
Képviselő-testület Egészségügyi és társadalombiztosítási ágazat 2021 0331 

 

III. Egészségügyi és társadalombiztosítási ágazat 

1. A képviselő-testület egészségügyi ellátással kapcsolatos feladat- és hatáskörei 

SSZ. FELADAT/HATÁSKÖR SZERV JOGSZABÁLY 

  m f fk mjv v k  

1.  Egészségügyi alapellátás körében gon-

doskodik: 

a) a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellá-

tásról, 

b) a fogorvosi alapellátásról, 

c) az alapellátáshoz kapcsolódó házior-

vosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi 

ügyeleti ellátásról, 

d) a védőnői ellátásról, és 

e) az iskola-egészségügyi ellátásról. 

  * * * * 2015. évi CXXIII. tv. 

5. § (1) 

 

2.  Alapellátás nyújtását érintő jogviszony 

megváltoztatásáról szóló döntésének 

meghozatala során kikéri az alapellátást 

végző orvos, illetve védőnő véleményét. 

  * * * * 2015. évi CXXIII. tv. 

5. § (2) 

 

3.  Rendeletben megállapítja és kialakítja az 

egészségügyi alapellátások körzeteit a 

Kormány által kijelölt praxiskezelő által 

megadott szempontokat figyelembe véve. 

Több településre is kiterjedő ellátás ese-

tén a körzet székhelyét megállapodásban 

határozzák meg. 

  * * * * 2015. évi CXXIII. tv. 

6. § (1) 

 

4.  Alapellátási körzetek megállapítása és 

kialakítása során ki kell kérni az alapellá-

tásért felelős országos módszertani inté-

zet - védőnői ellátás esetén az országos 

tisztifőorvos -, valamint a működési en-

gedély kiadására hatáskörrel rendelkező 

egészségügyi államigazgatási szerv vé-

leményét is. 

  * * * * 2015. évi CXXIII. tv. 

6. § (2) 

 

5.  Alapellátási körzetekkel kapcsolatos ada-

tokban bekövetkezett változásról 15 na-

pon belül tájékoztatja az egészségügyi 

államigazgatási szervet. 

  * * * * 2015. évi CXXIII. tv. 

7. § (1) 

 

6.  Háziorvosi, házi gyermekorvosi, alapellá-

tást nyújtó fogorvosi ellátás egységes 

színvonalú ellátása érdekében járásokhoz 

igazítottan, megyénként, valamint orszá-

gos szinten kollegiális szakmai vezető 

  * * * * 2015. évi CXXIII. tv. 

12. § (1) 
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háziorvos, házi gyermekorvos, fogorvos 

működik. 

7.  Az egészségügyi alapellátásról szóló 

2015. évi CXXIII. törvény szerinti praxis-

közösség a (2) és (3) bekezdés szerinti 

formákban jöhet létre. 

  * * * * 53/2021. (II. 9.) Korm. 

rend. 2. § (1) 
hatályba lépett: 2021. február 

15. 

8.  Rendeletében meghatározott háziorvosi 

körzetben folytatható - törvényben meg-

határozott kivétellel - praxisjog alapján 

végezhető önálló orvosi tevékenység.    

  * * * * 2000. évi II. tv. 2. § (1), 

(2) 

 

 

9.  Praxisjog megszerzése érdekében fel-

használhatja az Egészségbiztosítási 

Alapból a finanszírozás keretében folyó-

sított összeget. 

  * * * * 2000. évi II. tv. 2. § (9a) 

  

10.  Előszerződést köt - a praxisjog engedé-

lyezésére jogosult egészségügyi állam-

igazgatási szerv véleményének kikérését 

követően – a praxisjogát elidegeníteni 

kívánó személlyel. 

  * * * * 2000. évi II. tv. 2/A. § 

(1) 

 

11.  Nyilatkoznia kell 45 napon belül, ha nem 

köt feladat-ellátási szerződést. 

  * * * * 2000. évi II. tv. 2/A. § 

(2) b) 

12.  Ha határidőben nem nyilatkozik, úgy kell 

tekinteni, hogy a praxisjogot megszerezni 

kívánó háziorvossal az adott körzetben a 

feladat-ellátási szerződést meg kívánja 

kötni. Ebben az esetben 90 napon belül 

megköti a szerződést a praxisjogot meg-

szerezni kívánó orvossal. 

  * * * * 2000. évi II. tv. 2/A. § 

(2a) 

 

13.  Szerződésben vállalt fenntartási kötele-

zettsége körében köteles gondoskodni 

a) rendelő praxisjoggal rendelkező házi-

orvos részére történő térítésmentes hasz-

nálatba adásáról, 

b) - a rendelő külső homlokzati részei 

karbantartásáról, felújításáról, valamint a 

falakban elhelyezkedő vezetékek és a 

központi fűtésrendszer teljes vagy részle-

ges cseréjével járó munkák elvégzéséről, 

amennyiben a rendelő nem a háziorvos 

vagy a háziorvosi szolgáltató tulajdoná-

  * * * * 2000. évi II. tv. 2/B. § 

(1a) 
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ban van. 

14.  Háziorvosi körzetre, illetve a tartósan be-

töltetlen háziorvosi körzetre vonatkozó 

rendelkezéseit a fogorvosi körzetre is al-

kalmaznia kell. 

  * * * * 313/2011. (XII. 23.) 

