irányítása alatt lévő intézmények minden olyan egyéb, költsé-
get jelentő fogyasztására is, melynél a centralizált közbeszerzésekkel megtakarítás 
érhető el (gáz, áram, mosoda stb.). 

A fekvőbeteg eü. központosított Korm. rendelet szerint az Egészségbiztosítási 
Alapból finanszírozott, az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból 
történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rende-
let 36. § (1) bekezdése alapján fekvőbeteg-szakellátást nyújtó intézmények az 
egészségügyi szolgáltatásokhoz kapcsolódó gyógyszerbeszerzéseik, orvostechnikai 
eszköz beszerzéseik, valamint fertőtlenítőszer beszerzéseik megvalósítása során - 
meghatározott kivétellel - e rendelet előírásai szerint kötelesek eljárni. 

A fekvőbeteg eü. központosított Korm. rendelet 1. mellékletben meghatározott 
gyógyszerek és orvostechnikai eszközök beszerzésekor az intézményeken kívül az 
egészségügyről szóló törvény hatálya alá tartozó, az Alapból finanszírozott egyéb 
szervezetek is e rendelet előírásai szerint kötelesek eljárni. Az Alapból finanszírozott 
azon intézmények, amelyek fenntartója nem a magyar állam, költségvetési szerv, 
helyi önkormányzat vagy önkormányzati társulás, az e rendeletben szabályozott köz-
pontosított közbeszerzési rendszerhez nem kötelesek csatlakozni. A Magyar Hon-
védség Egészségügyi Központ azon ellátások tekintetében, amelyek finanszírozása 
nem az Alapból történik, a gyógyszer, orvostechnikai eszköz, valamint fertőtlenítő-
szer beszerzésére az e rendeletben szabályozott központosított közbeszerzési rend-
szerhez nem köteles csatlakozni. 

Fontos kiemelnem, hogy ezen rendelkezés nem terjed ki azon termékekre, ame-
lyeket az intézeti gyógyszertár közvetlen lakossági gyógyszerellátás keretében szol-
gáltat ki, vagy amelyek orvostudományi kutatáshoz szükségesek és a beszerzés fi-
nanszírozása a megbízó által történik. 

ORVOSTECHNIKAI ESZKÖZ ÉS GYÓGYSZEREK FOGALMÁNAK 
ÉRTELMEZÉSE 

Annak megítélésére, hogy konkrétan milyen egészségügyi anyagok és eszközök 
tartoznak a közbeszerzési törvény, valamint a speciális egészségügyi (járóbeteg és 
fekvőbeteg) közbeszerzési szabályozás hatálya alá, az egészségügyi szakmában is 
értelmezési problémát okozhat. Az orvostechnikai eszközök értelmezése során cél-
szerű megvizsgálni az un. „in vitro” diagnosztikai eszközök, valamint a gyógyászati 
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segédeszközök kategóriájának átfedését. Ennek szemléltetését az alábbi ábra kivá-
lóan mutatja: 

 

 
 

3. számú ábra: Átfedések az egészségügyi eszközök kategóriáiban 

Forrás: Solymár Eszter: Orvostechnikai eszköz és/vagy gyógyászati segédeszköz? 
OGYI közlemények 59. évfolyam 2009.június 

 
Az egészségügyről szóló 1997.évi CLIV. törvény alapján orvostechnikai eszköz: 

 Minden olyan, akár önállóan, akár más termékkel együttesen használt készülék, 
berendezés, anyag, szoftver vagy más termék - ideértve az azok megfelelő működé-
séhez szükséges szoftvert, amely a gyártó szándéka szerint kifejezetten diagnoszti-
kai, illetve terápiás célra szolgál, valamint a rendelésre készült eszköz, továbbá a 
klinikai vizsgálatra szánt eszköz is -, amely a gyártó meghatározása szerint emberen 
vagy emberből származó mintán történő alkalmazásra szolgál. 

