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Budapest Főváros IV. kerület újpest Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 
 
 
Tárgy járóbeteg szakrendelések kapacitásszámának átcsoportosítása 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az Újpesti Egészségügyi Nonprofit Kft. területi ellátási kötelezettséggel végzi a IV. kerületi 
lakosok járóbeteg ellátását.  
A 2012. évet átnézve megvizsgáltuk az újpesti Szakrendelő szakmák szerinti kapacitás 
kihasználtságát, figyelembe véve a személyi feltételeket és az érvényes ÁNTSZ engedélyt.  
A vizsgálat alapján megállapítható, hogy bizonyos szakmák iránti lakossági igény az utóbbi 
években jelentősen megnőtt, mely igényt az intézeten belül a szakmák közötti kapacitás 
átcsoportosítással lehetne megoldani. A lakossági jogos igények kielégítése mellett az ellátás 
minősége javítható, ugyanakkor csökkenne a várakozási idő is. 
 
A 2006. évi CXXXII. tv. 7. § (3) bek. értelmében az egészségügyi intézmény fenntartója 
kezdeményezheti az intézet szakmái közötti kapacitás átcsoportosítást. Az átcsoportosítás nem 
érintheti az intézet ellátási kötelezettségét és nem jelenthet TVK emelkedést. 
 
 

Az alábbi kapacitás átcsoportosítás javasolható: 

 
 
   
  

 
 

 

 
-   

 0400  Szülészet-nőgyógyászat  153 szakorvosi  30  123  
 1002  Traumatológia  180 szakorvosi  60            120 
 0900  Neurológia  20 nem 

szakorvosi  
20   0 

 1400 Reumatológia 30 nem 
szakorvosi 

30 0 

   333 szakorvosi 
50  nem 

szakorvosi 

140   243 
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A kapacitásbővítéssel érintett egység 
  

szakma 
kód 

szakma megnevezése kapacitás 
(szakorvosi, nem 
szakorvosi óra) 

átcsoportosítandó 
órák száma (+) 

tervezett órák 
száma 

0900   Neurológia 80 szakorvosi  30 110 
5301  Ultrahang  30 szakorvosi  30  60  
5700  Fizikoterápia  90 nem 

szakorvosi  
30  120  

5711 Gyógytorna  60 nem 
szakorvosi  

20  80 

5102  Mammográfia  0  30   30 
összesen:   110 szakorvosi 

150 nem 
szakorvosi  

 140 400  

 
A Szolgáltató mammográfiai szakmára jelenleg működési engedéllyel nem rendelkezik. 
 
Az emlődaganatok incidenciája évről évre emelkedik, ez az egyik leggyakoribb női daganatos 
halálok, a szűrésben és a diagnosztikában kiemelt jelentősége van a mammográfiának. Jelenleg 
ilyen vizsgálatot a rendelőben nem végeznek, de a röntgen osztályon 2 szakorvos is dolgozik 
teljes állásban, akik több éves szakmai gyakorlattal bírnak, jelenleg is végeznek mammográfiás 
vizsgálatokat más intézményben és megfelelő licence vizsgával rendelkeznek. 
A mammográfia kialakításánál csak klinikai mammográfia jön szóba, mivel a szűrési centrum 
akkreditációjának megszerzése nem valószínűsíthető. A várható vizsgálati szám 3-4 000/év.  
 
A tulajdonos váltást követően a Szakrendelőben a szájsebészeti szakrendelés korábbi óraszáma 
60 óráról 30 órára csökkent, emellett a fogászati röntgen óraszáma 30 óráról 15 órára csökkent.  
A szájsebészeti és a fogászati röntgen óraszám másik fele a Károlyi Sándor Kórház működési 
engedélyében került felsorolásra. A Kórházban nem végeznek szájsebészeti járóbeteg 
szakellátást, ugyanakkor az Újpesti Szakrendelőben valós igény van arra, hogy a 100 ezer 
lakosra jutó ellátási kapacitást növeljük, mivel korábban is 2 x 60 órában végezték ezt a 
szakellátást.  
 
Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII törvény 2. § (1) 
bekezdése értelmében az egészségügyi közszolgáltatásért felelős szerv az egészségügyi 
szakellátási kötelezettségének, illetve az egészségügyi szakellátási intézmény működtetési 
kötelezettségének vagy az egészségügyi szakellátási feladatának, valamint az állam a (2) 
bekezdés szerinti ideiglenes feladatának teljesítése érdekében 

a) más egészségügyi közszolgáltatásért felelős szervvel vagy más fenntartóval az ellátási 
kötelezettség teljesítéséről megállapodást, vagy 

b) egészségügyi ellátási szerződést köthet. 
 
A fenti jogszabályhely alapján a Károlyi Sándor Kórházzal vagy fenntartójával a 
Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség-és Szervezetfejlesztési Intézettel Újpest 
Önkormányzata ellátási kötelezettség teljesítéséről megállapodást vagy egészségügyi ellátási 
szerződést köthet. 
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Határozati javaslat: 
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja az Újpesti 
Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság által ellátott járóbeteg 
szakellátás kapacitás átcsoportosításokat az alábbiak szerint: 
 
 A kapacitáselvonással érintett egység 
  

 szakma 
kód 

szakma megnevezése kapacitás 
(szakorvosi, nem 
szakorvosi óra) 

átcsoportosítandó 
órák száma (-) 

tervezett órák 
száma 

 0400  Szülészet-nőgyógyászat  153 szakorvosi  30  123  
 1002  Traumatológia  180 szakorvosi  60            120 
 0900  Neurológia  20 nem 

szakorvosi  
20   0 

 1400 Reumatológia 30 nem 
szakorvosi 

30 0 

összesen:   333 szakorvosi 
50  nem 

szakorvosi 

140   243 

 

A kapacitásbővítéssel érintett egység 
  

szakma 
kód 

szakma megnevezése kapacitás 
(szakorvosi, nem 
szakorvosi óra) 

átcsoportosítandó 
órák száma (+) 

tervezett órák 
száma 

0900   Neurológia 80 szakorvosi  30 110 
5301  Ultrahang  30 szakorvosi  30  60  
5700  Fizikoterápia  90 nem 

szakorvosi  
30  120  

5711 Gyógytorna  60 nem 
szakorvosi  

20  80 

5102  Mammográfia  0  30   30 
összesen:   110 szakorvosi 

150 nem 
szakorvosi  

 140 400  

 
Felhatalmazza a Polgármestert a kapacitás átcsoportosítást érintő nyilatkozat megtételére, 
továbbá a Károlyi Sándor Kórház működési engedélyében meghatározott szájsebészeti 
szakrendelés, fogászati röntgen óraszámok átvétele érdekében szükséges intézkedések 
megtételére, szerződés megkötésére. 
Felelős: Polgármester 
Határidő: folyamatos 
 
 
Budapest, 2013. szeptember 20. 
 
 
 

Nagy István  
 
Az előterjesztést készítette: Köblös Anita 


