
27/2015. (II. 25.) Korm. rendelet az Állami Egészségügyi Ellátó Központról 

hatályos: 2015.03.02 - 

A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói 

hatáskörében, 

a 6. § tekintetében az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. 

törvény 15. § (4) bekezdés a) pontjában, valamint az egészségügyi ellátórendszer 

fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény 16. § (15) bekezdés e) és f) pontjában kapott 

felhatalmazás alapján, 

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a 

következőket rendeli el: 

1. § (1) Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ (a továbbiakban: ÁEEK) az egészségügyért 

felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) irányítása alá tartozó, központi hivatalként 

működő központi költségvetési szerv. 

(2) Az ÁEEK a miniszter által vezetett minisztérium költségvetési fejezetén belül önálló 

alcímet képez. 

2. § Az ÁEEK-et főigazgató vezeti. 

3. § Az ÁEEK feladatkörében – a miniszter egészségüggyel és egészségbiztosítással 

összefüggő ágazati feladatai keretében – jogszabályban meghatározottak szerint 

a) gyakorolja a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati 

intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről 

szóló 2011. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: MÖKtv.), a települési önkormányzatok 

fekvőbeteg-szakellátó intézményeinek átvételéről és az átvételhez kapcsolódó egyes 

törvények módosításáról szóló 2012. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Ttv.) alapján az 

állam fenntartásába, illetve tulajdonába került egészségügyi intézmények, továbbá az országos 

gyógyintézetek és az Országos Vérellátó Szolgálat felett az egyes fenntartói jogokat, a 

gazdasági társaságok tekintetében a tagsági jogokat, valamint az alapítványok esetében az 

alapítói jogokat, 

b) gyakorolja az Esztergom Város Önkormányzata egyes intézményeinek átvételéről szóló 

2011. évi CLXXXVI. törvény alapján az állam fenntartásába, illetve tulajdonába került 

egészségügyi intézmény felett, továbbá a miniszter irányítása alá tartozó egészségügyi 

szolgáltató felett az egyes fenntartói jogokat, 

c) a fekvőbeteg szakellátást nyújtó intézmények részére történő gyógyszer-, orvostechnikai 

eszköz és fertőtlenítőszer beszerzések országos központosított rendszeréről szóló 46/2012. 

(III. 28.) Korm. rendeletben foglaltak szerint központi beszerző szervezetként jár el, 

d) fenntartói jogok gyakorlójaként előzetesen jóváhagyja az a) és b) pont szerinti 

egészségügyi szolgáltató működési engedélyének módosítása iránti kérelmét az ellátás 

progresszivitási szintje és formája tekintetében, 



e) ellátja az egészségpolitika kialakításához és a döntés-előkészítéshez szükséges, valamint a 

támogatási forrásokból megvalósuló fejlesztések, európai uniós közösségi kezdeményezések 

és programok tervezésével és lebonyolításával kapcsolatos feladatokat, továbbá részt vesz az 

egészségügyi ellátórendszer és az ellátó kapacitások fejlesztését célzó innovációs projektek, 

valamint társulási és együttműködési programok kialakításában és végrehajtásában, 

f) ellátja a fenntartásába tartozó egészségügyi intézmények vonatkozásában az informatikai, 

infrastrukturális és elemzési kapacitásokhoz szükséges fejlesztésekhez kapcsolódó 

koordinációs és végrehajtási feladatokat, 

g) erre irányuló megállapodás alapján elláthatja az f) pont szerinti feladatokat a nem a 

fenntartásába tartozó egészségügyi intézmények vonatkozásában, 

h) jogszabályban foglalt feladatkörében statisztikai adatokat gyűjt és elemez, 

i) a Kormány által meghatározott szakkérdésben szakértőként jár el, 

j) ellátja a jogszabályban, az alapító okiratában vagy hatósági határozatban meghatározott 

egyéb feladatokat. 

4. § A MÖKtv., a Ttv., az Esztergom Város Önkormányzata egyes intézményeinek átvételéről 

szóló 2011. évi CLXXXVI. törvény, valamint az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről 

szóló 2006. évi CXXXII. törvény alapján átvett, és a miniszter irányítása alá tartozó 

gyógyintézetek, valamint az Országos Vérellátó Szolgálat tekintetében középirányító 

szervként az ÁEEK gyakorolja az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. § b) és 

g)–j) pontja szerinti irányítási hatásköröket. 

