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Csákvári egészségügyi alapellátási rendelési és tanácsadási idık (2014.08.04.) 
 
I. háziorvosi körzet  – (felnőtt körzet, átmenetileg helyettesítéssel) és II.körzet  (vegyes körzet) 
Rendel: Dr. Kovács László  
Rendelés helye: Csákvár Egészségház Társasház  
Rendelő telefonszáma: 254-078 

hétfő:   14:00-18:30 (tanácsadás: 11:00-13:00)     
kedd:   07:30-11:15    
szerda:  13:00-18:30 (tanácsadás: 12:30-13:00) 
csütörtök:  07:30-11:15 
péntek:  07:30-14:30 

 

III. háziorvosi körzet  (vegyes körzet) 
Rendel: Dr. Zsigmond László  
Rendelés helye: Csákvár Egészségház Társasház 
Rendelő telefonszáma: 375-460 

hétfő:   07:00-10:00  
kedd:   07:00-08:30  és 16:15 – 18: 15 (reggel: előjegyzett betegek fogadása) 
szerda:  07:00-10:00  
csütörtök:  07:00-08:30  és 16:15 – 18: 15 (reggel: előjegyzett betegek fogadása) 
péntek:  07:00-10:00  

 

Gyermekorvosi körzet 
Rendel: Dr. Varga László  
Rendelés helye: Csákvár Egészségház Társasház 
Rendelő telefonszáma: 375-100             (lovasberényi rendelő: 456-100) 
Bejelentkezés: a rendelés első fél órájában. Sürgős esetekben bejelentkezés nélkül, azonnal fogadja a beteget. 

hétfő:   14:30-16:00      
kedd:   09:00-11:00  (tanácsadás: 08:00-09:00)   
szerda:  15:00-17:00 
csütörtök:  08:00-11:00 
péntek:  13:00-15:00 

 

I. fogorvosi körzet  (átmenetileg helyettesítéssel) 
Rendel: Dr. Bánki Erzsébet  
Rendelés helye: Bicske Egészségközpont 
Rendelő telefonszáma: 567-575 

hétfő:   12:00-18:00      
kedd:   07:00-13:00    
szerda:  07:00-13:00 
csütörtök:  12:00-18:00 
péntek:  07:00-13:00 

 

II.fogorvosi körzet  
Rendel: Dr. Zöld Éva 
Rendelés helye: Csákvár Egészségház Társasház 
Rendelő telefonszáma: 254-079 
Bejelentkezni telefonon vagy személyesen lehet. A rendelés első órájában sürgősségi eseteket fogad, ezt követően 
bejelentkezés alapján történik az ellátás. 

hétfő:   14:00-20:00      
kedd:   08:00-14:00    
szerda:  14:00-20:00 
csütörtök:  iskolafogászat 
péntek:  08:00-14:00 
 

Orvosi ügyelet és a beteg otthonában történ ő ellátás  
Nappali ügyelet és a rendel őben megjelenni nem tudó betegek ellátása: a körzetekben dolgozó orvosok látják el 
területi ellátási idejükben, sürgős esetben azonnal. 
Éjszakai ügyelet: átmenetileg a népegészségügyi hatóság által kijelölt szolgáltató látja el  
Központ: Bicske Egészségközpont 
Ügyeleti időtartama: munkanapokon 16:00 órától másnap reggel 08:00 óráig, hétvégén 24 órában 
Telefonszám: 311-104 
 
Sürgősségi ellátás - Országos Mentőszolgálat  
Telefonszám: 104 

Tájékoztató a csákvári orvosi körzetek átszervezésérıl 

Először is elnézést kell kérnünk azért, mert a tájékoztatást a körzet átalakítás hatályba lépését követően adjuk meg, 
de a népegészségügyi intézet felhívta a figyelmünket, hogy amíg a működési engedélyeket ki nem adta, addig nem 
adhatunk tájékoztatást. A hatóság 2014.július 31-én délután adta ki a működési engedélyeket, sürgősségi eljárás 
keretében, köszönet a munkájukért. 

2014.augusztus 1-jétől Csákvár Képviselő-testülete az orvosi alapellátási rendelete módosításával átszervezte a 
csákvári háziorvosi körzeteket. A korábbi 3 helyett immár 4 orvosi körzet van Csákváron, az alábbiak szerint: 
- I.körzet  – felnőtt  háziorvosi körzet (korábban Dr. Nagy István körzete, jelenleg betöltetlen szolgálat) 
- II.körzet  – vegyes  (gyermekeket és felnőtteket is ellátó) háziorvosi körzet (Dr. Kovács László körzete) 
- III.körzet  – vegyes  (gyermekeket és felnőtteket is ellátó) háziorvosi körzet (Dr. Zsigmond László körzete) 
- gyermekorvosi  körzet (0-18 éves kor között fogadhat el betegkártyát) (Dr. Varga László körzete) 

Valamennyi alapellátási körzet  – a felnőtt, a vegyes és a gyermekorvosi körzet is – a társadalombiztosítás 
egészségügyi szolgáltatására szerződött rendelés, tehát térítésmentesen áll a betegek rendelkezésére . Dr. Varga 
László gyermekorvosi magánrendelése Csákváron 2014.augusztus 1-jétől megszűnt. 

