
A Nemzeti Erıforrás Minisztérium irányítása alá tartozó költségvetési szervek alapító 
okiratai  

A Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházak alapító okirata egységes 
szerkezetben 

hatályos: 2012.04.25 - 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. §-ában foglaltak végrehajtására, az 
egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetı államtitkár feladat- és hatáskörérıl 
szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 44. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt 
feladatkörömben eljárva, valamint az egészségügyrıl szóló 1997. évi CLIV. törvény 155. § 
(3) és (4) bekezdése, és a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és Szervezetfejlesztési 
Intézetrıl szóló 59/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet 2/A. §-a alapján az alábbi alapító okiratot 
adom ki: 

1.    A költségvetési szerv:  

a)    Neve: Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházak 

b)    Székhelye: 1125 Budapest, Diós árok 1–3.  

c)    Telephelyei:    1028 Budapest, Hidegkúti út 19.  

1125 Budapest, Kútvölgyi út 16. 

1122 Budapest, Határır utca, hrsz.: 10119/6 

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 18.  

1122 Budapest, Városmajor utca 33.  

1012 Budapest, Lovas út 4/C 

1025 Budapest, Pusztaszeri út 35. 

1032 Budapest, Tégla u. 10. 

1035 Budapest, Szentendrei út 375.  

1023 Budapest, Bolyai u. 5–9.  

1025 Budapest, Ferenchegyi lépcsı 1.  

1025 Budapest, Baba utca 12. 

1025 Budapest, Baba utca 14.  

1025 Budapest, Baba utca 16.  



1025 Budapest, Ali utca 14.  

1013 Budapest, Feszty Árpád utca 2. 

1012 Budapest, Logodi utca 3.  

d)    Alapítói jogok gyakorlója: 

Nemzeti erıforrás miniszter 

1055 Budapest, Szalay u. 10–14. 

e)    A költségvetési szerv irányító szervének neve és székhelye: 

Nemzeti Erıforrás Minisztérium 

1055 Budapest, Szalay u. 10–14. 

f)    A költségvetési szerv középirányító szervének neve és székhelye: 

Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és Szervezetfejlesztési Intézet 

1125 Budapest, Diós árok 3. 

A középirányító szerv az egészségügyrıl szóló 1997. évi CLIV. törvény szerint 
a miniszter hatáskörébe nem tartozó fenntartói jogokat, valamint a 
Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és Szervezetfejlesztési Intézetrıl 
szóló 59/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet 2/A. §-ában meghatározott jogokat 
gyakorolja. 

2.    A költségvetési szerv mőködési köre:  

Mőködési engedélyében meghatározott ellátási terület. 

3.    A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: 

Önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv. 

4.    A költségvetési szerv közfeladata: 

Az egészségügyrıl szóló 1997. évi CLIV. törvény alapján, ellátási területére 
kiterjedıen a járó- és fekvıbetegek diagnosztikus és terápiás szakorvosi ellátása, 
rehabilitációja és követéses gondozása. 

5.    A költségvetési szerv alaptevékenységének szakágazati száma és megnevezése: 

861000    Fekvıbeteg-ellátás  

A költségvetési szerv alaptevékenységének államháztartási szakfeladatrend 
szerinti besorolása: 



861001    Fekvıbetegek aktív ellátása 

861002    Fekvıbetegek krónikus ellátása 

861003    Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás  

862211    Járóbetegek gyógyító szakellátása  

862212    Járóbetegek rehabilitációs szakellátása  

862213    Járóbetegek gyógyító gondozása  

862214    Járóbetegek egynapos ellátása (pl. mővesekezelés) 

862231    Foglalkozás-egészségügyi alapellátás  

562917    Munkahelyi étkeztetés  

680002    Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése  

770000    Kölcsönzés, operatív lízing  

351000    Villamosenergia-termelés, -ellátás  

352000    Gázellátás  

353000    Gızellátás, légkondicionálás  

721922    Orvostudományi alkalmazott kutatás  

853221    Szakképzés megszerzésére felkészítı nappali rendszerő szakmai 
gyakorlati oktatás a szakképzési  

évfolyamokon  

854211    Felsıfokú szakképzés  

6.    Vállalkozási tevékenysége arányának felsı határa a költségvetési szerv 
kiadásaiban:  

A vállalkozási tevékenység mértéke nem haladhatja meg a költségvetési szerv 
módosított kiadási elıirányzatának 30%-át. 

