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het sor. (Ez utóbbi nézet esetén kérdé-
ses, hogy alkalmazotti jogviszonyban az
ügyeleti szolgálat kapcsán a napi mun-
kaidőkorlátra vonatkozó szabály hogyan
tartható be, és jogszerű-e az olyan ügye-
leti beosztás, amelynek keretében a
munkajogi szabályok megsértésre kerül-
nek.)

A másik kérdéskör, hogy a szabadfog-
lalkozású szerződés takarhat-e leplezett
módon alkalmazotti foglalkoztatást. Er-
re utalhat, ha a szabadfoglalkozású jog-
viszonyt létesítő szerződésbe alkalma-
zotti elemek kerülnek, például belefog-
lalják a szabadság kérdését, a Kjt. pótlé-
kokra vonatkozó rendelkezéseit, a 13 ha-
vi juttatást. Ebben az esetben a szerző-
dés, noha az elnevezés alapján szabad-
foglalkozású jogviszonyra vonatkozna,
mégis egy alkalmazotti jogviszonyt ta-
kar. Álláspontom szerint szabadon vá-
lasztható a 

szabadfoglalkozású jogviszonyra vo-
natkozó szerződés akkor, ha valóban a
jogállási törvényben előírt tartalmi ele-
meket és a polgári törvénykönyv megbí-
zásra vonatkozó rendelkezésének meg-
felelő elemeket tartalmaz. Arra nincs le-
hetőség, hogy alkalmazotti elemekkel,
alkalmazotti munkakörülményekre vo-
natkozó szerződést szabadfoglalkozású

szerződésnek minősítsünk, mert ezzel
leplezett szerződést kötünk. Ha a polgá-
ri jogi megbízási szabadfoglalkozású
szerződés megkötésében állapodunk
meg, tudomásul kell vennünk, hogy
csak polgári jogi tartalmi elemeket sza-
bályozhatunk a szerződésben, az alkal-
mazotti kedvezményeket el kell felejte-
nünk.

Összegezve: álláspontom szerint ága-
zatunkban a jogállási törvény lehetősé-
get biztosít szabadfoglalkozású jogvi-
szony létesítésére, így ezen szerződés
nem minősül színlelt szerződésnek, csu-
pán arra kell figyelni, hogy a szerződés-
ben meghatározott feladat ne tartozzék
az érintett dolgozó munkakörébe, illető-
leg ez a szerződés valóban polgári jogi
tartalmi elemeket tartalmazzon.

Magam nem osztom azt az álláspon-
tot, mely szerint a szabadfoglalkozású
szerződés, mivel ugyanolyan feltételeket
mutat sok esetben, mint az alkalmazotti
jogviszony (rögzíteni kell az egészség-
ügyi tevékenység mértékét, a feladat el-
látásának a helyét), ezért ez színlelt szer-
ződés. Az ezen álláspontot képviselők
vélhetően nem veszik figyelembe a jogál-
lási törvényt, illetőleg a munkaügyi el-
lenőrzésről szóló irányelvben foglalta-
kat, amelyek egyértelműen a jogszabály

által biztosított szabad szerződési forma
megválasztása körébe sorolják e szabad-
foglalkozású jogviszonyt.

Közreműködői szerződések
A vita középpontjában állnak az úgyne-
vezett közreműködői szerződések. Jól
tudjuk, hogy az egészségügyi ügyeleti
feladatellátásnak igen jelentős részét –
több mint egyharmadát – közreműködői
szerződés keretében látják el, és ez a
szerződéses forma megjelenik a szak-
rendelések körében is. Az ügyeleti köz-
reműködői szerződések fenntartásának
indoka részben a szakemberhiány, az
alacsony alkalmazotti díjazás, valamint
az alkalmazottakra vonatkozó napi 12
órás és a heti 48 órás elrendelhető mun-
kaidőkorlát.

