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Tisztelt Képviselőtestület! 

Frank Tibor bv. Dandártábornok, a Budapesti Fegyház és Börtön 
Intézet parancsnoka megkereste a Kőbányai Önkormányzatot, hogy 
létszám problémáik miatt minden hétvégi napon a kerületben működő 
háziorvosi ügyeleti szolgálatot szeretnék igénybe venni a 
fogvatartottak ellátására. 

Ez ügyben 2009. szeptember 9-én megbeszélés volt Verbai Lajos 
polgármester Úrnál, ahol az intézetből Dr. Kocsis Erzsébet bv. orvos 
személyesen ismertette gondjaikat. ígéretet kapott arra, hogy a 
Kőbányai Önkormányzat lehetőségeihez képest segítséget nyújt. 

A jelenlegi ügyeletet ellátó Európa Mentőszolgálat Kft. Ügyvezető 
igazgatója tájékoztatott arról, hogy kérésünkre, szerződésük 
időtartama alatt felvállalják a Budapesti Fegyház és Börtön két 
telephelyének szombat-vasárnapi ügyeleti ellátását. Ennek 
megfelelően a Kőbányai Önkormányzat és az Európa Mentőszolgálat 
között létrejött vállalkozási szerződést 2009. október 01-i hatállyal 
módosítani kell az alábbiak szerint: 

A szerződés kiegészül az 1.1./ - ponttal: 

1.1/ A Vállalkozó a Budapest X. kerület felnőtt lakosai mellett az L-es 
pontban meghatározott kapacitással szombat reggel 7 órától hétfő 
reggel 7 óráig illetve egyéb munkaszüneti napokon ellátja még a 
Budapesti Fegyház és Börtön Intézet Bp. X. Kozma utca 13. és a Bp. 
X. Maglódi út 139. szám alatt található telephelyein lévő 
fogvatartottakat is a szerződés érvényességi ideje alatt. 

A Szociális és Egészségügyi Bizottság a véleményét a testületi ülésen 
ismerteti. 



H a t á r o z a t i j a v a s l a t : 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő
testülete a Kőbányai Önkormányzat és az Európa Mentőszolgálat 
között létrejött vállalkozási szerződést 2009. október 01-i hatállyal 
közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítja, egyben 
felhatalmazza a Polgármestert a szerződés módosítás aláírására. 

A szerződés kiegészül az 1 ./a - ponttal: 

1.1/ A Vállalkozó a Budapest X. kerület felnőtt lakosai mellett az 1.-
es pontban meghatározott kapacitással szombat reggel 7 órától hétfő 
reggel 7 óráig illetve egyéb munkaszüneti napokon ellátja még a 
Budapesti Fegyház és Börtön Intézet Bp. X. Kozma utca 13. és a Bp. 
X. Maglódi út 139. szám alatt található telephelyein lévő 
fogvatartottakat is a szerződés érvényességi ideje alatt. 

Határidő : 2009. szeptember 30. 
Felelős : Verbai Lajos alpolgármester 
Végrehajtásért felelős: Dr. Neszteli István 
Előkészítő: Dr. Molnár Andor eü.szolg.vezető 

Budapest, 2009. szeptember 14. , 

Dr. Molnár Andor 
eü.szolg. vezető 

Törvényességi szempontból látta: 

jegyző 



Verbai Lajos Ur 
Polgármester részére 
Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatala 

Budapest 

Tisztelt Polgármester Úr! 

