A Csaba Ügyeleti Kft által működtetett
békéscsabai felnőtt- és gyermek háziorvosi ügyelet
működési rendje
I.

Jogszabályi háttér

A központi ügyelet formájában működő háziorvosi ügyelet fogalmát, feladatait, szakmai minimumfeltételeit,
személyi és tárgyi feltételeit, a közreműködők jogállását, hatósági nyilvántartásba vételi kötelezettségét,
egészségügyi alkalmasságának feltételeit jogszabályok határozzák meg, ezek közül a legfontosabbak a
következők:

2015. évi CXXIII. törvény az egészségügyi alapellátásról
5. § (1) A települési önkormányzat az egészségügyi alapellátás körében gondoskodik:
c) az alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi ügyeleti ellátásról,
10. § (1) Az alapellátáshoz kapcsolódóan - e feladatok rendelési időn kívüli ellátására - háziorvosi, házi
gyermekorvosi és fogorvosi ügyeleti ellátásról kell gondoskodni.
(2) A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi feladatok rendelési időn kívüli, ügyeleti ellátásának részletes
szakmai szabályait a miniszter rendeletben határozza meg.

47/2004. (V. 11.) ESzCsM rendelet az egészségügyi ellátás folyamatos működtetésének egyes
szervezési kérdéseiről
5. § (1) A sürgősségi betegellátó rendszer részeként a fekvőbeteg-ellátáson kívüli sürgősségi ellátás
végzésére központi ügyelet működik, amely több háziorvosi körzet lakosságának folyamatos vagy
meghatározott időben történő alapellátási szintű sürgősségi ellátását végzi az adott területet ellátó
mentőszolgálattal együttműködve.
(2) A sürgősségi betegellátó rendszer keretében diszpécserszolgálatként az (1) bekezdés szerinti ellátás, a
mentőszolgálat és a 4. § (2) bekezdés b) pontja szerinti sürgősségi egység között egységes riasztási rendszer
működik, amely biztosítja, hogy a beteg a legrövidebb idő alatt az egészségi állapota által indokolt
progresszivitási szinten kerüljön ellátásra. Az egységes riasztási rendszernek alkalmasnak kell lennie a rendőrség
és a tűzoltóság egyidejű elérhetőségére is. Az irányítás rendjét szabályzatban kell rögzíteni.
(5) A központi ügyeleten és a háziorvosi ügyeleten a házi gyermekorvosi ügyelet és a fogorvosi ügyeleti ellátás
elérhetőségét is fel kell tüntetni.
(6) A központi ügyeleten, a háziorvosi, házi gyermekorvosi ügyeleten és a fogorvosi ügyeleten fel kell tüntetni
a legközelebbi folyamatosan nyitva tartó, vagy készenléti, ügyeleti szolgálatot teljesítő gyógyszertár nevét, címét,
telefonszámát, valamint az ügyelet, készenlét kezdő és befejező időpontját.

15. § (1) A háziorvosi, házi gyermekorvosi (a továbbiakban együtt: háziorvosi) feladatok rendelési időn
kívüli ellátására ügyeleti szolgálatot kell szervezni, illetve azt központi ügyelet útján kell ellátni.
(2) Ügyeleti szolgálat a háziorvosoknak a sürgős - a következő rendelési időig nem halasztható - orvosi
tevékenységek elvégzése céljából szervezett szolgálata.
(3)
(4) Az összevont háziorvosi ügyelet
a) változó telephelyű ügyelet: ha az adott napon az ügyeletet ellátó háziorvos rendelője az ügyelet helyszíne,
b) azonos telephelyű ügyelet: ha az adott ügyeleti körhöz tartozó háziorvosok ugyanazon a helyszínen látják el
az ügyeleti szolgálatot.
(5) Központi ügyelet az érintett háziorvosi körzetek lakosságának folyamatos vagy meghatározott időben
történő alapellátási szintű sürgősségi ellátása az adott területet ellátó mentőszolgálattal együttműködve.
(6) Az ügyeleti szolgálatot, valamint a központi ügyeletet (a továbbiakban: ügyelet) a területi ellátási
kötelezettséggel működő háziorvos az önkormányzattal, illetve intézményével kötött szerződésének megfelelően
látja el. A területi ellátási kötelezettség nélkül háziorvosi tevékenységet végző orvos az ügyelet működtetőjével
kötött szerződésben rögzített feltételek szerint működik közre az ügyelet ellátásában.
(7) Az ügyeletre beosztott orvos akadályoztatása esetén - jelentési kötelezettség mellett - maga gondoskodik
helyettesítéséről, ha ez nem lehetséges, akkor az ügyelet működtetője köteles gondoskodni a helyettesítésről.
(8) Az ügyelet rendjét a rendelőben, illetve azon kívül kifüggesztett, jól olvasható tájékoztatón kell közölni a
lakossággal.
(9) Az ügyeletet teljesítő orvos
a) orvosi ellátásban részesíti
aa) a rendelőben megjelent járóbeteget, sérültet,
ab) hívásra otthonában, tartózkodási helyén a fekvőbeteget, sérültet,
ac) heti pihenőnapon és munkaszüneti napokon a folyamatos gyógykezelésre szoruló beteget;
b) gondoskodik
ba) a kórházi, szakorvosi ellátásra szoruló beteg kórházi beutalásáról, szakorvosi vizsgálatra,
gyógykezelésre utalásáról,
bb) szükség esetén a betegnek az illetékes intézetbe történő szállításáról;
c) igazolja a beteg keresőképtelenségét;
d) hatósági megkeresésre vagy a sérült kérelmére orvosi látleletet készít, és azt kiadja a hatóság részére,
illetőleg a külön jogszabályban foglalt térítési díj megfizetését követően a sérültnek;
e) hatósági megkeresésre a betegnél (sérültnél) általános orvosi vizsgálatot végez, véralkohol-vizsgálathoz
vért vesz, drogtesztet, illetve egyéb szükséges vizsgálatokat végez;
f) rendkívüli esetben (tömeges sérülés, mérgezés, elemi csapás stb.) a mentést megszervezi, és mindaddig
irányítja, amíg a mentőszolgálat orvosa a helyszínen a mentés irányítását át nem veszi;
g) ellátja a halottakkal kapcsolatos rendelkezésekben előírt feladatokat.
(10) Az ügyeletet teljesítő orvos gondoskodik arról, hogy a beteg kezelőorvosa megfelelő tájékoztatást
kapjon az általa nyújtott ellátásról.
16. § (1) A háziorvosi ügyeleti ellátás része az ápolói feladatok folyamatos biztosítása.
(2) Az ápolói feladatok az ügyelet során
a) fogadni és dokumentálni kell az ügyelethez érkező hívásokat,
b) amennyiben az ügyeletet ellátó orvos az ügyeleti feladatait az e célra rendszeresített rendelőn kívül
látja el, a mentőszolgálat útján biztosítani kell a sürgős beavatkozást igénylő esetek ellátását,
c) sürgős szükség esetén szakszerűen meg kell kezdeni az elsősegélynyújtást és gondoskodni kell a
végleges ellátás biztosításáról,
d) elő kell készíteni az ügyelet során ellátandó vizsgálatokhoz és beavatkozásokhoz szükséges anyagokat
és eszközöket,
e) el kell látni az ügyeletes orvos által meghatározott egyéb adminisztrációs és szakmai feladatokat.

60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges
szakmai minimumfeltételekről
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.
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
40 001-200 000 között ellátandó lakosságszám esetén
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.
2. Szakdolgozó
Ápoló (OKJ)/körzeti ápoló/körzeti, közösségi szakápoló/felnőtt szakápoló/mentőápoló/diplomás
ápoló/egyetemi okleveles ápoló/mentőtiszt
200 000 ellátandó lakosságszám felett
3. Egyéb
Gépkocsivezető
Tárgyi feltételek:
1. Helyiségek
1.1. A rendelő általános feltételei +
1.2. Speciális feltételek
Mozgássérült részére WC (hideg-melegvizes kézmosóval)
Személyzeti pihenő
Fektető (megfigyelő) 2 ágy befogadására
2. Gép-műszerpark
Gépkocsi
Mobiltelefon
Telefon hangrögzítővel
Inhalációs készülék (gyógyszerporlasztó)
Babyhaler (gyógyszer adagolásra alkalmas inhalációs eszköz - felnőtt, gyermek, csecsemő)
Kézi lélegeztető ambuballon (felnőtt, gyerek, csecsemő)
3. Egyéb eszközök
Endotracheális, oro-, nasopharyngeális tubuskészlet
Conicotomiás készlet
Szülészeti egységcsomag (felnőtt és vegyes ügyeletben)
Nyakrögzítő gallér, végtagrögzítő sín
Vizsgálati cső vérvételhez
Vér-, vizeletvizsgálatra alkalmas tesztcsíkok
Egyszerhasználatos vénakanülök
Folyamatos hangrögzítésre alkalmas készülék (telefononként)
Véralkohol-vizsgálati doboz (csak felnőtt és vegyes ügyeletben)
4. Mobil sürgősségi felszerelés (gépkocsiban)
Mobiltelefon
Félautomata defibrillátor
Hordozható EKG képernyővel
Hordozható oxigénpalack tartozékokkal
Taposószívó leszívó katéterekkel
Endotracheális, oro-, nasopharyngeális tubuskészlet
Nyakrögzítő gallér, végtagrögzítő sín
Laryngoscop készlet, 2 lapocos (felnőtt, csecsemő)
Alutex, steril lepedő
Védőeszközök (kesztyű, szemüveg, ujjvédő)
Szájterpesz

