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I. Vezetői összefoglaló

1. A projektgazda rövid bemutatása, a projekt javas|at és eredményeinek rövid
összefogIa|ása (a jeIenIegi heIyzet bemutatása, a megoIdandó prob|éma, a
projektjavas|at cé|ja, az elérni kívánt eredmények, hatások - max. 2 olda|)

A jövő önkormányzati fej|esztéseinek a|apja az, hogy az önkormányzat rende|kezzen
ismét hosszútávon egyensúlyos kö|tségvetéssel, me|ynek a|ape|ve a működési bevéte|ek
és kiadások egyensú|ya. Ehhez az önkormányzatnak korszerűsítenie ke|l
Vagyongazdá|kodását- és raciona|izá|nia ke|ĺ intézmény struktúráját. A fej|esztések cé|ja
a kerület versenyképességének növe|ése meg|évő adottságaira építve - és eme||ett
tovább ke|| fo|ytatnia a harcot a kerÜ|et térbeli és társadaImi struktúrájának
szétszakadása megakadá|yozásáért, a
megteremtéséért.

|eszakadó terÜ|eteken é|ő esélyének

Józsefuáros Budapest egyik legrosszabb he|yzetben |évő, sú|yos gazdasági és
társadalmi prob|émákka| átszőtt kerÜ|ete. A kerü|eten be|Ü| a krízisje|enségek kü|önösen
az orczy és a Magdo|na negyedekben sűrűsödnek. A háztartások anyagi helyzetét az egY
főre jutó jövede|em bemutatásáva| je|lemezzúk, ame|yet a mindenkori öregségi nyugdíj
minimumának (MONYM) kategóriáiban (O,S-szorös, l-szeres, 1,S-szeres, stb.) fejezünk
ki. A Magdo|na negyedben és az orczy negyedben a háztartások l3olo-ban az egy főre

tó jövede|em kisebb, mint a MÖNYM 100o/o-a (247oo Ft), 29o/o esetében nem ha|adja
meg annak 150o/o-át (37050 Ft), és 44o/o esetében pedig annak 200o/o-át (49400 Ft)).
Budapesten koncentrálódik az egészségügyi el|átórendszer egy jelentős része, így a
város és |akosainak e||átottsága kieme|kedő. Ugyanakkor ismert prob|émát jelentenek a
korszerű berendezések, gépek hiánya, il|etve a korszeriĺ beteginformatikát hátrá|tató IT-
hiányosságok. Több he|yen alapvető infrastrukturá|is hiányosság is fe||e|hető (rossz
épÜ|et minőség, zsúfoltság, stb.) A járóbeteg-szakel|átásban több mint 110 szakorvosi
rende|őintézet vesz részt, az országos át|agot messze megha|adó rendelési idővel. Ezek
egy része a fekvőbeteg szake||átást is e||átó 40 intézményben működik, az egészségügyi
reform e|ső |épése e|őtt az országos ágyszám 3oo/o-át biztosították.

A józsefvárosĺ |akosság egészségi á|lapota aggasztó képet mutat, me|y a |akosság
szociális he|yzetéve|, demográfiai mutatóiva|, é|etmódbe|i és környezeti
meghatározottságáva| is szoros összefüggésben Van. Rz Árursz 2002-ben készített
összefogIa|ó anyaga a kerü|etre jelIemző morbiditási (megbetegedési), mortaIitási
(ha|á|ozási) adatokat és azok betegségcsopoftok szerinti megosz|ását Budapest hason|ó
adataival vetette össze. A vizsgá|t kórok je|entős részben [p|. cardiovascu|áris (szív-, ér-)
betegségek, diabetes, magas vérnyomás, cerebrovascuIaris (agyi) betegségek, ishaemiás
szívbetegségek, krónikus |égzőszervĺ betegségek, pszichoaktív szerek használata á|ta|
okozott zavarok, májbetegségek, csontritku|ás, grimőkór] a VIII. kerÜ|eti preva|encia
(e|őfordu|ási gyakorisá9) a fővárosét jeIentősen meghaladja. A mortaIitási adatok
összevetése kapcsán azt |átjuk, hogy mindkét nem 10.000 |akosra jutó ha|álozási arányai
az osszes betegségcsoportban |ényegesen magasabbak a fővárosi át|agnál.

A VIII. kerÜ|et a főváros egyik |egdinamikusabban változó kerÜ|ete. Józsefuáros
meg|évő országos és fővárosi jeIentőségű intézmény csoportjaĺ, és építészetileg
kieme|ten értékes kerü|etrészei me||é, az önkormányzati erőfeszítések hatására
fe|zárkőznak a régen hátrányos he|yzetű terrj|etei is.

Az Auróra utcai rende|őintézet a kerü|et egészségügyi e|látásában kieme|kedő
szerepet tö|t be. Évente kb. 325'oo0 orvos-betegtalá|kozás történik a szakrende|őben. A
rende|őintézet terÜ|et szerinti eIlátási köteIezettsége a VIII. kerületi betegekre
vonatkozik, ami 2009-es adatok a|apján 82.000 |akost je|ent, de más kerti|etbő| ĺs
érkeznek betegek az ĺntézetbe.

A JESZ fe|adatai között szerepe| az a|ape||átás, a magas színvona|ú járó-beteg
szake||átás, a fogIaIkozás-egészségügyi e|látás, 9ondozási tevékenység védőnői el|átás és
a Ia pe| |átás bĺztosítása.
A he|yszínrajz szerinti 5038 m2-es Auróra utcai ingatlanon (Auróra u. 22-28.) je|en|eg
egy nagyobb épüĺet és tobb kisebb épÜ|et á||. A nagyobb épü|et tartaImazza a
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Józsefuárosi Egészségügyi SzoIgálat (JESZ) he|yiségeit (a járő beteg szake||átás
he|yiségcsoportjai, a fe|nőtt és házi gyermekorvosi rende|őhe|yiségei, a védőnői szo|gálat
he|ységei) és egy patikát az 1. eme|eten. A kis építményekben további helyiségek
ta|álhatók. A te|ken je|enleg még 45 db fe|színi parko|ó és park talá|ható.

önkormányzat szeretné a JESZ épületének bővítéséve| és fe|újításával mego|dani a
kerÜ|et egészségügyi fe|adatainak e||átásának fejIesztését és a járó beteg szakel|átás
korszerűsítését. A jelen|egi épulet a felújítás után |ehetőséget biztosítana a VIII. kerÜ|et
Korányi Sándor utcai TÜdőgondozó Intózct l<orszerű l<erete|< |<özötti működtetésére is az

róra utcai rende|őintézetben.
A járóbeteg-szake||átás feIadatai: mege|őző tevékenység, egyes betegek

yógykeze|ése, szakorvosi gondozása, ideértve az otthoni szakápo|ás e|rende|ése és
rehabilitáció, szakorvosi konzí|iumok végzése, speciá|is szakmai, diagnosztikus i||etve

pĺás háttér szükségessége esetén a beteg vizsgá|atát követően más járóbeteg-
nde|ésre Vagy szakambuIanciára történő beutalása, a járóbeteg-szakeIlátás

kompetenciakorébe tartozó o|yan egyszeri Vagy kúraszerű beavatkozások végzése,
me|yeket követően meghatározott ideig tartó megfigye|és szukséges, intézeti hátteret
igény|ő e||átás szükségessége esetén a beteg fekvőbeteg-9yógyintézetbe történő
beuta|ása.

A Józsefuárosi EgészségÜgyi Szo|gálat szakrendelőjének felújítása során cé| a
kerületi járóbeteg-szake||átás fej|esztése, modernĺzálása és hozzáférhetőbbé téte|e, ezze|
novelve a szo|gá|tatások körét a szÜkség|eteknek megfele|ően. A projekt e|sőd|eges cé|ja

szakrende|ő épü|etének kü|ső-belső fe|újítása, modernizá|ása, a betegek számára
magasabb szakmai színvona|at képvise|ő, barátságosabb rende|ők kia|akítása, me|ynek
révén a kerület összképe és a szűkebb régĺó is pozitívabb megíté|ést nyerne. Kieme|kedő

|entőségű szerepe Van a beruházásnak a társadaImi esé|ykÜ|önbségek csokkentésében,
ktj|önösen a hátrányos heIyzetű, rossz egészségi és mentá|is á|lapotú |akosságot

;yelembe véve. A Iakosság köze|i e||átás biztosítása az egészségÜgyi szo|gá|tatások
ínvona|ának növeléséve|, kitűzve azt a célt, hogy az e||átásĺ rendszer optima|izálja

működési kiadásait és növe|je a szake||átás hatékonyságát. Az ĺnfrastrukturá|is
|téteIrendszer modernizá|ása eszközbeszerzés útján va|ósuIna ffi€9, az elavuIt

ügyi eszközök, műszereket |ecseré|ése révén biztosítva |enne a magasabb
minőségű járóbeteg-szake||átás, va|amint ú3 rész|egek kia|akításával több, ambu|ánsan is

beavatkozás válna hozzáférhetővé a betegek számára, me||ye| szé|esedne az
intézményben eIvé9ezhető egészségügyi eIlátások köre. EIsődIeges szempont a
környezettudatos gondo|kodásmód, ígv nagyobb hangsúly kertj|ne a környezetbarát
techno|ógiák és anyagok feIhasználására, vaIamĺnt a megújuló ener9iaforrások
haszná|atára, a veszé|yes huIladék környezetkímélő keze|ésére. A gyorsabb betegfogadó
és koordináló megoIdás kiépítése révén cé| a betegvárakozási és e|őjegyzési idő
csökkentése, a betege||átási arány növe|ése, a műkodési kö|tségek optimaIizá|ása és a
szakszerűség növe|ése me|lett. Fontos cé| az épÜ|et teljes körű akadá|ymentesítése az
európai uniós előírások maradékta|an figye|embevéte|e, ami hozzájáruI fogyatékosságga|
é|ő és megvá|tozott munkaképességű |akosság szake||átáshoz való hozzáférésének
konnyítéséhez. A projekt megva|ósu|ása során megtorténne a szakrende|ő
szerverparkjának és infó-kommunikációs hátterének fej|esztése, me|y hozzájáru| a
betegforgaIom ésszerűsítéséhez, e||átásszervezés optimaIizá|ásához ezáltaI ahhoz, hogy a
beteg a Iegrövidebb időn beItil egészségi á|lapotának megfele|ő kompIex el|átásban
részesĹi|jon.

A projekt megvalósu|ása során hosszú távú cé| korszerű, 9yors' fo|yamatos
áróbeteg-szake||átás kia|akítása, meĺy á|tal nőhet a lakosság biztonságérzete, javulhat
az emberek é|etminősége és magasabb szinten éľvényre juthat egészséghez és
egészséges környezethez való joguk' Hosszú távú cé| továbbá az a|apel|átás megfe|e|ő
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II. A projekt bemutatása

1. He|yzetértékelés
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1. Az érintett projekt fö|drajzi, kozlekedési, 9azdasági és jo9szabá|yi
környezetének bemutatása.

Földrajz, közlekedés
A projekt Józsefvárosban (Budapest VIII. kerÜ|et) valósuI meg.

Józsefváros a főváros e9y központi eIheIyezkedésű, viszony|ag kisebb
tertj|etű kerÜ|ete, de a legnépesebbek egyike, ahogyan ezt az a|ábbi ábra is
mutatja. (KsH, Budapest statisztikai évkönyve, 2009)

B ud a p r-r t n ép s íiľii s áge

A VIII. kerÜ|et a főváros egyĺk o|yan be|ső kerii|ete, aho| a kÜ|önboző
társada|mĺ és gazdasági hátrányok haImozottan, hatásukban egymást
fe|erősítve, koncentrálódva je|ennek meg. Az itt élő |akosság, ezen be|ül a
fiata|ok több mint egyharmada szociá|is szempontbó| hátrányos helyzetű. A
kerÜ|et |akónépessége az e|mú|t években kismértékben, t-Zo/o-ka|
novekedett, 2010.01.01.-én 83.465 fő vo|t. A |akosságszám az utóbbi húsz
évben fo|yamatosan csökken, ahogyan más fővárosi kerti|etben is, és -
részben emiatt - csökken a központi kö|tségvetésbő| a kerü|etnek jutó
összeg is. Ugyanakkor tény, hogy a be|ső pesti kerü|etek között - az ljj
bekö|tözések eredményeként itt a |egkĺsebb arányú a népességfogyás. A
népesség összetéte|e igen vá|tozatos, sok esetben kĹilföldi bete|epedőkből
á|l.

Kozponti fekvése miatt a kerü|et köz|ekedési csomóponttá vá|t. A
Józsefuárosi pá|yaudvar a plÁv első pá|yaudvara vo|t, amelyet a társaság
e|ődjének ál|amosításakor, 1867-ben adtak át a forga|omnak. 1867-1BB5
között az á||amvasutak budapesti főpá|yaudvaraként működött, ezt követően
adta át a he|yét a szintén VIII. kerü|etben éptj|t, nagyobb, korszerűbb Ke|eti
pá|yaudvarnak. Tehát Pest, és később Budapest megköze|ítése vonattal
józsefvárosi érkezésse| vo|t |ehetséges, így a kerti|et az akkori közlekedés
központjává vá|t. A Józsefvárosi pá|yaudvar egészen a 2005'-ben történt
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bezárásáig Magyarország ke|eti és dé|ke|eti részéről érkező személyforgalom
fő érkezési helye volt. Ide, az orczy térné| |évő pá|yaudvarra érkeztek a
vĺdékrő| ingázők az ország fej|et|enebb részeiről indu|ó szerencsét próbá|ók
is. JeIenIeg a szemé|yforga|om szerepe a Ke|eti Pályaudvarra hárult, ami ha
nem is a kerÜ|et közepére, de a szé|ére hozza be ugyanezt a tömeget. Mive|
a kerĹj|et főútvona|a a Dunáva| párhuzamosan futó Nagy és Kis Körút,
ame|yek nyomvona|a a város igényeinek megfe|elően a város ipari,
kereskede|mi |étesítményeinek kiszo|gá|ására épü|t, az átmenő, |ényegében
a hidakat (Margit, Petőfi, Erzsébet -hidak) érintő autós és tömegköz|ekedési
forga|om érinti a kerü|etet, nemcsak cé|pontként, hanem átmenő
forga|omként is. A sugárirányban futó utak (Ü||ői, Kerepesi) a be|városba,
Buda középső részébe érkezőket hozzák be az autópá|yákró|.

Ennek megfe|e|ően Józsefváros e|őször az ipari, nagy- és kiskereskede|mi
|étesítmények, majd a szá|lodai szolgá|tatások és országos intézmények
színhelye |ett. A forga|om a jó köz|ekedést, de a rossz parkolási
lehetőségeket, zajos környezetet és a rossz |evegőt is hozta. Az
önkormányzat á|taI kezdeményezett sétáló utcák kialakítása a parkolási
|ehetőségeket tovább ronthatja ugyan, de a forga|om zaját va|ame|yest
mérsék|i, közösségek kia|aku|ását segíti, é|hetőbb, |akhatóbb környezetet
teremthet. A kerü|et tehát a főváros szívében ta|á|ható, könnyen
megköze|íthető tömegköz|ekedési eszközökkel (2-es és 3-as metró),
valamint autóva| is. A kerÜ|et kapcsolódik a vasúthálózathoz, valamint a
nemzetközi repÜ|őtérre is viszony|ag egyszerűen el |ehet utni a kerü|etbő|.