Intézményeink között kialakult rendkívül harmonikus munkakapcsolatunkra támaszkodva az 
alábbi kéréssel fordulok Önhöz. 
A Budapesti Fegyház és Börtön Egészségügyi osztálya a fogvatartottak alapellátása terén 
mindez ideig teljeskörű szolgáltatást nyújtott. Az utóbbi időben az orvosi fluktuáció 
következtében egyre több gondot okozott a készenléti ügyeleti szolgálat teljesítése. 
Mivel jogszabályi kötelezettségünk a fogvatartottak 24 órában történő egészségügyi 
ellátásának megszervezése és a fenti okok miatt ezt saját erőből nem tudjuk megoldani, az 
Önök segítségét kérjük az alábbiak szerint. 
Amennyiben lehetőség van rá, minden hétvégi napon (szombaton 7.00 órától hétfőn reggel 
7.00 óráig) a kerületben működő orvosi ügyeleti szolgálatot szeretnénk igénybe venni olyan 
módon, hogy orvosi ellátást igénylő esetekben az ügyeletest az intézetbe behívhassuk. 
Tájékoztatom, hogy intézetünkben 24 órás szakápolói szolgálat működik, mely biztosítéka 
annak, hogy feleslegesen ne terheljük a kerületi ellátást végzőket. 
A Budapesti Fegyház és Börtön két objektumból áll, az „A" a Kozma utca 13., a „B" pedig a 
Maglódi út 139. alatt található. Hívás esetén minden esetben megadjuk, hogy melyik bejárattól 
érhető el az ellátásra szoruló beteg. 

Megértését és segítő támogatását előre is köszönöm. 

Budapest, 2009. szeptember 11. 

Tisztelettel: 

Frank Tibor bv. dandártábornok, főtanácsos 
Intézetparancsnok 



Szerződés módosítás 

mely létrejött egyrészt: a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat (1102 Budapest, Szent László tér 29.) nevében 
Verbai Lajos polgármester mint Megrendelő, (továbbiakban 
Megrendelő) 
másrészt az Európa Mentőszolgálat Kft. (1145 Budapest, Thököly 
u. 165.) mint Vállalkozó, (a továbbiakban Vállalkozó) nevében 
Vitárius Ferenc az Európa Mentőszolgálat Kft. ügyvezető igazgatója 
között az alábbiak szerint: 

1./ Felek 2004 július 28-án vállalkozási szerződést kötöttek a 
Budapest, X. kerületi felnőtt lakosok mindennapi 24 órás sürgősségi 
ügyeleti orvosi ellátásának biztosításáról. 

2.1 Felek a szerződés l.-es pontját közös megegyezéssel kiegészítik az 
alábbi 1.l-es ponttal: 
1.1 A Vállalkozó a Budapest X. kerület felnőtt lakosai mellett az 1 .-es 
pontban meghatározott kapacitással szombat reggel 7 órától hétfő 
reggel 7 óráig illetve egyéb munkaszüneti napokon ellátja még a 
Budapesti Fegyház és Börtön Intézet Bp. X. Kozma utca 13. és a Bp. 
X. Maglódi út 139. szám alatt található telephelyein lévő 
fogvatartottakat is a szerződés érvényességi ideje alatt. 

3./ a 2004. július 28-án kelt vállalkozói szerződés ezen módosítással 
nem érintett pontjai változatlanul érvényesek. 

Budapest, 2009. szeptember 

Verbai Lajos Vitárius Ferenc 
polgármester ügyvezető igazgató 

Ellenjegyezte: 

Dr. Neszteli István 
jegyző 



5/1998. (III. 6.) IM rendelet 
a fogvatartottak egészségügyi ellátásáról 

A büntetések és az intézkedések végrehajtásáról szóló, többször módosított 1979. évi 11. törvényerejű rendelet 
127. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a fogvatartottak egészségügyi ellátásáról - a népjóléti 
miniszterrel és a legfőbb ügyésszel egyetértésben - a következőket rendelem el: 

/. Fejezet 
r 

Altalános rendelkezések 
1. § (1) E rendelet hatálya a büntetés-végrehajtási intézetben (a továbbiakban: bv. intézet) fogvatartott elítéltre, 

előzetesen letartóztatottra (a továbbiakban együtt: fogvatartott) terjed ki. 
(2) A rendelet hatálya a 19. § (1) és (2) bekezdése vonatkozásában kiterjed arra az elítéltre is, aki a 

szabadságvesztés végrehajtását nem kezdte meg, azonban a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény (a 
továbbiakban: Be.) 598. §-ának (2) bekezdése alapján szakorvosi vizsgálatát rendelték el. 

(3) A nem magyar állampolgárságú fogvatartottra - ha nemzetközi szerződés eltérően nem rendelkezik - a magyar 
állampolgárságú fogvatartottra vonatkozó jogszabályokat kell alkalmazni. 

