
Tisztelt Bizottság! 
 

A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.)           
EüM rendelet 2. § (2) bekezdése alapján a folyamatos ellátás keretében a háziorvos hetente              
legkevesebb 15 órát, de munkanapokon naponta legkevesebb 2 órát rendel. A háziorvosok            
heti 20 óra rendelési időben látják el körzetük betegeit. 

A háziorvosok a velük megkötött feladat-ellátási szerződés értelmében - az abban           
rögzített feltételeknek megfelelően - az Önkormányzat illetékes bizottságánál a rendelési idő           
módosítását bármikor kezdeményezhetik. 
 
I. 
A 1117 Budapest, Szerémi sor 4. alatti rendelőben praktizáló felnőtt háziorvosok rendelési            
idő módosítási kérelme 
 

Dr. Bodrogi Attila a 22. számú, dr. Sinkovics Péter a 63. számú, és dr. Süle Ferenc a 66.                  
számú felnőtt háziorvosi körzet orvosai a rendelési idő módosítása iránti kérelemmel           
fordultak a Bizottsághoz. A háziorvosok hétfőtől csütörtökig egy rendelési sávban,          
hétfőn-szerdán 16-20 óra között, kedden csütörtökön 8-12 óra között rendelnek . A pénteki             
rendelés váltott, páratlan héten egy orvos rendel délelőtt, kettő délután, páros héten pedig             
fordított az arány. 

A kérelmezők a pénteki rendelési idejüket a 8-12 órai idősávban szeretnék áthelyezni,            
mind páros, mind páratlan héten. Az orvosok a péntek délutáni rendelések           
kihasználatlanságáról számoltak be, így ez a körzet lakosai számára hátrányt nem jelent. A             
folyamatos betegellátást a 24 órás felnőtt háziorvosi ügyelet biztosítja a kerületben. A három             
háziorvos nyilatkozatban vállalta az öböl-beruházás során átadásra kerülő lakóházak         
lakosainak ellátását az átmeneti időszakra, mely nagy segítséget jelent az újonnan beköltözők            
háziorvosi ellátásának folyamatos biztosítása érdekében. 
 

Dr. Bodrogi Attila esetében a kérelem az alábbi módosításra terjed ki: 
 

Jelenlegi rendelési idő Módosítást követő rendelési idő 

Hétfő: 16-20 Hétfő: 16-20 

Kedd: 8-12 Kedd: 8-12 

Szerda: 16-20 Szerda: 16-20 

Csütörtök: 8-12 Csütörtök: 8-12 

Péntek páratlan hét: 8-12 
Péntek páros hét: 15-19 

Péntek páros és páratlan hét: 8-12 
  

  



  
  

Dr. Sinkovics Péter esetében a kérelem az alábbi módosításra terjed ki: 
 

Jelenlegi rendelési idő Módosítást követő rendelési idő 

Hétfő: 16-20 Hétfő: 16-20 

Kedd: 8-12 Kedd: 8-12 

Szerda: 16-20 Szerda: 16-20 

Csütörtök: 8-12 Csütörtök: 8-12 

Péntek páratlan hét: 16-20 
Péntek páros hét: 16-20 

Péntek páros és páratlan hét: 8-12 
  

  
Dr. Süle Ferenc esetében a kérelem az alábbi módosításra terjed ki: 

 

Jelenlegi rendelési idő Módosítást követő rendelési idő 

Hétfő: 16-20 Hétfő: 16-20 

Kedd: 8-12 Kedd: 8-12 

Szerda: 16-20 Szerda: 16-20 

Csütörtök: 8-12 Csütörtök: 8-12 

Péntek páratlan hét: 16-20 
Péntek páros hét: 8-12 

Péntek páros és páratlan hét: 8-12 
  

  
II. 
A 1116 Budapest, Albertfalva utca 3. alatti rendelőben praktizáló felnőtt háziorvosok           
rendelési idő módosítási kérelme 
 

Dr. Viczián Edit a 39. sz. és dr. Rácz Rozália a 38. sz. felnőtt háziorvosi körzet                
háziorvosai pénteki rendelési idejük módosítása tárgyában nyújtottak be kérelmet. 

A kérelem értelmében 2020. április 1-től dr. Rácz Rozália minden pénteken délutáni            
rendelési időben, 15 és 19 óra között, dr. Viczián Edit pedig minden pénteken délelőtti              
rendelési időben, 8 és 12 óra között biztosítaná a lakosok ellátását. A rendelési idő              
módosításával a betegek folyamatos ellátása továbbra is biztosított. 
 

 



Dr. Rácz Rozália esetében a kérelem az alábbi módosításra terjed ki: 
 

Jelenlegi rendelési idő Módosítást követő rendelési idő 

Hétfő: 16-20 Hétfő: 16-20 

Kedd: 8-12 Kedd: 8-12 

Szerda: 16-20 Szerda: 16-20 

Csütörtök: 8-12 Csütörtök: 8-12 

Péntek páratlan hét: 15-19 
Péntek páros hét: 8-12 

Péntek páros és páratlan hét: 15-19 
  

  
Dr. Viczián Edit esetében a kérelem az alábbi módosításra terjed ki: 
 

Jelenlegi rendelési idő Módosítást követő rendelési idő 

Hétfő: 16-20 Hétfő: 16-20 

Kedd: 8-12 Kedd: 8-12 

Szerda: 16-20 Szerda: 16-20 

Csütörtök: 8-12 Csütörtök: 8-12 

Péntek páratlan hét: 15-19 
Péntek páros hét: 8-12 

Péntek páros és páratlan hét: 8-12 
  

  
A fentiek alapján kérem a tisztelt Bizottságot, hogy szíveskedjen a kérelmet           

megtárgyalni és a határozati javaslatokat elfogadni. 
 
Budapest, 2020. február 21. 
 

 dr. László Imre polgármester 
megbízásából 

 
 
 

Győrffyné Molnár Ilona 
igazgató 

 


