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Konzorcium vezető: Országos Közegészségügyi Intézet 

 

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 

 

I. Vezetői összefoglaló 

A B.V.1.3. eredménytermék a képzés jellegzetességeit foglalja össze a képzési irányok 
bemutatásával.  

Munkánk első részében a magyarországi családorvosi képzés kialakulásának, a vonatkozó 
tantárgyak bevezetésének, a tanszékek alapításának történetét mutatjuk be. Megállapítható, hogy 
a magyar családorvoslás mint diszciplína úttörőnek tekinthető a nemzetközi trendek 
vonatkozásában is. 

Bemutatjuk a háziorvosi oktatás jelenlegi helyzetét. Összehasonlítjuk a négy tanszék graduális és 
posztgraduális háziorvosképzését is.  

Ezt követi egy összefoglaló a Svájci Hozzájárulás keretében megvalósuló Alapellátás-fejlesztési 
Modellprogramon belül készült, a háziorvoslás presztízséről az orvostanhallgatók és fiatal orvosok 
körében végzett kutatás eredményeiről. Sajnos a helyzet nem túl jó, kevesen találják vonzónak 
hivatásunkat. Ugyanakkor az is megállapítható, hogy a negatív kép elsősorban információhiányra 
vezethet vissza, és ez reménnyel tölthet el bennünket szakmánk jövőjével kapcsolatban. 

Eredménytermékünk második fele a háziorvosi képzés fejlesztésének irányait foglalja majd 
magába. Elkészítésének várható ideje 2018 első negyedéve. 
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II. Bevezető 

A háziorvosi tevékenységet kezdetben általános orvosi diplomával lehetett gyakorolni, háziorvosi 
képzés nem létezett. A háziorvosok feladata az akut panaszok ellátása és a szakvélemények 
kiállítása volt, összetettebb, hosszú távú egészségügyi probléma esetén szakorvosok kezelték az 
embereket. Elsősorban prevenciós szemlélet egyre nagyobb térnyerése, ezen belül a krónikus 
belgyógyászati betegségek tünetmentes stádiumban történő felismerésének, kezelésének 
szükségessége irányította rá a figyelmet a háziorvosi helyzetben rejlő lehetőségekre. A 20. század 
második felétől kezdve szerte a világon egyre hangsúlyosabbá vált a háziorvosok képzése, 
körvonalazódni kezdett a háziorvoslás mint speciális diszciplína. Magyarországon 1974-ben 
vezették be az Általános Orvosi szakvizsgát, majd fokozatosan az ehhez tartozó szakképzést, 
melynek neve a későbbiekben Háziorvostan szakképzésre változott. A négy orvostudományi 
egyetemen tanszékek alakultak, a graduális képzésben is megjelentek a háziorvoslással foglalkozó 
tantárgyak. 

Napjainkban a háziorvoslással kapcsolatos elvárások igen sokrétűek az állam és a lakosság 
irányából egyaránt, emiatt a szakmai fejlődés sokirányú. Ennek megfelelően a természetes 
azonosságok mellett elég jelentős divergenciát is megfigyelhetünk az egyes képzőhelyek 
háziorvostani képzésében. Jelen összefoglaló célja, hogy bemutassa a háziorvosképzések jelenlegi 
helyzetét Magyarországon és a világban, rámutasson az esetleges fókuszpontokra és a 
hangsúlyeltolódásokra is. Távlati célunk, hogy mindezek alapján megkezdődjön egy egységes, a 
nemzetközi trendeknek és a hazai ellátási igényeknek is megfelelő, a 21. század háziorvoslását 
szem előtt tartó háziorvosi képzési rendszer kialakítása. 

A B.V.1.3. eredménytermék a képzés jellegzetességeit foglalja össze a képzési irányok 
bemutatásával. Az alapellátásban dolgozó orvosok korfája alapján várható, hogy a közeljövőben 
jelentős számú háziorvos kerül ki a rendszerből, a háziorvosok kétharmada pedig jelenleg 55 év 
feletti. A pályakezdő fiatalok száma is csökkenő tendenciát mutat, a háziorvosi rezidensi 
felvételiken a jelentkezők száma több alkalommal a meghirdetett helyek számát sem érte el, 
valamint a rezidensképzést elvégzők egy része sem folytatja praxisban a tevékenységét. (Tovább 
nehezíti a humánerőforrás területén kialakult helyzetet az, hogy az egészségügyi szakdolgozói 
területen egészen a közelmúltig nem volt alapellátás specifikus képzési forma.) 

Eredménytermékünk első felét a háziorvoslás hátterének, történetének, presztízsének bemutatása 
alkotja. A második rész a fejlesztési irányokat foglalja össze, elkészültének várható ideje 2018 első 
negyedéve. 

III. Módszertan 

A családorvoslás történetét klasszikus könyvtári, illetve internetes irodalmi keresés nyomán 
foglaltuk össze. A tanszékek alakulásának ismertetése során a négy családorvostanszék 
munkatársai szolgáltattak szíves információkat. Az egyes tanszékek különböző jubileumi ünnepi 
konferenciáinak visszatérő témája a korábbi történet bemutatása, jelen összefoglalónk 
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nagymértékben épül ezekre a beszámolókra. A családorvoslás presztízsét bemutató fejezetrész fő 
forrása a Svájci Hozzájárulás keretein belül készített vonatkozó kutatás. 

 

 

IV. Előzmények  

“Tíz év alatt más ember lettem. És mi az oka? Agyondolgoztam magam. Reggeltől éjszakáig talpon 
vagyok, nem ismerek nyugalmat, éjjel meg csak fekszem a paplan alatt, attól rettegek, hogy 
elráncigálnak valami beteghez. Amióta ismerjük egymást, egyetlen egy szabad napom se volt 
egész idő alatt. Hogyne öregedne meg az ember? (…) Egész nap ott veszkődtem, le sem ültem, egy 
mákszemet se vettem a számba, még otthon sem hagytak pihenni: hoztak a vasúttól egy váltóőrt; 
lefektettem az asztalra, hogy megoperáljam, ő meg fogja magát és meghal ott nekem a 
kloroformtól. És most, amikor épp nem kellene, fel-felébred bennem az érzés, mardos a 
lelkiismeret, mintha szándékosan öltem volna meg... Leülök, behunyom a szemem – így ni –, és 
azon gondolkozom; vajon, akik utánunk száz-kétszáz év múlva élnek, és akiknek a számára most 
törünk utat, megemlékeznek-e rólunk csak egy jó szóval is.”  

Csehov: Ványa bácsi 

 
A történelmi időkben az orvoslás egységes diszciplína volt, az egyes szakterületek a felvilágosodás 
után kezdtek elkülönülni egymástól. A 20. század első felére a fejlett világban kétszintű 
egészségügyi ellátás alakult ki: az állandóan elérhető, elsősorban az akut panaszok ellátásával 
megbízott háziorvosok, és a komplexebb problémákat kezelő kórházak között oszlottak meg a 
feladatok. Magyarországon a II. világháború után a háziorvoslás (akkor nevén: körzeti orvosi 
tevékenység) presztízse csökkenni kezdett, egyre inkább jellemzővé vált, hogy kontraszelekcióval 
kerültek körzetbe a kollégák, de sok volt köztük a származása, politikai nézetei miatt magasabb 
presztízsű orvosi tevékenységre alkalmatlannak minősített személy is. 

Az első háziorvosi szakmai szervezet, a Magyar Általános Orvosok Tudományos Egyesülete 1967-
ben egy újsághirdetés nyomán alakult meg, és a következő évben már el is indította saját szakmai 
folyóiratát, a Medicus Universalist. Megkezdődött az alapellátás speciális viszonyainak 
megfogalmazása, a háziorvoslás mint önálló diszciplína kialakulása. 

IV.1. A háziorvosképzés története Magyarországon  

1974-ben egy miniszteri rendelet megteremtette az Általános Orvosi szakvizsga intézményét. Ezt 
jelentős viták előzték meg, nem volt egyszerű definiálni, hogy hogyan lehet éppen attól speciális a 
körzeti orvos tevékenysége, hogy általános. A szakvizsgához még sokáig nem tartozott önálló 
képzési rendszer, tetszőleges alapképzettséggel rendelkező kollégák vehettek rajta részt. 1978-ban 
jelent meg az első magyar szakkönyv Andor Miklós és Szatmári Marianna szerkesztésében. Ez 
mérföldkövet jelentett a háziorvosláshoz szükséges ismeretek megfogalmazásában, a szakmai 
kompetencia határok kialakítása megkezdődött. 

