
 

 
 
 

Az előterjesztésben közreműködött: 
Besenyiné László Andrea 

köznevelési referens 
HAT/           /2022. 

 
Tájékoztató 

Hatvan város egészségügyi helyzetéről a 2021. évre vonatkozóan 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdése szerint a települési 
önkormányzat az egészségügyi alapellátás körében gondoskodik: 

a) a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátásról, 
b) a fogorvosi alapellátásról, 
c) az alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi ügyeleti ellátásról, 
d) a védőnői ellátásról  és 
e) az iskola-egészségügyi ellátásról. 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének az egészségügyi alapellátás körzeteinek 
megállapításáról szóló 39/2016. (XI. 25.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) határozza meg 
Hatvan városban az egészségügyi körzeteket.  
A rendelet szerint Hatvan város közigazgatási területén 10 területi ellátási kötelezettséggel működő felnőtt 
háziorvosi körzet, 4 területi ellátási kötelezettséggel működő házi gyermekorvosi körzet, 6 területi ellátási 
kötelezettséggel működő fogorvosi körzet található. Az egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódnak még a 
védőnői ellátás körzetei, az iskola-egészségügyi ellátás és az ügyeleti ellátás. 

Az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény (a továbbiakban: törvény) 
6. § (1) bekezdésének k) pontja szerint az egészségügyi államigazgatási szerv egészségügyi igazgatási és 
koordinációs feladatai körében a helyi önkormányzatokat rendszeresen, szükség esetén alkalomszerűen 
tájékoztatja a lakosság egészségi állapotáról, az egészség romlását kiváltó vélelmezett okokról és a szükséges 
tennivalókról.  
A törvény rendelkezésének megfelelően az önkormányzat kérésére, a Heves Megyei Kormányhivatal 
Hatvani Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Osztálya elkészítette a város 2021. évi egészségügyi 
alapellátásának tevékenységéről szóló tájékoztatóját. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés mellékletét képező tájékoztatót szíveskedjen 
tudomásul venni. 
 
 
Hatvan, 2022. április 20. 
     

Horváth Richárd 
                         polgármester 
 
 
Látta: 
 
 dr. Kovács Éva 
        jegyző  



 

Hatvani Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály 
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KRID azonosító: 568586179 - Hivatali kapu: JH10HATVNO 
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HEVES MEGYEI KORMÁNYHIVATAL  
HATVANI  JÁRÁSI HIVATALA 

 

 Ikt.szám: HE-05/NEO/12216-

3/2022. 

 Hiv.szám: HAT/2140-1/2022. 

Ügyintéző: Jónásné Csegezi 

Tímea 

  

Lestyán Balázs 

Hatvan Város Alpolgármestere 

Hatvan Város Önkormányzata 

(elektronikusan) 

 

Tárgy: Hatvan város lakosságának egészségi állapotáról szóló tájékoztató  

 

Tisztelt Alpolgármester Úr! 

 

Ön megkereséssel fordult a Heves Megyei Kormányhivatal Hatvani Járási Hivatalához, amelyben Hatvan 

város lakosságának egészségügyi állapotáról szóló beszámolóhoz kért tájékoztatást Hatvan Város 

Önkormányzata Képviselő-testülete számára 2021 évre vonatkozóan. 

 

A tájékoztatást az alábbiakban adom meg: 

 

1. Az egészségügyi alapellátás helyzete: 

 

A 2015. évi CXXIII törvény 5. § (1) bekezdése, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011.évi CLXXXIX törvény 13. § (1) bekezdésének 4. pontja alapján a települési önkormányzat 

gondoskodik a lakosság egészségügyi alapellátásának biztosításáról.  

Az 1991. évi XI. törvény 6. § (1) bekezdés e) pontja szerint az egészségügyi államigazgatási szerv 

engedélyezi és ellenőrzi az egészségügyi szolgáltató tevékenységének végzését. Az egészségügyi 

államigazgatási szerv az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának ellenőrzését a 96/2003. (VII.15.) 

Kormányrendelet 16. § szerint végzi el és jogszabálysértés, vagy szakmai szabályszegés esetén 

megteszi a szükséges intézkedéseket. 

 

Felnőtt háziorvosi alapellátás 

Hatvan városban 10 felnőtt háziorvosi körzet működik. 

