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Tisztelt Képviselő-testület!  

A települési önkormányzatok a lakosságuk egészségügyi alapellátását – a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 
bekezdés 4. pontja, az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 152. § (1) 
bekezdésében foglaltak alapján – kötelező feladatként biztosítják. 
 
Az ügyeleti ellátásról az egészségügyi ellátás folyamatos működtetésének egyes 
szervezési kérdéseiről szóló 47/2004. (V.11.) ESzCsM rendeletben foglaltak, 
valamint az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai 
minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet szerint kell 
gondoskodni. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: 
Önkormányzat) a fenntartásában működő VMJV Egészségügyi Alapellátási 
Intézménye (a továbbiakban: alapellátási intézmény) működtetésével gondoskodik 
az egészségügyi alapellátás folyamatos szervezéséről.  
 
Az Önkormányzat 2012. május 31-i ülésén döntött arról, hogy a kórházi sürgősségi 
osztály melletti telephelyen, az Országos Mentőszolgálat (a továbbiakban: OMSZ) 
szervezésével közös diszpécserirányítással láttatja el az alapellátási sürgősségi 
betegellátást. Ezt az ügyelethez csatlakozó települések önkormányzatai képviselő-
testületei is támogatták. 
A központi ügyelet kórházi telephelyre történő beköltözése – az elhelyezés 
körülményeit érintő kórházzal folytatott tárgyalások alapján – még nem valósult 
meg, azonban az OMSZ közös diszpécserirányítás megszervezésének a jelenlegi 
központi ügyeleten – 8200 Veszprém, Cserhát ltp. 1. szám alatt – sincs akadálya, 
ezért az eredeti megállapodást ennek megfelelően módosítani szükséges. 
 
Az ügyelet finanszírozása az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási 
Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) 
Korm. rendelet alapján, lakosságszám arányosan történik. A közös 
diszpécserirányításra, mint a minimumfeltételek keretében nyújtott szolgáltatási 
szint bővítésére az OEP 10 %-os emeltösszegű finanszírozást biztosít, melyhez 
szükséges az együttműködők – a kórház, az OMSZ, az Önkormányzat és a 
közreműködő Alapellátási Intézmény – együttműködési megállapodása. Ez a 
jelenlegi telephelyen nyújtott fenti szolgáltatás bővítés feltételei alapján készült az 
OMSZ által, országos egységesített tartalommal, a helyi adatok figyelembe vételével. 
A szolgáltatás díjtételét az ellátási terület alapján, az országos nyilvántartó 
programjukban meghatározott lakossági létszám és OEP finanszírozás 
alapulvételével állapították meg, legfeljebb a mindenkori 10 %-os 
többletfinanszírozás mértékével azonos összeggel, de jelenleg közös megegyezéssel 
391 500 Ft/hó összegben. Előzetes egyeztetés alapján a finanszírozó szerv ezt a 
havi 10 %-os többletfinanszírozási összeget 2013. december 1-től folyósítja, 
utólagos finanszírozással. Az ügyeletre biztosított 40 Ft/lakos, továbbá a 
differenciált lakosságszám-arányos központi ügyeleti szorzók alapján, ez az összeg 
várhatóan havi 400 000 Ft/hó összeg lesz, tehát önkormányzati kiegészítést nem 
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igényel. Az előterjesztés tervezetet az ügyeleti szolgáltatáshoz csatlakozó települési 
önkormányzatoknak is meg kell tárgyalni. 
 
A 2. számú módosító megállapodás-tervezetet a határozati javaslat 1. melléklete, az 
új háromoldalú együttműködési megállapodás-tervezetet pedig a 2. melléklet 
tartalmazza. 
Az aláírt megállapodás és a módosító megállapodás scannelt dokumentumokként 
külön kerültek csatolásra. 
 

Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, a határozati javaslat 

elfogadására. 

 
Eplény, 2013. október 30. 

