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

11Adatszolgáltató típusa: Általános kórház, klinika

Ha egyéb (90), akkor
kérjük nevezze meg:

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

Köszönjük az együttműködésüket!
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Az adatszolgáltatás a hivatalos
statisztikáról szóló 2016. évi CLV.

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

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS ÁLLÁS- ÉS LÉTSZÁMKIMUTATÁSA
2017. 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: 15833954 Statisztikai főtevékenység: 8610 Megye: 04

Neve: BÉKÉS MEGYEI KÖZPONTI KÓRHÁZ

Címe: 5700 Gyula,Semmelweis utca 1.

Beérkezési határidő: 2018.02.15

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

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

KSH-ELEKTRA ügyfélszolgálat telefonszáma: 80/200-766

elérési útvonala: http://elektra.ksh.hu

A kérdőívet jóváhagyó vezető adatai

A kitöltő adatai

Megjegyzés

A kérdőív kitöltésére fordított idő: perc

Nyilvántartási szám:

1019

neve beosztása telefonszáma e-mail címe

dr. Becsei László főigazgató főo... 66/526-503 titkar@bmkk.eu

neve beosztása telefonszáma e-mail címe

Hack Gabriella osztályvezető 66/526-591 hospital@bmkk.eu

http://elektra.ksh.hu
http://elektra.ksh.hu


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

1-nél több fős adatszolgáltató
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1.sz. kimutatás "A" tábla

Az egészségügyi ellátás állás- és létszámkimutatása munkaköri csoportok szerint
2017. 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.

Működési hely: Gyula Település azonosító: 0503

Kormányzati funkció
neve: Foglalkozás-egészségügyi szakellátás kormányzati funkció

kódja: 074012

01 Orvosi

02 Gyógyszerészi végzettségű

03 Egyéb egyetemi végzettségű

04

Szakdolgozó

főiskolai végzettségű

05 egyéb szakképzett

06 együtt

07  Gazdasági, műszaki, ügyviteli

08  Kisegítő (fizikai)

Sor-
szám Munkaköri csoport

Működéshez
szükséges állások
száma (2 tizedes

pontosság)

Részfoglalkozású
természetes

személyek száma

a b c d e g h n

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

0,78 0,28 0,50 2

1,50 1 0,50 1

1,50 1 0,50 1

alkalmazottak
(egész szám)

vállalkozók
(egész szám)

alkalmazottak
(2 tizedes pontosság)

vállalkozók
(2 tizedes pontosság)
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09 Összesen (01+02+03+04+05+07+08) 2,28 1 0,78 0,50 3
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1.sz. kimutatás "B" tábla

Az egészségügyi ellátás szakdolgozói állás- és létszámkimutatása (1/A kimutatáson a 6.sor) munkakörönként 2017. 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.

Településazonosító: 0503 Működési hely: Gyula

kormányzati funkció
kódja: 074012 kormányzati funkció

neve: Foglalkozás-egészségügyi szakellátás

Kód Szakdolgozói munkakörök

Működéshez
szükséges

állások
száma

(2 tizedes)

Részfoglal-
kozású

természetes
személyek

száma

Természetes
személyek-

ből
nyugdíjasok

létszáma

Munkakörre
előírt

szakképesí-
téssel bír

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

050 Foglalkozás-eü.-i szakápoló 1,50 1 0,50 1 2 2

999 Összesen 1,50 1 0,50 1 2 2

Betöltött fő- és időszaki
főfoglalkozású állások

száma
Betöltött részfoglalkozású

állások száma
Egészségügyi

szakképesítettek száma

alkalmazottak
(egész)

vállalkozók
(egész)

alkalmazottak
(2 tizedes)

vállalkozók
(2 tizedes) főiskolai egyéb
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2.sz. kimutatás

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 2017. december 31-ei állapot szerint

Településazonosító: 0503 Működési hely: Gyula

kormányzati funkció
kódja: 074012 kormányzati funkció

neve: Foglalkozás-egészségügyi szakellátás

Kód Munkahely (osztály-szakrendelés)
A főfoglalkozású

orvosok közül
szakképesítéssel
rendelkezők (fő)

a c d e f i j k l

370 Foglalkozás-egészségügyi ellátás 0,78 0,28 0,50 1,50 1,50

999 Összesen 0,78 0,28 0,50 1,50 1,50

Összes orvosi állások száma Összes szakdolgozói állások száma

működéshez
szükséges
(2 tizedes

pontosság)

működéshez
szükséges
(2 tizedes

pontosság)

betöltött betöltött

alkalmazottak
(2 tizedes)

vállalkozók
(2 tizedes)

alkalmazottak
(2 tizedes)

vállalkozók
(2 tizedes)



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

1-nél több fős adatszolgáltató
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1.sz. kimutatás "A" tábla

Az egészségügyi ellátás állás- és létszámkimutatása munkaköri csoportok szerint
2017. 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.