Az I.körzethez tartozó, 0-14 éves korú gyermekek  augusztus 1-jétől automatikusan Dr. Varga László 
gyermekorvos körzetéhez tartoznak. Ebből a körzetből a kártyák átkerülnek a gyermekorvos körzetébe . A 15-18 
éves gyermeket nevelők választhatnak, hogy a gyermekorvoshoz adják-e a gyermekük betegkártyáját, vagy a 
vegyes, illetve felnőtt körzetben tartják továbbra is. 

A II.és III.körzet vegyes háziorvosi körzet maradt , mivel vannak kapcsolódó települések is (a II.körzet esetében 
Bodmér, a III.körzet esetében pedig Gánt), ahol nem működik gyermekorvos, emiatt felnőttek és gyermekek 
ellátására egyaránt jogosult a körzetben dolgozó há ziorvos . A csákvári II. és III.körzetbe tartozó, 0-14 éves korú 
gyermekek szülei választhatnak, hogy átjelentkeznek-e a gyermekorvoshoz, vagy továbbra is a vegyes körzetet 
működtető orvosok egyike lássa el a gyermeküket.  

Dr. Kovács Lászlónak és Dr. Zsigmond Lászlónak a gyermekekre nézve területi ellátási kötelezettsége nincs, tehát 
nem kötelesek elfogadni gyermekek betegkártyáját, de elfogadhatják. A gyermekorvosnak valamennyi, 0-14 éves 
korú gyermekre nézve területi ellátási kötelezettsége van, tehát Csákvárról a gyermekek betegkártyáját köteles 
elfogadni, azt nem utasíthatja vissza. 

A betegeknek a körzetátalakítással kapcsolatban semmiféle kötelező teendője nincs. Az I.számú, immár felnőtt 
háziorvosi körzetb ől a gyermekorvosi körzetbe átadják a 0-14 éves korú ak betegkártyáit , a vegyes körzetekben 
pedig ott maradnak a gyermekkártyák, ahol eddig is ellátták a gyermeket. 

Amelyik gyermek betegkártyája vegyes háziorvosi kör zetben van, és a szül ő szeretné, ha a gyermekét a 
továbbiakban a gyermekorvos lássa el a továbbiakban , annak át kell jelentkeznie a gyermekorvoshoz . 

Amelyik szül ő nem szeretné, hogy a gyermekét a csákvári gyermeko rvosi szolgálat lássa el , választhat Dr. 
Kovács László és Dr. Zsigmond László háziorvosi körzete között, bármelyik vegyes körzetbe, vagy más 
gyermekorvoshoz is átjelentheti a gyermekét . 

Új orvoshoz történ ő átjelentkezés esetén be kell menni a választott or voshoz, kinyilvánítani az átjelentkezés 
szándékát  és aláírni az ezzel kapcsolatos nyilatkozatot. Az orvosok egymás között intézik a betegkártya és 
dokumentáció átadás-átvételét. 

Kérjük a Tisztelt Szülőket, hogy lehetőség szerint még augusztus hónapban döntsenek a gyermeküket kezelő orvos 
személyéről, és amennyiben át kívánnak jelentkezni, ezt tegyék meg mielőbb. 

A fenti tájékoztatót a népegészségügyi intézet illetékes tisztifőorvosával egyeztetve, jóváhagyásával adtuk ki. 
 

 

Védınıi hírek – ünnepség az Anyatejes Táplálás Világnapjára 

A csákvári központú, Vértesboglárt, Bodmért, Csákberényt és Csákvár védőnői 
körzeteit együttesen ellátó védőnői szolgálat 2014.július 25-én ünnepséget szervezett 
az Önkormányzati Hivatal házasságkötő termében a közelgő Anyatejes Táplálás 
Világnapja alkalmából. 
 
