
Az adatszolgáltatás a hivatalos
statisztikáról szóló 2016. évi CLV.

törvény 24. és 26. §-a alapján
kötelező.

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL
Nyilvántartási szám:

1019
AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS ÁLLÁS- ÉS LÉTSZÁMKIMUTATÁSA

 2020. december 31-ei állapot szerint

Adatszolgáltatók: valamennyi egészségügyi szolgáltató,
költségvetési intézmény, szervezet, egészségügyi
szolgáltatást nyújtó települési önkormányzat

Az adatszolgáltatás statisztikai célra történik.
Az adatszolgáltatás elmulasztása, illetve a hamis
adatszolgáltatás a hivatalos statisztikáról szóló

2016. évi CLV. törvény 32-33. §-a alapján közigazgatási
bírság kiszabását vonhatja maga után.

Az adatszolgáltatás a Stt. felhatalmazása alapján kiadott Országos Statisztikai Adatfelvételi Programról szóló Korm.
rendelet alapján történik.

Törzsszám: 23654758 Statisztikai főtevékenység: 8622 Megye: 13

Neve: "Dr. Juhász" Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társaság

Címe: 2051 Biatorbágy,MEGGYFA U 6

Egészségügyi tevékenységet végzők száma:
(1 fős vállalkozás esetén önmagát is beleértve.) 1-nél több fős adatszolgáltató

Adatszolgáltató típusa: 30 Háziorvosi ellátást nyújtó (felnőtt, gyerek)

Ha egyéb (90), akkor
kérjük nevezze meg:

Beérkezési határidő: 2021.02.15

Beküldés módja: a KSH ELEKTRA rendszerén keresztül http://elektra.ksh.hu

Kapcsolat: www.ksh.hu → Adatszolgáltatóinknak → Nyomtatványok → Munkatársak elérhetőségei

A kitöltéssel és adattovábbítással kapcsolatos kérdéseit az alábbi telefonszámon teheti fel:

KSH-ELEKTRA ügyfélszolgálat telefonszáma: 80/200-766

elérése a honlapon: https://kapcsolat.ksh.hu/ContactCenter/

A kérdőívet jóváhagyó vezető adatai
neve beosztása telefonszáma e-mail címe

Dr. Juhász Zsuzsanna Éva ügyvezető +36209355385 drjhaszzs@freemail.hu

A kitöltő adatai
neve beosztása telefonszáma e-mail címe

Dr. Juhász Zsuzsanna Éva ügyvezető +36209355385 drjhaszzs@freemail.hu

Megjegyzés

A kérdőív kitöltésére fordított idő: perc45

Köszönjük az együttműködésüket!
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Hányan végeznek a megadott település / funkció kód alatt
összesen tevékenységet:
(1 fős vállalkozás esetén önmagát is beleértve.)

1-nél több fős adatszolgáltató

1.sz. kimutatás "A" tábla

Működési hely: Biatorbágy Település azonosító: 0889

Kormányzati funkció
neve: Háziorvosi alapellátás kormányzati funkció

kódja: 072111

Az egészségügyi ellátás állás- és létszámkimutatása munkaköri csoportok szerint
 2020. december 31-ei állapot szerint

A részfoglalkozású állások esetében ('g' ill. 'h' oszlop) a nem teljes munkaidejű órákat állássá kell átszámítani: állás = heti óra/40 vagy heti óra/36.

Ha C=D+E+G+H akkor minden állás be van töltve, ha kisebb akkor több állás van betöltve, mint amennyi szükséges, ha nagyobb akkor üres (betöltetlen) állás keletkezik.

