
1 

 

 

 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület 
Soroksár Önkormányzatának 
P O L G Á R M E S T E R E 

1239 Budapest, Grassalkovich út 162 

 

 

 

KÉPVISELŐ- TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS 

 

Javaslat járóbeteg szakellátás óraszámainak átcsoportosítására és új járóbeteg 

szakellátással kapcsolatos többletkapacitás befogadása iránti kérelem benyújtására  

 

 

Előterjesztő:      Bese Ferenc polgármester 

 

Az előterjesztést készítette:    

Kovácsné Demény Ildikó 

egészségügyi referens 

Polgármesteri Kabinet 

 

 

Az előterjesztés előzetesen egyeztetve:  Dr. Csiba Gábor Tamás intézményvezető 

      Dr. Nádor Ödön Egészségügyi Intézmény 

 

Az előterjesztést megtárgyalja:   Szociális és Egészségügyi Bizottság 

 

 

Képviselő- testületi ülés időpontja:  2022. február 17. 

 

 

Ellenjegyzők:     Vittmanné Gerencsér Judit 

      osztályvezető-helyettes 

      Jogi és Személyügyi Osztály 

 

 

Jogi szempontból ellenőrizte:   dr. Szabó Tibor jegyző 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Dr. Nádor Ödön Egészségügyi 

Intézménye (a továbbiakban: EÜI) intézményvezetője, Dr. Csiba Gábor Tamás az EÜI 

struktúrájának áttekintése után megküldte kérelmét az új rendelőintézet stratégiai fejlesztési 

tervéhez kapcsolódó szakellátási óraszámok módosítására (1. sz. melléklet). 

 

Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény végrehajtásáról 

szóló 337/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdés a)-e) pontjai szerint: 

Az átcsoportosításra vonatkozó szabályok 

„8. § (1) A Tv. 7. §-a alapján kezdeményezett átcsoportosítási kérelemhez csatolni kell: 

a) az egészségügyi ellátási kötelezettség körében kötött megállapodás vagy egészségügyi 

ellátási szerződés esetén a feladatot átadó egyetértését igazoló dokumentumot, 

b) az átcsoportosítás részletes szakmai indokolását, 

c) az egészségügyi szolgáltató és fenntartója nyilatkozatát az átcsoportosítás 

fenntarthatóságáról, 

d) az egészségügyi szolgáltató nyilatkozatát arról, hogy biztosítani tudja az egészségügyi 

szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló rendelet által előírt 

személyi és tárgyi feltételeket az átcsoportosítással érintett szakmák tekintetében, 

e) az egészségügyi szolgáltató nyilatkozatát arról, hogy az átcsoportosítással létrejövő állapot 

nem ütközik az egészségügyi szolgáltató pályázatban vállalt kötelezettségeibe, és megfelel a 

Tv. 4/A. § (3)-(6) bekezdésében meghatározott feltételeknek.” 

 

A már meglévő szakellátások között az átcsoportosítást - fenntartói határozat alapján – az EÜI 

kérelmezi a Budapest Kormányhivatala XX. kerületi Kormányhivatal Népegészségügyi 

Osztályán. 

 

Intézményvezető úr az alábbi szakmák közötti óraszám átcsoportosítására tesz javaslatot: 

 

Kapacitás átcsoportosítás 

szakma neve szakma kód engedélyezett heti óraszám /közfin. Új óraszám javaslat 

belgyógyászat 0100 14 8 

ortopédia 1000 0 6 

 

Intézményvezetői indoklás:  

Belgyógyászat 

Jelenlegi 14 óra/hét kapacitás túlzó, a forgalom ismerete mellett 8 óra/hét elegendő lesz, a 

későbbiekben ezt is tovább tervezzük strukturálni kardiológia irányában.  

Ortopédia 

A kerület felnőtt és gyermek lakosságának igényeit figyelembe véve a jelenlegi 0 óra/hét 

fejlesztés átcsoportosítás révén 6 óra/hét rendelési időre. Az egykor megszűnt ortopédia 

újraindítását jelenti ez az átcsoportosítás. Az ortopédiai rendelés keretén belül lehetőség nyílik 

kis sebészeti, kézsebészeti beavatkozások elvégzésére is. 