Nem terjed ki azokra az esetekre, amikor az orvostechnikai eszköz és a gyógyszer 
egyetlen és egységes terméket képez, amelyet kizárólag ebben a kombinációban 
történő felhasználásra szántak, és amelyet nem lehet újra felhasználni (a rendelke-
zésből következően e termékek gyógyszernek minősülnek). Ilyen például az egyszer 
használatos, a vakcinát „gyárilag” tartalmazó injekció. 

Ezzel szemben orvostechnikai eszköznek kell tekinteni a gyógyszernek minősülő 
készítmény beadására szolgáló eszközt, például az egyszer használatos, de vakcinát 
nem tartalmazó injekciós tűt; továbbá orvostechnikai eszköznek kell tekinteni azt az 
eszközt, amelynek szerves része egy olyan, önmagában alkalmazva gyógyszernek 
minősülő anyag, amely az eszközt kiegészítve hat az emberi testre. Ilyen például a 
helyi érzéstelenítőt magában foglaló endoszkóp. 

A 8/2003. (III.13.) ESzCsM rendelet alapján az in vitro diagnosztikai orvostechnikai 
eszközök: 

Minden olyan orvostechnikai eszköz, amely mint reagens, reagens származék, ka-
libráló, kontrollanyag, reagens készlet, készülék, berendezés, gép vagy rendszer, 
önmagában vagy más eszközzel együttesen alkalmazva, a gyártó meghatározása 
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szerint emberi szervezetből származó minták - ideértve a vér – vagy szövetadomá-
nyozást is - in vitro vizsgálatára szolgál kizárólag vagy elsősorban azzal a céllal, 
hogy információt nyújtson 

− valamely fiziológiai vagy patológiai állapotról, vagy 

− veleszületett rendellenességről, vagy 

− potenciális recipiens biztonságának és kompatibilitásának megítéléséről, 
vagy 

− terápiás beavatkozás monitorozásáról. 

A gyógyászati segédeszközökről a biztonságos és gazdaságos gyógyszer és 
gyógyászati segédeszköz ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabá-
lyairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény rendelkezik. 

Az az átmeneti, vagy végleges egészségkárosodással, fogyatékossággal élő 
személyes használatába adott orvostechnikai eszköz (beleértve az in vitro diagnosz-
tikai orvostechnikai eszközt is), valamint az az átmeneti vagy végleges egészségká-
rosodással, fogyatékossággal élő személyes használatába adott - orvostechnikai 
eszköznek nem minősülő - ápolási technikai eszköz, amely használata során nem 
igényli egészségügyi szakképesítéssel rendelkező személy folyamatos jelenlétét. 

Vagyis a gyógyászati segédeszköz lehet orvostechnikai eszköz, vagy ápolási 
technikai eszköz. 

A fentiek alapján igen komoly vitát generálna, ha az orvostechnikai szakmának 
minden közbeszerzési eljárás megindítása előtt azt kellene vizsgálni, hogy az adott 
eszközt mely közbeszerzési szabályok alapján kellene lefolytatni. A probléma felol-
dására a jogalkotó az alábbi szabályokat határozta meg. 

Az Egészségügyi Szakkollégium minden évben meghatározza/felülvizsgálja az or-
vostechnikai eszközök országos alaplistáját. Ennek alapját az intézmények által fel-
használt orvostechnikai eszközök alaplistája adja, amely generikus eszközcsoporto-
kat tartalmaz, és amelyet az egészségügyi szakmai kollégiumnak az elnöke által kije-
lölt tagozatai hoznak létre. 

Jelenleg az alábbi orvostechnikai eszközök tartoznak a sajátos egészségügyi köz-
beszerzési kötelezettség hatálya alá: 

− az orvostechnikai eszközökről szóló 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet 2. §-
ában meghatározott eszköz, és 

− az in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközökről szóló 8/2003. (III. 13.) 
ESzCsM rendelet 2. § (1) bekezdés a) pontjában említett eszköz. 

