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TÁJÉKOZTATÁS 
 

az Egészségház működésével kapcsolatos kérdéséről 
 
 
Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Országos Tisztiorvosi Hivatal 
IF-2721-8/2017 számú határozatával döntött arról, hogy Biatorbágy Város 
Önkormányzata, mint Egészségügyi Szolgáltató részére a Nemzeti Egészségügyi 
Alapkezelő által befogadott kapacitásokhoz tartozó ellátási területi kötelezettséget 
Biatorbágy településre terjeszti ki az alábbi szakrendelések tekintetében:  
 

- Reumatológia 
- Ortopédia 
- Pszichiátria 
- Neurológia 
- Szemészet 
- Fül-orr-gégészet 
- Nőgyógyászat 
- Urológia 
- Kardiológia 
- Sebészet 
- Teljes körű ultrahang-diagnosztika 

 
2017. június 1. napjától a járóbeteg-szakellátást közreműködői szerződés mellett a 
Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft látja el. Az elmúlt időszakban a 
rendelkezésre álló adatokból egyértelműen kitűnik, hogy a biatorbágyi rendeléseket 
térítés ellenében nagy számban veszik igénybe a környező települések lakosai, ami 
igen nagy költséget ró Biatorbágy Város Önkormányzatára. 
 
2017. augusztus 11. napján kelt levelemben megkerestem Páty, Etyek és 
Herceghalom Polgármesterét, azzal a szándékkal, hogy terjesszék a képviselő-
testület elé és hozzanak döntést arról, hogy lakosaik számára a jövőben kívánják-e 
valamilyen módon elérhetővé tenni a biatorbágyi járóbeteg-szakellátások 
igénybevételét.  
 
2 lehetőségük van a településeknek:  
 

1) kérelmet nyújtanak be a területi ellátási kötelezettség módosítása tárgyában a 
Országos Tisztiorvosi Hivatalba a nevezett szakrendelések tekintetében. A 
kérelem elbírálásáig és a NEAK finanszírozási szerződés módosításáig az 
adott önkormányzat vállalja a lakosai ellátásának költségeit. 

2) Dönthetnek úgy is, hogy nem vállalják a költségeket. Ebben az esetben azon 
lakosok, akik igénybe kívánják venni a jövőben a szakellátásokat, úgy azt 
csak és kizárólag térítés ellenében tudja biztosítani a Kft.  
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Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2007. évi CXXXII. törvény 
végrehatásáról szóló 337/2008. (XII.30.) Kormányrendelet 5/A.§. (1) bekezdése 
alapján az országos tisztiorvos hatáskörébe tartozik a szakellátási kapacitás és a 
hozzá tartozó területi ellátási kötelezettséghez köthető feladatok ellátása.  
 
Abban az esetben, ha az OTH határozattal hozzájárul a területi ellátási kötelezettség 
módosításához, lehet majd kezdeményezni NEAK-kal kötött, jelenleg hatályos 
finanszírozási szerződés módosítását Biatorbágy Város Önkormányzatának, mint 
Egészségügyi Szolgáltatónak és a módosítás jóváhagyását követően válhat NEAK 
által finanszírozott ellátássá a települések betegeinek ellátása is.  
 
A döntésekig a betegellátást csak térítés ellenében tudják igénybe venni a település 
lakosai.  
 
Herceghalom Község Képviselő-testülete a 2017. szeptember 5. napján megtartott 
ülésén tűzte napirendre a kérdést, de döntés nem született. Szeptember 26. napján 
újra a képviselő-testület elé terjesztik a napirendet.  
 
Páty Község Önkormányzata 2017. szeptember 14-én megtartott ülésén tárgyalt a kérdésről 
és a 314/2017.(IX.14.) Kt. határozata alapján az alábbi döntést hozta: 
 
„Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy nem 
kezdeményezi a szakellátások tekintetében a területi ellátási kötelezettség 
módosítását, és tárgyalásokat kezd Biatorbágy Város Önkormányzatával, 
annak érdekében, hogy a biatorbágyi Egészségház szakellátásait - 
együttműködési megállapodás keretében- a pátyi lakosok is igénybe 
vehessék.” 
 
Etyek Nagyközség Képviselő-testülete 2017. szeptember 14. napján megtartott ülésén úgy 
döntött az alábbi határozatot hozta:  
 
Etyek Nagyközség Önkormányzata úgy döntött, hogy az etyeki lakosok véleményét kérdőív 
formájában kikérve október hónap folyamán hozza meg döntését. 
 
Kérem a Tisztelt Bizottságot és a Tisztelt Képviselő-testületet a tájékoztató elfogadására. 
 
Biatorbágy, 2017. szeptember 15. 
 
 
                                                                                                    Tarjáni István s.k. 
                                                                                                        polgármester 
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