Működési hely: Gyula Település azonosító: 0503

Kormányzati funkció
neve: Egészségügyi ápolás bentlakással kormányzati funkció

kódja: 073410

01 Orvosi

02 Gyógyszerészi végzettségű

03 Egyéb egyetemi végzettségű

04

Szakdolgozó

főiskolai végzettségű

05 egyéb szakképzett

06 együtt

07  Gazdasági, műszaki, ügyviteli

08  Kisegítő (fizikai)

Sor-
szám Munkaköri csoport

Működéshez
szükséges állások
száma (2 tizedes

pontosság)

Részfoglalkozású
természetes

személyek száma

a b c d e g h n

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

4,00 4

14,00 14

18,00 18

alkalmazottak
(egész szám)

vállalkozók
(egész szám)

alkalmazottak
(2 tizedes pontosság)

vállalkozók
(2 tizedes pontosság)
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09 Összesen (01+02+03+04+05+07+08) 18,00 18
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1.sz. kimutatás "B" tábla

Az egészségügyi ellátás szakdolgozói állás- és létszámkimutatása (1/A kimutatáson a 6.sor) munkakörönként 2017. 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.

Településazonosító: 0503 Működési hely: Gyula

kormányzati funkció
kódja: 073410 kormányzati funkció

neve: Egészségügyi ápolás bentlakással

Kód Szakdolgozói munkakörök

Működéshez
szükséges

állások
száma

(2 tizedes)

Részfoglal-
kozású

természetes
személyek

száma

Természetes
személyek-

ből
nyugdíjasok

létszáma

Munkakörre
előírt

szakképesí-
téssel bír

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

010 Diplomás ápoló 4,00 4 4 4

070 Ápoló 10,00 10 10 10

300 Egyéb (lásd: betegkísérő,
boncmester/boncsegéd, műtőssegé... 4,00 4 4

999 Összesen 18,00 18 14 4 14

Betöltött fő- és időszaki
főfoglalkozású állások

száma
Betöltött részfoglalkozású

állások száma
Egészségügyi

szakképesítettek száma

alkalmazottak
(egész)

vállalkozók
(egész)

alkalmazottak
(2 tizedes)

vállalkozók
(2 tizedes) főiskolai egyéb
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2.sz. kimutatás

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 2017. december 31-ei állapot szerint

Településazonosító: 0503 Működési hely: Gyula

kormányzati funkció
kódja: 073410 kormányzati funkció

neve: Egészségügyi ápolás bentlakással

Kód Munkahely (osztály-szakrendelés)
A főfoglalkozású

orvosok közül
szakképesítéssel
rendelkezők (fő)

a c d e f i j k l

480 Egyéb, a felsorolt szakmákhoz nem
sorolható 18,00 18,00

999 Összesen 18,00 18,00

Összes orvosi állások száma Összes szakdolgozói állások száma

működéshez
szükséges
(2 tizedes

pontosság)

működéshez
szükséges
(2 tizedes

pontosság)

betöltött betöltött

alkalmazottak
(2 tizedes)

vállalkozók
(2 tizedes)

alkalmazottak
(2 tizedes)

vállalkozók
(2 tizedes)



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

1-nél több fős adatszolgáltató
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1.sz. kimutatás "A" tábla

Az egészségügyi ellátás állás- és létszámkimutatása munkaköri csoportok szerint
2017. 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.

Működési hely: Gyula Település azonosító: 0503

Kormányzati funkció
neve: Betegszállítás, valamint orvosi rendelvényű halottszállítás kormányzati funkció

kódja: 072160

01 Orvosi

02 Gyógyszerészi végzettségű

03 Egyéb egyetemi végzettségű

04

Szakdolgozó

főiskolai végzettségű

05 egyéb szakképzett

06 együtt

07  Gazdasági, műszaki, ügyviteli

08  Kisegítő (fizikai)

Sor-
szám Munkaköri csoport

Működéshez
szükséges állások
száma (2 tizedes

pontosság)

Részfoglalkozású
természetes

személyek száma

a b c d e g h n

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

9,00 9

10,00 10

9,00 9

alkalmazottak
(egész szám)

vállalkozók
(egész szám)

alkalmazottak
(2 tizedes pontosság)

vállalkozók
(2 tizedes pontosság)
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09 Összesen (01+02+03+04+05+07+08) 19,00 19



Bizonylatszám: 7296021-1 12 . oldal 2018.02.19. 16:22

1.sz. kimutatás "B" tábla

Az egészségügyi ellátás szakdolgozói állás- és létszámkimutatása (1/A kimutatáson a 6.sor) munkakörönként 2017. 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.

Településazonosító: 0503 Működési hely: Gyula

kormányzati funkció
kódja: 072160 kormányzati funkció

neve: Betegszállítás, valamint orvosi rendelvényű halottszállítás

Kód Szakdolgozói munkakörök

Működéshez
szükséges

állások
száma

(2 tizedes)

Részfoglal-
kozású

természetes
személyek

száma

Természetes
személyek-

ből
nyugdíjasok

létszáma

Munkakörre
előírt

szakképesí-
téssel bír

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

300 Egyéb (lásd: betegkísérő,
boncmester/boncsegéd, műtőssegé... 9,00 9

999 Összesen 9,00 9

Betöltött fő- és időszaki
főfoglalkozású állások

száma
Betöltött részfoglalkozású

állások száma
Egészségügyi

szakképesítettek száma

alkalmazottak
(egész)

vállalkozók
(egész)

alkalmazottak
(2 tizedes)

vállalkozók
(2 tizedes) főiskolai egyéb
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2.sz. kimutatás

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 2017. december 31-ei állapot szerint

