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I. Előzmény 
 

Az EMMI Egészségügyért Felelős Államtitkársága Egészségügyi Fenntartói Tanács 
működtetését határozta el 2019. év őszén, melynek tagjai közé hívta a TÖOSZ-t, mint a 
települési önkormányzatok képviseletét ellátó szövetséget is.  

A különböző szakmai szervezetek, szolgáltatók és az önkormányzatok részéről az 
egészségügyért felelős irányító és finanszírozó szervek felé számtalan megkeresés érkezett 
az alapellátási ügyelet fenntartási és szervezési problémái, nehézségei miatt.  

A Fenntartói Tanács elmúlt év végi ülésén elhangzott, hogy mindezek alapján az 
Államtitkárság az alapellátási ügyelet, illetve az ügyeleti rendszer felülvizsgálatát, 
átszervezését tervezi (finanszírozás, szervezeti forma, jogi háttér, alapellátási törvény 
végrehajtási rendeletének megalkotása, praxisközösségek további erősítése), melyhez a 
fenntartó önkormányzatok álláspontját is figyelembe kívánja venni, ehhez kérte a TÖOSZ 
együttműködését.  

Tekintettel arra, hogy az alapellátási ügyeletek működtetése fenntartói oldalról az egyik 
legnehezebben megoldható feladat, ezért Szövetségünk kérdőívet bocsátott ki, hogy minél 
szélesebb körben felmérje és megismerje tagjai körében az alapellátási ügyelet 
fenntartásának helyzetét, és ennek birtokában tegyen javaslatot az EMMI államtitkársága felé. 

Kérdéseinkkel elsősorban arra kerestük a választ, hogy az önkormányzatok hogyan 
vélekednek az alapellátási ügyelettel kapcsolatos fenntartói, feladatellátási kötelezettségükről. 

Képet kívántunk kapni arról, mennyire terhes számukra az egyértelműen alulfinanszírozott 
ellátás fenntartása, milyen mértékben szükséges kiegészíteni a Nemzeti Biztosítási 
Alapkezelő (NEAK) által biztosított forrásokat a folyamatos működéshez. 

Felmérésünk legfontosabb célja volt megtudni, hogyan vélekednek a TÖOSZ-tagok az 
alapellátási ügyelet önkormányzati feladatkörben tartásáról, mit preferálnának a jövőben, 
amennyiben a feladat megfelelő finanszírozással, kellő támogatással bírna. 

Természetesen tudni szerettük volna a válaszadó települések összetételét, egyéb 
sajátosságait is, pl. lakosságszám, ügyeleti forma tekintetében, valamint a működés fenntartói 
szempontból történő megítélése. 

Szakmai kérdéseket csak áttételesen és szervezési oldalról szerepeltettünk, pl. ügyeleti idő, 
esetleges betegpanaszok, vagy akadozó ellátás szempontjai. 

Az alapellátási ügyeletek szakmai környezetére vonatkozóan is feltettünk néhány kérdést, pl. 
van-e elérhető gyógyszertár ügyeleti időben, együttműködnek-e a mentőszolgálattal, és 
amennyiben igen, milyen tapasztalataik vannak a közös szolgálatról. Szerettük volna azok 
véleményét is megismerni, akik még nem alakítottak ki közös diszpécser szolgálatot, vagy 
egyáltalán nem működnek együtt az mentőszolgálattal, hogyan vélekednének egy ilyen irányú 
átszervezésről, támogatnák-e azt. 

Tudakoltuk kórház és SBO esetleges meglétét az ügyelet helyszíne szerinti településen, 
továbbá annak az alapellátási ügyelettől való távolságát, számba véve a kórházak sürgősségi 
ellátásával kapcsolatos esetleges együttműködés lehetőségeit. 

A válaszadóknak a kérdőívben lehetőséget biztosítottunk véleményük, javaslataik kifejtésére 
is. 
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II. A kérdőív bemutatása 
 

A kiküldött 1600 kérdőívből 423 esetben (26,4%) kaptunk vissza választ, mely alapján 
a felmérés reprezentatívnak minősül. 

A kérdőív 26 kérdést tartalmazott, túlnyomórészt feleletválasztós formában, míg néhány 
esetben szöveges indoklást kértünk. 

Első blokkban (1-5 kérdés) tájékozódni kívántunk a válaszadó önkormányzatok 
nagyságrendjéről, az ügyeleti körzet lakosságszámáról, az ügyeletet működtetők jogi 
statusáról.   

Második blokkban (6-13) a finanszírozás formáira, a szükséges hozzájárulás mértékére 
kérdeztünk rá.  

Harmadik blokkban (14-23) a lakosság illetve a betegek szempontjából fontos működési 
feltételeket és más szakmai szolgáltatókkal (OMSZ, gyógyszertár, kórházi SBO) való 
kapcsolatot kívántuk megismerni. 

Végezetül, negyedik blokkban a fenntartói szempontból legfontosabb kérdéseket 
tettük fel (24-26), miszerint az önkormányzatok elégedettek-e a jelenlegi működési 
formával, kellő finanszírozás és feltételrendszer biztosítása mellett, továbbra is 
feladatkörben tartanák-e az alapellátási ügyeletet? Kértük továbbá, hogy részletesen 
fejtsék ki az ellátás fenntartásával kapcsolatos problémáikat, írják meg véleményüket, 
javaslataikat. 

A kérdésekre adott válaszok részletes feldolgozása, grafikai bemutatása, továbbá az 
önkormányzatok által tett javaslatok tételes összefoglalása a mellékletekben találhatóak. 
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III. A felmérés eredménye  
 

A felmérés alátámasztotta az ellátásban résztvevő valamennyi szereplő által jól ismert  
tényt, miszerint a háziorvosok magas életkora, az országosan tapasztalható 
orvoshiány, az alapellátási ügyeleti szolgálatok alulfinanszírozottsága, továbbá a 
gyakran ellenőrizhetetlen betegutak és párhuzamosságok  miatt a rendszer megérett a 
strukturális átalakításra. 

Az ügyeleti rendszer drasztikus és sürgős javításának szükségességével a válaszadók 
90%-a egyetértett, az átalakítás lehetőségeit illetően viszont megoszlottak a vélemények. 
Többen az OMSZ nagyobb szerepvállalását, mások járási szintű átszervezést 
javasoltak. 

Megoszlottak a vélemények a válaszadók körében arról is, hogy kellő támogatás és 
feltételrendszer biztosítása esetén szívesen vennék-e a továbbiakban is 
önkormányzati kötelező feladatként az alapellátási ügyelet megszervezését. 
(46%/49%) 

A kérdőívre adott válaszok – az ismert problémák mellett – számos további anomáliára is 
rámutattak. Az önkormányzatok több, figyelemre méltó javaslatot is megfogalmaztak, 
melyek jelen összefoglaló anyag egyes fejezetiben, továbbá az 1. sz. mellékletben 
részletezve is bemutatásra kerülnek.  

Megállapítható, hogy a válaszadók észrevételei, javaslatai, a levonható 
következtetésekkel együttesen alkalmasak arra, hogy a TÖOSZ kialakítsa 
véleményét és az EMMI felé továbbítsa azt.  
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IV. A válaszok összefoglaló kiértékelése 
 

1. Ügyeleti körzetek jellemzői 
 

A válaszadó települések lakosságszám szerinti aránya a tagi önkormányzatok település 
nagysága szerinti arányával körülbelül megegyező, mintegy 83,5%-ban 5000 lakos alatti 
településről érkezett vissza kérdőív. Az 5-10 ezer lakosú települések 6,9%-ban, 10-30 ezer 
lakosú városok 7,6%-ban szerepelnek, míg 30 ezernél nagyobb lakosságszámú város 2,1%-
ban van a válaszadók között. 