1
+1
+1

1+1

1

X
1
1
1
1
1-1
1
1
X
1-1
1-1
1
X
X
X
X
X
X
1
1
1
X
1
1
1
X
X
2
X
X
1

Véralkohol-vizsgálati doboz (csak felnőtt és vegyes ügyeletben)
Hulladékgyűjtő zsák
Dokumentáció űrlapjai
Sürgősségi orvosi táska
Eszközök:
Védőkesztyű (nem steril)
Lélegeztető maszk (szűrős vagy szelepes ún. zsebmaszk) - felnőtt, gyermek, csecsemő
Lélegeztető ballon
Száj-garat tubus 1-2-3 méret
Leszívó pumpa, leszívó katéter 12 és 16 Ch
Laryngealis tubus
Fecskendő 10 ml-es
Fecskendő 5 ml-es
Perkután vénakanül G 16, 18
Injekciós tű G 18, 21, 22
Steril lap 6x6
Gyorskötöző pólya 10x5
Vérnyomásmérő felnőtt és gyermek méretű mandzsettákkal
Fonendoszkóp
Reflexkalapács
Hőmérő
Vércukormérő
Olló
Kocher
Idegentest-fogó
Szike
Csipesz
Spacer
Injekciók
Calcimusc
Adrenalin hatóanyagú
Amiodaron hatóanyagú
Antihisztamin hatóanyagú
Atropin hatóanyagú
Diazepam hatóanyagú (injekció + rectiolum)
Diuretikum hatóanyagú
Glukokortikoid hatóanyagú
Minor analgeticum
Teofillin hatóanyagú
Urapidil hatóanyagú
Izotóniás konyhasóoldat
Desztillált víz
Infúziók
100 ml 40% Glucose
Infúzió: Ringer-laktát, HHO
Infúziós szerelék
Tabletták:
Acetilszalicilsav hatóanyagú
Kaptopril (sl) hatóanyagú
Klopidogrel hatóanyagú
Aerosol:
Nitroglicerin hatóanyagú
béta-2 mimetikum hatóanyagú
Egyéb
Bőrfertőtlenítő
Spatulák
Ragtapasz
Háromszögkendő
Szülészeti egységcsomag (nyákszívó, köldökcsat, izolációs takaró, 2 pár steril kesztyű)

1
X
X

2 pár
3 db
X
1-1 db
2-2 db
X
2 db
2 db
1-1 db
2-2 db
2 cs.
2 db
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
2 amp
5 amp
X
X
5 amp
X
X
X
X
X
X
X
X
X
1-1 db
2 db
X
X
X
X
X
X
X
X
1 db
1 db

4/2000. (II. 25.) EüM rendelet a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről
11. § (9) Háziorvosi ügyeleti szolgálatban közreműködhet az az orvos, aki
a) az (1), illetve (3) bekezdésekben meghatározott feltételek közül legalább az egyik feltételnek megfelel,
(1) Háziorvosként - a házi gyermekorvos kivételével - az az általános orvosi oklevéllel rendelkező orvos
dolgozhat, aki
a) általános orvostan vagy háziorvostan szakorvosi szakképesítéssel, vagy
b) belgyógyászat szakorvosi szakképesítéssel és 10 év körzeti, illetve háziorvosi gyakorlattal rendelkezik,
vagy
c) 1998. december 31. napjáig számított 25 éven keresztül folyamatosan körzeti, illetőleg háziorvosi
feladatokat látott el.
(3) Házi gyermekorvos lehet az az orvos, aki csecsemő- és gyermekgyógyászat szakorvosi képesítéssel
rendelkezik.
vagy
b) oxyológia, aneszteziológia és intenzív terápia, belgyógyászat, tüdőgyógyászat, foglalkozásorvostan
(üzemorvostan), sebészet, traumatológia, csecsemő- és gyermekgyógyászat, honvédorvostan, katasztrófa
orvostan szakorvosi képesítések valamelyikével rendelkezik, vagy
c) háziorvosi szakorvosjelöltként a belgyógyászati - és ennek keretében oxyológiai - gyakorlatot teljesítette és
az a) vagy b) pont szerinti orvos felügyelete biztosított, vagy
d) a b) pontban felsorolt szakképesítések szakorvosjelöltjeként a törzsképzési időt teljesítette és az a) vagy b)
pont szerinti orvos felügyelete biztosított, vagy
e) olyan, a külön jogszabály szerinti szakképesítéssel rendelkezik, amelynek képzési feltételei között legalább
6 hó sürgősségi gyakorlat, sürgősségi betegellátás, illetve sürgősségi betegellátási program szerepel, és 2 hét
oxyológiai tanfolyamot teljesített, és az a) vagy b) pont szerinti orvos felügyelete biztosított, vagy
f) a (2) bekezdésben foglalt feltételnek megfelel, vagy
(2) Háziorvosként - a házi gyermekorvos kivételével - ezen tevékenység megkezdésétől számított
legfeljebb 4 évig dolgozhat továbbá az az orvos is, aki külön jogszabályban meghatározott, a háziorvostan
szakorvosi szakképesítés megszerzéséhez szükséges háziorvosi szakgyakorlat folytatására jogosult.
g) a (4), az (5) és a (8a) bekezdésben meghatározott feltételek közül legalább az egyik feltételnek, valamint az
ott meghatározottak szerint a (8) bekezdésben foglalt feltételnek megfelel.
(4) Az önkormányzat által igazolt területi ellátási érdekből, az önkormányzattal megkötött feladatellátási
szerződés megkötését követően háziorvostan szakorvosi szakképesítés nélkül is elláthat területi ellátási
kötelezettséggel háziorvosi feladatokat az szakorvos, aki a következő szakképesítések valamelyikével
rendelkezik:
1. aneszteziológia és intenzív terápia,
2. arc-, állcsont- és szájsebészet,
3. belgyógyászat,
4. bőrgyógyászat,
5. csecsemő- és gyermekgyógyászat,
6. érsebészet,
7. fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás,
8. foglalkozásorvostan (üzemorvostan),
9. fül-orr-gégegyógyászat,
10. gasztroenterológia,
11. geriátria,
12. gyermek- és ifjúságpszichiátria,
13. gyermeksebészet,
14. hematológia,

15. honvéd-, katasztrófa- és rendvédelem orvostan,
16. idegsebészet,
17. infektológia,
18. kardiológia,
19. klinikai onkológia,
20. mellkassebészet,
21. nefrológia,
22. neurológia,
23. ortopédia és traumatológia (ortopédia, traumatológia),
24. oxyológia és sürgősségi orvostan,
25. plasztikai és égés-sebészet,
26. pszichiátria,
27. repülőorvostan,
28. reumatológia,
29. sebészet,
30. szemészet,
31. szívsebészet,
32. szülészet-nőgyógyászat,
33. tüdőgyógyászat,
34. urológia.
(4a) A (4) bekezdésben foglaltak nem vonatkoznak - a csecsemő- és gyermekgyógyászat szakképesítéssel
rendelkezők kivételével - a házi gyermekorvosi feladatok ellátására.
(4b) A (4) bekezdés szerinti módon, háziorvostan szakorvosi szakképesítés nélkül a háziorvosi tevékenység
a háziorvostan szakorvosi szakképesítés megszerzéséig, de legfeljebb a háziorvosi tevékenység
megkezdésétől számított 5 évig végezhető. A háziorvosi tevékenység megkezdése előtt a szakorvos a
képzésére az Állami Egészségügyi Ellátó Központtal (a továbbiakban: ÁEEK) szerződést köt.
(5) Tartósan betöltetlen háziorvosi körzetben a (4) bekezdés szerint igazolt területi ellátási érdekből
helyettesítő háziorvosi tevékenységet végezhet az az orvos is - a házi gyermekorvosi tevékenység kivételével
- a háziorvostan szakorvosi szakképesítés megszerzéséhez szükséges önálló háziorvosi tevékenység
folytatására való jogosultsága megszerzéséig, de legfeljebb 6 évig, aki a háziorvosi szakképesítés
megszerzéséhez szükséges klinikai gyakorlatok megszerzésére vonatkozó egyéni képzési tervének
elfogadását követően, a háziorvostan szakorvosi szakképzést megkezdte.
(8) A (4) és (5) bekezdésben foglalt tevékenység akkor kezdhető meg, ha az ÁEEK az általa szervezett
vizsgával záruló képzés keretében meggyőződött arról, hogy az orvos a háziorvosi tevékenység végzéséhez
szükséges alapvető társadalombiztosítási - így különösen a gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz felírási
szabályokról, a keresőképtelenségről, a kábítószer alkalmazásról és felírásról, a beutalási rendről szóló ismereteket megszerezte. A (2), a (4), az (5) és a (8a) bekezdés szerinti tevékenység szakmai felügyelet
mellett végezhető.
(8a) A (4) bekezdés szerinti szakképesítéssel rendelkező szakorvos - a (8) bekezdés szerinti képzési feltétel
teljesítése mellett - a (4b) bekezdés szerinti időtartamig helyettesíthet háziorvosi körzetben újabb vizsga
letétele nélkül. Ha az érintett szakorvos nem szerez háziorvostan szakorvosi szakképesítést, a (4b) bekezdés
szerinti időtartam lejártát követően a (8) bekezdés szerinti vizsgát kétévente meg kell ismételnie.
(10) A (2) bekezdés, valamint a (4), az (5) és a (8a) bekezdés, továbbá a (9) bekezdés c)-f) pontjai alkalmazása
szempontjából a szakmai felügyelet akkor biztosított, ha a felügyelő orvos konzultáció céljából folyamatosan
elérhető, és ügyelet esetén szükség szerint az ügyelet telephelyén történő személyes megjelenése egy órán belül
biztosított.