Gazdaság
Józsefuáros hagyományos terü|ete vo|t - mé9 a l96o-7o-es években is - a

kisiparos és kiskereskedelmi tevékenységeknek. A szo|9á|tató iparban
végbemenő szerkezetvá|tás megsztintette a gazdaságĺ a|apját ezeknek a
vá|latkozásoknak. A vá||a|kozói kör egy je|entős řésze kényszervá||a|kozó,
il|etve je|entősebb befektetést nem igény|ő tevékenységet végzr kisiparos.
A vá||aIkozások terÜ|etén a rendszerváltás hatására induIt e| újbó| a

vá||aIkozások számának erőte|jes növekedése, ame|y ZooT-ig némi
megtorpanásokka| - töretlen volt. A 2002-s csúcs e|érését követlen, amikor
köze| 7500 vá||a|kozás működott aktívan a kerü|etben, |assú, de fo|yamatos
_ mintegy 2,So/o-os. csökkenés következett.
Társasági formák szerinti bontásban a Kft.-k esetében tapasztalható

töretlen növekedés. Miközben a keru|etben tevékenykedl egyéni
vá||alkozások és részvénytársaságok számában f002 után Loo/o fölötti
fogyatkozás mutatkozott, addig a Kft.-k száma 2016-rő| 2549-re nőtt az
1999-2005 periódusban. Az egyéni vál|alkozásokná| tapaszta|ható kerü|eti
vá|tozások a fővárosi át|agot követik, míg a részvénytársaságok esetében a
irány e||entétes. A kerri|etben hagyományosan je|entős a kiskereskede|em.

Józsefuáros kertj|etfejlesztési stratégiája 1996 óta változat|an. Az e|mú|t
másfé| évtizedben Józsefuárosban több száz mil|iárd forintnyi
ingat|anfejIesztési, azaz Iakásépítési, rehabilitációs és kereskedeImi
beruházás történt. A Be|ső-Józsefváros megújulása után Középső-
Józsefuárosban indu|tak meg a városmegújítási munká|atok. A Corvin-Sétány
Program 2003 óta fo|yik, a Futó utca és környéke 2003-2005-ben úju|t meg
és 2005-ben megindult az ország első integrá|t szociális városrehabi|itációs
programja, a Magdolna Negyed Program (továbbiakban MNP I-II.). A
rehabiIitációs projektek finanszírozásához a kerü|et több milIiárd forint
európai uniós támogatást is elnyert (p|. Futó utcai Partnerségi Program,
MagdoIna Negyed Program, Európa Be|városa Budapest Program). Az
eredmények me|lett tovább erősödott a kÜ|önbség a kerti|et városrészei
között. A társadaImi prob|émák jelIemzően két területi egységben, az
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orczy-L és a Magdolna-negyedbenz sűrűsödnek. A projekt megvalósu|ási
helyszíne, a Magdolna-negyedhez kapcsolódó Au róra utcai rende|őintézet.

Jogszabályĺ környezet
A projekt a Józsefuárosi Egészségügyi Szo|gá|at (továbbiakban: JEsz)

komp|ex fej|esztésére irányu|, az intézményhez kapcsolódó főbb törvények,
kormányrende|etek és miniszteri rendeletek az a|ábbiak:
. 1997. évi LXXXIII. törvény a köte|ező egészségbiztosítás e||átásairól
o t997. évi CLIV. törvény az egészségÜgyrő|
o 2000' évi II. törvény az önál|ó orvosi tevékenységrő|
. 1998. évi XXVI. törvény a fogyatékos szemé|yek jogairó| és

esé|yegyen|őségü k biztosításáró|
. 2003. évi LXXXIV. törvény az egészségügyi tevékenység végzésének

a

a

egyes kérdéseirő|
2006. évi CXXXII. törvény az egészségÜgyi ellátórendszer fej|esztéséről
B9l1995. (VII. 74) Korm. rende|et a fogIaIkozás - egészségügyi
szolgá|atról
2I7/L997. (XII.1.) Korm. rende|et a köte|ező egészségbiztosítási
el|átásokró| szó|ó L997 . évi LXXXIII. törvény végrehajtásáró|
2B4/L997. (XII.23) Korm. rendelet a térítés e||enében igénybe vehető
egyes egészségügyi szo|9á|tatások térítési díjáról
43/1999. (III.3.) Korm. rendelet az egészségÜgyi szoIgáltatások
Egészségbiztosítási Alapbó| történő finanszírozásának rész|etes
szabá|yairó|
96/2003. (VII.15.) Korm.
gyakor|ásának á|ta|ános
engedé|yezési e|járásról
337/2OOB. (XII. 30.) Korm.
fejlesztésérő| szó|ó

a

a

a

a

a

a

a

2006. évi CXXXII. törvény végrehajtásáró|
I/2oo2. (VI. 15.) EÜM rende|et az egészségügyi intézményekben
keIetkező huIladék keze|ésérő|
60/2003' (X. 20.) EsZcsM rende|et az egészségügyi szo|gá|tatások
nyújtásához szÜkséges szakmai minimum fe|téte|ekrő|
49/2004, (V. 21') ESZcsM rende|et a terü|eti védőnői el|átásról
26/1997. (II. 25.) NM rende|et az iskola-egészségügyi e||átásró|
4/2ooo. (II. 25.) EüM rendelet a háziorvosi, házi gyermekorvosi és
fog o rvosi tevékenység rő|
2o/L996. (VII. 26.) NM rendelet az otthoni szakápo|ási tevékenységrő|
2/2004 (XI.17.) EüM rende|et az egészségügyi szo|gáltatók és
működési engedé|yÜk nyi|vántartásárő|, valamint az egészségügyi
szakmai jegyzékrő|
4/2oo9. (III. 17.) EÜM rende|et az orvostechnikai eszkozökrő|

Mĺve| a projekt Európai Uniós forrásbó| va|ósu| meg, ezért a jogszabá|yi
környezet e|emeinek tekinthetők az a|ábbiak is:
Törvénvek

1959' évi IV' törvény a Po|gári Torvénykönyvrő| (Ptk.)

I97B' évi IV. torvény a BÜntető Törvénykönyvről (Btk.)

1990. évi LXV' törvény a he|yi önkormányzatokró|

1 Az orczy-negyed határai: Ül|öi út _ orczy út - Baross utca - I||és utca - Korányi Sándor utca'
2 A Magdoĺna-negyed határai: Baross utca - Koszorú utca - Mátyás tér - Nagyfuvaros utca - Népszínház utca
- Fiumei út'

rendeIet az egészségügyi szoIgáltatás
fe|tételeiről, va|amint a működési

rende|et az egészségÜgyi e||átórendszer
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2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairó|

1991. évi XLIX. törvény a csőde|járásró|, és a felszámolási e|járásról

2oL2. évi I. törvény a munka törvénykönyvérő|

1995. évi LIII. törvény a környezet véde|mének á|ta|ános szabá|yairó|

1996. évi XXI. törvény a terti|etfej|esztésrő| és a terü|etrendezésrő|

Lgg7, évi LXXVIII. torvény az épített környezet a|akításáró| és véde|mérő| (Étv.)

Ĺ997 . évi CXLI. törvény az ingat|an-nyilvántartásró| (Inytv.)

1998. évi XXVI. törvény a fogyatékos személyek jogairó| és esé|yegyen|őségÜk
biztosításáró|

2000' évi C. törvény a számvite|rő|

2001. évi LXN. törvény a kulturá|is örökség véde|mérő|

2003. évi XCII. törvény az adőzás rendjérő|

2oo4. évi XXXN. torvény a kis- és kozépvá||a|kozásokró|, fej|ődésÜk
támogatásáró|

2006. évi IV. törvény a gazdasági társaságokró| (Gt.)

2006. évi V. törvény a cégnyi|vánosságró|, a bírósági cége|járásró| és a
végeIszá molásró| (ctv. )

2007. évi CXXVII. törvény az álta|ános forgalmi adóró|

2007, évi CLXXXI. torvény aközpénzekbő| nyújtott támogatások
átláthatósá9á ró|

2011. évi CVIII. törvény a kozbeszerzésekrő|

2o11. évi CXCV. törvény az á||amháztartásró| (Áht.)
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K,

253/t997. (XII. 20.) K,ormányrende|et az országos te|epri|ésrendezési és építésĺ
követe| ményekről (oTEK)

249/2oo0. (XII. 24.) Kormányrendelet az á||amháztartás szervezetei
beszá mo|ási és kö nyvvezetési köteIezettségei ne k sajátossága i ró|

64/ 2004. (IV. 15.) Kormányrende|et a terÜletfej|esztés Kedvezményezett
térségeinek jegyzékérő|

102/2006. (IV. 28') Kormányrende|et az Európai Unió á|tal nyújtott egyes
pénzÜgyi támogatások fe|haszná|ásával megvaĺósu|ó, és egyes nemzetközi
megá l|a podások aIa pjá n fi na nszírozott progra mok monĺtori ng rendszerének
kiaIakításáró| és működésérő|

730/2006. (VI. 15.) Kormányrende|et a Nemzeti Fej|esztésĺ Ügynökségrő|

206/ 2006. (X. 16. ) Kormányrende|et a fej|esztési adókedvezményekrő|



227/2006. (XI. 20.) Kormányrende|et a pénzforga|mi szo|gáltatásokró| és az
eIektronikus fizetési eszközökről

24o/foo6. (IV.15.) Kormányrende|et a társada|mi-gazdasági és infrastrukturális
szempontbó| e|maradott, i||etve az országos át|agot je|entősen megha|adó
m u n ka nél kü l iség ge I sújtott te|epü |ések jegyzékérő|

343/2006. (XII. 23.) Korm. rende|et az építésügyi és az építésfelügye|eti
hatóságok kije|ö|ésérő| és működési fe|tételeiről

3lt/2oo7, (XI. 17.) Kormányrende|et a Kedvezményezett térségek
besoro|ásáró|

176/2008' (VI. 30.) Korm. rende|et az épÜ|etek energetikai je|lemzőinek
tanúsításáró|

t97/2009. (IX.15.) Kormányrende|et az építőipari kivite|ezési tevékenységrő|

L93/2o09. (IX. 15.) Korm. rende|et az építésÜgyi hatósági eljárásokró| és az
építésügyi hatósági e||enőrzésrő|

324/2oto. (xII.27.) Korm. rende|et a Ku|turá|is orökségvéde|mi Hivatalró|, a
ku|turá|is örökségvéde|mi szakigazgatási szervekrő|, és e|járásaikra vonatkozó
á |ta|ános sza bá|yokró|

4/ 2oI1. (I.2B. ) Kormányrendelet a foo7 -2013 program ozási időszakban az
Európai Regionális Fej|esztési A|apbó|, az Európaĺ Szociális Alapbó| és a
Kohéziós A|a pbó| származő tá mog atáso k fe| haszná |ásá na k rendjérő|

37 / Łolt' (ilI. 22.) Kormányrende|et az
vett á||amĺ támogatásokkal kapcso|atos
térképrő|

európai uniós versenyjogĺ értelemben
e|járásró| és a regioná|is támogatási

306/2077. (XII. 23.) Kormányrende|et az építési beruházások
közbeszerzésének rész|etes sza bá lya i ró|

368/2011. (Xrr.
végrehajtásáról

31.) Kormányrende|et az á||amháztartásró| szóló törvény
(Avr.)

37o/20LI. (XII.31) a ko|tségvetési szervek be|ső kontro||rendszerérő| és belső
e||enőrzésérő|
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Miniszteri rendeletek

3/2oo3' (I. 25.) BM-GKM-KvVM egyÜttes rendelet az építési termékek műszaki
követeI ményei nek, megfeIe|őség igazolásá na k, vaIa mĺnt forgaIom ba
hozata|ának és fe|haszná|ásának rész|etes szabá|yairó|

45/2oo4, (VII. 26.) BM-KvVM együttes rende|et az építési és bontási hu||adék
keze|ésének rész|etes sza bá |yai ró|

7/2006. (v. 24.) TNM rende|et az épÜ|etek energetikai jel|emzőinek
meg határozásárő|

to/2oo6. (V. 9.) NKOM rendelet a Ku|turá|is orökségvédelmi Hivata| e|járásaira
vonatkozó sza bá|yokró|

3o/2ol2, (VI.B.) NFM rende|et a Reqioná|ĺs Fei|esztés operatív Proqramokra
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meg határozott e|ői rányzatok feI haszná|ásnak á| |ami tá mogatási szempontú
szabá|yairó|

37/2oo7. (XII. 13.) oTM rende|et az építésÜgyi hatósági e|járásokró|, va|amint a
teleka la kítási és az építészeti. m űsza ki doku mentációk ta rta I má ró |

A nemzeti fejlesztési miniszter 26/2012. (x. 24.) NFM utasítása az egységes
működési kézikönyv kiadásáró|

UnÍós sz
Az Európai Par|ament és az Európai Unió Tanácsának 2006. jú|ius 5-i
1o8o/2oo6lEK Rendelete az Európai Regioná|is Fej|esztési A|apró| és a
L783/1999 EK rende|et hatá|yon kívÜ| he|yezésérő|

A Tanács Ĺoa3I20'06IEK rendelete az Európai Regioná|is Fej|esztési A|apra
az Európai Szocĺá|is A|apra és a Kohéziós A|apra vonatkozó á|ta|ános
rende|kezések megá||apításáró| és t26o/ 1999 lEK rende|et hatá|yon kívÜ|
heIyezésérő|

A Bizottság Ĺazal2006lÉ|( rendelete a Io83l20o6lEK tanácsi rende|et
vég rehajtásána k rész|etes szabályai ró|

A Bizottság 1998/2006 EK rende|ete az Európai Közösséget |étrehozó
Szerződés 87. és 88. cikkeiben fog|a|taknak a cseké|y összegű (de minimis)
támogatásokra va|ó aIkaImazásáró|

A Bizottság 8oo/2oo8/EK rendelete a
aIkaImazásában a támogatások bizonyos
összeegyeztethetőnek nyiIvá nításáró|

Szerződés 87. és 88. cikke
fajtáinak a közös piaccal

2. A térség / kistérség vonzáskörzetében működő egészségÜgyi szolgá|tatók
je||emzőinek bemutatása (kapacitás, e||átott fe|adatok,
megköze|íthetőség, egymástó|, i||. a fej|eszteni kívánt szo|gá|tatótó| va|ó
távoIsá9).

