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Tisztelt József Attila Városrészi Önkormányzat! 

 

 

Felkérésükre tisztelettel beszámolok Önöknek a József Attila-lakótelep egészségügyi 

ellátásáról. 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata az egészségügyi alap és járó beteg 

ellátás biztosítása érdekében a területi ellátási kötelezettségű háziorvosi, házi gyermekorvosi, 

védőnői, fogorvosi, gyermek fogorvosi körzetek, a háziorvosi és házi gyermekorvosi ügyeleti 

ellátások és a járóbeteg szakellátás működtetésére feladat ellátási szerződéseket kötött 

egészségügyi szolgáltatókkal és az ellátásért felelős orvosokkal.  

 

A József Attila-lakótelep közigazgatási területén a lakosság száma 2019. december 31-i 

állapot szerint, összesen: 13.641 fő, ebből: 0-14 éves 1.659 fő, 14 éves kor felett: 11.982 fő.  

Ferencváros lakossága összesen: 60.858 fő, így a kerület lakosságának 22 %-a a József Attila-

lakótelep lakosai. 

 

I. Alapellátás 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testülete által 

megalkotott, a Ferencváros közigazgatási területén lévő egészségügyi alapellátási körzetek 

meghatározásáról szóló 13/2017. (IV.25.) számú rendeletében 30 háziorvosi, 10 házi 

gyermekorvosi körzet, 13 fogorvosi körzet, 4 gyermek fogorvosi és 15 területi védőnői körzet 

került meghatározásra.  

 

A fenti körzetek működtetését az Önkormányzattal kötött határozott időtartamú, 5 éves, 

feladat ellátási szerződés alapján egészségügyi szolgáltatók és az ellátásért felelős orvosok 

látják el. A feladat ellátási szerződés alapján az egészségügyi szolgáltatók számára az 

Önkormányzat térítésmentesen használatba adta a saját tulajdonát képező rendelőhelyiséget, 

az ellátás biztosításához szükséges alapvető eszközöket és műszereket. Fedezi továbbá a 

rendelőhelyiség után fizetendő közös költséget és az ingatlan vagyonbiztosításának díját. Az 

egészségügyi szolgáltató a szerződés alapján vállalta, hogy működteti az adott háziorvosi 

körzetet, a gyógyító-megelőző tevékenység körében egészségügyi alapellátást nyújt a 

területéhez tartozó lakosság részére, biztosítja a háziorvosi körzet működtetéséhez szükséges 

személyi és tárgyi feltételeket, és fedezi a rendelőhelyiség közüzemi költségeit. A 

rendelőhelyiségek felújítása Önkormányzatunk feladata, az egészségügyi szolgáltató 

orvosonként évi 300.000 Ft erejéig köteles a rendelő karbantartási költségeinek viselésére. 

 

o A József Attila-lakótelepen 8 háziorvos látja el a 11.982 fő felnőtt lakosságot a 1098 

Börzsöny u. 19. és 1098 Dési H. u. 20. sz. alatti orvosi rendelőkben.  A 2019. évre 

vonatkozóan a háziorvosi körzetek átlagos nagysága: 1.498 fő, kártyaszámuk: 1587 

/körzet. A háziorvosi rendeléseken 53.518 fő jelent meg, napi betegforgalmuk a 

rendelőben tartott 4 órás rendelési időben 27 fő, lakáson ellátottak száma: 1.759 fő, 

220 fő orvosonként.  
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A megküldött statisztikai adatok alapján az általuk kezelt lakosság körében vezető 

megbetegedés: a magas vérnyomás, anyagcsere rendellenességek, diabetes mellitus, 

mozgásszervi betegségek, légúti betegségek. 

 

2019. évben a 1098 Dési H. u. 20. sz. alatti háziorvosi rendelő homlokzati nyílászáró cseréire 

került sor önkormányzatunk által. 

 

o A József Attila-lakótelepen 3 házi gyermekorvos látja el az 1.659 fős gyermekkorú (0-

14 éves) lakosságot, a 1098 Csengettyű u. 23. sz. alatti orvosi rendelőben. A 2019. 

évre vonatkozóan a fenti házi gyermekorvosi körzetek átlagos nagysága: 553 fő, 

kártyaszámuk: 569/körzet. A háziorvosi rendeléseken 20.006 fő jelent meg, napi 

betegforgalmuk a rendelőben tartott napi 2 órás rendelési időben és heti 2 alkalmas 

tanácsadáson: 9 fő, lakáson ellátottak száma: 187 fő, 63 fő orvosonként.  

 

2019. évben a házi gyermekorvosi rendelő teljes körű felújítása történt meg, valamint az 

orvosi rendelő és a várótermi bútorzat komplett cseréje, önkormányzatunk által. 

