
 

Központi Laboratórium 
HATVAN 

szakrendelés 
megnevezése 

rendelési idő előjegyzés telefonszám 

laboratórium 
hétfőtől - péntekig 
0700 – 1000 

Újra nyitjuk az előjegyzést. 
Az időpontkéréskor 

érvényes beutalóval kell 
rendelkezni! 

Vérvételre időpont 
kérhető: 

06-70-489-1741 

 
 

Radiológiai vizsgálatok 
HATVAN 

szakrendelés 
megnevezése 

rendelési idő előjegyzés telefonszám 

Rtg 
hétfőtől - péntekig 
800 – 1600 

A radiológiai recepció 
munkatársai felhívják a 
korábban előjegyzett 

betegeket az új időpont 
miatt. 

Röntgen vizsgálatra 
időpont kérhető: 

06-37-540-394 
06-37-341-033/331 

CT 
hétfőtől - péntekig 
800 – 1600 

CT vizsgálatra időpont 
kérhető: 

06-37-540-394 

MR 
hétfőtől - péntekig 
800 – 1600 

MR vizsgálatra 
időpont kérhető: 
06-37-540-175 
06-37-341-033/231 m 

UH csak sürgős ellátás 
UH időpont kérhető: 
06-37-341-033/145 m 
06-37-341-033/197 m 

 
 

Gasztroenterológiai Szakrendelés 
HATVAN 

szakrendelés 
megnevezése 

rendelési idő előjegyzés telefonszám 

gasztroenterológia 

hétfőtől - péntekig 
800 – 1200 

A szakrendelés munkatársai 
felhívják a korábban 

előjegyzett betegeket az új 
időpont miatt. 

időpont kérhető: 
06-37/542-216 
06-37/341-033/252 m 

 
Távkonzultáció; telefonos konzultációs lehetőség 

a szakrendelés szakorvosával 
hétfőtől – péntekig: 1200 – 1400 

 
Dr. Rosta Ildikó  

távkonzultációs 
telefonszám: 
06-37-341-033/148 

 
 
 
 
 
 



 
 

Neurológiai Szakrendelés 
HATVAN 

szakrendelés 
megnevezése 

rendelési idő előjegyzés telefonszám 

neurológia 

hétfő, péntek 
800 – 1200 

Újra nyitjuk az előjegyzést. 
Az időpontkéréskor 

érvényes beutalóval kell 
rendelkezni! 

időpont kérhető: 
06-37/542-216 
06-37/341-033/252 m 

 
Távkonzultáció; telefonos konzultációs lehetőség a 

szakrendelés szakorvosával 
hétfő, péntek: 1200 – 1400 

 
hétfő Dr. Fazekas Ferenc 
kedd ---- 
szerda ---- 
csütörtök ---- 
péntek Dr. Németh Beatrix 

távkonzultációs 
telefonszám: 
06-37/341-033/263 m 

 
 

 

Belgyógyászat Szakrendelés 
HATVAN 

szakrendelés 
megnevezése 

rendelési idő előjegyzés telefonszám 

belgyógyászat 

kedd, szerda 
800 – 1200 

Újra nyitjuk az előjegyzést. 
Az időpontkéréskor 

érvényes beutalóval kell 
rendelkezni! 

időpont kérhető: 
06-37/542-216 
06-37/341-033/252 m 

 
Távkonzultáció; telefonos konzultációs lehetőség a 

szakrendelés szakorvosával 
kedd, szerda: 1200 – 1400 

 
hétfő ---- 
kedd Dr. Köles József 
szerda Dr. Köles József 
csütörtök ---- 
péntek ---- 

távkonzultációs 
telefonszám: 
06-37/341-033/259 m 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Sebészet Szakrendelés 
HATVAN 

szakrendelés 
megnevezése 

rendelési idő előjegyzés telefonszám 

sebészet 

hétfőtől - péntekig 
800 – 1200 

Újra nyitjuk az előjegyzést. 
időpont kérhető: 
06-37/542-216 
06-37/341-033/252 m 