Budapesten koncentrá|ódik az ország legmagasabb szintű e||átó
intézményeinek döntő többsége, Budapest rendeIkezik arányaiban a
|egnagyobb kapacitásokkal, a |egkorszerűbb műszerekke|, techno|ógiákka| és
e|járásokka|. Józsefvárosban a hivata|osan i||etékes fő fekvőbeteg e||átó a
Péterfy Sándor utcai Rórház, a járó betegel|átást az önkormányzat
tu|ajdonában |évő Józsefuárosi Egészségügyĺ Szo|gá|at szakrende|ője végzi.
A háziorvosi szo|gá|at hat kü|önböző te|ephe|yen működő fe|nőtt és három
teIepheIyen működő házi gyermek orvosi teIepheIyből, funkcioná|isan
privatizá|t 46 fe|nőtt- 11 gyermekorvosi praxisbó|, és a JESZ á|ta|
működtetett védőnői szo|gá|atbó| (isko|ai és terü|eti) á||. A rendszervá|tás
előttĺ időkben hivata|osan két, a kerü|etben |évő ,,közkőrház,,, vagyis
önkormányzati tu|ajdonú kórház |átta el a |akosokat fekvőbetegekként az
Egyetem Klĺnikáinak részvá||a|ása me||ett. Az egyik ,,kozkőrház,, Pest
|egrégebbi kőrháza, a Szent Rókus kőrház ugyan a Pest megyei |akosság
el|átását végezte, de időrő| időre kisebb nagyobb terü|etet vagy bizonyos
szakterü|eteket átvá||a|t a kerÜ|eti |akosok e||átásábó|. Je|en|eg egy 2007-es
kormánydöntés eredményeként már a|ig végez e||átást aktív, oEP á|ta|
finanszírozott szolgá|atban. 2007 után, a Rókus Kőrház intenzív osztá|yának
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és szü|észeti tevékenységének megszűnésével i||etve a Péterŕy Sándor utcai
Kőrház szÜlészet-nőgyőgyászati kapacitásának kimerü|ése miatt, a IX.
kerü|etben lévő, Egyesített szent István és Szent Lász|ő Kőrház is vá||a|t
(szintén nem önként) a kerÜ|eti |akosok e|látásában szerepet, eĺsősorban a
nőgyógyászati és szü|észeti e||átásban' A jEsZ Budapest VIII. kerÜ|etében
(Józsefvárosban) működik, vonzáskörzetében számos egészségügyi
intézmény ta|álható:

. Heĺm Pál Gyermekkórház Rendelőĺntézet Budapest VIil. kerĹilet,
Üllői utca 86,

tásai

. A Péterý Sándor utcaĺ Kórház-Rendelőĺntézet és Baleseti Központ
(székhely: 1076 Budapest, Péterý Sándor utca B-20,),

tások
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Aktĺv fekvo -szakel|átási k
szakmakód szakma megnevezése agyszam Progresszivitás

0500 Csecsemő- és gyermekgyógyászat 110 3

0502 PIC 20 2

0504 Gyermek-tüd ő9y ő9y ászat 15 3

0505 Gyermek-gasztroentero|ógia 30 3

0506 Gyermeksebészet t27 3

0508 Gyermekszemészet 10 5

0509 Csecsemő és gyermek fü|-, orr-, gégegyőgyászat 35 3

051 1 Gyermekneuroló9ia f5 J

0515 Csecsemő-és gyermekgyógyászati intenzív terápia 16 J

2300 Gyermek- és itjúság pszichiátria 15 3

4602 Sü rgősség i betege| |átó egység ben szervezett sza ke| |átás 8 f

4603 K|inikai toxiko|ógia 38 3

osszes aqvszam 449

Krónikus fekvő -szake||átási ka

szakmakód szakma meqnevezése aqvszam Pľooresszivitás

220r Mozqásszervi rehabiIitáció IJ 1

2fo5 Gvermek rehabiIitáció 29 3

2301 Gvermek- és ifiúsáooszichiátriai rehabiIitáció 15 3

0100 Krónikus be|ovóovászat 50 1

osszes aqvszam 109

Aktĺv -szake||átási ka
szakmakód szakmä ňégnevezéśe á9yszám Progrésszivitás

0100 BeIgyógyászat 119 1

0101 Angio|ó9ia, ph|ebo|ógia, Iympho|ógia 35 3

0102 Haemato|ógia 5 2a

0103 Endokrinológia, anyagcsere és diabetoló9ia 20 2

oro4 Gasztroentero|ógia fo 2b

0105 Nefrológia 20 3

0200 Sebészet 33 2

0405 Szü|észet 25 3

o406 Nőgyógyászat 10 J

0502 PIC 30 2

0509 Csecsemő- és gyermek fü|-, orr-, gégegyőgYászat 4 3



0600 Fü|-, orr-, gégegyógyászat 16 3

0700 Szemészet 15 3

0900 Neuro|ó9ia 35 2

0901 Stroke e||átás 5 2

1002 Traumato|ógia 296 3

1 100 Uro|ógia 40 3

1200 Klinikai onko|ógia 30 2a

1502 Intenzív ellátás 35 3

1800 Pszichiátria 40 2

4602 Sii rgősség i betege| |átó egységben szervezett sza ke| |átás t4 1

4603 K|inikai toxiko|ógia 30 3

osszes aqvszam 877

. Semmelweĺs Egyetem
o SOTE - I. számú Sebészeti K|inika Budapest VIII. kerÜ|et, Ü||ői

út 78.
o SOTE Bőr Nemikórtani és Bőronko|ógiai K|inika Budapest VIII.

kerti|et, Mária utca 41.
o SOTE Fü| orr Gégészeti és Fej Nyaksebészeti K|inika Budapest

VIII. kerü|et, Szigony utca 36.
o SOTE I' sz. Be|gyógyászati K|ĺnika Budapest VIII. kerü|et,

Korányi Sándor u. 2/a
o SOTE I. sz. Gyermekgyógyászati K|inika Budapest VIII. kerÜ|et,

Bókay János u. 53-54.
o SOTE FÜl-orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti K|inika Budapest

VIII. kerÜ|et, Szigony utca 36.
o SOTE I. sz' Sebészeti Klinika Budapest VIII. kerÜlet, Üllői út zs.
o SOTE I. sz. Szü|észeti és Nőgyógyászati k|inika Budapest VIII.

kerÜ|et, Baross utca 27.
o SOTE Pszichiátriai és Pszichoterápiás K|inika Budapest VIII'

kerü|et, Ba|assa J. u. 6.
o SOTE Radio|ógiai és onkoterápiás Klinika Budapest VIII. kertilet,

Ülloi út zsla
soTE I. sz. Szemészeti K|ĺnika Budapest VIII. kerü|et, Tömő
25-29.
soTE II. sz. Szemészeti Klinika Budapest VIII. kerÜ|et, Mária
39.

o SoTE TranszpIantációs és Sebészeti K|inika Budapest VIII.
kerÜ|et, Baross u. 23-25.

o SoTE Uro|ógiai K|inika Budapest VIII. kerÜ|et, Ül|ői |3t78/b
o SOTE II. sz. Szü|észeti és Nőgyógyászati K|inika Budapest VIII'

kerü|et, ullői,itrcla
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Krónikus fek -szakel|átási tások
szakmakód szäkńä ńésnevezése aovszam Prooresśzivitás

0100 Krónikus be|ovóqvászat 550 1

2201 Mozoásszervi rehabiIitáció 90 3

1804 Pszichiátriai rehabiIitáció 20 2

4003 Kardio|óoiaĺ rehabiIitáció 50 2

osszes aqvszam 7to
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o SOTE II. sz. Be|gyógyászati K|inika Budapest VIII. kerü|et,
Szentkirá|yi u. 46.
Semmelweis Egyetem Áor lt. Be|gyógyászati K|inika Budapest
VIII. kerti|et, Szentkirá|yi utca 46.
Semme|weis Egyetem Bőr-, Nemĺkórtani és Bőronko|ógiai K|inika
Budapest VIII. kerület, Mária utca 41.

Aktív fe -szake|látási ka tások:
szakmakód szakma megnevezése agyszam Progresszivitás

0100 BeIgyógyászat 106 1

otoz Haemato|ógia 42 3

0103 Endokrino|ógia 74 3

0104 Gasztroentero|ógia 45 3

0109 A|lergo|ógia és k|inikai immunológia 53 3

0200 Sebészet 182 3b

0203 Érsebészet 50 3

0205 Szívsebészet 29 3

0208 Szerv-tra nszpIantációs sebészet 49 ?

0405 Szü|észet 160 3

0406 Nőgyógyászat 40 3

0500 Csecsemő- és gyermekgyőgyászat 106 3

0502 PIC 86 3

0503 Csecsemő- és gyermekkardio|ógia 5 2

0504 G yerme k-tÜd őgy ógy ászat 20 3

0505 Gyermek-9a sztroentero|ó9 ia IO J

0506 Gyermeksebészet 40 3

0508 Gyermekszemészet I 3

0509 Csecsemő és gyermek fül-, orr-, gégegyógyászat 8 3

051 1 Gyermekneuro|ó9ia 19 3

0515 Csecsemő- és gyermekgy őgy ászati i ntenzív terá pia B 3

0600 Fü l -o rr- g é9e g y őgy ászat 28 3

0700 Szemészet 60 J

0800 Bőr- és nemibeteg-e||átás 33 J

0900 Neuro|ógia 62 3

0901 Stroke e||átás 35 2

1000 ortopédia 8B 3

1 100 Uro|ógia 40 3

lZOO Klĺnikai onko|ógia L77 2a

1502 Intenzív e||átás 78 3

1700 Arc-, á l|csont- szájsebészet 26 3

1800 Pszich iátria 189 2

1900 Tüdő9yógyászat 80 3

2300 Gyermek- és ifjúságpszichiátria 20 5

4000 Kardio|ógia 35 3

osszes aovszam 2097
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Krónikus fe ke||átási ka

szakmakód szakma meqnevezése aovszam Prooresszivitás

1903 Tüdőovóqvászati és |éozésrehabiIitáció 2L 3

1804 Pszichiátriai rehabiIitáció 24 3

220r Mozoásszervi rehabilĺtáció 20 1

osszes agvszam 65

Krónikus fekv -szake||átási ka sok
sżäkmäkód szakma meqnevezése aqvszam orooresszivitás

0100 Krónikus beIgyógyászat 130 í

220t Mozgásszervi rehabiIitácio 60 2

2203 Gasztroentero|ó9iai rehabiIitáció 40 2

4003 Kardiológiai rehabiIitáció 70 f
7305 Ápo|ás, szakápo|ás 50 1

osszes agvszam 350

o Szent Rókus Kórház és Intézményei Budapest VIil, kerĹjlet, Gyulai Pál
utca 2.

Más kerÜ|etekben talá|ható, re|atíve könnyen megkoze|íthető intézmények:
. országos Rheumatológiaĺ és FĺzÍoterápiás Intézet Budapest II. ker(ilet,

Frankel Leó út 25-29. Fekvőbeteg-szakellátási kapacĺtásai :

Krónikus fekvő -szake||átási ka táso

. Szent Ferenc Kőrház Budapest II. kerület, Széher |3t7L-73.

. SOTE Vascu|aris Neuro|ógiai Tanszék Budapest II' kerület, Hűvösvö|gyi
út 116.

. Vadaskert Kórház és Szakambu|ancia Budapest II. kerü|et, Lipótmezei
út 5.
soTE II.Sz. Be|gyógyászati K|inĺka Geriátriai Tanszéki Csoport Budapest
II. kerÜ|et, Hűvösvö|gyi út. 116.
Á||ami Gyermekgyógyintézet Budapest III. kerÜ|et, Mártonhegyi utca 6.
Szent Margit Kőrház Budapest III. kerÜ|et, Bécsi út 132.
Károlyi Sándor Kórház-Rendelőintézet Budapest IV. kerü|et, Nyár utca
103.
MH Honvédkórház 2. sz. Podmaniczky utcai te|ephe|y Budapest VI.
kerÜ|et, Podmaniczky u. 109-111.
Péterfy Sándor utcai Kórház-Rende|őintézet Budapest VII. kerü|et,
Péterfy Sándor utca B-20.
Szent Lász|ő Kőrház Budapest IX. kerü|et, Gyá|i út 5-7 '
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Aktív fek -szake|látási ka tások
śzäkmakód szakma megnevezése ágyszám Progresszivitás

0109 A||ergo|ógia és k|inikai immuno|ógia 20 3

1400 Reumato|ó9ia L70 3

1502 Intenzív e||átás 5 2

osszes aqvszam 195
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SOTE I. sz. Sebészeti K|inika Sebészeti Tanszéki Csoport Budapest IX.
kerÜlet, Nagyvárad tér 1.
Szent István Kőrház és Intézményei Budapest IX. kerti|et, Nagyvárad
tér
soTE II. számú gyermekk|inika Budapest IX. kerÜlet, Tűzo|tó utca 7-9.
Schöpf-Mérei Agost Kőrház Budapest IX. kertj|et, Bakáts tér 10.
Gottsegen György országos Kardio|ógiai Intézet Budapest IX' kerÜ|et,
Haller utca 29.
Bajcsy-Zsi|inszky Kőrház Budapest X. kerĹilet, Maglódi út 89-91.
országos ortopédiaĺ Intézet Budapest XI. kerÜlet, Karolina út 27.
országos Haemato|ógiai Intézet Budapest XI. kerrj|et, Darőczi ,jt 24.
Szent Imre Kórház-Rende|őintézet Budapest XI. kerület, Tétényi út 12-
16.
országos Vérellátó Központ Budapest XI. kerü|et, Karo|ina út 19-21.
Kaá|i Intézet Budapest XII. kerü|et, Istenhegyi ĺjt 54/a
SOTE Idegsebészeti Tanszék Budapest XII. kerÜ|et, Kútvö|gyi |it 4.
SOTE Pu|monológiai K|inika Kihe|yezett Tanszéki Csoport Budapest XII.
kerület, Pihenő út 1.
soTE Érsebészeti K|inika Budapest XII' kerü|et, Városmajor utca 68.
soTE II. sz. Sebészeti K|inika Budapest XII. kerület, Kútvölgyi út 4.
soTE Pu|mono|ógiai Klinika Budapest XII. kerü|et, Diósárok koz L/c
soTE Pszichiátriai K|inikai Csoport Kútvölgyi K|inikai Tömb Budapest
XII. kerü|et, Kútvö|gyi u. 4.
országos Sportegészségügyi Intézet Budapest XII' kerü|et, A|kotás utca
48.
országos orvosi Rehabĺ|itációs Intézet Budapest XII. kerü|et,
Szanatórium utca 2.
Szent János Kőrház és Észak-budai Egyesített rórházai Budapest XII.
kert]|et, Diós árok 1-3.

a

a

a

a

a

a

a

a

. SOTE III. sz. Be|gyógyászati K|inika Budapest XII' kerület, Kútvo|gyi út
4.

o SOTE Anesztezio|ógiai és Intenzív Terápiás K|inika Budapest XII.
kerü|et, Kútvö|gyi út 4.

. országos onkológiai Intézet Budapest XII. kerÜlet, Ráth Gyula utca 7-
9.

. SOTE Ér és Szívsebészeti K|inika Me||kassebészeti Tanszéki Csoport
Budapest XII. kerÜ|et, Pihenő út 1.

. országos Korányi Tbc és Pu|monológiai Intézet Budapest XII' kerü|et,
Pihenő út 1'

. HaynaI Imre Egészségtudományi Egyetem Budapest XIII. kerÜ|et,
Szabolcs utca 33-35.

. Magyar Honvédség Honvéd Egészségü9yi Központ Budapest XIII.
kerti|et, Róbert Káro|y körút 44.

. Madarász utcai Gyermekkórház-Rende|őintézet Budapest XIII. kerÜ|et,
Madarász utca 22-24.
Nyírő Gyula Kórház-Rendelőintézet Budapest XIII. kerÜ|et, Lehel utca
59.
soTE Honvéd Katasztrófaorvostani és oxyo|ogiai Tanszék Budapest
XIII. kerÜ|et, Róbert Káro|y krt.44.

. MAZSIHISZ Szeretetkórház Budapest XIV. kerÜ|et, Amerikai út 53.