A háziorvos-szakképzés a tanszékek alakulását követően jelent meg rezidensképzés formájában – 
mindez mintaként is szolgált a más irányultságú rezidensképzési rendszerek kialakítása során. A 
háziorvos rezidensek munkaviszonya központi költségvetési szerveken keresztül került létesítésre, 
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munkahelyük a képzési tervüknek megfelelően változott. Kezdetektől igen nagy hangsúlyt kapott 
az oktató praxisban történő munkavégzés mellett a társszakmák tevékenységének minél szélesebb 
körű megismerése. 

A szakképzés rendszeres többször módosításra került az azóta eltelt évtizedekben, azonban 
változatlanul háromféle modalitásra épül: kórházi osztályos gyakorlatok, praxisgyakorlat és 
elméleti képzési blokkok váltják egymást. 

IV.2. A Tanszékek kialakulása Magyarországon   

A magyarországi orvosképzés négy egyetemen, Budapesten, Debrecenben, Pécsett és Szegeden 
történik. A háziorvosi szakképzési rendszer kialakítása szükségessé tette egyetemi tanszékek 
létesítését is. Kezdetektől problémát jelentett, hogy a háziorvosi munka jellege miatt nem könnyű 
háziorvosként az egyetemi standardoknak megfelelő oktatási és tudományos tevékenységet 
végezni, nehéz az egyetemi oktatói státusz megszerzése. Emiatt a tanszékek vezetői gyakran más 
szakterületek jeles képviselői, egyetemi tanárai lettek, az oktatói gárda nagyobb része viszont a 
kezdetektől háziorvosokból állt. Az utóbbi években e téren is jelentős, pozitív változásoknak 
lehetünk tanúi. Dr. Rurik Imre gyakorló háziorvosként szerzett egyetemi tanári címet, és lett a 
Debreceni Egyetem Családorvosi és Foglalkozás-egészségügyi Tanszékének tanszékvezetője, majd 
Dr. Csikós Ágnes is háziorvosi alapképzettséggel vált a Pécsi Tudományegyetem Alapellátási 
Intézetének intézetvezető egyetemi docensévé. Számos háziorvos kolléga szerzett PhD fokozatot, 
egyetemi címet, habilitációt. A jövőben szakmánk várhatóan meg tudja teremteni saját akadémiai 
bázisát. 

Összefoglalónk során részletezni kívánjuk a tanszékek alakulásának történetét, be szeretnénk 
mutatni a legnagyobb hatású oktatókat, a számunkra legkedvesebb oktatói és tudományos 
eredményeket. 

IV.2.1. A Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar Családorvosi Tanszékének 
története 

1984-ben Családorvosi oktatási csoportként kezdődött a családorvoslás graduális képzése tantermi 
előadásokkal, szemináriumokkal és praxisgyakorlatokkal, prof. dr. Arnold Csaba vezetésével. 

1992. december 1-jén alakult meg a Családorvosi Tanszék, amelynek feladata a posztgraduális 
képzéssel bővült tovább. 

1992-től szervezi a tanszék a 3 éves szakorvosképzést, melynek alapja az „1 hallgató – 1 oktató” 
modell. Háziorvos tutor mellett, annak felügyeletével, biztonságos körülmények között sajátíthatja 
el a hallgató a családorvoslás elméleti és gyakorlati ismereteit. A törzsképzési idő teljesítése után 
részvizsgát tesznek a rezidensek, majd a szakgyakorlati idő után kerül sor a szakvizsgára. A 
Tanszéket 2004 óta prof. dr. Kalabay László vezeti. 

A 2008/2009-es tanévtől kezdve került bevezetésre a Bevezetés a klinikumba c. tantárgy, 
kezdetben az I. évfolyamos hallgatók számára, majd pedig a 2017/2018-as tanévtől kezdve a II. 
évfolyamos hallgatóknak. A tantárgy célja a leendő orvosok és a betegek közötti kapcsolat 
megalapozása, az orvosi gondolkodás megismertetése a hallgatókkal. Az oktatásban 48 budapesti 
oktató háziorvos vesz részt. 
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A 2012/2013-a tanévtől kezdve bővült a háziorvosi graduális képzés a Családorvostan című V. 
évben kötelező tantárggyal. Előadás-sorozaton keresztül történik a hallgatók tudásának 
elmélyítése a családorvoslás szemszögéből. Több mint 10 éve oktatja a Családorvosi ismeretek 
című, kötelezően választható tantárgyat, amelyen kiscsoportos, szemináriumi formában kerülnek 
bemutatásra a családorvos munkájának sajátosságai. 

A Családorvosi gyakorlat VI. éves oktatása gyakorlatorientált, alapja a rezidensképzésnél 
ismertetett „1 oktató – 1 hallgató” modell. A gyakorlat ideje a 2013/2014-es tanévtől kezdve a 
korábbi 2 hétről 1 hétre csökkent. Az oktatásban a tanszék főállású oktatóin kívül külső oktatók is 
részt vesznek, összesen 297 fővárosi és vidéki oktató-családorvos. 

A tanszék lehetőséget biztosít tudományos diákköri munka végzésére, szakdolgozat és rektori 
pályázat írására. Évente számos rektori pályázat és 8-12 szakdolgozat születik, melyben az 
alapellátást érintő témák kidolgozására van lehetőség. 

A Családorvosi Tanszék részt vesz tudományos kutatómunkában is. Akkreditált PhD altémákat 
működtet a Molekuláris Orvostudományok Doktori Iskolán és a Mentális Egészségtudományok 
Doktori Iskolán belül. Ezen kívül koordinálja az orvostovábbképzéseket is Budapesten és a 
Semmelweis Egyetem vonzáskörzetében. 

2014 óta a Semmelweis Egyetem Palliatív orvoslás licencképzését is a tanszék szervezi.  

A Családorvosi Tanszéknek jelenleg 9 főállású és 14 oktatásban részt vevő nem főállású oktatója 
van.1 

IV.2.2. A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Kar Családorvosi és Foglalkozás-egészségügyi 
Tanszékének története 

A Családorvosi és Foglalkozás-egészségügy Tanszék története a kilencvenes évek elejére nyúlik 
vissza, amikor nyilvánvalóvá vált, hogy a családorvoslás önálló diszciplína, melynek szükséges saját 
kurrikulumát és szakorvos képzési rendszerét megalkotni. A körzeti orvosi rendszer háziorvosi 
rendszerré átszervezése pedig megkívánta, hogy a körzetekben dolgozók háziorvostan 
szakképzésben részesüljenek, és szakvizsgát szerezzenek. A Debreceni Orvostudományi 
Egyetemen (DOTE, jelenlegi nevén Debreceni Egyetem) 1992-ben önálló szervezeti egységként dr. 
Ilyés István professzor vezetésével alapították meg a Családorvosképző Központot, amely 1998-
ban Családorvosi Tanszékké alakult. Legelső és legnagyobb feladata volt az 1993–1998 között tartó 
háziorvosi rekvalifikációs program lebonyolítása. A program az alapellátásban dolgozó több száz 
háziorvos előképzettségtől függő átképzését biztosította, így 1998-ra a régió háziorvosai 
megszerezhették az addig hiányzó szakképesítésüket.  

A Tanszéken a háziorvostan-szakképzés alapvető formája a háziorvosi szakképzési program, mely 
során a végzett orvosok a változó jogszabályoknak megfelelően képzésben részesülnek. A Tanszék 
kialakította a szakképzés kurrikulumát, az oktató háziorvosi praxisok rendszerét, a folyamatos 
továbbképzési rendszert, megszervezte az oktatásokat, a képzéseket, majd a szakvizsgákat Észak- 
és Kelet-Magyarországon. A folyamatos továbbképzések 5 éves ciklusokban zajlanak, és a 
háziorvosok minőségi munkájának a biztosítására, szakmai fejlődésüknek elősegítésére épülnek. A 
Tanszékké alakulás után a feladatok kibővültek az alapellátással kapcsolatos tudományos 

                                                      
1  Semmelweis Egyetem. (2017). Tanévkönyv Semmelweis Egyetem 2017/2018. 98-99. Budapest: Semmelweis Kiadó. 
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kutatásokkal. A Tanszék 2005-ben csatlakozott az akkor megalakult Népegészségügyi Karhoz, ezzel 
is hangsúlyozva az alapellátás meghatározó szerepét a népegészségügyben és a lakosság egészségi 
állapotának javításában. 

