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Tárgy: Központi orvosi ügyeletről tájékoztatás 
 
 
Érintett bizottság: Humánpolitikai Bizottság 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület/Bizottság! 
 
 
A Pest Megyei Kormányhivatal Gödöllői Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete 
(továbbiakban: ÁNTSZ) megkereste Kistarcsa Város Önkormányzatát a Delta Országos 
Katasztrófa Mentő Csoport (továbbiakban: Szolgáltató) működésével kapcsolatban. 
Az ÁNTSZ 3 esetben ellenőrzést végzett a Szolgáltatónál és az egészségügyi szolgáltatások 
nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X.20.) ESzCsM 
rendelet 2.§- és a 2. számú melléklete alapján az ellátott terület lakosságszáma szerint az 
ügyeleten 2 fő megfelelő képesítésű ügyeletes orvost kell biztosítani a biztonságos sürgősségi 
ellátáshoz.  
„2.§ Az egyes egészségügyi szolgáltatásokhoz szükséges személyi és tárgyi feltételek (a 
továbbiakban: minimumfeltételek) meglétét az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító 
működési engedély kiadásakor és az egészségügyi szolgáltató működése során folyamatosan 
biztosítani kell.” 

 
 
„2. sz. melléklet 

SÜRGŐSSÉGI BETEGELLÁTÁS 
 
Központi ügyelet Szakmakód: 4601  
 
Központi ügyeleti ellátás 
Központi ügyelet: a kórházon kívüli sürgősségi ellátás végzésére létrehozott egység, amely 
több háziorvosi körzet lakosságának folyamatos vagy meghatározott időben történő 
alapellátási szintű sürgősségi ellátását végzi az adott területet ellátó mentőszolgálattal 
együttműködve. 
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Személyi feltételek:  

1. Szakorvos/nem szakorvos [a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi 
tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben előírt feltételekkel] 40 000 
ellátandó lakosságszámig 

1 

40 001-200 000 között ellátandó lakosságszám esetén + 1 

200 000 ellátandó lakosságszám felett 

Amennyiben a kórházi sürgősségi osztály és az alapellátási ügyelet egy belépési 
ponton, azonos telephelyen működik, és azonos működtetővel végzi a 
tevékenységeket, akkor a +1 fő biztosítása alól mentesül. 

+ 1  

2. Szakdolgozó  

Ápoló (OKJ)/körzeti ápoló/körzeti, közösségi szakápoló/felnőtt 
szakápoló/mentőápoló/diplomás ápoló/egyetemi okleveles ápoló/mentőtiszt 

200 000 ellátandó lakosságszám felett 

 

1 

+ 1 

3. Egyéb 

Gépkocsivezető  

 

1” 
 
A vizsgálat megállapította, hogy a Szolgáltató vasárnap kivételével csak 1 fő ügyeletes orvost 
alkalmaz, továbbá a beosztott orvosok sem mind alkalmasak a feladat ellátására a 
továbbképzéseiket tartalmazó közhiteles nyilvántartás alapján.  
Az ÁNTSZ a Szolgáltatót nyilatkozattételre szólította fel és az Önkormányzatnak 
tájékoztatást küldött, mivel felmerülhet a Szolgáltató engedélyének visszavonása is. 
 
A képviselő-testület 2015. áprilisi ülésén úgy döntött, hogy a központi háziorvosi ügyelet 
biztonságos, jogszerű ellátása érdekében felkéri a polgármestert, hogy a Delta Országos 
Katasztrófa Mentő Csoportnál felmerült, ÁNTSZ által jelzett hiányosságra tekintettel 
fogalmazza meg Kistarcsa Város Önkormányzat számára igénybe vehető, optimális 
megoldási javaslatot a 2015. júniusi képviselő-testületi ülésre. 
 
A Delta Országos Katasztrófa Mentő Csoport gazdasági vezetője, Agócs Gábor arról 
tájékoztatott, hogy szervezetük több új orvossal kötött szerződést és helyi háziorvosokat is 
bevonva sikeresen megoldotta az orvos problémát. Mindent elkövetnek, hogy a jövőben ne 
forduljon elő hasonló probléma. 
 
 

Határozati javaslat 
Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a központi háziorvosi ügyelet 
ellátásával kapcsolatos tájékoztatást elfogadja. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Solymosi Sándor polgármester 
 
A határozat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
 
Kistarcsa, 2015. június 10. 
 
  Solymosi Sándor 
  polgármester 
 


