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ELŐTERJESZTÉS 

 

A Marcali Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsának  

a 2021. augusztus 12-én tartandó ülésére  

a Központi háziorvosi ügyeleti ellátás 2022. január 1-től történő ellátására 

 

 
Tisztelt Társulási Tanács! 

 

A Társulás 2018. december 4-én kötött szerződést az Emergency Service Kft-vel a Központi 

Háziorvosi Ügyelet feladatainak ellátására. A Szerződés időtartama a Szerződés 4.2-4.4. 

pontjaiban foglaltak szerint 2019. január 1-től 2019. december 31-ig tart azzal, hogy legfeljebb 

kétszer egy-egy évvel meghosszabbítható. A Társulás a 2020. és 2021. évben is élt a 

szerződéses időtartam hosszabbításának lehetőségével, azonban 2021. december 31-ét 

követően további hosszabbításra nincs lehetőség. 

 

Magyarország Kormánya a háziorvosi ügyeleti rendszer átalakítására tett javaslatot, akként, 

hogy az ügyeleti feladatokat az országban egységesen az Országos Mentőszolgálat lássa el. A 

gyakorlati megvalósítás Hajdú-Bihar megyében kezdődött, ahol az ügyeletek működtetését 

2021. július 1-től a Mentőszolgálat vette át, az eddig a térségben dolgozó magán szolgáltatóktól. 

A 368/2021 (VI.30) Korm. rendelet rögzíti, hogy amennyiben az ügyeletet ellátó magán 

szolgáltató már megkötött szerződéssel rendelkezik, annak hatályát, a díjazásra vonatkozó 

rendelkezéseit az Országos Mentőszolgálat által történő feladat ellátás nem érinti, a magán 

szolgáltatók a feladat ellátása nélkül jogosultak a szerződésben meghatározott díjra. 

 

A 368/2021 (VI.30.) Korm. rendelet rendelkezéseit figyelembe véve a 2022. január 1-től 

kezdődő időszakra közbeszerzési eljárás keretében kiválasztott szolgáltatóval a szerződés 

megkötése jelentős pénzügyi hátrányt okozna a Társulásnak és a társult településeknek, hiszen 

egyelőre nem tudható, hogy a magán szolgáltatóval milyen időtartamra kellene a Társulásnak 

szerződést kötni,- mikortól veszi át a feladat ellátást az Országos Mentőszolgálat- és milyen 

időtartamig tart a magánszolgáltató tényleges feladat ellátása. 

 

A Közbeszerzési törvény, a 368/2021 (VI.30.) Korm. rendelet, valamint a Kormány háziorvosi 

ügyeleti rendszer átalakítására vonatkozó terveit figyelembe véve 2022. január 1-től a központi 

ügyelet Társulás keretében történő ellátására csak jelentős pénzügyi kockázat mellett van 

lehetőség. 

 

A jelenlegi szolgáltató Emergency Kft. vállalta, hogy a 2020. és 2021. évre megállapított 520 

Ft/fő/év egységáron 2022. évtől kezdődően továbbra is elvégzi a feladatot. A jogszabályoknak 

megfelelő és a pénzügyi kockázatot csökkentő feladat ellátási szerződés megkötésére az egyes 

településeknek önállóan van lehetőségük. A települések önálló feladat ellátáshoz a Társulási 

Megállapodás módosítása szükséges, a háziorvosi alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátás 



közös megszervezésének, és ellátásának Társulási Megállapodásból történő törlésével, ezáltal 

a közös feladat ellátás 2022. január 1-től történő megszűntetésével. 

 

 

Határozati javaslat 

 

A Társulási Tanács a Központi háziorvosi ügyeleti 2022. január 1-től történő ellátásáról szóló 

előterjesztést megtárgyalta, az alábbi határozatokat hozza: 

 

1. A Társulási Tanács a veszélyhelyzet ideje alatt az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti 

ellátás megszervezésének eltérő szabályairól szóló 368/2021 (VI.30.) Kormány 

határozat rendelkezéseire, valamint a Kormány háziorvosi alapellátási ügyelet ellátás 

szervezésére vonatkozó javaslataira figyelemmel 2022. január 1-től kezdődő időtartamra 

a háziorvosi alapellátási ügyelet feladat ellátására magán szolgáltatóval nem köt 

szerződést. 

 

Felelős: Dr. Sütő László, társulás elnöke közlésért 

Határidő: azonnal 

 

2. A Társulási Tanács kezdeményezi a Társulási Megállapodás módosítását, annak 

érdekében, hogy a társult települések 2022. január 1-től önállóan köthessenek szerződést 

a háziorvosi alapellátási ügyelet ellátására. 

 

Felelős: Dr. Sütő László, társulás elnöke 

Határidő: azonnal 

 

3. A Társulási Tanács felkéri a társult települések polgármestereit, hogy az ellátás biztonság 

érdekében önállóan kezdjenek tárgyalásokat a háziorvosi alapellátási ügyelet ellátására 

alkalmas szolgáltatókkal. 

 

Felelős: társult települések polgármesterei 

Határidő: azonnal 

 

 

 

Marcali, 2021. augusztus 5. 

 

 

 

Dr. Sütő László s.k. 

elnök 
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