A válaszadók 58,6%-a járási központú ügyelettel, 27,2%-ban összevont ügyeleti 
központokban szervezte az ellátást, 8,7% járási határon átnyúló szolgálathoz csatlakozott és 
mintegy 5% egyéb módon, jellemzően önállóan oldja meg az ügyeleti ellátást. Több esetben 
a fennmaradó egykori kistérségek más szociális jellegű feladatokkal együtt, vagy önkéntes 
önkormányzati társulások keretében szervezték meg az ügyeleti szolgálat működtetését, 
fenntartását. 

Az ügyeleti körzet lakosságszáma rendkívül nagy szórást mutat, néhány ezertől 200 000 fő 
lakosig terjed, pár esetben még ennél is nagyobb giga körzetről számolt be a válaszadó 
önkormányzat. 

A válaszadók 51%-a külső szolgáltatóval, kiszervezéssel működteti az ügyeletet, 19%-
ban az önkormányzatok önállóan szervezik többnyire saját orvosaik bevonásával, 20%-
ban egészségügyi intézményt bíztak meg, míg 6,4% a praxisok szerződött orvosaiból 
alakult vállalkozásra bízta a működtetést. 

A fenntartó önkormányzatok 42%-ban szerződnek közvetlenül a finanszírozó Nemzeti 
Egészségbiztosítási Alapkezelővel, míg a válaszadók 57%-ában a külső szolgáltató a 
szerződő fél. 

 

2. Finanszírozás és önkormányzati támogatás 
 

Az elégtelen finanszírozás miatt, a fenntartó önkormányzatok kénytelenek a NEAK 
forrásokat kiegészíteni. A megemelkedett orvosbérek és szakemberhiány árfelhajtó 
szerepe, valamint az infláció és az eszközök amortizációja miatt az önkormányzati 
terhek egyre nőnek.  

Alig akad település, amely nem tesz hozzá a NEAK finanszírozáshoz, míg többségük 
teljesen különböző mértékben – sokszor erőn felül – kell, hogy hozzájáruljon az 
alapellátási ügyeletek fenntartásához. 

A leggyakrabban 100-200 Ft/lakos/hó mértékű hozzájárulással támogatják az 
önkormányzatok az ügyeleti szolgálatokat. Az önkormányzati támogatás több esetben 
100 Ft/lakos/hó alatt marad, de előfordul, hogy eléri az 500-600 Ft/lakos/hó mértéket is.  

Az esetek mintegy harmadában további támogatást is nyújtanak, elsősorban a működés 
székhelye szerinti gesztor önkormányzatok. Gyakran a kis számban előforduló, 0 Ft 
hozzájárulást jelző önkormányzatok is természetben pótolják a működéshez szükséges 
forrásokat, nevezetesen átvállalják a rezsiköltséget, megvásárolják a gyógyszereket, 
eszközöket, gépkocsit, és fizetik pl. a gépkocsivezetőt. Sokszor még a külsős ügyelős 
orvosok szállítását is vállalják, akár 100 km-es távolságból is. 

A kérdőív jellege nem ad módot a különböző mértékű finanszírozási igény okainak precíz 
feltárására, de jó megközelítéssel párhuzam vonható a települések/ügyeleti központok, 
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körzetek mérete, földrajzi megközelíthetősége, településszerkezete között. Minél kisebb 
lakosságszámú az ügyeleti körzet, jellemzően annál többet kell – általában lakosság 
arányosan – hozzátenni a 2013 óta változatlan mértékű NEAK finanszírozáshoz. 

Mivel a NEAK finanszírozás Ft/lakos összege és korrekciós szorzói évek óta változatlanok, 
(2006-ban, majd 2013-ban történt egy minimális korrekció) a lakosságszám alapján kapott 
finanszírozás peremvidékeken, kistelepüléseken még csökkenhet is a lakosságszám 
csökkenésével.  

A válaszokból kitűnik, hogy az esetek túlnyomó többségében (~95%) vegyes ügyeletek 
működnek. Néhány válaszadó jelezte, hogy a lakosság igényelné, de a gyermekellátás 
ügyeleti megszervezése – a szakemberhiányon túlmenően – további jelentős többlet 
hozzájárulást, terhet jelent az önkormányzatok számára. Külön gyermekügyeletet csupán 
néhány helyen, a nagyobb adóbevétellel rendelkező települések, vagy kórházzal történő 
együttműködés keretében tudnak működtetni az ügyelet székhelye szerinti településen, 
ezen esetekben is csak részleges ügyeleti időben van ellátás. 

Néhány önkormányzat jelezte azt is, hogy a fogorvosi ügyeleti ellátás megszervezése 
kevés figyelmet kap, miközben az is hasonlóan nehezen teljesíthető, vagy egyáltalán nem 
működik. 

A szolgáltatók csaknem fele (45%) már bejelentette a válaszadó önkormányzatok felé 
a 2020. évi többletforrás igényét, mely az emelést kérő szolgáltatók 40%-a esetében 20%-
ot meghaladó mértékű további többletfinanszírozási követelést jelent.  

Több önkormányzat 50-100%-os mértékű emelési igényről számolt be, mely a 
legdrasztikusabb mértékben a kisebb körzetek esetében történt. Többen jelezték, hogy 
nem képesek teljesíteni a szolgáltatók kérését, ezért az év folyamán várhatóan felmondásra 
kerül a szerződésük.  

További kedvezőtlen hatás, hogy az ügyeletek fenntartása során a társult  
önkormányzatok között financiális probléma miatt – attól függetlenül, hogy egyenlő vagy 
különböző mértékben fizetnek a közös ügyeleti szolgálat fenntartásáért hozzájárulást – az 
esetek mintegy 35%-ában feszültség keletkezik a tagok és a gesztor, valamint egymás 
között.  

A konfliktusok hátterében sokszor az igénybevétel különbözősége, a terület nehéz 
megközelítése miatti deficites kiszállások miatt fizetett hozzájárulás mértékével vagy a 
szolgáltatóval való elégedetlenség, néhány esetben valamelyik tag késedelmes fizetése, 
vagy annak megtagadása áll. 

A válaszadók közül – kettő kivétellel – más szereplő nem járul hozzá a működtetéshez, 
kizárólag az önkormányzatokat terheli a NEAK finanszírozással sokszor azonos, vagy 
azt meghaladó mértékű többlettámogatás biztosítása.  

 

3. Szakmai környezet 
 

A válaszadók háziorvosi körzeteiből 54%-ban vesznek részt saját háziorvosaik a központi, 
összevont ügyeleti szolgálatban, míg 28%-ban jellemzően nem, 18%-ban pedig 
egyáltalán nem vállalnak ügyeletet. Amennyiben részletesebben elemezzük a válaszokat, 
kiderül, ennél rosszabb a helyzet, hiszen az ügyeletet vállaló háziorvosok akár havi 1 
ügyelet vállalásával is letudhatják a szerződésben foglalt kötelezettségüket, mivel nincs 
meghatározva, hány esetben kell ügyeleti szolgálatot teljesíteniük havonta. 

A legfőbb probléma a válaszadók szerint az, hogy az önkormányzatok zsarolva érzik 
magukat, mivel nem tudják ügyeletre kötelezni a szerződött háziorvosaikat, mert akkor 
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félő, hogy elhagyják a körzetet. Ezért – legjobb meggyőződésük ellenére – általában inkább 
felmentést adnak számukra, és inkább kiszervezik az ügyeletet, azért, hogy ne 
veszélyeztessék a praxis ellátását. 

Az ügyeleti idő teljesen változatosan valósul meg, a válaszokból okkal feltételezhető, 
hogy gyakran holt idők vannak a háziorvosi rendelési idő, háziorvosi rendelkezésre állás 
és az ügyelet kezdete, vagy másnap reggeli vége és a rendelések kezdete között, vagyis 
nem valósul meg a folyamatosság az ellátásban. 