A Tanszéket 1992 és 2008 között Prof. Dr. Ilyés István, 2008 júliusa óta Prof. dr. Rurik Imre vezeti.  
2009-ben a tanszék neve és profilja kibővült a foglalkozás-orvostani szak- és továbbképzéssel, neve 
Családorvosi és Foglalkozás-egészségügyi Tanszékre változott, illetve az egyetemi Foglalkozás-
egészségügyi Szolgálat működtetésével szélesedtek feladatkörei. 

Oktatás 

A Családorvosi és Foglalkozás-egészségügyi Tanszék az oktatási és szakképzési feladatait saját 
oktatóival és külső háziorvos-oktatók közreműködésével látja el. A továbbképzésekben a DE 
Klinikai Központ klinikáin és más oktató kórházakban dolgozó szakemberek segítségét is igénybe 
veszik. A Tanszéken a rezidensprogramot végzők és a korábbi rövidített programot befejezők 
háziorvosi licencvizsgáztatását, valamint a háziorvostanból szakvizsgáztatást a DE Szakképzési 
Grémium tagjai végzik. Az első foglalkozás-orvostani szakvizsgára 2011 őszén került sor, a 
társegyetemek vezető oktatóinak bevonásával. 

Hazánkban először a Debreceni Egyetemen akkreditáltak egyetemi doktori (PhD) témát az 
alapellátásban az Egészségtudományok Doktori Iskola keretében. 

Kutatás 

A Tanszék kutatási profiljai közül a fontosabbak: 

● a kardiovaszkuláris és metabolikus megbetegedések, rizikótényezők, gondozásuk, 
● a csecsemőtáplálás és az allergiás betegségek kapcsolatának vizsgálata, 
● sürgősségi ellátás, 
● mentális egészség, 
● andrológia, „aging male", 
● „health service research", minőségbiztosítás és értékelés, 
● foglalkozás-orvostan, munka- és üzemegészségügy. 

 
A Tanszék munkatársai rendszeresen részt vesznek nemzetközi és hazai tudományos kutatási 
programokban.2, 3 

IV.2.3. A Pécsi Tudományegyetem Alapellátási Intézetének története 

Általános bevezető 

A Pécsi Tudományegyetem Alapellátási Intézete a családorvoslást olyan orvosi szakterületnek 
tekinti, mely az egyén, a család, a kisebb közösségek számára komplex egészségügyi alapellátást 
nyújt. Ez a tevékenység az akut és a krónikus betegségek gyógyítására, továbbá gondozására és 
megelőzésére vonatkozik. Egészségügyi alapellátást jelent, amely a rendelőben és a beteg lakásán, 
az egyén számára elérhető közelségben humánusan valósul meg. Az ellátás szem előtt tartja az 
egyén és a család testi, lelki szociális igényét. Irányító integráló tevékenységével a beteg köré 

                                                      
2 A DE NK honlapja. http://nk.unideb.hu/hu/csaladorvosi-es-foglalkozas-egeszsegugyi-tanszek 
3 10 éves a Népegészségügyi Kar. Kiadó: Debreceni Egyetem Népegészségügyi Kar. 2015.  

http://nk.unideb.hu/hu/csaladorvosi-es-foglalkozas-egeszsegugyi-tanszek
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szervezi a szakellátást, és kapuőrző szerepével hozzájárul a magyar egészségügy optimális 
működéséhez. Az alapellátás a leginkább gazdaságos és költséghatékony szolgáltatás.  

„Az Alapellátási Intézet és a Pécs-Baranyai Hospice Alapítvány együttes és összehangolt szakmai, 
oktatói és kutatói munkájának eredményeként az országban elsőként 2012. 07. 01-jén megalakult 
a Hospice-Palliatív Tanszék. A tanszék a hospice-palliatív szemlélet és gyakorlat megvalósítását, 
valamint tovább fejlesztését tartja fő feladatának regionális, országos és nemzetközi szinten. E 
célokat a graduális és posztgraduális oktatási, képzési programok fejlesztésével, az ellátási formák 
bővítésével, a szabályozási és finanszírozási rendszer kialakításában való együttműködéssel, 
valamint hazai és nemzetközi kutatási programok kidolgozásával és az azokban való részvétellel 
kívánja elérni. Azáltal, hogy a 22/2012. (IX. 14.) EMMI rendeletben előírt »Törzsképzési 
tanfolyam«-on minden rezidens számára kötelező lett 40 órában a palliatív orvoslás oktatása, a 
posztgraduális képzésben jelentősen nőtt a diszciplína szerepe. A Tanszék munkatársai jelentős 
szerepet vállaltak az alap szakképesítésre ráépíthető palliatív licencképzés és vizsga követelmények 
kidolgozásában. 2014 óta 71 szakorvos szerezte meg Intézetünkben a palliatív orvos képzettséget. 
A posztgraduális képzés keretein belül szervezett Családorvosi kötelező szinten tartó 
tanfolyamokon külön blokkban hallgatják a háziorvosok a palliatív ismereteket. Félévente kerül 
megrendezésre a Palliatív licencvizsga-felkészítő tanfolyam, ahol az érdeklődők elsajátíthatják a 
palliatív licencvizsgához szükséges 80 órás elméleti képzés követelményeit. A Tanszék jövőbeli 
céljai között szerepel a palliatív orvoslás kötelező tantárggyá válása a graduális oktatásban, és a 
hospice-palliatív ellátási formák teljes integrálása a szociális és egészségügyi ellátó rendszerbe. Az 
egyetemi kapcsolatok mellett különösen fontosnak tartja más oktatási intézményekkel, ellátó és 
civil szervezetekkel való együttműködést is.”4 A Foglalkozás- és Munkaegészségügyi Tanszék 
feladata az Általános Orvostudományi Kar funkcióinak megfelelően az oktatás és a kutatás.  

A PTE Alapellátási Intézet múltjának bemutatása 

1993.   POTE Családorvostani Csoport létrehozása. 

1999. A Családorvostani Intézet és Betegfelvételi Osztály létrehozása. Igazgató: Dr. 
Nagy Lajos egyetemi tanár. 

2003. január 1. Családorvostani Intézet és III. sz. Belgyógyászati Klinika 
(Akác utcai Klinikai Tömb). Kiköltözés: 2003. április 15. Igazgató: Dr. Nagy 
Lajos egyetemi tanár. 

2010. január 1.  Az önálló Családorvostani Intézet létrejötte.  

2012. július 1.  A Családorvostani Intézetben létrejött a Hospice-Palliatív Tanszék. Mb. 
vezetője: Dr. Csikós Ágnes egyetemi adjunktus. 

2012. november  A Családorvostani Intézet új vezetője: Dr. Balogh Sándor egyetemi tanár. 

2013. május   A Családorvostani Intézet Rákóczi úti telephelyre költözése. 

2015. október 8.  Családorvostani Intézet elnevezés Alapellátási Intézet megnevezésre 
változik, ill. az Intézethez átkerül a Foglakozás- és Munkaegészségügyi 
tanszéki csoport.  

                                                      
4 www.aok.pte.hu 
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2016. május. 19.  A Családorvostani Tanszék megalakulása. A Családorvostani Tanszék és 
Foglakozás- és Munkaegészségügyi tanszéki vezetője dr. Balogh Sándor 
egyetemi tanár.  

2016. november 23. Az Alapellátási Intézet mb. igazgatója dr. Csikós Ágnes egyetemi docens. 

 

Küldetés nyilatkozat 

Intézetünk célja az orvoslás modern szemléletű oktatásának megvalósítása. A családorvoslás 
holisztikus szemléletű, az egyén és környezetének testi–pszichés–szociális egységében való 
ellátása. Oktatási–nevelési tevékenységünk magas szakmai–emberi és tárgyi feltételeknek felel 
meg. 