A Kossuth tér 8. szám alatti 2. számú (betöltetlen) és 5. számú (Dr. Csiszár András) rendelőket teljes 

körűen felújították 2019-ben. 

 



 
 

2020.09.01-jétől Hatvan 2. körzet betöltetlen, melyben Dr. Reinelt Ákos helyettesített 2021.12.31-ig. A 

praxisban ebben az időszakban többször történt szakdolgozó változás. 

(2022.01.01-jétől Dr. Fodor Andrea Ágnes rezidens dolgozik helyettesként a körzetben)  

A Hatvan, Bástya utca 10. sz. alatti telephelyen Dr. Viktor Ludmilla, Dr. Magyar Zsuzsanna, Dr. Kőszegi 

Csaba rendel. 

Az épületben átalakítás történt 2020. évben. 

2021.11.05-én a Spektrum-Lab Diagnosztikai Korlátolt Felelősségű Társaság kapott 0. szintű labor, 

mintavételi hely magánrendelésre működési engedélyt a telephelyen az új rendelőbe. 

 

3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky utca 4/A régi épületszárnyában felújítás zajlott, ezért 2021. július 5-étől a 

VOKE Liszt Ferenc Művelődési Házba (3000 Hatvan, Mészáros Lázár utca 6-8. szám alatti), ideiglenes 

telephelyre költözött a 4 felnőtt háziorvos (Dr. Déri Károly, Dr. Jakab Lajos, Dr. Száraz Katalin, és Dr. 

Bőze Barna). Dr. Éger Ildikó MÁV Rendelőben biztosította a betegellátást az átmeneti időszakban.  

 

Házi gyermekorvosi alapellátás 

Hatvan városban 4 házi gyermekorvosi körzet működik. 

 

1. sz. körzet : Hatvan, Árpád u. 2/A – Rüdigerné Dr. Harmat Enikő 

2020.03.01-jétől a doktornő Petőfibánya-Apc házi gyermekorvosi körzetben helyettesít. 

 

2. sz. körzet : Hatvan, Horváth M. út 21. – Szabóné Dr. Szőgyör Zita 

2020.03.01-jétől a doktornő Petőfibánya-Apc házi gyermekorvosi körzetben helyettesít. 

 

Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky utca 4/A telephely: 

2021.01.01-jétől Hatvan 4. sz. körzet Dr. Boross Márta nyugdíjba vonulása miatt betöltetlenné vált. 2021. 

május 1-jétől Dr. Nagy Tamás „KONZÍLIUM-ZS” Kft. néven végezte a helyettesítést a betöltetlen 

körzetben. 2021.07.26-tól az orvos praxisjogosult lett, így 2021.08.01-jétől a körzet betöltött. 

 

2021.09.01-jétől Hatvan 3. sz. körzet (betöltetlen) – Dr. Gesztesi Stefánia 2021.08.29-én elhunyt. A 

körzetben Dr. Nagy Tamás helyettesít. 

 

Mindkét újhatvani gyermekorvosi praxisnak magas a kártyaszáma. Betegség, szabadság esetén nagyon 

sok egyeztetés után biztosítható a körzetek ellátása. Hivatalosan nincs nevesítve Dr. Nagy Tamás 

helyettese. 

 

Fogorvosi alapellátás 

Fogorvosi alapellátás keretében Hatvan városban területi ellátási kötelezettséggel, iskolai fogorvosi 

teendőket is ellátva 6 fogszakorvos működik. 

 

1. sz. körzet: Hatvan, Árpád u. 2/A - Dr. Gál József részére kiadott működési engedély alapján Dr. Józsa 

Alexandra (pecsétszáma: 89062) alkalmazott fogorvos által biztosítja az ellátást. 

 

2. sz. körzet: Hatvan, Balassi Bálint út 20. - Dr. Harangozó Imre 

A fogszakorvos 2007-ben költözött erre a saját tulajdonú telephelyre, ahol korszerű, minden igényt 

kielégítő szakmai környezetben végzi tevékenységét.  

 



 
 

3. sz. körzet: Hatvan, Széchenyi u. 16. - Dr. Harsányi Orsolya 

A praxist 2014.11.01-jétől, a Dicentra-Plus Kft. üzemelteti. 