2003. évi LXXXIV. törvény az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről

7. § (1) Az egészségügyi dolgozó egészségügyi tevékenység végzésére - ide nem értve a sürgős szükség esetén
ellátási kötelezettség alapján végzett tevékenységet - a külön törvényben meghatározott szakképesítési és
nyilvántartási feltételek mellett akkor jogosult, ha egészségi állapota alapján az adott egészségügyi tevékenység
végzésére alkalmas.
(2) Egészségügyi tevékenység végzésére az alábbi jogviszonyokban kerülhet sor:
a) szabadfoglalkozás keretében,
b) egyéni egészségügyi vállalkozóként,
c) társas vállalkozás tagjaként,
d) közalkalmazotti jogviszonyban,
e) munkaviszonyban,
f) közszolgálati jogviszonyban, kormányzati szolgálati jogviszonyban, állami szolgálati jogviszonyban,
g) szolgálati jogviszonyban,
h) egyházi személyként vagy vallási tevékenységet végző szervezet vallásos szertartást hivatásszerűen végző
tagjaként,
i) önkéntes segítőként,
j) egyéni cég tagjaként.
(3) A 4. § a) pont ab) alpontja szerinti egészségügyi dolgozó az egészségügyi tevékenység végzésében a (2)
bekezdés c)-i) pontja szerinti jogviszonyban működhet közre.
(4) A (2) bekezdés a)-b) pontjai szerinti jogviszonyban csak az (1) bekezdésben foglalt valamennyi rá
vonatkozó rendelkezésnek maradéktalanul megfelelő egészségügyi dolgozó jogosult egészségügyi tevékenység
gyakorlására.

A szabadfoglalkozás
8. § (1) Az egészségügyi dolgozó jogosult bármely egészségügyi szolgáltatónál megbízási szerződés alapján a
szakmai kompetenciájába tartozó egészségügyi tevékenység ellátására.
(2) A szabadfoglalkozású jogviszony keretében működő egészségügyi dolgozó e tevékenységét az
egészségügyi hatóság egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedélye és - amennyiben az őt
foglalkoztató egészségügyi szolgáltató nem követeli meg - a tevékenységével esetlegesen okozott károk
megtérítését biztosító kötelező felelősségbiztosítási szerződés megkötése nélkül végezheti.
(3) A szabadfoglalkozású jogviszony keretében működő egészségügyi dolgozó az egészségügyi tevékenységet
az őt megbízó egészségügyi szolgáltató nevében végzi.
(4) A szabadfoglalkozású egészségügyi tevékenység egyéni vállalkozóként is folytatható. A
szabadfoglalkozásra jogosult egyéni vállalkozó esetében az egyéni vállalkozói nyilvántartásban - bárki számára
ingyenesen és elektronikusan is elérhetően - fel kell tüntetni az egyéni vállalkozó által folytatható egészségügyi
tevékenységet, és azt, hogy kizárólag szabadfoglalkozású egészségügyi tevékenységre jogosult.
(5) A szabadfoglalkozásra jogosult egyéni vállalkozó egészségügyi szolgáltatóként nem működhet, és kizárólag
személyesen, csak az egyéni vállalkozói tevékenységeként bejelentett egészségügyi tevékenységet végezheti,
alkalmazottat, bedolgozót, segítő családtagot, tanulót nem foglalkoztathat, közreműködőt nem vehet igénybe,
nem tarthat fenn telephelyet, fióktelephelyet. Székhelyét azonban nem köteles cégtáblával megjelölni.
9. § (1) A szabadfoglalkozású egészségügyi dolgozó és az egészségügyi szolgáltató közötti megbízási
szerződésben rögzíteni kell
a) az ellátandó feladat(ok) pontos megnevezését, a feladatok ellátásához szükséges tárgyi feltételek
biztosításának módját, valamint a munkavégzés helyét és idejét,
b) a szabadfoglalkozású egészségügyi dolgozó szakmai felettesének megnevezését,
c) amennyiben a szabadfoglalkozású egészségügyi dolgozó feladatkörébe más egészségügyi dolgozók szakmai
irányítása is beletartozik, az általa irányított, illetve felügyelt egészségügyi dolgozók munkakörének
megnevezését,
d) az adott időszakban, de legfeljebb 6 hónap alatt a szabadfoglalkozású egészségügyi dolgozó által végzendő
egészségügyi tevékenység időtartamát és beosztását, illetve a szabadfoglalkozású egészségügyi dolgozó
nyilatkozatát az önkéntesen vállalt többletmunka tervezett mértékéről,
e) az ellátott feladatok díjazását,

f) a megbízás keretében okozott kár megtérítésének szabályait,
g) a szerződés megszüntetésére vonatkozó rendelkezéseket.
(2) Az (1) bekezdés szerinti szerződés további tartalmára a szakmai kamarák ajánlásokat adhatnak.
(3) A szabadfoglalkozású egészségügyi dolgozó által ellátott feladatok díjazására a szakmai kamarák tehetnek
javaslatot, amelyet az Egészségügyi Közlöny közzétesz.

Egyéni egészségügyi vállalkozás
10. § (1) Az egészségügyi dolgozó jogosult a külön törvény(ek)ben foglalt engedély(ek) birtokában, egyéni
egészségügyi vállalkozóként a saját nevében és felelősségére egészségügyi szolgáltatóként működni.
(2) Az egyéni egészségügyi vállalkozóként történő munkavégzés esetén az egészségügyi szolgáltatás nyújtására
jogosító működési engedélyt kiadó egészségügyi hatóság részére be kell mutatni az egészségügyi tevékenységre
való egészségi alkalmasság igazolását is.
(3) Egyéni vállalkozás keretében, amennyiben az ahhoz szükséges személyi és tárgyi feltételek rendelkezésre
állnak, minden olyan egészségügyi tevékenység végezhető, amelynek végzését külön törvény nem korlátozza,
illetve amely kapcsán külön jogszabály nem nevesíti a feladatot ellátó konkrét egészségügyi szolgáltatót.
10/A. § (1) Egyéni egészségügyi vállalkozási tevékenység folytatására az egészségügyi dolgozók működési
nyilvántartásában szereplő és a külön jogszabályokban meghatározott egészségügyi szakképesítéssel rendelkező
személy jogosult.
(2) Az (1) bekezdés szerinti jogosultságát a kérelmező az egészségügyi dolgozók működési nyilvántartásába
vételéről szóló igazolványával igazolhatja.
(3) Ha az egészségügyi dolgozók működési nyilvántartásába vett kérelmező az (1) bekezdés szerinti
jogosultságát nem igazolja, a működési nyilvántartást vezető szervet kell megkeresni a jogosultságra vonatkozó
adatok szolgáltatása vagy igazolása iránt.

Társas vállalkozás
11. § (1) Az egészségügyi dolgozó jogosult a külön törvény(ek)ben foglalt engedély(ek) birtokában - jogi
személyiséggel rendelkező vagy jogi személyiség nélküli - társas vállalkozás tagjaként, a társas vállalkozás
nevében és felelősségére egészségügyi tevékenységet végezni.
(2) A társas vállalkozás tagjaként történő egészségügyi tevékenység végzése esetén a 10. § (2)-(3)
bekezdéseiben foglaltakat értelemszerűen alkalmazni kell.