 

Az ünnepségen Dornyiné Eigner Ágnes védőnői közösségvezető köszöntötte a 
megjelent édesanyákat is kisgyermekeiket. Énekelőadással közreműködött Gécs 
Diána és Király Adrienn, Dornyi Annamária pedig verset mondott. A megjelentek 
érdekes előadást hallhattak Mátyus Éva babahordozási tanácsadótól, aki 
hordozókendő bemutatót is tartott, valamint Magasiné Kudlik Mónikától, aki az 
anyatejes táplálás fontosságát hangsúlyozta. Mike-Varga Csilla óvodapedagógus, a 
csákvári Kerekítő klub foglalkozás vezetője ízelítőt adott a klubban folyó 
tevékenységről.  
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TÁJÉKOZTATÓ AZ ORVOSI RENDELİ INGYENES HASZNÁLATI LEHETİSÉGEIRİL 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tisztelt Csákváriak! 

Hónapok óta ezek a plakátok fogadják a csákvári orvosi rendelőbe érkezőket.  

2014.március 5-én a csákvári orvosi rendel ő tulajdonosai rendel őiket ingyenes használatra ajánlották fel az 
önkormányzatnak.  A felajánlásukról szóló írást március közepén minden csákvári háztartásba eljuttatták 
szórólapként is. Azt írták, felajánlásukat azért teszik, mert elkötelezettek a csákvári lakosok magas színvonalú 
egészségügyi ellátása iránt. 

A rendelő bejárati ajtóján és a falakra ragasztva feliratok hirdetik, hogy a rendelő tulajdonosok felajánlásukhoz 
támogató aláírásokat gyűjtenek, és felajánlásuk az Önkormányzat részére 0 Ft kiadást jelent. 

A Képvisel ő-testület a felajánlást köszönettel elfogadta, a sz erződés tervezetet keret jelleggel ügyvéd által 
elkészíttette , és felkérte a polgármestert, hogy terjessze elő a rendelő tulajdonosokkal történt előzetes tartalmi 
kiegészítés után.  

Az önkormányzatnak  közben sikerült fogorvost találni és egy gyermekorvost is szerződtetni . Megkerestük a 
rendel ő tulajdonosokat  az ingyenes használati szerződés tervezettel. Nem is az összes rendelőre vonatkozóan, 
csak a fogorvosi rendelő félnapos használata tekintetében. 

A megkeresett tulajdonosok elzárkóztak az ingyenes használattól , sőt közülük hárman ügyvédet fogadtak, és 
nemcsak a fogorvosi rendelőre, de még a gyermekorvosi rendelésre vonatkozóan is bérleti díjat követelnek  az 
önkormányzattól. 

Miközben tehát Önök még július 31-én is úgy mentek be a rendel őbe, hogy az ajtón az ingyenes használatra 
vonatkozó felajánlást olvasták , az orvosi rendel ő tulajdonosok évi 3.360.000 Ft + rezsi bérleti díj követelése 
már  egy ideje ismert volt  az önkormányzatnál. 
 

Csákvár, 2014.július 31.                         Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester 
 
 

Bérleti díj követelés a gyermekorvos rendelésére 

Már hónapokkal ezelőtt tudott volt, hogy a gyermekorvosi rendelést abban a rendel őben indítja el az 
önkormányzat, amelyikben az éjszakai ügyeleti rende lés folyt, és nappal mindig üresen áll . A teljes 
rendelőépület részeként 2002-ben ezt  a rendelőt is eladták az orvosoknak, de az önkormányzatnak ing yenes 
használati jog lett  erre a helyiségre bejegyezve  a tulajdoni lapra. Erről a rendelő eladásakor az adásvételi 
szerződés rendelkezett. 

Dr. Wiesler Ferenc, Dr. Kovács László és Nagy Zsolt  a jelenlegi tulajdonosa  ennek a rendelőnek. Ők ügyvédet 
fogadtak , aki július 24-én eljött az önkormányzathoz tárgyalni, és kifejtette: véleménye szerint a 2002-es adásvételi 
szerződés alapján az önkormányzat kizárólag a védőnői és ügyeleti célra jogosult a helyiséget használni, 
gyermekorvosi rendelésre nem. Az önkormányzat ügyvédje is jelen volt a tárgyaláson, és ezzel nem értett egyet, 
mivel a tulajdoni lapon minden kötöttség nélkül van az ingyenes használati jog bejegyezve, és bár a szerződésben a 
használati jog elsődleges célja a védőnői és ügyeleti tevékenységhez helyiség biztosítása, azt nem tartalmazza a 
szerződés, hogy itt más orvosi, egészségügyi tevékenység nem folytatható, kizárólag ez a kettő.  

