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A Magyarországon végbement rendszerváltásnak egyenes következ-
ménye volt a Honvédelmi Minisztériumban, a Maryar Honvédségnél
meghozott szervezet változtatási és létszámcsökkentési intézkedések so-
ra, mely intézkedesek jelentősen érintették az egészségügyi szolgálatot
is. Az intézkedések következtében a Ma5rar Honvédség Egésxégügyi
Szolgálatfőnökségének létszáma oly mértékben lecsókkent, hogy ezzsl
a létszámmal lehetetlennévált a szolgálati alárendeltségbe tattoó egész-
ségügd szervezetek operatív és a Maryar Honvédség egészségügyi szol-
gálatának teljeskörű szakmai irányítása.

A Maryar Honvédség egeszségügyi szolgálatára háruló béke és vé-
delmi feladatok igényelték egy egészségűgyi középirányító szervezet lét-
rehozását, melynek szervezeti, személyi, anyagi feltételei lehetóvé teszik
a Magyar Honvédség Egészségügi Szolgálatfónökég katona- és szak-
mapolitikai irányítása mellett a központi tagozatba tartoá béke és vé-
delmi egészségügyi szervezetek operatív vezetését, a csapattagozatba
tartoó egészségügyi anyagok biztosítását. Mindezek fi gyelembevételé-
vel, a Maglar Honvédség vezérkari fónökének, a Maryar Honvédség pa-
rancsnoka elsó helyette§ének 1990_ben kiadott intézkedése alapján
1990. augusztus 1-vel felállításra került a megszűnó Hátországi Egész_
ségügyi Alakulatok Parancsnokága MH HEAP/ bázisán a MH Egész-
ségügyi Szolgála tfónökség középirányító szerveként a Magyar
Honvédség Egészségüryi Intézetek Főigazgatósága ltovábbiakban MH
EIF/.

l Dr. szedresi István orvos alezredes, MH Egészé8ütyi lotézetek Fói8azgató6á8a, Egé§zsé808yi
o§uÁlyvezetó
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1J Az MH EIF jogállása és rende|tetése

A Maryar Honvédség Anyagi-Technikai Fócsoportfőnökének MH
Pa_rancsnokhelyettesl l2|ll992.sz. intézkedése haíározza meg az MH
EUSZF-ség és MH EIF feladatait és jogkörét, majd az MH EUSZF - az
ATFCSF+őI kapott felhatalmazás alapján - a 761 1992_sz. intézkedésében
részletes szabályozását adja azMH EIF feladat ésjogkörének, mely alap-
ján az MH EIF az MH EUSZF-ség szolgálati és szakmai alárendeltségé-
ben, annak hadtestparancsnokság szinttel azonos döntéselókészítő és
végrehajtó szerve.

Az MII EIF rendeltetése a MH Parancsnokság általános érvényú in-
tézkedései és egyéb szabá|yzói, az.állami egészségüryi szolgálat vonatko-
á rendeletei, valamint az MH EUSZF által kiadott intézkedések szerint
az a|ábbialc

- az MH egészségügyi szolgálat központi rendeltetésű intézetei
é§ szervei tevékenpégének koordinálása, harckészültségének, mozgósí-
tásának és védelmi feladatokra történó felkészítésének folyamatos biz-
tosítása.

- az MH ryógyintézeteiben dolgozó MH főszakorvosok bevoná-
sával a glóryító-megelóző ellátás szakorvosi irányítása,

- a felüIvizsgálati tevékenpég szakmai feltételeinek biztosítása,

- a tudományos kutatás művelése és az intézeteknéI folyó tudo-
mányos munka összehangolása,

- a közegésxégüryi-járványügyi feladatok követelményszintű
végrehajtásának segítése,

_ .. a győglítő intézetek finanszírozásának és gazdálkodásának az
MH EUSZF által jóváharyott rendben történő végzáe,

- a szolgálat éves költségvetésének meghatározottak szerint tör-
ténő előkészítése és jóváhagyás utáni bonyolítása,

- a c§apat- és intézeti tagozatok központi beszerzésű egész-
ségüryi anyagokkal és technikával való ellátása,
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_ az eEeszségügyi technika fejlesztésével összefüggő feladatok
végrehajtása.