Sor-
szá
m

Munkaköri csoport
Működéshez

szükséges állások
száma (2 tizedes

pontosság)

Betöltött fő- és időszaki főfoglalkozású
állások száma Betöltött részfoglalkozású állások száma Részfoglalkozású

természetes
személyek számaalkalmazottak

 (egész szám)
vállalkozók

 (egész szám)
alkalmazottak

 (2 tizedes pontosság)
vállalkozók

 (2 tizedes pontosság)

a b c d e g h n

01 Orvosi 1,00 2

02 Gyógyszerészi végzettségű

03 Egyéb egyetemi végzettségű

04

Szakdolgozó

főiskolai
végzettségű

05 egyéb szakképzett 3,00 3

06 együtt 3,00 3

07 Gazdasági, műszaki, ügyviteli

08 Kisegítő (fizikai)

09 Összesen (01+02+03+04+05+07+08) 4,00 5
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1.sz. kimutatás "B" tábla

Településazonosító: 0889 Működési hely: Biatorbágy

kormányzati funkció
kódja: 072111 kormányzati funkció

neve: Háziorvosi alapellátás

Az egészségügyi ellátás szakdolgozói állás- és létszámkimutatása (1/A kimutatáson a 6.sor) munkakörönként 2020. december 31-ei állapot szerint

A részfoglalkozású állások esetében ('g' ill. 'h' oszlop) a nem teljes munkaidejű órákat állássá kell átszámítani: állás = heti óra/40 vagy heti óra/36.

Kód Szakdolgozói munkakörök

Működéshez
szükséges

állások
száma

(2 tizedes)

Betöltött fő- és időszaki
főfoglalkozású állások

száma

Betöltött
részfoglalkozású állások

száma

Részfoglal-
kozású

természete
s

személyek
száma

Természetes
személyek-

ből
nyugdíjasok

létszáma

Egészségügyi
szakképesítettek száma Munkakörr

e előírt
szakképesí
-téssel bíralkalmazottak

 (egész)
vállalkozók

 (egész)
alkalmazottak

 (2 tizedes)
vállalkozók
 (2 tizedes) főiskolai egyéb

a b c d e g h n p q r s

080 Csecsemő- és gyermekápoló 3,00 3

999 Összesen 3,00 3
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2.sz. kimutatás

Településazonosító: 0889 Működési hely: Biatorbágy

kormányzati funkció
kódja: 072111 kormányzati funkció

neve: Háziorvosi alapellátás

A 2. sz. kimutatást csak akkor töltse ki, ha a kormányzati funkció fekvő- vagy járóbeteg szakellátást jelent. (kódok: 073110, 073120, 073210, 073220, 073130, 073230,
073410, 073420, 094100, 094200, 072210, 072220, 072230, 072240, 073160, 072313, 074012)

A fekvő- és járóbeteg-szakellátás orvosi és szakdolgozói állás- és létszámkimutatása munkahely szerint 2020. december 31-ei állapot szerint

Kód Munkahely (osztály-szakrendelés)

Összes orvosi állások száma
A főfoglalkozású

orvosok közül
szakképesítéssel
rendelkezők (fő)

Összes szakdolgozói állások száma

működéshez
szükséges
 (2 tizedes
pontosság)

betöltött működéshez
szükséges
 (2 tizedes
pontosság)

betöltött

alkalmazottak
 (2 tizedes)

vállalkozók
 (2 tizedes)

alkalmazottak
 (2 tizedes)

vállalkozók
 (2 tizedes)

a c d e f i j k l

999 Összesen
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Az adatszolgáltatás a hivatalos
statisztikáról szóló 2016. évi CLV.

törvény 24. és 26. §-a alapján
kötelező.

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL
Nyilvántartási szám:

1021
JELENTÉS A HÁZIORVOSOK ÉS HÁZI GYERMEKORVOSOK TEVÉKENYSÉGÉRŐL

2020

Adatszolgáltatók: háziorvosi és házi gyermekorvosi
tevékenységet végző orvosok

Az adatszolgáltatás statisztikai célra történik.
Az adatszolgáltatás elmulasztása, illetve a hamis

adatszolgáltatás a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi
CLV. törvény 32-33. §-a alapján közigazgatási bírság

kiszabását vonhatja maga után.

Az adatszolgáltatás a Stt. felhatalmazása alapján kiadott Országos Statisztikai Adatfelvételi Programról szóló Korm.
rendelet alapján történik.