. Bethesda Gyermekkórháza Budapest XIV. kerü|et, Bethesda utca 3.

. országos Idegtudományi Intézet Budapest XIV. kerü|et, Amerikai út 57.

. Uzsoki utcai Kórház Budapest XIV. kerÜ|et, Uzsoki utca 29.

. Jahn Ferenc Dé|pesti Kórház-Rende|őintézet Budapest XX. kerÜ|et,
Köves Űt2-4.

. Weis Manfréd Kórház-Rende|őintézet Budapest XXI. kerület, Dé|i utca
11.

M
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Budapest többĺ kerü|etében ta|á|ható egészségügyi szo|gá|tatók
kapacitásaiva| összességében a kerÜ|et lakosságának e||átottsága országos
viszony|atban jónak tekinthető.

3. A térség demográfiai bemutatása. Morbiditási és mortaIitási mutatók
bemutatása, elemzése a régiós, országos adatok tÜkrében.

A |akónépesség vá|tozásainak iránya, trendje csak hosszú távú
vá|tozásokra adhat magyarázatot. Józsefuáros |akónépessége t997-2004
között évente cseké|y méftékben (0-2o/o) csökkent, 2oo4-tő| ez a tendencia
megfordu|ni |átszik és azóta évente O-2olo-kos növekedés érzéke|hető (KsH,
Budapest statisztikai évkönyve, 2009). A Budapestre is je||emző korábbi
elvándor|ás során a mobiIabb, je||emzően magasabb, Vagy Iega|ábbis
kiegyensú|yozottabb jövedeIemmeI rendelkező, többnyire isko|ázottabb
csoportok hagyták el a Fővárost, és vé|hetően ígv a kerri|etet is. A
népességszám-csökkenés mérsék|éséhez a városrehabilitációs
tevékenységek következtében megé|énkült kerÜ|eti Iakásépítések
nagyménékben hozzájáruIhattak. A kerri|et további részletes bemutatása Dr.
Kovács Aranka Kata|in kutatásaira a|apul.

A VIII. kerü|eti népesség kor és nem szerinti összetételét majdnem minden
korcsoportban egyérte|műen a női nem tú|sú|ya je||emezi. A fővároséhoz
hason|óan egy a|apjáná| e|keskenyedett ,,|evé| a|akú'' e|oregedő népességre
je|lemző korfát |áthatunk a VIII kerü|et esetében is. A fővárosi korfátó|
e|térően az 55 év feIetti korosztá|y képviseIete aIacsonyabb mindkét
nemben, kivéve a B0 év korüli nőket.

Közismert tény, hogy Józsefuáros, a VIII' kerti|et Budapest egyik
Iegelmaradottabb területe. A józsefuárosi Iakosok egészségi á||apota
|ényegesen rosszabb, mint más kerü|etek |akosaié. Az itt szÜ|ető emberek
életki|átásai is ennek megfe|e|ően aIakuInak. Az egészségku|túra itt
a|acsonyabb színvona|ú, mint más kerÜ|etekben, ennek köszönhető, hogy az

itteni morbiditási és mortaIitási
mutatók rosszabbak. A krónikus
betegségek itt később kerÜ|nek
fe|fedezésre, éppen ezért nem, vagy
nem megfele|ően kezelik őket, ezért
rosszabbak a mutatók.
országon be|Ü|i viszony|atban a

fővárosi ha|á|ozási arányok
kifejezetten jóknak mondhatóak,
viszont a fővároson be|ti| a
kerü|etetek között is igen komoIy
egészségegyen |őtIenség, korai
ha|á|ozási kockázatbeIi eltérés
tapaszta|ható. A legnagyobb eltérés
a korai ha|á|ozás kockázatában,
vagyis a szti|etéskor, i|letve az adott
életkorban várható é|ettartam
hosszúságában Van. A nyo|cadĺk
kerü|eti férfiak szÜ|etéstikkor
várhatóan 66,19 é|etévre
számíthatnak, szemben a második
kerü|eti 75,76 évve|. Ez a kicsit több
mint 9 éves ktj|önbség (9,57) nem
vá|tozĺk |ényegesen (B,68) a 30

évet megé|t férfiak várható é|ettartamában sem.

l

j

Férfiok
I

I

f
t

5l

,w
iffiffi

ffiNr
ffiffiffi szEcHENYl rERV
W

w

A proiektek ěz Eurcpai Unió támogatáséval' a2 EuÍópai
Regĺonätis Fejtes?tćsi Atąp tÉrgĺinanszírczásáYat ÝalósÚĺnak meg.

jre
Ĺt dt

a *ď<osse ľĺárzcĺ'ilĺ.ÉĎan

I

l-
I

I

I

I



ffi szÉcHENYI TERv
*W

Y

.'&ń.
* B'.lĺłpest

V1lś. kříi:iti

A fővárosi férfiak ha|álozása az 50 évet meghaladók körében fo|yamatosan
novekszik, és |áthatóan 60 és 70 év között hal meg a legtöbb férfi, mí9 nők
esetében a ha|á|ozási csúcs közelebb Van a 70 évhez. Ehhez képest a VIII.
kerÜ|etben a férfiakná| egy koraibb é|etkorban kezd eI növekedni a ha|á|ozás
és a fővárosi, nagyjából egy csúcsú
gorbe heIyett e9y kétcsúcsú görbe
látható, ami azt tükrözi, hogy a VIII.
kerü|etben egy észrevehető korai
ha|á|ozási több|et Van. Ha|álozási
kockázat tekintetében Józsefuáros az
összes szomszédos kerü|etet
mege|őzi, a látszólag hason|ó
adottságú, de |ényegesen magasabb
jövede|mű V. kerü|ethez képest a
ská|a e||enkező felén á||. (Az V. kerÜ|et
a harmadik a főváros Ieghosszabb
é|ettartamra számítható kerri|etei
között.) Nők esetében a szti|etéskor
várható életkor viszony|atában,,csak,,
a szintén nem örömteli 2. legrosszabb
he|yet kapja a kerÜ|et, de a 30 és 60
közotti ha|á|ozási va|ószínűségben a
nők is e|ső he|yen vannak a
fővárosban. A ha|á|ok közÜ|

A píojekteh az EUíipai Unió tämogaľásáYa|' az Euĺípaí
Regioniilis Feiteszté5i Alap ti!rsĺĺnanszirczá5ávat valósu[oak meg
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kiemeIkedő a férŕiak |égzőrendszer
betegségei, a nők a máj rosszindu|atú
daganata és hörgő és tüdődaganata Bułlapesĺ ó'sJózseńuiłvs hdálozĺisí pdĺllttiłĺak ábľő:olása

okozta ha|á|ozása, a férfiak erőszakos események és suicidium okozta
ha|á|ozása. Ezek az adatok a sú|yosan egészségte|en életmódhoz, a|koho| és
dohányfogyasztáshoz köthetőek, és sokban rosszabbak a többi kerü|etben
é|ők szokásainá|.

Budapest ha|á|oki statisztikát tartaImazó táb|ázata azt mutatja, hogy, a
ha|á|oki statisztikájában a VIII. kerü|et 1994' és 2001 között kĺmagas|ó
he|yen Van a keringési betegségek és a daganatok á|taI okozott halá|ozások
terén. A nyoIcadik kertiIet halá|oki statisztikájábó| kiemeIendő a férfiak
keringési ha|á|ozásban elfog|a|t 1., a nők 2. helye, és mĺndkét nemben az
összesített rosszindu|atú daganatos ha|á|ozásban a 2. he|y va|amin a nők
esetében a ba|eseti ha|á|ozásban a 2. he|y.
Az aĺábbi ábrán negyedenként |átható a mind a férfiak, mind a nők

ha|á|ozáskor e|ért é|etkora. Az ábra a negyedeket a bekövetkezett ha|álkor
va|ó életkor szerĺnti növekvő sorban szerepelteti.
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A sor e|ején következetesen mindkét nemnél a Magdolna negyed és
Józsefuáros Központ van. A nagyon a|acsony |akosság számú negyedeket
nem számítva az orczy negyed következik a sorban, mindkét nemné| mí9 a
halá|ozáskor |egmagasabb átlagéletkor a Pa|ota negyedre és a Tisztvĺse|ő
te|epre je|lemző. Férfiak esetében egyéne|műen az utolsó két he|yen
szerepe| a Tisztvise|ő te|ep és a Palota negyed. Nők esetében a Népszínház
negyed nrege|őzi a Pa|ota negyedet. Férfiak esetében a |egjobb és
|egrosszabb negyed értékei között (76-63) 13 év, nők esetében (B1-71) 10
év e|térés van, tehát a kerÜ|eten be|Ül is tapasztaIható o|yan mértékíĺ
e|térés, mint Budapest kerri|etei között, sőt a |egjobb és a |egrosszabb
negyed között ez az érték mé9 nagyobb is. A ha|á|ozásĺ adatok vizsgálatakor
feltűnő, hogy a |egrosszabb negyedekben a háziorvosok gyakrabban nem
ismerik az ilIetékes terü|etÜkön elhunyt betegek halá|okát, sőt a
|eggyakrabban nem is ha||ottak a betegről.
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4. A fej|esztendő egészségÜgyi szo|gá|tató je|en|egi struktúrájának
bem utatása, ka pacitás és te|jesítményje| | e mzők, fu n kcioná | is m ű ködtetés
bemutatása (p|. te|ephe|yek).

A Józsefuárosi Egészségügyi Szo|gá|at székhe|ye 1084 Budapest, Auróra
utca 22-28.
Telephelyei:

o 1083 Budapest, Szigony u. 2/A. (Gyermek háziorvosi rendelő,
Védőnői SzoIgá|at)

o 1088 Budapest, Trefort u. 3-5. (Rende|őintézet, Védőnői Szoĺgá|at)
.1089 Budapest, Korányi S. u. 3/^. (Gondozók: Tüdőgondozó

Intézet, Támasz Gondozóĺntézet, Pszichiátriai Gondozóintézet
Bőr,- és Nemibeteg Gondozóintézet)

Létrehozásáról a Józsefuárosi önkormányzat Képvise|ő-testü|ete
229/L993. (V. 18.) számú határozata rendelkezett.
Jogszabá|yban meghatározott közfe|adata: A he|yi önkormányzatokról
szó|ó 1990. évi LXV. torvény B. 5 (4) bekezdése, és az egészségügyről
sző|ő 1997. évi CLIV. törvény (EÜtv) 152. s (1) bekezdése d), e) pontok
a|apján köte|ező önkormányzati fe|adatot lát e| egészségügyi a|ape|látás
körében, valamint az Etitv 152. 5 (3) bekezdése a|apján önként vá||alt
fe lad atként já ró beteg -sza keI látás m ű ködtetése.
AIaptevékenységei:

.'W
Wffi

WszÉcHENYI 
TERV

Á prcĺektet( a. Eu.ópai Unió támogatásáva|, af Európaĺ
ĺlegĺonä|i9 F€ite*tési Alop társÍinan5zĺrczásáyal. ÝalósUlnak msg.



. 862fLt Járóbetegek gyógyító szake||átása

. B622t2 Já róbeteg ek reha bi I itációs sza kel |átása

. 862213 Járóbetegek gyógyító gondozása

. 8622!4 Járóbetegek egynapos eIlátása

. 86223t Fog Ia I kozás-eg észség Ü9yi a la pe| |átás

. 862240 Egyéb, máshová nem soro|t járóbeteg-e||átás

.869011 Hatósági e|járás érdekében vagy más jogszabá|yban e|őírt
okbó| kötelezően vé9zett egészségÜgyi szakértő tevékenység

. 869031 Egészségügyi |aboratóriumi szo|gáltatások
o 869032 Képalkotó diagnosztikai szo|gá|tatások
. B69033 Paramediká|ĺs szoIgáltatás, természetgyógyászat
. 869037 Fizikoterápiás szo|gá|tatás
.869039 Egyéb, máshová nem soroIt kiegészítő egészségügyi

szo|9á|tatás
o 869041 Csa|ád-, és nővéde|mi egészségügyi gondozás
. 869042 Iľjúság- egészség ü gyi gondozás
. 869044 Nem fertőző megbetegedések mege|őzése
. B69049 Egyéb betegségmegelőzés, népegészségÜgyi e||átás

Kozintézet, működésĺ köre Budapest Főváros VIII. kerÜ|et Józsefuárosi
onkormányzat kozigazgatási terÜlete. Irányító szerve Budapest Főváros
VIII. kerü|et Józsefuárosi onkormányzat Képviselő-testÜlete. oná||óan
működő és gazdálkodó szervezet, onál|ó létszám és bérgazdá|kodó, teljes
intézményi működési és szakmai tevékenységét kö|tségvetési keretén
be|ü| |átja e|, az intézményvezető gyakorolja a kö|tségvetése fe|ett a
köteIezettségvá||a|ási és uta|ványozási jo9kört. Saját tulajdonú
ingatlannal nem rendeIkezik. FeIadatainak el|átásához a Budapest
Józsefuárosi onkormányzat tu|ajdonában á|ló ingat|anok használati joga
i||eti meg a Budapest Józsefuárosi onkormányzat vagyonáról, va|amint a
versenyeztetés és a helyi ko|tségvetési szervek beszerzési szabá|yairó|
sző|ő 37/2oo3.(vII.07.) onk. sz. rende|et (továbbiakban:
Vagyonrende|et) 6. 5-a alapján. A fe|adatel|átást szo|gá|ják továbbá az
e9yéb önkormányzati vagyoneIemek, vagyoni értékű jogok, tár9yi
eszközök (műszerek, gépek berendezések, fe|szere|ések, járművek). A
haszná|atában |évő önkormányzati Vagyon hasznosításának rész|etes
szabá|yait vagyonkeze|ési szerződés rogzíti, egyebekben a hasznosításra
a Vagyonrende|et szabá|yai az irányadóak.
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2033610
o67 xrv. 3361 280120