 

         Fiskál János  
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HATÁROZATI JAVASLAT 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

…/2013.(…….) határozata 

 
a központi orvosi ügyelet közös diszpécserszolgálati feladatainak ellátásáról 

  
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Döntés a 
központi orvosi ügyelet közös diszpécserszolgálati feladatainak ellátásáról” című 
előterjesztést és az alábbi döntést hozza: 

1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testület – VMJV Egészségügyi 
Alapellátási Intézménnyel (a továbbiakban: Alapellátási Intézmény) 
korábban létrejött, külön megállapodásban meghatározott, változatlan 
mértékű kiegészítő finanszírozással – hozzájárul, hogy a Veszprém Megyei 
Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: VMJV Önkormányzata) által 
fenntartott Alapellátási Intézmény Központi Ügyeletének alapellátási 
sürgősségi betegellátása 2013. december 1-jétől a mentőszolgálati közös 
diszpécserirányítással bővített szolgáltatásként működjön a kórházba 
történő beköltözéséig a jelenlegi Veszprém, Cserhát ltp. 1. szám alatti 
telephelyen. Egyetért továbbá a határozat 1. mellékletét képező 2. számú 
módosító megállapodás, valamint a határozat 2. mellékletét képező 
háromoldalú megállapodás tartalmával és az abban felsorolt 
együttműködők részéről történő aláírásával.  
 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1. pont szerinti 
hozzájárulásról hozott határozatot küldje meg VMJV Önkormányzata 
polgármesterének.  

 
Felelős: Fiskál János polgármester 
Határidő:   2. pontban: azonnal 
 
Eplény, 2013. október 30. 
 
 
 

Fiskál János s.k.    Dr. Mohos Gábor s.k. 
polgármester  jegyző 
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1. melléklet Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

…/2013.(…….) határozatához 

Nyt.:… /2013. 

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS KÖZPONTI ORVOSI 

ÜGYELETI KÖZÖS DISZPÉCSERSZOLGÁLATI FELADATAINAK 

ELLÁTÁSÁRA 

2. számú módosítása 

      (Alapszerződés : Nyt: 688/2012.valamint 1.sz.módosítás Nyt:688-1/2012.) 

       Amely létrejött egyrészről az Országos Mentőszolgálat (székhelye: 1055 

Budapest, Markó u. 22., statisztikai számjel: 15309989-8690-312-01, adószám: 

15309989-8690-312-01 képviseli: Dr. Burány Béla Mb. Főigazgató, a feladat 

ellátásáért felelős: Dr. Simon Marianna) a továbbiakban: OMSZ 

       Másrészről Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint 

alapellátási központi ügyeleti feladatellátó, fenntartó (székhelye: 8200. Veszprém, 

Óváros tér 9., törzskönyvi azonosító:734202, adószám:15734202-2-19, KSH 

törzsszám:15734202-8411-321-19, bankszámlaszám:11748007-15430001, 

képviselője: Porga Gyula polgármester) a továbbiakban: Szolgáltató – (együttesen: 

Szerződő Felek) között,  

 Az Önkormányzat közreműködőt vesz igénybe: VMJV Egészségügyi 

Alapellátási Intézmény, mint alapellátási központi ügyeletet működtető, 

egészségügyi szolgáltató (székhelye: 8200. Szabadság tér 15., Cgsz. 

:124/1993.(V.25) Kh, adószám:16882401-1-19, KSH törzsszám: 16882401 

8622 322 19, bankszámlaszám:11748007-16882401, képviselője: Dr Kovács 

Róbert intézményvezető főorvos), aki a Szolgáltató helyett és nevében - az 

alapellátási ügyelet folyamatos működtetésével összefüggő egészségügyi 

szakmai és szervezési feladatkörében - teljes jogkörrel jár el. 

1. A 688/2012. Nyt együttműködési megállapodás - központi orvosi ügyeleti közös 

diszpécserszolgálati feladatainak ellátására - 2.3. pontja helyébe az alábbi szöveg 

lép: 

A Szolgáltató által üzemeltetett központi ügyeleti telephely elérhetősége, ellátási 

struktúrája, valamint ellátási körzete az alábbi: 

 Ambulancia címe: 8200. Veszprém, Cserhát ltp. 1. sz  
(az OMSZ közös diszpécserszolgálat irányításával) 
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 Ellátandó terület: (felnőtt-gyermek vegyes ügyelet)  
Veszprém, Vilonya (felnőtt), Eplény, Herend, Bánd, Hárskút, Márkó, 