Törzsszám: 23654758 Statisztikai főtevékenység: 8622 Megye: 13

Neve: "Dr. Juhász" Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társaság

Címe: 2051 Biatorbágy,MEGGYFA U 6

Az NEAK által használt Háziorvosi Szolgálati Kód (HSZKOD) 130095199

Több praxissal rendelkező gazdasági szervezet esetén információért kérem kattintson ide!

Beérkezési határidő: 2021.02.15

Beküldés módja: a KSH ELEKTRA rendszerén keresztül https://elektra.ksh.hu

Kapcsolat: www.ksh.hu → Adatszolgáltatóinknak → Nyomtatványok → Munkatársak elérhetőségei

A kitöltéssel és adattovábbítással kapcsolatos kérdéseit az alábbi telefonszámon vagy e-mail címen teheti fel:

KSH-ELEKTRA ügyfélszolgálat telefonszáma: 80/200-766

elérése a honlapon: https://kapcsolat.ksh.hu/ContactCenter/

A kérdőívet jóváhagyó vezető adatai
neve beosztása telefonszáma e-mail címe

Dr. Juhász Zsuzsanna Éva ügyvezető +36209355385 drjuhaszzs@freemail.hu

A kitöltő adatai
neve beosztása telefonszáma e-mail címe

Dr. Juhász Zsuzsanna Éva ügyvezető +36209355385 drjuhaszzs@freemail.hu

Megjegyzés

A kérdőív kitöltésére fordított idő: perc45

Köszönjük az együttműködésüket!
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1. A háziorvosi / házi gyermekorvosi szolgálat adatai év végi állapot szerint

1.
a) Az adatszolgáltató orvos neve: Dr. Juhász Zsuzsanna Éva

b) neme: 2-nő c) Pecsétszám: 39119

2.
Orvosi rendelő címe:

út
utca
tér

város
község2051 Biatorbágy Baross Gábor utca 13. hsz.

3. Háziorvosi szolgálat ágazati azonosítója: 130095119 Településazonosító: 0889 (A KSH tölti ki!)

(praxisszám)

4.

Saját praxis: a praxis jog birtokosa vagy TEK nélküli körzet esetében a praxis fenntartója által
alkalmazott, illetve főállású munkaviszonyban a praxis orvosa által ellátott praxis.
(Ha a háziorvos / házi gyermekorvos rendes évi szabadságát tölti, itt kell szerepeltetni,
még akkor is, ha más orvos szerződéssel helyettesíti.)

Helyettesítésben ellátott praxis:
– A praxisnak van jogi állományi létszámban lévő háziorvosa / házi gyermekorvosa, de
valamilyen okból hosszabb-rövidebb ideig távol van, (pl.: szülési szabadságon, gyesen van,
tartósan beteg, nyugdíjba vonulása előtti felmentési idejét tölti), és ez idő alatt más orvos/ok
helyettesíti/k.

 – A praxisnak nincs jogi állományban lévő háziorvosa / házi gyermekorvosa (mert távozott,
nyugdíjba ment, meghalt), de a praxishoz bejelentkezett lakosokat más orvos/ok valamilyen
szerződés alapján ellátja/k.

1(1)

(2)

(3)

A praxisnak mióta nincs háziorvosa / házi gyermekorvosa

(azaz 3-as válasz esetén)? év hó naptól

5.
A helyettesítő orvos a helyettesítést

− teljes munkaidőben végzi
− részmunkaidőben végzi

(1)
(2)

6.

A háziorvosi / házi gyermekorvosi szolgálatot kik részére szervezték?

− felnőttek részére
− felnőttek és gyermekek részére
− csak gyermekek részére

(1)
(2)
(3)

3

7.

A háziorvos / házi gyermekorvos

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

− szabadfoglalkozás keretében
− egyéni egészségügyi vállalkozóként
− társas vállalkozás tagjaként
− közalkalmazotti jogviszonyban
− munkaviszonyban
− közszolgálati jogviszonyban, kormányzati szolgálati jogviszonyban
− szolgálati jogviszonyban
− egyéni cég tagjaként
látja el feladatait.

