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Tisztelt Képvisel ő Úr!

Az Ön által feltett „Mennyi az annyi a kórházi honlapok esetében?” című írásbeli kérdésre —
Balog Zoltán miniszter úr megbízásából — az alábbi választ adom .
A karcagi Kátai Gábor Kórház esetében a honlap üzemeltetésére vonatkozóan az intézmén y
nem kötött szerződést külső szakemberrel/szakcéggel . A honlap működtetését saját humán
erőforrás biztosításával oldják meg tekintettel arra, hogy a létszámuk és a foglalkoztatásukho z
kapcsolódó kiadási elő irányzataik korlátozottak, és els ődleges feladatuk a betegellátásho z
alapvetően szükséges szoftver és hardver rendszerek folyamatos karbantartása . Az idei évben
már tervezik küls ős vállalkozó megbízását a feladattal .
A Csongrád Megyei Mellkasi Betegségek Szakkórházban a domain díj : 1500 Ft+áfa/év . A
honlap tartalmának folyamatos frissítését az intézmény munkavállalói, munkaköri feladatai k
keretében, külön díjazás nélkül végzik . A szerver és tűzfal bérleti díj : 68.000 Ft+áfa/hó . Az
eszközök a web szerver funkció mellett betöltik az intézmény DNS- és levelez őszerve r
funkcióját is . Szerver- és tűzfal-üzemeltetés és karbantartás : 2000 Ft+áfa/hó. Az üzemeltetés i
és karbantartási díj a web szerver funkció mellett a DNS- és levelez őszerver funkcióra i s
vonatkozik. Fentiek alapján — a több funkciót betölt ő eszközöket és azokhoz kapcsolódó
költségeket arányosan számolva — a honlap üzemeltetésének költsége havonta 23 .000 Ft+áfa.
A tatabányai Szent Borbála Kórház honlapjának karbantartását, fejlesztését szintén bels ő
munkatárs végzi . Tárhelyet a UPC biztosít internet előfizetésük kiegészítő szolgáltatásaként ,
külön díj megfizetése nélkül . A karbantartás, fejlesztés éves díja : 420.000 Ft+áfa.
A gyöngyösi Bugát Pál Kórház az email rendszer miatt bérel tárhelyet, éves szinten 87 .900
Ft+áfa összegért, és ebben az összegben a honlaphoz szükséges felület is benne van. Más
üzemeltetési költség nem merül fel, mivel a kórház informatikusai tartják karban a honlapot .
A szolnoki MÁV Kórház és Rendelőintézet honlapját az informatikai és kontrolling csoport
üzemelteti és gondozza, mindez külön költséggel nem jár .
A Csornai Margit Kórház honlapjának üzemeltetési költsége a 2014 . évben bruttó 241 .200
forint, a 2015 . évben bruttó : 180.900 forint .
Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ munkatársai az elmúlt hónapokban átfogó elemzés t
készítettek az intézményi honlapok megjelenésér ől, minőségérő l, tartalmáról . Ez alapján, a
társadalmi tájékoztatás fontosságát szem el őtt tartva, kiemelt cél egy integrált egészségügyi
információs és tájékoztató portál létrehozása .
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Az egyes házszabályi rendelkezésekrő l szóló 10/2014 . (II . 24.) OGY határozat .2 . melléklet
43 . pontjában foglaltak megvalósulása érdekében mellékelten megküldöm Dr . Lukács Lászl ó
György (Jobbik) országgyű lési képviselő „Mennyi az annyi a kórházi honlapok esetében? ”
című, K/6812. számú írásbeli választ igényl ő kérdésére adott válaszomat.

Budapest, 2015 . november 6 .
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