A családorvos szakmai jellemzői: 

● folyamatos élethossziglan tartó, ismétlődő, rendszeres, kapcsolat az egyén és a család 
együttes ellátásával, 

● felelősségvállalás az egészség helyreállítására és megőrzésére, 
● problémaorientált betegség ellátás és megelőzés, 
● komplexitás, amely vonatkozik a szomatikus, pszichés, szociális szférára, 
● biztonságérzetet nyújtó interperszonális kapcsolat, 
● az egészségügyi rendszeren belül irányító integráló szerep;    
● a fent ismertetett alapfogalmak és szakmai jellemzők oktatása, valamint a háziorvoslás 

iránt érzett elhivatottság fokozása a célja a rezidens oktatásnak.  

IV.2.4. A Szegedi Tudományegyetem, Családorvosi Intézet és Rendelő története 

1991-ben az alapellátás iránt érdeklődő, lelkes klinikusok, valamint háziorvosok részvételével, Dr. 
Hajnal Ferenc, akkor adjunktus úr vezetésével a SZOTE I. sz. Belgyógyászati Klinika keretén belül 
megalakult a Háziorvostan Oktató Csoport. Elsődleges küldetése a rendszerváltás után megindult 
többszintű profilú oktatási feladatok teljesítése volt, 1991-től az orvostanhallgatók, 1992-től a 
háziorvos rezidensek, 1993-tól pedig a rendszerben működő, akkor szakképesítéssel még nem 
rendelkező orvosok felzárkóztató háziorvostan képzése volt. A Családorvosi Intézet, az Oktató 
csoport jogutódjaként, 1996-ban kezdte meg önálló tevékenységét. Első intézetvezetője Dr. Hajnal 
Ferenc professzor úr lett. Eddigi tevékenységei 1998-tól kiegészültek a háziorvosok kötelező 
továbbképzéséből adódó oktatási feladatok teljesítésével. 2015 óta Prof. Dr. Varga Albert 
intézetvezető egyetemi tanár irányításával folyik az intézet tevékenysége, mely továbbra is 
magában foglalja a betegellátó tevékenységet, az oktatást, valamint a kutatást egyaránt. A 
graduális, valamint posztgraduális képzés mellett a régióban működő mintegy 1000 háziorvos 
számára biztosít az Intézet megfelelő számú és minőségű programokat továbbképzési 
kötelezettségük maradéktalan teljesítésére.5 

A magyarországi orvosi egyetemek graduális képzése során történő háziorvostan-oktatás 
összehasonlító elemzése 

                                                      
5 SZTE ÁOK Családorvosi Intézet és Rendelő honlapja –  http://www.klinikaikozpont.u-szeged.hu/csaladorv/ 

http://www.klinikaikozpont.u-szeged.hu/csaladorv/
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A B.V.1.2. Eredménytermék keretében részletesen bemutatásra került az egyes tanszékek 
háziorvostan-oktatási programja. Jelen alfejezet célja az egyes tematikák összehasonlítása, így 
pontosabb képet adva a hazai családorvostan oktatásáról a graduális képzés során. Habár 
valamennyi egyetemen folyik idegen nyelvű oktatás is, jelen munkában, melynek elsődleges célja 
alapot biztosítani a későbbi fejlesztési irányok meghatározásának, kizárólag a magyar képzések 
összehasonlító elemzése történt meg. 

Általánosságban elmondható, hogy valamennyi egyetem képzési programjában szerepet kap a 
családorvoslás, azonban a megjelenés időpontjában, időtartamában és módjában jelentős 
különbségek fedezhetőek fel. Az alábbi táblázatban (1. táblázat) az egyes egyetemek családorvosi 
tanszékei által meghirdetett kötelező, illetve kötelezően választható kurzusai láthatóak, 
évfolyamonkénti bontásban: 

 Budapest Debrecen Pécs Szeged 

I. 
évfolyam 

- - 

Orvosi kommunikáció 
a gyakorlatban 

- kötelező 

- előadás, 
szeminárium 

- 6+8 óra 
Orvosi kommunikáció 

- kötelező 

- nyári praxis- 
gyakorlat 

- 30 óra 

- 

II. 
évfolyam 

Bevezetés a 
klinikumba 

- kötelező 

- gyakorlat 

- 28 óra 

- - - 

III. 
évfolyam - - - - 

IV. 
évfolyam 

 
 
 

- 

Családorvostan 
nyári gyakorlat 

- kötelező 

- 1 hét 

- 

*Családorvosi 
ismeretek 

- kötelezően 
választható 

- előadás 

- 2x30 óra 
 
Orvos-beteg 
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kommunikációs 
tréning 

- kötelező 

- előadás, 
gyakorlat 

- 1 nap 

 Budapest Debrecen Pécs Szeged 

V. 
évfolyam 

Családorvostan 
előadás 

- kötelező 

- előadás 

- 28 óra 
 

Családorvosi 
ismeretek  
(4. évesek is 
felvehetik) 

- kötelezően 
választható 

- előadás 

- 26 óra 
 

Általános 
orvostan/ 
Családorvostan 

- kötelező 
szeminárium 

- 10 óra 

Családorvostan 

- kötelező 

- előadás, 
szeminárium 

- 4, 10 óra 

*Családorvosi 
ismeretek 

- kötelezően 
választható 

- előadás 

- 2x30 óra 
 

VI. 
évfolyam 

Családorvosi 
praxisgyakorlat 

- kötelező 

- 1 hét 
- 

Családorvostan 
praxisgyakorlat 

- kötelező 

- 2 hét 

Háziorvosi 
praxisgyakorlat 

- kötelező 

- 1 hét 

* IV. vagy V. évfolyamon teljesíthető 

1. táblázat: Családorvosi tanszékek által szervezett kötelező, illetve kötelezően választható 
kurzusok a hazai egyetemeken 

  

Némileg önkényesen, ám didaktikai szempontból – az áttekintést megkönnyítendő – a családorvosi 
tanszékek hatáskörébe tartozó kurzusok témai négy fő csoportba sorolhatók: 
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1) „általános”, orvosi hivatást, attitűdöt megalapozó témák (pl. kommunikáció, 
kiégésmegelőzés stb.), 

2) „háziorvoslás-specifikus” témák (pl. háziorvosi team, háziorvos szakértői feladatai stb.), 

3) „klinikai” témák (pl. hipertónia gondozás), 

4) praxisgyakorlat. 

 

1., „általános”, orvosi hivatást, attitűdöt megalapozó témák: 

Ebbe a csoportba olyan témakörök esnek, melyek nem kizárólag a háziorvosi munkához köthetőek, 
azonban annak holisztikus jellege miatt sok esetben a családorvosi tanszékek oktatják azokat. 
Azonban nem kizárólagosan, számos esetben (pl. tanatológia: SZTE Magatartástudományi Intézet 
kurzusa) más tanszékek hatáskörébe tartoznak, így teljes értékű összehasonlításra az egyes 
egyetemek között kizárólag a teljes kurrikulum áttekintésével nyílna mód. 

 Orvosi kommunikáció: valamennyi tanszéken hangsúlyos elem, komplex elméleti + 
gyakorlati képzés zajlik. Pécsett, egyedülálló módon, az I. évfolyam végén 30 órás 
kommunikációs gyakorlatot tölt valamennyi hallgató háziorvosi praxisban; 

 Orvosi hivatás, életpálya; 

 Diagnosztika, döntéshozatal; 

 Kiégésmegelőzés; 

 Életvégi ellátás, hospice; 

 Általános gyakorlati orvosi készségek. 

2., „háziorvoslás-specifikus” témák: 

Azon témák összessége, melyek alapvetően a háziorvosi hivatásra jellemzőek. Ismertetésük 
mélyebb betekintést nyújt a hallgatóknak a mindennapi háziorvosi munkába, életpályába. 

 A családorvoslás fogalma, sajátosságai; 

 A saládorvoslás története; 

 A családorvos helye, szerepe az egészségügyben; 

 Praxisszervezés, pályakezdés; 

 Háziorvosi team; 

 A vidéki családorvos munkájának specialitása; 

 Konzílium, konzultáció, betegutak; 

 A család mint egység; 

 Prevenció, egészségnevelés, szűrővizsgálatok; 

 Krízishelyzetek a családorvosi gyakorlatban; 

 Az orvos–beteg kapcsolat sajátosságai a családorvoslásban; 

 A családorvos szakértői tevékenysége; 

 Praxisszervezés, minőségbiztosítás; 

 Etikai szempontok a családorvoslásban; 

 A családorvosi ügyelet. 