7.    A költségvetési szerv vezetıjének kinevezési rendje: 

A költségvetési szerv fıigazgatóját és gazdasági igazgatóját pályáztatás útján 
kell kiválasztani. A fıigazgató és gazdasági igazgató kinevezését vagy 
megbízását, valamint felmentését vagy a megbízásának visszavonását a 
középirányító szerv készíti elı és küldi meg jóváhagyásra az egészségügyért 
felelıs miniszternek. A fıigazgatót és a gazdasági igazgatót az egészségügyért 



felelıs miniszter nevezi ki vagy bízza meg, menti fel vagy vonja vissza a 
megbízását, felettük az egyéb munkáltatói jogokat a középirányító szerv 
fıigazgatója gyakorolja.  

A pályáztatásra és foglakoztatásra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 
évi XXXIII. törvény, a Munka Törvénykönyvérıl szóló 1992. évi XXII. 
törvény, illetve a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
egészségügyi intézményekben történı végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) 
Korm. rendelet elıírásai az irányadóak.  

8.    A költségvetési szerv foglalkoztatottjainak foglalkoztatási jogviszonya: 

A költségvetési szerv foglalkoztatottjai 

a)    szabadfoglalkozás keretében, 

b)    egyéni egészségügyi vállalkozóként, 

c)    társas vállalkozás tagjaként, 

d)    közalkalmazotti jogviszonyban, 

e)    munkaviszonyban, 

f)    önkéntes segítıként 

foglalkoztathatóak. 

9.    Záró rendelkezések 

a)    Jelen alapító okirat 2012. január 1-jén lép hatályba. 

b)    Jelen alapító okirat hatálybalépésével egyidejőleg a Fıvárosi Közgyőlés 
által – a 37/2010. (I. 28.) számú határozata alapján – kiadott, 2010. 
március 8. napján kelt alapító okirata hatályát veszti. 

Budapest, 2012. január 25. 

Iktatószóm: 2446/2012/JOGI 

Dr. Réthelyi Miklós s. k., 

nemzeti erıforrás miniszter 

 



A Veszprém Megyei Tüdıgyógyintézet, Farkasgyepő alapító okirata egységes 
szerkezetben 

2012.04.25 - 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. §-ában foglaltak végrehajtására, az 
egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetı államtitkár feladat- és hatáskörérıl 
szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 44. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt 
feladatkörömben eljárva, valamint az egészségügyrıl szóló 1997. évi CLIV. törvény 155. § 
(3) és (4) bekezdése, és a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és Szervezetfejlesztési 
Intézetrıl szóló 59/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet 2/A. §-a alapján az alábbi alapító okiratot 
adom ki: 

1.    A költségvetési szerv:  

a)    Neve: Veszprém Megyei Tüdıgyógyintézet, Farkasgyepő 

b)    Székhelye:    8582 Farkasgyepő, 049/2. hrsz. 

c)    Telephelyei:    8200 Veszprém, Áchim tér 9.  

8200 Veszprém, Óvoda u. 2.  

d)    Alapítói jogok gyakorlója: 

Nemzeti erıforrás miniszter 

1055 Budapest, Szalay u. 10–14. 

e)    A költségvetési szerv irányító szervének neve és székhelye: 

Nemzeti Erıforrás Minisztérium 

1055 Budapest, Szalay u. 10–14. 

f)    A költségvetési szerv középirányító szervének neve és székhelye: 

Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és Szervezetfejlesztési Intézet 

1125 Budapest, Diós árok 3. 

A középirányító szerv az egészségügyrıl szóló 1997. évi CLIV. törvény szerint 
a miniszter hatáskörébe nem tartozó fenntartói jogokat, valamint a 
Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és Szervezetfejlesztési Intézetrıl 
szóló 59/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet 2/A. §-ában meghatározott jogokat 
gyakorolja. 

2.    A költségvetési szerv mőködési köre:  

Mőködési engedélyében meghatározott ellátási terület. 



3.    A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: 

Önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv. 

4.    A költségvetési szerv közfeladata: 

Az egészségügyrıl szóló 1997. évi CLIV. törvény alapján, ellátási területére 
kiterjedıen a járó- és fekvıbetegek diagnosztikus és terápiás szakorvosi ellátása, 
rehabilitációja és követéses gondozása. 