 



3 

 

A fővárosi egészségügyi alapellátás és járóbeteg-szakellátás fejlesztésének az Egészséges 

Budapest Program keretében történő megvalósításával kapcsolatos egyes feladatokról 

szóló 1041/2020. (II. 17.) Korm. határozat alapján az Emberi Erőforrások Minisztériuma 

támogatói okiratot bocsátott ki Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata (a 

továbbiakban: Önkormányzat)  részére a járóbeteg-szakellátás fejlesztéséhez szükséges 

orvosi eszközök beszerzésének 122.000.000,- Ft összegű támogatására vonatkozóan. 

 

Az Önkormányzat 2021. március 3-án a Kbt. Második Rész 81. szerinti, uniós nyílt 

közbeszerzési eljárást indított 2021/S 046-114939 számú hirdetmény feladásával, az Európai 

Unió Hivatalos Lapja - TED weboldalán. 

Az árubeszerzés meghatározása:  

 

Orvosi eszközök beszerzése az Egészséges Budapest Program keretében 

 

 Egyéb diagnosztikai eszközök: 

a) 1 db nőgyógyászati kolposzkóp készülék; 

b) 1 db automata látótérvizsgáló készülék (periméter); 

c) 1 db szemészeti koherencia tomográf készülék (OCT); 

d) 1 db digitális átvilágító-felvételi röntgen készülék; 

e) 1 db digitális archiváló rendszer (PACS); 

f) 1 db ultrahang berendezés. 

 

A közbeszerzésen nyertes cégekkel a szerződés megkötésre került, az eszközök leszállítása 

megtörtént egy kivételével, a digitális átvilágító röntgen készülék. Ez helyiség hiányában 

jelenleg tárolás alatt van szerződött telephelyen. 

 

A röntgen és OCT készülékek beüzemelésének több fázisa van. Ebből az egyik állomás, a 

Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel történő finanszírozási szerződés megkötése, 

annak érdekében, hogy a betegellátás meginduljon és az igénybe vett egészségügyi ellátások 

megtérüljenek. 

  

Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény 11. §-a, 

valamint az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény 

végrehajtásáról szóló 337/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 

ezt az eljárást többletkapacitás befogadásként nevesíti. 

A többletkapacitás benyújtására a Kormányrendelet 12. §-a alapján előzetes 

többletkapacitás-befogadási eljárást lehet kezdeményezni, vagy a 13. § - 15/A. §-ai alapján 

lehetősége van az egészségügyi szolgáltató fenntartójának, hogy a járóbeteg szakellátásban 

szakorvosi, illetve nem szakorvosi többlet óraszám befogadását kérelmezze. 

 

Az előzetes többletkapacitás - befogadási eljárással kapcsolatban a Kormányrendelet 12. § (1) 

bekezdése a következők szerint rendelkezik: 

 

„12. § (1) Többletkapacitás a Tv. 11/A. §-a alapján előzetesen akkor fogadható be, ha 

a) központi költségvetésből támogatott népegészségügyi fejlesztés, illetve program, 

b) európai uniós forrásból vagy más pénzügyi alapból támogatott pályázat, 

c) az a) és a b) pont alá nem tartozó regionális fejlesztések 

megvalósítása többletkapacitások befogadását igényli.” 
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A többletkapacitás-befogadási eljárással kapcsolatban a Kormányrendelet 13. § (1) - (4) 

bekezdései az alábbiak szerint rendelkeznek: 

 

„13. § (1) A 12. § alapján előzetesen be nem fogadott többletkapacitás befogadására a (2)-(6) 

bekezdés és a 14-15/A. § alapján lefolytatott eljárás során kerülhet sor. 

 

(2) A többletkapacitás befogadása iránti kérelmet az egészségügyi szolgáltató fenntartója - 

egészségügyi felsőoktatási intézmény egészségügyi szolgáltatója esetén a felsőoktatási 

intézmény vezetője - nyújthatja be a NEAK-hoz. Ha a fenntartó nem azonos az egészségügyi 

közszolgáltatásért felelős szervvel, a kérelemhez az egészségügyi közszolgáltatásért felelős 

szerv ellenjegyzése is szükséges. 