Korm. rend. 2.§ (3) 

15.  Feladat-ellátási szerződés egy példányát 

megküldi az engedélyező szervnek.    

  * * * * 313/2011. (XII. 23.) 

Korm. rend. 4.§ (5) 

16.  A feladat-ellátási szerződés megszűnésé-

nek, illetve az egészségügyi szolgálati 

jogviszony megszűnésének időpontjáról 

értesíti az engedélyező szervet. 

  * * * * 313/2011. (XII. 23.) 

Korm. rend. 13/A.§ (3) 

17.  Mint egészségügyi szolgáltató, illetve 

fenntartó köteles a beteg panaszát kivizs-

gálni, és ennek eredményéről a beteget a 

lehető legrövidebb időn belül, de legfel-

jebb harminc munkanapon belül írásban 

tájékoztatni. 

 * * * * * 1997. évi CLIV. tv. 29. 

§ (2) 

  

18.  Mint egészségügyi szolgáltató fenntartója 

harminc munkanapon belül érdemben 

megvizsgálja a betegjogi képviselő ész-

revételeit és azzal kapcsolatos állásfogla-

lásáról a betegjogi képviselő útján tájé-

koztatja a betegjogi, ellátottjogi és gyer-

mekjogi képviselőt foglalkoztató szervet. 

 * * * * * 1997. évi CLIV. tv. 33. 

§ 

 

19.  Térségi Egészségügyi Tanácsba tagot 

delegál az adott térség 

a) megyei és fővárosi önkormányzata, 

d) a járásokban levő önkormányzatok és 

a fővárosi kerületek önkormányzatai kö-

zösen. 

      1997. évi CLIV. tv. 

148. § (3) a) és d) 

pontok 

 

 

 

20.  Egészségügyi szakellátási intézmény-

működtetési kötelezettségének részeként 

gondoskodik 

a) a tulajdonában, illetve fenntartásában 

lévő, közfinanszírozott egészségügyi 

szakellátást nyújtó egészségügyi szolgál-

tató működtetéséről, 

b) a közfinanszírozott szakellátási fela-

datok ellátásáról, 

c) a szakellátási feladat ellátását szolgáló 

 * * * * * 1997. évi CLIV. tv. 

152. § (3) 
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vagyonhoz kapcsolódó közfinanszírozott 

egészségügyi szakellátási feladatok ellá-

tásáról. 

21.  Egészségügyi szakellátási intézményi 

vagyona az intézményműködtetési köte-

lezettség keretében ellátandó egészség-

ügyi szakellátási feladat teljesítését 

szolgálja. 

 * * * * * 1997. évi CLIV. tv. 

152. § (3a) 

 

22.  Együttműködik a lakosságra, közössé-

gekre, családi, munkahelyi, iskolai szín-

terekre irányuló egészségfejlesztési te-

vékenységekben az ezeket végző szer-

vekkel és személyekkel, valamint támo-

gatja és aktívan kezdeményezi ezen te-

vékenységeket. 

* * * * * * 1997. évi CLIV. tv. 

152/A. § 

23.  Egészségtervet dolgoz ki, ha járásszék-

hely város a járásra, illetve a fővárosban 

a fővárosi kerületre vonatkozóan - azon 

járásokban, ahol egészségfejlesztési iroda 

működik, annak bevonásával - illetve 

gondoskodik az abban foglaltak megva-

lósításáról a fővárosi és megyei kor-

mányhivatal járási (fővárosi kerületi) hi-

vatalával, az alapellátást és a szakellátást 

nyújtó egészségügyi szolgáltatókkal, va-

lamint az egyéb érintett ágazatok szerep-

lőivel. együttműködve. 

  * * * * 1997. évi CLIV. tv. 

152/B. § 

 

24.  Környezet- és település-egészségügyi fe-

ladatok körében 

a) gondoskodik a köztisztasági és telepü-

léstisztasági feladatok ellátásáról 

b) biztosítja a 73. § (1) bekezdése szerinti 

külön jogszabályban meghatározott rova-

rok és rágcsálók irtását 

c) folyamatosan figyelemmel kíséri a te-

lepülés környezet- egészségügyi helyze-

tének alakulását és ennek esetleges rom-

lása esetén – lehetőségéhez képest – saját 

hatáskörében intézkedik, vagy a hatás-

körrel rendelkező illetékes hatóságnál 

kezdeményezi a szükséges intézkedések 

meghozatalát. 

 * * * * * 1997. évi CLIV. tv. 

153. § (1) 



5 

 

Képviselő-testület Egészségügyi és társadalombiztosítási ágazat 2021 0331 

SSZ. FELADAT/HATÁSKÖR SZERV JOGSZABÁLY 

  m f fk mjv v k  

25.  Dönt a gyógyiszap és gyógyforrástermék 

kitermeléséről, kezeléséről, az elismert 

gyógyvíz, a gyógyiszap és a gyógyforrás-

termék palackozásáról, a csomagolásáról, 

valamint forgalomba hozataláról, illetve 

engedélyezi e tevékenységet. 

 * * * * * 1997. évi CLIV. tv. 

