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A Kormány 1059/2017. (II. 7.) Korm. határozata

a Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórháza és a Budai 

Irgalmasrendi Kórház közös

fejlesztéseiről, valamint az ehhez szükséges források biztosításáról

A Kormány

1. elkötelezett a kórházi infrastruktúra javítása, a családbarát környezet kialakítása és az egészségügyi ellátások

fejlesztése iránt, ezért egyetért

a) a Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórháza és a 
Budai Irgalmasrendi Kórház közös szülészet – nőgyógyászati 
fejlesztéséhez szükséges beruházások megvalósításával, két 
szervezeti egységgel, közös irányítással és

egyházi kórházi együttműködéssel;
b) a gyermek sürgősségi ellátás fejlesztéséhez szükséges beruházásokkal a Magyarországi Református Egyház

Bethesda Gyermekkórházában;

c) a gyermekpszichiátriai osztály kialakításához szükséges beruházásokkal a Magyarországi Református Egyház

Bethesda Gyermekkórházában;
d) a Bethesda utcai ingatlanon szükséges kiegészítő beruházásokkal a Magyarországi Református Egyház

Bethesda Gyermekkórházában;
2. egyetért azzal, hogy az 1. pontban foglalt célok megvalósításához kötődő szakmai program kialakítása

az Egészséges Budapest Program előkészítésével összehangolva végezhető el, ezért felhívja az emberi erőforrások

miniszterét, hogy ennek érdekében tegye meg a szükséges intézkedéseket;
Felelős: emberi erőforrások minisztere

Határidő: folyamatos

3. jóváhagyja az 1. melléklet szerinti előzetes többletkapacitás-befogadást – a 2019. finanszírozási évtől kezdődően

– azzal, hogy a többletkapacitás-befogadás finanszírozási igénye nem ronthatja az Egészségbiztosítási Alapnak

a Kormány által jóváhagyott költségvetési egyenlegét;
4. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy – az emberi erőforrások minisztere bevonásával – gondoskodjon

az 1. pont a) alpontban foglalt cél megvalósításához a Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórháza

részére a 2017. évben 3066,88 millió forint, a 2018. évben 433,09 millió forint; a Budai Irgalmasrendi Kórház

részére a 2017. évben 1200,0 millió forint, a 2018. évben 201,7 millió forint többletforrás rendelkezésre állásáról
a 2017–2018. évi központi költségvetés XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetben;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

emberi erőforrások minisztere

Határidő: 2017. évben a felmerülés ütemében

2018. évben a központi költségvetés tervezésével egyidejűleg

5. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy – az emberi erőforrások minisztere bevonásával – gondoskodjon

az 1. pont b) alpontban foglalt cél megvalósításához a Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórháza

részére a 2017. évben 1544,0 millió forint, a 2018. évben 135,6 millió forint többletforrás rendelkezésre állásáról
a 2017–2018. évi központi költségvetés XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetben;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

emberi erőforrások minisztere

Határidő: 2017. évben a felmerülés ütemében

2018. évben a központi költségvetés tervezésével egyidejűleg

6. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy – az emberi erőforrások minisztere bevonásával – gondoskodjon

az 1. pont c) alpontban foglalt cél megvalósításához a Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórháza

részére a 2017. évben 850,0 millió forint többletforrás rendelkezésre állásáról a 2017. évi központi költségvetés
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetben;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

emberi erőforrások minisztere

Határidő: a felmerülés ütemében

7. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy – az emberi erőforrások minisztere bevonásával – gondoskodjon

az 1. pont d) alpontban foglalt cél megvalósításához a Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórháza

részére a 2017. évben 350,0 millió forint többletforrás rendelkezésre állásáról a 2017. évi központi költségvetés
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetben;
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Felelős: nemzetgazdasági miniszter

emberi erőforrások minisztere

Határidő: a felmerülés ütemében

8. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy a Miniszterelnökséget vezető miniszter bevonásával készítsen

előterjesztést a Kormány számára az egyházi egészségügyi fejlesztések folytatásaként a Budapesti Szent Ferenc

Kórház és a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége Szeretetkórház fejlesztésének lehetőségeiről, valamint

a Magyarországi Evangélikus Egyház kórháza létrehozásának lehetőségéről;

Felelős: emberi erőforrások minisztere

Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: 2017. március 31.

9. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy készítsen 
előterjesztést a Kormány számára a Magyarországon
meglévő anya- és bababarát kórházi ellátások 
továbbfejlesztésének, valamint új anya- és bababarát kórházi 
ellátás
minősítések megszerzésének lehetőségeiről az ország 
területén, és az ehhez szükséges forrásokról.
Felelős: emberi erőforrások minisztere

Határidő: 2017. május 31.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Előzmények (4.): Egyházi kórházak családbarát 
szülészeti kezdeményezése



Bababarát 
kórházak 

Bababarát kórházak Magyarországon
Ajka, Magyar Imre Kórház
Budapest, Fővárosi Önkormányzat Szent István 

és Szent László Kórház
Debrecen, DEOEC Szülészeti és Nőgyógyászati 

Klinika
Dombóvár, Szent Lukács Kórház
Eger, Markhot Ferenc Kórház
Esztergom, Vaszary Kolos Kórház
Győr, Petz Aladár Megyei Oktató Kórház
Kazincbarcikai Kórház
Kistarcsa, Pest Megyei Flór Ferenc Kórház
Miskolc, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház 

és Egyetemi Oktató Kórház
Ózd, Almási Balogh Pál Kórház
Pécs, PTE Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika
Salgótarján, Szent Lázár Megyei Kórház
Siófoki Város Kórház - Rendelőintézet
Székesfehérvár, Fejér Megyei Szent György 

Egyetemi Oktatókórház
Szolnok, Jász - Nagykun - Szolnok Megyei 

Hetényi Géza Kórház - Rendelőintézet
Vác, Jávorszky Ödön Kórház
Zalaegerszeg, Zala Megyei Kórház

http://bababarat.sztnb.hu/korhaz/magyarorszagi_korhazak/ajkai_korhaz
http://bababarat.sztnb.hu/korhaz/magyarorszagi_korhazak/istvan_korhaz
http://bababarat.sztnb.hu/korhaz/magyarorszagi_korhazak/debreceni_klinika
http://bababarat.sztnb.hu/korhaz/magyarorszagi_korhazak/dombovari_korhaz
http://bababarat.sztnb.hu/korhaz/magyarorszagi_korhazak/egri_korhaz
http://bababarat.sztnb.hu/korhaz/magyarorszagi_korhazak/esztergomi_korhaz
http://bababarat.sztnb.hu/korhaz/magyarorszagi_korhazak/gyori_korhaz
http://bababarat.sztnb.hu/korhaz/magyarorszagi_korhazak/kazincbarcikai_korhaz
http://bababarat.sztnb.hu/korhaz/magyarorszagi_korhazak/kistarcsai_korhaz
http://bababarat.sztnb.hu/korhaz/magyarorszagi_korhazak/miskolci_megyei_korhaz
http://bababarat.sztnb.hu/korhaz/magyarorszagi_korhazak/ozdi_korhaz
http://bababarat.sztnb.hu/korhaz/magyarorszagi_korhazak/pecsi_klinika
http://bababarat.sztnb.hu/korhaz/magyarorszagi_korhazak/salgotarjani_korhaz
http://bababarat.sztnb.hu/korhaz/magyarorszagi_korhazak/siofoki_korhaz
http://bababarat.sztnb.hu/korhaz/magyarorszagi_korhazak/szekesfehervari_korhaz
http://bababarat.sztnb.hu/korhaz/magyarorszagi_korhazak/szolnoki_korhaz
http://bababarat.sztnb.hu/korhaz/magyarorszagi_korhazak/vaci_korhaz
http://bababarat.sztnb.hu/korhaz/magyarorszagi_korhazak/zalaegerszegi_korhaz


Magyar Kórházszövetség 
konferenciája,

Eger, 2018. április 25.



Családbarát kórházi osztály díj

A pályázatról és a nyereményről:
A pályázattal családbarát kórházi osztályok jó gyakorlatait kívánjuk kiemelni, de a cím hozzásegítheti az 
egész intézményt ahhoz, hogy Családbarát Kórház-díjban részesülhessen az alábbiak szerint: 
Családbarát Kórház -díj:
A Családbarát Kórház –díj pályázat első alkalommal 2019- évben kerül meghirdetésre.
A Díj elnyerésének feltétele a kórházi díjra beadott pályázat mellett összesen legalább három kórházi osztály 
családbarát minősítése adott évre és az azt megelőző évre vonatkozóan.
A Díj Kopp Judit szobrából készített bronzöntvény. 
- Az díjra felkerülő felirat: „Családbarát Kórház”, valamint az adományozás éve.
- A díjjal együtt oklevél jár a díjazott részére.