Az esetek több mint felében megfelelően, 16 órától reggel 8 óráig tart az ügyeleti szolgálat, 
de előfordul, hogy csak 17 vagy 18 órakor kezdődik, és reggel 7 órakor befejeződik, mivel a 
távolról érkező orvosok munka után indulnak ügyelni, illetve reggel igyekeznek vissza a saját 
munkahelyükre. Elvétve arra is akad példa, hogy pénteki napon már 13 órakor megkezdődik 
az ügyelet, de arra is, hogy különböző hétköznapokon különböző időpontoktól kezdődően, 
változó időtartamban szervezték azt meg. Külön probléma, illetve nem értelmezhető a 
folyamatos ellátás ott, ahol nincs betöltve a háziorvosi körzet, különösen, ha nincs 
minden nap, helyettesítő orvosi rendelés.  

Az ügyeleti szolgálatot biztosítók számáról nem minden esetben kaptunk pontos választ. 
Általában 1 orvos, 1 nővér, és 1 fő gépkocsivezető van egyidejűleg ügyeletben, de 
40 000 lakoson felüli lakosságszámra szervezett ügyeletek esetében – ha csak 1-2 fővel 
több lakos van, akkor is – a minimum feltételek ennél magasabbak. Több válaszadó leírja, 
hogy bár szükség volna rá, második orvost többnyire nem minden nap, és csak a 
tapasztalatok szerinti kiemelten forgalmas részmunkaidőben tudnak biztosítani a 
költségek és a szakember hiány miatt.  

A válaszadók 35%-a arról számol be, hogy nincs mindig orvos az ügyeletben.  

Feltehetően ez az arány a valóságban ennél magasabb, mivel sok válaszadó az 1 orvosos 
ügyeleteket is úgy értékelte, hogy mindig van jelen az ügyeletben orvos. A valóság az, ha az 
egy ügyeletes orvos kiszáll terepre, a visszatértéig természetesen orvos nélkül marad az 
ügyelet.  

A betegpanaszok nagy része is ebből adódik. (Pl. nem volt orvos a rendelőben; vagy nem 
akar kiszállni; beviteti a beteget; mentőt küldenek akkor is, ha nincs rá szükség; vizsgálat 
nélkül tovább utalják, stb.) Ezért ha van sürgősségi ellátás a közelben, gyakran egyenesen 
odamennek a betegek, gyorsabb és szakszerűbb ellátást remélve.  

Ott jeleztek kevesebb betegpanaszt, ahol saját orvosok adják az ellátást. Az idegen 
orvosok nem ismerik a betegeket (a betegek sem őket), ezért a bizalmatlanság is jelen van, 
mely gyakran nemcsak panaszt, de indokolatlan betegutakat és sok esetben indokolatlan 
igénybevételt is eredményez.  

Újabban és több helyen felmerülő probléma a szakdolgozó és gépkocsivezető 
alkalmazása is, mivel bérezésük nem emelkedett a kórházi szakdolgozói bérekkel 
párhuzamosan, és ezért inkább más szférában keresnek munkahelyet.  

Gyógyszertár mintegy 30%-ban biztosan elérhető az ügyelet helyszíne szerinti 
településeken, de tekintve, hogy a kérdés feltevése nem volt teljesen egyértelmű a 
válaszadók számára, feltételezhetjük, hogy ennél több helyen adnak ügyeletet a patikák, 
ugyanakkor ez egy orvosolandó helyzet. Konkrét esetleírásokat kaptunk arról, hogy a 
betegeknek gyakran másik településre, sokszor egészen másik irányba kell menniük 
gyógyszert kiváltani ügyeleti időben, mint ahol vizsgálatra jelentkeztek. 

Az Országos Mentőszolgálattal való együttműködés jelenleg 40% alatti a válaszadók 
között, annak ellenére, hogy ezt külön finanszírozással támogatja a NEAK.  

A válaszokból kiderül, hogy a mentőszolgálattal való együttműködést nem támogatják 
egyöntetűen az önkormányzatok, de ahol már bejáratott módon működik, ott többnyire 
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jó tapasztalatokról adnak számot. Az átszervezést támogatók szerint a 112-es hívószám 
biztonságát, mások szerint a diszpécserek szakmai alkalmasságát kell fejleszteni, és akkor 
jó megoldás lehet az OMSZ nagyobb szerepvállalása. Vannak a válaszadók között, akik a 
teljes alapellátási ügyelet OMSZ kezébe adását javasolják, míg mások elutasítják, akár csak 
a betegirányítás központosítását is. A válaszadók kb. 1/3-a szakmai kérdésnek vélte, nem 
érezte magát kompetensnek megítélni, vagy nem válaszolt. 

Az átszervezés másik lehetséges módja miatt érdeklődtünk az iránt is, hogy van-e kórház 
az ügyeletek közelében, és abban van-e sürgősségi ellátó osztály. Lényeges szempont az is, 
hogy az alapellátási ügyelet a kórház sürgősségi osztályához képest milyen távolságban 
található.  

Az ügyeleti helyszínek szerinti településeken mintegy 40%-ban található kórház, és ezen 
kórházak 40%-ában van sürgősségi osztály. Az SBO közelében 25%-ban 500 m-en belül 
található az ügyelet, mintegy 17%-ban 100 m-en belül. Úgy tűnik, ez nem túl nagyszámú 
azonnali lehetőséget rejt magában a fizikailag is egyesíthető ügyeleti formát tekintve.  

A válaszadók között már van az összevonásra is példa. Néhány esetben az SBO és 
alapellátási ügyelet kiváló közös együttműködéséről számolnak be, ugyanakkor más 
esetben előfordul, hogy a két ellátási szint között mindennaposak a konfliktusok. A triázs 
akadozik, és megfelelő protokollok híján vita van arról, hogy a szakellátás vagy az alapellátás 
hivatott ellátni a beteget. Az alapellátó ügyeletes orvos gyakran hatáskör hiányában terheli az 
SBO szakorvosait. 

Mindezek mellett ez egy támogatható működési forma lehet. (Akadt olyan polgármester 
is, akinek a kérdőív megválaszolása kapcsán vált világossá, hogy esetükben ez a forma jó 
megoldás lehetne.) 

 

4. Önkormányzatok feladatellátási kötelezettsége  
 

Végezetül a fenntartói szempontból legfontosabb kérdéseket tettük fel, miszerint 
elégedettek-e a jelenlegi működési formával, kellő finanszírozás és feltételrendszer 
biztosítása mellett továbbra is feladatkörben tartanák-e az alapellátási ügyeletet. Kértük 
továbbá, hogy részletesen fejtsék ki véleményüket, javaslataikat. 

A sok nehezítő körülmény ellenére 69% szerint az ellátás folyamatos, a működés 
megoldott, míg 31% szerint akadozik az ellátás, sok a betegpanasz.  

A véleménykutatás és a várható átszervezés szempontjából legfontosabb kérdésre a 
válaszoló önkormányzatok 49%-a úgy véli, hogy az alulfinanszírozott, önkormányzati 
feladatfinanszírozást nélkülöző alapellátási ügyelet szervezése kerüljön ki az 
önkormányzatok fenntartási kötelezettsége alól. A válaszadók többsége szerint – a 
finanszírozási problémákon túlmenően –, az önkormányzatoknál nincs meg a kellő szakmai 
felkészültségű apparátus a feladat ellátásához. Megfelelő szakmai rálátás, az árképzésre való 
ráhatás nélkül, országos szakemberhiány mellett nem a helyi önkormányzatoknál, hanem 
legalább járási szinten, állami kötelezettségvállalás mellett kívánatos szervezni az 
ellátást.  