Településazonosító: 0503 Működési hely: Gyula

kormányzati funkció
kódja: 072160 kormányzati funkció

neve: Betegszállítás, valamint orvosi rendelvényű halottszállítás

Kód Munkahely (osztály-szakrendelés)
A főfoglalkozású

orvosok közül
szakképesítéssel
rendelkezők (fő)

a c d e f i j k l

999 Összesen

Összes orvosi állások száma Összes szakdolgozói állások száma

működéshez
szükséges
(2 tizedes

pontosság)

működéshez
szükséges
(2 tizedes

pontosság)

betöltött betöltött

alkalmazottak
(2 tizedes)

vállalkozók
(2 tizedes)

alkalmazottak
(2 tizedes)

vállalkozók
(2 tizedes)



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

1-nél több fős adatszolgáltató

Bizonylatszám: 7296021-1 14 . oldal 2018.02.19. 16:22

1.sz. kimutatás "A" tábla

Az egészségügyi ellátás állás- és létszámkimutatása munkaköri csoportok szerint
2017. 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.

Működési hely: Gyula Település azonosító: 0503

Kormányzati funkció
neve: Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban kormányzati funkció

kódja: 073130

01 Orvosi

02 Gyógyszerészi végzettségű

03 Egyéb egyetemi végzettségű

04

Szakdolgozó

főiskolai végzettségű

05 egyéb szakképzett

06 együtt

07  Gazdasági, műszaki, ügyviteli

08  Kisegítő (fizikai)

Sor-
szám Munkaköri csoport

Működéshez
szükséges állások
száma (2 tizedes

pontosság)

Részfoglalkozású
természetes

személyek száma

a b c d e g h n

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

4,50 4 0,50 1

1,00 1

16,00 16

49,00 49

65,00 65

alkalmazottak
(egész szám)

vállalkozók
(egész szám)

alkalmazottak
(2 tizedes pontosság)

vállalkozók
(2 tizedes pontosság)
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09 Összesen (01+02+03+04+05+07+08) 70,50 70 0,50 1



Bizonylatszám: 7296021-1 16 . oldal 2018.02.19. 16:22

1.sz. kimutatás "B" tábla

Az egészségügyi ellátás szakdolgozói állás- és létszámkimutatása (1/A kimutatáson a 6.sor) munkakörönként 2017. 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.

Településazonosító: 0503 Működési hely: Gyula

kormányzati funkció
kódja: 073130 kormányzati funkció

neve: Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban

Kód Szakdolgozói munkakörök

Működéshez
szükséges

állások
száma

(2 tizedes)

Részfoglal-
kozású

természetes
személyek

száma

Természetes
személyek-

ből
nyugdíjasok

létszáma

Munkakörre
előírt

szakképesí-
téssel bír

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

070 Ápoló 36,00 36 3 33 36

010 Diplomás ápoló 6,00 6 6 6

310 Fizioterápiás asszisztens/
szakasszisztens 4,00 4 4 4

230 Gyógytornász 7,00 7 7 7

270 Gyógymasszőr, sportmasszőr 3,00 3 3 3

300 Egyéb (lásd: betegkísérő,
boncmester/boncsegéd, műtőssegé... 9,00 9

999 Összesen 65,00 65 16 40 56

Betöltött fő- és időszaki
főfoglalkozású állások

száma
Betöltött részfoglalkozású

állások száma
Egészségügyi

szakképesítettek száma

alkalmazottak
(egész)

vállalkozók
(egész)

alkalmazottak
(2 tizedes)

vállalkozók
(2 tizedes) főiskolai egyéb



Bizonylatszám: 7296021-1 17 . oldal 2018.02.19. 16:22

2.sz. kimutatás

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 2017. december 31-ei állapot szerint

Településazonosító: 0503 Működési hely: Gyula

kormányzati funkció
kódja: 073130 kormányzati funkció

neve: Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban

Kód Munkahely (osztály-szakrendelés)
A főfoglalkozású

orvosok közül
szakképesítéssel
rendelkezők (fő)

a c d e f i j k l

360 Rehabilitáció 3,00 3,00 3 44,00 44,00

350 Tüdőgyógyászat 1,50 1,50 1 21,00 21,00

999 Összesen 4,50 4,50 4 65,00 65,00

Összes orvosi állások száma Összes szakdolgozói állások száma

működéshez
szükséges
(2 tizedes

pontosság)

működéshez
szükséges
(2 tizedes

pontosság)

betöltött betöltött

alkalmazottak
(2 tizedes)

vállalkozók
(2 tizedes)

alkalmazottak
(2 tizedes)

vállalkozók
(2 tizedes)



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

1-nél több fős adatszolgáltató

Bizonylatszám: 7296021-1 18 . oldal 2018.02.19. 16:22

1.sz. kimutatás "A" tábla

Az egészségügyi ellátás állás- és létszámkimutatása munkaköri csoportok szerint
2017. 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.