(4) A büntetések és intézkedések végrehajtása során a fogvatartott egészségi állapotának megfelelő gyógyító-
megelőző ellátását elsősorban a fogvatartó bv. intézet, illetve a Büntetés-végrehajtás Központi Kórháza (a 
továbbiakban: Központi Kórház), annak a Nagyfai Országos Büntetés-végrehajtási Intézetben működő Krónikus 
Utókezelő Részlege (a továbbiakban: Utókezelő Részleg), valamint az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító 
Intézet (a továbbiakban: IMEI) biztosítja, és a fogvatartott ezt az ellátást köteles igénybe venni. 

(5) 
(6) Amennyiben a fogvatartott megfelelő egészségügyi ellátása a büntetés-végrehajtási szervezet keretein belül 

nem lehetséges, a bv. intézet orvosa (a továbbiakban: bv. orvos) vagy a büntetés-végrehajtási szervezet kezelésében 
lévő egészségügyi intézete (a továbbiakban: bv. egészségügyi intézet) gondoskodik arról, hogy a fogvatartott nem a 
büntetés-végrehajtási szervezet kezelésében lévő egészségügyi intézményben (a továbbiakban: egészségügyi 
intézmény) részesüljön a megfelelő ellátásban. 

2. § A fogvatartott az 1. § (6) bekezdésében foglaltaktól eltérően egészségügyi intézmény térítésköteles 
szolgáltatását csak akkor veheti igénybe, ha azt a bv. intézet parancsnoka engedélyezi, a fogvatartott a várható 
költségeket - ideértve a szállítás költségeit is - megelőlegezi, és az egészségügyi intézmény a szolgáltatást vállalja. 

3. § A fogvatartott - önkéntes jelentkezés alapján - részt vehet a bv. intézetben szervezett véradásban. 
4. § (1) A fogvatartottat a bv. orvos köteles felvilágosítani az egészségi állapotáról, tájékoztatást adni a tervezett 

orvosi beavatkozások szükségességéről, kockázatáról, valamint arról, hogy a szükségesnek ítélt vizsgálat vagy 
beavatkozás elmaradása milyen következményekkel járhat az egészségi állapotára nézve. 

(2) A fogvatartottnak biztosítani kell a külön jogszabályokban meghatározottak szerint a fogvatartás alatt 
keletkezett egészségügyi adatainak megismerését. 

(3) A fogvatartott egészségügyi ellátása visszautasításával kapcsolatos önrendelkezési joga - a saját és a közösség 
egészségének védelme érdekében -

a) veszélyeztető, illetve közvetlen veszélyeztető állapot fennállása esetén, 
b) életveszélyes állapot, valamint várhatóan maradandó egészségkárosodás elhárítása miatt, 
c) közegészségügyi-járványügyi érdekből, 
d) törvényben meghatározott esetekben 

korlátozható. 
(4) A műtétre és a műtétnek minősülő vizsgálati (invazív) eljárásra az egészségügyi jogszabályok rendelkezései az 

irányadók. 
5. § Amennyiben a fogvatartott a 4. § (3) bekezdésében felsorolt esetekben az előzetes tájékoztatás ellenére 

megtagadja az együttműködést, az orvos köteles a vizsgálatot vagy kezelést - a büntetés-végrehajtási szervezetről 
szóló 1995. évi CVII. törvényben meghatározott intézkedések mellett - elvégezni. 



77. Fejezet 

Orvosi vizsgálat és gyógykezelés a bv. intézetben 
6. § (1) A fogvatartottat befogadáskor közegészségügyi és járványügyi szempontból egészségügyi szakdolgozó 

megvizsgálja. Betegséget terjesztő vagy okozó rovarok észlelése vagy egyéb fertőző megbetegedés gyanúja esetén a 
fogvatartottat el kell különíteni, közösségbe helyezni csak a bv. orvos írásbeli engedélyével lehet. 

(2) Befogadás után legkésőbb 72 órával a fogvatartottat a bv. orvos megvizsgálja, rögzíti a fogvatartott 
kórelőzményi adatait, általános egészségi állapotát, fizikális státuszát, valamint elbírálja a munkaképességét. 