A rendelő tulajdonosok ügyvédje a tárgyalás után levelet küldött az önkormányzathoz a következő tartalommal: 
 

„Tisztelt Polgármester Asszony! Tisztelt Képviselő Testület! 
Ügyfeleim képviseletében tisztelettel az alábbi nyilatkozatot teszem. 
Nagy Zsolt, dr. Kovács László és dr. Wiesler Ferenc  urak üdvözlik a gyermekgyógyászati rendelés 
beindítását, de a tulajdonukat képező ingatlan e célra történő hasznosítását szerződésmódosításnak 
tekintik. Nem ellenzik, hogy a szerződést a felek kiegészítsék annak rögzítésével, hogy az eladó 
gyermekgyógyászati rendelésre használatba veheti a korábban véd őnői és ügyeleti szolgálatra 
használat  csákvári 7/A/7 hrsz alatti ingatlant , azzal azonban hogy az eladó köteles  a tulajdonosok 
részére  tulajdoni hányaduk arányában 2014. augusztus 1. napjától kezdődően minden hónap 15. napjáig 
esedékesen összesen havi 180.000.- Ft bérleti díjat megfizet .  
Kérem a fentiek szíves tudomásul vételét.                                                  Tisztelettel: dr. Sárkány Márta 
ügyvéd” 

 
(Az „eladó” alatt az önkormányzatot kell érteni. Az ügyvédnő a 2002-es adásvételi szerződést szeretné módosíttatni, 
és elismertetni az önkormányzattal, hogy az ingyenes használat kizárólag a védőnői és ügyeleti ellátásra vonatkozik. 
Ha más orvosi, egészségügyi tevékenység is folyik ezekben a helyiségekben, akkor az szerinte már bérleti díj 
köteles.)  

A betegek érdekében – közérdekb ől -, az orvoshiányra tekintettel muszáj minél több orvost Csákvárra 
szerződtetni , és jelenleg ez az egyetlen szabad rendelőhelyiség, amely nappal folyamatosan üresen áll. 
Örülhetünk , hogy a 17 évi csákvári gyermekorvosi magánrendelés után 2014.augusztus 1-től ingyenes házi 
gyermekorvosi rendelés  indul, hiszen eggyel több orvos van napi rendszerességgel Csákvár on , és a 
gyermekek ellátása külön  szakrendeléssel van napi szinten biztosítva azok számára, akik ezt igénylik. 
Abból pedig semmiféle kár nem éri a tulajdonosokat, ha ez a ren delő nappal is használva van , nemcsak éjjel, és 
itt m űködik napi 2-3 órában a gyermekorvos , mivel a helyiség rezsijét 24 órában, éjjel-nappal az önkormányzat 
fizeti, és az önkormányzat lakossági adományból vette meg a berendezéseket, melyekkel a gyermekorvos rendelni 
fog, tehát továbbra sem a rendelő tulajdonosok berendezései vannak használva. 
 
A gyermekorvosi rendelést az ÁNTSZ  az önkormányzat javára bejegyzett ingyenes használati jog alapján 
természetesen engedélyezte . A rendelés augusztus 1-jén indul. 
Az eltúlzott mértékű, az ügyeleti rendelőhelyiség kis alapterületére nézve rendkívül magas összegű, évi 2.160.000 Ft 
bérleti díj követelés ügyében a Képviselő-testület az önkormányzat ügyvédjével egyeztetve fog választ adni a 
tulajdonosoknak.  

Bérleti díj követelés a fogorvosi rendelıre 

Dr. Imrédi Szilvia fogorvosn ő jelentkezett az üres fogorvosi körzet betöltésére az önkormányzathoz. Az engedélyei 
beszerzése folyamatban van, és nyilatkozott, hogy amint megkapja a szükséges iratokat és a pecsétjét, teljes 
munkaid őben át tudja venni az üres fogorvosi praxis m űködtetését Csákváron . A rendelés kezdete  még 
bizonytalan, reményeink szerint szeptember 1-je , de erről előzetesen értesítjük a lakosságot. 

Megkerestük Dr. Folly Dorottya és Dr. Zöld Éva rend elő tulajdonosokat az ingyenes fogorvosi rendel ő 
használat lehet ősége érdekében , hogy mielőbb Csákváron legyenek ellátva az üres fogorvosi praxishoz tartozó 
betegek, és ne kelljen Bicskére utazniuk az ellátásért. 

A doktorn ők elzárkóztak az ingyenes használattól, és az új fogorvos számára fél napi csákvári rendelés 
lehetővé tételéért havi 100.000 Ft + rezsi bérleti díjat kérnek. ( A fogászati rendelő és kapcsolódó helyisége 
mindössze 38 m2.) 

A rezsit az új fogorvos fizeti, az önkormányzat Képviselő-testülete pedig kénytelen fizetni a rendkívül magas és 
eltúlzott, évi 1.200.000 Ft összegű bérleti díjat a lakosság csákvári telephelyű fogászati ellátása érdekében.  