Családbarát Kórházi Osztály 2018-díj:
A Családbarát Kórházi Osztály –cím pályázat 2018-ban első alkalommal kerül meghirdetésre.
A Cím egy matrica, melyet az osztály folyosóján, várójában vagy egyéb jól látható helyen lehet kihelyezni.
- A matricára felkerülő felirat: „Családbarát Kórházi Osztály”, valamint az adományozás éve.
- A matrica mellett oklevél jár a címet nyert osztály részére
A címet elnyert kórházi osztályok használhatják a kapott logót, oklevelet kommunikációjukban 
levelezésükben, kitehetik váróikba, folyosókon... 

A díj alapítóinak, a Három Királyfi, Három Királylány Mozgalomnak és a Magyar Kórházszövetségnek fontos 
célkitűzése, hogy a már meglévő jó gyakorlatokat minél szélesebb körben meg tudja mutatni, ezért széles 
nyilvánosságot biztosítunk az általunk megismert és hitelesnek talált szervezetek számára, hogy jó 
gyakorlataikat bemutathassák. 



A Jahn Ferenc Dél-Pesti Kórház Szülészet- Nőgyógyászati Osztály
Mosollyal a családért programján keresztül különböző életszakaszokhoz 
illeszkedő támogató prevenciós munkát végez, és támogatja 
a dohányzásról való leszokást is. Osztályvezető főorvos: Dr Garamvölgyi Zoltán

A Gróf Tisza István Kórház Berettyóújfalu Szülészet-Nőgyógyászati Osztály kiemelt figyelmet fordít az apa és a 
gyermek kapcsolat kialakítására. A betegeiknek pedig online segítségnyújtást biztosítanak. A betegek 
tájékoztatására weblapjukon a különböző beavatkozásokról jól érthető, részletes tájékoztatást adnak.
Osztályvezető főorvos: Dr Osváth Péter

Az Orosházi Kórház Szülészet-Nőgyógyászati Osztály a nyugodt körülmények biztosítása érdekében, a betegeket 
külön erre a célra szolgáló helyiségben tájékoztatja. Követendő példa a dolgozók reggeli munkakezdés előtti 
rövid tornája, de igénybe vehetik a masszás és fitnesz szolgáltatásokat is.
Osztályvezető főorvos: Dr Svarsing Lajos

A Szent Pantaleon Kórház- Rendelőintézet Dunaújváros Szülészet- Nőgyógyászati Osztályról általánosan 
elmondható erről az osztályról a családbarát működés. Kiemelkedő a dolgozóknak szervezett kommunikációs 
tréning.
Osztályvezető főorvos (főigazgató): Dr. Mészáros Lajos

A Szent Lázár Megyei Kórház Salgótarján Szülészeti Osztály pályázatból kiemelendő a családi szoba kialakítása, ahol 
a kismama és hozzátartozója, akár éjszaka is együtt maradhatnak. Az osztály a dolgozók gyermekei felé is 
nyitott, év közben számtalan dolgozói családi eseményt szerveznek.
Osztályvezető főorvos: Dr Pasztuhov Ágoston

A Magyar Imre Kórház Ajka Szülészet-Nőgyógyászati Osztály családközpontú szemléletmódja kiemelkedő, erre 
alapulnak hosszú távú terveik is. Náluk a munkahely és a család kiegészítik egymást.
Osztályvezető főorvos: Dr Gáspár Levente

Díjazottak: 
Szülészetek (6/16)



A Kormány 1098/2018. (III. 19.) Korm. határozata a 
családbarát kormányzati intézkedésekről

A Kormány kiemelt célként határozza meg a családbarát 
értékrend, a család- és gyermekbarát szemlélet minél szélesebb 
megvalósulását, valamint ezek érdekében családbarát 
intézkedések és szabályozási környezet létrehozását. Ezért 
a Kormány 

…egyetért a hazai szülészeti ellátásnak a családok igényeit 
kielégítő, az új család születését, a pozitív szülésélményt, 
a gyermekágyas időszak komfortérzetét növelő fejlesztési 
koncepciójával, valamint azzal, hogy a hazai szülészeti 
intézmények minél inkább családbarát módon működjenek; 

…felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy az Állami 
Egészségügyi Ellátó Központ közreműködésével … működtesse 
a „Családbarát Szülészet” pályázati programot a családbarát, 
családközpontú szülészeti ellátás országos szintű megvalósítása 
érdekében…