(3) Amennyiben a befogadáskor a fogvatartotton külsérelmi nyomokat észlelnek, illetve elmondása szerint 
sérüléseket szenvedett, - a szabadságvesztés és az előzetes letartóztatás végrehajtásainak szabályairól szóló 6/1996. 
(VII. 12.) IM rendelet (a továbbiakban: R.) 17. §-ában foglaltakon túl - haladéktalanul intézkedni kell orvosi látlelet 
felvétele iránt. 

7. § (1) Az egészségügyi panasszal jelentkező fogvatartottat a legközelebbi orvosi rendelésre elő kell állítani. 
(2) A bv. orvos írásbeli javaslata alapján a fogvatartottat kímélő, pót-, illetve diétás élelmezésben kell részesíteni. 
(3) A bv. orvos a fogvatartott egészségi állapotára figyelemmel kezdeményezheti a zárkában vagy a 

lakóhelyiségben való fekvést, az általánosnál kedvezőbb tisztálkodási lehetőségek biztosítását, saját lábbeli, illetve 
alsóruházat viselését, meghatározhatja az ápolás egyéb sajátos módját. 

8. § (1) A fogvatartottak részére biztosítani kell évente tüdőszűrésen (ernyőképszűrés), fogászati szűrésen, a 
nőknek nőgyógyászati szűrésen való részvétel lehetőségét. 

(2) A tüdőszűrést a területileg illetékes, illetve a kijelölt tüdőgondozók, a fogászati szűrést a bv. intézetek 
fogorvosai, a nőgyógyászati szűrést a Központi Kórház, illetve a kijelölt szakorvosok végzik. 

(3) A HIV szűrővizsgálat a bv. orvos tájékoztatását követően önkéntes alapon, a fogvatartott kérésére végezhető. 
Az eljárási rend betartásával lehetőség van anonim szűrővizsgálatra is. A szűrővizsgálatot a külön jogszabályban 
meghatározott laboratóriumok végzik. 

(4) Az egyéb szűrővizsgálatokra a külön jogszabályok az irányadók. 
9. § (1) A munkaképtelen fogvatartottat a bv. orvos legfeljebb egy évig terjedő időtartamra - írásban - felmentheti 

a munkavégzés alól. 
(2) Munkavégzés alóli felmentést az (1) bekezdésben meghatározottnál hosszabb időtartamra, illetve véglegesen a 

Központi Kórház Felülvizsgáló Bizottsága (a továbbiakban: FÜV Bizottság) engedélyezhet. 
(3) A fogvatartott a bv. orvos döntése ellen a FÜV Bizottsághoz, a FÜV Bizottság döntése ellen pedig a Központi 

Kórház főigazgató főorvosához 15 napon belül írásban panaszt jelenthet be. A panaszt 15 napon belül kell elbírálni, 
és arról a fogvatartottat írásban értesíteni. 

10. § A fogvatartott járművezetői alkalmasságának első fokú elbírálására a bv. orvos, másodfokú elbírálására a 
FÜV Bizottság jogosult. 

11. § (1) A bv. intézet betegszobáján kell elhelyezni azt a fogvatartottat, akinek egészségi állapota ezt indokolja, 
de kórházi fekvőbeteg-ellátása nem szükséges. 

(2) A betegszobáról a fogvatartottat kizárólag a bv. orvos írásbeli hozzájárulásával lehet kihelyezni, illetve 
elszállítani. ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

12. § (1) A bv. intézetben fogvatartott sürgősségi orvosi ellátását a bv. orvos, munkaidőn túl, valamint 
munkaszüneti napokon a készenléti szolgálatot teljesítő orvos, ennek hiányában a bv. intézet székhelye szerint 
területileg illetékes háziorvosi ügyeleti szolgátat (sürgősségi orvosi szolgálat, mentőszolgálat) biztosítja. 

(2) Amennyiben a fogvatartott sürgősen szakorvosi vagy kórházi kezelésre szorul és a bv. egészségügyi intézet 
nehezen elérhető, az orvos írásos javaslata (beutalója) alapján a legközelebbi, megfelelő ellátást biztosító 
egészségügyi intézménybe kell szállítani. 

(3) A sürgős orvosi ellátásra szoruló fogvatartott egészségügyi intézménybe történő szállítása nem tagadható meg, 
nem halasztható el. 


