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ELŐTERJESZTÉS 
 
 

Az alapellátásban dolgozó orvosok (felnőtt-és gyermek háziorvosok, 
fogorvosok) kötelező adatszolgáltatásáról   

 
Biatorbágy Nagyközség Képviselő-testülete 290/2004.(11.25.) Öh. sz. határozatában 
döntött az alapellátásban dolgozó orvosok (felnőtt- és gyermek háziorvos, fogorvos) 
kötelező éves adatszolgáltatásáról. 
 
Az egészségügyi alapellátás biztosítása az önkormányzat kötelessége. Az alapellátó 
rendszer megfelelő szinten tartásához illetve fejlesztéséhez elengedhetetlen 
bizonyos alapvető adatok, mutatók ismerete. Ezen és egyéb fontos adatok 
birtokában lehet felelősségteljes döntéseket hozni a helyi egészségügyi ellátási 
rendszer jobbítása érdekében. A szükséges adatok szolgáltatására az 
önkormányzattal feladat-ellátási szerződésben álló orvosok képesek. 
Az egészségügyi alapellátók tevékenységének értékelése főként az ágazati 
jogszabályok, valamint a szakmai szabályok érvényesülésén alapul.  
 
 
Az alapellátás orvosai által benyújtott éves beszámolók alapja a Központi Statisztikai 
Hivatal felé benyújtásra kerülő adatlap, ami nem tartalmazza olyan speciális helyi 
információkat, amik segítségével a biatorbágyi egészségügy folyamatos fejlődése 
biztosítható lenne.  
Ahhoz, hogy ez a fejlődés kézzel fogható közelségbe kerülhessen szükséges a 
290/2004.(11.25.) Öh. számú határozat felülvizsgálatára.  
 
2016. január 3. napjától egészségügyi koordinátor segíti a bizottság munkáját. 
Feladata az egészségügyi ellátó egységek (alap-és szakellátás) továbbá a központi 
orvosi ügyelet szervezett formában történő koordinációjára és működésére 
vonatkozó koncepció valamint a biai alapellátás decentrum hosszútávú fejlesztésére 
vonatkozó koncepció Képviselő-testület felé történő előterjesztése. E két koncepció 
megvalósításához, továbbá a biatorbágyi egészségügyi ellátás fejlesztéséhez 
szükséges az alapellátásban dolgozó orvosok részéről történő adatszolgáltatás.  
 
A 290/2004.(11.25.) Öh. számú határozat szerint az alábbi szempontrendszerek 
alapján kerültek benyújtásra a beszámolók:  
 
Felnőtt háziorvosi praxisok részéről 
 



1. „Jelentés a háziorvosok tevékenységéről” c., évente készítendő, KSH 
számára elküldendő adatszolgáltatás (a négy oldalas jelentés fénymásolata 
megküldendő a Képviselő-testületnek), amely tartalmazza: 

- praxisba bejelentkezettek száma nem és korcsoport szerinti 
bontásban 

- betegforgalom a tárgyév folyamán 
a./ rendelésen megjelentek száma 
b./ lakáson történt beteglátogatások száma 
c./ szakrendelésre irányítottak száma 
d./ kórházba utaltak száma 
e./ körzeti nővér által lakáson történt beteglátogatás száma 

          
2. „Kimutatás a háziorvosi szolgálathoz bejelentkezettek betegségeiről” c. KSH 

számára elküldendő adatszolgáltatás (a jelentés fénymásolata 
megküldendő a  
Képviselő-testületnek), amely tartalmazza a tárgyév végi állapot szerint 
a  krónikus betegségben szenvedők számát nem és korcsoport szerinti 
bontásban 

 
3. Halálozási statisztika 

Halálesetek száma nem és korcsoport szerinti bontásban az 
alapbetegség megnevezésével 

 
4. Keresőképtelenség – rokkantosítás statisztikája 

a. Éves szinten az 1 hónapot meghaladó keresőképtelenek száma, 
diagnózissal 

b. OOSZI által az adott évben rokkantosítottak száma, diagnózissal 
  

Gyermek háziorvosi praxisok részéről: 
 

1. „Jelentés a házi gyermekorvosok tevékenységéről” c., évente készítendő, 
                  KSH számára elküldendő adatszolgáltatás (a négy oldalas jelentés 
fénymásolata 
                  megküldendő a Képviselő-testületnek), amely tartalmazza: 