2J Az MH EIF a|apvető feladaíai

Az MH EIF alapvető feladatait az MH EÜSZF idéZett intézkedése
szabályozza. A íeladatok - melyek a szervezet szerte ágazó tevékenységé,
re, középirányító, döntéselökészító és végrehajtó szerepére utalnak - hat
fócsoportba somlhatólc

a./Harckészültség, mozgósítás és védelmi feladatokra történó felké-
szítés.

b.lvezeíe§, irányítás.

c./ Gyógyító-megelőző és gondozói ellátás.

d./Tudományos kutatás.

e.l Képza, továbbképzés és szakkiképzÁ.

f./ Gazdálkodás és anyagellátás.

A szolgálatfónöki intézkedésben meghatározott feladatokat részle-
tesen tartalmazza az MH EIF jóváharyott Szervezeti és Működési Sza-
bályzata, besorolva a hat fócsoportba.

a./ Harckészültség mozgósííás és védelmi feladatokra történ6 fel-
készítés területén:

- A saját és "M" alárendeltjei HKSZ és "M" terveinek, illetve
részokmányainak kidolgozása, azok folyamatos naprakészségének bizto-
sítása.

_ Előkészíti, kidolgozza az MH EIF mozgósítási rendszerében
érintett ideiglenes szewezetek (SZMICS, MVCS, OMVCS) működésé-
hez szüIrséges személl és tárryi feltételeket, valamint biztosítja ezen
feladatok végrehajtásához szükséges késxég meglétét.

- Szervezi és végrehajtja az alárendeltségébe tartozó békében
élő, illetve "M" útján felállításra kerüló valamennyi egésxégüryi intézet
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és szervezet személyi állományának védelmi feladatokra történő felké_
szítését.

- Javaslatokat dolgoz ki a védelmi feladatok egészségüg5ri bizto_
sításánakjavítására és a tábori intézetek korszerűsítésére, disrlokációjuk
javítására.

_ Biztosítja az 'M" összekovácsoló kiképzáek és "M" parancsno-
ki foglalkozások tervezését és levezetését, továbbá reszt vesz minden
otyan HKSZ "M"-el kapcsolatos feladat végrehajtásában, amely az aIá_
rendelt szervezeteit érinti.

b./ Vezetés_irányítás területén:

_ Az érvényben lévő parancsok, utasítások és ajelen intézkedés-
ben foglaltak alapján, az MH Egészségügyi Szolgálat Szakmai Tanácsadó
Testületének javaslataira alapozott egészségüryi szolgálatfőnóki dőntés
szerint végzi az alárendelt intézetek és szervezetek munkájának irányí-
tá§át.

_ Javaslatokat tesz az MH EÜSZn-ség hosszú, közép- és róvid-
távú terveihez, igazodva az MH EÜSZF feladattervéhez, iniézkedései-
hez és a szervezeti fejlesztésekhez.

- Koordinálja és felüryeli az alárendelt egészségüryi intézetek és
szervezetek pénzüryi és személyüryi tevékenységét, válamint egész-
ségüryi anyagi-technikai gazdáIkodásának központi rendelkezések-sze-
rinti végrehajtását.

_ A rendelkeásére álló számítástechnikai feltételekre alapozva
végzi a gyógyító-megelóző ellátás értékelcsét, irányítását és a fejlesitését
segító egységes információs adatszolgáltatás rendszerének kidólgozását,
továbblejlesztését, valamint az egészségügyi statisztikaijelentesék, ada-
tok összesíté§ót, elemzó értékelését és az MH EÜSzF-séghez történó
felterjes_ztését. Számítógépes nyilvántartást vezet az MH égészségüryi
anyagaiól és technikai eszk zeiól. amelyet negedérrente a }IVK HDM'-
FCSFségen és az MH EÚSZF+egen ponimír -
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- Az MH EÜSZF-ség szakmai illetékességébe tartozó panaszü-.
gyeket és közérdekű bejelentéseket kivizsgálja és a véleményezett anya-
gokat döntésre felterjeszti.

- Az alárendelt intézetek és szewezetek fegyelmi helyzetét, pa-
naszüryeinek és közerdekű bejelentéseit összegzi.

_ Az MH EUSZF-séggel egreztetett, MH EUSZF által jőYáha-

ryott tewek alapján ellenőrzéseket bajt végre az alárendeltségébe tarto-
ó egészségüryi intézeteknél, szervezeteknél és "M" egészségüryi anyagi
bázisokon, továbba az MH Parancsnokság közvetlen katonai szervezetek
alapellátást végző egészségüryi szolgálatainál és a haderőnemi parancs-
nokságok alárendeltjeinél.

- Az alárendeltségébe tartozó egészségügyi intézetek és szerve-
zetek parancsnoki ellenőrzésének elókészítése és az abban történó rész-
vétel.