3
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8. A háziorvosnak / házi gyermekorvosnak területi ellátási kötelezettsége 1van (1) – nincs (2)

9.

Amennyiben van területi ellátási kötelezettsége, kivel áll szerződésben?
– önkormányzattal, önkormányzati társulással kötötte szerződését
– önkormányzati feladatokat ellátó egészségügyi intézménnyel kötötte szerződését
vagy alkalmazott
– egyéb központi költségvetési intézménynél kötött szerződést, vagy alkalmazott

(1)

(2)
(3) 1

10
.

További település hozzáadásához kattintson az alábbi mezőbe,
majd a sor elején látható zöld nyíl gombra!

Amennyiben a háziorvos / házi gyermekorvos több település lakosait látja el, kérem sorolja fel a településeket:
Ha a településen orvosi rendelő is működik, akkor ezt a település neve mögötti kódkockában jelölje be!

orvosi rendelő

Település irányítószáma

11
.

A praxis ügyeleti szolgáltatásának formája

a) Hétköznap (rendelési időn kívül) a háziorvosi / házi gyermekorvosi praxisban
a betegek ellátásának szervezési módja

1) központi ügyelet (20) 20

2) összevont háziorvosi ügyelet

a) változó telephelyű ügyelet (11)

b) azonos telephelyű ügyelet (12)

b) Hétvégén és ünnepnapokon háziorvosi / házi gyermekorvosi praxisban
a betegek ellátásának szervezési módja

1) központi ügyelet (20) 20

2) összevont háziorvosi ügyelet

a) változó telephelyű ügyelet (11)

b) azonos telephelyű ügyelet (12)

12
.

A háziorvosi betegforgalmi tevékenység jelentéséhez használt program

azonosítója (szoftver neve): 12 Magic Háziorvosi Rendszer

verziószáma:

egyéb szoftver neve:
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2. Bejelentkezett lakosok száma
(A korcsoportos besorolásnál a december 31-én betöltött életkort kell figyelembe venni.)

Sor-
szám

A háziorvosi / házi gyermekorvosi praxishoz
bejelentkezett lakosok száma december 31-én

Férfi Nő Összesen

a b c

1 0–11 hónapos 20 14 34

2 12 hónapos – 4 éves 163 153 316

3 5–14 éves 436 373 809

4 15–18 éves 117 108 225

5 Csecsemők és gyermekek összesen 736 648 1 384

6 19–24 éves

7 25–34 éves

8 35–44 éves

9 45–54 éves

10 55–64 éves

11 65–74 éves

12 75 éves és idősebb

13 19 évesek és idősebbek összesen

14 Összesen (5+13 sorok összege) 736 648 1 384

3. Forgalmi adatok
(Minden praxisról ki kell tölteni a munkanapló és az ambuláns napló adatai alapján.)

Sor-
szám Megnevezés

Összesen

a

1. Rendelőben ellátott esetek (praxis betegei + ambuláns betegek) 7 328

2. Rendelőn kívüli ellátások száma (eset) 12

3. Fekvőbeteg gyógyintézetbe utalások száma (eset) 15

4. Szakrendelésre utalások (eset)
a diagnosztika (EKG, labor, képalkotó) 85

b egyéb 35
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4. A praxisban foglalkoztatott ápoló(k) tevékenysége
(Csak a háziorvosi szolgálatokra, azaz a felnőttek részére szervezett és a vegyes praxisokra –

felnőttek és gyermekek részére szervezett – kell kitölteni.)

Sor-
szám Megnevezés Összesen

1. Tárgyév december 31-én a háziorvosi szolgálathoz tartozó szakápoló(k) / ápoló(k) száma

2.

Az ápoló(k) tevékenysége

1. Ápolási esetek száma

a) Alapápolás

b) Kezelési ápolás

c) Gondozás

d) Egyéb ápolási tevékenységek

e) Összesen: (a+b+c+d)

2. Ápolási esetek száma az ápolási tevékenység helyszíne szerint

a) rendelőben történő ellátások száma

b) rendelőn kívül történő ellátások száma

c) Összesen: (a+b)
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