153. § (2) 

26.  Egészségügyi intézmények fenntartója-

ként hatáskörét képezi különösen 

a) az egészségügyi intézmény szakmai 

felügyelete, 

b) az egészségügyi intézmény költségve-

tési irányítása, így az alapítói jogok, a lé-

tesítés, az átalakítás, illetve a megszünte-

tés gyakorlása, 

c) az intézmény költségvetésével kapcso-

latos, külön jogszabályban meghatáro-

zott, az irányító szerv jogkörébe tartozó 

jogok gyakorlása, 

d) az intézmény vezetője tekintetében a 

vezetői megbízás adása, a vezetői megbí-

zás visszavonása vagy a munkaviszony 

létesítése és megszüntetése, valamint az 

egyéb munkáltatói jogok gyakorlása, 

e) az intézmény gazdasági vezetője tekin-

tetében a vezetői megbízás adása, a veze-

tői megbízás visszavonása vagy  a mun-

kaviszony létesítése és megszüntetése, 

valamint a díjazás megállapítása, 

f) az intézmény működését szabályozó 

dokumentumok (pl. szervezeti és műkö-

dési szabályzat, házirend, szakmai prog-

ram, munkaterv) jóváhagyása, 

g) az intézmény működésének szakmai, 

illetve költségvetési ellenőrzése, 

h) a törvényben vagy kormányrendelet-

ben a fenntartó részére meghatározott 

egyéb szakmai feladatok ellátása (szak-

mai fenntartói jogok). 

 * * * * * 1997. évi CLIV. tv. 

155. § (1) 

27.  Egészségügyi intézmény fenntartójaként 

az általa fenntartott egészségügyi intéz-

ményben köteles biztosítani 

a) az egészségügyi szolgáltatás nyújtásá-

hoz szükséges szakmai feltételeket, va-

lamint 

 * * * * * 1997. évi CLIV. tv. 

155. § (2) 
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b) az egészségügyi intézmény működő-

képességét és szükség szerinti fejleszté-

sét. 

28.  Egészségügyi szolgáltatóként a finanszí-

rozás keretében kapott összeget más 

pénzeszközeitől elkülönítetten kezeli. 

 * * * * * 1997. évi LXXXIII. tv. 

35. § (1) 

 

29.  E. Alapból a finanszírozási szerződésben 

foglalt feladatokra folyósított összeg nem 

mentesíti a szolgáltató fenntartóját (tulaj-

donos, kezelő) az egyéb jogszabályokban 

előírt fenntartási és fejlesztési kötelezett-

ségek alól. A finanszírozás keretében fo-

lyósított összeg csak a finanszírozási 

szerződésben foglalt feladatokra használ-

ható fel. 

      1997. évi LXXXIII. tv. 

35. § (2) 

 

30.  Finanszírozás keretében kapott összeg 

a) az egészségügyi szolgáltatók működé-

sével kapcsolatos igazgatási kiadásokra 

nem használható fel, 

b) felhasználásáról a helyi önkormányzat 

vagy a helyi önkormányzat intézménye 

az érintett egészségügyi dolgozókat ha-

vonta tájékoztatja. 

 * * * * * 1997. évi LXXXIII. tv. 

35. § (3) 

 

31.  Biztosítja az egyes egészségügyi ellátá-

sok visszautasítása jogának gyakorlásá-

hoz szükséges tárgyi feltételeket. 

 * * * * * 117/1998. (VI. 16.) 

Korm. rend. 10. § (1) 

32.  Biztosítja az egyes egészségügyi ellátá-

sok visszautasítása jogának gyakorlása 

során a beteg jognyilatkozata érvényes-

ségéhez szükséges orvosi bizottság szük-

ség szerinti működését. 

 * * * * * 117/1998. (VI. 16.) 

Korm. rend. 10. § (2) 

33.  Fekvőbeteg szakellátást nyújtó egészség-

ügyi intézményt fenntartójaként, tulajdo-

nosaként az általa meghatározottak sze-

rint gondoskodik az intézmény orvos-

szakmai vezetője a kórházi felügyelő ta-

nács létrehozásáról. 

 * * * * * 23/1998. (XII. 27.) 

EüM rend. 1. § (1) 

 

34.  Önkormányzati tulajdonban levő fekvő-

beteg-intézmény ellátási területéhez tar-

tozó önkormányzatok megküldik a kór-

 * * * * * 23/1998. (XII. 27.) 

EüM rend. 3/A. § (1) 
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házi felügyelő tanácsba jelöltek névsorát 

a fenntartó önkormányzat számára a vá-

lasztás lebonyolításához - az általa meg-

határozott időtartamon belül, de legké-

sőbb a korábbi tanács megbízatásának 

lejártáig.    

35.  Felhívja az intézmény orvos szakmai ve-

zetőjét fekvőbeteg szakellátást nyújtó 

egészségügyi intézmény fenntartója, il-

letve tulajdonosaként, a kórházi felügyelő 

tanács megalakulásával kapcsolatos in-

tézkedések megtételére amennyiben az 

orvos szakmai vezető a kórházi felügyelő 

tanács megalakulását annak megbízatá-

sának lejárta előtt 30 nappal nem kezde-

ményezi. 

 * * * * * 23/1998. (XII. 27.) 

EüM rend. 4. § (2) 

36.  Szerződésében rögzíti a gazdálkodási 

szervezeti formában vagy magánorvos-

ként működő háziorvos, házi gyermekor-

vos, fogorvos esetén a helyettesítés sza-

bályait. 

  * * * * 4/2000. (II. 25.) EüM 

rend. 7. § (2), (3) 

37.  Szerződésében rögzíti a háziorvos rész-

vételét az ügyeleti szolgálatban. 