Más értelmezési kérdést vet fel a gyógyszer fogalmának törvényi szabályozása. 
Az egészségügyről szóló 1997.évi CLIV. törvény alapján gyógyszer:  

Bármely anyag vagy azok keveréke, amelyet emberi betegségek megelőzésére 
vagy kezelésére alkalmazható termékként jelenítenek meg, vagy azok az anyagok 
vagy keverékei, amelyek farmakológiai, immunológiai vagy metabolikus hatások ki-
váltása révén az ember valamely élettani funkciójának helyreállítása, javítása vagy 
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módosítása, illetve az orvosi diagnózis felállítása érdekében az emberi szervezetben 
vagy emberi szervezeten alkalmazhatók. 

Külön kategóriába sorolja azonban a magisztrális gyógyszert (amelyet a gyógy-
szerész gyógyszertárban meghatározott szabályok alapján készít), a homeopátiás 
gyógyszert, a kábítószerként minősített gyógyszert, valamint a pszichotróp anyag-
ként minősített gyógyszert. 

Hasonlóan az orvostechnikai eszközökhöz a gyógyszerek vonatkozásában is a 
jogalkotó segít a szakma értelmezéséhez. 

Az Országos Gyógyszerterápiás Tanács minden évben meghatároz-
za/felülvizsgálja az országos kórházi gyógyszer alaplistát. Ennek alapját az intézmé-
nyek által felhasznált készítmények alaplistája adja, amely hatóanyagot vagy ható-
anyagcsoportot, gyógyszerformát és hatáserősséget tartalmaz. 

Az egészségügy speciális szabályozási körébe tartoznak a fertőtlenítőszerek is, 
amely a törvényi megfogalmazás szerint: 

A biocid termékek előállításának és forgalomba hozatalának feltételeiről szóló 
38/2003. (VII. 7.) ESzCsM-FVM-KvVM együttes rendelet 5. számú melléklet 1. fő-
csoportjában említett 1. terméktípusba (Humán-egészségügyi biocid termékek), illet-
ve 2. terméktípusba (Magán- és a közegészségügyi felhasználású fertőtlenítőszerek 
és egyéb biocid termékek) tartozó termékek. 

GYEMSZI KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSNAK LEFOLYTATÁSA 

Az előző fejezetekben már kitértem rá, hogy a GYEMSZI országosan végzi az 
egészségügyi termékek közbeszerzését. Az ehhez szükséges alapadatokat gyógy-
szerek esetében az Országos Gyógyszerterápiás Tanács, az orvostechnikai eszkö-
zök vonatkozásában az Egészségügyi Szakmai Kollégium állítja össze, amelyeket 
évente felülvizsgál.  

A GYEMSZI közbeszerzési eljárásának sajátossága, hogy meghatározhatja előre, 
hogy kik lehetnek Ajánlattevők. Így gyógyszer esetében a forgalomba hozatali enge-
dély jogosultját vagy a gyógyszer-nagykereskedőt, orvostechnikai eszköz vonatkozá-
sában gyártót vagy forgalmazót határozhat meg Ajánlattevőnek. 

Jelentősége, hogy a GYEMSZI rendelkezhet úgy, hogy a forgalomba hozatali en-
gedély jogosulti, illetve a gyártói közbeszerzési eljárás nyertesével nem közvetlenül 
köt szerződést az árubeszerzés megvalósítására, és nem részére közvetlenül, ha-
nem a gyógyszer-nagykereskedői vagy forgalmazói közbeszerzési eljárás nyertese 
számára fizeti meg az ellenértéket.  