 
Távkonzultáció; telefonos konzultációs lehetőség a 

szakrendelés szakorvosával 
hétfőtől – péntekig: 1200 – 1400 

 
hétfőtől – péntekig Dr. Köteles Csaba 

távkonzultációs 
telefonszám: 
06-37/341-033/141 m 

 
 

Reumatológia Szakrendelés 
HATVAN 

szakrendelés 
megnevezése 

rendelési idő előjegyzés telefonszám 

reumatológia 

hétfő, kedd, 
csütörtök 
800 – 1200 

Újra nyitjuk az előjegyzést. 
Az időpontkéréskor 

érvényes beutalóval kell 
rendelkezni! 

időpont kérhető: 
06-37/542-216 
06-37/341-033/252 m 

 
Távkonzultáció; telefonos konzultációs lehetőség a 

szakrendelés szakorvosával 
hétfő, kedd, csütörtök: 1200 – 1400 

 
hétfő Dr. Böjte Gyöngyi 
kedd Dr. Böjte Gyöngyi 
szerda ---- 
csütörtök Dr. Böjte Gyöngyi 
péntek ---- 

távkonzultációs 
telefonszám: 
06-37/341-033/572 m 

 
  



 

Bőrgyógyászati Gondozó/Szakrendelés 
HATVAN 

szakrendelés 
megnevezése 

rendelési idő előjegyzés telefonszám 

bőrgyógyászat 

hétfőtől - péntekig 
800 – 1200 

Újra nyitjuk az előjegyzést. 
időpont kérhető: 
06-37/542-216 
06-37/341-033/252 m 

 
Távkonzultáció; telefonos konzultációs lehetőség a 

szakrendelés szakorvosával 
hétfőtől – péntekig: 1200 – 1400 

 
hétfőtől - péntekig Dr. Paulenka Kinga 

távkonzultációs 
telefonszám: 
06-37/341-033/284 m 

 
 

Pszichiátriai Gondozó/Szakrendelés 
HATVAN 

szakrendelés 
megnevezése 

rendelési idő előjegyzés telefonszám 

pszichiátria 

hétfő, kedd, 
csütörtök 
800 – 1200 

Újra nyitjuk az előjegyzést. 
időpont kérhető: 
06-37/341-330 
06-37/341-033/268 m 

 
Távkonzultáció; telefonos konzultációs lehetőség a 

szakrendelés szakorvosával 
hétfő, kedd, csütörtök: 1200 – 1400 

 
hétfő Dr. Szabó Alíz 
kedd Dr. Szabó Alíz 
szerda ---- 
csütörtök Dr. Szabó Alíz 
péntek ---- 

távkonzultációs 
telefonszám: 
06-37/341-033/268 m 

 

  



 

Tüdőgondozó/tüdőgyógyászati Szakrendelés 
HATVAN 

szakrendelés 
megnevezése 

rendelési idő előjegyzés telefonszám 

tüdőgyógyászat 

hétfő, szerda, 
péntek 
800 – 1200 

Újra nyitjuk az előjegyzést. 
időpont kérhető: 
06-37/342-852 
06-37/341-033/564 m 

 
Távkonzultáció; telefonos konzultációs lehetőség a 

szakrendelés szakorvosával 
hétfő, szerda, péntek: 1200 – 1400 

 
hétfő Dr. Bencze Ágota 
kedd ---- 
szerda Dr. Bencze Ágota 
csütörtök ---- 
péntek Dr. Bencze Ágota 

távkonzultációs 
telefonszám: 
06-37/341-033/564 m 

 
 

Gyermek tüdőgyógyászat Szakrendelés 
HATVAN 

szakrendelés 
megnevezése 

rendelési idő előjegyzés telefonszám 

gyermek 
tüdőgyógyászat 

hétfő: 0900 – 1200 
kedd: 0900 – 1100 
szerda 0900 - 1100 

A rendelés munkatársai 
felhívják a korábban 

előjegyzett betegeket az új 
időpont miatt. 