  * * * * 4/2000. (II. 25.) EüM 

rend. 4. § (2) e) 

38.  Tanácsadó helyiséget biztosít a védőnő 

munkahelyeként az anya- és gyermekvé-

delem céljára. 

  * * * * 49/2004. (V. 21.) 

ESzCsM rend. 4. § (1) 

a) 

39.  Védőnői körzet kialakításánál figyelembe 

kell vennie a település szerkezetét, a la-

kosság összetételét, egészségi állapotát, 

szociális helyzetét és az ellátandó gondo-

zottak számát, továbbá az ellátandó okta-

tási intézmények számát és típusát is, va-

lamint mindezekre vonatkozóan a szak-

mai felügyelet véleményét. 

      49/2004. (V. 21.) 

ESzCsM rend. 5. § (4) 

 

 

40.  Szociális és egészségügyi feladata és ha-

táskörében dönt a külföldi állampolgárok 

betegellátási díjának mérsékléséről, elen-

gedéséről 

 * * * * * 1991. évi XX. tv. 133. § 

b) 

41.  Megállapítja a társadalmi gondozók, va-

lamint az idősek klubjában orvosi munkát 

 * * * * * 1991. évi XX. tv. 135. § 

o) pont 
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végző díjazását. 

42.  Közzéteszi a betegforgalom számára 

nyitva álló helyiségében a kötelező egés-

zségbiztosítás keretében igénybe vehető 

egészségügyi ellátással kapcsolatos in-

formatív és tájékoztató anyagokat, kiad-

ványokat. 

 * * * * * 217/1997. (XII. 1.) 

Korm. rend. 13/A. § 

43.  Egészségügyi szolgáltatónak minősül, 

amennyiben nem hozott létre egészség-

ügyi (háziorvosi, házi gyermekorvosi, te-

rületi védőnői és fogorvosi) alapellátás 

feladat ellátására önkormányzati intéz-

ményt. 

  * * * * 217/1997. (XII. 1.) 

Korm. rend. 14. § (2) 

44.  Finanszírozóval szerződést köt az által 

nyújtott ellátásra, ha háziorvosi és házi 

gyermekorvosi tevékenységet nyújtó 

szolgáltató. A szerződés megkötéséhez 

nyilatkozik arról, hogy az ellátást nyújtó 

orvos a (2) bekezdésben foglalt feltéte-

lekkel vállalja a folyamatos ellátást. 

  * * * * 43/1999. (III. 3.) Korm. 

rend. 7. § (1) 

45.  Ha az ügyeleti ellátásért felelősként (ide-

értve társulását vagy annak egészségügyi 

intézményét) nyilatkozik arról, hogy a 

közreműködésre nem tart igényt, vagy 

feladatátadási szerződés keretében más 

szolgáltatóval köt szerződést a háziorvosi 

szolgálat orvosa részt vesz a háziorvosi 

ügyeleti rendszerben. 

  * * * * 43/1999. (III. 3.) Korm. 

rend. 7. § (2) d) 

 

46.  Egészségügyi szolgáltatóként az iskola- 

és ifjúság-egészségügyi szolgálat által a 

nevelési, oktatási intézményben ellátan-

dók létszámát - a nevelési, oktatási in-

tézménnyel kötött megállapodás alapján - 

minden év október 31. napjáig, a tárgyév 

szeptember 30-ai állapotnak megfelelően, 

illetve iskolai körzethatár-módosítás ese-

tén a szerződésmódosítás kezdeményezé-

sével egyidejűleg írásban bejelenti az 

OEP-nek. 

  * * * * 43/1999. (III. 3.) Korm. 

rend. 20. § (6) 

47.  Ha méhnyakszűréssel kiegészített ellátás-

ra szóló finanszírozási szerződéssel ren-

  * * * * 43/1999. (III. 3.) Korm. 

rend. 21. § (13a), (13b) 
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delkező területi védőnői szolgáltató, az 

ellátott esetekről havonta a tárgyhónapot 

követő hónap 5. munkanapjáig - az OEP 

honlapján található rekordkép szerinti 

adattartalommal - jelentést küld az OEP-

nek. 

 

48.  Mint egészségügyi háziorvosi szolgáltató 

a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 2. és 

20. számú melléklete szerinti adatokat 

havonta, a tárgyhónapot követő hónap 5. 

napjáig jelenti a finanszírozónak. 

  * * * * 43/1999. (III. 3.) Korm. 

rend. 17. § (1) 

49.  A háziorvosi szolgáltató az 16. § (1) be-

kezdés szerinti szakdolgozói bértámoga-

tásra háziorvosi szolgálatonként a beje-

lentkezett biztosítottak korcsoportos 

pontszáma alapján a (2) bekezdés szerint 

jogosult 

  * * * * 43/1999. (III. 3.) Korm. 

rend. 16. § (2) 

megállapította: 

53/2021. (II.9.) Korm. 

rend. 8. § 
hatályba lépett: 2021. február 

15. 

50.  Szabályzatban szolgáltatóként köteles 

rendezni a feladatok ellátása során az 

egyes dolgozókat megillető utasításadási 

jogosultságokat, amennyiben az egés-

zségügyi szolgáltatásait több típusú jog-

viszony keretében ténykedő egészségügyi 

dolgozók közreműködésével nyújtja,. 

 * * * * * 2003. évi LXXXIV. tv. 