601

Füĺ-
orr-
oéoe

igen VIII. kerület /
82 ooo fő J1 105 heti óra

2033610
o67 xrv. 3361 280r20

70L
Szemés

zet ĺgen
VIII. kerület /

82 ooo fő J1 90 heti óra

2033610
o67 xrv. 3361 fgoĹfo

801

Bör és
nemibe

reo
rgen

VIII. kerület /
82 ooo fő J1 70 heti óra

2033610
o67 xrv. 3361 280120

901

Ideggy
őgyász

ef
rgen

VIII. kerület /
82 ooo fő J1 72 heti óra

20336rO
o67 xrv. 3361 280tzt

001
ortopé

dia igen
VrII. kerület /

82 ooo fő J1 54 heti óra

2033610
o67 xrv. 3361 280121

101
Uro|ó9i

d
igen VIII. kerĺilet /

82 ooo fő J1 54 heti óra

2033610
o67 xrv. 3361 280L21

t4t
Andro|ó

gia rgen
VIII. kerÜlet /

82 ooo fő J1 6 heti óra

2033610
o67 xrv. 3361 280t2r

202
onkoló

gia ĺgen
VIII. kerü|et /

82 ooo fő J1 6 heti óra

2033610
o67 xrv. 3361 280tft

40t

Reumat
o|ó9ia

és
fizioter

ánia

igen
VIII. kerület /

82 ooo fő J1 L24 heti óra

2033610
o67 xrv. 3361 280t2t

801

Elmegy
őgyász

ät
ĺgen VIII' kerĺilet /

82 ooo fő J1 30 heti óra

2033610
o67 xrv. 3361 2BOI2I

903

Tüdögy
őgyász

at
rgen

VIII. kerület /
82 ooo fő J1 30 heti óra

2033610
o67 xrv. 3361 f80r22

901
Allergol

ógia
igen VIII. kerület /

82 ooo fő t1 23 heti óra

2033610
o67 xrv. 3361 280L23

002
Diabete

s ĺgen
VIII. kerület /

82 ooo fő 1l 8 heti óra

2033610
o67 xrv. 3361 280L23

301
Érsebés

zet ĺgen VIII. kerület /
82 ooo fő J1 t2 heti óra

2033610
o67 xrv. 3361 28oĹ23

801
Oszteo
porózis rgen

VIII. kerület /
82 ooo fő J1 35 heti óra

20336r0
o67 xrv. 3361 2801,24

001
Kardiol
ógia igen VIII. kerÜlet /

82 ooo fő J1 39 heti óra

2033610
o67 xrv. 3361 280124

501
Addikto

ĺógia igen VIII. keriilet /
82 ooo fő J1 I2 heti óra

20336r0
o67 xrv. 3361 280125

011
Laborat
órium igen

vrII. kerÜlet /
82 ooo fő D1 60 heti óra

2033610
o67 xrv. 3361 280L25

111
Röntge

n
igen

VIII. kerület /
82 ooo fő D1 113 heti óra

2033610
o67 xrv. 3361 280125

311
Ultraha

ng
igen

VIII. kerület /
82 ooo fő D1 58 heti óra

W:W
H

ffi szÉcHENYl TERV
W

Y

A pÍo.iektek ae Eurcpai Unió támogatásáva|. a2 ÉuíópBi
Regĺołätis Fejtesztisi Atap té19ĺinanszírorásáva{ 9alósÚlnak meg



W
Wffi

ffi szÉcHENYl TERv
W

w
v

A proĺekte|í az Eunápai Unió támogatásá%l, az Eunjpai
Regĺonälis Fejtesztési Aĺąp [áÍ9'inanszírczásávat ElósU[łBk meg'
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r9en
VIII. kerület /

82 ooo fő J1 15 heti óra

2033610
o67 xrv. 3361 280125

72L
Fĺzióter

ápia igen VIII. kerĺi|et /
82 ooo fő J1 31 heti óra

2033610
o67 xrv. 3361 280125

901

Laser
therápi igen VIII. kerület /

82 ooo fő J1 B heti óra

2033610
o67 xrv. 3361 280L27

4tĹ
Mozgás
therápi igen vul. kerület /

82 ooo fő J1 180 heti óra

2033610
o67 xr. 3361 2801G0

801

Bör és
nemibe

teg
oond.

rgen
VIII. kerĺilet /

82 ooo fő J1 116 heti óra

2033610
o67 xr. 3361 2801G1

202
onkoló

9ia
igen VIII. kerület /

82 ooo fő JI 26 heti óra

2033610
o67 xr. 3361 2801G1

801

Ideg és
elme
qond.

rgen VIII. keľület /
82 ooo fő J1 180 heti óra

2033610
o67 xr. 3361 2801G1

903
Tüdőgo

no. igen vul. kerület /
82 ooo fő JI 84 heti óra

2033610
o67 xr. 3361 2801G4

501

Addikto
|ógiai

gondoz igen vlu. kerÜlet /
82 ooo fő J1 78 heti óra

37 513
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5. TerÜleti, i||etve regioná|is/térségi fe|adate|látások bemutatása

Józsefuárosban a hivata|osan il|etékes fő fekvőbeteg e||átó a Péterfy
Sándor utcai Kórház, a járó betege|látást az önkormányzat tulajdonában
|évő Józsefuárosi Egészségügyi Szo|9á|at (a továbbiakban JESz)
szakrendelője végzi. A háziorvosĺ szoIgá|at hat kü|önböző teIephe|yen
működő fe|nőtt és három te|ephe|yen működő házi gyermek orvosi
te|ephe|ybő|, funkcionálisan privatizált felnőtt- és gyermekorvosi praxisbó|,
és a JESZ á|ta| műkodtetett védőnői szolgá|atbó| (isko|ai és terÜ|eti) ál|.

Az egyetemi intézmények, a progresszív betege||átás magasabb szintjét
eIlátva, hivataIosan és fé|hivatalosan is kivették a résztiket a kert]|et
|akosainak e||átásában, viszony|ag függet|enü| attó|, hogy az aktuá|is
egészségpoIitika milyen szabá|yozásokat hozott. JeIenIeg, azonban,
finanszírozási nehézségek okán a k|inikák visszavonuIni igyekeznek a
kerü|eti betegek rutine||átásábó|.

6. TerÜleti e||átási köte|ezettségbe bevont telepÜ|ések és |akosságszáma,
i|letve hátrányos te|epü|ések (240/2006. (XI.30.) számú
kormányrendeIet szerint), Ieghátrányosabb kistérségek jelö|ése
(3Lt/20o7. (XI. L7.) Korm. rende|et a kedvezményezett térségek
besoro|ásáró|)

TerÜ|eti e||átási köte|ezettség Budapest VIII. kerÜ|et Iakossága.

7. E||átott |akosságszám, esetszám, migrációs adatok bemutatása (ki hol
veszi igénybe az adott szo|gá|tatást szakmacsoport és |eggyakoribb BNo
szerint). Szo|gá|tatási hiányok, szükség|etek bemutatása.

E||átott lakosságszám: 85.173 (2072.01'01. népszám|á|ási KSH adat), a
JESZ á|ta| e|látott esetszám átĺagosan 32.000 - 35'000 eset/ év

JESZ - Esetszámok
5{@00

350000

3?m00

31mAO

30co00

,W
ffiH Á prcjektek az Eusipai Un;ó támogatäsá€l. az Euĺdpai

ĺlegĺoná|'is Fejtesztěsi Alap tár5linan5zírcŽásávaI vđlósuloak meg.



Migrációs adatok: az I év a|att e||átott esetszám kb.15-20o/o-a terÜ|eten
kívü|i beteg. Szolgáltatásĺ hiányok: infúziós keze|és |ehetősége, kúraszerű
eIlátás.

A |eggyakoribb (2.000 db fe|etti) BNo-k bemutatását az alábbi táb|ázat
tartalmazza:

ffi
,WH
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A p(ojektet az EUn'pai Unió támogatásáva|' a2 Euĺúpsi
Rcaĺonális Fejlesztési AlaP tár5'inanszirczá9ával €lósUĺnak meg

BNo kód BNo név Db

u9990 Sine lnorbo fL520

MI790 Térdizti|eti arthrosis' k. m.n. 1 1896

M47AO Eovéb soondvlosis 10465

M5130 Eovéb meo hatá rozott i ntervertebrá | is d iscus deoeneratio 8985

M5450 Derékfá.iás 8825

IlOHO Maqasvérnyomás-beteqséq (e|sőd|eqes) 7735

M5180 Eqvéb meqhatározott intervertebrális discus rendeIlenesséqek 7280

M1690 Coxarthrosis, k.m.n. 6882

H5240 Presbvopia 6r24

M1590 Polvarthrosis. k.m.n. JOl' I

H3500 Háttér retinooathia és retinaIis e|vá|tozások 5553

M4790 Soondvlosis. k.m.n. 5300

H5200 Hvoermetrooia 4882

M7910 IzomfáidaIom 4745

o2680 Veszé|vezteteťt terhesséo eovéb' ismert okok miatt 4520

M5440 Lumbaoo ischiassal 4450

M7960 Véotaofáidalom 4153

M7590 Vá||e|vá|tozás' k,m.n. 4044

2t240 Szűrővizsqá|at méhnyak daqanatának kimutatására 4005

J4490 Idült obstructiv tüdőbeteqséq' k'm.n. 3650

M7730 Ca|caneus sarkantvú 3608

M5310 Cervicobrachial is svndroma 347L

13090 Dermatitis. k.m.n. 3439

M8100 Postmenooausalĺs osteooorosis 34r9

M2740 Lúdta|o loes o|anusl (szerzett) 3348

F4180 Eovéb meohatározott szoronoásos zavar 32t4

H5220 Astiomatismus 3201

M2550 ÍztiIeti fájda|om 3 189

F3210 Kozepes deoressziós epizód 3150

H6120 Impactá|t cerumen 3097

N4290 Prostata rende|lenesséq' k'm.n. 3036

M5030 Eovéb. nvaki porckoronq deqeneratio 2953

H4010 EIsődIeqes nvílt-zuoú zoldhá|voo 293r

M5110 LumbaIis és más ĺntervertebrá|is discus rende||' radicu|opathiávaI 2905

M2240 Chondromalacia oatellae 2892

N6000 Em|ő so|itaer cvstáia 2845

H2500 Kezdődő öreokori szti rkehá |voo 2784

R0000 fachvcardia. k.m.n. 2782

F4120 Kevert szoronqásos és depresszĺós zavar 2780
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Az 2.000 fe|etti darabszámú BNo.k adják az osszes tétel 5lolo-át. osszesen
több mint 2,7oo kü|önfé|e BNo kód fordu| elő.

8. osszefogla|ó bemutatás a fejIesztendő egészségÜ9yi szoIgá|tatás
infrastrukturális, eszköz és humán erőforrás e||átottságáró|,
meghatározva a fejIesztendő egészségÜgyi szolgá|tatás Iegfontosabb
hiányosságait (infra, eszkoz, humán), összefog|a|va a fej|esztés indokait.

Infrastruktúra
A he|yszínrajz szerinti 5038 m2-es Auróra utcai ingatlanon (Auróra u. 22-

28.) je|en|eg egy nagyobb épület és több kisebb épü|et á|l. A nagyobb épület
tarta|mazza a Józsefuárosi Egészségügyĺ Szo|gá|at (JESZ) he|yiségeĺt (a járó
beteg szake||átás he|yisé9csoportjai, a felnőtt és házi gyermekorvosi
rendelőhe|yiségei, a védőnői szoIgá|at he|ységei) és egy patikát az 1.
eme|eten. A kis építményekben további he|yiségek ta|á|hatók. A te|ken
je|en|eg még 45 db fe|színi parko|ó és park ta|álható.
Az JESZ projektben érintett funkcioná|is egységei az a|ábbi táb|ázatban

kerÜ|nek bemutatásra:
Funkćió Elhe|Ýéżkédés

Védőnők Fö|dszint
Gvermekorvosok Fö|dszint
Ioazoatósáo L emelet
Gvóovszertár I. emeĺet
Háziorvosok II. emelet
Foo|aI kozás-eoészséoÜov IL emelet
Diabeto|óoia II. emelet
Szemészet III. emelet
Fri|-orr-oéoészet III. emelet
Labor III. emelet
Röntoen IV. emelet
Ultrahano IV. emelet
SzÜ |észet- nőqyóqVászat IV. emelet
Kardio|óoia IV. emelet
Sebészet V. emelet
Műtők V. emelet
Gastroenterolóo ia V. emelet
onko|óoia V. emelet
Pszichiátria V. emelet
Neurolóoia V. emelet
Reumato|óqĺa VI. emelet
Osteooorosis VI. emelet
Fizioteráoia VI. emelet
Gvóqvtorna VI. emelet

]W
WH A prcjektek az EUs5pai Unió támogatáséval, az Euĺópai

Regĺqnä|is Ffjlesztě5i Aĺôp ti:r9linan5zírou ásáyat rclósuInak meg.

BNo, kód BNŕ) né-w Db

F2000 Paranoid szkizofrénia 27f5

M8000 PostmenooausaIis osteoDorosis oathoIooiás törésseI 2720

M7500 A vá|| adhaesiv caosuIitise 2633

M4190 Sco|ĺosis. k.m.n. f460

J4590 Asthma, k.m.n. 2435

2t390 Szíjrővizsąá|at, k. m. n. 2423

H5210 Mvopia 239r

N9510 MenooausaIis és női c|imacteriaIis állapotok 2343

F4100 Pánik zavar (szindróma) (epizódikus' rohamokban ie|entkező szoronqás) ffg3
J3040 A||eroiás rhinitis' k.m.n. 2152

BOTHO Vírusos szemoIcsok 2126

D2290 Festékseites naevus k.m.n. 2025
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Fúnkció Elhelvezkédés
Bőrovóovászat VI. emelet
Uro|óoia VII. emelet
TĹidőoondozó Koránvi S. u.

A projekt e|sőd|eges cé|ja a szakrende|ő épÜletének külső-be|ső fe|újítása,
modernizá|ása, a betegek számára magasabb szakmai színvona|at képvise|ő,
barátságosabb rendelők kialakítása. Az onkormányzat szeretné a JEsZ
épü|etének bővítéséve| és fe|újításávaI mego|dani a kerület egészségÜgyi
fe|adatainak el|átásának fej|esztését és a járó beteg szake||átás
korszerűsítését. ł jelen|egi épü|et a fe|újítás után |ehetőséget biztosítana a
VIII. kerü|et Korányi Sándor utcai Tridőgondozó Intézet korszerű keretek
közötti működtetésére is az Auróra utcai rendelőintézetben.

Eszközök
A JEsZ tárgyi eszközeinek áttekintését az a|ábbi táb|ázat tarta|mazza.
Rész|eteses bemutatásuk a Megva|ósíthatósági tanulmány
J ESZ_Ta rgyi Eszkoz-| ista. pdf nevű me| |ék|etében ta |á l ható.

4.1CI Täľgyĺ €szkiiztik pénzĺigyl listEia főł(ónyvł szamonként
ĹÍeŚpgäló ésfśk'ányvi srám se*rĺ nndewe|

{l,t:!:} {= FelhJĐáłÔ {= |B€GEř{
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Mint az összefogIa|ó táb|ázatbó| is látható, igen magas a te|jesen Ieírt
(eIhasználódott) eszközök száma (638 db) és aránya is (680/o), ami
onmagában is indoko|ja a projekt keretében történő eszközbeszerzést a
szakmai e|várások me||ett.