5.    A költségvetési szerv alaptevékenységének szakágazati száma és megnevezése: 

861000    Fekvıbeteg-ellátás  

A költségvetési szerv alaptevékenységének államháztartási szakfeladatrend 
szerinti besorolása: 

861001    Fekvıbetegek aktív ellátása 

861002    Fekvıbetegek krónikus ellátása 

861003    Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás 

862211    Járóbetegek gyógyító szakellátása 

862213    Járóbetegek gyógyító gondozása 

869037    Fizikoterápiás szolgáltatás 

869039    Egyéb, máshova nem sorolt kiegészítı egészségügyi szolgáltatás 

890441    Rövid tartalmú közfoglalkoztatás 

890442    Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb idıtartamú 
közfoglalkoztatása 

890443    Egyéb közfoglalkoztatás 

6.    Vállalkozási tevékenysége arányának felsı határa a költségvetési szerv 
kiadásaiban:  

A vállalkozási tevékenység mértéke nem haladhatja meg a költségvetési szerv 
módosított kiadási elıirányzatának 30%-át. 

7.    A költségvetési szerv vezetıjének kinevezési rendje: 

A költségvetési szerv fıigazgatóját és gazdasági igazgatóját pályáztatás útján 
kell kiválasztani. A fıigazgató és gazdasági igazgató kinevezését vagy 
megbízását, valamint felmentését vagy a megbízásának visszavonását a 
középirányító szerv készíti elı és küldi meg jóváhagyásra az egészségügyért 



felelıs miniszternek. A fıigazgatót és a gazdasági igazgatót az egészségügyért 
felelıs miniszter nevezi ki vagy bízza meg, menti fel vagy vonja vissza a 
megbízását, felettük az egyéb munkáltatói jogokat a középirányító szerv 
fıigazgatója gyakorolja.  

A pályáztatásra és foglakoztatásra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 
évi XXXIII. törvény, a Munka Törvénykönyvérıl szóló 1992. évi XXII. 
törvény, illetve a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
egészségügyi intézményekben történı végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) 
Korm. rendelet elıírásai az irányadóak.  

8.    A költségvetési szerv foglalkoztatottjainak foglalkoztatási jogviszonya: 

A költségvetési szerv foglalkoztatottjai 

a)    szabadfoglalkozás keretében, 

b)    egyéni egészségügyi vállalkozóként, 

c)    társas vállalkozás tagjaként, 

d)    közalkalmazotti jogviszonyban, 

e)    munkaviszonyban, 

f)    önkéntes segítıként 

foglalkoztathatóak. 

9.    Záró rendelkezések 

a)    Jelen alapító okirat 2012. január 1-jén lép hatályba. 

b)    Jelen alapító okirat hatálybalépésével egyidejőleg a Veszprém Megye 
Önkormányzat Közgyőlése által – a 69/2011. (IV. 28.) számú határozata 
alapján – kiadott, 2011. április 28. napján kelt alapító okirat hatályát 
veszti. 

Budapest, 2012. január 25. 

Iktatószám: 2952/2012/JOGI 

Dr. Réthelyi Miklós s. k., 

nemzeti erıforrás miniszter 



A Vaszary Kolos Kórház, Esztergom alapító okirata egységes szerkezetben 

hatályos: 2012.04.25 - 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. §-ában foglaltak végrehajtására, az 
egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetı államtitkár feladat- és hatáskörérıl 
szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 44. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt 
feladatkörömben eljárva, valamint az egészségügyrıl szóló 1997. évi CLIV. törvény 155. § 
(3) és (4) bekezdése, és a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és Szervezetfejlesztési 
Intézetrıl szóló 59/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet 2/A. §-a alapján az alábbi alapító okiratot 
adom ki: 

1.    A költségvetési szerv:  

a)    Neve: Vaszary Kolos Kórház, Esztergom 

b)    Székhelye:     2500 Esztergom, Petıfi S. u. 26–28.  

c)    Telephelyei:    2500 Esztergom, Dobozi M. u. 14. 

2500 Esztergom-Kertváros, Damjanich u. 79. 

2500 Esztergom, Simor János u. 122.  

2500 Esztergom, Táncsis M. u. 5.  

2500 Esztergom, Hısök tere 1.  

d)    Alapítói jogok gyakorlója: 

Nemzeti erıforrás miniszter 

1055 Budapest, Szalay u. 10–14. 

e)    A költségvetési szerv irányító szervének neve és székhelye: 

Nemzeti Erıforrás Minisztérium 

1055 Budapest, Szalay u. 10–14. 

f)    A költségvetési szerv középirányító szervének neve és székhelye: 

Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és Szervezetfejlesztési Intézet 

1125 Budapest, Diós árok 3. 

A középirányító szerv az egészségügyrıl szóló 1997. évi CLIV. törvény szerint 
a miniszter hatáskörébe nem tartozó fenntartói jogokat, valamint a 
Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és Szervezetfejlesztési Intézetrıl 



szóló 59/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet 2/A. §-ában meghatározott jogokat 
gyakorolja. 