A GYEMSZI a gyógyszer-nagykereskedő vagy forgalmazó kiválasztására irányuló 
közbeszerzési eljárásban meghatározhatja továbbá,  

− hogy a nyertes ajánlattevő a forgalomba hozatali engedély jogosulti vagy 
gyártói közbeszerzési eljárás nyertesével köteles szerződést kötni,  

− a Kbt. 71. §-a szerinti értékelési szempont megadásakor az ellenszolgálta-
tás mértéke alatt a forgalomba hozatali engedély jogosulti vagy gyártói 



 

 

közbeszerzési eljárás során megállapított ellenértékkel csökkentett értéket 
veszi figyelembe.

4. sz ábra: GYEMSZI közbeszerzési eljárásának el
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közbeszerzési eljárás során megállapított ellenértékkel csökkentett értéket 
veszi figyelembe. 

sz ábra: GYEMSZI közbeszerzési eljárásának előkészítése
(saját készítésű ábra) 

 

közbeszerzési eljárás során megállapított ellenértékkel csökkentett értéket 

 
őkészítése 
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5. sz ábra: Egészségügyi beszerzés lehetséges Ajánlattevői  
(saját készítésű ábra) 

A központosított közbeszerzési eljárásokról számos cikk és tanulmány jelent meg, 
amelyek az un. „általános”12 központosított közbeszerzésről szóló 168/2004. (V.25) 
Korm rendelet előírásait értelmezik. Az egészségügyi beszerzés alapját is az említett 
Korm. rendelet adja, azonban számos speciális szabályozást tartalmaz. A cikk terje-
delmére tekintettel kizárólag azon eltérő előírásokat fejtem ki, amelyek korábbi sza-
bályozások nem tettek lehetővé. 

Így a fekvőbeteg szakellátást nyújtó intézmények részére történő fekvőbeteg eü. 
központosított Korm. rendelet sajátosságai:13 

− Ha a központi beszerző szervezet keretmegállapodást kötött, a 
keretmegállapodásban rendelkezni kell arról, hogy annak alapján a konzul-
tációt vagy a verseny újranyitását a központi beszerző szervezet bonyolít-
ja-e le, vagy arra saját beszerzéseik tekintetében az intézmények is jogo-
sultak.  

− Amennyiben a keretmegállapodás alapján a központi beszerző szervezet 
bonyolítja le a konzultációt vagy a verseny újranyitását, annak eredménye-
ként közbeszerzési szerződés helyett a közbeszerzési törvényben megha-
tározott egyéb keretmegállapodást is köthet, amelynek feltételei szerint az 
intézmény a beszerzését közvetlen megrendeléssel valósítja meg.  

− A verseny újranyitása esetén minden esetben meg kell jelölni a második 
legkedvezőbb ajánlattevőt is. Ha az az ajánlattevő, akitől a több ajánlatte-
vővel kötött keretmegállapodás alapján az adott gyógyszer, orvostechnikai 
eszköz vagy fertőtlenítőszer megrendelhető, a megrendelést határidőben 
nem tudja teljesíteni, az intézmény az ellátás biztonsága érdekében jogo-
sult a soron következő legkedvezőbb ajánlattevőtől megrendelni az adott 
gyógyszert, orvostechnikai eszközt vagy fertőtlenítőszert. Ez nem érinti a 
nyertes ajánlattevő felelősségét a teljesítés elmaradásáért.  

− A közbeszerzési eljárást indító felhívást úgy kell összeállítani, hogy indoko-
latlanul ne korlátozza az egymással helyettesíthető hatóanyagok vagy 
gyógyszerek, azonos alkalmazási célú orvostechnikai eszközök és azonos 
felhasználási célú fertőtlenítőszerek között a verseny kialakulását.  

− Amennyiben egyidejűleg nagy mennyiségű orvostechnikai eszköz vagy 
gyógyszer beszerzését kívánja megvalósítani a központi beszerző szerve-
zet, a dokumentációban foglalt szerződéstervezetnek - az adott közbe-
szerzés sajátosságaihoz igazodva - olyan teljesítési határidőt kell megha-
tároznia, amely lehetővé teszi a szerződést kötő fél megfelelő teljesítését 
és nem veszélyezteti az intézmények ellátását. 

