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Az egészségügyi alapellátás része a háziorvosi ellátás, mely a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. törvény 8. § (4) bekezdése szerint önkormányzati feladat. A település 
lakosainak ellátása érdekében az önkormányzat, mint munkáltató alkalmazhatja az orvost, 
vagy vállalkozó orvossal kötött feladat-ellátási szerzıdés kötésével is elláthatja jogszabályban 
foglalt kötelezettségét. 
Az egészségügyi szolgáltatás nyújtására az önkormányzat, vagy a szerzıdött egészségügyi 
szolgáltató kap mőködési engedélyt a területileg illetékes kistérségi népegészségügyi 
intézettıl. 
 
Nógrád megyében az egészségügyi államigazgatási szerv által engedélyezett, 
közfinanszírozott háziorvosi körzetek száma: 137, mely az alábbi táblázat szerint oszlik meg. 
 
 Engedélyezett Betöltött Betöltetlen Ebbıl tartósan 

betöltetlen 
Felnıtt háziorvosi körzet 56 55 1 1 
Gyermek háziorvosi 
körzet 

25 23 2 2 

Vegyes körzet 56 52 4 3 
Háziorvosi ellátás 
összesen 

137 130 7 6 

 
Az engedélyezett körzetek közül 7 betöltetlen, ezeket a körzeteket helyettesítéssel látják el 
saját körzetük mellett az orvosok. A 7 betöltetlen körzetbıl 6 tartósan betöltetlen, azaz az 
önkormányzat az ellátás nyújtásához legalább hat hónapja nem tud gondoskodni önálló orvosi 
tevékenység végzésére jogosult személyrıl. 
A Rétsági kistérségben 1 vegyes körzet, a Salgótarjáni kistérségben 1 felnıtt, 2 gyermek és 3 
vegyes körzet betöltetlen. 
 
A körzetek nagy része (135 praxis) területi ellátási kötelezettséggel mőködik, az ellátotti kör 
önkormányzati rendeletben meghatározott. Egy vegyes és egy felnıtt körzet 
közfinanszírozott, de területi ellátási kötelezettség nélkül lát el betegeket. A vegyes körzet 
mőködtetésére jogosult orvos tevékenységét 2013. 10. 01-ig szünetelteti. A Salgótarjáni 
kistérségben egy hajléktalanokat ellátó, a megyére kiterjedı területi ellátási kötelezettséggel 
mőködı praxis is engedélyezett. 
 
A 130 betöltött körzetet és a további 7 betöltetlen körzetet 129 orvos (106 háziorvos és 23 
házi gyermekorvos) látja el. A Salgótarjáni kistérségben átmeneti külföldi munkavégzés miatt 
egy betöltött vegyes körzet helyettesítéssel ellátott. További külföldi munkavégzésre távozott 
háziorvosról, házi gyermekorvosról nincs tudomásunk. A háziorvosi szolgálatok sok esetben 
több települést is ellátnak. A nyugat nógrádi kistérségekben az orvosok 25 %-a egy 
települést, 49 %-a két települést, 16 %-a három települést és 10 %-a négy települést lát el. A 
kelet nógrádi kistérségekben egy települést lát el az orvosok 57 %-a, 34 % két, 6,5 % három 
települést lát el. 2 háziorvos – az orvosok 2,5 %-a – 6 települést lát el ezen a területen.  
  
 
A háziorvosok, házi gyermekorvosok életkori megoszlása az elmúlt években sem javult, 
továbbra is nagy (77,5 %) az 50 év felettiek száma. 
Az 50 év feletti háziorvosok és házi gyermekorvosok aránya a Szécsényi és Rétsági 
kistérségekben a legmagasabb.  
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A 60 év feletti orvosok - háziorvosok és házi gyermekorvosok együtt - aránya a 
megyében 33%, a 60 éven felüliek 63 %-a a 65. életévét is betöltötte.  
 
statisztikai 
kistérség 

háziorvosok 
száma 

60 év feletti háziorvosok 
száma 

65 év feletti 
háziorvosok száma 

Balassagyarmat 20 7 5 
Rétság 13 8 7 
Szécsény 9 3 1 
Salgótarján 34 9 7 
Pásztó 18 7 1 
Bátonyterenye 12 3 2 
összesen 106 37 23 

 
A legtöbb 60 év feletti háziorvos a Salgótarjáni, Rétsági, Balassagyarmati és Pásztói 
kistérségekben praktizál, az arányuk azonban a Rétsági kistérségben a legnagyobb, és itt 88 
%-uk már a 65.életévét is betöltötte. 
A házi gyermekorvosok számát figyelembe véve kistérségenként szintén a Rétsági 
kistérségben a legnagyobb a 60 éven felüliek aránya, a Balassagyarmati kistérségben pedig a 
házi gyermekorvosok 50 %-a 65 éven felüli. 
 

statisztikai 
kistérség 

házi 
gyermekorvosok 
száma 

60 év feletti házi 
gyermekorvosok száma 

65 év feletti házi 
gyermekorvosok 
száma 

Balassagyarmat 4 2 2 
Rétság 3 2 1 
Szécsény 2 0 0 
Salgótarján 8 2 1 
Pásztó 3 0 0 
Bátonyterenye 3 0 0 
összesen 23 6 4 
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Az Országos Alapellátási Intézet munkatársai által 2006-ban készített országos felmérés 
adatai szerint Nógrád megyében a 60 év feletti alapellátásban dolgozó háziorvosok és házi 
gyermekorvosok aránya 18% volt, mely 6 év alatt 33 %-ra nıtt .   
 