A válaszadók 46%-a viszont úgy véli, hogy megfelelő feltételek mellett, azaz 
megfelelően megemelt finanszírozás, eszközpályázati támogatások, csökkenő 
önkormányzati terhek mellett továbbra is szívesen maradna gazdája a feladatnak.  
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V. A válaszadók által jelzett problémák összegzése 
 

 Az ellátási nehézség elsősorban a szakemberhiányban testesül meg 

Legnagyobb probléma az elöregedő háziorvosi kör, akik nem vállalnak, nem tudnak már 
ügyeletet vállalni. Az önkormányzatok kénytelenek lemondani a szerződésben az ügyeleti 
ellátási kötelezettségükről, hogy meg tudják tartani őket a praxisban. Ezért az 
önkormányzatok az ügyeletek kiszervezésére kényszerülnek, mely esetben ki vannak téve 
a szolgáltatók igényeinek. Gyakran távolról jövő idegen orvosok – akiket szintén nehéz 
feltalálni és leszerződni – látják el igen magas órabérért az ügyeletet, akiknek sem beteg, sem 
helyismerete nincs.  

 A központi finanszírozás hosszú évek óta változatlan és rendkívül alacsony 

Eközben a szakember hiány és a kórházi bérek emelkedésének árfelhajtó hatása, valamint az 
infláció miatt az ügyeleti szolgáltatók egyre nagyobb támogatási igénnyel lépnek fel. Az 
orvosi ügyeleti óradíjak 6-8000 Ft/óra mértékűre is emelkedtek. Folyamatos az alku a 
szolgáltatók és az orvosok között, mivel semmilyen szabályozás nem segíti a működtetőket. 
Megindult a béralku a szakdolgozók esetében is, mivel ők – a gépkocsivezetőkkel együtt – 
minden központi béremelésből kimaradtak. 

A legnagyobb teher a néhány kis települést összefogó, összevont ügyeletet fenntartó 
önkormányzatokra és azokra a kisebb városokra hárul, melyek bármilyen okból, de 
önállóan szervezték meg az ügyeleti ellátást. Számos példát találunk a válaszok között, 
miszerint 5000 fő alatti települések évi 4-7 millió Ft-ot, lakosonként havonta több száz Ft-ot 
fizetnek kiegészítésként, mely a költségvetésüket oly módon terheli meg, hogy nem 
marad forrásuk fejlesztésre, pályázatok önrészére. A 10-20 ezer fő közötti városok 
jellemzően évi 25-45 millió Ft-ot áldoznak az ügyelet működtetésére, mely jelzéseik szerint a 
továbbiakban nem tartható, további emeléseket már nem bírnak el.  

Olyan példa is akad, ahol több település összefogásával 42 000 lakosú ügyeleti körzet jött 
létre. A finanszírozási szorzó 40 000 lakosnál történő váltása, csökkenése és a minimum 
feltételek egyidejű növekedése (2 orvos, nagyobb számú személyzet alkalmazása kötelező, 
ha csak 1-2 fővel is meghaladja a lakosságszám a 40 ezret) miatt a települések így 
rosszabbul járnak, mintha egyenként állapodnának meg a finanszírozóval. Kistérségi 
összefogás esetén pedig a pályázati lehetőségeik csökkennek. Ellenpéldaként a 100-200 
ezer, vagy e feletti lakosságszámú néhány ügyeleti körzet említhető, amely gazdaságosan 
működtethető ugyan, önkormányzati támogatást nem igényel, de méreténél fogva nehezen 
átlátható, a betegek számára sokszor nehezen megközelíthető és szakmailag sem optimális.  

 Nehezített az ellátás a ritkán lakott tanyás településeken, hegyvidéki falvakban, 
határmenti településeken 

Speciális helyzet adódik szezonálisan az üdülőtelepüléseken, valamint ahol betöltetlenek 
a háziorvosi praxisok. Gyakran rendeléspótló tevékenységet kénytelenek végezni az 
ügyeleteken, ami számtalan konfliktust szül a betegek és az ellátók között. 

Több eseteben előfordul, hogy az ügyeleti központ földrajzilag, vagy a körzet település-
szerkezete, úthálózata, tömegközlekedése szempontjából nem megfelelő helyen van. 
Előfordul, hogy gyógyszertárba vagy sürgősségi ellátásra több tíz km-re, néha még ellenkező 
irányba is kell utazni gyógyszerkiváltás, vagy a beteg tovább utalása miatt.  

 A betegek gyakran kikerülik az alapellátási ügyeletet.  

Sok esetben egyenesen a kórházak sürgősségi osztályain jelentkeznek, vagy sürgősségi 
alapellátás szempontjából indokolatlanul, mintegy rendelés-pótlásként igyekeznek igénybe 
venni az ügyeleti ellátást.  
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VI. Következtetések, javaslatok 
 

Kérdéseink elsősorban fenntartói szempontokra irányultak, de természetesen nem 
nélkülözhettünk néhány szakmai aspektust sem a felmérésnél.  

Nem volt célunk a feladatellátás szakmai színvonalának megítélése, tekintve, hogy az 
önkormányzatok ebben nem kompetensek, de a működési körülményekre adott válaszok 
és javaslatok számos következtetés levonását tették lehetővé, melyek fenntartói 
kötelezettség és felelősségi körbe tartoznak.  

Ezeket az alábbiakban foglaljuk össze és ajánljuk a felmérést kérő EMMI egészségügyi 
feladatokat ellátó államtitkársága szíves figyelmébe. 

 Az alapellátási ügyelet megérett a strukturális átalakításra, a finanszírozás 
javítására és a vonatkozó jogszabályok kellő módosítására. 

 
 A bérek emelkedése, az infláció és a tárgyi eszközök, ingatlanok amortizációja miatt 

az alulfinanszírozott ellátást önkormányzatonként különböző mértékben, de 
összességében nagyjából ugyanakkora összeggel kell kiegészíteni, mint a 
szerény NEAK finanszírozás. Mindehhez az önkormányzatoknak nincs központi 
forrása, csak feladat ellátási kötelezettsége. Ez a továbbiakban nem tartható!  
 

 A finanszírozás drasztikus, mintegy 100%-kal történő emelése elengedhetetlen, 
akár önkormányzati alapellátási feladatkörben marad a feladat, akár állami szervezés, 
központosítás alá kerülne a jövőben. 
 

 Amennyiben továbbra is önkormányzati alapellátási feladatkörben marad az ellátás, a 
NEAK finanszírozáson túlmenő, központilag biztosított feladatfinanszírozásra is 
szükség lenne.  
 

 Azok az önkormányzatok, amelyek azt támogatják, hogy a feladatellátás továbbra is 
maradjon önkormányzati feladatkörben, felhívják a figyelmet számos egyéb 
problémára, és olyan intézkedés lehetőségére, jogszabály módosításra, mely 
segítené a feladatellátásukat. Javaslataik szerint fontos és sürgős lenne: 
- A megfelelő finanszírozáson túlmenően az orvosi, szakorvosi óradíjak 

minimum-maximumának meghatározása, a háziorvosok ügyeleti 
kötelezettségének rögzítése, a háziorvosi rendelési idők és az orvosok 
rendelkezésre állási idejének egyértelműsítése, ezzel szorosan kapcsolatban 
az ügyeleti idő meghatározása, az OMSZ, SBO-k és az alapellátási ügyeletek 
kapcsolatának jogszabályi rendezése, az együttműködés szakmai 
szabályainak lefektetése.  