1991. évi XI. törvény az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről
6/A. § (1) Az egészségügyi államigazgatási szerv az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános
feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló kormányrendeletben foglaltak szerint az
egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) 108/A. § (2) bekezdésében foglalt
feltételeknek megfelelő személyt vagy szervezetet,
108/A. § (2) Az (1) bekezdés alapján egészségügyi szolgáltatóként az a személy vagy szervezet
működhet, aki vagy amely
a) kizárólag az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési
engedélyezési eljárásról szóló kormányrendelet szerinti közreműködői szerződés alapján nyújt
szolgáltatást,
b) az a) pont szerinti közreműködői szerződés alapján a közreműködőt igénybe vevő egészségügyi
szolgáltató számára kizárólag az egészségügyi szolgáltatás személyi feltételeit biztosítja, ideértve a
személyes szolgáltatásnyújtási kötelezettséggel rendelkező további közreműködőket is,
c) közreműködésére kizárólag az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003.
évi LXXXIV. törvény (a továbbiakban: Eütev.) 7. § (2) bekezdés b), c), e) vagy j) pontja szerinti
jogviszonyok valamelyikében, kizárólag személyes szolgáltatás nyújtásával kerül sor.

valamint az Eütev. 7. § (2) bekezdés a) pontja szerinti
(2) Egészségügyi tevékenység végzésére az alábbi jogviszonyokban kerülhet sor:
a) szabadfoglalkozás keretében,
szabadfoglalkozású jogviszonyban álló személyt vagy szervezetet - annak bejelentése alapján - hatósági
nyilvántartásba veszi. A nyilvántartás - a (2) bekezdés a) pont aa) alpontja szerinti névadatok, a (2) bekezdés e)
pont ea) alpontja és f) pont fa) alpontja szerinti természetes személyazonosító adatok, valamint az e) pont eb)
alpontja szerinti nyilvántartási adatok kivételével - közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül. A
nyilvántartásba vételről az egészségügyi államigazgatási szerv a bejelentő személyt vagy szervezetet értesíti.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hatósági nyilvántartás a következő adatokat tartalmazza:
a) a nyilvántartásba vétel alapján működő egészségügyi szolgáltató
aa) cégnevét, egyéni vállalkozó esetén nevét,
ab) cégjegyzékszámát vagy bírósági nyilvántartásba vétele számát, egyéni vállalkozó esetén nyilvántartásba
vétele számát,
ac) a nyilvántartó rendszer által meghatározott egyedi azonosító számát,
b) a nyilvántartásba vétel alapján működő egészségügyi szolgáltató székhelyére és az egészségügyi szolgáltatás
végzésének helyszínéül szolgáló telephelyére vonatkozó következő adatokat:
ba) helységnév,
bb) utca, házszám,
bc) postai irányítószám,
c) a nyilvántartásba vétel alapján működő egészségügyi szolgáltatóra vonatkozóan:
ca) a gyakorolható egészségügyi szakmát vagy szakmákat a hozzájuk tartozó kóddal és az ellátási forma
megnevezését a hozzá tartozó kóddal,
cb) a járóbeteg-szakellátásban a heti rendelési időt napi bontásban,
d) a közreműködőt igénybe vevő egészségügyi szolgáltatóra vonatkozóan:
da) azon szervezeti egység engedélyező hatóság által kiadott egyedi azonosítóját, valamint megnevezését,
amelynek működésében a nyilvántartásba vétel alapján működő egészségügyi szolgáltató közreműködik,
db) az engedélyező hatóság megnevezését,
e) a nyilvántartásba vétel alapján működő egészségügyi szolgáltató nevében személyesen szolgáltatást nyújtó
természetes személy vagy személyek
ea) természetes személyazonosító adatait,
eb) alap- és működési nyilvántartási számát,
ec) a szolgáltatóval fennálló jogviszonyának típusát,
f) a szabadfoglalkozású jogviszonyban álló személy vagy szervezet esetében
fa) cégnevét vagy természetes személyazonosító adatait,
fb) az egészségügyi szakmát vagy szakmákat a hozzá tartozó kóddal és az ellátási forma megnevezését a hozzá
tartozó kóddal,
fc) a szabadfoglalkozású jogviszonyban álló személyt vagy szervezetet foglalkoztató egészségügyi szolgáltató
azon szervezeti egységének engedélyező hatóság által kiadott egyedi azonosítóját, valamint megnevezését,
amelynek működésében a szabadfoglalkozású jogviszonyban álló személy vagy szervezet részt vesz, továbbá az
engedélyező hatóság megnevezését,
fd) járóbeteg-szakellátásban a heti rendelési időt napi bontásban.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott adatok a szolgáltató azonosítójához rendelten szerepelnek a
nyilvántartásban.
(4)
(5) A nyilvántartásba vett egészségügyi szolgáltató vagy a szabadfoglalkozású jogviszonyban álló személy
vagy szervezet a (2) bekezdésben foglaltak változását 8 napon belül bejelenti az egészségügyi államigazgatási
szervnek. Az egészségügyi államigazgatási szerv a változást a hatósági nyilvántartáson átvezeti és erről a
bejelentő személyt vagy szervezetet értesíti.
(5a) Az (5) bekezdés szerinti bejelentés azon adatok tekintetében, amelyeket más nyilvántartás közhitelesen
tartalmaz, úgy is teljesíthető, hogy az adatváltozásról a közhiteles nyilvántartást vezető szerv - ha ezt tőle a

nyilvántartásba vett egészségügyi szolgáltató vagy a szabadfoglalkozású jogviszonyban álló személy vagy
szervezet kéri - az (5) bekezdés szerinti határidőben értesíti az egészségügyi államigazgatási szervet.
(6) Az egészségügyi államigazgatási szervnek a bejelentés alapján egészségügyi szolgáltatóként közhiteles
nyilvántartásba vételre irányuló, kérelemre lefolytatott eljárásáért vagy igazgatási szolgáltatásáért - az
egészségügyért felelős miniszternek az adópolitikáért felelős miniszterrel egyetértésben kiadott rendeletében
meghatározott - igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni.

40/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet az egészségügyi tevékenység végzéséhez szükséges
egészségi alkalmasság vizsgálatáról és minősítéséről
3. § (1) Egészségügyi tevékenység végzésére csak az olyan egészségügyi dolgozó jogosult, aki megfelel az
Ettv. 20. § (1) bekezdésében foglaltaknak.
20. § (1) Egészségügyi tevékenység végzésére csak az az egészségügyi dolgozó jogosult, aki egészségi,
mentális és fizikai (a továbbiakban együtt: egészségi) állapotára tekintettel az adott tevékenység végzésére
képes és alkalmas (a továbbiakban: munkaköri alkalmasság).
(2) Az alkalmasság megállapítását mindig az egészségügyi dolgozó által végzendő konkrét egészségügyi
tevékenységek vonatkozásában kell elvégezni. Az alkalmasság megállapítása során csak olyan vizsgálatok
végezhetőek el, amelyek az egészségügyi dolgozó által végzett konkrét egészségügyi tevékenységek
szempontjából az alkalmasság megítéléséhez elengedhetetlenek. Az egészségügyi dolgozó alkalmas, ha nem
szenved az e rendelet mellékletében meghatározott egyik betegségben sem.
(3) E rendelet melléklete szerinti megbetegedés, illetve állapot fennállása sem zárja ki az egészségügyi dolgozó
alkalmasságát, amennyiben az megfelelő eszköz használatával vagy rendszeres gyógyszerszedéssel - a
tevékenység ellátásához szükséges mértékben - korrigálható. Ebben az esetben azonban az alkalmasság
megállapításánál a szükséges korrekció tényét rögzíteni kell.
4. § Az 1. § (1) bekezdés b) pontja szerinti személyek a munkakörükre való alkalmasságon túl akkor minősülnek
a tevékenységük végzésére egészségileg alkalmasnak, ha nem szenvednek keresőképtelenséget eredményező
fertőző betegségben.
5. § Egészségi alkalmatlanság megállapítása hiányában, illetve az alkalmasság megállapítása ellenére sem
alkalmas az egészségügyi dolgozó egészségügyi tevékenység végzésére, amennyiben akut betegsége vagy
belátási képességét érintő állapota miatt annak szakszerű végzése nem biztosított. Különösen ilyennek kell
tekinteni, ha az egészségügyi dolgozó keresőképtelen, ittas vagy bódult állapotban van, ideértve a kábítószertől
való befolyásoltságot is.
6. § (1) Az egészségügyi dolgozó az egészségügyi tevékenységre való alkalmasságának megállapítása céljából
az Ettv. 7. § (2) bekezdése szerinti jogviszony létesítését megelőzően előzetes alkalmassági vizsgálaton köteles
részt venni.
(2) Nem szükséges az előzetes alkalmassági vizsgálat elvégzése, amennyiben az egészségügyi dolgozó adott
munkakörre való alkalmasságát valamely korábbi, azonos munkakörre vonatkozó jogviszony tekintetében már
megállapították, feltéve, hogy az állapotában nem következett be az egészségi alkalmasságát érintő változás.
(3) Az (1) bekezdésben foglaltakon túl előzetes alkalmassági vizsgálaton vesz részt az egészségügyi dolgozó,
amennyiben munkaköre ideiglenesen vagy véglegesen megváltozik.
(4) Az egészségügyi tevékenység végzésére való előzetes alkalmasság megállapítása az egészségügyi
tevékenység végzésére, illetve az abban történő közreműködésre jogosító képzés esetén a tanulói, illetve hallgatói
jogviszony létesítését megelőző alkalmassági vizsgálat elvégzésével egyidejűleg történik.
(5) Szervezett és nem szervezett munkavégzés keretében ugyanazt az egészségügyi tevékenységet folytató
személy esetén a szervezett munkavégzés keretében megállapított alkalmasság alapján folytatható a nem
szervezett munkavégzés is.
7. § (1) Az egészségügyi szolgáltató, illetve a fenntartó szabályzatban rögzíti az egyes munkakörök esetén
elvégzendő időszakos alkalmassági vizsgálatok gyakoriságát, a (2)-(4) bekezdésben foglalt rendelkezésekre is
figyelemmel.