Az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeirıl, valamint a mőködési 
engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Kormányrendelet 7. § (2) bekezdés b) és c) 
pontjai, a 17. § (2) bekezdése, valamint a 2.§ j) pontja alapján az alapellátó tevékenységet 
nyújtó egészségügyi szolgáltató esetén a mőködési engedély kiadására és panaszbejelentés 
esetén a kivizsgálásra a kistérségi népegészségügyi intézetek jogosultak.  
Az elmúlt évben és 2012. elsı 8 hónapjában háziorvosi vagy háziorvosi ügyeleti ellátással 
kapcsolatban összesen 23 panaszbejelentés vagy közérdekő bejelentés érkezett az 
ellátottak részérıl. A bejelentések 87 %-a a kelet-nógrádi kistérségekben praktizáló orvosok 
tevékenységét érintette. 15 bejelentés a Bátonyterenyei, 4 bejelentés a Salgótarjáni és 1 
bejelentés a Pásztói kistérségben mőködı körzetek mőködésével volt kapcsolatos. 
A panaszok egy része (3 bejelentés) - etikai eljárás lefolytatására - a Magyar Orvosi Kamara 
Etikai Bizottságához lett továbbítva. A panaszosok az orvos nem megfelelı hangnemére, a 
figyelmesség hiányára, kioktató magatartás ellen emeltek szót.  
A panaszok többsége az ellátás hiányosságai, rendelési idı be nem tartása, beutalási, 
vényfelírási tevékenység, halottvizsgálati bizonyítvány nem megfelelı kitöltése miatt 
érkezett. Szakfelügyelı fıorvos bevonása a kivizsgálásba két esetben történt. Néhány eset 
kivételével a bejelentések megalapozottak voltak, ezért a kistérségi tisztifıorvosok az 
egészségügyi szolgáltatók figyelmét felhívták a jogszabályokban illetve mőködési 
engedélyükben foglaltak betartására. Egy esetben pénzbírság kiszabására is sor került.  
 
Hatósági ellenırzést követıen fenti idıszakban 31 esetben indítottak hivatalból eljárást a 
kistérségi intézetek háziorvosi szolgálatok ellen. Az eljárások nagy része a jogszabályban 
foglalt minimumfeltételek hiánya illetve rendelési idı be nem tartása miatt indult. A 
jogszabályokban és a mőködési engedélyekben foglaltak betartására ezekben az esetekben is 
felhívták a figyelmet, és az utóellenırzéseket elvégezték a szolgáltatóknál. 
 
A háziorvosi ellátás része a munkaidın túl és munkaszüneti napokon elérhetı ügyeleti 
ellátás. Erre a megyében 8 szolgáltató rendelkezik mőködési engedéllyel, az ügyeletek 
területi ellátási kötelezettsége egy község kivételével - melyet Pest megyei ügyelet lát el - a 
megye területét lefedi.  
Az ügyeleten megjelent esetek száma 2010-hez képest mérsékelten nıtt, az ügyeletek 
leterheltségének megoszlásában nincs változás, továbbra is a szécsényi ügyeleten a 
legnagyobb az 1000 ellátottra jutó esetek száma. 2010-ben és 2011-ben is részletesen 
elemeztük – életkor szerint is – az ügyeleten ellátott esetek megoszlását, melybıl mindkét 
évben kitőnik, hogy bár a 18 év alatti esetek aránya az összes esethez képest a héhalmi 
ügyeleten a legnagyobb, mégis a salgótarjáni városi és városközponti ügyeletrıl küldik tovább 
az ellátás magasabb szintjére a legtöbb gyermeket. A salgótarjáni városi és városkörnyéki 
ügyeleti ellátásban gyermekorvos nem vesz részt.  Ez lehet az egyik magyarázata ennek, és az 
így továbbküldött betegek nagyrészt a Szent Lázár Megyei Kórház Gyermekgyógyászati 
Osztályát terhelik.   
 