Pula, Nagyvázsony, Mencshely, Nemesvámos, Veszprémfajsz, 

Tótvázsony, Vöröstó, Barnag, Hidegkút 

3. Ellátási struktúra: 2 db ügyeleti gépkocsi, 2 fő felnőtt orvos,1fő 
gyermekorvos, 2 fő gépkocsivezető, 2 fő asszisztens 
  

2..A 688/2012.Nyt. együttműködési megállapodás 3.1 pontja helyébe az alábbi  

      szöveg lép: 

Szerződő Felek az OMSZ részére közös 

mentésirányítási/diszpécserszolgálati feladatok ellátásáért fizetendő 

szolgáltatási díjat, az OEP által biztosított diszpécserszolgáltatási díjért -, de 

legfeljebb a mindenkori 10 %- nak megfelelő emeltmértékű finanszírozási összeggel 

azonos mértékben - közös megegyezéssel, havi 391.500 Ft/hó, azaz 

háromszázkilencvenegyezer-ötszáz forint /hó összegben állapítják meg. Az 

eredeti szerződés 3.3. pontja ezzel egyidejűleg törlésre kerül. 

3. A 688/2012.Nyt. együttműködési megállapodás 4.1. pontja helyébe az alábbi 

   szöveg lép: 

Jelen szerződés 2013.december 01.-vel, határozatlan időre jön létre. Jelen 

szerződést, bármelyik Szerződő Fél a másik Félhez intézett ajánlott, 

tértivevényes levélben közölt indoklással és legalább 30 napos felmondási 

idővel, hó végére felmondhatja (rendes felmondás). 

Felek vállalják, hogy a fenti feltételek teljesülésekor a szolgáltatás 

megkezdésének kezdő időpontját - külön írásbeli értesítés útján - rögzítik. 

A 688/2012 Nyt.sz. együttműködési megállapodás, jelen 2. sz. módosítással nem 

érintett részei változatlanul hatályban maradnak, azt a jelen szerződéssel együttesen 

kell értelmezni és alkalmazni. A 688-1/2012.Nyt.sz. 1 sz. módosítás ezzel hatályát 

veszti. 

Az OMSZ vagy a Szolgáltató által a másik Félnek tett bármely bejelentés, értesítés, 

felszólítás vagy egyéb közlés kézbesítettségére – a Szerződés egyéb rendelkezése 

hiányába – a Szerződő Felek a postáról szóló 2003. évi CI. törvényben a postai 

szolgáltatások ellátásáról és minőségi követelményeiről szóló 79/2004. (IV. 19.) 

Korm. rendeletben foglaltakat tekintik irányadónak. 
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Jelen szerződés-módosítás 6 (hat) egymással megegyező, magyar nyelvű példányban 

készült, melyből 3 (három) példány az OMSZ -ot, 3 (három) példány a Szolgáltatót 

illeti meg.   

Szerződő Felek jelen megállapodást - annak elolvasását és kölcsönös értelmezését követően - 

mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írják alá.  

 

Budapest, 2013. október…….         Veszprém, 2013. október ……. 

 

 ----------------------------------------                 ------------------------------------         
 Dr. Burány Béla                                         Porga Gyula            
 Mb. Főigazgató       Polgármester       
        
  Közreműködő képviseletében: 
 
       ………………………………. 
                                       Dr. Kovács Róbert 
        Intézményvezető főorvos 
 
Ellenjegyzem:  
    
  
…………………………………….. 
Dr. Sepsey György  
Gazdasági Igazgató 
 
 
………………………………      Jogi ellenjegyzés OMSZ……………………… 
Dr. Simon Marianna 
OMSZ Feladat ellátásért felelős 
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2. melléklet Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

…/2013.(…….) határozatához 

Megállapodás 

Amely létrejött: 