 
 A humánerőforrás probléma megoldása az országos szakember hiány, a háziorvosi 

kar elöregedése, a segítő személyzet alacsony bére miatt nem egyszerű feladat, de a 
központi finanszírozás emelésén túlmenően az alábbiak segíthetnek: 
- az orvosi (szakorvosi) órabérek keretek között tartása, központilag történő 

meghatározása; 
- a sürgősségi rezidensképzésen túl lévő fiatal orvoskollégák alkalmazhatósága az 

alapellátási ügyeletben (rendelet módosítása!); 
- a szakdolgozói és gépkocsivezetői bérek bértáblában rögzítése, emelése; 
- mentőtisztek bevonásának megfontolása. 

 
 Optimális méretű ügyeleti körzetek kialakítására kell törekedni. 

- A válaszokból leszűrhető, hogy a legkevesebb problémával a még működő 
többcélú kistérségi társulások kereteiben szervezett, valamint a 30-40 ezer lakost 
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számláló járási székhelyű ügyeletek tarthatók fenn. Ez a méret tűnik a 
legoptimálisabbnak. 

 
 Az ügyeleti körzethatárok kialakításakor és az ügyelet székhelyének kijelölésénél 

fontos figyelembe venni a földrajzi adottságokat, az optimalizálható betegutakat. 
Pl. ne legyen ellenkező irányban az ügyeleti központ és a sürgősségi ellátást nyújtó 
legközelebbi kórház, vagy gyógyszertár.  

 
 A területi különbségek miatti elégtelen finanszírozás és az önkormányzati 

hozzájárulás nagy különbségeinek mérséklése érdekében javasolt: 
- a területi szorzók sávjainak megváltoztatása, sűrítése a kisebb lakosságszámú 

ügyeletek nagyobb mértékű támogatása érdekében 
- a nagy kiterjedésű, gyérebb lakosságú, nehezen megközelíthető, földrajzilag 

hátrányos ügyeleti körzetek, továbbá a szezonálisan nagyobb ellátandó 
lakosságszámú települések speciális szorzóval történő elismerése.  

 
 Szakmai elvárások, minimum feltételek áttekintése és egyértelművé tétele a 

szakmai környezet javítása érdekében: 
- Az alapellátási törvény végrehajtási rendeletének megalkotásával rögzíthető 

az alapellátás-szakellátás-ügyeletek feladatmegosztása, a NEAK, mint 
finanszírozó és a Nemzeti Népegészségügyi Központ (tisztiorvosi szolgálat) 
egymásnak helyenként ellentmondó rendelkezéseinek egyértelműsítése.  

- Szükséges a háziorvosi hatáskörök felülvizsgálata, a csoportpraxisok 
további bővítése. 

- A váratlan és rendkívüli helyzetekben, katasztrófa és járványok esetére az 
ügyeleti feladatok meghatározása, a feltételrendszer biztosításának 
rögzítése. 

 
 Szükséges legalább ügyeletet adó gyógyszertár elérhetőségét biztosítani az 

ügyeleti központok szerinti településeken.  
 

 A párhuzamosságok elkerülése és a betegellátás folyamatossága érdekében – 
bár ezzel a válaszadók mintegy harmada nem értett egyet – javasolható az Országos 
Mentőszolgálattal való szorosabb együttműködés, az OMSZ feltételrendszerének 
javítása, a mentőtisztek számának növelése.  
 

 A nagyobb szakmai és lakossági elfogadottság és a működés zavartalansága 
érdekében javítani szükséges a diszpécserek szakmai felkészültségét, és a 112 
hívószám stabilabb, megbízhatóbb elérhetőségét. 

 
 A kórházak Sürgősségi osztályai mellé telepített alapellátási ügyelet jó megoldás 

lehet, bár a felmérésünkből az látszik, hogy kevés helyen adottak a feltételek. Az 
ellátás illetékessége miatt fellépő viták, konfliktusok miatt szükség van az 
együttműködés jogi kereteinek kialakítására, a jól működő triázs biztosítására és 
ennek érdekében az ellátási minimumfeltételek, protokollok megalkotására. 
 

 A fenntartói szerepkörre vonatkozó kérdésünkkel kapcsolatosan csaknem fele-
fele arányban oszlottak meg a vélemények. 
- Az önkormányzatok 46%-a minden nehézség ellenére elkötelezett az ügyeleti 

feladatellátás iránt. Kellő támogatás esetén a továbbiakban is gazdája 
maradna az alapellátási ügyelet biztosításának.  

- A válaszadók minimális többsége (49%), viszont úgy véli, hogy nem jó helyen 
van a feladatellátás a helyi önkormányzatoknál.  
Azon önkormányzatok közül is sokan vélekedtek így, akiknél – saját meglátásuk 
szerint- jelenleg jól működik az ellátás, és nincs fennakadás a működésben. Az 
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indokok között – ahol a finanszírozási deficit nem kardinális probléma – a 
szakember hiány áll első helyen.  

- A javaslatot is adó válaszadók többsége állami kézbe adná az alapellátási 
ügyelet szervezését, fenntartási kötelezettségét. Legtöbben járási szintre 
helyeznék, továbbá a mentőszolgálatnak nagyobb szerepet szánnának az 
ellátásban.  

 
 Végezetül több észrevétel, javaslat érkezett a helytelen lakossági magatartás, az 

alapellátási ügyeleti szolgálatok indokolatlan igénybevétele miatt. 
- Ismeretes, hogy ennek sokféle társadalmi, szokásjogi, vagy akár kényelmi oka is 

lehet, de sokszor a betöltetlen praxisok vagy a munkában lévők számára 
elérhetetlen háziorvosi rendelési idő miatt keresik fel a betegek az ügyeletes orvost. 

- Nagyon fontos a lakosság edukálása, folyamatos tájékoztatása, 
együttműködésének elnyerése, hogy csak a sürgősségi alapellátás szüksége 
esetén vegyék igénybe az ügyeleti szolgálatot. Ebben a járási szintű tisztiorvosi 
szolgálatok szerepvállalása célravezető lehetne. 
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1. sz. Melléklet  
 

A VÁLASZOK RÉSZLETES BEMUTATÁSA, KIÉRTÉKELÉS (1-26) 

 

1. A válaszadó település lakosainak száma (423 település) 
 
A válaszadó települések lakosságszám szerinti aránya a tagi önkormányzatok település nagysága 
szerinti arányával körülbelül megegyező, mintegy 83,5%-ban 5000 lakos alatti településtől érkezett 
vissza kérdőív. 
Az 5-10 ezer lakosú települések 6,9%-ban, 10-30 ezer lakosú városok 7,6 %-ban szerepelnek, míg 30 
ezernél nagyobb lakosságszámú város 2,1 %-ban van a válaszadók között.   
 

2. Központi ügyeletet szerveztek-e a járási székhely gesztorságával, vagy több központtal, 
összevont ügyeleti formában működik járásuk területén az ügyeleti ellátás? (423 válaszadó)  

 
A válaszadók 58,6 %-a járási központú ügyelettel, 27,2 %-ban összevont ügyeleti központokban 
szervezte az ellátást, 8,7% járási határon átnyúló szolgálathoz csatlakozott és mintegy 5% egyéb 
módon, jellemzően önállóan oldja meg az ügyeleti ellátást. Több esetben fennmaradtak az egykori 
kistérségek, vagy önkormányzati társulásban oldják meg az ügyeleti szolgálat működtetését, más 
szociális jellegű feladatokkal együtt. 

 
3. Mekkora az ügyeleti körzet népessége, lakosságszáma? 

 
Az ügyeleti körzet nagysága rendkívül nagy szórást mutat, néhány ezertől 200 000 főig terjed az 
ellátáshoz tartozó lakosok száma. Néhány válaszadó önkormányzat ennél is nagyobb, giga körzetről 
számolt be. 