06-37/342-852 
06-37/341-033/564 m 

 
Távkonzultáció; telefonos konzultációs lehetőség a 
szakrendelés szakorvosával a rendelési idő utolsó 

órájában 
 

hétfő, kedd, szerda Dr. Szitaru Viktória 

távkonzultációs 
telefonszám: 
 

 
  



 

Szülészet- nőgyógyászat Szakrendelés 
HATVAN 

szakrendelés 
megnevezése 

rendelési idő előjegyzés telefonszám 

szülészet- 
nőgyógyászat 

hétfőtől - péntekig 
800 – 1200 

Újra nyitjuk az előjegyzést. 
időpont kérhető: 
06-37/542-216 
06-37/341-033/252 m 

 
Távkonzultáció; telefonos konzultációs lehetőség a 

szakrendelés szakorvosával 
hétfőtől – péntekig: 1200 – 1400 

 
hétfő Dr. Jakobovits Ákos 
kedd Dr. Román Barbara 
szerda Dr. Őszi Adél 
csütörtök Dr. Horgyijenko Alina 
péntek Dr. Román Barbara 

távkonzultációs 
telefonszám: 
06-37/341-033/282 m 

 
 

Szemészet Szakrendelés 
HATVAN 

szakrendelés 
megnevezése 

rendelési idő előjegyzés telefonszám 

szemészet 

hétfőtől - péntekig 
800 – 1200 

Újra nyitjuk az előjegyzést. 
időpont kérhető: 
06-37/542-216 
06-37/341-033/252 m 

 
Távkonzultáció; telefonos konzultációs lehetőség a 

szakrendelés szakorvosával 
hétfőtől – péntekig: 1200 – 1400 

 
hétfő Dr. Gergely Ágnes 
kedd Dr. Gergely Ágnes 
szerda Dr. Bernáth Éva 
csütörtök Dr. Bernáth Éva 
péntek Dr. Bernáth Éva 

távkonzultációs 
telefonszám: 
06-37/341-033/281 m 

 
  



 

Kardiológia Szakrendelés 
HATVAN 

szakrendelés 
megnevezése 

rendelési idő előjegyzés telefonszám 

kardiológia 

hétfő, kedd, 
csütörtök 
800 – 1200 

Újra nyitjuk az előjegyzést. 
Az időpontkéréskor 

érvényes beutalóval kell 
rendelkezni! 

időpont kérhető: 
06-37/341-033/553 m 

 
Távkonzultáció; telefonos konzultációs lehetőség a 

szakrendelés szakorvosával 
hétfő, kedd, csütörtök: 1200 – 1400 

 
hétfő Dr. Kálmán Krisztina 
kedd Dr. Kálmán Krisztina 
szerda ---- 
csütörtök Dr. Kálmán Krisztina 
péntek ---- 

távkonzultációs 
telefonszám: 
06-37/341-033/553 m 

 
 

Műtéti Aneszteziológia Szakrendelés 
HATVAN 

szakrendelés 
megnevezése 

rendelési idő előjegyzés telefonszám 

műtéti 
aneszteziológia 

hétfőtől - péntekig 
1000 – 1200 

Újra nyitjuk az előjegyzést. 
Az időpontkéréskor 

érvényes beutalóval kell 
rendelkezni! 

A beavatkozást végző 
orvos kéri az 
időpontot. 

 
 

Diabetológia Szakrendelés 
HATVAN 

szakrendelés 
megnevezése 

rendelési idő előjegyzés telefonszám 

diabetológia 

szerda: 1130 – 1330  
péntek: 800 – 1200 

Újra nyitjuk az előjegyzést. 
Az időpontkéréskor 

érvényes beutalóval kell 
rendelkezni! 

időpont kérhető: 
06-37/542-216 
06-37/341-033/252 m 

 
Távkonzultáció; telefonos konzultációs lehetőség a 
szakrendelés szakorvosával a rendelési idő utolsó 

két órájában. 
 

hétfő ---- 
kedd ---- 
szerda Dr. Hajdú Csaba 
csütörtök ---- 
péntek Dr. Köles József 

távkonzultációs 
telefonszám: 
06-37/341-033/280 m 

 
 



Gyermek kardiológia Szakrendelés 
HATVAN 

szakrendelés 
megnevezése 

rendelési idő előjegyzés telefonszám 

gyermek 
kardiológia 

kedd: 
0800 – 1300 

A rendelés munkatársai 
felhívják a korábban 

előjegyzett betegeket az új 
időpont miatt. 

