
A minőségi szolgáltatást nyújtó 
szakrendelők számára elengedhetetlen 
röntgendigitalizálásról Tóth Józsefet, a 
Budapest XVII. kerületének járóbeteg-

szakellátást nyújtó HT Medical Center 
Kft . ügyvezető igazgatóját kérdeztük.

– Igazgató úr, hogyan vezetett az út a Me-
dicor külföldi kórházi beruházásaitól a XVII. 
kerületi járóbeteg-ellátáshoz?
– Pályakezdőként a Medicor Röntgen Mű-
vekhez kerültem. Közel tíz évet külföldön, 
tartós kiküldöttként töltöttem, ennek során 
40 új kórházi és 80 kórházi rekonstrukciós 
beruházásban vettem részt. Szerte a nagy-
világban azt láttam, hogy az egészség-
ügyet lehet jobban szervezni és működ-
tetni, mint itthon megszoktuk. Tekintettel 
arra, hogy Budapest XVII. kerületében, 
Rákosmentén nőttem fel és azóta is itt élek, 
belülről ismertem a kerület összes gondját, 
baját. A városrész központjában üzemelő 
szakrendelőt 1973-ban helyezték üzembe, 
tehát a kilencvenes évek elejére elhaszná-
lódott. Az egészségügyi szolgáltatásban a 
hetvenes évek közepe óta sem területben, 
sem óraszámban, sem szolgáltatási körben 
nem bővítették a helyi szakrendelőt. A ke-
rületben nem található kórház, a kistarcsai 
kórház és a Bajcsy Kórház egyaránt 9-10 ki-
lométerre fekszik. Ezért vágtunk bele 1995-
ben egy saját tulajdonunkban lévő, OEP-
fi nanszírozott szakrendelő kialakításába.

– Mekkora ellátási körzetért felelősek?
– Amikor a kerületi szakrendelőt 1973-ban 
megnyitották, a kerület állandó lakosai-
nak száma alig érte el az 50 ezret. Ma több 
mint 85 ezren élnek a XVII. kerületben. 

A nyolcvanas években felépült Budapest 
egyik legnagyobb lakótelepe, és a főváros 
legnagyobb kiterjedésű, 54 négyzetkilo-
méteres kerületében a mezőgazdasági 
területek átminősítése ma is folyamatosan 
zajlik, újabb és újabb lakóparkok jönnek 
létre. Ecser, Pécel és Maglód szinte össze-
épült a kerülettel, így közvetlen környeze-
tünkben 115-120 ezer lakos található, ami 
már egy megyei jogú város nagyságrend-
je. Kórház nélkül.

– Ezért tűnt 1995-ben jó üzleti ötletnek egy 
új szakrendelő megvalósítása?
– Világszerte több mint száz kórház építé-
sében vettem részt, sok mindent láttam, 
és lokálpatrióta szempontjaimon túl üz-
letileg is megvalósíthatónak tartottam az 
ötletet. Nemzetközi tapasztalataimat, a 
kórháztervezőkkel, beszállítókkal, keres-
kedőkkel való kapcsolatokat felhasználva, 
ezekre építve, a kerületi lakosság javára 
született meg a teljes körű járóbeteg szak-
rendelő létrehozásának ötlete 14 évvel 

ezelőtt. Nyolc hónap alatt elkészültünk a 
generálkivitelezéssel, és az igazi kihívást az 
OEP, az ÁNTSZ, az Egészségügyi Minisztéri-
um és a Fővárosi Közgyűlés Egészségügyi 
Bizottsága engedélyeinek megszerzése, 
illetve az intézmény fi nanszírozási befo-
gadása jelentette. A HT Medical Center 
Kft.-t 1995 júniusában alapítottuk, az első 
fi nanszírozott beteget 1997. július elsején 
tudtuk fogadni.