(2) Az alkalmassági vizsgálatot
a) évente el kell végezni, ha az egészségügyi dolgozó
aa) alkalmasságát korrekciós eszköz használata mellett vagy rendszeres gyógyszer szedése esetén állapították
meg,
ab) korlátozással történő alkalmasságát állapították meg,
ac) az öregségi nyugdíjra jogosító korhatárt betöltötte,
b) kétévente el kell végezni - a (4) bekezdésben foglaltakra is figyelemmel -, ha az egészségügyi dolgozó olyan
munkakörben tevékenykedik, amelyben jellemzően más egészségügyi dolgozó közreműködése nélkül
betegellátás történik, illetve a betegellátás nem vagy nem kizárólag az egészségügyi szolgáltató telephelyén
folyik.
(3) Időszakos alkalmassági vizsgálatot kell végezni
a) a tanulói, illetve hallgatói jogviszony keretében végzett egészségügyi tevékenység egy évet meghaladó
folyamatos megszakítását követően,
b) az Ettv. 7. § (2) bekezdése szerinti jogviszony keretében végzett egészségügyi tevékenység egy évet
meghaladó folyamatos megszakítása esetén,
c) az Ettv. 25. § (3) bekezdése szerinti esetben.
(4) A külön jogszabály szerinti háziorvosok, házi gyermekorvosok és fogorvosok esetében a 62. életév
betöltésének évében alkalmassági vizsgálatot kell végezni.
8. § (1) A 7. § (1) bekezdése szerinti szabályzatban az egészségügyi szolgáltató, illetve a fenntartó rögzíti azokat
az eseteket is, amikor az egészségügyi dolgozó soron kívüli alkalmassági vizsgálatra köteles.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltaktól függetlenül az egészségügyi dolgozó soron kívüli alkalmassági vizsgálaton
vesz részt, ha azt a szakmai felettese vagy az egészségügyi tevékenysége feletti szakmai felügyelet gyakorlására
jogosult személy, illetve az Ettv. 25. § (3) bekezdése szerinti hatóság kezdeményezi.
9. § (1) Az egészségügyi tevékenységre való alkalmasság elbírálása
a) az Ettv. 7. § (2) bekezdés a) és d)-i) pontjai szerinti jogviszonyban foglalkoztatott egészségügyi dolgozó
esetén (munkaviszony, szabadfoglalkozású)
aa) az egészségügyi szolgáltatóval a foglalkozás-egészségügyi feladatok ellátására szerződött egészségügyi
szolgáltatónál, illetve
ab) amennyiben az egészségügyi szolgáltató maga is jogosult foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás nyújtására
saját részlegében,
b) az Ettv. 7. § (2) bekezdésének b) és c) pontjában foglalt esetben az egyéni egészségügyi vállalkozó
telephelye, illetve a társas vállalkozás telephelye szerint illetékes foglalkozás-egészségügyi szakellátó helyen
történik. (egyéni vállalkozó, társas vállakozó)
(2) Az (1) bekezdés ab) pontja szerinti esetben - az Ettv. 20. § (4) bekezdése alapján - az egészségügyi dolgozó
kezdeményezésére és költségére az alkalmassági vizsgálatot az egészségügyi dolgozót foglalkoztatni kívánó,
illetve foglalkoztató egészségügyi szolgáltató telephelye szerint illetékes foglalkozás-egészségügyi szakellátó
hely orvosa is elvégezheti.
(3) Az egészségügyi tevékenységre való alkalmasság megállapítása az Ettv. 22-24. §-ai szerinti eljárásban
történik azzal, hogy amennyiben az egészségügyi tevékenységre való alkalmasság megállapítására irányuló
eljárás az Ettv. 23. §-a szerint folyik, az egészségügyi hatóság által kijelölt szerv bírálja el az alkalmasságot.
(4) Az (1) bekezdés b) pontja és a (2) bekezdés szerinti esetben az alkalmassági vizsgálat eseti térítési díja
megegyezik a munkáltató által - külön jogszabályban meghatározottak szerint - a „B” foglalkozás-egészségügyi
osztály esetében évente egy főre fizetendő díjjal.
10. § (1) Az alkalmasság vizsgálatáról készült dokumentáció tartalmazza
a) az egészségügyi dolgozó személyazonosító adatait, iskolai és szakmai végzettségét,
b) az egészségügyi dolgozó által ellátott munkaköröket és az ezek keretében végzett egészségügyi
tevékenységeket, illetve azok fő csoportjainak megnevezését,
c) személyes, továbbá családi és foglalkozási anamnézisét,
d) az alkalmassági vizsgálat időpontját, az elvégzett vizsgálatokat és azok eredményét,
e) az alkalmasságra vonatkozó véleményt, esetleges korlátozásokat,
f) az időszakos alkalmassági vizsgálat esedékességének időpontját,
g) a vizsgálatot végző orvos aláírását.

(2) Az alkalmasság megállapításáról szóló igazolásnak az egészségügyi dolgozó személyazonosító adatain és a
vizsgálatot végző orvos aláírásán, valamint orvosi bélyegzőlenyomatán túl tartalmaznia kell azokat a
munkaköröket, illetve egészségügyi tevékenységi csoportokat, amelyek végzése tekintetében az alkalmasság
megállapításra kerül.
(3) Amennyiben az egészségügyi tevékenységre való alkalmasság megállapítására irányuló eljárás az Ettv. 23.
§-a szerint történik, a dokumentációban az (1) bekezdésben foglaltakon túl fel kell tüntetni
a) azokat a munkaköröket, illetve egészségügyi tevékenységcsoportokat, amelyre nézve az alkalmasság
korlátozással került megállapításra, illetve a korlátozás módját, terjedelmét,
b) azokat az egészségügyi dolgozó szakképesítésével ellátható munkaköröket, illetve egészségügyi
tevékenységcsoportokat, amelyek tekintetében a vizsgálat eredményeként a dolgozó alkalmatlanságát állapították
meg, továbbá
c) az eljárásban részt vevő igazságügyi orvosszakértő nevét és véleményét eredeti formában,
d) az a)-b) pontokban foglaltak tekintetében a működési nyilvántartást vezető szerv, továbbá az Ettv. 24. §
esetén a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő értesítésének tényét.

Melléklet a 40/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelethez
Az egészségügyi tevékenységre való alkalmasságot kizáró korlátozások
I. Valamennyi egészségügyi tevékenységet kizáró kórképek
1. Keresőképtelenséget eredményező fertőző betegség
2. Eszméletvesztéssel járó, gyógyszerrel biztonságosan nem karbantartható állapotok
3. Gyógyszerrel nem karbantartott vagy nem befolyásolható krónikus megbetegedés, amely az egészségügyi
tevékenység szakszerű ellátását veszélyeztetheti
4. Pszichiátriai betegségek közül a gyógyszerrel megnyugtatóan nem befolyásolható pszichózisok és
személyiségzavarok súlyos formái; illetve a belátási képességet érintő megbetegedések, ideértve a
szenvedélybetegségeket is.
5. Súlyos és nem korrigálható
- látásromlás, kivéve a külön jogszabály szerinti masszőr szakképesítéssel rendelkezőket, amennyiben a
szakképesítésüknek megfelelő tevékenységet végeznek,
- hallásromlás,
- mozgáskorlátozottság (mozgásképtelenség).

II. Egyes egészségügyi tevékenységeket kizáró kórképek
1. A beteg közvetlen vizsgálatával, illetve gyógykezelésével kapcsolatos tevékenységek tilalma
A beteg közvetlen vizsgálatával, illetve gyógykezelésével kapcsolatos tevékenységek nem végezhetők el, ha
a) az egészségügyi dolgozó kommunikációs képessége hiányzik, illetve erősen korlátozott;
b) az egészségügyi dolgozó olyan testi fogyatékkal rendelkezik, amely akadályozza az adott szakterületen a
beteg személyes vizsgálatát, illetve gyógykezelésének lehetőségét.
2. Sürgősségi feladatok, a beteg otthonában történő ellátásával kapcsolatos tevékenységének tilalma
Sürgősségi feladatok, továbbá a beteg otthonában történő ellátásával kapcsolatos feladatok nem végezhetőek,
ha az egészségügyi dolgozó mozgása olyan mértékben korlátozott, hogy emiatt nem biztosítható a betegnek a
feltalálási helyén időveszteség nélkül történő azonnali ellátása.

II.

