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MÁTRAHÁZA
Működési adatok
Az intézmény neve:    Mátrai Gyógyintézet
Az intézmény tulajdonosa:    Emberi Erőforrások Minisztériuma
Az intézmény címe:   3233 Mátraháza, Helyrajzi szám: 7151
Az intézmény levelezési címe:   3233 Mátraháza
A tüdőgyógyászati szakrendelés telefonszáma:  37/574-697  vagy 37/574-500/1697 mellék  
    (légzőszervi, onkológiai, pulmonológiai, allergológiai szakrendelés)
A tüdőgyógyászati szakrendelés faxszáma: 37/374-091 (Mátrai Gyógyintézet központi faxszám)
A tüdőgyógyászati szakrendelés e-mail címe: igazgatas@magy.eu
A tüdőgyógyászati szakrendelés vezetője: dr. Urbán László Ph.D., főigazgató főorvos
A tüdőgyógyászati szakrendelés vezetőjének e-mail címe: igazgatas@magy.eu   
A tüdőgyógyászati szakrendelés vezetőjének munkahelyi telefonszáma: 37/574-503

Főállású, nem nyugdíjas tüdőgyógyász szakorvosok száma:  8 fő
A rendszeresen foglalkoztatott tüdőgyógyász szakorvosok száma:  8 fő
OEP által befogadott heti szakorvosi óraszám:  n.a.
Rendelési idő:  hétfőtől csütörtökig 7:00-13:00; pénteken 7:00-10:00
Az intézmény orvosai: 
dr. Urbán László PhD., főigazgató főorvos  
dr. Albert István, orvosigazgató, osztályvezető főorvos  
dr. Bajtai Sándor, osztályvezető főorvos  
dr. Barát László, mb. osztályvezető főorvos  
dr. Bene József, osztályvezető főorvos  
dr. Dékány Mária, laborvezető főorvos  
dr. Erdei Antal, osztályvezető főorvos  
dr. Holhós Nóra, orvos  
dr. Horváth Magdolna, szakorvos 

dr. Igyártó Rozália, rezidens  
Kárpátiné dr. Hovanecz Katalin, szakorvos  
dr. Kenéz Tamás, adjunktus  
dr. Kenyeres Péter, mb. osztályvezető főorvos  
dr. Kludák István, szakorvos  
dr. Kránicz József, szakorvos  
dr. Pesti Anna, osztályvezető főorvos 
dr. Radu Simona Nicoleta, szakorvos  
dr. Szabó Zsolt, szakorvos  
Vámos Lajosné dr. Berecz Mária, főorvos
Az intézmény szakdolgozóinak száma: 163 fő
Az intézmény egyéb dolgozóinak száma:  137 fő
Rendelnek-e más szakmák a gondozóban? igen
Ha igen, heti hány órában? n.a.

Az intézmény rövid története
Mátraházai Egység
1932. június 15-én nyílt meg Mátraházán a 300 ágyas Mátrai Magyar (Királyi) Horthy Miklós Gyógyintézet. A háború az 
épületben jelentős károkat okozott, ennek ellenére 1945 novemberére 90 ággyal már működött a szanatórium, majd 
az ágyszám folyamatosan emelkedett, 1952-ben 425 ágyon dolgoztak. Az intézet tevékenysége az 1990-es évektől 
teljesen átalakult. Az ágyszám-leépítések következtében 525 ágyról előbb 443-ra, majd 240-re csökkent a finanszí-
rozott ágyak száma. Az eredetileg is országos feladatokra létesített, korszerű betegellátó intézet a továbbiakban is a 
pulmonológiai betegek gyógyításának szolgálatában áll.

Kékestetői Egység
A gyógyszállodát Csonka László építette, 1932-ben 
nyitották meg 150 ággyal, mely egyben az ország 
első gyógyszállója volt. 1949-ben a szállodát ál-
lamosították. 1950-ben Magyarország magaslati 
gyógyintézeteként nyílt meg, 270 ággyal. 1972-
ben felépült az orvos-nővérszálló. 1974-ben elké-
szült a központi diagnosztikai és a terápiás szárny. 
Napjainkban a gyógyítás a társadalombiztosítás 
által finanszírozott 155 ágyon történik légzőszervi 
rehabilitációs tevékenység formájában.

A Mátrai Gyógyintézet az elmúlt két évben számos 
sikeres pályázat résztvevője volt és résztvevője 
jelenleg is. Ezen pályázatok segítségével az intéz-
mény orvosi eszközei a legkorszerűbb eszközökkel 
bővültek. Az orvosi team szakmai felkészültsége 
kiemelkedő, létszáma folyamatosan növekszik. A 
Mátrai Gyógyintézet a járó- és fekvőbeteg ellátás 
mellett egészségturisztikai területen is folyamatos 
fejlesztéseket tervez és valósít meg.