3., „klinikai” témák: 
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Ebben a csoportban azok, az egyes konkrét betegségekkel, szervrendszerekkel, foglalkozó témák 
kapnak helyet, melyek alapvetően más klinikai diszciplinák részét képezik, azonban a „szakmai” 
háziorvosi munka jelentős részét jelentik. A háziorvosi tevékenység speciális jellegzetességekkel 
bír, így családorvosi szempontból történő tárgyalásuk kiemelt jelentőségű. 

 Daganatos betegségek; 

 Kardiovaszkuláris betegségek; 

 Diabétesz mellitusz; 

 Hipertónia; 

 Addikciók; 

 Alvászavarok; 

 Depresszió és szorongás; 

 Infektológia; 

 Geriátria, fevő betegek; 

 Demencia; 

 Gyermekgyógyászat; 

 Pubertás, fogamzásgátlás; 

 Szülészet-nőgyógyászat; 

 Bőrgyógyászat; 

 Sürgősségi ellátás; 

 Szexuális úton terjedő betegségek; 

 Utazási medicina. 

4., Praxisgyakorlat: 

Mind a négy egyetem képzési programjában szerepel, a háziorvostan-szakképzés mintájára 
megszervezett, 1 oktató háziorvos – 1 orvostanhallgató felállásban történő praxisgyakorlat. 
Pécsett 2 hetes, míg a többi egyetemen 1 hét időtartamú. A debreceni egyetem kivételével, ahol a 
negyedévet követő nyári gyakorlat keretében zajlik, valamennyi képzőhelyen a szigorló év részét 
képezi. 

Összefoglalás: 

Összefoglalva elmondható, hogy a témák vonatkozásában nagyfokú hasonlóság figyelhető meg az 
egyes tanszékek között, azonban a hangsúlyok tekintetében jelentős különbségek vannak. 

 Látható, hogy valamennyi egyetemen, az „általános” orvosi készségeket fejlesztő kurzusok 
szervezésében a családorvosi tanszékek szerepet kapnak. Ez mindenképpen egy örömteli 
és megőrzendő, lehetőség szerint tovább erősítendő gyakorlatnak tekinthető. 

 Családorvosi témájú előadás, szeminárium valamennyi egyetemen a graduális képzési 
program részét képezi, azonban a tanszékek által meghirdetett kurzusok palettáját 
tekintve vannak különbségek. Szegeden kizárólag kötelezően választható kurzuson 
vehetnek részt a hallgatók, Budapesten a kötelező kurzusok mellett vannak választható 
kurzusok családorvosi témákban, míg a pécsi, illetve a debreceni egyetem rendelkezik a 
legtöbb választható kurzussal. (Meg kell jegyezni, hogy a kurzusok csoportosításában, 
elnevezésében, pl. elektív, szabadon választható stb., különbségek mutatkoznak az 
egyetemek között, azonban ez a lényeget nem befolyásolja, azaz hogy a hallgatóknak 
kötelező teljesíteniük az adott kurzust, vagy maguk döntik el, hogy felveszik-e.) 
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 Az oktatási formákat tekintve a nagy létszámú előadások mellett jelentős hangsúlyt 
kapnak a kiscsoportos, szeminárium jellegű, gyakorlati foglalkozások. Valódi gyakorlati 
oktatás a praxisgyakorlatok keretében történik, egy, illetve a pécsi egyetemen kettő héten 
keresztül. Továbbá a pécsi hallgatók egy hetes kommunikációs gyakorlaton is részt 
vesznek a praxisokban, így összesen három hetet töltenek háziorvosi praxisban. 

 Jelentős különbség figyelhető meg a „klinikai témák” mennyiségében. Míg Debrecenben, 
illetve Pécsett alig szerepelnek a tematikában, Budapesten nagyobb szerepet kapnak, míg 
a szegedi képzésben jelennek meg a leghangsúlyosabban. 

 A tematikákban fontos szerep jut a gyermekgyógyászati témaköröknek. Érthető módon, 
mivel a háziorvosi munka szerves részét képezi – főleg vegyes háziorvosi körzetben – a 
gyermekellátás is. A vidéki háziorvoslással kapcsolatos ismeretek viszont csak 
érintőlegesen, illetve nem minden egyetemen jelennek meg. Tekintettel arra, hogy a 
vegyes háziorvosi praxisok alapvetően vidéki településeken jellemzőek (habár jelenleg 
már Szegeden is működik vegyes háziorvosi praxis, és a házi gyermekorvosi 
humánerőforrás helyzetet ismerve feltehetőleg a jövőben egyre több városban állhat elő 
hasonló helyzet), így némi ellentmondás látszik a tematika aktuális összeállításában, 
melynek feloldása szükségszerű lenne. 

Felhasznált irodalom: 

Jelen alfejezet a B.V.1.2. eredménytermék felhasználásával készült. 

 

Áttekintés a háziorvos szakképzés rendeletben meghatározott programjának egyetemenkénti 
szabályozásáról 

A B.V.1.2. „A háziorvos szakképzés tananyagainak, gyakorlatának felmérése és értékelése” 
eredménytermék „V. A magyarországi háziorvosi rezidensképzés helyzete, főbb jellemzői” című 
fejezetében egyetemenként ismertetésre került a háziorvos szakképzés szabályozása, felépítése, 
főbb jellemzői. Az „V.5. Összefoglalás” című alpontban pedig az egyetemek közti hasonlóságok és 
főbb eltérések a követelményekben, illetve a licence vizsga és a szakvizsga követelményeiben 
mutatkozó eltérések. 

Jelen áttekintésben a fent említett összefoglalás folytatásaként, az egészségügyi felsőfokú 
szakirányú szakképesítés megszerzéséről szóló 22/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet által szabályozott 
kötelező gyakorlatokon belül, a négy egyetem között mutatkozó eltérő követelményekre 
szeretnénk rámutatni. 

„2. melléklet a 22/2012. (IX. 14.) EMMI rendelethez 

Szakorvosi alap-szakképzési programok 

14. HÁZIORVOSTAN 

1. Képzési idő: 36 hónap 

2. Képzési program: 

2.1. 28 hó törzsképzési program: 

a) 6 hó sürgősségi gyakorlat, benne: 
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aa) újraélesztési elméleti és gyakorlati képzés 

ab) halottvizsgálati és hatósági orvosi vizsgálattal kapcsolatos elméleti és gyakorlati képzés 

ac) tutor irányítása mellett háziorvosi ügyeletben részvétel 

b) 1 hó törzsképzési tanfolyamok 

c) 6 hó belgyógyászat 

d) 4 hó gyermekgyógyászat, benne: gyermekorvosi praxisgyakorlat 

e) 2 hó sebészet: 

ea) 6 hét általános sebészet 

eb) 2 hét traumatológiai szakrendelés 

f) 1 hó szülészet-nőgyógyászati gyakorlat: 

fa) 2 hét szülőszobai gyakorlat 

fb) 1 hét terhesgondozás 

fc) 1 hét nőgyógyászat 

g) 1 hó neurológia 

h) 2 hó pszichiátria, benne: stresszkezelési és pszichoterápiás alapismeretek 

i) 5 hó családorvosi alapgyakorlat, ebből 2 hó a program elején töltendő le 

2.2. 8 hó szakgyakorlati képzés háziorvosi körzetben tutor irányítása mellett, ebben: 2 hó falusi 
praxisgyakorlat 

3. Szakvizsgára bocsátás egyéb feltételei 

A törzsképzési program befejezését követően részvizsga letétele, amely a szakgyakorlati képzés 
megkezdésének feltétele.”6 

 

Az alábbiakban azok a gyakorlatok kerülnek részletezésre, amikben eltérés található a négy 
egyetem képzési programján belül: 

Budapest: 

„6 hó sürgősségi gyakorlat, benne: 

 3 hónap gyakorlat II. vagy III. progresszivitási szintű egyetemi vagy oktató kórházi 
sürgősségi betegellátó osztályon, benne újraélesztési elméleti és gyakorlati képzés: 
halottvizsgálati és hatósági orvosi vizsgálattal kapcsolatos elméleti és gyakorlati képzés 