A Csaba Ügyeleti Kft ügyeleti rendje

A Csaba Ügyeleti Kft 1996 óta szervezi Békéscsaba, Csabaszabadi, Telekgerendás és Kétsoprony települések
lakosságának felnőtt és gyermek háziorvosi ügyeleti ellátását, 2005-ig a települési önkormányzatokkal, 2006-tól
2016. december 31-ig a Kistérségi Társulással kötött feladatátadási szerződés alapján. 2017. január 1-től ismét

közvetlenül a települési önkormányzatokkal került sor a szerződéskötésre. 2017. novemberétől Újkígyós és
Szabadkígyós települések csatlakoztak a Csaba Ügyeleti Kft ellátási területéhez.
Az ügyelet feladata
Az átadott feladat tartalmazza a felnőtt és gyermek háziorvosi ügyeleti szolgálatok működtetését az érvényes
jogszabályok, szakmai előírások és etikai normák betartásával.
A háziorvosi ügyelet egy többszintű, többszereplős sürgősségi ellátórendszer része az OMSZ és az SBO mellett.
A háziorvosi ügyelet elsősorban azoknak a háziorvosi teendőknek a rendelési időn kívüli ellátására szerveződött,
amelyek a következő rendelési időig nem halaszthatók. Alapfeladata a sürgősségi esetek azon részének ellátása,
amelyek órákon belüli, de nem feltétlenül azonnali ellátást igényelnek, szemben az azonnali ellátást igénylő
esetekkel (ide tartoznak az Eütv. 3.§. i/ pontjában megfogalmazott és az 52/2006. (XII.28.) EüM.r.-ben
részletezett sürgősségi állapotok), amelyek alapfeladatként az OMSZ és az SBO kompetenciájába tartoznak.
Ezeket az eseteket a háziorvosi ügyelet túlnyomórészt nem képes definitív módon ellátni, és - az
elsősegélynyújtáson túl - legtöbbször intézkedésre van szükség a további ellátás megszervezésére (OMSZ, SBO).
A háziorvosi ügyelet - bár mindig igyekszik a lehető leghamarabb segítséget nyújtani – nem mindig tudja
garantálni az azonnali elérhetőséget, mivel általában egyetlen ügyeletes orvosnak kell biztosítani közel 70 ezer
lakos járóbeteg-ellátását és a területi feladatokat (beleértve a környező településeket is), és a kihívások torlódása
esetén akár órák telhetnek el, mire egy adott vizsgálatra sor kerül. Ezért – ha azonnali ellátás szükségessége merül
fel – elsődlegesen az azonnali ellátásra hivatott és képes OMSZ és az SBO igénybevétele célszerű. Az esetek egy
részében természetesen nem egyértelmű, hogy a sürgősség melyik szintjével állunk szemben. Ilyenkor a
sürgősségi betegellátás különböző szereplőinek együttműködésére van szükség, hogy a beteg érdekében mielőbb
döntés szülessen az ellátás legoptimálisabb helyéről és időpontjáról, de legalább ennyire fontos a lakosság
megfelelő tájékozottsága, segítő hozzáállása. Az a cél, hogy minden beteg az állapotának megfelelő
legalkalmasabb helyen és időben részesüljön sürgősségi ellátásban. Ehhez szükség van arra, hogy mindenki csak
indokolt esetben vegye igénybe a sürgősségi ellátást, és ha igénybe veszi, lehetőség szerint az állapotának
megfelelő ellátási formát próbálja választani (háziorvosi ügyelet, SBO vagy mentőszolgálat). Fontos, hogy a
sürgősségi ellátásra szoruló személy vagy hozzátartozója a lehető legpontosabban informálja az egészségügyi
személyzetet az aktuális panaszokról, tünetekről és a lényegesebb kórelőzményi adatokról.
Az ügyelet telephelye
A felnőtt és gyermek háziorvosi ügyeletek a békéscsabai Dr. Réthy Pál tagkórház (5600 Békéscsaba, Gyulai
út 18.) területén működnek. A kórházi színhely a betegellátás szempontjából előnyös, mivel helyben adottak a
diagnosztikus lehetőségek, konzíliumok, ill. az ügyelettel együttműködő sürgősségi ambulancia. Az ügyeleti
helyiségeket a Réthy Pál tagkórház haszonkölcsön-szerződés alapján biztosítja a Csaba Ügyeleti Kft számára:
- 1 db orvosi rendelő és 1 db orvosi pihenőszoba vizesblokkal a felnőtt ügyelet önálló használatára,
- 1 db orvosi rendelő és 1 db orvosi pihenőszoba vizesblokkal a gyermek ügyelet önálló használatára,
- Közös használatú folyosórészek, WC, mozgáskorlátozott WC a várakozó betegek részére.
A Dr. Réthy Pál Tagkórház szerződés alapján a helyiségek használatán kívül az alábbi szolgáltatásokat biztosítja:
villamos energia, hőenergia, melegvíz, víz- és csatorna használat, szemétszállítás, telefonhasználat, rendelők és
várók takarítása, eszközök és textíliák sterilizálása.
Tárgyi feltételek
A jogszabályban előírt kötelező minimum-felszerelésről mind a felnőtt, mind a gyermek ügyeleten a Csaba
Ügyeleti Kft gondoskodik, az ügyeleti ellátás dokumentációját biztosító informatikai eszközöket is a Kft
biztosítja. Az ügyeleti telefonhívások rögzítésre kerülnek. Az ügyeleti gépkocsi a békéscsabai Önkormányzat
tulajdonában van, üzembentartója a Csaba Ügyeleti Kft.

Az ügyelet működési ideje
Az ügyelet működési ideje a feladatvállalási szerződésben foglaltaknak megfelelően alakul. A felnőtt és a
gyermek ügyeleten az ügyeleti idő munkanapokon 16.00 órától másnap 8.00 óráig, munkaszüneti napokon 8.00
órától másnap 8.00 óráig tart.
Az ügyelet ellátási területe
A békéscsabai székhelyű felnőtt és gyermek háziorvosi ügyeletek biztosítják Békéscsaba, Csabaszabadi,
Telekgerendás, Kétsoprony, Újkígyós és Szabadkígyós települések felnőtt és gyermek lakosságának ügyeleti
ellátását.
Személyi feltételek (ügyeleti team):
Az ügyeleti team tagja mindkét ügyeleti szolgálatban 1 orvos és 1 ápoló, de munkaszüneti napokon 8.00-16.00
óráig a felnőtt ügyeleten egy második ügyeletes orvos is beosztásra kerül. A szállítási feladatokat egy
megkülönböztető jelzéssel ellátott gépjármű és egy ügyeletes gépkocsivezető biztosítja, alvállalkozó
közreműködésével.
Ügyeletes orvos
A háziorvosi ügyeletben részt vevő orvosokat a Csaba Ügyeleti Kft közreműködői vagy megbízásos
(szabadfoglalkozású) szerződés alapján foglalkoztatja. A foglalkoztatás feltétele, hogy az orvos megfeleljen a
jogszabályban foglalt szakmai és alkalmassági követelményeknek és eleget tegyen hatósági nyilvántartásba vételi
kötelezettségének.
Az ügyeletes orvos feladatát, jogait és kötelezettségeit részben az érvényes jogszabályok, részben a Csaba
Ügyeleti Kft-vel kötött szerződés tartalmazza. Ennek megfelelően az ügyeletet teljesítő orvos:
a) orvosi ellátásban részesíti
aa) a rendelőben megjelent járóbeteget, sérültet,
ab) hívásra otthonában, tartózkodási helyén a fekvőbeteget, sérültet,
ac) heti pihenőnapon és munkaszüneti napokon a folyamatos gyógykezelésre szoruló beteget;
b) gondoskodik
ba) a kórházi, szakorvosi ellátásra szoruló beteg kórházi beutalásáról, szakorvosi vizsgálatra, gyógykezelésre
utalásáról,
bb) szükség esetén a betegnek az illetékes intézetbe történő szállításáról;
c) igazolja a beteg keresőképtelenségét;
d) hatósági megkeresésre vagy a sérült kérelmére orvosi látleletet készít, és azt kiadja a hatóság részére, illetőleg
a külön jogszabályban foglalt térítési díj megfizetését követően a sérültnek;
e) hatósági megkeresésre a betegnél (sérültnél) általános orvosi vizsgálatot végez, véralkohol-vizsgálathoz vért
vesz, drogtesztet, illetve egyéb szükséges vizsgálatokat végez;
f) rendkívüli esetben (tömeges sérülés, mérgezés, elemi csapás stb.) a mentést megszervezi, és mindaddig
irányítja, amíg a mentőszolgálat orvosa a helyszínen a mentés irányítását át nem veszi;
g) ellátja a halottakkal kapcsolatos rendelkezésekben előírt feladatokat.
Az ügyeletet teljesítő orvos gondoskodik arról, hogy a beteg kezelőorvosa megfelelő tájékoztatást kapjon az általa
nyújtott ellátásról.
Az ügyeleti munkát végző orvosok a szakma szabályai szerint és az egészségügyre vonatkozó jogszabályok, az
adatvédelemre/adatkezelésre vonatkozó jogszabályok, valamint az etikai normák maradéktalan betartása mellett
kötelesek eljárni, az általánosan elvárható gondosság mellett. A közreműködő vagy megbízott ügyeletes orvos
munkáját legjobb tudása szerint, az orvosi hivatás legjobb hagyományai és korszerű ismeretei
figyelembevételével köteles végezni. Ennek megtartásáért felelősséggel tartozik.