18. § (2) 

51.  Szabályzatában az általa foglalkoztatott 

egészségügyi dolgozók időszakos alkal-

massági vizsgálatát rendelheti el. 

 * * * * * 2003. évi LXXXIV. tv. 

25. § (1) 

52.  Elrendelheti az általa foglalkoztatott 

egészségügyi dolgozók soron kívüli al-

kalmassági vizsgálatát. 

 * * * * * 2003. évi LXXXIV. tv. 

25. § (2) 

53.  Mint a gyógyintézet fenntartója, jóvá-

hagyja a szervezeti és működési szabály-

zatot, valamint a házirendet, ideértve 

ezek későbbi módosításait is. 

 * * * * * 43/2003. (VII. 29.) 

ESzCsM rend. 3. § (6) 

54.  Mint fenntartó elfogadja – a gyógyintézet 

szakmai vezető testületének egyetértése 

után – a szakmai tervet. 

 * * * * * 43/2003. (VII. 29.) 

ESzCsM rend. 6/A. § 

(3) 

55.  Egészségügyi szolgáltató fenntartója által 

adott nevének a szolgáltatás alapvető te-

 * * * * * 96/2003. (VII. 15.) 

Korm. rend. 3. § (1) 
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vékenységét és tényleges formáját kell 

kifejeznie. Ha az engedélyes az egés-

zségügyi szolgáltatást nem fő tevékeny-

ségként végzi, úgy az egészségügyi szol-

gáltatást nyújtó szervezeti egysége meg-

nevezésének kell az általa nyújtott egés-

zségügyi tevékenységet kifejeznie. 

 

56.  Egészségügyi szolgáltatóként, ha tevé-

kenysége végzéséhez megfelelő épületet, 

helyiséget kell fenntartania, az épületen 

és a szolgáltató egység bejáratánál cég-

táblán fel kell tüntetnie 

– a szolgáltató hivatalos nevét (egyéni 

vállalkozó neve, cégnév, alapító okirat-

ban meghatározott név), 

– az egészségügyi szolgáltatás működési 

engedélyben meghatározott ellátási for-

máját, 

– továbbá egészségügyi közszolgáltatást 

nyújtó egészségügyi szolgáltató esetén az 

erre vonatkozó utalást. 

 * * * * * 96/2003. (VII. 15.) 

Korm. rend. 3. § (2) 

57.  Egészségügyi szolgáltatóként a szolgál-

tatás helyén elhelyezett információs táb-

lán fel kell tüntetnie az engedélyezett 

egészségügyi szakmát, illetve szakmá-

kat, vagy a szervezeti egység működési 

engedély szerinti elnevezését, továbbá, 

ha nem folyamatos betegellátást végez, a 

rendelési időt, valamint a betegek szá-

mára rendelkezésre állás idejét. Az 

egészségügyi szolgáltató a betegek szá-

mára elérhető módon tájékoztatást köte-

les adni az egészségügyi szolgáltatásaira 

kötött felelősségbiztosítása meglétéről és 

működési engedélyének érvényességé-

ről. 

 * * * * * 96/2003. (VII. 15.) 

Korm. rend. 3. § (3) 

    

 

 

 

58.  Azon egészségügyi szolgáltató, amely 

azonos helyszínen egészségügyi köz-

szolgáltatás mellett nem közfinanszíro-

zású egészségügyi szolgáltatást is nyújt, 

köteles az információs táblán egyértel-

műen feltüntetni a közszolgáltatás és az 

egyéb szolgáltatás körét és rendelkezés-

re állási idejét. 

 * * * * * 96/2003. (VII. 15.) 

Korm. rend. 3. § (4) 

. 
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59.  Egészségügyi szolgáltatóként minden 

olyan tervezett változást, amely érinti a 

működési engedély kiadásának feltétele-

it, illetve a működési engedélyben sze-

replő adatokat, szakmákat vagy szolgál-

tatásokat, köteles előzetesen írásban be-

jelenteni a működési engedélyt kiadó 

egészségügyi államigazgatási szervnek. 

Az előre nem tervezhető eseményeket, 

adatokat azok észlelését, keletkezését 

követő nyolc napon belül kell bejelente-

ni. 

 * * * * * 96/2003. (VII. 15.) 

Korm. rend. 14. § (1) 

60.  Egészségügyi szolgáltatóként a 14. § (2) 

bekezdés b) pontja szerinti adatok és az 

azokban bekövetkezett változások jelen-

tését elektronikusan, az NNK (Nemzeti 

Népegészségügyi Központ) elektronikus 

humán erőforrás nyilvántartó informati-

kai rendszere útján kell megtenni. A be-

jelentés az internetalapú űrlap manuális 

kitöltésével, vagy az internetalapú űrlap 

kitöltéséhez szükséges adatoknak az 

egészségügyi szolgáltató saját elektroni-

kus nyilvántartásából informatikai esz-

közök segítségével történő automatikus 

beküldésével az NNK humán erőforrás 

nyilvántartó informatikai rendszerébe. 

A hibás adatközlést az egészségügyi 

szolgáltató haladéktalanul kijavítja. 

 * * * * * 96/2003. (VII. 15.) 