E körben nem hagyható figyelmen kí-
vül, hogy a közreműködői szerződések
megkötésére hazai speciális jogszabályi
rendelkezések vonatkoznak. Azaz nem
csupán a polgári jog megbízásra vonat-
kozó szabályai kerülnek alkalmazásra,
hanem speciális ágazati szabályok, mint
például a működési engedélyezési eljá-
rásról szóló 96/2003. (VII. 15.) kormány-
rendelet vagy a 43/2003. (VII. 29.) ESZC-
SM-rendelet, amely a közreműködői
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Mátyásföld szívében csodá-
latosan felújított épületben,
szinte nyugat-európai körülmé-
nyek között működnek. Ho-
gyan sikerült ezt elérni?
Elsősorban az érdekeltek ösz-
szefogásával. A nyolcvanas
években kialakított nagy, regio-
nális kórház-rendelőintézeti
egységeknek szakmailag szám-
talan előnye volt, de gazdasági-
lag számunkra hátrányos volt.
A távoli kórház gazdasági
gondjai miatt a rendelőintézet
hátrányos helyzetbe került.
Persze, ha én lettem volna a
Péterfy főigazgatója, és fölte-
szik a kérdést, hogy holnap
üzemeljen-e az intenzív osz-
tály, vagy adjak pénzt a XVI.
kerületi rendelőintézet tetejé-
nek javítására, nyilvánvaló lett
volna, hogy az előbbit válasz-
tom. Ezért a rendszerváltás óta
törekedtünk a gazdasági és jogi
önállóságra, a szakmailag
együttműködés fenntartása
mellett. Az önkormányzatot,
mint a járóbeteg ellátásért felelős szer-
vet, egy évtizeden keresztül győzködtük.
Ők azonban sokáig féltek a feladattól.
Végül 2003-ban az önkormányzat átvette
a szakellátást, bizonyos feltételekkel.
Egyrészt működési költségeinket saját
bevételeinkből fedezzük, működési tá-
mogatást nem kapunk. Másrészt az ön-
kormányzat vállalja az épület teljes körű
felújítását, harmadrészt a szükséges mű-
szerfejlesztésekhez pályázati támogatást
nyújt.

Sikerült teljesíteni a feltételeket?
Az intézmény saját maga fedezi műkö-
dési költségeit. Az önkormányzat kiváló-
an teljesítette vállalását, felújította és át-
építette a rendelőintézetet. Sikerült meg-
győzni a képviselőket arról, hogy az

egészségügyi ellátásnak meghatározó
szerepe van a lakosság életminőségének
növelésében. A kerületben az egészség-
ügy kérdését prioritásként kezelik, és
ennek megfelelően áldoztak a szakellá-
tásra. Nyertünk három pályázatot is: új
röntgen készüléket kaptunk a régi, 25
éves röntgen helyett, új sebészeti műtőt

hoztunk létre, illetve új eszközöket ka-
pott a sebészet, a fül-orr-gégészet, az
urológia és a nőgyógyászat is. A kor mi-
nimális színvonalának megfelelő beren-
dezéseink vannak. Ez nem olyan rossz
dolog Magyarországon, eddig ugyanis
elég messze voltunk még a minimális
színvonaltól is.

Végeztek informatikai fejlesztéseket is?
Mi korán kezdtük az informatikát. Első-
ként, több mint egy évtizede négy 486-os
gépet vettünk, lassan továbbfejlődtünk,
kiépítettük az informatikai hálózatot. Az
intézményen belül kialakult az informa-
tikai kultúra, kialakult a szoftverháttér,
hogy áttekinthetőbben és gazdaságosab-
ban tudjunk működni. Akkor, a romos
épületben már fejlett informatikai rend-

szer működött. Az átépítés során jelen-
tős informatikai fejlesztéseket végez-
tünk, pályázati pénzekből és önkor-
mányzati támogatással nagy teljesítmé-
nyű, strukturált hálózat alakítottunk ki.
Talán ennek köszönhető, hogy megfelelő
a humán erőforrás ellátottságunk is,
mert alapvető szempont, hogy milyen
körülmények között, milyen szellemben
töltjük el az intézetben a munkaidőt. A
mi munkaszellemünk lényegesen külön-
bözik a betegellátásban, a beteggel való
kapcsolattartásban az elmúlt évtizedek-
ben tapasztalttól.