 

 

o A József Attila-lakótelepen 3 fogorvos látja el a 19 év feletti lakosságot. 2020, 

januártól a 1098 Toronyház u. 3. sz. alatt a József Attila-lakótelep lakossága és a 

fogorvosok részére  új fogorvosi rendelő került kialakításra, így most már a lakótelep 

lakossága helyben juthat fogorvosi ellátáshoz, nem kell átutazniuk a Gyáli út 17-19. 

alatti szakrendelőbe, ahol 2019-ig volt a fogorvosok rendelője. A fogorvosi 

körzetekhez lakosságszáma: 11.159 fő, 3720 fő körzetenként. A rendeléseken 2.443 fő 

jelent meg, átlagosan 815 fő körzetenként, napi betegforgalmuk 4-5 fő. 

 

A fogorvosok értékelése szerint a hozzájuk forduló betegek fogazata 70 %-ban rossz, hiányos, 

elhanyagolt állapotú. A betegek gyakran anyagi problémák illetve személyes félelmek miatt 

nem keresik fel fogorvosukat a szükséges kezelések érdekében. 

 

 

o A gyermekfogászati ellátást, az iskolai fogorvosi ellátást, és a fogszabályzó 

szakrendelést is a 2.162 fős 0-18 éves korú lakosság részére, a FESZ KN Kft. 

működteti Önkormányzatunkkal kötött feladat ellátási szerződés alapján. Jelenleg az 

ellátáshoz szükséges személyi feltételek adottak. A gyermek fogorvosi ellátások a 

1098 Csengettyű u. 23. és a 1098 Börzsöny u. 19. alatti rendelőkben érhetőek el. 

Leggyakoribb gyermekfogászati elváltozások: fogszuvasodás, fogbél gyulladás, 

fogkő, íngyulladás, sérülések, fogfejlődés zavara. Leggyakoribb szövődmények: 

peridontitis, perisotitis, granuloma, cysta. 

 

o A lakótelepen a 0-7 éves korú, 1.011 fős lakosság részére, a területi védőnői ellátást a 

FESZ KN Kft. egészségügyi szolgáltató működteti az Önkormányzattal kötött 

határozatlan időtartamú feladat ellátási szerződés alapján. A lakótelepen 4 védőnői 

körzet került meghatározásra, mely ellátás a 1098 Csengettyű u. 23. sz. alatti orvosi 

rendelőben érhető el. 

 

o Iskola-egészségügyi ellátás 

Az iskola-egészségügyi ellátás iskolaorvos és védőnő együttes szolgáltatásából áll, 

amelyet fogorvos és fogászati asszisztens közreműködésével látnak el. 
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A lakótelepen az alábbi köznevelési intézmények találhatóak: 

 

Ferencvárosi Epres Óvoda (1098 Budapest, Epreserdő u. 10.) 

Ferencvárosi Méhecske Óvoda (1098 Budapest, Ifjúmunkás u. 30.) 

Ferencvárosi Ugrifüles Óvoda (1098 Budapest, Hurok u. 9.) 

Ferencvárosi Napfény Óvoda (1098 Budapest, Napfény u. 4.) 

 

Budapest IX. kerületi Kosztolányi Dezső Általános Iskola (1098 Budapest, Ifjúmunkás u. 1.) 

Kőrösi Csoma Sándor Kéttannyelvű Általános Iskola (1098 Budapest, Ifjúmunkás u. 13.) 

Budapest IX. kerületi Weöres Sándor Általános iskola és Gimnázium (1098 Budapest, 

Toronyház u. 21. és Lobogó u. 1.) 

 

BKSzC Gundel Károly Szakképző Iskolája (1097 Budapest Ecseri út 5-7.) 

BGSzC Harsányi János Gazdasági Szakközépiskola és Szakiskola (1098 Budapest, 

Ifjúmunkás u. 31.) 

DIÓ Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Iskola 

és Kollégium (1098 Budapest, Friss u. 1.) 

Zöld Kakas Líceum Mentálhigiénés Szakgimnázium, Gimnázium és Általános Iskola (1098 

Budapest, Hurok u. 11.) 

 

o A kerületi felnőtt lakosság részére 24 órás, központi, folyamatos, ügyeleti ellátást 

nyújt az Inter-Ambulance  Zrt., a 1096 Haller u. 29/a. sz. alatt. 

A gyermekügyeleti ellátást hétköznaponként 20.00-08.00 óra között, hétvégén és 

munkaszüneti napokon 24 órás ügyeleti időtartam alatt vehetik igénybe a betegek. Az 

ügyeleti ellátást szintén feladat-ellátási szerződés keretében biztosítja az Inter-

Ambulance Zrt. a 1096 Tűzoltó u. 71-75. sz. alatt. 

 

 

II. Járó beteg szakellátás 

 

A járóbeteg-szakellátást, mint önként vállalt feladatot az Önkormányzat 1993 óta működteti. 