 
4. Ki működteti az ügyeleti ellátást? 

 
A válaszadók 51%-a külső szolgáltatóval, kiszervezéssel működteti az ügyeletet, 19%-ban az 
önkormányzat szervezi többnyire saját orvosokkal, 20%-ban egészségügyi intézményt bíztak 
meg, míg 6,4% saját orvosaiból alakult vállalkozásra bízta a működtetést. 
 

5. Ki szerződik a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel (NEAK) 
 
A válaszadók 57%-ában a külső szolgáltató, egyéb esetekben az önkormányzat a szerződő partner. 

 
6. Az önkormányzati hozzájárulás mértékére kérdeztünk rá. 

 
A hozzájárás 0-600 Ft/lakos/hó mértékig terjed. A települések igen kis %-ban nem tesznek hozzá 
a NEAK finanszírozáshoz, míg nagy százalékuk teljesen különböző mértékben – sokszor erőn felül 
– kell, hogy kiegészítse az ügyeletek fenntartására érkező forrásokat. Minél kisebb lakosságszámú 
az ügyeleti körzet, jellemzően annál többet kell – általában lakosság arányosan – hozzátenni a 
2013 óta változatlan mértékű NEAK finanszírozáshoz. 

 
7. Nyújtanak-e további támogatást? Amennyiben igen, mit? (gépkocsi, ügyeleti helyiség, 

rezsidíj támogatás stb.) 
 
Az esetek mintegy harmadában további támogatást is nyújtanak, elsősorban a gesztor 
önkormányzatok. Gyakran a kis számban előforduló, 0 Ft hozzájárulást jelző önkormányzatok is 
természetben járulnak hozzá a működéshez, nevezetesen átvállalják a rezsiköltséget, 
megvásárolják a gyógyszereket, eszközöket, gépkocsit, és fizetik pl. a gépkocsivezetőt. Gyakran 
még a külsős ügyelős orvosok szállítását is vállalják, akár 100 km-es távolságból is. 
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8. Fenntartanak-e külön gyermekorvosi ügyeletet? (423válaszadó) 

 
Az esetek túlnyomó többségében (~95%) vegyes ügyelet működik, csak néhány esetben 
szerveztek külön gyermekügyeletet, akkor is csak részleges ügyeleti időben van ellátás az ügyelet 
székhelye szerinti településen.  

 
9. Amennyiben szerveznek gyermekügyeletet is, az mennyire emeli a költségeket?  

 
A válaszokból kitűnik, hogy a gyermekellátás ügyeleti megszervezése csak budapesti kerületben, 
továbbá nagyobb adóbevétellel rendelkező települések, vagy kórházzal történő együttműködés 
esetében valósult meg, mivel a szakemberhiányon túlmenően további jelentős többlet 
hozzájárulást, terhet jelent a szolgáltatók és az önkormányzatok számára.  

 
10.  Rákérdeztünk a 2020. évi költségvetési évre vonatkozó többletforrás igényre  

 
A szolgáltatók csak nem fele (45%) már bejelentette a válaszadó önkormányzatok felé a 2020 
évi többletforrás igényét, mely az emelést kérő szolgáltatók 40%-a esetében 20%-t meghaladó 
mértékű további többletfinanszírozási követelést jelent.  
Több önkormányzat 50-100%-os mértékű emelési igényről számolt be, mely a legdrasztikusabb 
mértékben a kisebb körzetek esetében történt. Többen jelezték azt is, hogy nem képesek 
teljesíteni a szolgáltatók kérését, ezért az év folyamán várhatóan felmondásra kerül a szerződésük, 
és bizonytalan kimenetelű közbeszerzési eljárás elé néznek. 
 

11. Tudakoltuk azt is, hogy önkéntes együttműködés, vagy önkormányzati társulási formában 
működtetett ügyeletek esetében egyforma mértékben fizetnek-e hozzájárulást a tagok, és 
ez okoz-e közöttük feszültséget? 

 
A tagok 64%-ban azonos, míg közel 30%-ban különböző mértékű hozzájárulást fizetnek. 
Mintegy 6% számára a kérdés nem releváns, mivel társult település nélkül, önállóan működteti az 
ügyeleti ellátást. 
 

12.  Okoz-e feszültséget az önkormányzatok között a finanszírozás módja vagy mértéke?  
 
Attól függetlenül, hogy egyenlő, vagy különböző mértékben fizetnek -e hozzájárulást a tagok, a 
financiális probléma miatt mintegy 35%-ban feszültség keletkezik a tagi önkormányzatok és a 
gesztor, vagy a tagok között.   
Hátterében sokszor az igénybevétel különbözősége, a terület nehéz megközelítése miatti deficites 
kiszállások, a szolgáltatóval való elégedetlenség vagy valamelyik tag késedelmes fizetése, vagy 
annak megtagadása áll.  

 
13. Más szereplő támogatja-e az ügyeletet vagy az önkormányzatot? 

 
A válaszadók közül –két eset kivételével-  senki nem járul hozzá a működtetéshez, kizárólag az 
önkormányzatok terhe a finanszírozással sokszor azonos, vagy azt meghaladó mértékű 
többlettámogatás nyújtása.  

 
14.  Rákérdeztünk, milyen mértékben vesznek részt az önkormányzatokkal  szerződött 

háziorvosok az ügyeleti ellátásban? 
 

A válaszadó önkormányzatok esetében 54%-ban vesznek részt saját háziorvosaik az ügyeleti 
szolgálatban, míg 28%-ban jellemzően nem, 18%-ban pedig egyáltalán nem vállalnak ügyeletet.  
Feltehetően ennél rosszabb a helyzet, hiszen az ügyeletet vállaló háziorvosok akár havi 1 ügyelet 
vállalásával is letudhatják a szerződésben foglalt kötelezettségüket, mivel nincs meghatározva, 
hány esetben kell ügyeleti szolgálatot teljesíteniük havonta. 
A legfőbb probléma a 26. kifejtős kérdésre válaszolók szerint az, hogy az önkormányzatok zsarolva 
érzik magukat, nem tudják ügyeletre kötelezni a szerződött háziorvosaikat, mert akkor elhagyják a 
körzetet. Ezért – legjobb meggyőződésük ellenére – általában inkább felmentést adnak számukra, 
és inkább kiszervezik az ügyeletet, azért, hogy ne veszélyeztessék a praxis ellátását.  
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15.  Az ügyeleti idő időtartamát tudakoltuk azért is, hogy megítélhető legyen az ellátás 

folyamatossága 
 
Az esetek több mint felében 16 órától-reggel 8 óráig tart az ügyeleti szolgálat, de egyéb esetekben 
az ügyeleti idő teljesen változatosan valósul meg.  
A válaszok alapján okkal feltételezhető, hogy gyakran holt idők vannak a háziorvosi rendelési idő, 
háziorvosi rendelkezésre állás és az ügyelet kezdete, vagy másnap reggeli vége és a 
rendelések kezdete között, vagyis nem valósul meg a folyamatosság az ellátásban. Előfordul az 
is, hogy csak 17 vagy 18 órakor kezdődik a hétköznapi ügyelet, és reggel 7 órakor befejeződik, mivel 
a távolról érkező orvosok munka után indulnak ügyelni, illetve reggel igyekeznek vissza a saját 
munkahelyükre.  
Külön probléma, illetve nem értelmezhető a folyamatos ellátás ott, ahol nincs betöltve a 
háziorvosi körzet. 
 