Korm. rend. 14. § (4)-

(5) 

 

61.  Amennyiben új vagy módosított szak-

mai minimumfeltételt előíró jogszabály 

kerül kihirdetésre, az egészségügyi szol-

gáltató - ha jogszabály eltérően nem 

rendelkezik - az új, vagy módosított jog-

szabály hatálybalépésétől számított két 

hónapon belül bejelenti a működési en-

gedélyt kiadó egészségügyi államigazga-

tási szerv részére szolgáltatásainak az új 

vagy módosított minimumfeltételnek va-

ló megfelelését. 

 * * * * * 96/2003. (VII. 15.) 

Korm. rend. 15. § (1) 

62.  Egészségügyi közszolgáltatást végző 

egészségügyi szolgáltatóként a működési 

engedélyében szereplő bármely egés-

zségügyi szolgáltatás ellátását - a fenntar-

 * * * * * 96/2003. (VII. 15.) 

Korm. rend. 18. § (1) 

  



12 

 

Képviselő-testület Egészségügyi és társadalombiztosítási ágazat 2021 0331 

SSZ. FELADAT/HATÁSKÖR SZERV JOGSZABÁLY 

  m f fk mjv v k  

tó tájékoztatása mellett - szüneteltetheti. 

A szüneteltetést legalább nyolc nappal 

korábban be kell jelenteni az engedélyező 

egészségügyi államigazgatási szervnek. 

63.  Jóváhagyja fenntartóként vagy tulajdo-

nosként – e rendelet alapján – ellátásban 

részesülő személyek által igénybe vett 

egészségügyi szolgáltatásért fizetendő, a 

szolgáltató által meghatározott és mérté-

kű díjat (térítési díj). 

 * * * * * 87/2004. (X. 4.) 

ESzCsM rend. 2. § (1) 

64.  Térítési díjat a Magyar Orvosi Kamaráról 

szóló 1994. évi XXVIII. törvény 2. §-a 

(1) bekezdésének i) pontja alapján kiadott 

ajánlások figyelembevételével állapítja 

meg, illetve hagyja jóvá. 

 * * * * * 87/2004. (X. 4.) 

ESzCsM rend. 3. § (1) 

65.  Egyes egészségügyi szolgáltatások téríté-

si díját, valamint a díjfizetés szabályait 

köteles az egészségügyi szolgáltatás 

nyújtásának helyén mindenki számára 

hozzáférhető módon közzétenni, és – 

amennyiben lehetséges – az érintett sze-

mélyt, valamint törvényes képviselőjét, 

illetve közeli hozzátartozóját az egés-

zségügyi szolgáltatásért fizetendő térítési 

díj várható mértékéről a szolgáltatás 

megkezdése előtt tájékoztatni. 

 * * * * * 87/2004. (X. 4.) 

ESzCsM rend. 3. § (2) 

66.  E törvény alkalmazása során a fenntartó 

alatt a tulajdonost kell érteni abban az 

esetben, ha az egészségügyi szolgáltató 

tekintetében a fenntartói jogokat – az 

egészségügyi szolgáltató alapító doku-

mentumában rögzítettek szerint – az 

egészségügyi szolgáltató tulajdonosa 

gyakorolja. 

 * * * * * 2006. évi CXXXII. tv. 

1. § (3a) 

67.  Egészségügyi szakellátási feladatát a 

kapacitás-nyilvántartásban meghatáro-

zott kapacitások mértékének és szakmai 

összetételének megfelelően kell teljesí-

tenie. 

 * * * * * 2006. évi CXXXII. tv. 

1/A. § (1) 

68.  Nyilatkozattal jelentheti be az egészség-

ügyi államigazgatási szervnél egészség-

 * * * * * 2006. évi CXXXII. tv. 

1/A. § (3) 
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ügyi szakellátási intézmény-működtetési 

kötelezettség nem teljesítését a kötele-

zett helyi önkormányzat a Magyarország 

helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény szerinti döntésén 

alapuló, azzal, hogy a bejelentésben az 

egészségügyi szakellátási intézménymű-

ködtetési kötelezettség, illetve a szakel-

látási feladat nem teljesítésének okát 

meg kell nevezni. 

69.  Biztosítja az egészségügyi szakellátási 

intézményműködtetési kötelezettsége 

keretében ellátandó egészségügyi szak-

ellátási feladat teljesítését szolgáló va-

gyonának az ingyenes használatát az 

egészségügyi államigazgatási szerv hatá-

rozata szerint. 

 * * * * * 2006. évi CXXXII. tv. 

1/A. § (8) 

70.  Egészségügyi szakellátási intézmény-

működtetési kötelezettsége megszűnik, 

ha a szakellátási feladatról véglegesen az 

állam gondoskodik. 

 * * * * * 2006. évi CXXXII. tv. 

1/A. § (11) 

71.  Állam által átvett egészségügyi feladat-

hoz kapcsolódó, a helyi önkormányzat 

által vállalt fizetési kötelezettségből ere-

dő szállítói tartozások fedezetére az át-

vétel időpontjának évére vonatkozó 

költségvetési rendeletében elkülönített 

időarányos forrást az átvétel időpontját 

követő 30. napig átutalja a Kormány ál-

tal kijelölt szerv fizetési számlájára. 

 * * * * * 2006. évi CXXXII. tv. 

1/C. § (1), (2) 

72.  Feladat átvételének időpontját követően 

csak a Kormány által kijelölt szerv jóvá-

hagyásával 

a) idegenítheti el, terhelheti meg az át-

vett feladathoz kapcsolódó vagyonele-

meket, 

b) csökkentheti az átvett feladat ellátá-

sában részt vevő gazdasági társaságok 

törzs-, illetve alaptőkéjét. 