5. § (1) Az ÁEEK a 4. § szerinti intézmények vonatkozásában 

a) érvényesíti, illetve – módszertani segítséget is nyújtva – érvényesítteti a közfeladatok 

ellátására vonatkozó követelményeket, és az erőforrásokkal – így az előirányzatokkal, a 

létszámokkal és a vagyonnal – való szabályszerű és hatékony gazdálkodás követelményeit, 

továbbá számon kéri, ellenőrzi e követelmények érvényre juttatását, 

b) javaslatot tesz az éves költségvetésükre és azt megküldi a miniszternek, 

c) meghatározza gazdálkodásuk részletes rendjét, 

d) meghatározza az előirányzataik felhasználására vonatkozó irányelveket, 

e) szervezi, irányítja és ellenőrzi a szakmai feladatok végrehajtásához szükséges pénzügyi 

feltételeket, 

f) előkészíti és jóváhagyásra a miniszternek megküldi az egészségügyi szolgáltatókat érintő 

éves és az európai uniós tervezési ciklusokhoz igazodó többéves fejlesztési tervet, jelentős 

igényeltérés esetén elvégzi annak módosítását, 

g) előkészíti és jóváhagyásra a miniszternek megküldi az egészségügyi szolgáltatók 

szakellátási kapacitásait és ellátási területeit érintő – a legalább az adott egészségügyi 

szolgáltató lekötött kapacitásának 10%-át elérő mértékű, vagy az adott szolgáltatónál 



szakmacsoport közfinanszírozásának megszűnését eredményező – módosításokat, 

feladatátadásokat, átcsoportosításokat bemutató éves tervet és annak módosítását, 

h) előkészíti és jóváhagyásra a miniszternek megküldi az egészségügyi szolgáltató lekötött 

kapacitásának 10%-át elérő vagy azt meghaladó tervezett funkcióváltást, 

i) előkészíti és a miniszternek megküldi az egészségügyi intézmény vezetőjének, gazdasági 

igazgatójának kinevezését vagy megbízását és felmentését vagy a megbízásának 

visszavonását, 

j) összegyűjti, ellenőrzi az intézmények gazdálkodására vonatkozó kötelező, rendszeres és ad 

hoc jellegű adatszolgáltatásokat, szükség szerint összesítve továbbítja azokat a miniszter által 

vezetett minisztérium részére, 

k) előkészíti és jóváhagyás céljából megküldi a miniszternek a miniszter által vezetett 

minisztérium költségvetési fejezetének a gyógyító-megelőző ellátás szakintézményeire 

vonatkozó címén belül az előirányzat- és létszám-átcsoportosításokat, 

l) jogosult a közbeszerzéseket összevontan lefolytatni, valamint az intézmények közbeszerzési 

eljárásaival kapcsolatban folyamatba épített és utóellenőrzéseket végezni. 

(2) Az az egészségügyi szolgáltató, amelynek fenntartói jogait az ÁEEK gyakorolja, a 

finanszírozási szerződés megkötéséről, módosításáról, megszűnéséről az ÁEEK-et 

tájékoztatja. 

6. § (1) A Kormány egészségügyi államigazgatási szervként az ÁEEK-et jelöli ki az 

egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 148. § (4) bekezdése szerinti feladatok 

ellátására. 

(2) A Kormány jóváhagyásra jogosult szervként az ÁEEK-et jelöli ki az egészségügyi 

ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény 2. § (6) bekezdése szerinti 

feladat ellátására. 

(3) A Kormány eljárásra jogosult szervként az ÁEEK-et jelöli ki az egészségügyi 

ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény 

a) 1/A. § (7) bekezdése, 

b) 1/B. § (4) bekezdése, 

c) 1/C. § (2) bekezdése, 

d) 1/E. § (2)–(4) bekezdése, 

e) 1/F. § (3) bekezdése, 

f) 1/G. § (2) bekezdése, 

g) 1/H. § (3) és (7) bekezdése, 



h) 1/I. § (3), (6) és (7) bekezdése 

szerinti feladatok ellátására. 

7. § Ez a rendelet 2015. március 1-jén lép hatályba. 

8. § (1) A Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet 

elnevezése Állami Egészségügyi Ellátó Központra változik. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti átalakulás időpontja 2015. március 1. 

9. §1 

 

1 A 9. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette. 
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