 1,5 hónap intenzív terápiás osztály 

 1 hónap mentő gyakorlat 

 tutor irányítása mellett háziorvosi ügyeletben részvétel 

 2 hét transzfúziós tanfolyam 

                                                      
6 22/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítés megszerzéséről. 
https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a1200022.emm 

https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a1200022.emm
https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a1200022.emm
https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a1200022.emm
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4 hó gyermekgyógyászat, benne: 

 2 hó gyermekgyógyászati osztályon 

 2 hó gyermekgyógyászati praxis, benne 

 1 hét gyermekgyógyászati szeminárium”7  

Debrecen: 

„6 hó sürgősségi gyakorlat: 

 2 hét transzfúziológia tanfolyam 

 1 hét korszerű elsősegélynyújtás tanfolyam 

 1 hónap OMSZ gyakorlat 

 1 hét halottvizsgálati és hatósági orvosi vizsgálattal kapcsolatos elméleti és 
gyakorlati képzés 

 4 hónap gyakorlat II. vagy III. progresszivitási szintű egyetemi vagy oktatókórházi 
sürgősségi betegellátó osztályon (ebben: 1 alkalom/hó tutor irányítása mellett 
háziorvosi ügyeletben való részvétel) 

4 hó gyermekgyógyászat: 

 3 hó gyermekgyógyászat gyakorlat 

 1 hó gyermekorvosi praxisgyakorlat” 8 

Pécs: 

Részletesen szabályozva van a képzés a PTE ÁOK Háziorvos szakképzés 2014–2017 című 
dokumentumban, melyből az összehasonlítás szempontjából fontosabbakat emeljük ki: 

„6 hó sürgősségi gyakorlat: 

 6 hét aneszteziológia és intenzív terápia 

 4 hét mentő gyakorlat 

 14 hét II. vagy III. progresszivitási szintű egyetemi vagy oktató kórházi sürgősségi 
betegellátó osztályos gyakorlat (benne 1 hét reanimációs képzés) 

6 hó belgyógyászat 

 2 hét infektológia 

 2 hét pulmonológia 

 2 hét geriátria, szakápolás 

 2 hét kardiológia 

 16 hét általános belgyógyászat fekvőbeteg osztály 

4 hó gyermekgyógyászat: 

 6 hét gyermekorvosi praxisgyakorlat 

 10 hét gyermekgyógyászati osztályon”9 

                                                      
7 Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Családorvosi Tanszék honlapja: http://csot.semmelweis.hu/ 

 
8 Háziorvostan törzsképzési program. Debrecen 
9  PTE ÁOK Háziorvos szakképzés 2014-2017.  

http://csot.semmelweis.hu/
http://csot.semmelweis.hu/
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Szeged: 

„6 hónap sürgősségi gyakorlat, benne: 

 2 hét transzfúziológiai tanfolyam 

 2x1 hét reanimációs elméleti és gyakorlati ismeretek 

 halottvizsgálati és hatósági orvosi vizsgálattal kapcsolatos elméleti és gyakorlati 
képzés 

 tutor irányítása mellett háziorvosi ügyeletben részvétel 

 1 hónap mentős gyakorlat 

 1 hónap sürgősségi osztály 

 1 hónap sürgősségi ambulancia 

4 hónap gyermekgyógyászat, benne: 

 2 hét intenzív osztály 

 4 hét sürgősségi ambulancia 

 6 hét általános osztály 

 4 hét házi gyermekorvosi rendelő” 10 

 

A fentiekből következik, hogy elsősorban a sürgősségi és a gyermekgyógyászati képzésben 
mutatkoznak különbségek. 

Intenzív osztályos képzés van Budapesten és Pécsett, Debrecenben és Szegeden nincs. Eltér a 
rendeletben meghatározott reanimációs és a halottvizsgálati képzésre szánt idő hosszúsága is. 
Budapesten és Pécsett például összesen egy hét, Debrecenben pedig külön-külön egy-egy hét. 
Mindegyik egyetemnél fontos része a képzésnek a sürgősségi osztályos és a mentő gyakorlat. 

A gyermekgyógyászati képzésen belül az osztályos és a praxisgyakorlat időtartamában vannak 
különbségek az egyetemek között, illetve Szegeden és Pécsett részletesen szabályozzák, hogy hol, 
mennyi időt kell eltölteniük a rezidenseknek az osztályos képzésük során. 

Egyedül a pécsi egyetemen van részletesen szabályozva a 6 hónapos belgyógyászat gyakorlat, a 
többi egyetemen nincs meghatározva, hogy milyen osztályon kell eltölteniük a rezidenseknek a 
képzési időt. 

 

V. A háziorvos helyzete, presztízse a magyar egészségügyi társadalomban. A 
képzés jelentősége  

A háziorvoslás szerepe, feladata az egészségügyi ellátórendszerben: 

Magyarországon körülbelül minden ötödik aktív orvos háziorvosként tevékenykedik. A több mint 
6000 háziorvos jelentős tömegbázist képez az orvostársadalmon belül.11  

                                                      
10 Szegedi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar, Szakképzés. Háziorvostan Szakképzési Lap.  http://www.med.u-
szeged.hu/oktatas/szakkepzesi-lapok/szakkepzesi-lapok-2013-150317 
11 Központi Statisztikai Hivatal 

http://www.med.u-szeged.hu/oktatas/szakkepzesi-lapok/szakkepzesi-lapok-2013-150317
http://www.med.u-szeged.hu/oktatas/szakkepzesi-lapok/szakkepzesi-lapok-2013-150317
http://www.med.u-szeged.hu/oktatas/szakkepzesi-lapok/szakkepzesi-lapok-2013-150317
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A Családorvosok Világszervezetének európai részlegének (WONCA Europe) és az Egészségügyi 
Világszervezet legfrissebb meghatározása szerint „a Családorvoslás önálló akadémiai és 
tudományos ágazat, mely önálló tananyaggal, kutatási területtel és bizonyítékokon alapuló klinikai 
tevékenységi körrel rendelkezik, mely klinikus szakmaként az alapellátás irányában orientált”.12, 13 
Jelen definíció erőssége, hogy a többi klinikai specialitás mellé rendeli a családorvoslást, valamint 
megjeleníti a társszakmákra is jellemző gyógyítás–oktatás–kutatás hármasát.  

A családorvoslás komplex működését számos kompetenciaelem, illetve jellemző foglalja össze, 
melyek a 2011-es önmeghatározásban és revízióban részletesen kifejtésre kerülnek. A 
törzskompetenciák szemléletes összegzésére alkalmas az ún. „WONCA tree” (1. ábra). 

 

 

1. ábra: A családorvoslás törzskompetenciája. A Svájci Alapellátó Orvosok Kollégiumának 
revíziója 2011. (Forrás: WONCA) 

 
A nemzetközi definíció mellett mindenképpen érdemes megemlíteni a háziorvoslás hazai, Dr. 
Andor Miklós nevéhez köthető meghatározását, miszerint „A háziorvoslás a medicina szituatív, 
helyzetspecifikus szakágazata, amely az egészségügyi szervezetrendszer munkamegosztásában az 
egyén, a család, egy lakosságcsoport elsődleges, személyes és folyamatos ellátásának, 
gondozásának kérdéseit foglalja magában, tekintet nélkül az egyén nemére, fajára, vallási 
hovatartozására.”14 Ezen definíció rávilágít a háziorvosi hivatás sajátosságaira, feladataira, 
melynek részletes bemutatása a Háziorvosi Hatásköri Listában (HHL) történik meg. Ezen 
dokumentumban foglaltak segítségével meghatározható a háziorvoslás helye, feladata a hazai 
egészségügyi ellátórendszeren belül. 