 * * * * * 2006. évi CXXXII. tv. 

1/I. § (6) 

73.  Ha az átvett feladatot ellátó helyi ön-

kormányzati egészségügyi intézmény a 

feladat átvételekor az átvett feladaton túl 

 * * * * * 2006. évi CXXXII. tv. 

1/I. § (8) 
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más egészségügyi vagy egyéb közfela-

datot is ellát, a folyamatos ellátás bizto-

sítása érdekében - az átvett feladat ellá-

tására szolgáló helyi önkormányzati va-

gyon államra történő átszállásáig – meg-

tiltható a vagyon ingyenes használatba 

adása, azzal, hogy a vagyonnak az átvett 

feladat ellátása érdekében történő hasz-

nosítása nem akadályozhatja a vagyon-

hoz kapcsolódó más egészségügyi és 

egyéb közfeladat ellátását. 

74.  Ha az átvett feladat ellátásáról önkor-

mányzati társulás útján gondoskodott, az 

átvett feladat tekintetében a Magyaror-

szág helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvénynek (a to-

vábbiakban: Mötv.) az önkormányzati 

társulás megszűnésére vonatkozó szabá-

lyait alkalmazni kell. 

 * * * * * 2006. évi CXXXII. tv. 

1/J. § (1) 

75.  Átvett feladatot ellátó intézmény, illetve 

az átvett feladat ellátására szolgáló ön-

kormányzati vagyon az (1) bekezdés 

szerinti esetben abban az időpontban 

száll át az államra, amikor azt az érintett 

helyi önkormányzat az Mötv. 90. § (4) 

bekezdése alapján a társulástól vissza-

kapta. 

 * * * * * 2006. évi CXXXII. tv. 

1/J. § (2) 

76.  Ha az átvett feladat ellátásáról önkor-

mányzati társulás útján gondoskodott, a 

folyamatos ellátás biztosítása érdekében 

a) az 1/A. § (5) bekezdése alapján hozott 

határozat az átvett feladat ellátására 

szolgáló helyi önkormányzati vagyon 

államra történő átszállásáig alkalmazha-

tó, vagy 

b) az egészségügyi államigazgatási szerv 

elrendelheti az 1/A. § (5) bekezdése sze-

rinti vagyonelemeknek a szakellátási fe-

ladatot az 1/A. § (11) bekezdésében 

meghatározott időponttól ellátó egés-

zségügyi szolgáltató számára - az átvett 

feladat ellátására szolgáló helyi önkor-

mányzati vagyon államra történő átszál-

lásáig - történő ingyenes használatba 

 * * * * * 2006. évi CXXXII. tv. 

1/J. § (3) 
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adását. 

77.  Egészségügyi szakellátási kötelezettsé-

gének teljesítése érdekében 

a) más egészségügyi közszolgáltatásért 

felelős szervvel vagy más fenntartóval 

az ellátási kötelezettség teljesítéséről 

megállapodást, vagy 

b) egészségügyi ellátási szerződést köt-

het. 

 * * * * * 2006. évi CXXXII. tv. 

2. § (1) 

 

78.  Megállapodás vagy az egészségügyi el-

látási szerződés megkötése ellátási köte-

lezettségét és felelősségét - a (4) bekez-

désben meghatározott kivétellel - nem 

érinti. A megállapodás, illetve az egés-

zségügyi ellátási szerződés megszűnése 

esetén az egészségügyi közszolgáltatás-

ért felelős szerv a szerződés tárgyát ké-

pező feladat - saját fenntartásában lévő 

szolgáltatójával vagy az (1) bekezdésben 

meghatározott módon történő - ellátásá-

ról haladéktalanul köteles gondoskodni. 

 * * * * * 2006. évi CXXXII. tv. 

2. § (2) 

 

79.  Egészségügyi közszolgáltatásért felelős 

szervként 15 napon belül bejelenti az 

egészségügyi államigazgatási szervnek a 

megállapodás, illetve a szerződés 

a) megkötésének tényét és időpontját, 

b) tárgyát képező szakellátási feladatot 

ellátó egészségügyi szolgáltatót és fenn-

tartóját, 

c) érvényességének idejét, és 

d) tárgyát képező szakellátást és az ahhoz 

kapcsolódóan ideiglenesen átadott kapa-

citásokat. 

 * * * * * 2006. évi CXXXII. tv. 

2. § (7) 

 

80.  Egészségügyi közszolgáltatásért felelős 

szervként bejelenti az egészségügyi ál-

lamigazgatási szervnek a megállapodás, 

illetve egészségügyi ellátási szerződés 

megszűnésének tényét legkésőbb a meg-

szűnés várható időpontját megelőző 15. 

napig, felmondás esetében pedig a fel-

mondással egyidejűleg. 

 * * * * * 2006. évi CXXXII. tv. 

2. § (8) 

 

81.  
Fenntartóként – az érintett egészségügyi  * * * * * 2006. évi CXXXII. tv. 
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szolgáltató szakmai véleményének kiké-

rését követően – a fenntartásában műkö-

dő egészségügyi szolgáltatónál jelentke-

ző tartós ellátási igény csökkenés esetén 

ellátási kötelezettsége teljesítéséhez 

szükséges kapacitások mértékének 

csökkentését kezdeményezheti. 