Működési hely: Gyula Település azonosító: 0503

Kormányzati funkció
neve: Járóbetegek gyógyító gondozása kormányzati funkció

kódja: 072230

01 Orvosi

02 Gyógyszerészi végzettségű

03 Egyéb egyetemi végzettségű

04

Szakdolgozó

főiskolai végzettségű

05 egyéb szakképzett

06 együtt

07  Gazdasági, műszaki, ügyviteli

08  Kisegítő (fizikai)

Sor-
szám Munkaköri csoport

Működéshez
szükséges állások
száma (2 tizedes

pontosság)

Részfoglalkozású
természetes

személyek száma

a b c d e g h n

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

1,00 1

4,00 4

5,00 5

alkalmazottak
(egész szám)

vállalkozók
(egész szám)

alkalmazottak
(2 tizedes pontosság)

vállalkozók
(2 tizedes pontosság)



Bizonylatszám: 7296021-1 19 . oldal 2018.02.19. 16:22

09 Összesen (01+02+03+04+05+07+08) 5,00 5



Bizonylatszám: 7296021-1 20 . oldal 2018.02.19. 16:22

1.sz. kimutatás "B" tábla

Az egészségügyi ellátás szakdolgozói állás- és létszámkimutatása (1/A kimutatáson a 6.sor) munkakörönként 2017. 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.

Településazonosító: 0503 Működési hely: Gyula

kormányzati funkció
kódja: 072230 kormányzati funkció

neve: Járóbetegek gyógyító gondozása

Kód Szakdolgozói munkakörök

Működéshez
szükséges

állások
száma

(2 tizedes)

Részfoglal-
kozású

természetes
személyek

száma

Természetes
személyek-

ből
nyugdíjasok

létszáma

Munkakörre
előírt

szakképesí-
téssel bír

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

010 Diplomás ápoló 1,00 1 1 1

120 Orvosi képalkotó diagnosztikai és
terápiás berendezések kezelője 2,00 2 2 2

090 Általános ápoló és általános
asszisztens 2,00 2 2 2

999 Összesen 5,00 5 1 4 5

Betöltött fő- és időszaki
főfoglalkozású állások

száma
Betöltött részfoglalkozású

állások száma
Egészségügyi

szakképesítettek száma

alkalmazottak
(egész)

vállalkozók
(egész)

alkalmazottak
(2 tizedes)

vállalkozók
(2 tizedes) főiskolai egyéb



Bizonylatszám: 7296021-1 21 . oldal 2018.02.19. 16:22

2.sz. kimutatás

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 2017. december 31-ei állapot szerint

Településazonosító: 0503 Működési hely: Gyula

kormányzati funkció
kódja: 072230 kormányzati funkció

neve: Járóbetegek gyógyító gondozása

Kód Munkahely (osztály-szakrendelés)
A főfoglalkozású

orvosok közül
szakképesítéssel
rendelkezők (fő)

a c d e f i j k l

350 Tüdőgyógyászat 5,00 5,00

999 Összesen 5,00 5,00

Összes orvosi állások száma Összes szakdolgozói állások száma

működéshez
szükséges
(2 tizedes

pontosság)

működéshez
szükséges
(2 tizedes

pontosság)

betöltött betöltött

alkalmazottak
(2 tizedes)

vállalkozók
(2 tizedes)

alkalmazottak
(2 tizedes)

vállalkozók
(2 tizedes)



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

1-nél több fős adatszolgáltató

Bizonylatszám: 7296021-1 22 . oldal 2018.02.19. 16:22

1.sz. kimutatás "A" tábla

Az egészségügyi ellátás állás- és létszámkimutatása munkaköri csoportok szerint
2017. 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.

Működési hely: Gyula Település azonosító: 0503

Kormányzati funkció
neve: Fekvőbetegek krónikus ellátása általános kórházakban kormányzati funkció

kódja: 073120

01 Orvosi

02 Gyógyszerészi végzettségű

03 Egyéb egyetemi végzettségű

04

Szakdolgozó

főiskolai végzettségű

05 egyéb szakképzett

06 együtt

07  Gazdasági, műszaki, ügyviteli

08  Kisegítő (fizikai)

Sor-
szám Munkaköri csoport

Működéshez
szükséges állások
száma (2 tizedes

pontosság)

Részfoglalkozású
természetes

személyek száma

a b c d e g h n

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

20,00 20

6,00 6 0,90 1

31,00 31

215,00 215 1,50 2

6,00 6

33,00 33

246,00 246 1,50 2

alkalmazottak
(egész szám)

vállalkozók
(egész szám)

alkalmazottak
(2 tizedes pontosság)

vállalkozók
(2 tizedes pontosság)



Bizonylatszám: 7296021-1 23 . oldal 2018.02.19. 16:22

09 Összesen (01+02+03+04+05+07+08) 311,00 311 2,40 3



Bizonylatszám: 7296021-1 24 . oldal 2018.02.19. 16:22

1.sz. kimutatás "B" tábla

Az egészségügyi ellátás szakdolgozói állás- és létszámkimutatása (1/A kimutatáson a 6.sor) munkakörönként 2017. 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.