A feladat ellátására 2008. évben az Önkormányzat megalapította a Ferencvárosi Egészségügyi 

Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.-t. Az egészségügyi alapellátási feladatok egy részét és 

a járóbeteg-ellátási feladatokat így saját tulajdonú gazdasági társaságán keresztül látja el. A 

járóbeteg-ellátás központja a 1095 Budapest, Mester u. 45. szám alatti Szakorvosi Rendelő, 

valamint a kerületben három kihelyezett szakellátó telephely:  1098 Börzsöny u. 19., 1098 

Ifjúmunkás u. 25., és 1093 Czuczor u. 1.  

 

A járóbeteg-szakellátás keretében végezhető beavatkozások gyakorlatilag a teljes szakmai 

palettát lefedik. Valamennyi alapszakmában, 37 szervezeti egységben végeznek egészségügyi 

ellátást.  

 

A József Attila-lakótelepi járóbeteg ellátás 2019. évi összefoglalása 

 

A József Attila lakótelepen a Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit 

Kft 2 telephelyen az alábbi szakterületen lát el járóbeteg ellátást: 

 

- Börzsöny u. – Szemészet 

- Ifjúmunkás u. 

o Bőrgyógyászat 

o Ideggyógyászat 
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o Reumatológia 

o Fizikoterápia 

o Masszázs 

o Gyógytorna 

o Diabetológia 

 

A fenti szakrendeléseinkben 2019-ben 18.310 beteget láttunk el, ez a Ferencvárosi 

Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. által ellátott betegek 10 %-a. A József 

Attila-lakótelep lakói természetesen a Mester utcai szakrendelő 40 különböző rendelésén is 

rendszeres ellátásban részesülnek. 

Az ellátott betegek után az Egészségbiztosító a lejelentett és elfogadott 16.935.545 

teljesítmény pont alapján közel 34 millió forint támogatást nyújtott 2019-ben. Figyelembe 

véve, hogy az összpont teljesítménye 2019-ben 322.001.269 volt, mely 640 millió forint 

biztosítói bevételt jelentett – a József Attila-lakótelepi betegellátás után a biztosító az éves 

utalásának 5 %-át biztosította a József Attila-lakótelepi két kihelyezett rendelő folyamatos 

működtetéshez. Értelemszerűen az Önkormányzati támogatás évi 200 milliós összegéből a 

folyamatos működéshez jelentős részt kellett biztosítani. 

E két bevételi forrás segítségével a felsorolt szakmákban folyamatos színvonalas beteg 

ellátást nyújtottak munkatársaink az ugyan szűk szakmai palettájú Ifjúmunkás utcai 

rendelőnkben, melyhez el sem kellett hagyniuk a József Attila-lakótelepet. Azonban 

várhatóan a jövőben is a József Attila-lakótelepi betegek minden szakmára kiterjedő járóbeteg 

ellátása a Mester utcai szakrendelőben fog történni, melyhez a közlekedés szempontjából 

nagy segítséget nyújt az Önkormányzat által anyagilag támogatott Ferenc busz. 

A Ferencváros egészségügyi fejlesztése a következő években a Mester u. 49. szám alatti új 

rendelőintézet épülettel meg fog valósulni, ez jelentősen fogja javítani a József Attila-

lakótelepi betegek ellátási színvonalát. 

Szóba jöhet még az Ifjúmunkás utcai rendelő 1. emeleti szintjén a gazdasági igazgatóság 

elköltöztetése után további mozgásszervi ellátás bővítés, melynek remélhetően az alacsony 

biztosítói finanszírozás, a 10 éve nem változó Önkormányzati támogatás és a szakemberhiány 

nem fog akadályt jelenteni. 

 

III. Egészségügyi prevenció 

 

2013. évtől folyamatosan évente, az országosan vezető megbetegedési és halálozási okként 

nyilvántartott különböző onkológiai, nőgyógyászati, urológiai, szemészeti, mozgásszervi, 

szív-és érrendszeri, valamint emésztőszervi betegségek szűrésére irányuló térítésmentes, 

lakossági szűrővizsgálatok kerültek megszervezésre. A szűrővizsgálatokon fajtánként közel 

500-550 kerületi lakos vesz részt. A szűrővizsgálatokon résztvevők minden évben nagy 

örömmel fogadják ezt a lehetőséget, a vizsgálatokra többszörös a túljelentkezés. Azon 

jelentkezőket, akik esetleg már nem tudtak előjegyzés alapján a vizsgálatokra jelentkezni, 

természetesen a FESZ KN Kft. ellátta, a vizsgálati lehetőségek más időpontban történő 

biztosításával. Idén immáron 7. alkalommal, kerülnek ismét megszervezésre ezen 

szűrővizsgálatok. 