5. § (1) 

82.  Ha egészségügyi szakellátási intézmény-

működtetési kötelezettségét nem teljesí-

ti, tájékoztatja az OTH-t az egészség-

ügyi szakellátási intézményműködtetési 

kötelezettség, illetve a szakellátási fela-

dat újbóli teljesítésének, illetve ellátásá-

nak tényéről és kezdő időpontjáról lega-

lább 15 nappal korábban, azzal, hogy a 

tájékoztatásban meg kell jelölni a teljesí-

tés ismételt megkezdésének időpontját. 

 * * * * * 337/2008. (XII. 30.) 

Korm. rend. 1/B. § (1) 

83.  Rendeletben a közterületet nemdohány-

zó közterületnek nyilváníthat. A do-

hányzási korlátozás hatókörét olyan mó-

don kell részletesen szabályozni, hogy 

az e törvényben foglalt, dohányzóhely-

kijelölési kötelezettségüknek a kötele-

zettek eleget tehessenek. A nemdohány-

zó közterület kijelölésére a 2. § (7) be-

kezdésében foglaltakat kell alkalmazni. 

 * * * * * 1999. évi XLII. tv. 2/A. 

§ (1) 

 

84.  Közterületet érintő dohányzási korláto-

zások betartását - az önkormányzati ren-

deletben foglaltakra figyelemmel - a 

közterület-felügyelet is ellenőrizheti, és 

a dohányzási korlátozás tetten ért meg-

szegőjét 30 000 Ft-ig terjedő helyszínen 

kiszabott bírsággal sújthatja. 

 * * * * * 1999. évi XLII. tv. 2/A. 

§ (2) 

 

85.  Bevétele a (2) bekezdés szerinti helyszí-

ni bírság. 

 * * * * * 1999. évi XLII. tv. 2/A. 

§ (3)      

86.  Az egészségügyi szolgáltató fenntartója-

ként dönt - az érintett egészségügyi 

szolgáltató vezetője véleményének kiké-

rését követően - egészségügyi közfeladat 

ellátása érdekében az egészségügyi 

szolgálati jogviszonyban álló személy 

határozott időre történő kirendeléséről - 

 * * * * * 2020. évi C. tv. 11. § 

(1) 
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ugyanazon fenntartóhoz tartozó - egés-

zségügyi szolgáltatóhoz.    

87.  Egészségügyi szolgáltató fenntartójaként 

kezdeményezheti - törvény eltérő ren-

delkezése hiányában - az általa fenntar-

tott, e törvény hatálya alá tartozó egés-

zségügyi szolgáltatók között az egés-

zségügyi szolgálati jogviszonyban álló 

személy határozatlan időre szóló áthe-

lyezését. Erre rendkívül indokolt eset-

ben, így különösen akkor kerülhet sor, 

ha annak az egészségügyi szolgáltató-

nak, ahová az áthelyezés irányul, a köz-

feladat ellátása - különösen a munka- és 

pihenőidő, illetve a rendes szabadság ki-

adása szabályaira tekintettel - más, így 

különösen munkaszervezési eszköz al-

kalmazásával sem teljesíthető.    

 * * * * * 2020. évi C. tv. 12. § 

(4) 

 

88.  Fenntartóként rendelkezhet az egészség-

ügyi szolgáltatónál egészségügyi szolgá-

lati jogviszonyban álló foglalkoztatottak 

esetében a munkáltatói jogok gyakorlá-

sáról. 

 * * * * * 528/2020. (XI. 28.) 

Korm. rendelet 2. § (2) 
 

89.  Fenntartóként kijelöli az engedélyező 

szervet. 

 * * * * * 528/2020. (XI. 28.) 

Korm. rendelet 7. § (1) 

 

90.  Egészségügyi szolgáltató fenntartójaként 

megállapítja a vezetői juttatások mérté-

két. 

 * * * * * 528/2020. (XI. 28.) 

Korm. rendelet 24. § (1) 

 

91.  Egészségügyi szolgáltató fenntartójaként 

megállapítja a 26. § (2) bekezdésben 

meghatározott díjakat és azok feltételeit 

az országos kórház-főigazgató javaslatá-

nak figyelembevételével. 

 * * * * * 528/2020. (XI. 28.) 

Korm. rendelet 26. § (2) 

 

92.  Egészségügyi szolgáltató fenntartójaként 

meghatározza az egészségügyi szolgálati 

munkaszerződésben az egészségügyi 

szolgálati jogviszonyban álló személy 

számára az illetményen felül adható 

visszatérítendő és vissza nem térítendő 

támogatások feltételeit és mértékét. 

 * * * * * 528/2020. (XI. 28.) 

Korm. rendelet 27. § (1) 
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1.  Nyílt pénztárként területi pénztárat ala-

píthat, vagy részt vehet a (4) bekezdés 

szerinti regionális pénztár megalapításá-

ban, vagy pályázat útján nyílt pénztárat 

megbízhat a területi pénztár teendőinek 

ellátásával.    

* *     1997. évi LXXXII. tv. 

7. § (3) 

2.  Általa alapított (regionális) területi pénz-

tár működési területe megegyezik köz-

igazgatási területével. 

* *  *   1997. évi LXXXII. tv. 

7. § (4) 

3.  Regionális pénztár küldöttközgyűlés-

ének tagjait arányosan választják. 

* *     1997. évi LXXXII. tv. 

15. § (5) 
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