Milyen tekintetben?
Ez a szakrendelő már egyáltalán nem
ugyanaz, mint másfél évtizede volt. Ma
már igazi szakellátással foglalkozunk.
Az új orvosi generáció már képzett,
nyelveket beszél, irodalmat ismer, a
szakmával foglalkozik: az ideggyógy-
ászat tényleg az ideggyógyászattal, a
szemészet tényleg a szemészettel. A
szakmai színvonal fenntartása érdeké-
ben a Péterfyvel kidolgoztuk a forgó-
rendszer koncepciót. Részállású szak-
orvosaink vannak. Például a kardioló-
gián két állásom van, azt nyolc orvos
látja el. A Péterfy kardiológiai osztá-
lyáról Rónaszegi tanár úrral megegyez-
tem, hogy ők megkapják ezt a két he-
lyet. Az ottani kardiológusok húsz szá-
zalékig a XVI. kerületi szakrendelő, 80
százalékban pedig a Péterfy közalkal-
mazottai. Mindegyikük minden héten
egy napot rendel itt. Ha talál valakit,
beküldi a Péterfybe, ha ott hozzá XVI.
kerületi lakos jár, ide küldi kontrollra.
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Összefogás és innováció 
Új, digitális kiolvasó rendszert helyeztek
üzembe a budapesti XVI. kerületi szak-
rendelőben. A rendelőintézet igazgatójá-
val, dr. Várkonyi Ákossal összegeztük a
bevezetés hátterét és tapasztalatait.

Várkonyi Ákos 1968-
ben végez a Budapesti Or-
vostudományi Egyete-
men általános orvosként.

A Péterfy Sándor Utcai Kórházban dolgozik ideg-
gyógyászként, rövid ideig izotóp diagnosztikával
foglalkozik az idegsebészeten, majd a kórházon
belül működő XVI. kerületi szakorvosi rendelőinté-
zetbe kerül ideggyógyász szakorvosnak. A kilenc-
venes évek közepe óta intézetvezető főorvos.
2003-ban a szakrendelő önállósul, azóta igazgató,
de változatlanul rendel eredeti szakmájában. Nős,
egy fiúgyermeke van. 

P Á L Y A K É P

Dr. Várkonyi Ákos
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Ezért fontos szakmailag a rendelőinté-
zet számára a kórházhoz való kapcso-
lódás.

Úgy hallottuk, saját fejlesztésű elő-
jegyzési rendszer is működik Önöknél.
Hogyan sikerült ezt létrehozni?
A rendelőintézetben fejlesztett, elsősor-
ban rendszergazdánk által megvalósított
előjegyzési rendszer és betegirányító
rendszer elsősorban fejlett informatikai
kultúránk eredménye. Sokkal egysze-
rűbbé, pontosabbá és hatékonyabbá vá-
lik tőle a tevékenységünk. A központi
előjegyzési rendszerbe telefonon be le-
het jelentkezni, az orvos előre, pontosan
be tudja írni a beteget. A betegirányító
rendszer abban segít, hogy az épületen
belül ne vesszenek el a páciensek. Aki
belép a házba, kap egy számot. Az orvos
látja, hogy az előjegyzett páciens megje-
lent a házban. A páciens a rendelő előtt
vár, és ha a száma megjelenik a kijelzőn,
bemehet a szobába. Ha az egyik szak-
rendelő átküldi a beteget egy másik
szakrendelésre, ugyanazzal a számmal
megy tovább. Az orvos ura a rendszer-
nek, nyugodt állapotok vannak a folyo-
són, ráadásul a sürgős eseteket soron kí-
vül be lehet hívni. Egyszerűen, minimá-
lis energiával lehet így rendet lehet tarta-

ni az intézményben. Rövid időn belül
egy női hang is automatikusan bemond-
ja majd a számokat, a monitorok alsó fe-
lén pedig a mi közleményeink, illetve a
reklámozók hirdetései futnak majd.

Miért döntöttek a diagnosztikai mo-
dalitások digitalizálása mellett?
A legfőbb motiváció a tüdőgondozó inté-
zet munkaszervezésének megoldatlansá-
ga volt. A vizsgálat során, a beteg megje-
lenésekor, össze kell hasonlítani a régi és
új felvételeket. A filmeket tároltuk, ezért
a kartonokat is tárolni kellett, és nem
tudtunk átállni az elektronikus betegada-
tokra. Nyilvánvaló volt, hogy a kartono-
zás elavult rendszer, de nem tudtam meg-
szüntetni. Tüdőgondozónk egy épületben
található a tüdőszűrővel, az onkológiai
gondozóval, valamint a bőr- és nemibeteg
gondozóval, de a tüdőszűrés fejlesztése
nélkül a kartonrendszer miatt nem tud-
tam kialakítani a központi betegirányítást
és előjegyzést. Az egyetlen megoldás a tü-
dőszűrő rendszer digitalizálása volt.