16. Az ügyeleti szolgálatot biztosítók számáról kérdeztünk, de nem minden esetben kaptunk 
pontos választ.  

 
Elmondható, hogy általában 1 orvos, 1 nővér, és 1 fő gépkocsi vezető van egyidejűleg ügyeletben, 
de 40 000 lakoson felüli lakosságszámra szervezett ügyeletek esetében a minimum feltételek 
ennél magasabbak.  
Több válaszadó leírja, hogy bár szükség volna rá, második orvost nem minden nap, és csak a 
kiemelten forgalmas munkaidőben tudnak biztosítani a költségek biztosítása és a szakember hiány 
miatt.  
Újabban és több helyen felmerülő probléma a szakdolgozó és gépkocsivezető alkalmazása is, 
mivel az Ő bérezésük nem emelkedett a kórházi szakdolgozói bérekkel párhuzamosan, és ezért 
inkább más szférában keresnek munkahelyet.  
 

17. Van-e állandóan orvos az ügyelet helyszínén? 
 
A válaszadók 35%-a arról számol be, hogy nem mindig van orvos az ügyeletben.  
Feltehetően ez az arány a valóságban ennél magasabb. Ahol egy orvos ügyel, ott megkérdőjelezhető 
az igen válaszok (65,5%) valóságossága, hiszen ha az az egy orvos kiszáll terepre, a visszatértéig 
természetesen orvosi ellátás nélkül marad az ügyelet.  
A betegpanaszok nagy része is ebből adódik. (Nem volt orvos a rendelőben, vagy nem akar 
kiszállni, beviteti a beteget, mentőt küldenek, stb. Ezért ha van sürgősségi ellátás a közelben, gyakran 
egyenesen odamennek a betegek.) 

 
18. Van-e ügyeleti időben nyitva tartó gyógyszertár az ügyeletet adó településen? 

 
Gyógyszertár mintegy 30%-ban biztosan elérhető az ügyelet helyszíne szerinti településeken, de 
tekintve, hogy a kérdés feltevése nem volt teljesen egyértelmű a válaszadók számára, 
feltételezhetjük, hogy ügyeletet adó patika bizonyára ennél több helyen található. Mindemellett 
olyan konkrét esetleírásokat is kaptunk, miszerint a betegeknek másik településre, sokszor 
egészen másirányba kell menniük gyógyszert kiváltani ügyeleti időben, mint ahol vizsgálatra 
jelentkeztek. 
 

19. Van-e együttműködés az Országos Mentőszolgálat és az alapellátási szolgálat között? 
 
Az Országos Mentőszolgálattal való együttműködés 40% alatti a válaszadók között,  annak 
ellenére, hogy ezt külön finanszírozással támogatja a NEAK.  

 
20. Rákérdeztünk, ahol nincs a mentőkkel együttműködés, hogyan vélekednek arról, hogy 

kerüljön-e a mentőkhöz a betegirányítás?  
 

A mentőszolgálattal való együttműködést nem támogatták a válaszadók egyöntetűen.  
Sokan egyetértenének, sőt többen a teljes alapellátási ügyelet OMSZ kezébe adását javasolják, míg 
mások kategórikusan elutasítják. A válaszadók kb. 1/3-a szakmai kérdésnek vélte, nem érezte magát 
kompetensnek megítélni, vagy nem válaszolt. 
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Rákérdeztünk a tapasztalatokra is. Ahol már régebben megszervezték az együttműködést és a 
közös diszpécser szolgálatot, ott általában jók a tapasztalatok. 
Észrevétel, javaslat a diszpécserek megfelelőségét illetően érkezett.  Úgy vélik a válaszadók, 
hogy ők a kulcsa a jó betegirányításnak és a párhuzamosságok elkerülésének. Érdemes lenne az Ő 
képzésükkel kiemelten foglalkozni, hogy szakmailag kellően felkészültek legyenek. Az elutasítók 
panaszolták azt is, hogy a mentőszolgálat szűk kapacitásai miatt gyakran áttolják az alapellátási 
ügyeletre a kiszállási feladatot. 
A véleményezők javaslatai szerint a 112-es hívószám biztonságát, a mentőszolgálat és a 
diszpécserek alkalmasságát kell fejleszteni és akkor jó megoldás lehet. 
 

21. Tudakoltuk, hogy van-e kórház az ügyeletet adó településen? 
 
Az ügyeleti helyszínek szerinti településeken minegy 40%-ban található kórház. 
 

22. Amennyiben van kórház, van-e sürgősségi osztály? 
 
A kórházak 40%-ában van sürgősségi osztály. 
 

23. Milyen távolságban található az alapellátási ügyelet a kórház SBO-tól? 
 

Az átszervezés egyik lehetséges módja miatt lényeges szempont az is, hogy az alapellátási ügyelet a 
kórház sürgősségi osztályához képest milyen távolságban található. 
SBO közelében 25%-ban 500 m-en belül található az ügyelet, mintegy 17%-ban 100 m-en belül. 
Infrastruktúra fejlesztése nélkül ez nem túl nagyszámú összevonási lehetőséget rejt magában.  
Néhány már megvalósult közös működtetés tapasztalatáról is kaptunk információt. Van, ahol kiváló 
együttműködésről számolnak be, és van ahol mindennapos konfliktusról, miszerint a triázs 
akadozik és megfelelő protokollok híján vita van arról, a szakellátás vagy az alapellátás hivatott ellátni 
a beteget. 
Mindemellett ez egy támogatható működési forma lehet. (Akadt olyan polgármester is, akinek a 
kérdőív megválaszolása kapcsán vált világossá, hogy esetükben ez a forma jó megoldás lehetne) 

 
24. Rákérdeztünk arra is, mennyire elégedettek a fenntartó önkormányzatok a településüket 

ellátó szolgálatokkal?  
 
A sok nehezítő körülmény ellenére 69% szerint az ellátás folyamatos, a működés megoldott, míg 
30% szerint akadozik az ellátás, sok a betegpanasz.  
Az ellátási nehézség elsősorban szakemberhiányban testesül meg. Gyakran távolról jövő idegen 
orvosok látják el az ügyeletet, akiknek sem beteg, sem helyismerete nincs.  
Nehezített az ellátás a ritkán lakott tanyás településeken, hegyvidéki falvakban, különösen rossz 
időjárási körülmények között. Speciális helyzet adódik szezonálisan az üdülőtelepüléseken, 
valamint azokon a településeken, ahol betöltetlenek a háziorvosi praxisok. Gyakran rendeléspótló 
tevékenységet kénytelenek végezni az ügyeleteken, ami számtalan konfliktust szül.  
Több eseteben előfordul, hogy ésszerűtlen az ügyeleti központ helyszíne, mivel gyógyszertárba 
vagy sürgősségi ellátásra több tíz km-re ellenkező irányba kell utazni a beteg tovább utalása, vagy 
gyógyszerkiváltás miatt.  
 

25. Arról kérdeztük a TÖOSZ tagokat, szeretnék-e a feladatot a továbbiakban is 
önkormányzati hatáskörben tudni, vagy szívesebben fogadnák, ha kikerülne a kötelező 
alapfeladatok közül? 

 
A véleménykutatás és a várható átszervezés szempontjából legfontosabb kérdésre a válaszoló 
önkormányzatok 49%-a úgy véli, hogy az alulfinanszírozott, önkormányzati feladatfinanszírozást 
nélkülöző alapellátási ügyelet szervezése kerüljön ki az önkormányzatok fenntartási kötelezettsége 
alól.  
A válaszadók nagyrésze szerint a finanszírozási problémákon túlmenően, az önkormányzatoknál 
nincs meg a kellő szakmai felkészültségű apparátus a feladat ellátásához. Megfelelő szakmai 
rálátás, az árképzésre való ráhatás nélkül, országos szakemberhiány mellett nem a helyi 
önkormányzatoknál, hanem legalább járási szinten, állami kötelezettségvállalás mellett kívánatos 
szervezni az ellátást. 
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A válaszadók 46%-a viszont úgy véli, hogy megfelelő feltételek mellett, azaz megfelelően 
megemelt finanszírozás, eszközpályázati támogatások, csökkenő önkormányzati terhek mellett 
továbbra is szívesen maradna gazdája a feladatnak. 