2.    A költségvetési szerv mőködési köre:  

Mőködési engedélyében meghatározott ellátási terület. 

3.    A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: 

Önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv. 

4.    A költségvetési szerv közfeladata: 

Az egészségügyrıl szóló 1997. évi CLIV. törvény alapján, ellátási területére 
kiterjedıen a járó- és fekvıbetegek diagnosztikus és terápiás szakorvosi ellátása, 
rehabilitációja és követéses gondozása. 

5.    A költségvetési szerv alaptevékenységének szakágazati száma és megnevezése: 

861000    Fekvıbeteg-ellátás 

A költségvetési szerv alaptevékenységének államháztartási szakfeladatrend 
szerinti besorolása: 

861001    Fekvıbetegek aktív ellátása 

861002    Fekvıbetegek krónikus ellátása 

861003    Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás 

861004    Egészségügyi ápolás bentlakással 

861005    Bentlakásos hospice ellátás 

862220    Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás) 

862211    Járóbetegek gyógyító szakellátása 

862212    Járóbetegek rehabilitációs szakellátása 

862213    Járóbetegek gyógyító gondozása 

862214    Járóbetegek egynapos ellátása (pl. mővesekezelés) 

862233    Pálya- és munkaalkalmassági vizsgálatok (kivéve: honvédelmi és 
rendvédelmi szerveknél) 

862240    Egyéb, máshová nem sorolt járóbeteg ellátás 

862303    Fogorvosi szakellátás 



869011    Hatósági eljárás érdekében vagy más, jogszabályban elıírt okból 
kötelezıen végzett egészségügyi szakértıi tevékenység 

869020    Otthoni (egészségügyi) szakápolás 

869031    Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások 

869032    Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások 

869036    Vér-, szövet- és egyéb kapcsolódó szövetbank 

869037    Fizikoterápiás szolgáltatás 

869039    Egyéb, máshova nem sorolt kiegészítı egészségügyi szolgáltatás 

869041    Család- és nıvédelmi egészségügyi gondozás 

869043    Fertızı megbetegedések megelızése, járványügyi ellátása 

869044    Nem fertızı megbetegedések megelızése 

869049    Egyéb betegségmegelızés, népegészségügyi ellátás 

869051    Környezet-egészségügyi feladatok 

869060    Élelmezés- és táplálkozás-egészségügyi felügyelet, ellenırzés, 
tanácsadás 

869071    Szabadidıs és nem kiemelt sportolók sportegészségügyi 
vizsgálata, felügyelete, ellenırzése 

855933    Foglalkozást elısegítı képzések 

855934    Megváltozott munkaképességőek rehabilitációs képzése 

855935    Szakmai továbbképzések 

855937    M.n.s. egyéb felnıttoktatás 

856020    Pedagógiai szakmai szolgáltatás 

856092    Munkaerı-piaci felnıttképzéshez kapcsolódó szakmai 
szolgáltatások 

856099    Egyéb oktatást kiegészítı tevékenység 

381201    Egészségügyi és más fertızésveszélyes hulladékok begyőjtése, 
szállítása, átrakása 

381202    Egyéb veszélyes hulladékok begyőjtése, szállítása, átrakása 



680001    Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

721922    Orvostudományi alkalmazott kutatás 

6.    Vállalkozási tevékenysége arányának felsı határa a költségvetési szerv 
kiadásaiban:  

A vállalkozási tevékenység mértéke nem haladhatja meg a költségvetési szerv 
módosított kiadási elıirányzatának 30%-át. 

7.    A költségvetési szerv vezetıjének kinevezési rendje: 

A költségvetési szerv fıigazgatóját és gazdasági igazgatóját pályáztatás útján 
kell kiválasztani. A fıigazgató és gazdasági igazgató kinevezését vagy 
megbízását, valamint felmentését vagy a megbízásának visszavonását a 
középirányító szerv készíti elı és küldi meg jóváhagyásra az egészségügyért 
felelıs miniszternek. A fıigazgatót és a gazdasági igazgatót az egészségügyért 
felelıs miniszter nevezi ki vagy bízza meg, menti fel vagy vonja vissza a 
megbízását, felettük az egyéb munkáltatói jogokat a középirányító szerv 
fıigazgatója gyakorolja.  