- praxisba bejelentkezettek száma nem és korcsoport szerinti 
bontásban 

- betegforgalom a tárgyév folyamán 
a./ rendelésen megjelentek száma 
b./ lakáson történt beteglátogatások száma 
c./ szakrendelésre irányítottak száma 
d./ kórházba utaltak száma 
e./ körzeti nővér által lakáson történt beteglátogatás száma 

 
2.  „Kimutatás a házi gyermekorvosi szolgálathoz bejelentkezettek 

betegségeiről” c. KSH számára elküldendő adatszolgáltatás (a jelentés 
fénymásolata megküldendő a Képviselő-testületnek), amely tartalmazza a 
tárgyév végi állapot szerint az ismert krónikus betegségben szenvedők 
számát nem és korcsoport szerinti bontásban 

 
3. Halálozási statisztika 



Halálesetek száma nem és korcsoport szerinti bontásban az 
alapbetegség megnevezésével 

 
 
 
Fogorvosi praxisok részéről: 

 
1. „Jelentés a fogorvosok tevékenységéről” c., évente készítendő KSH 

statisztika fénymásolata megküldendő a Képviselő-testületnek 
 

2. Kimutatás az elvégzett terápiás beavatkozásokról és szűrővizsgálatokról 
a. foghúzás 
b. amalgám tömés 
c. esztétikai tömés 
d. egyéb esztétikai 
beavatkozás 

e. gyökérkezelés 
f. fogpótlás 
g. szűrővizsgálatok 
(felnőtt, gyermek, 
várandós) 

 
A kötelező adatszolgáltatás benyújtási határideje a tárgyévet követő február 15-
e. A beszámolók feldolgozásáért az Egészségügyi és Szociális Bizottság felelős. A 
bizottság előterjesztésében a Képviselő-testület márciusi ülésén tárgyalja az 
egészségügy helyzetéről szóló beszámolót. 
 
Az Egészségügyi és Szociális Bizottság 15/2017.(II.13.) számú határozatában 
javasolta, hogy az eddigi beszámolási kötelezettség bővüljön ki az alábbiakkal: 
 

- negyedévente megszervezésre kerülő munkaértekezleten való megjelenés 
kötelezettsége 

- a 290/2004.(11.25.) Öh. számú határozatban foglalt KSH alapú jelentés 
egészüljön ki szöveges beszámolóval 

- az alapellátásban dolgozó orvosok havonta jelenléti ívet kötelesek vezetni, 
amit havonta eljuttatnak a havi betegforgalmi adatokkal együtt a 
Polgármesteri Hivatal részére 

- a jövőben minden panaszkezelés a betegjogi képviselő útján történjen 
- az önkormányzat és az egészségügyi ellátók közötti kapcsolattartásért 

felelős egészségügyi koordinátor megnevezése, elérhetősége 
 
Miután az alapellátásban dolgozók feladat-ellátási szerződésének módosítására 

azzal kapcsolatos egyeztetésre nem került sor, továbbá az aktuális adatok vizsgálata 

jelentős aránytalanságokat mutatott, 2018. évben a 2017. évi beszámoló napirendre 

tűzésekor az Egészségügyi és Szociális Bizottság ismét javaslattal élt a 38/2018. 
(IV.16.) határozatában, mely szerint a képviselő-testület felé javasolja, hogy a 
jövőben az alapellátásban dolgozó orvosok (felnőtt- és gyermek háziorvos, 

fogorvos) kötelező adatszolgáltatásáról szóló 290/2004.(11.25.) Öh. számú 
határozatát egészítse ki azzal, hogy az alapellátásban dolgozó orvosok a helyi 
betegirányítási protokoll egységesítése céljából, továbbá a statisztikai 



adatszolgáltatás egységesítése érdekében írásos értékeléssél, észrevételekkel, 
javaslatokkal egészítsék ki éves beszámolójukat, 

 
Javasolja továbbá, hogy határozatba fogalva kerüljön meghatározásra, hogy az 
alapellátásban dolgozó orvosok számára 2019. január 1. napjától évi 2-3 
munkaértekezlet kerüljön megtartásra az egészségügyi koordinátor szervezése 
mellett. 
 
 
Kérem a Bizottságot és a Képviselő-testületet, hogy hozza meg döntését a 
támogatás összegét illetően. 
 
Biatorbágy, 2018. május 2. 

