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Az Önök által feltett „Milyen állapotban vannak a mentőállomásaink?” című írásbeli kérdésekre —
Balog Zoltán miniszter úr megbízásából — az alábbi választ adom .

Az Országos Ment őszolgálat (a továbbiakban: OMSZ) 3154 település vonatkozásában jelenleg 25 3
mentőállomáson és 7 légibázison lát el mentési tevékenységet . A mentőállomások közül 142
úgynevezett esetállomás, ahonnan mentőorvosi, mentőtiszti vagy esetkocsi indul . Az esetek jelentős
részében a mentőegységek útközben kapnak riasztást, így nem zárható ki, hogy más egység ellátás i
területén történik a mentés. A szakma által megfogalmazott és általánosságban elvárt, de nem el ő írt
szabály, hogy az ország egész területén 20 .000 lakosonként egy mentőegység, illetve 100 .000
lakosonként két esetkocsi álljon rendelkezésre, amelyet az OMSZ maradéktalanul teljesít . Az OMSZ
állományában összesen 983 darab mentőautó van, amelybő l a hétköznap szolgáló járművek száma —
beleértve a speciális mentőegységek számát is — 747 darab, ebbő l 597 darab szervezett mentőgépkocsi ,
illetve 150 darab szervezett esetkocsi . A közelmúltban történt fejlesztéseknek köszönhetően 44
mentőegység állt szolgálatba az újonnan létesített 22 ment őállomáson, valamint minden vidéki
megyében egy-egy ment őorvosi vagy mentőtiszti kocsi segíti a mentést . A gépjárművek elhelyezése
minden esetben követi a szükségleteket, így biztosítva a lakosság egészségügyi ellátáshoz történ ő
egyenlő hozzáférését . Az esetkocsik, mentőorvosi és mentő tiszti kocsik, a légimentésben részt vevő
helikopterek, a speciális mentőegységek elhelyezése lehetővé teszi a „segélykocsi rendszer ”
mentésszervezési szempontból történő korszerű működtetését . A mentésről szóló 5/2006. (II. 7.) EüM
rendelet II/B. Mentőjárművek alcím 2. pont hatályon kívül helyezésével a kiemelt ment őgépkocs i
kategóriája — mint szervezhető egység — megszűnt. Az OMSZ a TIOP-2 .2.1 „Sürgősségi ellátá s
fejlesztése — mentés” uniós kiemelt projekt keretében nagyszabású fejlesztéseket hajtott végre az orszá g
egész területén . Hálózatbővítésként 22 új helyen építettek mentőállomást, míg 60 meglévő esetében
korszerűsítést végeztek . A hálózatfejlesztés és dinamizálás alapvető célja az volt, hogy javuljon a z
OMSZ prehospitális sürgősségi ellátásának színvonala . A hálózatbővítés során az új állomások
helyszíneinek kijelölésekor a legfontosabb szempont az optimális lefedettség elérése volt . A széleseb b
körű lakossági hozzáférés biztosítása érdekében a fentiek mellett további 5 településen mentési pontokat
alakított ki az OMSZ, amelynek célja a ment őkapacitási szükségletek hatékony kihasználása é s
időszakos átcsoportosítása volt . A 7853 fő szervezett létszámból jelenleg 7466 fő teljesít szolgálatot a z
OMSZ állományában, amelyből 170 fő orvos, 724 fő mentőtiszt, 2716 fő mentőápoló, illetve 2720 fő
gépkocsivezető . Továbbá 638-an dolgoznak az irányításban és 498-an gazdasági-műszaki, illetve egyé b
fizikai területen. Az OMSZ-nál jelenleg 34 orvostanhallgató lát el mentő tiszti feladatokat.
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Az egyes házszabályi rendelkezésekrő l szóló 10/2014. (II . 24 .) OGY határozat 2 . melléklet
43 . pontjában foglaltak megvalósulása érdekében mellékelten megküldöm Heringes Anita é s
Dr. Harangozó Tamás (MSZP) országgyűlési képviselők „Milyen állapotban vannak a
mentőállomásaink?” című, K/8812. számú írásbeli választ igényl ő kérdésükre adott
válaszomat .
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