Létszámgazdálkodás
Az Intézmény | étszá m;e l! á!9ttsá g á1 a követk ezý t1áb|áza.t sze m | é |teti :

JE9z létsrám {201!)

statísztikaĺ á|

záró létszárn
Üres ál]áso!c száľ.ĺa

Tartósan távoIlÉvők száľna

Ebből he|yettesítésse|

száma

2012-ben a te|jes munkaidőben fogIaIkoztatott munkavá||alók át|agos
statisztikai á||ományi |étszáma 22t fő, míg a részmunkaidőben
fog|a|koztatott munkavá||a|ók át|agos statisztikai á||ományi létszáma 40 fő
volt,

Átlagos

|étszám

Écs !s GyäÍtäs. Fg|ham

A prciekte|ś az EÜnápai Uoió támogatásával. az Eurĺip8i
Regĺonális Fejtesztési A|ap (áÍ5'ĺnanszircf ásáva| Eló5Ulnôk mę9

W
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Az Üres ál|áshe|yek továbbra is az orvosi á||áshe|yeken jelentkeznek, aho|
közreműködői szerződésse| szabadfoglalkozásrj orvosok kerÜ|nek
aIkalmazásra, i||etve a közaIkaĺmazotti Üres orvosi áĺ|ások tobbször
meghirdetésre kerü|nek, de sajnos nagyon sok esetben egyá|ta|án nincs
jeIentkező. HeIyettesítési díj fizetése a védőnői szoIgá|aton történt.
Készen|éti díjat (éjszakai, hétvégi műszaki készenlét okán) a műszaki és
informatikai osztá|yon do|gozók kapnak.
A JESZ szakmai és operatív szemé|yzeti, szakmai kapacitásainak rósz|etes

bemutatását az a|ábbi táb|ázat tarta|mazza:

Śżérveżet (akt.) : .oo0o Rövid időtá]tamú kiizfoglalkoztatás
Munkakiiri csoport (akt.) : 6 Fizikai dolgozi
takarító 3

segédmunkás 1

Szerveżet (aR') : oĹov Háziowosi Szo|s. Auróra
Munkaköri csoport (akt.) : 7 orvos
háziorvos 1 neurolóqus szakorvos

gyermekneuro|ó9iai
ęzakorvoq

Szervezet (akt;) : o4o1 Pszichiátria
Munkakiiri csoport (akt.) : 7 Orvos
szakorvos 1 á|ta|ános orvos

osvchiátriai szakorvos
főorvos 1 általános orvos

psvchiátriai szakorvos
pszichoterapeuta

szakorvos 3 á|ta|ános orvos
pszichoterapeuta
pszichoterápiai szakorvos
neuro|óqus szakorvos
osvch iátria i szakorvos
addicto|óqus szakorvos
kozqazdász
psziciátriai orvosi reha

Munkakori csoport (akť.) : 2 Eqyéb felsőfokú
pszicholósus 2 pszicho|ógus

k| inĺkai szakoszicho|óous
pszichoterapeuta

Munkaköri csoport (akť.) : 3 Eü. szakdolgozi
/III/a
pszichiátriai gondozó és
áooló 1 csecsemő és gyermekápoló

qvóqvszertári asszisztens
szakgondozó
szocralrs szervezo

szociáIpedagógus 1 á|ta|ános ápo|ó
pszichiátriai ápo|ó és
oondoző
szociá|pedagógus

Munkaköri Csoport (akt.) : 4 Eĺj. fizikai
dnlnnzó /ĺĺĺ/h
pszichiátriai gondozó és
áoo|ó

4 á|ta|ános ápo|ó

á|ta|ános beteqápoló
osztá|yvezető
szakasszisztens
mentá|hiq iénés asszisztens
fe|nőtt szakápo|ó
pszichiátriai ápo|ó és
aandaző

A pÍojektek äe Eunipai Unió támogatáséva|. af tuľópai
Re9íocätis Fej|'esztěsi AtaP tÉ19ĺioanszírcŽásáyaL vaLó5Utnak meg.
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pszichiátriai és
mentálhigénés ápo|ó

mentá| hiqiénés asszisztens
Szervezet (akt.) : o4o2 Bőrqondozó Auróra
Munkakori csoDort (akt.) : 7 Orvos
qondozóvezető főorvos 1 á|ta|ános orvos

bőrqvóavász szakorvos
szakorvos 2 á|ta|ános orvos
általános orvos 1 á|ta|ános orvos
Munkaköri csoport (akt') : 3 Eü. szakdolgozó
/ĺĺĺ/e
csop. vez. qondozónő T á|ta|ános áoo|ó

fe|nőtt szakápoló
diolomás ápo|ó

Munkaköri csoport (akt.) : 4 Eú' fizikai
r|nlaaző /ĺTT/h

asszisztens á|ta|ános ápoló
csecsemő és qvermekápo|ó

feInőtt szakápo|ó
ápo|ó (oKJ)

csoportvez. asszisztens 1 á|ta|ános ápo|ó
ápo|ó (oKJ)

qondozónö 2 á|ta|ános ápo|ó
szakgondozó
áoo|ó (oKJ)
bőr-és nemibeteggond.
assz.

Szervezet,(akt.) : o4o3 TÁMAsz Gondozó
Munkaköri csoport (akt.) : 7 orvos
gondozóvezető főorvos 1 á|ta|ános oľvos

psychiátriai szakorvos
addicto|óqus szakoľvos

szakorvos 1 á|ta|ános orvos
osvchiátriai szakorvos

Munkaköri Csoport Gkt.) : 2 Esvéb felsőfoktj
pszicholósus 2 pszicho|óqus

klinikai szakpszicho|óqus
pszichotera peuta

Munkaktjri csopoft (akt,) : 3 Eti' szakdolgozó
/III/a
addiktoIóqiai konzultáns 1 dipIomás ápo|ó

addikto|óoiai konzu|táns
Munkaköri csopoĺt (akt') : 4 Etj, fizikai
doloozó /III/b
ápoló 1 ápo|ó

novénvtermesztő
Munkakör e||átásához
szÜkséqes
mentá|hio iénés asszisztens

pszichiátriai gondozó és
áooló I feĺnőtt szakápo|ó

pszichiátriai ápo|ó és
oonrlozó

Munkaköri Csoport (akt') : 5 Gazd. mĹjszaki
ĺjovviťeli
adminisztrátoľ I á|ta|ános ápo|ó

Szervezet (alĺt.) : o4o4 onkológia Trefort
Munkaköri csoport (akt') : 4 Eü. fizikai
r1olooző /ĺĺI/b
asszisztens 1 á|ta|ános áoo|ó



Szerveżet.,íäkt.) : .o4o5,TÉc.Góńdóżó',:Kóráńýi
Munkaköri csopoĺt (akt.) : 7 otyos
qondozóvezető főorvos I á|ta|ános orvos

tüdőovóovász szakorvos
szakorvos 2 á|ta|ános orvos

túdőąv óąv ász sza korvos
phato|óqus szakorvos

Munkaköri csoport (akt.) : 3 EÍi. szakdolgozó
/III/a
védőnő 2 védőnő /kf.|

intézetvezető /eÜ/
védőnő /ff/

asszisztens 1 á|ta|ános ápo|ó
ápo|ó (oKJ)

Munkaköri csoport (akt') : 4 Eü, fizikai
rlnlnnzó /ĺĺĺ/h
csoportvez. asszisztens 1 álta|ános ápo|ó

röntqen asszisztens
asszisztens 3 á|ta|ános ápo|ó

rtg. asszisztens I rontoen asszisztens
Munkaköri csoport (akt.) : 5 Gazd' mljszaki
ijovviřeli

adminisztrátor 1 Munkakör e||átásához
szükséges szakképzettség

Munkaköri csoDort Gkt.) : 6 Fizikai dolqozi

kézbesítő 1
Munkakor e||átásához
szükséges szakképzettség

Szerýezet,(a lG;).'; 9495 Ernyőképszűrő Korá nyi
Munkaköri csoport (akt.) : 3 Eü. szakdolgozó
/III/a
asszisztens 1 á|ta|ános ápo|ó
Munkakijri csoport (akt.) : 4 Eti. fizikai
doloozó /III/b
asszisztens 4 á|ta|ános áoo|ó

laboratóriumi asszisztens
csecsemő és overmekápo|ó
csecsemo es
nvprmeknnnrlnzó
szá mitá stech. szoftverüzem.

röntsen asszisztens 1 kéoi diaon. assz. oKJ 545
Szervezet íakt.) : o5o1 Foslalkozás Eü. Aurora
Munkakiiri csoDort hkt.) : 7 Orvos
szakorvos 1 uzemorvos
Szervezet (akt') : o7o2 Röntsen Auróra
Munkaktiri csoDort Gkt.) : 7 Orvos
szakorvos 6 be|qyóqyász szakorvos

radio|óqus szakorvos
á|ta|ános orvos
sebész szakorvos
kandidátus
csecsemo-
overmeKovoovasz

szakrendelésvezető
főorvos 1 álta|ános oľvos

be|ovóovász szakorvos
radio|óqus szakorvos

Munkaköri csoport (akt') : 4 Eu' fizikai
ĺ1olnnzó /ĺĺ|/h
kerületi
szakľendelésvezető 1 röntgen asszisztens

W
WB

Mffi szÉcHENY| TERVWffi
Y

A p.ojektek az EÚrcpai Unió támogatéséval, a2 Ěuĺńpai
RegĺonäŁi5 Fejleszlě5i A[ôp tÉ15ĺĺnanszírcŽásávaI Elósuĺnak meg.



W
WB

SZECHENYI TERV

Á prcjektel ar EUrcpai Unió támogatäséval. az Euĺópai
Regíonä{i9 F€jlesztěsi Alop tá19ĺinanszĺrcf ásávat 9alósuln3k meg.

rtq. asszisztens 11 röntqen asszisztens
mezőq.-i technikus
radiooráfus
á|ta|ános áDo|ó

rende|őintézeti asszisztens
Munkaköri csoporť (akt') : 6 Fizikai dolqozó
segéd
rłintqenasszisztens 1 vendég|átóipari

Szervezet (alĺt. ) :. o7o3 |-aboratóri um Auróra
Munkaköri csoport (akt') : 7 orvos
szakrendelésvezeto
főoľvos

I á|ta|ános orvos

k|inikai |aboratóriumi sz.
Munkaköri caoport (akt.) : 4 Eíj, fizikaÍ
doloozó /III/b
kerü|eti
ązzkraaÄa|Äęvazaff ő 1 Iaboratóriumi asszisztens

laborasszisztens 5 qvóqyszeńá ri asszĺsztens
Ia boratóriumi asszisztens
k|ĺnikai |aboratóriumi sz.
á|ta|ános ápo|ó
rende|őintézeti asszisztens

Szervezet (akt.) l o713 Allerqolóqia Auróra
Munkaköri csoport (akt.) : 4 Eĺj, fizikai
dolaozó /III/b
szakasszisztens 1 á|ta|ános ápo|ó

Iaboratóriumi asszisztens
oulm.-allero. szakasszisz.

Szervezet (akt.) : o714 Kardiológia-EKG Auróra
Munkaköri csoport (akt.) : 7 orvos
szakorvos 1 beIqyóqvász szakorvos

kardio|óous szakorvos
Munkakori csoport (akť') : 4 Eĺj. fizikai
rtnlanzó /|ĺĺ/h
csoporwez. asszisztens 1 á|ta|ános ápo|ó
asszisztens 2 álta|ános áoo|ó
Szervezet íaR.) : o715 Sebészet Auróra
Munkakori csoport (akt.) : 7 Orvos
szakrendelésvezető
főorvos 1 á|ta|ános orvos

sebész szakorvos
érsebész szakorvos

szakorvos 3 á|talános orvos
sebész szakorvos
beIovóovász szakorvos
gastroenterológiai
ęza knrunc
diabetoliqus szakorvos

fäorvos 2 á|ta|ános orvos
sebész szakorvos

Munkaköri cloport (akt') : 3 Eti. szakdolgozó
/III/a
asszisztens á|ta|ános áooló
Munkakiiri csoport (akt.) : 4 Eii. fizikai
doląozó /III/b
asszisztens 5 á|ta|ános áoo|ó

rende|őintézeti asszisztens
fe|nőtt szakáoo|ó
röntqen asszĺsztens

Szervezet (akt.) : 0716 Mĺĺtő Auľóra



Munkakijri csoport (akt,) : 3 Eti, szakdolgozó
/ĺĺĺ/2

míitős szakasszisztens í á|ta|ános beteqápo|ó
műtős szakasszisztens
anaesthesio|ó9iai
ęzakacczięztens

Munkaköri csoport (akt.) : 4 Etj. fizikai
dolaozó /fiI/b
míitős szakasszisztens 2 á|ta|ános ápo|ó

fe|nőtt szakápoĺó
műtős szakasszisztens

műtőssegéd 1 kárpitos
műtőssegéd

Szervezet (akt.) : o7L7 NősvőgYászatAuróra
Munkaköri csoport (akt.) : 7 orvos
szakorvos 2 á|ta|ános otvos

szrl|ész-nőgyőgyász
szakorvos
gyermeKnogyogyasz
szakorv

2 ftioľvos 1 á|ta|ános orvos
szülész-nő9yőgyász
szaKorvos

Munkaköri csoport (akt,) : 3 Eü. szakdolgozó
/III/a
kerületi
sza kranĺ|eláqwazető I á|ta|ános ápo|ó

szü|észnő
dip|omás ápo|ó
eoészséotiovi szaktaná r

Munkaköri csoport (akt,) : 4 E[j. fizikai
doloozó /III/b
asszisztens 3 á|ta|ános áoo|ó

körzeti ápoló
csecsemő és
overmekqondozó

Szervezet (akt.) : o718 Fül-orr-gése Auróra
Munkaköri csoport (akt,) : 7 otllos
főorvos 1 álta|ános orvos

fü |-orr-oéoe szakorvos
szakrendelésvezető
főrrrurls 1 á|ta|ános orvos

fü|-orr-oéoe szakorvos
Munkakijri csopoĺt (akť.) : 3 Etj. szakdolgozó
/Iĺĺ/a
diplomás ápoló 1 á|ta|ános áoo|ó

dip|omás ápo|ó
Munkakori csoport (akt') : 4 Eíj' fizikai
ĺłolanzÁ /ĺTĺ/h
csopoÉvez. asszisztens 1 áĺta|ános áoo|ó

feĺnőtt szakáoo|ó
Munkakör e||átásához
<zí.rkcénec

asszisztens 1 áoo|ó (oKJ)
Szervezet (akt.) : o719 Szemészet Auróra
Munkakori csoport hkt.) : 7 Orvos
szakrendelésvezetö
főorvos 1 álta|ános orvos

a naesthesio|óqus szakorvos
szemész szakorvos

Munkaköri csoport (akt.) : 4 Eü. fĺzikai
r]olanző /ĺĺĺ/h
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asszisztens 1 á|ta|ános áoo|ó
csoportvez. asszisztens 1 álta|ános áoo|ó

szakasszisztens 1 á|ta|ános áoo|ó
szemészeti szakasszisztens

Szervezet (akt.) : o72o ldegsvőgvászat Auróra
Itlunkakori csoport Gkt.) : 7 Orvos
szakrendelésvezető
főorvos 1 á|ta|ános orvos

neurolóous szakorvos
föorvos 1 á|ta|ános orvos

ideqqyóqyász szakorvos
Munkakori csoport (akt,) : 4 Eü. fizikai
ĺialaazó /ĺTI/h

csoportvez. asszisztens 1
csecsemo es
nvprmeknnnr|azĺí
ápo|ó
szemészeti sza kasszisztens

asszisztens 1 á|talános áoo|ó
Szeľvezet (akt.) : o72t ortopédia Auróra
Munkaköri Csoport (akt.) : 7 orvos
szakrendelésvezető
fŕínrunc 1 á|ta|ános orvos

sebész szakorvos
ba|eseti sebész szakorvos
ortopédia szakorvos

főorvos 1 á|ta|ános orvos
foqorvos
ortopédia szakorvos

Munkaköri caoport (akt') : 4 EĹj' fizĺkai
ĺ]nlanzr5 /ĺĺĺ/h
I asszisztens 2 á|ta|ános áoo|ó

te|nőtt szakápoló
Szervezet íakt.) : 0722,llro|őqia Auróra
Munkaköri csoport (akt') : 3 EĹi' szakdolgozó
/fi1/a
asszisztens 1 á|talános áoo|ó