időpont kérhető: 
06-37/341-033/226 

 
Távkonzultáció; telefonos konzultációs lehetőség a 
szakrendelés szakorvosával a rendelési idő utolsó 

órájában 
 

kedd Dr. Lévai Mária 

távkonzultációs 
telefonszám: 
06-37/341-033/226 

 
  



 

Radiológiai vizsgálatok 
ASZÓDI JÁRÓBETEG SZAKRENDELŐ 

szakrendelés 
megnevezése 

rendelési idő előjegyzés telefonszám 

Rtg 
hétfőtől - péntekig 
800 – 1200 

Előjegyzés kerül 
bevezetésre 

 
Az időpontkéréskor 

érvényes beutalóval kell 
rendelkezni! 

időpont kérhető: 
06-28-500-790/116 m 
06-28-400-536 

UH csak sürgős ellátás Hatvanban 
időpont kérhető: 
06-37-341-033/331 

 
 

Belgyógyászat Szakrendelés 
ASZÓDI JÁRÓBETEG SZAKRENDELŐ 

2020. május 11-től (hétfő) 

szakrendelés 
megnevezése 

rendelési idő előjegyzés telefonszám 

belgyógyászat 

hétfő, szerda, 
péntek 
800 – 1200 

Újra nyitjuk az előjegyzést. 
Az időpontkéréskor 

érvényes beutalóval kell 
rendelkezni! 

időpont kérhető: 
06-28-500-790/119 m 
06-28-400-536 

 
Távkonzultáció; telefonos konzultációs lehetőség a 

szakrendelés szakorvosával 
hétfő, szerda, péntek: 1200 – 1400 

 
hétfő Dr. Duliskovich Tamás 
kedd ---- 
szerda Dr. Duliskovich Tamás 
csütörtök ---- 
péntek Dr. Duliskovich Tamás 

távkonzultációs 
telefonszám: 
06-28-500-790/119 m 

 
  



 
 

Sebészet Szakrendelés 
ASZÓDI JÁRÓBETEG SZAKRENDELŐ 

Ellátás Hatvanban 

szakrendelés 
megnevezése 

rendelési idő előjegyzés telefonszám 

sebészet 

hétfőtől - péntekig 
800 – 1200 

Újra nyitjuk az előjegyzést. 
időpont kérhető: 
06-37/542-216 
06-37/341-033/252 m 

 
Távkonzultáció; telefonos konzultációs lehetőség a 

szakrendelés szakorvosával 
hétfőtől – péntekig: 1200 – 1400 

 
hétfőtől – péntekig Dr. Köteles Csaba 

távkonzultációs 
telefonszám: 
06-37/341-033/141 m 

 
 

Reumatológia Szakrendelés 
ASZÓDI JÁRÓBETEG SZAKRENDELŐ 

szakrendelés 
megnevezése 

rendelési idő előjegyzés telefonszám 

reumatológia 

szerda 
800 – 1200 

Újra nyitjuk az előjegyzést. 
Az időpontkéréskor 

érvényes beutalóval kell 
rendelkezni! 

időpont kérhető: 
06-28-500-790/113 m 
06-28-400-536 

 
Távkonzultáció; telefonos konzultációs lehetőség a 

szakrendelés szakorvosával 
szerda 1200 – 1400 

 
hétfő ---- 
kedd ---- 
szerda Dr. Böjte Gyöngyi 
csütörtök ---- 
péntek ---- 

távkonzultációs 
telefonszám: 
06-28-500-790/119 m 

 
  



 

Bőrgyógyászati Szakrendelés 
ASZÓDI JÁRÓBETEG SZAKRENDELŐ 

szakrendelés 
megnevezése 

rendelési idő előjegyzés telefonszám 

bőrgyógyászat 

szerda, csütörtök, 
péntek 
800 – 1200 

Újra nyitjuk az előjegyzést. 
időpont kérhető: 
06-28-500-790/113 m 
06-28-400-536 