– Mennyire komplex intézményt sikerült ki-
építeni az elmúlt 13 évben?
– Jelenleg 22 szakma működik intézmé-
nyünkben, amelyből a fogászat kivételével 
valamennyi OEP-fi nanszírozottan érhető el 
a XVII. kerület lakossága számára. Az egy-
napos sebészeti ellátásban kórházi part-
nerünk a 9 kilométerre, tehát mindössze 
6-8 perces útra lévő kistarcsai Flór Ferenc 
Kórház, a többi szakmában pedig a Sem-
melweis Egyetem, az Uzsoki Kórház, a Baj-
csy Kórház és számos más intézmény áll a 
magasabb progresszivitási szinteken. Az 
agglomerációs települések, Ecser, Pécel és 
Maglód polgármesterei megkerestek azzal, 
hogy szeretnék, ha lakosságuk hozzánk 
tartozhatna, tekintettel arra, hogy alapvető 
ellátási érdekről van szó. Ezt az ÁNTSZ át is 
vezette az engedélyünkben, ám a fi nanszí-
rozás területén nem történt semmilyen vál-
tozás. Jelenleg az OEP és az ÁNTSZ közös 
csapdájában vergődünk és peres úton pró-
bálunk érvényt szerezni az agglomerációs 
települések érdekeinek. Addig a kerületen 
kívüli lakosok térítés ellenében vehetik 
igénybe szolgáltatásainkat.

– Hogyan érintette a céget az elmúlt évek 
fi nanszírozási káosza?
– Megpróbálunk mindig előre menekülni, 
ezt bizonyítják az elmúlt évek fejlesztései is. 
1999-ben sok szakmával bővült a szolgál-
tatási kör. Osteoporosis Centrum lettünk, 
2001-ben emlőszűrő centrummá váltunk, 
és mi szűrjük a főváros keleti kerületeinek 
lakosságát, amelyhez egyébként jelentős 
röntgenfi lm- és vegyszerfelhasználás tár-
sult. 2003-ban egy előzetes pályázaton 
befogadást nyert egynapos sebészetünk, 
így a következő évre két, korszerű, steril 
klímával felszerelt műtőt hoztunk létre a 
hozzá tartozó ébredő és megfi gyelő helyi-
ségekkel, valamint az egyéb kiszolgáló lé-
tesítményekkel. Az elmúlt év végén beve-
zettük a kapszulás endoszkópiát, amelyet 
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0 Versenyhelyzetre várva 
ZÖLDI PÉTER

Tóth József

PÁLYAKÉP

Tóth József 1975-ben szerez röntgentechnikusi diplomát. Első munkahelye a Medicor 
Röntgen Művek, amelynél 1989-ig dolgozik. Egy évtizedet külföldi kórházi projektekben 
tölt el Nigériában, Jemenben, Kínában, Észak- és Dél-Amerikában. 1989-93 között  a Me-
dicor Röntgen Márkaszerviz Kft . többségi tulajdonosa és ügyvezetője. 1995-ben alapítja 
meg a HT Medical Center Kft .-t, és vásárolja meg a szakrendelőnek a mai napig helyet adó 
épületet. Angolul és németül beszél. Nős, felesége gyógytornászként aktívan részt vesz a 
cég működtetésében. Lánya végzős közgazdászhallgató Veszprémben, fi a a birminghami 
Aston Egyetemre jár nemzetközi üzleti kapcsolatok szakra. Szabadidejében rendszeresen 
teniszezik.



OEP-fi nanszírozás hiányában csak téríté-
ses magánellátásként vehetnek igénybe 
az érdekelődők. Idén pedig végrehajtot-
tuk a képalkotó diagnosztikai háttér digi-
talizálását. Próbálunk egyre több területet 
bevonni szolgáltatási körünkbe, és a meg-
lévő szolgáltatásokat pedig egyre költség-
hatékonyabban üzemeltetni.

– Egy röntgentechnikusi végzettségű intéz-
ményvezetőnek az orvosi eszközök beszer-
zése során a technológiai tökéletesség vagy 
a berendezés ára a fontosabb?
– Számomra az a legfontosabb szempont, 
hogy megfelelő árért a megfelelő értéket 
kapjuk, úgy, hogy a kor követelményei 
szerinti technikai színvonalat részesítjük 
előnyben. A fi nanszírozás lehetetlensége 
miatt nem tudjuk mindig a legtökélete-
sebb technológiát beszerezni, de minden 
esetben erre törekszünk.

– Kellett-e kompromisszumot kötni a képal-
kotó diagnosztika digitalizálása során?
– Régi vágyam volt a képalkotó diagnosz-
tika teljes körű digitalizálása, de ez min-
den törekvésem ellenére elérhetetlen volt 
számunkra. Szerencsére a Közép-Magyar-
országi Operatív Programban nyílt egy 
pályázati lehetőség környezetközpontú 
technológiák bevezetésére. A teljesen di-
gitális eszközök megvásárlására még így 
sem nyílt lehetőség, de a foszforlemezes 
digitális technológia elérhető közelségbe 
került a pályázattal.