ápo|ó (oKJ)
Munkaköri Csoport (akt') : 4 Eĺj. fizikai
doloozó /III/b
1 csopořtvez.
ascziczřans 1 á|ta|ános ápo|ó

felnőtt szakáoo|ó
endoscoDos szakasszisztens

Szervezet (akt.) : o723 Reumatolóoia Auróra
Munkakori csoport (akt.) : 7 Orvos
Szakorvos 5 á|ta|ános orvos

radio|óous szakorvos
reumato|óqiai és fizioter
pszicho|ógus
k|inikai |aboratóriumi sz.
csecsemo-
overmekovoovasz
mozoásszervi reha bá|táció

Munkakori caoport (akt.) : 4 Eü' fĺzĺkai
r]oloozti /ĺĺĺ/b
gyogymasszor 5 Iaboratóriumi asszisztens

masszor(qvóqv)
asszisztens 9 álta|ános ápo|ó

ápoló (oKJ)
eoészséq Üovi üqvviteIszer
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felnőtt szakápo|ó
qvermekáoo|ó

úiszÜ|.-korasz' int' terá
f iziother.asszisztens 5 fizióterápiás asszisztens

á|ta|ános áoo|ó
fe|nőtt szakáoo|ó
áoo|ó (oKJ)

18 kerületi
szakrendelésvezeto 1 á|ta|ános betegápo|ó

Szervezet (akt.) : 0724 Mozsź,sterápia Auróra
Munkaköri csoport (akt.) : 3 Eĺj. szakdolgozó
/ilVa
svósvtornász 3 qyoqytornasz

sportedző
Sżervezet (akt;) : o732.Diabetes Auróra
Munkaköri Csoport (akt.) : 7 oruos
szakorvos 1 á|talános orvos

diabetolóous szakorvos
Munkaköri csoport (akt,) : 3 EÍi. szakdolgozó
/III/a
dietetikus 1 diétásnővér

dietetikus
Szervezet (akt.) : o748,,,Betesiránvítáś
Munkakörĺ csopoĺt (akt.) : 4 Etj' fizikai
ĺInlnazó /Íĺĺ/h
asszisztens 2 á|talános áoo|ó

csecsemo es
qvermekqondozó
rende|ői ntézeti asszisztens
á|ta|ános beteqápo|ó
anaesthesio|óoiai szakassz.
röntqen asszisztens

ápoló 1 felnőtt szakápo|ó
ápo|ó (oKJ)
körzeti ápo|ó
fog Ia I kozás-egészség ügyi

körzeti nővér 1 körzeti áoo|ó
ápo|ó (oKJ)

Munkaköri csoport (akt') : 5 Gazd' mljszaki
iiovvifeli
1 beteqiránvitó 8 ápo|ó

menedzser-asszisztens (ff)

á|ta|ános áooló
kötőipari
oktatásszervezo (ff. oKJ)
ruhakészítő
qépIakatos

Szervezet.íäkt.) : o9o 1 Védonoi SżoIqálät ]ľrefort
Munkaköri csoport (akt,) : 3 EÍi. szakdolgozó
/TĺT/a

védőnő 2 védőnő /kf./
védőnő lff .ĺ
csa ládoondoz ó szakv édőnő

Szervezet (aK.) : 09o2 Védőňői Szolđálat Auróra
Munkaköri CsoDort Gkt,) : 2 Esvéb felsőfokú
védőnő 2 oVóqvszertári asszisztens

védőnő lff '/
qyoqytornasz

Munkaköri csoport Gkt.) : 3 Eĺ'j, szakdoląozó
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/1il/a
vezető védőnő 1 védőnő lft./
védőnő 6 védőnő /ft.|
Szerveżet (akt.) : o9o3 Védőnői Szolgálat Szigony
Munkaköri csopoĺt (akt') : 3 Eii' szakdolgozó
/III/a
védőnő 7 védőnő lkf .l

védőnő lff '/
szociá|is iqazgatás szerv

Munkakori Csoport hkt.) : 6 Fizikai dolsozó
1 takaritó viráqkötő
Szervezet (akt.),: 0951 lfiúśáoi Védőnői Szo|s.
Munkaköri csoport (akt') : 3 EĹi. szakdolgozó
/fi1/a
Ifiúsáqi védőnő 10 védőnő lft'/

á|ta|ános áoo|ó
csa|ádqondozó szakvédőnő
kü|kereskede|mi üovintéző
fooműves
fizĺóterápiás asszisztens
fooorvosi asszisztens
idegenforgalmi
csecsemo es
nvermeknnnr|ozó
csa|ádoondozó szakvédőnő

Szervezet (alct.) : tool.Műśzäki Ellátás
Munkaköri csoport (akt') : 6 Fizikai dolsozó
villanvszereIłi 2 vi||anvszere|ő

vízvezeték és -készrj|ék sz'
karbantartó 2 vízvezeték és -készü|ék sz'
míihelwezetii .L lakatos

vízvezeték és .készü|ék sz'
Szeľvezet (aR.) : 8oo3 Üzemeltetés Auróra
Munkakori Csoport (akt,) : 5 Gazd. mÍjszaki
iiovviŕeli
telefonközpont keze|ő 2 rende|őintézeti asszisztens
qondnoksáqi csop. vez. 1 képesített könyve|ő
Munkaköri Csoport (akt.) : 6 Fizikai dolgozi
portás I szemé|v- és vaqyonőr

iármü-és i'aIkatrész e|ad
kereskedelmi

segédmunkás 2 a|apfokú képesítés
Szervezet íakt.) : 8oo5 Raktár
Munkakćjri csoDort hkL) : 6 Fizikai doląozó
raktárkezelö I qéoszerelő és karbantartó

raktárkeze|ő
Szérvezet íákt.) : 80o9 Üzeńeltetés Koránvi
Munkaköri csoDort Gkt') : 6 Fizikai dolqozi
oortás I mezőo.-i technikus
Szervezet (akt.) : 8o11 Főiqazgatóság
Munkakori csoport Gkt.) : 7 Orvos
orvosigazgató L á|ta|ános orvos

szÜ|ész-nőgyigyász
szakorvos

lő-gazgatő 1 sebész szakorvos
orvos-közqazdász
olasztikai sebész szakorvos

Íősazsatő főorvos á|ta|ános orvos
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reumato|óoiai és fizioter.

Munkaköri Csoport (akť.) : 3 Eü' szakdolgozó
/ĺĺĺ/a
intézetvezető főnővér 1 rende|őintézeti asszisztens

osztá|yvezető
ęzekaęczięzfenę
szemé|vüovi szeĺyező
eti,szakmenedzser

Munkakijri csoporť (akt.) : 5 Gazd. mtjszaki
iiovvifeli
titkárságvezető 1 á|ta|ános áoo|ó

felnőtt szakáooló
munka. és tíizvédelmi
előadó 1 kereskedelmi

munkavédeImi
tűzvédeImi

minőségirányítási
referens I álta|ános ápo|ó

bőr-és nemibeteggond'
assz.
dip|omás ápo|ó
eü.szakmenedzser

üowiteli munkatárs 3 ieovzőkonvv- v ezető, qéoírő
szá m itástech. szoftverÜzem'
titkárnői ko|l.

vendéq|átóipari
számitógépkeze|ő (oKJ
47n

Szeľvezét' (alG;) : 8o12 Takarítás Auróra
Munkaköri csoDort Gkt,) : 6 Fizikai dolqozi
takarító 18 mechanikai műszerész

vendéo|átóioari e|adó
alapfokú képesítés

Szervezet (alĺt.) ': 8o14 Humáńpolitikai osztáIY
Munkaköri csoport (akt.) : 5 Gazd' mljszaki
Íinvvifcli
humánpolitikai e!őadó 2 kép. konyve|o, pénzüqyi ü.

adó-és oénzüqvi e||enőr
oktatásszervezo (ff. oKJ)
számítástechnikai proqram.

humánpolitikai
osztálwezető 1 kozgazdász

á|talános iiqvintéző 1 rek|ám
Szervézet (akt;) : 8o15 Informatikai osztá ly
Munkakori csoport (akt.) : 5 Gazd. miiszaki
iiavviteli
osztátwezető a álta|ános ápo|ó

röntqen asszisztens
számitósép-keze|ő oKJ 334
szá m itástech. szoftverüzem
rendszerinformatikus
informatikus tjzemmérnök

számitógép-hálózat
üzemeltető 2

számítógéprendszer-
karban.
műszaki cikkek e|adóia

Szervezet (aR.) : 8o16 Pénzüqvi osztá|ý
Munkakori csoport (akt.) : 5 Gazd. mtiszaki
iinvviŕeli

pénzügyi osztályvezetö I
irodavezető
/menedzserassz.
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kozgazdász
osztá lYvezetö. helYettes 1 kép. könyve|ő, pénzÜgyi Ü.

irodavezeto OKJ 54343901
mér|eqképes konyve|ő
Munkakör e||átásához
szükséoes

pénzüsvi elöadó 3 számitóqép-kezelo oKJ 334
pénzügyi- számviteIi
tiqvintéző
mérlegképes könyvelő
veqYrparl
kép' konvve|o, tervezo,st.

Szervezet (akt.) : 8017 Anvaoqazdálkodási csoDort
Munkakori csoport (akt,) : 5 Gazd. mĺjszaki
iinwifeli
1 anyag- és ľaktárgazd.
cŚ.l ll. 1 ra ktá rgazdá|kodás

Munkakori csoport Gkt.) : 6 Fizikai doląozó
1 anyag- és
raktárqazdálkodó 1 á|ta|ános áoo|ó

raktároazdá|kodó (kf.)

Szeľvezet (akt.) : 8o18 Szállítás
Munkaktjri csoport (akt.) : 6 Fizikai dolqozó
sépkocsivezet.i 2 qépIakatos

Szervezet (akt.) :.8oĺ9 Takarítás Koránvi
Munkakijri csoport (akt.) : 6 Fizikai dolgozó
takaritó 4 kereskedelmi

sző|ő es
nv ji mriIc<termec7tő

Szervezet (akt.) : 91o7 Ifiúsáqi Eii' Szolq.
Munkakori csoport (akt.) : 7 Orvos
ifiúsási orvos 5 á|ta|ános orvos

csecsemő-
overmekovóovász
neonato|óous szakorvos
cs' és qyermek kardio|ógus
iskola orvos
jogi szakokĺeve|es á|talános
oryos

Fejlesztés Índokai
A fejlesztés egyik fő indoka a )Esz Auróra utcai épÜletének erősen
|eromIott á||apota. Bár az intézmény gazdá|kodása kiegyensú|yozott'
fe|újítási tarta|ékok képzésére nem elegendőek a bevéteIek, a Fenntartó
szintén nem képes ön finanszírozni
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Az épÜ|et kü|seje és be|seje egyaránt e|avu|t, energiahatékonysága
a|acsony, a gyógyító munkát megnehezíti. További indok, hogy a
szakmai munkavégzés tereinek (osztá|yoknak) az eIhelyezkedése
je|en|eg nem optimá|is, szükséges a szakmai munka operatív végzésének
racionaIizálása az egyes osztá|yok megfele|ő e|rendezésével az épti|et
emeletein. A fej|esztés további e|eme az e|avu|t, leamortizá|t eszközpark
frissítése, mely szintén évek óta húzódó, e|végzetlen fe|adat.

9. A fej|eszteni kívánt egészségügyi szo|gá|tató gazdá|kodásának, gazdasági
he|yzetének bemutatása.

Pénzügyi, gazdálkodási helyzet
A JESZ a|apvető fe|adata a VIII. kerÜ|etĺ ĺakosok járóbeteg-szake||átása és
gondozása, eme||ett a|apel|átási feladatokat is végez, így pé|dáu| működik az
iľjúsági egészségügyi és védőnői szo|gá|at, va|amint egy közalka|mazotti
háziorvosi praxis is.
A gondozási fe|adatok keretében Üzeme|tet:

. bőrgondozót
o pszichiátriai gondozót
. tüdőgondozót
. addikto|ógiai gondozót és
. onko|ógiai gondozót.

A bevéte|ek 3 fő forrásból származnak:
. döntőhányadábanoEP-finanszírozás
. önkormányzatitámogatáscé|je||e9űfe|adatokra
. saját bevéte|ek.

Az Intézménynek nincs |ejárt határidejű szá||ítói tartozása, a szám|ák
kiegyen|ítése mindig határidőben megtorténik. A vevőá||ományt folyamatos
monitoring a|att tartja, így biztosítva a késede|mes fizetések e|kerü|ését. A
kiadásokat megpróbá|ja csökkenteni, fe|kutatva a legelőnyösebb beszerzési
|ehetőségeket. Je|enIegi pénzĹigyĺ he|yzetünk |ehetővé teszi a vá||alt és a
jövőbeni köteIezettségek maradéktaIan te|jesítését, ugyanakkor nem
eIegendő infrastrukturá|is beruházások e|végzésére és a tárgyi eszköz
á||omány megfe|e|ő ütemű korszerűsítésére. Az a|ábbiakban rész|etesen
bemutatásra kerÜ|nek e|őbb a főbb bevéte|ek, majd a főbb kiadások.

I.BevéteIek

I' 7. Míi kćidési bevételek
Az intézményi működési bevéte|ek a módosított előirányzathoz képest
mĺnimá|is mértéket meghaladóan te|jesü|tek (101'32 o/o).

Intézményi m ű ködési bevétel ek

Évrő|-évre a működési bevéte|ek fo|yamatos csökkenése figye|hető meg.
2010-ben 45.724 eFt, 201l-ben 38.841 eFt, míg 2012-ben már csak 35.259
eFt vo|t' Ennek magyarázata, hogy a betegek a fizetős betege||átást egyre
kisebb mértékben veszik igénybe, i|ĺetve az esetlegesen bérbeadással
hasznosítható heIyisé9ekre nincs fizetőképes keresIet.
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I,2. Támogatásértékíi bevételek
a) Feltigyeletĺ szervtől kapott támogatás

2013-ban az onkormányzat az a|ábbi cé|jel|egű fe|adatokra nyújtott
támogatást az Intézménynek:

. bérkompenzáció és annak járu|ékai
o a kerü|et intézményi munkavá||a|óinak foglaIkozás-egészségÜgyi
e||átása
. Au róra -Trefo rt utca i háziorvosok rezsi kö |tségének tá mogatása.