 

4. sz. körzet: Hatvan, Széchenyi u. 16. - Dr. Forgács Ágota 

 

5. sz körzet: 2021.11.03-tól Dr. Bellák Marianna 2021.11.02-ai halála miatt betöltetlen lett. Dr. Nemes 

Károly helyettesített 2021. novemberben, 2021.12.01-jétől Dr. Gondos Edit helyettesített, fogászati 

röntgen szünetelt. 2022.02.01-jétől praxisjogosult Dr. Gondos Edit, aki saját Kft-re kapott működési 

engedélyt. 

 

6. sz körzet: Dr. Nemes Károly 

3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky utca 4/A régi épületszárnyában felújítás zajlott, ezért 2021. július 5-étől a 

VOKE Liszt Ferenc Művelődési Házba (3000 Hatvan, Mészáros Lázár utca 6-8. szám alatti), ideiglenes 

telephelyre költözött a 2 fogorvosi körzet ellátása. 

 

Fogorvosi Ügyelet: 

Jelenleg Hatvan városban nem működik fogászati ügyelet. A betegek sürgősségi fogorvosi ügyeleti 

ellátáshoz Egerben juthatnak. 

 

Központi háziorvosi ügyelet 

A Központi Háziorvosi Ügyelet a Hatvan, Vécsey utca 2. szám alatt működik, hétfő – csütörtök 17:00 – 

08:00 óra között, péntek 12:00 – 08:00 óra között, hétvégén és ünnepnapokon 24 órában. Az 

ORSZÁGOS ORVOSI ÜGYELET Nonprofit Kft. főszolgáltatóként üzemelteti. Tevékenységüket havi 

ügyeleti beosztás alapján végzik a személyes közreműködők és szabadfoglalkozású jogviszonyban 

dolgozók. Egy műszakban 2 fő orvos, 1 fő szakdolgozó, 1 fő gépkocsivezető teljesít szolgálatot. Az 

ügyeletes orvosok közül az egyik a rendelőben, a másik a betegek otthonában látja el a betegeket. 

Ellátási területe: Hatvan járás települései (kivéve Szűcsi), Jászfényszaru község, Tura város és 

Zsámbok község 

A Központi Háziorvosi Ügyeleten belül házi gyermekorvosi ügyelet is működik az ellátási terület néhány 

házi gyermekorvosával, valamint személyes közreműködővel szombat, vasárnap, pihenőnap, ünnepnap 

08:00 – 18:00 óra között. Egy műszakban 1 fő gyermekorvos, 1 fő szakdolgozó teljesít szolgálatot havi 

beosztás szerint. Területre a gyermekorvos nem jár ki. 

 

Iskola- és ifjúságorvoslás ellátás: 

Hatvan városban 2 főállású Ifjúság-egészségügyi Szolgálat működik, valamint 3 Házi Gyermekorvosi 

Szolgálat végez heti 2 órában iskolaorvosi tevékenységet. Munkájukat a területi védőnő és az 

iskolavédőnő segíti. 

 

Főállású ifjúság-egészségügyi szolgálatok: 

I. számú Ifjúság-egészségügyi Szolgálat 

 

3000 Hatvan, Vécsey utca 2/A Egri Szakképzési Centrum Damjanich János Szakgimnáziuma, 

Szakközépiskolája és Kollégiuma (DISZI) – Rüdigerné Dr. Harmat Enikő 1. sz. házi gyermekorvos az 

ügyvezető, Dr. Pál Szabolcs alkalmazott végzi heti 40 órában. 

 

A Hatvani Kodály Zoltán Értékközvetítő és Képességfejlesztő Általános Iskolában, a Hatvani Lesznai 



 
 

Anna EGYMI-ben, és a Hatvani 5. sz. Általános Iskolában az orvosi rendelők megfelelnek a 26/1997. 

(IX.3.) NM rendeletnek, itt is folytatnak védőoltási tevékenységet. 

 

II. számú Ifjúság-egészségügyi Szolgálat 

3 telephelyen működik: 

Hatvan, Balassi Bálint út 17. sz. alatti Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakgimnázium telephely 

Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky utca 6. sz. alatti Széchenyi István Római Katolikus Gimnázium és 

Szakgimnázium telephely 

Hatvan, Csaba utca 6. sz. alatti Grassalkovich Antal Baptista Szakközépiskola, Szakiskola és Felnőttek 

Általános Iskolája telephely 

 

Dr. Medgyesi János betegség miatt nem dolgozott 2021.01.01-2021.08.31. között, amikor Dr. Gesztesi 

Stefánia helyettesítette. Ezt követően 2021.09.01-jétől állt ismét munkába. 