 

(3) A kérelmet egy nyomtatott és aláírt példányban, valamint egy elektronikus példányban kell 

a NEAK-hoz benyújtani. 

 

(4) A kérelemhez mellékelni kell: 

a) az egészségügyi szolgáltató nyilatkozatát arról, hogy a kérelem tárgyát képező 

egészségügyi tevékenységre működési engedéllyel már rendelkezik, vagy ha az a kérelem 

tárgyát képező tevékenységre még nem terjed ki, akkor az egészségügyi szolgáltatónak a 

nyilatkozatát arról, hogy a többletkapacitás befogadását követő 15 napon belül benyújtja a 

működési engedély módosítása iránti kérelmet a működési engedély kiadására jogosult 

szervhez, 

b) a befogadás szükségességének részletes szakmai indoklását, 

c) a befogadás fenntarthatóságát alátámasztó pénzügyi hatásvizsgálatot, megjelölve a 

pályázott szolgáltatás, szolgáltatások éves várható mennyiségét, a pályázattal kapcsolatos 

kiadások, valamint bevételek részletes bemutatásával, és 

d) az Egészségügyi Szakmai Kollégium valamennyi szakmailag érintett tagozatának a 

pályázat beadásától számított egy éven belül kiadott véleményét. 

 

A Kormányrendelet fent idézett rendelkezései értelmében az EÜI intézményvezetőjének 

alábbi nyilatkozatait is meg kellett kérni, amelyet csatolni szükséges a Szakmai Kollégiumnak 

és a benyújtandó kérelemhez egyaránt: 

 - egészségügyi szolgáltató nyilatkozata, hogy a többletkapacitást követő 15 napon 

belül a működési engedély kérelmét benyújtja az erre jogosult szervhez 

- befogadás szükségességének részletes szakmai indoklása 

- a befogadás fenntarthatóságát alátámasztó pénzügyi hatásvizsgálat. 

 

Az új szakmák esetében a Szakmai Kollégiumok Tagozatait is szükséges megkeresni. 

 

A Többletkapacitás - befogadási Bizottság minden év áprilisában és szeptemberében ülésezik, 

ezen felül szükség szerint további üléseket tarthat a többletkapacitás-befogadás szabályairól 

rendelkező 337/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdése értelmében. A Szakmai 

Kollégium Tagozatainak vélemény kialakítása ugyanakkor nincs határidőhöz kötve.  
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Az EÜI intézményvezetője többlatkapacitási igényét az alábbi új szakmák tekintetében 

kérelmezi: 

 

Kapacitás bővítés, óraszám fejlesztés 

szakma neve szakma kód 
engedélyezett heti 

óraszám /közfin. 

Új óraszám 

javaslat 

Fül-orr-gégegyógyászat 0600   4 

Sebészet 0200   4 

Röntgen Diagnosztika 5100   10 

Mammográfia 5102  5 

 

Intézményvezetői indoklás:  

Fül-orr-gégészet 

Egy járóbetegellátó intézmény alapszakmái közé tartozik ez a szakma, mely általában a 

szakrendelőkben az egyik legforgalmasabb rendelés szokott lenni. A felnőtt és gyereklakosság 

igényeit figyelembe véve javasolt a fül-orr-gégészeti rendelés kialakítása az intézményben.  

Sebészet 

A szakmai struktúra szélesítése a lakossági igények alapján. Célunk a lakosság közeli ellátás 

megteremtése. A sebészeti diagnosztika és a kisebb sebészeti beavatkozások elvégzésének 

lehetősége nyílik meg helyben.   

Röntgen 

2021. folyamán az Egészséges Budapest Program keretén belül beszerzésre került egy darab 

röntgen + átvilágító berendezés.  

A készülék a diagnosztika biztonságát és a jelenlegi, valamint a tervezett klinikai szakmák 

működésének stabil hátterét fogja biztosítani.  

Jelenleg radiológiai diagnosztika az intézményben nincs, a működtetéshez óraszám bővítésre 

van szükség.  

Mammográfia 

Az NNK a szűrőbuszairól leszereli a mammográfokat.  