– Röntgenszakemberként miért éppen a 
Carestream megoldásait választotta?
– Régóta fi gyelem a piacot. Gyakori láto-
gatója voltam a chicagói RSNA és a bécsi 
ECR Kongresszusnak. Korábban Kodak 

Daylight fi lmet használtunk a mammográ-
fi a területén, tehát jó együttműködésünk 
alakult ki a forgalmazó Medimat Kft.-vel. 
Így nem kellett nagyon győzködni a velük 
való együttműködésről. Egy átlagos intéz-

ményi vezetőnél én talán egy kicsit felké-
szültebb vagyok ezen a területen, hiszen 
fi atal korom óta a röntgentechnológiával 
foglalkoztam.

– Melyek voltak azok az apróságok, amelyek 
meggyőzték?
– Régi, személyes, baráti kapcsolatot 
ápolunk a céggel, és ők az igényeinkhez, 
legyen szó szállítási határidőről, vagy fi -
nanszírozásról, mindig is rugalmasan al-
kalmazkodtak. A röntgenrendszerek isme-
rő szakemberek számára ma egyértelmű, 
hogy a különböző szállítók gépeinek bel-
seje sok esetben egy és ugyanaz, a szoft-
veres lehetőségek, az üzleti szolgáltatás 
és a szállítóval való kapcsolat minősége 
különbözteti meg az egyes gyártókat egy-
mástól.

– Hány éves megtérüléssel számolnak a kép-
alkotó diagnosztika digitalizálása kapcsán?
– Úgy, hogy az addicionális előnyöket, 
tehát a jobb képminőséget, a szélesebb 
körű képmanipulációt és a hatékonyabb 
munkafolyamatokat nem vettük számí-
tásba, hanem csak a megtakarított fi lmet, 
vegyszert és villamos energiát számszerű-
sítettük, 3,5–4 év megtérülést kaptunk. A 
környezetközpontú szemlélet megterem-
tése mellett fontos szempont volt a sokkal 
kevesebb helyet igénylő tárolás, és a fel-
vételek gyors visszakereshetősége. Mivel 
mi végezzük a kelet-pesti régió mammog-

ráfi ás szűrését, naponta száz feletti mam-
mográfi ás vizsgálatot végzünk, és egy 
átlagos napon több tucat hagyományos 
röntgenfelvétel keletkezik. A megfelelő le-
letezéshez két munkaállomást helyeztünk 

üzembe kiváló öt megapixeles felbontá-
sú monitorokkal, és az összes képalkotó 
diagnosztikai modalitást, így az ultrahan-
got is, rácsatlakoztattunk a Carestream 14 
terabájt kapacitású PACS-rendszerére. Ma 
olyan minőségű diagnosztikai rendszer 
működik nálunk, egy 22 szakmás járóbe-
teg-szakellátó helyen, amelyre néhány 
éve a nagy egyetemi központok gondolni 
sem mertek.

– Milyen célokat tűztek ki a következő 
évekre?
– Ma a legfőbb célunk a túlélés. Ha ez si-
kerül, akkor természetesen továbblépünk. 
Intézményünk gazdasági társaságként 
működik. Egy gazdasági társaságnak két 
alapvető célja lehet: a növekedésre való 
folyamatos törekvés és a profi tmaximalizá-
lás. A jelenlegi fi nanszírozási rendszerben 
a folyamatos növekedésre való törekvést 
a korábbi TVK, a mostani EMAFT teljes 
mértékben lehetetlenné teszi. A profi tma-
ximalizálás a bevételi oldal jelentős bizony-
talanságai, a lebegő pont-forintérték miatt 
nem biztosítható. Csak abban reményked-
hetünk, hogy bizonyos korlátok leomla-
nak, versenyhelyzet jön létre, amelynek 
első számú haszonélvezője a beteg lesz, 
és a szolgáltatók közötti verseny a jobb, 
magasabb minőségű szolgáltatás irányába 
hat. Mi egyáltalán nem félünk a versenytől 
– amennyiben a játékszabályok egyenlő 
esélyeket biztosítanak.
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A DirectView Elite CR foszforlemezes 
kiolvasó munka közben

Leletező munkaállomás