_ Az MH Anyagi-Technikai Fócsoportfőnökség által szervezett
felüryeleti, illetve váratlan eIlenőrzésekben való közreműködés, szakmai
résztervek kidolgozásával és szakellenőrök biztosításával.

_ Résztvesz az A|lami Egészségügyi Tartalék éves ellenőr-
zéseiben.

_ A REIET-ben meghatározott jelentések, elszámolások és be-
számolók kidolgozása, összegzése és felterjesztése.

c./ Gyógrító-megelőzó és gondozói ellátás területén:

_ A csapatoknál és intézeteknél folyó gyógyító-megelőű levé-
kenységek, továbbá az állategészségügyi szolgálat munkájának az MH
fószakorvosai által kidolgozott szakmai irányelvek kiadásával, valamint
a korszerű gyórydiagnosztikai eljárások bevezetésével történő segítése.

_ A Népjóléti Minisztérium vonatkozó irányelvei és az MH f&
szakorvosok szakmai állásfoglalása alapján javaslattétel a gyógyító meg-
előző ellátás korszerűsítésére.
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- Az MH hivatásos, továbbszolgáló, sor- és közalkalmazotti állo-
mánya egészségi állapotának folyamatos firyelemmel kísérése és érté-
kelése, a kórházi szűrővizsgálatok elókészítése, az adatok /alap és

szake|látás, eü. statisztikai adatok, betegforgalom, szűróvizsgálatok/ fel-
dolgozása, értékelése es eredményeinek jelentése.

- A hajózó állomány és a földi kiszolgáló személyzet ellátásának,
gondozásána\ a ROB és eryéb speciális üxgálatok végrehajtásának
elókészítése, illetve folyamatos figyelemmel kísérése, a feltételek bizto-
sítrása.

- Az állami, a HM és az MH Parancsno}ság szintű rendezvények,
értekezletek egésxégügyi biztosítási feladatainak előkészítése, végre-
hajtrásának megszewézde és ellenőrzése az MH EÜSZF-ség eseti ren-
delkezései szerint.

- A szanatóriumi és ryógyüdülói férőhelykeretek elosztása, a

külföldi ryógkezelésekre való beutalás koordinálása.

- A külföldi betegek ellátásával kapcsolatos operatív feladatok
a fogadókészség szakmai véleményezése, a betegek fogadásával kapcso
latos kötelezettségek teljesítése, ryórykezelésük helyének és várható
időtartamának naprakesz követése - végzé,se.

- A kórházak es szanatóriumok, továbtá a csapategészségügyi
szolgálatok működéséhez szükéges, MH EUSZF által jóváhagyásra

kerülő egészségüryi anyag és technika beszerzése é§ folyamatos biztosí-
tá§a.

- Az MH hivatásos, továbbszolgáló, sor- és közalkalmazotti állo-
mánya egészségügi felvilágosításával és egésxéges életmódra nevelésé-
vel kapcsolatos tevékenység segítése.

_ A közegészségüggyel és járványügglel, tovább á akötnyezstvé-
delemmel kapcsolatos feladatok végrehajtása feltételeinek biztosítása.
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d./ A tudományos kutatás területén:

- Az MH Katonaowosi Kutató Központ, MH EÜSZF által jóvá-

has/ott kutatá§i terve alapján a szolgálat felkészítésével, fejlesztésével
OsJáttiggő előterjesztés tervezeteknek, az alapkutatá§i tudományos
munka eredményeinek és különböző ryakorlatok tapasztalatainak átte-

kintése, feldolgozása és vélcményezése.

_ A katonaegészségü5li szempontból fontos védelmi és kataszt-

rófa körülmények között létrejövő károsodásokat, kóros állapotok kifej-
lódése eryes kérdéseinek kisérletes és humán anyagon történó üzsgálata.

- Összefoglaló jelentések készítése a végzett tudományos mun-

káról es az elért tudományos eredmények hasznosításáról.

_ A publikációs tevékenység, a tudományos és a szakterületen
folyó aspiránsképzes, valamint a hazai és nemzetközi tudományos tevé-
kenység folyamatos figyelemmel kisérése, eredményeinek hasznosítása.

* A nemzetkózi katonaegészségüryi tudományos tevékenység
elemzése és megvitatása, javaslattétel az elért eredmények hasznosításá-
ra.

- Aktív részyétel a Katonai és Katasztrófaorvostani Társaság
munkájában, tevékenységének támogatása.