Ezek egyikét megigényeltük intézményünk számára. Amennyiben megkapjuk, abban az 

esetben részben a klinikumban lehetne hasznosítani, részben pedig emlőszűrési programot 

lehetne indítani a kerület lakosai számára.  

Működtetéséhez asszisztensre és speciális tudású orvosra van szükség.  

Heti 5 óra kapacitás bővítést igényel a készülék működtetése a klinikumban.  

Amennyiben az NNK átfogó szűrési programjához tudnánk csatlakozni, abban az esetben a 

NEAK fizetné teljesítmény korlát nélkül ennek működését.  

Javaslom heti 5 óra kapacitás bővítését.  

 

OCT (Optikai Coherentia Tomographia) 

A 2021-ben az Egészséges Budapest Program keretében beszerzett OCT készülék a 

szemészeti vizsgálatok pontosságát és a megfelelő terápiás terv kialakítását teszi lehetővé. 

Segítségével kerületünk lakossága az átlagnál magasabb szintű szemészeti ellátást fog kapni. 

A készülék működtetéséhez nem óraszám bővítésre, hanem a készülék befogadásra van 

szükség a NEAK részéről.  
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Jelen előterjesztésben megfogalmazott javaslat elfogadása esetén a Képviselő-testület 

határozata is a kérelem részét képezi. 

 

A fentiekre figyelemmel kérem a Tisztelt Képviselő-testület döntését arra vonatkozóan, hogy 

járóbeteg-szakellátás óraszám átcsoportosítása és új szakmák esetében a többletkapacitás 

befogadása iránti kérelem kerüljön benyújtásra a Többletkapacitás – befogadó Bizottság felé.  

 

 

Határozati javaslat: 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 

…./2022. (II. 17.) határozata a járóbeteg szakellátás óraszám átcsoportosítása és új 

szakmák esetében többletkapacitás befogadása iránti kérelem benyújtásáról 

A képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. elfogadja az EÜI intézményvezetőjének indoklását a kapacitás átcsoportosítás 

tekintetében. és támogatja az óraszám átcsoportosítás végrehajtását az alábbiak 

szerint: 

• Belgyógyászati szakrendelés óraszám csökkentése 6 órával, 14 óra/hét 

óraszámról 8 óra/hét óraszámra.  

• Ortopédiai szakrendelés óraszám emelését 0 óra/hét óraszámról 6 óra/hét 

óraszámra. 

II. elfogadja az EBP támogatásból beszerzett eszközök működtetésére és új szakmák 

létesítésére 23 óra/ hét többletkapacitás befogadása iránti kérelem benyújtását a 

Többletkapacitás-befogadó Bizottság részére és a Nemzeti Egészségbiztosítási 

Alapkezelőhöz az alábbiak szerint: 

• Fül-orr-gégészeti szakrendelés indítása 4 óra/hét óraszámmal 

• Sebészeti szakrendelés indítása 4 óra/hét óraszámmal 

• Röntgen diagnosztika szakrendelés indítása 10 óra/hét óraszámmal 

• Mammográfia szakrendelés indítása 5 óra/hét óraszámmal  

III. felkéri a Polgármestert a kapacitás átcsoportosítás és többletkapacitás befogadása 

iránti kérelem benyújtásához szükséges dokumentumok aláírására továbbá az 

eljárás lefolytatását segítő minden olyan jognyilatkozat megtételére, amelyek az 

önkormányzat, mint fenntartó érdekeit nem sértik. 

IV. felkéri a Dr. Nádor Ödön Egészségügyi Intézmény Intézményvezetőjét, hogy az 

óraszám átcsoportosítással és a többletkapacitás befogadási eljárással kapcsolatban 

indítsa el kérelmét az illetékes hatóságok felé.  

 

Felelős: Bese Ferenc Polgármester 

Határidő: 2022.március 15. 

 

Az előterjesztést a Képviselő-testület saját hatáskörben, döntési joggal tárgyalja. A határozati 

javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 

 

 

Budapest, 2022. január 26. 

 

 

 Kovácsné Demény Ildikó Bese Ferenc 

           előterjesztés készítője                                                                polgármester 

  előterjesztő 
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Melléklet:  

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Dr. Nádor Ödön Egészségügyi 

Intézménye intézményvezetőjének levele 

Egyeztető lap 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