 

Részmunkaidőben végzett iskola- és ifjúságorvoslás: 

2. sz. Házi Gyermekorvosi Körzet: Hatvan, Horváth M. út 21. – Szabóné Dr. Szőgyör Zita 

A Hatvani Kossuth Lajos Általános Iskola tartozik az ellátási területéhez. Az iskolaépületben az orvosi 

rendelő megfelel a 26/1997. (IX.3.) NM rendeletnek, itt is folytat védőoltási tevékenységet. 

 

3. sz. Házi Gyermekorvosi Körzet : Hatvan, Bajcsy - Zsilinszky u. 4/A – Dr. Nagy Tamás helyettesít 

 

4. sz. Házi Gyermekorvosi Körzet : Hatvan, Bajcsy - Zsilinszky u. 4/A - Dr. Nagy Tamás 

A doktor úr a körzetek ellátási területéhez tartozó iskolák (ÚRKÁI, Újhatvani I. István Általános Iskola) 

tanulóit a rendelőjével egy épületben található védőnői tanácsadóban látja el. 

 

Az egészségügyi alapellátásban a Népegészségügyi Osztály részéről COVID-19 járvány miatt 

célellenőrzések történtek 2021. évben. A Nemzeti Népegészségügyi Központ által elrendelt COVID-19 

vakcinák készletének helyszíni felmérését végeztük 2021. júniusban illetékességi területünkhöz tartozó 

oltópontként működő valamennyi alapellátó egészségügyi szolgáltatónál. Hatvan városban minden 

felnőtt háziorvost ellenőriztünk emiatt. Hiányosságot nem tapasztaltunk. 

 

Az Emberi Erőforrások Minisztériumának feladatszabása alapján 4 héten át 2021. július végén és 

augusztusban az EESZT rendszerben rögzített COVID-19 oltások ellenőrzését végezte osztályunk 

háziorvosi praxisokban. Az ellenőrzések alapján megállapítható volt, hogy az oltások dokumentálása, 

EESZT-ben való rögzítése tartalmilag- és szakmailag is megfelelő. Sem a praxisokba, sem 

hatóságunkhoz nem érkezett bejelentés az oltások dokumentálásával kapcsolatosan. Hatvan városban 

Dr. Csiszár András, Dr. Magyar Zsuzsanna, Dr. Déry Károly ellenőrzése történt ennek kapcsán. 

Hiányosságot nem tártunk fel. 

 

Országos munkatervi feladat volt 2021. évben a kézfertőtlenítés végrehajtásához szükséges adagolók, 

valamint az alkalmazott kézfertőtlenítő szerek rendelkezésre állásának ellenőrzése a háziorvosi és a 

házi gyermekorvosi rendelőkben. Hatvan valamennyi háziorvosának ellenőrzése megtörtént. 

Hiányosságot nem találtunk. 

 

Szintén országos munkatervi feladat volt 2021. évben „A COVID-19 járvány elleni védekezés keretében 

országosan előírt infekciókontroll óvintézkedésekre vonatkozó gyakorlat és a betegellátói tapasztalatok 



 
 

vizsgálata a háziorvosi alapellátásban” című kérdőív kitöltése önbevallással A felmérésbe a kapott 

útmutató szerint vontuk be az illetékességi területünkön a központilag kijelölt háziorvosi praxisokat. 

Hatvan városból Dr. Harmat Enikő vett részt a felmérésben. Hiányosságot nem találtunk. 

 

Területi védőnői ellátás: 

A területi védőnői ellátás 2 telephelyen, 7 körzetben történik. Az egészségügyi szolgáltatás nyújtására a 

Hatvani Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi szolgálat rendelkezik működési engedéllyel. 

I sz. védőnői tanácsadó: Hatvan Horváth Mihály u.17. sz. alatt található, ahol 4 védőnői körzet működik. 

A 3. sz. körzet ellátása 2021.04.01-jétől belső helyettesítéssel történt.  