 
Távkonzultáció; telefonos konzultációs lehetőség a 

szakrendelés szakorvosával 
szerda, csütörtök, péntek: 1200 – 1400 

 
hétfő ---- 
kedd ---- 
szerda Dr. Dóka Andrea 
csütörtök Dr. Dóka Andrea 
péntek Dr. Dóka Andrea 

távkonzultációs 
telefonszám: 
06-28-500-790/114 m 

 
 

Pszichiátria Szakrendelés 
ASZÓDI JÁRÓBETEG SZAKRENDELŐ 

szakrendelés 
megnevezése 

rendelési idő előjegyzés telefonszám 

pszichiátria 

hétfő 
800 – 1200 

Újra nyitjuk az előjegyzést. 
időpont kérhető: 
06-28-500-790/124 m 
06-28-400-536 

 
Távkonzultáció; telefonos konzultációs lehetőség a 

szakrendelés szakorvosával 
hétfő: 1200 – 1400 

 
hétfő Dr. Vásár Éva 
kedd ---- 
szerda ---- 
csütörtök ---- 
péntek ---- 

távkonzultációs 
telefonszám: 
06-28-500-790/124 m 

 
  



 

Tüdőgondozó/tüdőgyógyászati Szakrendelés 
ASZÓDI JÁRÓBETEG SZAKRENDELŐ 

szakrendelés 
megnevezése 

rendelési idő előjegyzés telefonszám 

tüdőgyógyászat 

hétfő, szerda, 
péntek 
800 – 1200 

Újra nyitjuk az előjegyzést. 

időpont kérhető: 
06-28-500-790/122 m 
06-28-400-536 
06-28-400-051 

 
Távkonzultáció; telefonos konzultációs lehetőség a 

szakrendelés szakorvosával 
hétfő, szerda, péntek: 1200 – 1400 

 
hétfő Dr. Simorjay Zsuzsanna 
kedd ---- 
szerda Dr. Simorjay Zsuzsanna 
csütörtök ---- 
péntek Dr. Simorjay Zsuzsanna 

távkonzultációs 
telefonszám: 
06-28-400-536 

 
 

Nőgyógyászat Szakrendelés 
ASZÓDI JÁRÓBETEG SZAKRENDELŐ 

szakrendelés 
megnevezése 

rendelési idő előjegyzés telefonszám 

nőgyógyászat 

hétfő: 1400 – 1800 
kedd: 0800 – 1400 
szerda: 0800 – 1200 
csütörtök: 1400 - 1800 

Újra nyitjuk az előjegyzést. 
időpont kérhető: 
06-28-400-536 
06-28-500-790/117 m. 

 
Távkonzultáció; telefonos konzultációs lehetőség a 
szakrendelés szakorvosával a rendelési idő utolsó 

két órájában. 
 

hétfőtől – csütörtökig Dr. Bodó Ákos 

távkonzultációs 
telefonszám: 
06-28-500-790/117 m 

 
 

Szemészet Szakrendelés 
ASZÓDI JÁRÓBETEG SZAKRENDELŐ 

szakrendelés 
megnevezése 

rendelési idő előjegyzés telefonszám 

szemészet csak sürgős ellátás Hatvanban 
időpont kérhető: 
06-37/542-216 
06-37/341-033/252m. 

 
  



 
 

Kardiológia Szakrendelés 
ASZÓDI JÁRÓBETEG SZAKRENDELŐ 

szakrendelés 
megnevezése 

rendelési idő előjegyzés telefonszám 

kardiológia csak sürgős ellátás Hatvanban 
időpont kérhető: 
06-37/542-216 
06-37/341-033/252m. 

 
 

Diabetológia Szakrendelés 
ASZÓDI JÁRÓBETEG SZAKRENDELŐ 

szakrendelés 
megnevezése 

rendelési idő előjegyzés telefonszám 

diabetológia 

kedd 
800 – 1200 

Újra nyitjuk az előjegyzést. 
időpont kérhető: 
06-28-500-790 
06-28-400-536 

 
Távkonzultáció; telefonos konzultációs lehetőség a 

szakrendelés szakorvosával 
kedd: 1200 – 1400 

 
hétfő ---- 
kedd Dr. Bandur Szilvia 
szerda ---- 
csütörtök ---- 
péntek ---- 

távkonzultációs 
telefonszám: 
06-28-500-790 

 