                                                 
12 Általánosként értelmezem a korábbi központosított szabályozást, tekintettel arra, hogy az egész-
ségügy központosított közbeszerzési szabályozása annak egy speciális területe. 
13 2012/8. Egészségügyi Közlöny http://www.kozlonyok.hu/kozlonyok/Kozlonyok/6/PDF/2012/8.pdf 



 

 

7. számú  ábra: GYEMSZI közbeszerzési eljárás menete

 
Mindenképpen érdemes megvizsgálni az intézmények saját hatáskör

hiszen amíg a GYEMSZI nem folytat le teljes kör
eljárást és köt keretmegállapodás/keretszerz
saját maguk kell, hogy az eljárást lefolytassák. Ennek az eljárásoknak azonban sz
gorúan kötött követelményrendszere van.

Az intézmény a Kbt. szabályaival összhangban
hatja meg gyógyszer-, illetve orvostechnikai eszköz vagy fert
sét, ha 

− a szükséges beszerzés megvalósítása el
gőssé válik és a hatályos szerz
beszerzés határidőre nem lenne megvalósítható;

− a szükséges hatóanyag, orvostechnikai generikus 
lenítőszer vonatkozásában nincs hatályos keretmegállapodás vagy szerz

− lehetősége van más egészségügyi szolgáltató vagy az Egészségügyi Készle
gazdálkodási Intézet készletének átvételére;

− a központosított közbeszerzés útján tör
alacsonyabb napi terápiás költséggel, orvostechnikai eszköz vagy fert
szer esetében alacsonyabb áron tudja beszerzését megvalósítani, feltéve, 
hogy a központi beszerz
adott gyógyszerből, orvostechnikai eszközb
nyosan az adott intézmény által rendelhet
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ábra: GYEMSZI közbeszerzési eljárás menete

(saját készítésű ábra) 

Mindenképpen érdemes megvizsgálni az intézmények saját hatáskör
hiszen amíg a GYEMSZI nem folytat le teljes körűen minden termékre közbeszerzési 
eljárást és köt keretmegállapodás/keretszerződést, a kórházaknak mindenképpen 

gy az eljárást lefolytassák. Ennek az eljárásoknak azonban sz
gorúan kötött követelményrendszere van. 

Az intézmény a Kbt. szabályaival összhangban, saját hatáskörben akkor valósí
, illetve orvostechnikai eszköz vagy fertőtlenítő

a szükséges beszerzés megvalósítása előre nem látható okból rendkívül sü
ssé válik és a hatályos szerződés vagy keretmegállapodás alapján a kö

őre nem lenne megvalósítható; 

a szükséges hatóanyag, orvostechnikai generikus eszközcsoport vagy fert
szer vonatkozásában nincs hatályos keretmegállapodás vagy szerz

sége van más egészségügyi szolgáltató vagy az Egészségügyi Készle
gazdálkodási Intézet készletének átvételére; 

a központosított közbeszerzés útján történő beszerzésnél gyógyszer esetében 
alacsonyabb napi terápiás költséggel, orvostechnikai eszköz vagy fert
szer esetében alacsonyabb áron tudja beszerzését megvalósítani, feltéve, 
hogy a központi beszerző szervezet által kötött keretmegállapodás ala

ől, orvostechnikai eszközből vagy fertőtlenítő
nyosan az adott intézmény által rendelhető, az igényfelmérés alapján megá

 