A tanácsadóban a működéshez szükséges eszközök rendelkezésre állnak. 

 

II.sz. védőnői tanácsadó: Hatvan Bajcsy-Zs. u.4/a alatt működik. 3 területi védőnő dolgozik ezen a 

telephelyen. A működéshez szükséges eszközök biztosítottak. 

 

Iskolavédőnői ellátás: 

Hatvan városban öt iskolavédőnői körzet van. Az Egri Szakképzési Centrum Damjanich János 

Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma kivételével az iskola-egészségügyi körzeteket 

főállású iskolavédőnők látják el. 

 

 

2. COVID-19 megbetegedések számának alakulása Hatvan városban, fertőzés ellen megtett 

intézkedések 

 

Hatvan városban 2021. évben összesen 2324 COVID-19 fertőző megbetegedést regisztrált a 

Népegészségügyi Osztály.  

 

COVID-19 megbetegedések havonkénti megoszlása Hatvanban 2021. évben 

 

Jan. Feb. Márc. Ápr. Máj. Jún. Júl. Aug. Szept. Okt. Nov. Dec. Összesen 

116 169 602 261 41 5 1 5 62 224 606 232 2 324 
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COVID-19 megbetegedésben elhunytak havonkénti megoszlása Hatvanban 2021. évben 

 

Jan. Feb. Márc. Ápr. Máj. Jún. Júl. Aug. Szept. Okt. Nov. Dec. összesen 

12 5 21 9 2 1 - - - 13 20 8 91 

 

 

 

 
 

    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

      

 

COVID-19 megbetegedések megoszlása az ápolási helye és a betegség kimenetele szerint, 

valamint a mortalitás és a letalitás alakulása Hatvanban 2021. évben 

 

Terület 
Otthon ápolt Kórházban ápolt A betegek közül Elhunytak 

100.000 lakosra 

Elhunytak száma 
100 betegre 
 Elhunyt Összes Elhunyt Összes Elhunyt Összes 

Hatvan 31 2 134 60 190 91 2 324 453,21 3,92 
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COVID-19 megbetegedések korcsoportok szerint Hatvanban 2021. évben 

 

Életkor 
Covid-
19 eset 

0 3 

1 - 2 7 

3 - 5 24 

6 - 9 32 

10 - 14 68 

15 - 19 91 

20 - 29 317 

30 - 39 399 

40 - 49 544 

50 - 59 375 

60 - 464 

Összesen 2 324 

   

 

A népegészségügyi osztály részéről megtett intézkedések: 

A járvány 2021. évben zajló harmadik (tavaszi) és negyedik (őszi) hullámában a Járási Hivatal 

Népegészségügyi Osztálya számára prioritás volt a járvány lelassítása érdekében tett járványügyi 

intézkedések megvalósítása. 

 

Ennek érdekében illetékességi területünkhöz tartozó valamennyi településen, így Hatvan városban is, az 

egészségügyi alapellátásban dolgozó orvosokkal és szakdolgozókkal, valamint a kórházzal napi 

kapcsolatot tartottunk, számukra segítséget nyújtottunk. 

 

A folyamatosan aktualizált NNK eljárásrendnek megfelelően, a SARS-CoV-2 pozitív betegek és szoros 

kontaktjaik vonatkozásában, a járványügyi vizsgálatot és a kontaktkutatást követően szükséges hatósági 

járványügyi intézkedéseket megtettük. Határozat formájában hatósági házi karantén alá, illetve 

járványügyi megfigyelés alá helyeztük a pozitív személyeket, és a szoros kontaktjaikat. A korlátozó 

határozatról az ügyfeleken kívül minden esetben értesült a beteg/kontaktszemély háziorvosa, és az 

ellenőrzést végző illetékes Rendőrkapitányság. 

 

A közoktatási intézményeket érintő COVID megbetegedések esetén a járványügyi kivizsgálást követően 

bölcsődei-, óvodai csoportok-, iskolai osztályok karanténba kerültek, több gyermek csoportos járványügyi 

megfigyelése miatt kellett megtenni a szükséges járványügyi intézkedéseket. Korösszetétel szerint a 

pozitív gyermek az összes eset kb. 64%-a bölcsődés, óvodás, iskolai tanuló, míg 36%-a felnőtt dolgozó - 

óvodapedagógus, tanár, kisgyermeknevelő, pedagógiai asszisztens, stb. - volt. 

