
1781/2017. (XI. 7.) Korm. határozat a Budapesti Szent Ferenc Kórház fejlesztéséről, valamint az 

ehhez szükséges források biztosításáról 

hatályos: 2017.11.07 - 

A Kormány 

1. elkötelezett a kórházi infrastruktúra javítása, az egyházi egészségügyi fejlesztések iránt, ezért 

egyetért a Budapesti Szent Ferenc Kórház fejlesztéséhez szükséges beruházások megvalósításával, a 

Budapesti Szent Ferenc Kórházban komplex kardiológiai rehabilitációs szakkórház kialakításával; 

2. egyetért azzal, hogy az 1. pontban foglalt célok megvalósításához kötődő szakmai program 

kialakítása az Egészséges Budapest Program előkészítésével összehangolva végezhető el, ezért 

felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy ennek érdekében tegye meg a feladatkörébe tartozó 

intézkedéseket; 

Felelős: emberi erőforrások minisztere 

Határidő: folyamatos 

3. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy – az emberi erőforrások minisztere bevonásával – 

gondoskodjon az 1. pontban foglalt cél megvalósításához a Budapesti Szent Ferenc Kórház részére a 

2017. évben legfeljebb 119 481 600 forint; a 2018. évben legfeljebb 1 327 266 840 forint; a 2019. 

évben a központi költségvetés tervezése során legfeljebb 997 419 900 forint többletforrás 

rendelkezésre állásáról a 2017–2019. évi központi költségvetés XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma 

fejezetben; 

Felelős: nemzetgazdasági miniszter 

emberi erőforrások minisztere 

Határidő: a 2017. és a 2018. év vonatkozásában a felmerülés ütemében 

a 2019. évet érintően a központi költségvetés tervezése során 

4. az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 

337/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet 12/A. § (4) és (5) bekezdése szerinti jogkörében eljárva jóváhagyja 

az 1. melléklet szerinti előzetes kapacitásbefogadást – a 2018., illetve a 2019. finanszírozási évtől 

kezdődően – azzal, hogy a többletkapacitás-befogadás finanszírozási igénye nem ronthatja az 

Egészségbiztosítási Alapnak a Kormány által jóváhagyott költségvetési egyenlegét. 

1. melléklet az 1781/2017. (XI. 7.) Korm. határozathoz 

Budapesti Szent Ferenc Kórház 

Járóbeteg-szakellátás új szakma 

szakma-  

kód 
szakma 

szakorvosi 

óra 

nem 

szakorvosi 

óra 

többletkapacitásnak 

minősülő eszköz 

befogadása 

db pont/hó* 



7101 

Klinikai és 

mentálhigéniai 

szakpszichológia 

– 38 – –   

1800 Pszichiátria 2 – – –   

0113 Endokrinológia 4 – – –   

1400 
Reuma és 

mozgásszervi  
6 – – –   

5711 Gyógytorna – 12 – –   

0104 Gasztroenterológia 6 – – –   

Járóbeteg-szakellátás meglevő szakma bővítés 

0100 Belgyógyászat 26 – – –   

4000 Kardiológia 30 – – –   

4000 
Kardiológia 

EKG vizsgálatok 
10 – – –   

4000 
Kardiológia 

EKG monitorozás 
5 – – –   

4000 

Kardiológia 

Terheléses kardiológiai 

vizsgálatok 

15 – – –   

4003 
Kardiológiai 

rehabilitáció 
10 – – –   

0123 Diabetológia 6 – – –   

5100 
Röntgendiagnosztika 

és terápia 
4 – – –   

5301 
Ultrahang diagnosztika 

és terápia 
10 – – –   

5303 Echokardiográfia 20 – – –   

  Összesen 154 50       

* az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes 

szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 27/A. § (4) bekezdése alapján a mindenkor 



érvényes, egy kapacitás egységre jutó, szakma szerinti országos átlagos TVK érték alapján 

meghatározott volumen. 

szakma-  

kód 
szakma 

szakorvosi 

óra 

nem 

szakorvosi 

óra 

többletkapacitásnak 

minősülő eszköz 

befogadása 

db pont/hó 

5000 

J1 

Laboratóriumi 

diagnosztika 
    – – 634 000 

  

Budapesti Szent Ferenc Kórház 

Fekvőbeteg-szakellátás 

szakma- 

kód 
szakma 

aktív 

ágyszám 

krónikus 

ágyszám 

többletkapacitásnak 

minősülő eszköz 

befogadása 

db 
súlyszám/hó 

szorzó 

0100 Belgyógyászat 8 – – – 21,20 

4003 
Kardiológiai 

rehabilitáció 
– 27 – – 2,0 szorzó 

4003 

Kardiológiai 

rehabilitáció 

nappali ellátás 

– 
23 

beteglétszám 
– – 2,0 szorzó 

 