                                                      
12 The European Definition of general practice/family medicine. 
www.globalfamilydoctor.com/PDFs/Definition3rdEd2011WithRevisedWoncaTree.pdf 
13 Családorvoslás helye, alapelvei, sajátosságai Főszerkesztő: dr. Kalabay László, Semmelweis Egyetem Budapest, 2012. 
14 Családorvoslás helye, alapelvei, sajátosságai Főszerkesztő: dr. Kalabay László, Semmelweis Egyetem Budapest, 2012. 

http://www.globalfamilydoctor.com/PDFs/Definition3rdEd2011WithRevisedWoncaTree.pdf
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A HHL alapján a háziorvos alapfeladata az egyén, a család, és az őt választó népesség elsődleges, 
személyes, folyamatos ellátása. Feladatát háziorvosi praxis keretében végzi. A háziorvosnak 
törekednie kell, hogy praxisa a páciensek egészségügyi ellátással való kapcsolatba lépésének 
elsődleges helye legyen a definitív ellátásra, valamint feladata a szükséges szakellátás 
igénybevételének koordinálása. A folyamatos ellátás, és speciális orvos–beteg kapcsolat révén 
kiemelt szerepe van a prevenció, illetve a rehabilitáció terén.15  

A családorvosok célirányosan kiképzett, a szakma elméletét elsajátító és a szükséges gyakorlatot 
megszerzett szakorvosok, akik személyesen gyakorolják hivatásukat, elsődlegesen a páciensek 
adottságaitól független folyamatos és minden egészségügyi problémára kiterjedő ellátást.16  

A háziorvos presztízse: 

A jelentős háziorvosi tömegbázis, valamint a jól definiált, specifikus szakmai tartalom ellenére 
mind a háziorvoslás szakmai elismertsége, mind társadalmi presztízse elmarad a legtöbb egyéb 
orvosi specializációétól. A háziorvosi szakma presztízse a laikus közösség, az orvostársadalom, 
valamint az orvostanhallgatók körében egyaránt alacsonynak mondható.17 

A társadalom jelentős részének érthető módon nincsenek részletes információi a háziorvosi 
tevékenységről, így sokszor közvetett információkból, nem megbízható forrásokból tájékozódnak. 
A közvetett, illetve közvetlen tapasztalatok sok esetben az egészségügyi ellátórendszer egyéb 
szegmensei által vagy egyéb tényezők által is meghatározottak, így nem adhatnak objektív képet a 
háziorvosi rendszer működéséről. A pálya bemutatása a szélesebb rétegek felé jelenleg nem 
működik kellő hatásfokkal. Ennek fejlesztése, illetve általánosságban az egészségügyi 
ellátórendszer felépítésének, működésének a lakossággal történő megismertetése, segítené a 
rendelkezésre álló erőforrások hatékonyabb felhasználását, így magasabb színvonalú, 
költséghatékonyabb ellátórendszert eredményezne. 

A háziorvosi munkával kapcsolatos ismeretek korlátozott mértéke az egyéb specializáció területén 
tevékenykedő kollégák körében is fellelhető. Ennek oka részben az ellátórendszer különböző 
szintjei, elemei közötti korlátozott kommunikációban, részben pedig képzési sajátosságokban, 
melyekről a későbbiekben részletesen lesz szó, keresendőek. A nem háziorvostan szakirányú 
posztgraduális képzésben egyáltalán nem vagy alig jelenik meg, ezáltal a szakellátásban dolgozó 
szakorvosok jelentős része minimális alapellátással kapcsolatos ismeretekkel, tapasztalatokkal 
rendelkezik. Ez az ismerethiány megnehezíti az ellátórendszerben különböző helyet elfoglaló 
kollégák közötti kommunikációt és együttműködést. Ennek feloldása részben a kizárólag 
diszciplínák közötti aktív párbeszéddel, egymás szakterületének kölcsönös megismerésével 
valósítható meg.  

Az alapellátás fenntarthatósága szempontjából kiemelt jelentőségő az orvostanhallgatók 
megismertetése a háziorvosi pálya sajátosságaival. A „jövő orvosainak” vélekedései igen pontos 
előrejelzést adhatnak arról, hogy milyen lesz a háziorvoslás utánpótlása, illetve társszakmák általi 
elismertsége a jövőben. Éppen ezért érdemes áttekinteni a Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet 
megbízásából az SH/8/1 számú “Egészségügy forrásainak felhasználásával népegészségügyi 
fókuszú alapellátás-szervezési modellprogram Virtuális Ellátó Központ támogatásával” című 

                                                      
15 A Nemzeti Erőforrás Minisztérium szakmai protokollja a Háziorvosi Hatásköri Listáról – Egészségügyi Közlöny LXI. évfolyam 7. szám, 1317 – 1378.o. 
16 A háziorvoslás 2017-es jelen- és jövőképe, hazai és újszerű nemzetközi megoldások a törzskarton megújítások fényében. Prof. Dr. Varga Albert, 
Prof. Dr. Hajnal Ferenc, Dr. Nagyvári Péter, Dr. Ágoston Gergely SZTE ÁOK Családorvosi Intézet és Rendelő, Alapellátás Fejlesztési Modellprogram 
17 Záró értékelés verzió 02. WP-08 2017. június Alapellátás-fejlesztési modellprogram SH/8/1. - http://www.alapellatasimodell.hu 

http://www.alapellatasimodell.hu/
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projekt keretében a Rubenza Kft. által megvalósított „Kutatás és kérdőíves felmérés háziorvosi 
presztízsnövelés megalapozásához” című kutatás eredményeit.18 A fenti projektben a hazai 
orvostudományi képzést és háziorvos szakképzést folytató egyetemek, (Debreceni Egyetem, Pécsi 
Tudományegyetem, Semmelweis Egyetem, Szegedi Tudományegyetem) graduális orvosképzésben 
és szakorvosképzésben alapellátással, háziorvoslással kapcsolatban folytatott gyakorlat 
feltérképezésére került sor, azt követően, hogy az oktatott tárgyakra, az oktatási anyagokra, az 
oktatásban részt vevőkre – beleértve az oktató praxisokat, az oktató háziorvosokat – a szakmai 
gyakorlatokra, a hallgatói részvételre, a hallgatók és a rezidensek visszajelzéseire vonatkozóan 
információgyűjtés történt. 

A felmérés főbb üzenetei a háziorvosi pálya presztízsével, a pályaválasztási motivációkkal 
kapcsolatban a következők: 

● Mind az orvostanhallgatók, mind a rezidensek szerint nagyon rossz a háziorvosi szakma 
presztízse, akár a laikus közösség, akár az orvostársadalom, akár az orvostanhallgatók 
körében. A háziorvosi szakma általánosságban véve meglehetősen alacsony presztízse 
valószínűleg csökkenti az ilyen pályát választani kívánó orvostanhallgatók számát. A 
vizsgálatban résztvevők körében a háziorvosi szakma mint lehetséges pályaválasztás igen 
csekély mértékben van jelen, ezt a pályát biztosan választók aránya elhanyagolható. Sok 
esetben az ebben az irányban döntő hallgatók sem azért választják a háziorvoslást, mert 
háziorvosok szeretnének lenni, hanem azért, mert nem szeretnének más szakterületen 
dolgozni, vagy családi kötődésük van a terület iránt. 

● A hallgatók nagy része egyetért abban, hogy a családorvoslás mint szakma alulreprezentált 
az egyetemi kurrikulumban, több családorvoslással kapcsolatos gyakorlatot szeretnének 
látni. Az orvostanhallgatók jelentős része nem rendelkezik pontos képpel a háziorvosi 
pályával kapcsolatban, amihez a graduális képzésben való alulreprezentáltság is hozzájárul. 

● A háziorvosi pályával kapcsolatos személyes tapasztalatok sok esetben, közvetetten, 
szakellátó helyen töltött gyakorlatokból erednek. Sajnálatos módon a szakellátásban 
dolgozó orvoskollégák gyakran minősítik negatív, degradáló módon a háziorvosokat, és ez 
talán a legerősebb előítélet-formáló erőnek tekinthető. 

● Az igazán valódi, személyes tapasztalat a háziorvosi praxisokban eltöltött gyakorlat a 
graduális és a rezidens képzés különböző évfolyamaiban. Az ezeken résztvevők vegyes, de 
inkább pozitív tapasztalatokról számoltak be, és elmondható, hogy szinte mindenkinek 
voltak pozitív tapasztalásai, történetei, ám a negatív percepcióik erőssége miatt ezeket 
tekintették kivételeknek.  