ábra: GYEMSZI közbeszerzési eljárás menete 

Mindenképpen érdemes megvizsgálni az intézmények saját hatáskörű eljárásait, 
en minden termékre közbeszerzési 

dést, a kórházaknak mindenképpen 
gy az eljárást lefolytassák. Ennek az eljárásoknak azonban szi-

saját hatáskörben akkor valósít-
tlenítőszer beszerzé-

re nem látható okból rendkívül sür-
dés vagy keretmegállapodás alapján a köz-

eszközcsoport vagy fertőt-
szer vonatkozásában nincs hatályos keretmegállapodás vagy szerződés; 

sége van más egészségügyi szolgáltató vagy az Egészségügyi Készlet-

 beszerzésnél gyógyszer esetében 
alacsonyabb napi terápiás költséggel, orvostechnikai eszköz vagy fertőtlenítő-
szer esetében alacsonyabb áron tudja beszerzését megvalósítani, feltéve, 

 szervezet által kötött keretmegállapodás alapján az 
tlenítőszerből időará-

, az igényfelmérés alapján megál-
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lapított mennyiség vagy érték 70%-át elérő mértékben már megrendelés való-
sult meg; 

− finanszírozása európai uniós forrásból történik és a központosított közbeszer-
zési rendszerben történő beszerzés nem felelne meg a forrás felhasználásá-
nak szabályosságával kapcsolatban a támogató által támasztott követelmé-
nyeknek. 

A közbeszerzések központosított rendszeren keresztül történő megvalósításának 
kötelezettsége nem korlátozza az intézmények lehetőségét adomány elfogadására. 

A saját hatáskörű beszerzés esetében kiemelt szempont a gyógyszerek ATC kód 
alapján történő meghatározása. Az ATC egy betűszó ami az anatómiai, gyógyászati 
és kémiai osztályozási rendszert jelenti, amit gyógyszervegyületek osztályozására 
fejlesztettek ki. 

A gyógyszerek csoportokra vannak osztva a hatás kifejtésének helye, a terápiás 
és a kémiai tulajdonságaik alapján: 

1. szint: A kód első betűje az anatómiai hatáshely angol kezdőbetűjéből szár-
mazik, 14 fő csoport van (egy betű) 

 2. szint: terápiás főcsoport (két számjegy) 

 3. szint: gyógyászati/hatástani alcsoport (egy betű) 

 4. szint: kémiai/gyógyászati/hatástani alcsoport (egy betű) 

 5. szint: vegyület alcsoport (két számjegy). 

EGÉSZSÉGÜGYI KÖZBESZERZÉS SPECIÁLIS TERÜLETE 

Az általános fekvőbeteg és járóbeteg ellátástól eltérően a Honvédség részére 
olyan különleges gyógyszerek, oltóanyagok beszerzése is szükséges, amelyek fel-
használási területei lehetnek a missziós ellátásban, ENSZ, EBESZ megfigyelők, 
résztvevők külügyi képviselet védőoltásai. 

A korábban említett Korm. rendeleteken kívül, kimondottan védelmi célú-
haditechnikai felhasználású egészségügyi termékek beszerzését a 228/2004. Korm. 
rendelet, az ún. védelmi beszerzési rendelet VII. fejezet (ML7) f pontja tartalmazza, 
mint: 

Kifejezetten katonai felhasználásra tervezett vagy átalakított védelmi és mentesítő 
berendezések, részegységek és vegyi keverékek. 

A védelmi beszerzési rendelet a 9. sz. mellékletében meghatározottak szerint 
egészségügyi szolgáltatások beszerzését is a rendelet hatálya alá vonja. 

Természetesen speciális feladata nem csak a Honvédség központi egészségügyi 
intézményének az MH Egészségügyi Központnak van, hiszen az egészségügyi vál-
sághelyzeti ellátásban részt vevő egészségügyi szolgáltatóknak az egészségbiztosí-
tás által fedezett összegen felül felmerülő költségeit a központi költségvetés téríti 
meg. 
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Az egészségügyi válsághelyzeti ellátáshoz szükséges, az egészségügyi szolgálta-
tók, valamint az együttműködő szervezetek készleteit meghaladó eszközöket és 
anyagokat az Állami Egészségügyi Tartalékból kell biztosítani. 