Mi a véleménye az üzembe helyezett
megoldásról?
Nem az én tisztem a szakmai vélemény-
alkotás, erről Babiszky főorvos asszonyt
kell megkérdezni. Meggyőzősédem vi-

szont, hogy a digitális technológia olyan
informatikai és szervezési többletet ad,
amellyel élni kell, amelyet használni
kell. A régi tüdőszűrő átalakítása ugyan
jelentős költséggel járt, de az üzemelte-
tés sokkal gazdaságosabb. Nincs film-
költség, megszűnt a környezetszennye-
zés, megszűntek a papír alapú adathor-

dozók, és a rendszerből olyan részletes
információkat lehet kinyerni, amelyek
segítenek az ellátás tervezésében. A köz-
ponti röntgen digitalizálása esetében el-
sősorban az anyagi szempont számított,
mivel korábban jelentős filmköltséggel
dolgoztunk.

Hogyan intézték a beszerzést?
Teljesen normális közbeszerzési eljá-
rást írtunk ki. A minőséget is rendkívül
fontos szempontnak tartottuk, de első-
sorban az ár számított. Nem csak azért,
mert anyagi eszközeink korlátozottak,
hanem azért is, mert végig kel gondol-
ni, hogy egy rendelőintézetben milyen
technológiát érdemes beruházni. Értel-
metlen a hatvanmilliós csúcstechnika
alkalmazása, mert mire technológiailag
elavul a rendszer, még a tizede sem
amortizálódik. Az eljárás kiírásakor
féltem attól, hogy a szűkös kereteink
miatt egyáltalán nem tudunk megol-
dást találni a digitalizálásra. Nagy meg-
könnyebbülést jelentett a Medimat
Kft., a Kodak magyarországi forgalma-
zója, mint fővállalkozó ajánlata. Olyan
csomagot ajánlottak, ami az anyagi le-
hetőségeinknek megfelelt, és szakmai
igényeinket is kielégítette. Elvárásaink-
ban nem csalatkoztunk. Olyan megol-
dás működik most nálunk, ami köve-
telményeknek teljes mértékben megfe-
lel, és optimálisan illeszkedik a kerüle-
ti adottságokhoz, a rendelőintézet for-
galmához.
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Dr. Babinszky Eleonóra főorvost, a tüdőgondozó vezetőjét a
rendszerrel kapcsolatos tapasztalatokról kérdeztük: 
Ellátási területünkön, a XVI. kerületben, Nagytarcsán és Csö-
mörön közel 100 ezer lakos található. Az új, digitális rendszer

tökéletes megoldás adminisztrációs feladataink csökkentésére. Három hónapja
folyik a tüdőszűrés az új rendszerrel, szépen, gördülékenyen. Ezalatt megszeret-
tem a rendszert. A felvétlek sokkal jobban értékelhetőek, több beállítási lehető-
ség adott, és gyorsabb az expozíció értékelése. Diagnosztikai le-
hetőségeink javultak, az egészen pici elváltozások is megfigyelhe-
tőek, kinagyíthatóak, illetve hosszabb távon is jobban tudjuk nyo-
mon követni az esetleges elváltozásokat. Korábban a felvétel csu-
pán néhány másodpercig tartott, de várni kellett az eredményre.
Most a foszforlemez kiolvasása eltart 2-3 percig, viszont a kiolva-
sást követően azonnal rendelkezésre áll a felvétel, így a leletezést,
korábbi felvételekkel való összehasonlítást rögtön el lehet kezde-
ni. A rendszert már tökéletesen beüzemeltük, a következő lépés
saját munkaszervezésünk korszerűsítése.

Hogyan zajlott a technikai megvalósítás? 
A beruházás keretében a rendelőintézetben a röntgenhez és a pár
utcával odébb lévő tüdőgondozóban lévő tüdőszűrő berendezés-
hez is digitális kiolvasó került. A Medimat Kft. volt a fővállalko-
zó, ők szállították a Kodak foszforlemezes kiolvasórendszereket,
az egyik alvállalkozó, a Medinstall Kft. végezte el a tüdőszűrő gép
mechanikai átalakítását és röntgentechnikai korszerűsítését. A Medimon Kft.
szállította a leletező és archiváló rendszert. Az átalakítás során igazi csapatmun-
kát tapasztaltunk, és azóta is tökéletesen meg vagyunk elégedve a rendszerrel, a
szállítók hozzáállásával és a szakmai támogatással.

Dr. Babinszky Eleonóra az új PACS rendszer mellett
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