- Tudományosértekezletek, konferenciákelőkészítése,leveze-
tésében történó közreműködés, tapasztalatok összegzése.

e./ Képzés, továbbképzés és szakképzés terűl€tén:

- Az MH Közepiskolai és Kollégiumi Fóigazgatósággal eryütt-
működve firyelemmel kiséri a HM ösztöndíjas orvostanhallgatók tanul-
mányi előmenetelét, a végzós HM ösztöndíjas hallgatók és a sorkatonai
szolgálatra bevonult orvosok, fogorvosok, ryógyszerészek és állatorvo-
sok kiképzésének megterveásét, annak felü§leletét és a sorhallgatók
csapatgyakorlatra történó elosztásának végrehajtását.
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_ A csapat- és kórházi orvosok, valamint fogorvosok és ryógysze-
részek főszakorvosi továbbképzésének előkészítése, megszervezése és
levezetésének segítése.

- A szakképesítések megszerzésével, a postgraduális képzéssel,
továbbá a szakmai hónapok letöltésével kapcsolatos tevékenység előké_
szítése és követése, a képzéseken való részvétel jóváharyásra történő
felterj esztése.

_ Előadók biztosításával közreműködik aZ orvostovábbképzó
Egyetem Egészségügi Főiskola bázisán végrehajtásra kerülő egész-
ségüryi tisztképzésben.

- Az MH EÜSZF áItal jóváhagyott tervek alapján az oTE Kato-
nai és Katasztrófaorvostani Únszék-iel .roro. 

"gytiit.űködésben 
az

MH egészségügyi szolgálat felkészítése a békében bekövetkező termé-
szeti és ipari katasztrófák egésxégügyi következményeinek felszámolá-
sára.

Naprakész nf lvántartás vezeté§e a honvédegészségü gi szo|gá-
latban dolgoó orvosokról, glógyszerészekrőI, fogorvosokróL és eryéb
felsófokú vegzettséggel rendelkezőkról.

f./ A gazdálkodás és anyagelláíás területén:

_-__ Az MH egészségügyi szolgálata szakmai programjára alapozott
gazdálkodásának tervezése, a végrehajtás koordinálása és ellenőriése, a
élhitelek felhasználásának elszámoltatása és beszámoltatása.

- Az Országos Társadalombiztosítási Főigazgatóság által finan-
szírozott intézeteknél javaslatot tesz az anyagi keretek haü elosztására
ós negyedévenként beszámol a gazdálkodásról.

- Az érvényben lévő intézkedések és utasítások alapján az MH
egészségügyi szolgálat /központi é§ csapattagozat, valamint társada-
lombiztosítás/ éves költségvetési tervjavaslatainak elkészítése, MH
EUSZF külön engedélyével az évközi módosítások és átcsoportosítások
végrehajtása.
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- Aközponti költségvetéshez kapcsolódó számszaki és sóveges
beszámoló jelentések elkészítése és felterjesztése,

_ Piackutatá§ az egészségüryi anyagokkal és technikával történő
ellátás éljából.

- Egészségüryi anyagok és az MH Egészségügyi Szolgálat Mű-
szerüryi Bizottsága javaslatára alapozott MIt EÜSZF döntés alapján a
technikai eszköztik beszerzése, tárolrása, azokkal az intézetekés csapatok
ellátása.

_ A békében és M útján megalakuló egészségüryi intézetek fe§/-
vernemi anyagokkal és szaktechnikával történő ellátásának koordinálrása
az elöljáró feryvernemi főnökégek és szolgálatok útján.

A Fóigazgatóság védetmi feladatok elrtndelóse esetén létsámában
b6vül és új szenezetl elemek lépnek bg eáltal létrejön a Fdlgazgató-
ságból az Egészségűgyi Intézetek Parancsnoksága.

Összességében a két és féléves múltra üsszatekintő szervezet, meg-
alakulása óta - a szervezési és gazdálkodás irányítási változások követ-
keztében - jelentós munkát végzett mind a tervezé§, mind a végrehajtás
területén. A Fóigazgatóság szervezete és feladatai még nincsenek teljes
összhangban, azonban az MH Egészségügyi Intézetek Fóigazgatósága
képes megfelelni a vele szemben támasztott követelményekne\ s azelöl_
járói intézkedések következtében, szewezete is állandóan igazodik a fel-
adatokhoz.

A MH EIF szervezeti felépítését és alárendelt szervezeteit az l.sz.
és 2sz vázlatok ábrázolják
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