Tisztelettel:              
                                Tarjáni István sk. 
                                 polgármester   
 

 
 
Előkészítésben részt vett: Lengyel Anita egészségügyi referens 



HATÁROZATI JAVASLAT 
 

…/2018.(V.31.) számú határozata 
 

 
Az alapellátásban dolgozó orvosok (felnőtt- és gyermek háziorvos, fogorvos) 

 kötelező adatszolgáltatásáról szóló 290/2004.(11.25.) Öh. sz. határozat felülvizsgálatáról 
 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az alapellátásban dolgozó 
orvosok (felnőtt- és gyermek háziorvos, fogorvos) kötelező adatszolgáltatásáról szóló 
290/2004.(11.25.) Öh. sz. határozat felülvizsgálatáról szóló előterjesztést és úgy dönt, hogy 
 

·1 a 290/2004.(11.25.) számú határozatot hatályon kívül helyezi és új határozatot hoz az 
alábbiak szerint: 

 
 
Az egészségügyi alapellátás biztosítása az önkormányzat kötelessége. Az alapellátó rendszer 
megfelelő szinten tartásához illetve fejlesztéséhez elengedhetetlen bizonyos alapvető adatok, 
mutatók ismerete. Ezen és egyéb fontos adatok birtokában lehet felelősségteljes döntéseket hozni a 
helyi egészségügyi ellátási rendszer jobbítása érdekében. A szükséges adatok szolgáltatására az 
önkormányzattal feladatátvállalási szerződésben álló orvosok képesek. 
 

 
·2 Felnőtt háziorvosi praxisok részéről 

·3  
·4„Jelentés a gyermekorvosok és háziorvosok tevékenységéről” c., 1021. nyilvántartási 

számú, évente készítendő, Központi Statisztikai Hivatal számára február 15-ig elküldendő 
adatszolgáltatás (a 5 oldalas háziorvosi tevékenységre vonatkozó jelentés fénymásolata 
megküldendő a Képviselő-testületnek), ami tartalmazza a 2.számú morbiditási betétlap, 
kimutatás a háziorvosi szolgálathoz bejelentkezettek betegségeiről (19 éves és idősebb 
nők és férfiak) 
 

·5 Halálesetek száma nem és korcsoport szerinti bontásban az alapbetegség megnevezésével 
 
  

  
·6 Gyermek háziorvosi praxisok részéről 

·7  
·8„Jelentés a gyermekorvosok és háziorvosok tevékenységéről” c., 1021. számú, évente 

készítendő, Központi Statisztikai Hivatal  számára február 15-ig elküldendő adatszolgáltatás 
(a 7 oldalas jelentés fénymásolata megküldendő a Képviselő-testületnek) ami tartalmazza az 
1.számú morbiditási betétlap, kimutatás a háziorvosi szolgálathoz bejelentkezettek 
betegségeiről (0-18 éves fiúk és lányok) 

 
·9 Halálesetek száma nem és korcsoport szerinti bontásban az alapbetegség megnevezésével 

 
 

·10 Fogorvosi praxisok részéről 
 

·11 Statisztikai kimutatás az elvégzett terápiás beavatkozásokról és 
szűrővizsgálatokról 



nem és korcsoport szerinti bontásban( 0-3, 4-6, 7-14,15-18,19-30, 31-45, 46-64, 65 
felett) 

a. foghúzás 
b. amalgám tömés 
c. esztétikai tömés 
d. egyéb esztétikai beavatkozás 
e. gyökérkezelés 
f. fogpótlás 
 
 
g. szűrővizsgálatok (felnőtt, gyermek, várandós) 

 
 
 
 
 
 

·12 Az adatszolgáltatásra vonatkozó közös szabályok 
 

·13 az alapellátásban dolgozó orvosok a helyi betegirányítási protokoll és a statisztikai 
adatszolgáltatás egységesítése érdekében írásos értékeléssel, észrevételekkel, javaslatokkal 
egészítsék ki éves beszámolójukat. 
·14   

 
2. az alapellátásban dolgozó orvosok számára 2019. január 1. napjától évi 2-3 
munkaértekezlet kerüljön megtartásra az egészségügyi koordinátor szervezése mellett. 
 
 

A kötelező adatszolgáltatás benyújtási határ ideje a mindenkor i  tárgyévet követő február 15. 
A beszámolók feldolgozásáért az Egészségügyi és Szociális Bizottság felelős. A bizottság 
előterjesztésében a Képviselő-testület márciusi ülésén tárgyalja az egészségügy helyzetéről szóló 
beszámolót. 
 
Az adatszolgáltatás és feldolgozás során az érvényben lévő adatvédelmi szabályzatot 
maradéktalanul be kell tartani. Az adatszolgáltatás számonkérhetősége érdekében az alapellátásban 
dolgozó orvosokkal kötött szerződésekbe ennek kötelezettségét bele kell foglalni. 
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