Az ügyeletes orvos köteles a részére használatba adott helyiségeket és a berendezéseket a jó gazda gondosságával
használni és kezelni. Az ügyeletes orvos kártérítési felelősséggel tartozik a részére biztosított helyiségekben,
eszközökben általa okozott kárért vagy a miatta bekövetkező hiányért. A gyógyszerek/injekciók és az egyszer
használatos eszközök felhasználása során az ügyeletes orvos köteles körültekintően, takarékosan eljárni,
szigorúan betartani a szakmai indokoltság szempontjait, és az általa alkalmazott kezelésről pontos dokumentációt
vezetni. A szakmailag nem indokolt vagy nem dokumentált felhasználásért az ügyeletes orvos kártérítési
felelősséggel tartozik.
A közreműködőként dolgozó orvos szakmai felelősség-biztosítással rendelkezik. Az ezt igazoló okiratot köteles
bemutatni a Megrendelőnek és egyben kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a jelen szerződéses
jogviszony fennállása alatt felelősség-biztosítását folyamatosan fenntartja. Biztosítási esemény bekövetkezte
esetén a biztosítási összeget a bekövetkezett károk elhárításra kell fordítani, azt a közreműködő – amennyiben
másképpen nem térül meg - köteles a megrendelő részére átadni. Ezért felelősséggel tartozik. A közreműködő
által elismerten vagy igazoltan előidézett károkozás esetén, amennyiben a megrendelőnek más módon meg nem
térülő kára keletkezik, a közreműködő a biztosítási összegen felül is köteles a kártérítésre a megrendelő felé, a
kár teljes mértékéig. A megbízásos (szabadfoglalkozású) szerződés alapján foglalkoztatottakra a Csaba Ügyeleti
Kft felelősségbiztosítást köt.
Az ügyeletes orvos által betartandó ügyeleti rendet és ügyeleti időtartamokat az ügyvezető határozza meg, a
Megrendelő és az Önkormányzat, valamint a Megrendelő és a NEAK között kötött szerződés tartalmával
összhangban. Az ügyeleti beosztást a Megrendelő képviseletében az ügyeletvezető állapítja meg (egyeztetve a
közreműködővel/megbízottal), annak betartására a közreműködő/megbízott köteles. A közreműködő/megbízott
akadályoztatása esetén – ide értve szabadságát, keresőképtelenségét is - a Megrendelő egyidejű értesítése mellett,
a tevékenység végzésére jogosultsággal rendelkező helyettesről köteles gondoskodni, akinek eljárásáért
felelősséggel tartozik. Amennyiben az ügyeleti időt, illetve a folyamatos működés biztosítását a
közreműködő/megbízott nem tarja be, az azonnali hatályú felmondásra adhat alapot, és az okozott károkért teljes
körű felelősséggel tartozik.
Ügyeletes ápoló
A háziorvosi ügyeletben részt vevő ápolókat a Csaba Ügyeleti Kft közreműködői vagy megbízásos
(szabadfoglalkozású) szerződés alapján foglalkoztatja. A foglalkoztatás feltétele, hogy az ápoló megfeleljen a
jogszabályban foglalt szakmai és alkalmassági követelményeknek és eleget tegyen hatósági nyilvántartásba vételi
kötelezettségének.
Az ügyeletes ápoló feladatát, jogait és kötelezettségeit részben az érvényes jogszabályok, részben a Csaba
Ügyeleti Kft-vel kötött szerződés tartalmazza. Ennek megfelelően az ügyeletet teljesítő ápoló feladata:
a) fogadni és dokumentálni kell az ügyelethez érkező hívásokat,
b) amennyiben az ügyeletet ellátó orvos az ügyeleti feladatait az e célra rendszeresített rendelőn kívül látja el,
a mentőszolgálat útján biztosítani kell a sürgős beavatkozást igénylő esetek ellátását,
c) sürgős szükség esetén szakszerűen meg kell kezdeni az elsősegélynyújtást és gondoskodni kell a végleges
ellátás biztosításáról,
d) elő kell készíteni az ügyelet során ellátandó vizsgálatokhoz és beavatkozásokhoz szükséges anyagokat és
eszközöket,
e) el kell látni az ügyeletes orvos által meghatározott egyéb adminisztrációs és szakmai feladatokat.
Az ügyeleti munkát végző ápolók a szakma szabályai szerint és az egészségügyre vonatkozó jogszabályok, az
adatvédelemre/adatkezelésre vonatkozó jogszabályok, valamint az etikai normák maradéktalan betartása mellett
kötelesek eljárni, az általánosan elvárható gondosság mellett. A közreműködő vagy megbízott ügyeletes ápoló
munkáját legjobb tudása szerint, az egészségügyi hivatás legjobb hagyományai és korszerű ismeretei
figyelembevételével köteles végezni. Ennek megtartásáért felelősséggel tartozik.

Az ügyeletes ápoló köteles a részére használatba adott helyiségeket és a berendezéseket a jó gazda gondosságával
használni és kezelni. Az ügyeletes ápoló kártérítési felelősséggel tartozik a részére biztosított helyiségekben,
eszközökben általa okozott kárért vagy a miatta bekövetkező hiányért. A gyógyszerek/injekciók és az egyszer
használatos eszközök felhasználása során az ügyeletes ápoló köteles körültekintően, takarékosan eljárni,
szigorúan betartani a szakmai indokoltság szempontjait, és az általa alkalmazott kezelésről pontos dokumentációt
vezetni. A szakmailag nem indokolt vagy nem dokumentált felhasználásért az ügyeletes ápoló kártérítési
felelősséggel tartozik.
A közreműködőként dolgozó ápoló szakmai felelősség-biztosítással rendelkezik. Az ezt igazoló okiratot köteles
bemutatni a Megrendelőnek és egyben kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a jelen szerződéses
jogviszony fennállása alatt felelősség-biztosítását folyamatosan fenntartja. Biztosítási esemény bekövetkezte
esetén a biztosítási összeget a bekövetkezett károk elhárításra kell fordítani, azt a közreműködő – amennyiben
másképpen nem térül meg - köteles a megrendelő részére átadni. Ezért felelősséggel tartozik. A közreműködő
által elismerten vagy igazoltan előidézett károkozás esetén, amennyiben a megrendelőnek más módon meg nem
térülő kára keletkezik, a közreműködő a biztosítási összegen felül is köteles a kártérítésre a megrendelő felé, a
kár teljes mértékéig. A megbízásos (szabadfoglalkozású) szerződés alapján foglalkoztatottakra a Csaba Ügyeleti
Kft felelősségbiztosítást köt.
Az ügyeletes ápoló által betartandó ügyeleti rendet és ügyeleti időtartamokat az ügyvezető határozza meg, a
Megrendelő és az Önkormányzat, valamint a Megrendelő és a NEAK között kötött szerződés tartalmával
összhangban. Az ügyeleti beosztást a Megrendelő képviseletében az ügyeletvezető állapítja meg (egyeztetve a
közreműködővel/megbízottal), annak betartására a közreműködő/megbízott köteles. A közreműködő/megbízott
akadályoztatása esetén – ide értve szabadságát, keresőképtelenségét is - a Megrendelő egyidejű értesítése mellett,
a tevékenység végzésére jogosultsággal rendelkező helyettesről köteles gondoskodni, akinek eljárásáért
felelősséggel tartozik. Amennyiben az ügyeleti időt, illetve a folyamatos működés biztosítását a
közreműködő/megbízott nem tarja be, az azonnali hatályú felmondásra adhat alapot, és az okozott károkért teljes
körű felelősséggel tartozik.
Az ügyeleti feladatok dokumentálása
Az ügyeletes orvos és ápoló köteles az ügyeleti tevékenység dokumentálására.
Az ügyeletes ápoló a beérkezett megkereséseket forgalmi naplóban rögzíti (rendelői vizsgálat, kihívás,
tanácsadás), pontosan feltüntetve a megkeresés időpontját és a beteg azonosító adatait (név, születési dátum,
lakcím, TAJ-szám), lehetőség szerint a személyi igazolvány és a TAJ-kártya bekérésével. Fel kell jegyezni a beteg
panaszát, a megkeresés indokát és a megtett intézkedést.
A rendelői vizsgálatokat és a kihívásokat a számítógépes programban is rögzíteni kell, dokumentálva a beteg
azonosító adatait és a betegellátásra vonatkozó információkat. A számítógépes program lehetőséget biztosít a
biztosítási jogviszony online ellenőrzésére, valamint az ellátási adatok és a vényírási tevékenység EESZT
kapcsolat útján történő továbbítására, ennek működőképességét ellenőrizni kell.
A kihívások helyszíni dokumentálására szolgál egy kétpéldányos, átírós ambuláns napló, amelynek egyik
példányát át kell adni a betegnek, a másik példánya a tömbben marad, innen kell utólag rögzíteni a betegellátás
adatait a számítógépes programban.
A rendelői ellátást dokumentáló ambuláns lap egy példányát a számítógépes programból kinyomtatva kell átadni
a betegnek.
Halottvizsgálat esetén az erre szolgáló nyomtatványt a jogszabálynak megfelelően szükséges kitölteni és eljárni.
Hatósági megkeresés (véralkohol, drogvizsgálathoz mintavétel, befogadás előtti vizsgálat) esetén a Csaba
Ügyeleti Kft által rendszeresített megrendelőt kell kitölteni.
Ügyeletes gépkocsivezető