Településazonosító: 0503 Működési hely: Gyula

kormányzati funkció
kódja: 073120 kormányzati funkció

neve: Fekvőbetegek krónikus ellátása általános kórházakban

Kód Szakdolgozói munkakörök

Működéshez
szükséges

állások
száma

(2 tizedes)

Részfoglal-
kozású

természetes
személyek

száma

Természetes
személyek-

ből
nyugdíjasok

létszáma

Munkakörre
előírt

szakképesí-
téssel bír

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

010 Diplomás ápoló 30,00 30 30 30

230 Gyógytornász 1,00 1 1 1

090 Általános ápoló és általános
asszisztens 2,00 2 0,75 1

070 Ápoló 96,00 96 0,75 1 97

300 Egyéb (lásd: betegkísérő,
boncmester/boncsegéd, műtőssegé... 75,00 75 75

270 Gyógymasszőr, sportmasszőr 1,00 1 1 1

310 Fizioterápiás asszisztens/
szakasszisztens 1,00 1 1 1

060 Egyéb szakápoló 40,00 40 40 40

999 Összesen 246,00 246 1,50 2 73 75 170

Betöltött fő- és időszaki
főfoglalkozású állások

száma
Betöltött részfoglalkozású

állások száma
Egészségügyi

szakképesítettek száma

alkalmazottak
(egész)

vállalkozók
(egész)

alkalmazottak
(2 tizedes)

vállalkozók
(2 tizedes) főiskolai egyéb



Bizonylatszám: 7296021-1 25 . oldal 2018.02.19. 16:22

2.sz. kimutatás

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 2017. december 31-ei állapot szerint

Településazonosító: 0503 Működési hely: Gyula

kormányzati funkció
kódja: 073120 kormányzati funkció

neve: Fekvőbetegek krónikus ellátása általános kórházakban

Kód Munkahely (osztály-szakrendelés)
A főfoglalkozású

orvosok közül
szakképesítéssel
rendelkezők (fő)

a c d e f i j k l

330 Alkohológia 1,00 1,00 1 15,00 15,00

480 Egyéb, a felsorolt szakmákhoz nem
sorolható 2,00 2,00 2 18,00 18,00

010 Belgyógyászat 4,00 4,00 4 101,00 101,75

320 Pszichiátria 13,00 13,00 12 82,00 82,00

350 Tüdőgyógyászat 30,00 30,75

Összes orvosi állások száma Összes szakdolgozói állások száma

működéshez
szükséges
(2 tizedes

pontosság)

működéshez
szükséges
(2 tizedes

pontosság)

betöltött betöltött

alkalmazottak
(2 tizedes)

vállalkozók
(2 tizedes)

alkalmazottak
(2 tizedes)

vállalkozók
(2 tizedes)



Bizonylatszám: 7296021-1 26 . oldal 2018.02.19. 16:22

Kód Munkahely (osztály-szakrendelés)
A főfoglalkozású

orvosok közül
szakképesítéssel
rendelkezők (fő)

a c d e f i j k l

999 Összesen 20,00 20,00 19 246,00 247,50

Összes orvosi állások száma Összes szakdolgozói állások száma

működéshez
szükséges
(2 tizedes

pontosság)

működéshez
szükséges
(2 tizedes

pontosság)

betöltött betöltött

alkalmazottak
(2 tizedes)

vállalkozók
(2 tizedes)

alkalmazottak
(2 tizedes)

vállalkozók
(2 tizedes)



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

1-nél több fős adatszolgáltató

Bizonylatszám: 7296021-1 27 . oldal 2018.02.19. 16:22

1.sz. kimutatás "A" tábla

Az egészségügyi ellátás állás- és létszámkimutatása munkaköri csoportok szerint
2017. 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.

Működési hely: Gyula Település azonosító: 0503

Kormányzati funkció
neve: Járóbetegek gyógyító szakellátása kormányzati funkció

kódja: 072210

01 Orvosi

02 Gyógyszerészi végzettségű

03 Egyéb egyetemi végzettségű

04

Szakdolgozó

főiskolai végzettségű

05 egyéb szakképzett

06 együtt

07  Gazdasági, műszaki, ügyviteli

08  Kisegítő (fizikai)

Sor-
szám Munkaköri csoport

Működéshez
szükséges állások
száma (2 tizedes

pontosság)

Részfoglalkozású
természetes

személyek száma

a b c d e g h n

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

27,25 26 1,25 27,75 65

23,00 23 0,75 1

139,00 139 4,67 0,60 10

6,00 6

162,00 162 5,42 0,60 11

alkalmazottak
(egész szám)

vállalkozók
(egész szám)

alkalmazottak
(2 tizedes pontosság)

vállalkozók
(2 tizedes pontosság)



Bizonylatszám: 7296021-1 28 . oldal 2018.02.19. 16:22

09 Összesen (01+02+03+04+05+07+08) 195,25 194 6,67 28,35 76



Bizonylatszám: 7296021-1 29 . oldal 2018.02.19. 16:22

1.sz. kimutatás "B" tábla

Az egészségügyi ellátás szakdolgozói állás- és létszámkimutatása (1/A kimutatáson a 6.sor) munkakörönként 2017. 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.

Településazonosító: 0503 Működési hely: Gyula

kormányzati funkció
kódja: 072210 kormányzati funkció

neve: Járóbetegek gyógyító szakellátása

Kód Szakdolgozói munkakörök

Működéshez
szükséges

állások
száma

(2 tizedes)