Egészségügyi válsághelyzet idején a Kormány gondoskodik az Állami Egészség-
ügyi Tartalék folyamatos pótlásának költségvetési fedezetéről, amelyhez szükséges 
forrásokról utólag el kell számolni. Ez esetben az eszközök és anyagok beszerzése 
nem tartozik a közbeszerzésekre vonatkozó rendelkezések hatálya alá. 

A miniszter által kijelölt egészségügyi szolgáltatók a felkészülés keretében egész-
ségügyi válsághelyzeti tervet kötelesek készíteni, amelyben a plusz igények beszer-
zési lehetőségét is részletesen célszerű kifejteni. 

Az MH Egészségügyi Központ békeidőben is speciális helyzetben van, mivel alap-
rendeltetésű feladati közé tartozik: 

− a katona-egészségügyi képességek kialakítása és fenntartása;  

− a Magyar Honvédség nemzetközi kötelezettségeiből adódó egészségügyi 
feladatok végzése;  

− MH Közegészségügyi és Járványügyi Szolgálatának működtetése,  

− a Magyar Honvédség egészségügyi tevékenységének felügyelete.  

Ez jelenti olyan egészségügyi anyagok és szolgáltatások beszerzését, amelyek a 
többi (civil) kórházaknál nem jelennek meg. Ilyen többek között a missziós egész-
ségügyi felszerelések, oltó és ellenanyagok (pld: atropin tartalmú önampulla), ame-
lyek a védelmi beszerzés hatálya alá tartoznak. 

ÖSSZEGZÉS 

A tanulmányban az egészségügyi szakanyagok, eszközök közbeszerzésének 
szabályozási környezetét kívántam bemutatni. Ahhoz, hogy az egészségügyi szolgál-
tatók a jogszabályi előírásoknak megfelelő beszerzési kötelezettségüknek eleget tud-
janak tenni, számos – egymást átfedő, kiegészítő – Korm. rendeletet kell megismer-
niük. Az egészségügyi közbeszerzés azonban nem választható szét az egészség-
ügyi szakmai ismeretektől, hiszen a cikkemben is említett Korm. rendeletek alapve-
tően speciális szakmai előírásokra utalnak vissza. 

Ahogy bevezetőmben kezdtem, az egészségügyi közbeszerzésre vonatkozó átfo-
gó tanulmány még nem készült, de mindenképpen bizakodásra ad okot, hogy a köz-
beszerzési szakreferens oktatáson külön tantárgyként is szerepel, elősegítve ezzel 
olyan közbeszerzési szakemberek képzését, akik hatékony segítséget nyújthatnak az 
egészségügyi szolgáltatók részére. 
  



 
 

119 
 

Felhasznált szakirodalom: 
 

1. Derzsényi Attila: KATONAI BESZERZÉS I. a közbeszerzés, (köz)beszerzés, 
beszerzés rendszere (Hadmérnök, IX. évfolyam 1. szám) 

2. Géher Pál, Jávor András Egészségügyi szervezetelmélet és rendszertudo-
mány  (e-Book 2013- Tanulmány a „TÁMOP-4.1.2/A/1-11/1-2011-0015 
Egészségügyi Ügyvitelszervező Szakirány: Tartalomfejlesztés és Elektronikus 
Tananyagfejlesztés a BSc képzés keretében” 
(http://semmelweis.hu/eii/files/2013/11/Eg%C3%A9szs%C3%A9g%C3%BCgyi
-szervezetelm%C3%A9let-%C3%A9s-rendszertudom%C3%A1ny.pdf) letöltés 
ideje: 2014.03.16 