Az e|őirányzat II4 eFt-ta| kerÜ|t tú||épésre, me|y a rezsikö|tség-támogatás
soron jelent meg.

b) TámogatásértékĹj mĹiködésĺ bevétel központi költségvetési szervtől
Ezen a soron a Budapesti Kormányhivata|tó| kapott bevéte| szerepe|, me|y
szintén cé|je||egű voIt és a közfoglaIkoztatott munkavá||a|ók bér-és
járu|ékkiadásinak fedezetére szolgá|t.
Az intézmény a 2012. évben 6 fő kozhasznú munkavá||alót fog|a|koztatott,
me|yből 4 fő takarítőnő, 1 fő segédmunkás és 1 fő telefonközpontosként
do|gozott. A közfog|aIkoztatás időtartama 20t2' március 1-jétő| 2olz.
december 31-éig tartott.

c) Tá m o g a tá sé rtékű m ű köd ési b evéte l tá rsa d a l o m b i ztosítá si a I a ptó l

Az intézmény fő bevéte|i forrása az oEP-bevéte|. Az országos
Egészségbiztosítási A|apbó| származó bevéte|ek nagyságát a
betegforga|om, a |ejelentett esetek száma határozza meg. Az aĺábbiakban

W
,WH Á p.oiekte|í äa Eurcpai Unió támogatáséval. a2 Euĺóprí

Regĺołäii5 Fejtesztě5i Aląp tiir9linanszírcf ásáyal Ýalósulnak meg.
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Az Egészségbiztosítási A|apból a JESZ az a|ape|látásra és a szakel|átásra
kap kÜ|önböző kasszákban finanszírozást. A bevéteIek aIaku|ását a
következő táb|ázat mutatja (az egyes sorok továbbĺ szöveges bemutatása
a táb|ázat után ta|á|ható):

J ESZ EgésĺsĚgb iztosÍtási Alĺ p bevÉ.te l eft kas'szá n ké nt

{a|apel lÉtás és szĺ kel |Étá*}

l{asĺza metneveĺĺÉge äsll lpFtl ŹÜ1Ż ÍeFÍl 1ľđltozńĺ

s0 Bértáľłopatás 7 Üx9,7Ü 55 878,50 48 858,8C

üÜ ÄdóssäEk'onszoIidáció 30 620,70 rt -3S 62{i,7{l

s}_ HSZ 945ą10 6 53Ł90 -2 92ąf{
Ü2 |gkolaEu 21232,00 }.6 }.7t7Ü .5 s6Đ'3fl

s3 VĚdőnői 9Í.ü0o'0fl 9ü 2o3,$Ü -797

$4 [Jgye!et 43 489,6il 41 636,70 -t 772,9{

1'7Járó-Gondczć 839 !"Í'6"40 86f 678'9Ü 23 56f"5{

t7 konszoIidáciő úiratrtaIäs u 17 353'5ł }.7 353'5.ť

Ł7 re5 19 567.20 21S97.50 1.53ű'3s

t7 TVI{ miniszteri tobblet 6 352,00 v7 4f4,74 2Í. Ü7ą70

1.7 EU-s p||átás {egyezmÉn'1es} 857 142Ł6Đ 5 64n6f,

Ússresgn 1$ffi525'7Đ 114fi 398,{m 71 771,3fi

Bértámogatás
Bértámoiatás címen az oEP-en keresztÜl kapja meg az intézmény az
egészségügyi doIgozók bérfejlesztésének támogatását. Ez 2011-ben
egyszeri kereset-kiegészítésként került kifizetésre év végén. 2012-ben
pedig fé|évtő| fo|yamatosan és visszamenőlegesen kerü|t kifizetésre.

AdósságkonszoIidáció
Adósságkonszo|idáció címen 2011 év végén 30 mil|ió forintot kapott az
intézmény adósságcsökkentésre, mive| nem vo|t kifizetet|en
adósságá||omány, így ezt te|jes egészében visszafizetésre kerü|t a 2012-es
évben. 2oI2 év végén pedig a 17-es járó kasszában az intézmény ismét
megkapta a visszauta|t összeget, 17 mi||ió forintot.

Házĺorvosi Szolgálat
A háziorvosi szakfe|adaton mutatkozó bevéte|ek az e|őző évihez képest
csokkentek, mive| a 201l-es év I. fe|éig még 2 praxis üzeme|t. A gyermek
háziorvosi praxis zoLI.II. fé|évében fe|osztásra kerü|t. A fe|nőtt háziorvosi
praxist a rezidens közalka|mazott háziorvos távozása után 2012-ben csak
he|yettesítésse| |ehetett e||átnĺ heti 20 órában. Ezeknek a tényezőknek
következtében a háziorvosi szakfe|adat bevételei csökkentek. A
mego|dat|an háziorvosi el|átás következtében a körzet betegei
fo|yamatosan átje|entkeznek a környező praxisokba , így a bevéte| hónapró|
hónapra csökkent.

Iskola-egészségügy
Az isko|a-egészségügy fejkvóta
képest, ami több mint 5 mi|lió
képest.

Védőnői ellátás
A Védőnői szakfeladaton is a tavalyi évhez képest negatívan záru|t az év.
Ennek oka, hogy betö|tet|en védőnői státuszok miatt a védőnői körzetek

rendszere megváltozott a 2011-es évhez
forint csökkenést je|ent a 2011-es évhez
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közü| egyet csak helyettesítésse| |ehetett e||átni, aminek hatására a körzet
fix díját az oEP kevesebb összeggel finanszírozza.

Ügyeleti elIátás
A fe|nőtt ügyeleti e|látás finanszírozása a VIII. kerü|eti háziorvosi
praxisokba beje|entkezett lakosságszám alapján történik. A |akosságszám
csökkenés miatt a finanszírozás is ezze| ar san csökkent.

AlapeIliítás finailsEírás rľáłtozása
1&ffi8c

980BĐ
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7S00s

6&0GS

5€OGs

Ąsffiü
SGOGE

3&ÜoG

1&0Ü&

Ü

oi. Hsz G2 ĺskołaEü ffi Védőnó} o+ tJgye9et

Járóbeteg szakellátás - gondozás
A járóbeteg kasszáná| történ a |egtöbb vá|tozás:. 2011-hez képest a járóbeteg szake||átás és a gondozók tekintetében
jeIentős vá|tozásnak tekinthető, hogy megszűnt a szezoná|is index
módosításának |ehetősége. Ennek érte|mében nem |ehet befolyáso|ni a
havi te|jesítmény je|entések e|számo|ásáná|, a bekövetkező havi
beteg|étszám vá|tozásokbó| adódó e|téréseket. Mĺve| minden hónapban
ugyanakkora az intézmény Te|jesítmény Vo|umen Kor|átja (TVK), igv
azokban a hónapokban, amikor je|entős forga|omnövekedés mutatkozott, a
TVK és a degresszió feletti részt nem fizette ki az oEP. Az e|őző években
viszont Iehetett befoIyásoIni a havi TVK keret szezonaIitás szerinti
eItérítéséve|.
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- A gondozói fix díjakat megsztjntették. Helyette a fix díj forint összegének
megfe|e|ő német pontot kap az intézmény, amit hozzáadtak a TVK-hoz, de
ezt ki ke|l tudni ,,terme|ni''. Ezt sajnos nem minden gondozó tudja
megva|ósítani. Szerencsére az új WK-va| az eddigi járóbeteg oEP á|ta| e|

nem számo|t pontokat ígv már kifizetik, amive| kompenzá|ni lehet a
gondozói fix díj kiesésÜnket.
- 2oI2 év folyamán az intézmény háromszor kapott extra finanszírozást
osszesen 65,8 mi||ió forint összegbcn, a 2011-es extra finanszírozáshoz
képest 40 mi||ió forinttaI többet. Az extra finanszírozás ĺndokai a
következők:

-- E|sőd|egesen a már em|ített konszo|idációs támogatás isméte|t
Ieutalása.
-- Másod sorban a miniszteri WK keret újraosztásáná| p|usz WK-t
kapott az intézmény, amit a degresszió miatt bent ragadt
kifizetetlen német pontokra |ehetett haszná|ni, így szinte az összes
já róbeteg sza ke| |átásba n teljesített forg a |om kifizetésre kerÜ |t.

-- Harmad részben, pedig az év végi kasszasopréskor a TVK fe|ett
te|jesítő szake|látók között kiosztották a pénzmaradványt.

osszességében a JESZ Egészségbiztosítási A|apbó| torténő finanszírozás
vá|tozása 201l-hez képest 71 mi||ió forint növekedést mutat a 2012-es év
javára. A járóbeteg szake||átási kasszában keIetkezett novekmény
kompenzálja az alapel|átásban mutatkozó bevétel csökkenést.

II.Kiadások

II,7' Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékot
Iétszámgazdálkodás
2012-ben a szemé|yi juttatások és járu|ékok módosított e|őirányzatát az
Intézmény nem lépte tú|. Az egészségĹigyi érdekképvise|etek és a
kormányzat között 2072 márciusában |étrejött megá|lapodás
eredményeképpen az egészségL]gyi szakdo|gozók béreme|ésére vonatkozó
szabá|yok az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseirő|
sző|ő 2oo3. évi LXXXN. törvényben kerr]|tek megfoga|-mazásra, A
t3B/2oL2' (VI.29.) KormányrendeIet tartaImazza az egészségügyi
szakdo|gozók 20L2. évi i|letmény, Vagy bérnöve|ésének és az ahhoz
kapcso|ódó támogatás igénybevételének részletes szabá|yait.
Bértámogatás címén az Intézmény 2012. évben 55.878.500 Ft támogatást
kapott az országos Egészségbiztosítási A|aptó|.

Ä|apetlátás és szakeř*átás bełłételei
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A béremelés a Szolgá|atná| Ĺ75 főt érintett, ebbő| 46 fő orvos, 129
fő szakdolgoző. Semmelweis-nap alka|mábó| 10 fő részesÜlt ,,Főigazgatői
Dicséret''-ben, törzsgárda kitÜntetetésben 7 fő részesü|t, me|yet saját
koItségvetési forrásbó| került biztosításra. Az Intézmény Juttatási
Szabá|yzata a|apján főá||ású munkaválla|óknak minden hónapban 5000 Ft
értékű Erzsébet-uta|ványt és 2500 Ft értékű uta|ás kerÜ| juttatásként a
szÉR-kártya vendéglátás a|számlájára. Részmunkaidős fog|aIkoztatottak
esetén a fenti összegek időarányos mértékben va|ósultak meg. Igazodva a
kerÜ|et ko|tségvetési szerveihez, év végén a 175.000 ftlfőlév bruttó
cafeteria-keretet az Intézmény is biztosítani tudta a do|gozóknak, me|y a
szÉP-kártyára va|ó kü|onbözet uta|ássa| va|ósult meg. Mindezek me|lett,
növelve a munkavá||a|ók e|égedettségét, év végén t9.65I.344 Ft-ot kerÜ|t
kiosztásra juta|omként, ezze| köszönve meg egész évi fe|e|ősségte|jes
munkájukat.
2012-ben az a|ábbi juttatásokat tudta biztosítani az Intézmény a
doIgozóinak:
- utazási kö|tségtérítés
- védőnők, gondozónők BKV bér|etének 50 o/o-os támogatása
- orvosok, szakdoIgozók kongresszusi részvéte|ének kö|tségtámo9atása
- kredĺtpontos továbbképzések 100 7o-os kö|tségtámogatása

II.2, Dologi kiadások
A do|ogi kiadások soron e|őirányzat, tút|épés nem szę

JESZ do|ogi kiadások {2o12l

Eredełi e|öir

. M| ń dos lto'tt e l ö i rá nyzat

A korábbi években bevezetett keret-gazdáĺkodás pozitív,
kö|tségcsökkentő/mérsék|ő hatása továbbra is érzékeIhető. Számos
osztá|yon sikerü|t az elöregedett székeket, íróasztaIokat, szekrényeket
|ecseré|ni, me|y kiadások a kisértékű tárgyi eszközök beszerzése soron
|átható. A készletbeszerzések jeIentős összetevője a gyógyszerbeszerzés és
a szakmai anyagok beszerzése (|aboranyag, rontgenanyag). A szakmai
anyagok kö|tsége je|entősen csökkenni fog a 2013-as évtő|, hiszen a
jövőben már egy kü|ső |aboratóriumi cég fogja a vizsgálatokat elvégezni,
és így biztosítania is ke|l az egyszerhaszná|atos vérvéte|i eszközöket és a
reagens anyagokat is. A do|ogĺ kĺadások kozött je|entős téte|ként
szerepe|nek a karbantartási kĺadások (9.484 eFt), amelY az egyre inkább
e|öregedő szakmai géppark javítási kö|tségeit takarják. A do|ogi kiadások
kozött jelentős tényező a vásáro|t közszolgá|tatások kiadása (107.821 eFt),
ame|y 2011-ben még 7I.I4B eFt vo|t. Ennek magyarázata a
köza|kalmazottként tevékenykedő orvosok hiánya, amit csak,,vá||a|koző,,
orvosokkaI tudunk póto|ni. A hiányszakmákban a betege||átás
zavarta|anságát csak külső ,,vá||a|koző'' szakorvosokkal |ehet biztosítani'
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A do|ogi kiadáson be|tiI je||emző és évrő|-évre emelkedő tendenciát mutató
téte| a kÜlönfé|e adók, úgymint szJA, ame|y az Erzsébet-uta|vány és a
SZ É P- ká rtya adóját ta ka rja, i | | etve a reha bi I itá ciős hozzájá ru lás.

II.3. Beruházás és felújítási kiadások
A felhaImozási kiadások az Intézmény összes kiadásához képest

elenyésző ménékűek (mindössze I,7 5o/o), 201 2-ben 2I.7 49 eFt-ot fordított
az Intézmény fe|halmozásra. Ebbő| 4f6 eFt vo|t felújítási kiadás, ami egy
ergometer fe|újítását jelentette. A beruházási kĺadásokon be|Ü| t7.924 eĘt
került egyéb gép, berendezés vásár|ására. A te|jesség igénye né|kü|:
beszerzésre kerÜ|t a szemészeti osztá|yra egy |átótér-vizsgá|ő 3.2Ĺ2 eFt
értékben, egy lézerterápiás készÜ|ék 2.588 eFt-ért a reuma-és
fizikoterápiás osztá|yra, f|exibiIis cystoscop I.537 eFt-ért az urológiai
osztá|yra. Érsebészeti szakrende|és szakmai színvona|át eme|ve
megvásár|ásra kerÜ|t egy nagyon korszerű áramlásmérő B95 eFt értékben.
A kö|tségtakarékos gazdá|kodásnak köszönhetően a JESZ minden
fe|ha|mozási kiadást saját forrásbó| va|ósított meg.

1o. A benyújtáskor nem egységes szervezeti, ĺntézményi formában,
egymástó| fÜgget|enu|, öná||ó finanszírozási szerződésseI működő
járóbeteg szakrende|ések fej|esztése határozza meg a fej|esztés
szÜksé9ességét.

Nem re|eváns.

11. KérjÜk - az a|ábbi táb|ázat feltö|téséve| _ mutassa be, hogy az elmú|t 5
évben mi|yen infrastrukturá|is beruházást va|ósítottak meg a
beruházással érintett szo|9á|tatásokat érintően.

Nem történtek infrastrukturá|is beruházások az e|mú|t 5 évben, mindössze
tárgyi eszközök minimá|is pót|ására, e|engedhetetlen fejIesztésére jutott
e|egendő forrás.

12. Je|enlegi szakmai egyÜttműködések, partneri viszonyok bemutatása.

A kerü|et 48 házi orvosa' a JESZ összes szakrende|ése, a Főnix-Med
/fe|nőtt sürgősségi betege|látás/ va|amint az oTH á|ta| meghatározott fekvőbeteg
háttérintézmények szoros szakmai egyÜttműkodésben biztosítják a kerü|eti
betegek magas színvonalú e||átását. Az épÜ|et fe|újítás és a szakmai fej|esztések a
meg|évő kerü|eti szakmai partnerekke| egyÜttműködésben történnek. A kerü|etĺ
fej|ődés szakmai partnerei :
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Beruházás
éve

Beruházás tevékenységei,
műszaki tarta|ma
vázlatosan

Beruházás értéke
(Ft.; bruttó)

Beruházás
finanszírozási
forrása
(támogatás
esetén kódszám
meqie|ö|ésse|)

JeIen pályázattaI
va|ó átfedés
ismertetése
(tevékenység
szinten)
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