Részfoglal-
kozású

természetes
személyek

száma

Természetes
személyek-

ből
nyugdíjasok

létszáma

Munkakörre
előírt

szakképesí-
téssel bír

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

190 Dietetikus 1,00 1 1 1

010 Diplomás ápoló 6,00 6 0,75 1 7 6

230 Gyógytornász 5,00 5 5 5

120 Orvosi képalkotó diagnosztikai és
terápiás berendezések kezelője 2,00 2 2 2

030 Pszichiátriai és mentálhigiénés
szakápoló 3,00 3 3 3

060 Egyéb szakápoló 6,00 6 6 6

100 Ápolási asszisztens 1,00 1 1 1

090 Általános ápoló és általános
asszisztens 77,00 77 2,42 4 78 78

160 Aneszteziológiai szakasszisztens 1,00 1 1 1

Betöltött fő- és időszaki
főfoglalkozású állások

száma
Betöltött részfoglalkozású

állások száma
Egészségügyi

szakképesítettek száma

alkalmazottak
(egész)

vállalkozók
(egész)

alkalmazottak
(2 tizedes)

vállalkozók
(2 tizedes) főiskolai egyéb



Bizonylatszám: 7296021-1 30 . oldal 2018.02.19. 16:22

Kód Szakdolgozói munkakörök

Működéshez
szükséges

állások
száma

(2 tizedes)

Részfoglal-
kozású

természetes
személyek

száma

Természetes
személyek-

ből
nyugdíjasok

létszáma

Munkakörre
előírt

szakképesí-
téssel bír

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

070 Ápoló 16,00 16 0,60 2 16 18

310 Fizioterápiás asszisztens/
szakasszisztens 9,00 9 9 9

180 Egyéb egészségügyi szakasszisztens 16,00 16 1,25 2 17 17

130 Orvosi laboratóriumi asszisztens 1,00 1 1 1

300 Egyéb (lásd: betegkísérő,
boncmester/boncsegéd, műtőssegé... 12,00 12 1,00 2 13 13

220 Gondozó/szakgondozó 1,00 1 1 1

270 Gyógymasszőr, sportmasszőr 5,00 5 5 5

999 Összesen 162,00 162 5,42 0,60 11 24 142 167

Betöltött fő- és időszaki
főfoglalkozású állások

száma
Betöltött részfoglalkozású

állások száma
Egészségügyi

szakképesítettek száma

alkalmazottak
(egész)

vállalkozók
(egész)

alkalmazottak
(2 tizedes)

vállalkozók
(2 tizedes) főiskolai egyéb
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2.sz. kimutatás

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 2017. december 31-ei állapot szerint

Településazonosító: 0503 Működési hely: Gyula

kormányzati funkció
kódja: 072210 kormányzati funkció

neve: Járóbetegek gyógyító szakellátása

Kód Munkahely (osztály-szakrendelés)
A főfoglalkozású

orvosok közül
szakképesítéssel
rendelkezők (fő)

a c d e f i j k l

330 Alkohológia 1,00 1,00

300 Aneszteziológia és intenzív
betegellátás 0,15 2,00 2,00

010 Belgyógyászat 1,00 1,00 1,40 5,00 5,00

050 Anyagcsere, endokrinológia,
diabetológia 1,50 5,00 5,00

070 Belgyógyászati kardiológia 9,00 9,00

200 Bőr- és nemibetegellátás 3,50 3,50 2,60 3 10,00 10,00

340 Drogbeteg ellátás 1,00 1,00 0,10 1 5,00 5,00

160 Csecsemő, gyermekgyógyászat,
újszülöttellátás 2,10 3,00 3,00

Összes orvosi állások száma Összes szakdolgozói állások száma

működéshez
szükséges
(2 tizedes

pontosság)

működéshez
szükséges
(2 tizedes

pontosság)

betöltött betöltött

alkalmazottak
(2 tizedes)

vállalkozók
(2 tizedes)

alkalmazottak
(2 tizedes)

vállalkozók
(2 tizedes)
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Kód Munkahely (osztály-szakrendelés)
A főfoglalkozású

orvosok közül
szakképesítéssel
rendelkezők (fő)

a c d e f i j k l

110 Érsebészet 1,00 1,00

450 Fizioterápia 17,00 17,00

180 Fül-orr-gégegyógyászat 1,00 1,00 0,20 9,75 9,75

060 Gastroenterológia 6,00 6,00

390 Kardiológia 0,70 9,00 9,00

410 Laboratóriumi diagnosztika 2,00 2,00

080 Nefrológia 2,00 2,00

210 Neurológia 5,00 5,00 0,50 12,00 12,00

250 Onkológia 2,00 2,00

230 Ortopédia 1,00 1,00 0,10 2,00 2,00

320 Pszichiátria 2,75 2,75 5,00 5,00

280 Reumatológia és fizioterápia 1,00 1,00 1,00 7,87 7,87

420 Röntgen, tomográfia, ultrahang 5,10 2,00 2,00

090 Sebészet 0,15 3,00 3,00

Összes orvosi állások száma Összes szakdolgozói állások száma

működéshez
szükséges
(2 tizedes

pontosság)

működéshez
szükséges
(2 tizedes

pontosság)

betöltött betöltött

alkalmazottak
(2 tizedes)

vállalkozók
(2 tizedes)

alkalmazottak
(2 tizedes)

vállalkozók
(2 tizedes)
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Kód Munkahely (osztály-szakrendelés)
A főfoglalkozású

orvosok közül
szakképesítéssel
rendelkezők (fő)

a c d e f i j k l

400 Sürgősségi betegellátás, oxyológia 9,60 4,00 4,00 0,60

190 Szemészet 2,00 2,00 0,15 4,00 4,00

150 Szülészet, nőgyógyászat 4,00 4,00 5,00 5,00

140 Traumatológia 1,00 1,00 1,50 9,00 9,00

350 Tüdőgyógyászat 2,00 2,00 0,85 15,75 15,75

240 Urológia 2,00 2,00 0,05 2,38 2,38

480 Egyéb, a felsorolt szakmákhoz nem
sorolható 1,25 6,67

999 Összesen 27,25 27,25 27,75 4 162,00 167,42 0,60

Összes orvosi állások száma Összes szakdolgozói állások száma

működéshez
szükséges
(2 tizedes

pontosság)

működéshez
szükséges
(2 tizedes

pontosság)

betöltött betöltött

alkalmazottak
(2 tizedes)

vállalkozók
(2 tizedes)

alkalmazottak
(2 tizedes)

vállalkozók
(2 tizedes)