 

2015. évtől Ferencváros Önkormányzata és a FESZ KN Kft. a lakosság körében rendkívül 

sikeres szűrővizsgálati napokat tartott, melyeken valamennyi – a FESZ KN Kft. Szakorvosi 

Rendelőjében elérhető – diagnosztikai szűrővizsgálatot igénybe vehette a lakosság. A 

szűrővizsgálatok mellett az egészségmegőrzés, betegségmegelőzés témakörben felvilágosító 

előadások is megtartásra kerültek. A Nyitott Egészségnapon 600-700 kerületi lakos vett 

részt, véleményük nagyon pozitív volt, a szakmai tapasztalatok összegzése alapján több 
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betegség korai stádiumban került megállapításra, mely esetekben a súlyosabb állapot 

kialakulása így megelőzhetővé vált. A Nyitott Egészségnap ez évben is megrendezésre kerül.  

 

A közfinanszírozott egészségügyi alapellátást biztosító IX. kerületi háziorvosok, gyermek 

háziorvosok, felnőtt fogorvosok eszköz-, és műszer beszerzésének támogatására ez évben is 

„Alapellátási pályázat” került meghirdetésre. A pályázaton az orvosok a  gyógyító-

megelőző egészségügyi tevékenységhez, a betegek gyors állapotfelméréséhez szükséges 

diagnosztikai eszközök, illetve műszerek beszerzési valamint a várótermek komfortosítása, a 

kulturált betegfogadási környezet kialakítási költségeinek támogatásához nyújthatnak be 

pályázatot.  A lakótelepen 2018. évben a házi gyermekorvosok Panasonic Etherea DC 

készülék beszerzéséhez - a rendelő és a váróhelyiség levegőjének vírus, baktérium, 

gombamentesítése, tisztítása, allergének kiszűrése, pára figyelése- 390.000 Ft-ot, 2019. évben 

defibrillátor beszerzéséhez 423.000 Ft támogatást kaptak. 

 

2018. évben a háziorvosok közül a Börzsöny u. 19. rendelő orvosai a meglévő, korszerűtlen 

számítógépek korszerűsítése, cseréje érdekében 300.000 Ft támogatást kaptak. 

 

2018. évben a fogorvosok a várótermi és egyéb eü. bútorzat beszerzésére 440.000 Ft, 2019. 

évben a Toronyház u. 3. sz. alatti új rendelőben a wi-fi rendszer kiépítésére 300.000 Ft 

támogatást kaptak. 

 

 

A Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium Lobogó utcai tanuszodájában közel 9 éve 

folyamatosan biztosítjuk a rehabilitációs úszás lehetőségét a kerületi testi és szellemi 

fogyatékkal élő lakosok részére. A rehabilitációs úszás, melynek biztosítása fővárosi szinten 

egyedüli lehetőség, évente 30-40 fő fogyatékkal élőnek nyújt jelentős fejlődést állapotában. A 

rehabilitációs úszást szakképzett rehabilitációs úszóoktató tartja, segítő közreműködésével.  

 

Családi Sport- és Egészségnap 

 

Kerületünkben immár évtizedes hagyománynak mondható az évenként megrendezésre 

kerülő Családi Sport- és Egészségnap, mely 2019. évben a lakótelepen került 

megrendezésre. Ez évben a rendezvény 2020. május 16. napján kerülne megrendezésre. 

 

Óvodai Egészségnapok 

 

Az óvodások egészséges életmódra való nevelése érdekében az elmúlt években az 

óvodavezetők szakmai kérése alapján „Óvodai Egészségnapok” szervezéséhez nyújtottunk 

támogatást. A rendezvények keretén belül kreatív, játékos foglalkozásokat tartottak, 

ismertették az egészséges ételkészítést, sport-, közlekedési-, és környezetvédelmi 

vetélkedőket, kirándulásokat szerveztek. A megtartott programokba bevonták a szülőket is. A 

lezajlott rendezvényeket az óvodavezetők szakmailag rendkívül sikeresnek ítélték meg a 

gyermekek egészségtudatos magatartásának fejlesztése érdekében.  

Az „Óvodai Egészségnapok” rendezvényekre a lakótelepi óvodák 400.000 Ft támogatást 

kaptak 2019. évben és ezen összeg ismét megítélésre került részükre. ez évre. 

 

Budapest, 2020. március 

  Baranyi Krisztina s.k. 

  polgármester 
Melléklet: 

- A Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft 2019. évi forgalmi adatai 
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Határozati javaslat 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának József Attila Városrészi 

Önkormányzata a József Attila-lakótelep egészségügyi ellátásáról készült beszámolót 

elfogadja. 

 

Határidő: 2020. március 12. 
Felelős: Hidasi Gyula elnök 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

 

 
 

 

 

 



9 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

 

 

 

 