3. Egészségügyi Miniszter 1563-2/2006-0004JKF számú előterjesztése a Kor-
mány részére a gyógyszerek és gyógyászati segédeszközök közbeszerzésé-
nek részletes és sajátos szabályairól szóló 130/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet 
módosításáról, Budapest, 2006. január 
(http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:AkwFXCE7O2gJ:w
ww.eum.hu/130-2004-iv-29-
korm+&cd=10&hl=hu&ct=clnk&gl=hu&client=firefox-a  

4. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium NFM/795/2/2012 számú előterjesztése 
http://www.google.hu/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0C
C8QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.kormany.hu%2Fdownload%2F1%2F10
%2F70000%2FNFM%2520795%2520(a%2520gy%25C3%25B3gyszerek%25
20%25C3%25A9s%2520orvostechnikai%2520eszk%25C3%25B6z%25C3%2
5B6k%2520k%25C3%25B6zbeszerz%25C3%25A9s%25C3%25A9nek%2520
saj%25C3%25A1tos%2520szab%25C3%25A1lyair%25C3%25B3l%2520sz%
25C3%25B3l%25C3%25B3%2520korm%25C3%25A1ny-
el%25C5%2591terjeszt%25C3%25A9s%2520tervezete).doc&ei=k_08U7CkB
Ku6ygOAuIDoCg&usg=AFQjCNFZ88ytJxAmBiYf1qvNPWbetEp_fA&sig2=1M
Bq8-LT3sY3cwIdBGKkFQ&bvm=bv.63934634,d.bGQ&cad=rja   

5. Medicalonline: Közbeszerzés a gyógyszerpiacon – avagy a sikeres ajánlattétel 
jogi feltételei (2012. 05.27) 
(http://www.medicalonline.hu/pharma_klub/cikk/kozbeszerzes_a_gyogyszerpia
con__avagy_a_sikeres_ajanlattetel_jogi_feltetelei)  

6. T/6960 törvényjavaslat az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításá-
ról 2012 április  (http://www.parlament.hu/irom39/06960/06960.pdf)  

7. TechMonitor: Központi beszerzés a magyar kórházakban 
(http://www.techmonitor.hu/kozponti-beszerzes-a-magyar-
korhazakban20130224)  

8. Solymár Eszter: Orvostechnikai eszköz és/vagy gyógyászati segédeszköz? 
OGYI közlemények 59. évfolyam 2009.június  

9. 2012/8. Egészségügyi Közlöny 
http://www.kozlonyok.hu/kozlonyok/Kozlonyok/6/PDF/2012/8.pdf 
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Felhasznált jogszabályok: 

1. az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény; 

2. a gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények mó-
dosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény 

3. a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény; 

4. a fekvőbeteg szakellátást nyújtó intézmények részére történő gyógyszer-, 
orvostechnikai eszköz és fertőtlenítőszer beszerzések országos központo-
sított rendszeréről szóló 46/2012. (III. 28.) Korm. rendelet; 

5. a gyógyszerek és orvostechnikai eszközök közbeszerzésének sajátos sza-
bályairól szóló 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet;  

6. a védelem terén alapvető biztonsági érdeket érintő kifejezetten katonai, 
rendvédelmi, rendészeti célokra szánt áruk beszerzésére, illetőleg szolgál-
tatások megrendelésére vonatkozó sajátos szabályokról szóló 228/2004. 
(VII. 30.) Korm. rendelet 

7. a központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző 
szervezet feladat- és hatásköréről 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet 

8. az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finan-
szírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. Rendelet; 

9. az orvostechnikai eszközökről szóló 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet  

10. az in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközökről szóló 8/2003. (III. 13.) 
ESzCsM rendelet 

11. a törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielégí-
tő tápszerek társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának 
szempontjairól és a befogadás vagy a támogatás megváltoztatásáról szóló 
32/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet 

12. az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának 
egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet 

 
 
 

A cikket szakmailag lektorálta: 

Dr. Heiling Ottó ny. alez.     

Csépányiné Dr. Farkas Éva alez. 

 
 
 