 

Az egészségügyi alapellátásban, a bentlakásos szociális ellátásban a COVID elleni védőoltások és 

orvosi védőeszközök központi kiosztásában minden feladatot elvégeztünk a beszerzés és ellátás 

ütemének megfelelően.   

 



 
 

Valamennyi egészségügyi szolgáltató erején felül teljesített a járvány leküzdése érdekében (jelentési 

kötelezettségek megtétele, betegek állapotának követése, mintavétel elrendelése, tesztelés, védőoltások 

szervezése és lebonyolítása, stb.). A háziorvosok, és a kórházi oltópont rendelési időn kívül és 

hétvégéken is részt vett az oltási akciók lebonyolításában. 

 

3. A várost érintő egyéb fertőző megbetegedések 

 

2021. évben a COVID-19 megbetegedésen kívül csekély számú bejelentendő fertőző megbetegedést 

regisztráltunk a városban: 

 6 Campylobacteriosis 

 3 Salmonellosis 

 3 Rotavírus gastroenteritis 

 16 Varicella 

 2 Lyme-kór 

 1 Toxoplasmosis fordult elő. 

 

Az életkorhoz kötött kötelező védőoltások átoltásának üteme Hatvan városban kiváló. A külföldről 

hazatelepült családok gyermekeinek, valamint a letelepedett külföldi családok gyermekeinek a 

védőoltásait nyomon követtük és a hiányzó védőoltásokat a lehető legrövidebb időn belül pótoltattuk. 

Kiemelten ellenőriztük a Varicella elleni védőoltások megvalósulását. Védőoltás elmaradása miatt 

hatósági intézkedésre nem volt szükség. Illetékességi területünkön legionellosissal, 

methaemoglobinémiával, ivóvízzel kapcsolatos megbetegedés és vízjárvány, valamint élelmiszer 

eredetű járvány nem fordult elő 2021. évben. A Humán Papilloma Vírus elleni védőoltást 2021-től a 7. 

osztályos lányok és fiúk szülei egyaránt igényelhették. 

 

4. A daganatos megbetegedések számának alakulása a városban, összehasonlítva az 

országos és a megyei adatokkal, kiemelve a daganatos betegségek közül az országosan 

problémás betegségeket 

Az egészségügyről szóló törvény alapján a járásszékhely város önkormányzata (1997. évi CLIV. tv. 

152/B §) egészségtervet köteles kidolgozni. A törvényi feladatszabás az egészségterv elkészítését 

önkormányzati szervhez rendeli, míg annak területi érvényességét tekintve a járást jelöli meg.  

Az egészségtervben foglaltak teljesüléséről és azok megvalósításáról a törvény alapján köteles 

gondoskodni a járási székhely települési önkormányzata. A törvényi kötelezettség összecseng azzal, 

hogy a nyilvános adatbázisból elérhető és megismerhető összesített egészségügyi adatok legkisebb 

egysége jelenleg a járás.  

Daganatos megbetegedésekre vonatkozó egészségügyi adatszolgáltatási kötelezettsége sem az 

alapellátásnak sem a kórházaknak nincs a Járási Hivatal felé. Előbbi okból kifolyólag a népegészségügyi 

osztály rendelkezésére is a nyilvános adatbázisok állnak. A nyilvános adatbázisból elérhető és 

megismerhető összesített egészségügyi adatok legkisebb egysége jelenleg a járás. 

Fentiek miatt a feltett kérdésre vonatkozó statisztikai adatokkal a járási hivatal nem rendelkezik. 

5. A szívinfarktus és a közlekedési balesetek viszonya, alakulása 

 

A feltett kérdésre vonatkozó statisztikai adatokkal a járási hivatal nem rendelkezik. 

 



 
 

6. A környezetkárosító tényezők hatásai a város lakosságának egészségi állapotára (Selypi 

medence, eternit lerakó és Hunviron KFT./REG Kft.) 

 

A feltett kérdésre vonatkozó statisztikai adatokkal a járási hivatal nem rendelkezik. 

 

Kelt Hatvanban, a tanúsítványban foglaltak szerint. 

 

Tisztelettel: 

 

 

 Szalatnai Gábor 

 hivatalvezető 