Egyrészről a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint alapellátási 

központi ügyeleti feladatellátó, fenntartó (székhelye: 8200. Veszprém, Óváros tér 9., 

törzskönyvi azonosító:734202, adószám:15734202-2-19, KSH törzsszám:15734202-

8411-321-19, bankszámlaszám:11748007-15430001, képviselője: Porga Gyula 

polgármester) a továbbiakban: Szolgáltató  között,  

 Az Önkormányzat közreműködőt vesz igénybe: VMJV Egészségügyi 
Alapellátási Intézmény, mint alapellátási központi ügyeletet működtető, 
egészségügyi szolgáltató (székhelye: 8200. Szabadság tér 15. 
Cgsz.124/1993.(V.25) Kh, adószám: 16882401-1-19, KSH törzsszám: 
16882401 8622 322 19, bankszámlaszám:11748007-16882401, képviselője: 
Dr. Kovács Róbert intézményvezető főorvos), aki a Szolgáltató helyett és 
nevében teljes jogkörrel jár el. 

 Működési rend: 

 Ambulancia címe: 8200. Veszprém, Cserhát ltp.1. sz  

 (az OMSZ közös diszpécserszolgálat irányításával) 

 Ellátandó terület: (felnőtt-gyermek vegyes ügyelet)  
Veszprém, Vilonya (felnőtt), Eplény, Herend, Bánd, 

Hárskút, Márkó, Pula, Nagyvázsony, Mencshely, 

Nemesvámos, Veszprémfajsz, Tótvázsony, Vöröstó, 

Barnag, Hidegkút 

 Ellátási struktúra: 2 db ügyeleti gépkocsi, 2 fő felnőtt orvos,1fő 
gyermekorvos, 2 fő gépkocsivezető, 2 fő asszisztens  

 

Másrészről az Országos Mentőszolgálat (székhelye: 1055 Budapest, Markó u. 

22., statisztikai számjel: 15309989-8514-312-01, képviseletében: Dr.  Burány Béla 

Mb. Főigazgató, a feladat ellátásáért felelős: Dr. Simon Marianna) a továbbiakban: 

OMSZ, mint a diszpécserszolgálat működtetője 

Harmadrészről a Csolnoky Ferenc Kórház (székhely: 8200.Veszprém, Kórház 

u.1. Adószám: 158136712-19; Bankszámlaszám: MÁK10048005-00332983-

00000000 Dr Rácz Jenő Főigazgató) továbbiakban, mint: Kórház,  
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Együttesen Szerződő felek között a mai napon az alábbi feltételekkel: 

1.) A Szerződő Felek kölcsönösen megállapodnak, hogy az egészségügyi ellátás 
folyamatos működtetésének egyes szervezési kérdéseiről szóló 47/2004. 
(V.11.) ESZCSM rendeletben, foglaltaknak megfelelően kívánják biztosítani 
a lakosság folyamatos és egységes színvonalú sürgősségi ellátását, a 
progresszivitás figyelembe vételével, a szolgáltatók közötti hatékony 
együttműködést szem előtt tartva. 
 

2.) A sürgősségi betegellátó rendszer részeként a Kórház fekvőbeteg ellátásán 
kívüli sürgősségi ellátást a Szolgáltató (közreműködője) és az OMSZ 
együttműködtetve biztosítja, közös diszpécserszolgálatot működtetve 
biztosítja, központi orvosi ügyeleti formában. 
 

3.) A sürgősségi betegellátás rendszerének keretében az OMSZ, a Központi 
orvosi ügyelet, valamint a fekvőbeteg ellátást végző Kórház Sürgősségi 
Osztálya között a szerződő felek egységes riasztási rendszert működtetnek. 
Az OMSZ diszpécserszolgálati központja egységesen biztosítja a sürgősségi 
betegellátás és a mentés riasztási rendszerét, mely alkalmas a rendőrség és a 
tűzoltóság egyidejű elérhetőségére is. 
 

4.) A központi ügyeletet működtető Szolgáltató vállalja, hogy az ügyeletes 
orvosa (i) által a Kórházba beutalt/ beszállíttatott betegeket előzetesen a 
szakma szabályai szerint megvizsgálja (k), első ellátásban részesítik és 
törvényben meghatározott formai és szakmai szabályoknak megfelelő 
orvosi beutalóval látja (k) el. 
 

5.) A Szerződő Felek kölcsönösen megállapodnak, hogy a sürgősségi 
betegellátás irányításának rendjét külön szabályzatban rögzítik. 