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

1-nél több fős adatszolgáltató
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1.sz. kimutatás "A" tábla

Az egészségügyi ellátás állás- és létszámkimutatása munkaköri csoportok szerint
2017. 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.

Működési hely: Gyula Település azonosító: 0503

Kormányzati funkció
neve: Fekvőbetegek aktív ellátása általános kórházakban kormányzati funkció

kódja: 073110

01 Orvosi

02 Gyógyszerészi végzettségű

03 Egyéb egyetemi végzettségű

04

Szakdolgozó

főiskolai végzettségű

05 egyéb szakképzett

06 együtt

07  Gazdasági, műszaki, ügyviteli

08  Kisegítő (fizikai)

Sor-
szám Munkaköri csoport

Működéshez
szükséges állások
száma (2 tizedes

pontosság)

Részfoglalkozású
természetes

személyek száma

a b c d e g h n

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

297,35 286 9 11,35 6,95 29

15,00 15

25,50 25 0,50 1

224,75 223 1,75 3

1 199,05 1 168 31,05 44

158,35 155 3,35 7

408,75 390 18,75 24

1 423,80 1 391 32,80 47

alkalmazottak
(egész szám)

vállalkozók
(egész szám)

alkalmazottak
(2 tizedes pontosság)

vállalkozók
(2 tizedes pontosság)
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09 Összesen (01+02+03+04+05+07+08) 2 328,75 2 262 9 66,75 6,95 108
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1.sz. kimutatás "B" tábla

Az egészségügyi ellátás szakdolgozói állás- és létszámkimutatása (1/A kimutatáson a 6.sor) munkakörönként 2017. 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.

Településazonosító: 0503 Működési hely: Gyula

kormányzati funkció
kódja: 073110 kormányzati funkció

neve: Fekvőbetegek aktív ellátása általános kórházakban

Kód Szakdolgozói munkakörök

Működéshez
szükséges

állások
száma

(2 tizedes)

Részfoglal-
kozású

természetes
személyek

száma

Természetes
személyek-

ből
nyugdíjasok

létszáma

Munkakörre
előírt

szakképesí-
téssel bír

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

090 Általános ápoló és általános
asszisztens 83,37 80 3,37 5 85 85

160 Aneszteziológiai szakasszisztens 12,85 12 0,85 1 5 7 12

100 Ápolási asszisztens 24,75 24 0,75 1 22 22

070 Ápoló 391,00 386 5,00 8 53

080 Csecsemő- és gyermekápoló 83,65 78 5,65 9

190 Dietetikus 12,00 12 12 12

010 Diplomás ápoló 75,00 75 75 75

210 Egészségügyi szakoktató 1,00 1 1 1

150 Egyéb asszisztens 19,00 19 6 13 19

Betöltött fő- és időszaki
főfoglalkozású állások

száma
Betöltött részfoglalkozású

állások száma
Egészségügyi

szakképesítettek száma

alkalmazottak
(egész)

vállalkozók
(egész)

alkalmazottak
(2 tizedes)

vállalkozók
(2 tizedes) főiskolai egyéb
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Kód Szakdolgozói munkakörök

Működéshez
szükséges

állások
száma

(2 tizedes)

Részfoglal-
kozású

természetes
személyek

száma

Természetes
személyek-

ből
nyugdíjasok

létszáma

Munkakörre
előírt

szakképesí-
téssel bír

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

180 Egyéb egészségügyi szakasszisztens 45,12 43 2,12 3 43 43

300 Egyéb (lásd: betegkísérő,
boncmester/boncsegéd, műtőssegé... 416,69 403 13,69 18 18 55 58

060 Egyéb szakápoló 50,50 50 0,50 1 3 47 50

310 Fizioterápiás asszisztens/
szakasszisztens 12,00 12 12 12

270 Gyógymasszőr, sportmasszőr 8,87 8 0,87 1 8 8

140 Gyógyszertári asszisztens 16,00 16 16 16

230 Gyógytornász 36,00 36 36 35

020 Intenzív betegellátó szakápoló 3,00 3 1 2 3

170 Műtős szakasszisztens 37,00 37 37 37

120 Orvosi képalkotó diagnosztikai és
terápiás berendezések kezelője 37,00 37 6 31 37

130 Orvosi laboratóriumi asszisztens 16,00 16 2 14 16

290 Védőnő 2,00 2 2 2

280 Szülésznő 40,00 40 5 35 40

240 Közegészségügyi és járványügyi
felügyelő 1,00 1 1 1

Betöltött fő- és időszaki
főfoglalkozású állások

száma
Betöltött részfoglalkozású

állások száma
Egészségügyi

szakképesítettek száma

alkalmazottak
(egész)

vállalkozók
(egész)

alkalmazottak
(2 tizedes)

vállalkozók
(2 tizedes) főiskolai egyéb
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Kód Szakdolgozói munkakörök