 
26. Számos észrevétel, javaslat érkezett a szöveges kifejtést kérő kérdésünkre.  

 
Még a jó működésű ellátási helyeket fenntartó önkormányzatok is sok problémát vázoltak fel, ezek jó 
része az adott pontoknál már ismertetésre került. 
A kérdőívre érkezett grafikusan nem feldolgozható szöveges válaszok és javaslatok tételesen a 
beszámoló elektronikus változatához csatolt Excel táblázatban olvashatóak. 
 
LEGGYAKRABBAN EMLÍTETT PROBLÉMÁK ÖSSZEFOGLALÁSA 
 

 Legnagyobb probléma az elöregedő háziorvosi kör, akik nem vállalnak, nem tudnak már 
ügyeletet vállalni. Az önkormányzatok kénytelenek lemondani a szerződésben az ügyeleti 
ellátási kötelezettségükről, hogy meg tudják tartani őket a praxisban. Ezért az ügyeletek 
kiszervezésére kényszerülnek, mely esetben ki vannak téve a szolgáltatók igényeinek. 
 

 A központi finanszírozás hosszú évek óta változatlan és rendkívül alacsony, miközben a 
szakember hiány árfelhajtó hatása és a kórházi bérek emelkedése miatt – melyhez igazodnak 
az ügyeleti óradíj igények- az önkormányzati támogatás mértéke egyre nagyobb. Az orvosi 
ügyeleti óradíjak akár 6-8000 Ft/óra mértékűre is emelkedtek. Folyamatos az alku a 
szolgáltatók és az orvosok között, mivel semmilyen szabályozás nem segíti a 
működtetőket. Megindult a béralku a szakdolgozók esetében is, mivel ők – a 
gépkocsivezetőkkel együtt – minden emelésből kimaradtak. 
 

 A bérek emelkedése, az infláció és a tárgyi eszközök, ingatlanok amortizációja miatt az 
alulfinanszírozott ellátást különböző mértékben, de összességében nagyjából ugyanakkora 
összeggel kell kiegészíteni, mint a szerény NEAK finanszírozás. Mindehhez az 
önkormányzatoknak nincs központi forrása, csak feladat ellátási kötelezettsége. Ez a 
továbbiakban nem tartható. 

 
ÖNKORMÁNYZATOK FŐBB JAVASLATAI 
 

 A finanszírozás drasztikus, mintegy 100 %-al történő emelése elengedhetetlen, akár 
önkormányzati alapellátási feladatkörben marad a feladat, akár állami szervezés, 
központosítás alá kerülne a jövőben. 
 

 Amennyiben továbbra is önkormányzati alapellátási feladatkörben marad az ellátás, a 
NEAK finanszírozáson túlmenő, központilag biztosított feladatfinanszírozásra lenne 
szükség. Jelenleg kötelező a feladat, hozzárendelt finanszírozás nélkül.  
 

 A feladatkörből kikerülést javasló válaszadók az alapellátási ügyelet szervezését állami 
kézbe adnák, és legtöbben járási szintre helyeznék, továbbá a mentőszolgálatnak 
nagyobb szerepet szánnának az ellátásban. 
 

 A humánerőforrás probléma megoldása az országos szakember hiány, a háziorvosi kar 
elöregedése miatt nem egyszerű feladat, de segíthetne: 
- az orvosi, szakorvosi órabérek keretek között tartása, központilag történő minimum-

maximum meghatározása 
- a sürgősségi rezidensképzésen túl lévő fiatal orvoskollégák alkalmazhatósága az 

alapellátási ügyeletben 
- a szakdolgozói és gépkocsivezetői bérek bértáblában rögzítése, emelése 
- mentőtisztek bevonásának megfontolása 

 

 Szükséges volna a háziorvosi rendelési idők, valamint az ügyeleti időn kívüli háziorvosi 
rendelkezésre állás idejének, az ügyeletek kezdési és befejezési idejének rögzítése.  
 

 Az alapellátási törvény végrehajtási rendeletének megalkotásával rögzíthető volna az 
alapellátás-szakellátás-ügyeletek feladatmegosztása, időrendjének egyértelművé tétele, 
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továbbá a NEAK, mint finanszírozó és a Nemzeti Népegészségügyi Központ (tisztiorvosi 
szolgálat) egymásnak helyenként ellentmondó rendelkezéseinek, feltételeinek tisztázása.  
 

 Törekedni kell az optimális méretű ügyeleti körzetek kialakítására. 
- A válaszokból leszűrhető tapasztalat szerint a legkevesebb problémával a még működő 

többcélú kistérségi társulások kereteiben szervezett, valamint a 30-40 ezer lakost 
számláló járási székhelyű ügyeletek tarthatók fenn.  

 

 A területi különbségek miatti elégtelen finanszírozás és az önkormányzati hozzájárulás 
nagy különbségeinek mérséklése érdekében javasolt: 
- a területi szorzók sávjainak megváltoztatása, sűrítése a kisebb lakosságszámú 

ügyeletek nagyobb mértékű támogatása érdekében 
- a nagykiterjedésű, gyérebb lakosságú, nehezen megközelíthető,  földrajzilag hátrányos, 

továbbá szezonálisan nagyobb ellátandó lakosságszámú települések speciális szorzóval 
történő elismerése. 

 

 Szükséges legalább ügyeletet adó gyógyszertár elérhetőségét biztosítani  az ügyeleti 
központok szerinti településeken. 
 

 A párhuzamosságok elkerülése és a betegellátás folyamatossága érdekében – bár ezzel 
a válaszadók mintegy harmada nem értett egyet – javasolható az Országos 
Mentőszolgálattal való szoros együttműködés, közös diszpécserszolgálattal történő 
működtetése. 
A nagyobb szakmai és lakossági elfogadottság és a működés zavartalansága érdekében 
javítani szükséges a diszpécserek szakmai felkészültségét, és a 112 hívószám stabilabb, 
megbízhatóbb elérhetőségét. 
 

 A kórházak Sürgősségi Osztályai mellé telepített alapellátási ügyelet jó megoldás lehet, 
bár valószínűleg kevés helyen adottak a feltételek.  
  

 Fontos lenne az ügyeleti körzethatárok kialakításakor és a központi telephely 
elhelyezkedésének meghatározásánál figyelembe venni a betegutakat. Nevezetesen, ne 
legyen ellenkező irányban az ügyeleti központ és a sürgősségi ellátást nyújtó legközelebbi 
kórház, továbbá más településen a nyitva tartó vagy ügyeletet adó gyógyszertár. A betegek 
ezen okokból (is) gyakran kikerülik az alapellátási ügyeletet és egyenesen a kórházak 
sürgősségi osztályaira igyekeznek ellátásra, vagy a sürgősségi alapellátás szempontjából 
mintegy rendelés-pótlásként, indokolatlanul veszik igénybe az ügyeleti ellátást. 

 

 Több észrevétel, javaslat is érkezett a helytelen lakossági magatartás, az ügyeleti szolgálat 
indokolatlan igénybevétele miatt. 
Ismeretes, hogy ennek sokféle társadalmi, szokásjogi vagy akár kényelmi oka is lehet, de 
sokszor a betöltetlen praxisok vagy a munkában lévők számára elérhetetlen háziorvosi 
rendelési idő miatt keresik fel a betegek az ügyeletes orvost. 
Nagyon fontos lenne a lakosság edukálása, folyamatos tájékoztatása, 
együttműködésének elnyerése, hogy csak a sürgősségi alap ellátás szüksége esetén 
vegyék igénybe az ügyeleti szolgálatot. 
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