● A negatív percepciók egy másik forrása a háziorvosi képzésnek, illetve a háziorvosi 
képzésben részvevőknek tulajdonított szakmai színvonal. A hallgatók túl rövidnek tartják a 
rezidensképzést, de még a megkérdezett rezidensek is szívesen fogadnának egy öt éves 
képzési rendszert. A hallgatók valamennyi egyetemen túl engedékenynek látták a 
háziorvoslással foglalkozó tantárgyak számonkérését, és olyan témákat láttak a képzésben, 
amelyet feleslegesnek tartottak a graduális rendszerben. Összességében a képzés 
színvonalával kapcsolatos percepciók úgy szűrődtek le számos orvostanhallgató számára, 
hogy azok választják azt, akik nem szeretnek tanulni, vagy akiknek nem jók az eredményei, 

                                                      
18 Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet SH/8/1 sz. „Egészségügy forrásainak felhasználásával népegészségügyi fókuszú alapellátás-szervezési 
modellprogram Virtuális Ellátó Központ támogatásával” projekt - „Kutatás és kérdőíves felmérés háziorvosi presztízsnövelés megalapozásához” 
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akik „meg akarják úszni” a képzést. Ez az asszociációs kör összekapcsolódott a háziorvosi 
munkának tulajdonított alacsony munkaterheléssel, és a kettő együtt egymást alátámasztó 
előítéletkört alkotott. A negatív percepciókat erősíti a háziorvoslás iránt nem érdeklődő 
orvostanhallgatók körében, hogy alacsony munkaterhelést feltételeznek a háziorvosi 
munkában és tanulmányokban. 

● Szintén a negatív percepciók erősödését segíti, illetve nem gátolja azok terjedését a 
központi szakmai példaképek hiánya. Egyéni példaképek léteznek ugyan, de ők 
leggyakrabban egy-egy rezidens tutorai, az orvostanhallgatók számára ilyen jellegű 
tapasztalás nem áll rendelkezésre. Mindeközben más szakterületeken a gyakorlatvezetők 
sokszor pont ilyen példaképként jelennek meg egy vagy akár több évfolyam számára.  
 

Javaslatok a háziorvosi pálya presztízsének növelésére: 

● Az alapellátásra mint szakmára fordított marketingjellegű tevékenységek fokozása 
szükséges. A megfelelő marketing folytatásához meg kell határozni azon célcsoportokat, 
akik különböző motivációkból kezdik el a rezidens-képzést (pl. családcentrikus személyek, 
hierarchiát elutasító személyek, háziorvosi családi háttérrel rendelkező személyek), és 
specifikusan számukra kidolgozandó egy olyan lista, amely kiemeli számukra az előnyöket. 
Kiválaszthatóak további célcsoportok is (pl. magas szakmai érdeklődésű hallgatók), akik 
számára olyan előnyök mutathatóak be, amelyek jelenleg nem magától értetődőek (pl. 
egyéni tutor a képzésben).  

● Olyan helyi vagy központi példaképek bemutatása, akik akár a hallgatók, akár a rezidensek, 
de akár a társszakmák képviselői számára követendő példák, a „háziorvoslás arcai” 
lehetnek. Az ő személyes történetük vonzóbbá teheti a pályát a medikusok számára. 

● Az oktatás kiemelt jelentőségű a háziorvosi pálya hiteles bemutatása szempontjából. Reális 
képet adva, az érdeklődő hallgatók háziorvosi pálya irányába történő terelésével 
közvetlenül, míg a szakellátásban elhelyezkedő orvosok ismereteinek növelésével, ezáltal 
eredményesebb interdiszciplináris együttműködések kialakításával, közvetve lehet 
hozzájárulni az alapellátás hatékonyabb működéséhez.  

● A szakma presztízsének javítása érdekében szükség lenne a társszakmák képviselőiben 
tudatosítani, hogy az általuk átadott negatív információk az alapellátással kapcsolatban 
súlyosan rombolják a későbbi szakmaközi bizalmat, és előítéleteket építenek.  

● Az alapellátás graduális képzésben való hangsúlyosabb, gyakorlatorientált megjelenése 
hasznos lehet. A graduális képzés számonkérésének szigorítása esetleg elijeszthet ugyan 
hallgatókat, de más hallgatók számára viszont kifejezetten vonzó lehet, és emelheti a 
képzés rangját az egyetemeken belül.  

● A rezidensképzésen résztvevő vagy háziorvoslás iránt érdeklődő hallgatók kutatási 
kedvének facilitálása hozzájárulhat az alapellátás színvonalának, valamint presztízsének 
növekedéséhez egyaránt. 

● A rezidens képzés hosszának 5 évre való emelése mind a félelmek leküzdésére, mind a 
negatív percepciók elleni küzdelemre alkalmas lehet. Ezen javaslat alternatívájaként 
megfontolandó lehet a kistelepülési praxis működtetését önálló, speciális területként 
tekinteni a háziorvosláson belül (akár licenszvizsga formájában), és ezt ráépíteni a 
hároméves képzésre. A kistelepülési praxisok működtetése egyébként is egy kézenfekvő 
„marketing” területe lehet a háziorvoslásnak: különösen nehezített körülmények, rossz 
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felszereltség és szakmai háttér nélkül kell helytállni olyan környezetben, ahol a betegek 
egészségtudatossága alacsony, általános egészségi állapota rossz. Egy ilyen munka olyan 
nagy szakmai kihívást jelenthet, ami önmagában vonzó lehet kiváló, és nagy önbizalommal 
rendelkező orvostanhallgatók számára – az ő csatlakozásuk a háziorvosképzéshez pedig az 
egész képzés színvonalát emelheti.  

● A praxisközösségek egy vágyott, és nagyon pozitívnak látott kezdeményezésnek számítanak 
a hallgatók és a rezidensek körében, mind a magasabb szakmaiság elérése, mind az 
inspiratív környezet, mind a biztonságot nyújtó kollegiális háttér szempontjából. A 
praxisközösségek, azok létrehozása, elérhetősége, a hozzájuk való csatlakozásról szóló 
információ javíthatja mind a rezidensképzés választására, mind a rezidensképzést elvégzők 
körében a praxis elkezdésére való hajlandóságot. A hallgatók és a rezidensek jelenleg 
nagyon pozitívak és bizakodóak a praxisközösségekkel kapcsolatban, ezért valószínűleg jól 
aktivizálhatóak eme cél érdekében.  

 

Elmondható, hogy mind az egészségügyön belül, mind a társadalom szélesebb körében jelenleg 
hiányzik a háziorvosi pálya kellő megbecsültsége. Az ezen való változtatás nemcsak a háziorvosok 
számára fontos, hanem az egész egészségügyi ellátórendszer fenntartható működése 
szempontjából, így kijelenthető, hogy az alapellátás megfelelő presztízsének megteremtése 
össztársadalmi érdek. 

 

VI. Összefoglalás 

A B.V.1.3. eredménytermék megkonstruálását munkacsoportunk kiemelkedő jelentőségű 
kihívásnak tekinti. Ebben az eredménytermékben fog sor kerülni azon képzési fejlesztési irányok 
meghatározására, melyek a következő hónapok során munkánk alapját fogják képezni. Bízunk 
abban, hogy az EFOP 1.8.0. valóban egy új, a jelenleginél nagyobb hatékonyságú gyógyító-
megelőző tevékenységet lehetővé tévő alapellátási rendszer alapja lesz, ebben pedig kiemelt 
jelentőségű az alapellátási dolgozók, közöttük pedig különösen a háziorvosok képzése.  

Az eredménytermék elkészítése során a 2017 utolsó hónapjaira tervezett munkafolyamat a 
háziorvos képzés szervezeti - infrastrukturális jellemzőinek kialakulásának, jelenlegi helyzetének 
feltérképezésére irányult. Bemutattuk a képzés szempontjából központi szerepet játszó négy 
családorvosi tanszék történetét, a jelenlegi szervezeti–működési felépítés hasonlóságait és 
különbözőségeit. Rámutattunk a képzési utánpótlási problémákra, a háziorvos szakma nem 
megfelelő presztízsére, a rendszerbe belépést tervező fiatal kollégák feltételezhető 
ambivalenciáira. 

Az elkövetkezőkben egy olyan képzési rendszer kidolgozásán fogunk fáradozni, amely alkalmas lesz 
a jelenlegi problémák jelentős részének kiküszöbölésére, egy valódi szakmai és emberi sikerekkel 
kecsegtető, megfelelő presztízsű háziorvosi életpályamodell megalapozására. 

 

 