Működéshez
szükséges

állások
száma

(2 tizedes)

Részfoglal-
kozású

természetes
személyek

száma

Természetes
személyek-

ből
nyugdíjasok

létszáma

Munkakörre
előírt

szakképesí-
téssel bír

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

999 Összesen 1 423,80 1 391 32,80 47 226 427 584

Betöltött fő- és időszaki
főfoglalkozású állások

száma
Betöltött részfoglalkozású

állások száma
Egészségügyi

szakképesítettek száma

alkalmazottak
(egész)

vállalkozók
(egész)

alkalmazottak
(2 tizedes)

vállalkozók
(2 tizedes) főiskolai egyéb
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2.sz. kimutatás

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 2017. december 31-ei állapot szerint

Településazonosító: 0503 Működési hely: Gyula

kormányzati funkció
kódja: 073110 kormányzati funkció

neve: Fekvőbetegek aktív ellátása általános kórházakban

Kód Munkahely (osztály-szakrendelés)
A főfoglalkozású

orvosok közül
szakképesítéssel
rendelkezők (fő)

a c d e f i j k l

420 Röntgen, tomográfia, ultrahang 10,98 10,98 2,15 10 81,87 81,87

010 Belgyógyászat 14,22 14,22 2,00 11 52,25 52,25

070 Belgyógyászati kardiológia 19,00 19,00 1,00 15 71,75 71,75

060 Gastroenterológia 15,00 15,00 0,50 12 44,00 44,00

300 Aneszteziológia és intenzív
betegellátás 16,80 16,80 3,30 14 58,85 58,85

200 Bőr- és nemibetegellátás 4,00 4,00 1 14,00 14,00

160 Csecsemő, gyermekgyógyászat,
újszülöttellátás 24,50 24,50 1,50 18 102,40 102,40

110 Érsebészet 4,00 4,00 4 14,00 14,00

Összes orvosi állások száma Összes szakdolgozói állások száma

működéshez
szükséges
(2 tizedes

pontosság)

működéshez
szükséges
(2 tizedes

pontosság)

betöltött betöltött

alkalmazottak
(2 tizedes)

vállalkozók
(2 tizedes)

alkalmazottak
(2 tizedes)

vállalkozók
(2 tizedes)
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Kód Munkahely (osztály-szakrendelés)
A főfoglalkozású

orvosok közül
szakképesítéssel
rendelkezők (fő)

a c d e f i j k l

270 Fogászat, szájsebészet 7,00 7,00 6 8,00 8,00

290 Fizio- és mozgásterápia 23,87 23,87

180 Fül-orr-gégegyógyászat 8,00 8,00 1,00 7 34,00 34,00

120 Idegsebészet 2,25 2,25 2 11,00 11,00

310 Infektológia 4,50 4,50 4 19,00 19,00

410 Laboratóriumi diagnosztika 5,00 5,00 4 38,87 38,87

210 Neurológia 7,88 7,88 2,00 6 45,50 45,50

250 Onkológia 4,00 4,00 1,00 4 54,69 54,69

230 Ortopédia 3,50 3,50 3 8,75 8,75

430 Pathológia és kórszövettan 6,25 6,25 5 34,72 34,72

320 Pszichiátria 4,00 4,00

280 Reumatológia és fizioterápia 7,00 7,00 6 23,00 23,00

090 Sebészet 16,62 16,62 15 44,75 44,75

400 Sürgősségi betegellátás, oxyológia 1,00 1,00 1 97,37 97,37

Összes orvosi állások száma Összes szakdolgozói állások száma

működéshez
szükséges
(2 tizedes

pontosság)

működéshez
szükséges
(2 tizedes

pontosság)

betöltött betöltött

alkalmazottak
(2 tizedes)

vállalkozók
(2 tizedes)

alkalmazottak
(2 tizedes)

vállalkozók
(2 tizedes)
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Kód Munkahely (osztály-szakrendelés)
A főfoglalkozású

orvosok közül
szakképesítéssel
rendelkezők (fő)

a c d e f i j k l

190 Szemészet 7,75 7,75 7 22,75 22,75

150 Szülészet, nőgyógyászat 17,65 17,65 14 78,62 78,62

140 Traumatológia 17,45 17,45 17 49,62 49,62

460 Transzfuziológia és szövetbanki
tevékenység 2,00 2,00 2 10,00 10,00

350 Tüdőgyógyászat 7,00 7,00 0,50 7 19,00 19,00

240 Urológia 6,00 6,00 6 21,50 21,50

480 Egyéb, a felsorolt szakmákhoz nem
sorolható 58,00 58,00 1,00 335,67 335,67

999 Összesen 297,35 297,35 15,95 201 1 423,80 1 423,80

Összes orvosi állások száma Összes szakdolgozói állások száma

működéshez
szükséges
(2 tizedes

pontosság)

működéshez
szükséges
(2 tizedes

pontosság)

betöltött betöltött

alkalmazottak
(2 tizedes)

vállalkozók
(2 tizedes)

alkalmazottak
(2 tizedes)

vállalkozók
(2 tizedes)