Az ügyeletes gépkocsivezetőt alvállalkozó biztosítja. Az ellátandó feladatot és a gépkocsivezetők munkaköri
feladatait a Csaba Ügyeleti Kft-vel kötött szerződés mellékletei tartalmazzák.
Az ügyeleti szolgálat szállítási feladatainak ellátása az alábbiak szerint történik:
Munkanapokon, ügyeleti időben (16 órától másnap reggel 8 óráig), valamint munkaszüneti napokon (0-24 óráig)
1 fő gépkocsivezető 1 db üzemképes gépkocsival az ügyelet telephelyén rendelkezésre áll és az ügyeletes orvosok
utasításának megfelelően részt vesz a felnőtt- és a gyermekügyelet területi feladatainak ellátásában. Békéscsaba
Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában lévő gépkocsi meghibásodása esetén a vállalkozó jogosult saját
tulajdonú gépkocsiját használni az ügyeleti feladatok ellátására.
A vállalkozó az ügyeletes gépkocsivezető akadályoztatása esetén haladéktalanul köteles a feladat ellátására
alkalmas helyettesről gondoskodni.
A vállalkozó az alábbi követelmények biztosítására köteles a szolgálatban lévő gépkocsivezetők
vonatkozásában. A gépkocsivezető:
1. Köteles az ügyeleti szolgálat kezdési idejére (munkanapokon 16 óra, munkaszüneti napokon 8 óra)
üzemképes járművel kiállni és az ügyeletes orvosnál bejelentkezni.
2. Köteles a szolgálat ideje alatt – a szolgálati utakat kivéve- az ügyelet telephelyén tartózkodni és az
ügyeletes orvosnak bejelenteni tényleges tartózkodási helyét (pl. pihenőszoba, gépkocsi stb.). Betegvizsgáló
helyiségben illetve a betegek lakásán csak az ügyeletes orvos utasítására tartózkodhat, amennyiben szükségessé
válik a szakmai tevékenység kiegészítése (pl. újraélesztésben való részvétel).
3. Köteles szolgálati ideje alatt az ügyeletes orvos utasítása szerint közlekedési útvonalakat és úti célokat
betartani, amennyiben azok az ügyeleti feladatok ellátását szolgálják. Más célokra az ügyeleti gépkocsi nem
használható, amennyiben ilyen igény merülne fel, köteles erről jelentést tenni munkahelyi vezetőjének illetve az
ügyeletvezetőnek.
4. Köteles munkavégzése során az általában elvárható megjelenésről, ruházatról gondoskodni,
munkatársaival és betegekkel szemben kulturált megatartást tanúsítani, az esetleges tudomására jutott orvosi
titkokat megőrizni. A szolgálat ideje alatt köteles nevét és beosztását feltüntető kitűzőt viselni, ruházatán jól
látható helyen elhelyezni.
5. Köteles a rábízott anyagi értékeket (gépjármű és tartozékai, gépkocsiban elhelyezett gyógyszerek, orvosi
felszerelések) gondosan kezelni, megőrizni, állagukat megóvni. Köteles a fentieket leltár szerint átvenni és
azokkal elszámolni a Csabai Ügyelet Kft által megbízott személy felé. A hőmérsékletre érzékeny eszközöket az
időjárástól függően köteles a gépkocsiból kivenni és megfelelő hőmérsékletű helyiségben tárolni.
6. Köteles a szolgálati beosztásával összeférhetetlen tevékenységet elkerülni, így például szolgálati ideje
alatt az ügyeleti ellátásban részesülőkkel és hozzátartozójukkal semmilyen üzleti kapcsolatot nem
kezdeményezhet, és nem létesíthet.
7. Köteles szolgálati ideje alatt bekövetkező rendkívüli eseményekről (gépjármű meghibásodás, baleset, a
szolgálat ellátását akadályozó betegség vagy egyéb körülmény) haladéktalanul jelentés tenni munkahelyi
vezetőjének illetve az ügyeletvezetőnek.
A felsorolt kötelezettségek bármelyikének be nem tartása, illetve megszegése súlyos szerződésszegének
minősül és a szerződés azonnali hatályú felmondását vonhatja maga után.
Ügyeletvezetők
A felnőtt és gyermek ügyeletek munkáját ügyeletvezetők irányítják, szervezik.
Az ügyeletvezetők feladata:

A felnőtt ill. gyermek ügyelet szakmai szervezése, koordinálása, az orvosi és ápolói ügyeleti beosztás elkészítése,
a szakmai anyagok, gyógyszerek beszerzése, a felhasználás ellenőrzése, figyelemmel kísérése, a megbízó
szerződéses ill. munkakapcsolatban álló partnereivel történő szükség szerinti egyeztetés, kapcsolattartás (kórház,
szállítás, OMSZ stb.) Feladatkörébe tartozik az ügyeleti szolgálat rendszeres szakmai ellenőrzése, a dokumentáció
áttekintése, a racionális gyógyszerfelhasználás ellenőrzése, intézkedés az esetlegesen észlelt hiányosságok
megszüntetésére. Az ügyeleti helyiségek állapotának, berendezésének, tisztaságának ellenőrzése, szükség esetén
intézkedés a hiányosságok megszüntetésére. Az ügyeletben beosztott ügyeletes orvosok és ápolók teljesítésének
ellenőrzése, akadályoztatás esetén a helyettesítés megszervezése.
Ügyintéző
A Csaba Ügyeleti Kft főállású ügyintézőt foglalkoztat, az alábbi feladatokkal:
Általános feladat: a Csaba Ügyeleti Kft folyamatos működéséhez szükséges szervezési, ügyviteli tevékenységek
ellátása az ügyvezető és az ügyeletvezetők utasításai alapján, az elvégzett feladatok dokumentálása.
Munka helyszíne: munkaidejét részben a Csaba Ügyeleti Kft irodahelyiségében, részben az ügyelet telephelyén
tölti, ill. Békéscsaba városban területi feladatokat lát el (háziorvosi rendelők, üzletek, hivatalok stb. felkeresése).
A munkavállaló feladatát képezi:
- anyagbeszerzés (gyógyszerek, tisztítószerek, irodaszerek, egyéb eszközök)
- készletgazdálkodás
- leltár kezelés
- ügyeleti teljesítések összesítése
- megrendelések kezelése, számlák készítése, kezelése
- levelezés, postázás
- számítógépes feladatok ellátása, közreműködés az adminisztratív feladatok végzésében
- irodahelyiség takarítása
- ügyeleti helyiségek takarításának rendszeres ellenőrzése
- folyamatos kapcsolattartás az ügyvezetőkkel és ügyeletvezetőkkel, valamint az ügyeletben
közreműködőkkel
- technikai problémák megoldásának megszervezése, karbantartások, javítások intézése
- gondoskodás az ügyelet folyamatos működőképességéről (személyi és tárgyi feltételek biztosítása,
ellenőrzése)
- textiliák mosodába szállítása, cseréje
- veszélyes hulladék elszállítása
- munkaértekezletek előkészítése, szervezése
- szükség szerint egyéb aktuális teendők ellátása.
Békéscsaba, 2018. 08. 04.
dr. Sonkoly Iván
Csaba Ügyeleti Kft
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Megrendelés
A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM rendelet és a biztosított
által is csak teljes térítés mellett igénybe vehető egészségügyi szolgáltatásokról szóló 284/1997 (XII.23.)
Korm.rendelet 2. sz. melléklete értelmében a Csaba Ügyeleti KFt-től megrendelem az alábbi szolgáltatásokat.
A szolgáltatások ellenértékének kiegyenlítése számla alapján, átutalással történik.
A vizsgált személy neve: .......................................................................................................................
Lakcíme:.....................................................................................................................................
Szül.ideje:………………………………….TAJ száma:....…….............................................
Szolgáltatások (2013. március 1-től):

Egységár

Látlelet kiadása (nem hatósági kezdeményezésre):

3 500 Ft

Alkohol kimutatásához vér- és vizeletvétel:

4 800 Ft

Kábítószer kimutatásához vérvétel:

3 200 Ft

Kábítószer kimutatásához vizeletvétel:

1 600 Ft

Fogdába zárhatóság megítélésére fizikális vizsgálat:

7 200 Ft

Őrzött szálláson való elhelyezés előtti vizsgálat:

7 200 Ft

Darab

Összesen

ÖSSZESEN
Békéscsaba, 20…...................................................(óra, perc).....……................

..............................................................
megrendelő
(OLVASHATÓ aláírás, azonosító)

...............................................................
szolgáltató
(ügyeletes orvos)
(PH.)

A VIZSGÁLATOT KÉRŐ HATÓSÁGI SZEMÉLY SZOLGÁLATI HELYE:
(kérjük minden esetben megjelölni a számla pontos címzése érdekében):
1) BMRFK BÉKÉSCSABA RENDŐRKAPITÁNYSÁG
2) EGYÉB, MÉGPEDIG:........................................................................................................
KITÖLTENDŐ 2 PÉLDÁNYBAN! (Egyik a megrendelőé, másik az ügyeleten marad.)