 

6.) A Szerződő Felek elolvasás és értelmezést követően önmagukra nézve 
elfogadják és kötelezőnek ismerik el a megállapodásban foglaltakat. 
 

7.) Jelen megállapodás hat (6) magyar nyelvű, egymással megegyező eredeti 
példányban készül, melyből mindegyik Szerződő Fél két (2) eredeti példányt 
vesz át. Jelen megállapodás mindhárom fél aláírásával egyidejűleg lép 
hatályba és határozatlan időre szól. 
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8.) A megállapodásban nem, vagy nem kellően rendezett kérdésekben a Ptk. és 
a hatályos egészségügyi jogszabályok ide vonatkozó szabályai az irányadóak. 

 

Budapest, 2013 október…………..  

 

………………………….                                           ……………………………  
          Szolgáltató             Közreműködő 
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata       VMJV Egészségügyi Alapellátási   
          Porga Gyula                       Intézmény  
          polgármester                                                              Dr. Kovács Róbert 
                                           intézményvezető főorvos 
 

…………………………     ……………………….. 
Országos Mentőszolgálat          Csolnoky Ferenc Kórház 
 Dr. Burány Béla               Dr. Rácz Jenő  
       Mb .Főigazgató       Főigazgató 
 

 

……………………………………… 
  Dr. Sepsey György                                     Jogi ellenjegyzés……………………. 
 Gazdasági Igazgató    
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1. melléklet: 

Központi Orvosi Ügyeleti Szolgáltató az OMSZ és a TEK Kórház között létrejött 

háromoldalú szerződéshez 

 

A.  A diszpécserszolgálat működtetése során az OMSZ az alábbi feladatokat 

látja el: 

1.   Az OMSZ biztosítja a beérkező hívások fogadását. 

2.   Biztosítja a mentésirányítási és a közös diszpécserszolgálati feladatok 

ellátásához szükséges személyi és tárgyi feltételeket 

3.   A feladatok hatékony ellátását az OMSZ kérdezési protokolljában rögzítettek 

szerint végzi. 

4.   Külön ügyeleti telefonvonalat biztosít, hogy a mentésirányítás fogadni tudja a 

lakossági ügyeleti hívásokat. 

5.   A felvett feladatokról pontos dokumentációt vezet. 

6.   A folyamatos kommunikáció érdekében TETRA rádiót biztosít az ügyeleti 

kivonuló egység részére, melynek folyamatos üzemeltetési költségei, javítása, 

karbantartás az OMSZ feladata. 

7.   Információtechnológiai Osztály a TETRA rádió használatáról képzést tart a 

felhasználók részére. 

B. Ügyeleti Szolgáltató feladata: 

1.   A mentésirányítás/diszpécserszolgálat által kiadott feladatok elvégzése és a 

rádióforgalmazás szabályainak betartásával a visszajelentések leadása. 

2.   Az ügyeleti ambulancián és az ügyeleti gépjárművekben mobil telefon 

biztosítása az ambuláns nővér és az orvos közötti kommunikációra. 

3.   Az ügyeletes orvos által beutalt betegeket köteles a szakma szabályai szerint 

megvizsgálni és ellátni. Az irányítás felé közölni a diagnózist és az ellátást, 

hogy az SBO tájékoztatása megtörténhessen. 

4.   Szükséges esetben az ügyeletes orvos az SBO orvosával szakmai konzultációt 

folytathat a TETRA rádión keresztül (szelektív mód)/vagy 

konferenciabeszélgetési módban. 
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C.  Kórház /SBO feladata:  

1.  Fogadni az ügyeleti és a mentésirányítás hívásait, kérés esetén szakmai 

konzultációt biztosítani.  

2.   A mentésirányítástól az alábbi információt fogadja:  

 Az OMSZ mentésirányítása tájékoztatást ad az SBO részére, ezzel jelentős 

segítséget adva az osztályos team felállítására és az érkező beteg ellátására való 

felkészülésre. 

 a.  Kórház felvételi területéről beteg fog érkezni 

 b.  Érkezés várható ideje 

 c.  Diagnózis 

 d.  Beteg általános állapota, vitális paraméterek. 

 e.  Elvégzett beavatkozások 

 

 