Fentieket összefoglalva Nógrád megyében a háziorvosi ellátás biztosítása alkalmazott 
vagy szerzıdött orvossal az önkormányzatok részérıl 95 %-ban megoldott, 5%-ban az 
ellátást helyettesítéssel tudják megoldani. Az egy háziorvosra jutó lakosságszám így a 
megyében 1566 fı, mely az országos átlagot (1548 fı) alig haladja meg. A betöltetlen 
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körzetek 86 %-a tartósan betöltetlen, vagyis legalább fél éve, de az esetek többségében 
évek óta nem sikerül állandó orvost találni a körzet ellátására. Ennek oka összetett.  
Egyrészrıl számolnunk kell a Magyarországon végzett orvosok egyre inkább terjedı külföldi 
munkavégzésével. 2011 óta a német nyelvterület is nyitott a magyar orvosok részére, mely 
óriási elszívó erıt jelent. Az általános orvosképzésben 1981-tıl a diplomák száma 
folyamatosan csökken, évente kb. jelenleg 600 végzett általános orvossal számolhatunk 
Magyarországon. A háziorvosi pálya sok frissen végzett orvos számára nem vonzó, mert nem 
látnak szakmai fejlıdésre lehetıséget, ezért kevés a szakvizsgával rendelkezı háziorvosok 
száma. Az országosan jellemzı problémát – jelenleg Magyarországon 32 betöltetlen házi 
gyermekorvosi körzet van, ebbıl 26 tartósan betöltetlen- az Országos Alapellátási Intézet 
(OALI) által 2006. január 1-én indított Praxisprogram próbálja megoldani. A tartósan 
betöltetlen körzetek esetében lehetısége van az önkormányzatoknak az OALI-val szerzıdést 
kötni, és így olyan háziorvos igénybevételével biztosítani az ellátást, aki még nem rendelkezik 
háziorvos szakvizsgával, és klinikai szakvizsgával sem, azaz önállóan nem jogosult szerzıdni 
az önkormányzattal. Az így OALI alkalmazásában dolgozó orvos egyéni képzési terv 
teljesítése mellett háziorvosi ellátást nyújt, és meghatározott idın belül szakvizsgát tesz. 
Ebben az esetben a praxis egy fix, kártyaszámtól független finanszírozást kap. Ezen idı alatt 
fel tud építeni egy jól mőködı praxist, mely a szakvizsga megszerzése után már képes 
fenntartani önmagát. Nógrád megyében két háziorvosi körzet van ilyen módon betöltve. 
További négy körzetben olyan háziorvos dolgozik, aki rendelkezik valamilyen 
jogszabályban elfogadott klinikai szakvizsgával, és a háziorvostan szakvizsga 
megszerzésére az OALI által meghatározott egyéni képzési tervet teljesíti a körzet 
ellátása mellett.  
Másrészt a kis praxisok finanszírozása nem tudja eltartani a praxisszemélyzetet és a rendelıt, 
ezért nem vonzó az orvosok számára. A körzet betöltésének esélye az idı múlásával egyre 
csökken, mert sok páciens az ilyen körzetbıl máshová adja le kártyáját. Az ilyen kis praxisok 
számára az OALI által nyújtott lehetıség sem kedvezı, mert a fix finanszírozás csak abban az 
esetben teljes, ha a körzet által ellátandó lakosságszám 1200-nál nagyobb. Kis praxisok esetén 
érdemes az önkormányzatoknak a körzetösszevonáson elgondolkodnia, akár települések 
közötti együttmőködéssel is, mert így nagyobb az esély a betöltésre. 
A helyzetet tovább súlyosbítja a háziorvosok magas átlagéletkora. Az 50 év feletti 
háziorvosok magas aránya arra hívja fel a figyelmet, hogy 10-15 éven belül még 
jelentısebb orvoshiánnyal kell szembenéznünk. Ebben az évben az országosan riasztó 
helyzeten szintén az OALI által meghirdetett Praxis-váltás program próbált javítani. Mintegy 
300 millió forint vissza nem térítendı támogatást biztosítottak fiatal orvosok részére 
praxisvásárlásra, illetve eszközbeszerzésre segítve ezzel a szakvizsgával rendelkezı fiatalok 
pályakezdését és az idıs kollégák nyugdíjba vonulását, a munkakörülmények javítását. 
Nógrád megyébıl a több körben meghirdetett (negyedik kör jelenleg van elbírálás alatt) 
pályázaton sem praxisvásárlásra sem eszközbeszerzésre pályázó nem volt. Az Országos 
Egészségbiztosítási Pénztár tájékoztatása szerint eszközvásárlás plusz finanszírozására a 
Nógrád megyei alapellátó háziorvosok és fogorvosok kb. 70%-a nyújtott be igényt, ez év 
májusáig. Erre lehetısége csak vállalkozó orvosnak volt, önkormányzatnak nem, sajnos 
a vásárolható eszközök nagy része nem a jogszabályban meghatározott 
minimumfeltételként biztosítandó eszközökre irányult. 
 
A háziorvosi alapellátás megyei és országos súlyos helyzetének megoldására komplex, 
országosan kiterjesztett cselekvési terv elkészítése szükséges. A Nógrád megyei ellátás 
javítására a felelıs vezetık összefogásával létre lehetne hozni egy programot, melynek célja, 
hogy vonzóvá tegye a fiatal pályakezdı orvosok részére a Nógrád megyei háziorvosi praxisok 
elvállalását. 