A pályáztatásra és foglakoztatásra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 
évi XXXIII. törvény, a Munka Törvénykönyvérıl szóló 1992. évi XXII. 
törvény, illetve a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
egészségügyi intézményekben történı végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) 
Korm. rendelet elıírásai az irányadóak.  

8.    A költségvetési szerv foglalkoztatottjainak foglalkoztatási jogviszonya: 

A költségvetési szerv foglalkoztatottjai 

a)    szabadfoglalkozás keretében, 

b)    egyéni egészségügyi vállalkozóként, 

c)    társas vállalkozás tagjaként, 

d)    közalkalmazotti jogviszonyban, 

e)    munkaviszonyban, 

f)    önkéntes segítıként 

foglalkoztathatóak. 

9.    Záró rendelkezések 

a)    Jelen alapító okirat 2012. január 1-jén lép hatályba. 



b)    Jelen alapító okirat hatálybalépésével egyidejőleg Esztergom Város 
Önkormányzatának képviselıtestülete által – a 424/2011. (IX. 30.) számú 
határozata alapján – kiadott, 2011.október 17. napján kelt alapító okirat 
hatályát veszti. 

Budapest, 2012. január 25. 

Iktatószám: 3411/2012/JOGI 

Dr. Réthelyi Miklós s. k., 

nemzeti erıforrás miniszter 

 



Az Uzsoki Utcai Kórház alapító okirata egységes szerkezetben 

hatályos: 2012.04.25 - 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. §-ában foglaltak végrehajtására, az 
egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetı államtitkár feladat- és hatáskörérıl 
szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 44. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt 
feladatkörömben eljárva, valamint az egészségügyrıl szóló 1997. évi CLIV. törvény 155. § 
(3) és (4) bekezdése, és a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és Szervezetfejlesztési 
Intézetrıl szóló 59/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet 2/A. §-a alapján az alábbi alapító okiratot 
adom ki: 

1.    A költségvetési szerv:  

a)    Neve: Uzsoki Utcai Kórház 

b)    Székhelye:    1145 Budapest, Uzsoki u. 29–41.  

c)    Telephelyei:    1146 Budapest, Hungária körút 167–169.  

1145 Budapest, Amerikai út 50.  

1148 Budapest, Kerepesi út 78/F 

1142 Budapest, Erzsébet királyné útja 47.  

1144 Budapest, Örs vezér tér 2., hrsz.: 39221/696A/1 

1144 Budapest, Örs vezér tér 2., hrsz.: 39221/696A/3 

1144 Budapest, Ormánság u. 4/B IX/235. 

d)    Alapítói jogok gyakorlója: 

Nemzeti erıforrás miniszter 

1055 Budapest, Szalay u. 10–14. 

e)    A költségvetési szerv irányító szervének neve és székhelye: 

Nemzeti Erıforrás Minisztérium 

1055 Budapest, Szalay u. 10–14. 

f)    A költségvetési szerv középirányító szervének neve és székhelye: 

Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és Szervezetfejlesztési Intézet 

1125 Budapest, Diós árok 3. 



A középirányító szerv az egészségügyrıl szóló 1997. évi CLIV. törvény szerint 
a miniszter hatáskörébe nem tartozó fenntartói jogokat, valamint a 
Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és Szervezetfejlesztési Intézetrıl 
szóló 59/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet 2/A. §-ában meghatározott jogokat 
gyakorolja. 

2.    A költségvetési szerv mőködési köre:  

Mőködési engedélyében meghatározott ellátási terület. 

3.    A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: 

Önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv. 

4.    A költségvetési szerv közfeladata: 

Az egészségügyrıl szóló 1997. évi CLIV. törvény alapján, ellátási területére 
kiterjedıen a járó- és fekvıbetegek diagnosztikus és terápiás szakorvosi ellátása, 
rehabilitációja és követéses gondozása. 

5.    A költségvetési szerv alaptevékenységének szakágazati száma és megnevezése: 

861000    Fekvıbeteg-ellátás  

A költségvetési szerv alaptevékenységének államháztartási szakfeladatrend 
szerinti besorolása: 

861001    Fekvıbetegek aktív ellátása 

861002    Fekvıbetegek krónikus ellátása  

861003    Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás  

862211    Járóbetegek gyógyító szakellátása  

862212    Járóbetegek rehabilitációs szakellátása  

862213    Járóbetegek gyógyító gondozása  

862214    Járóbetegek egynapos ellátása (pl. mővesekezelés) 

862231    Foglalkozás-egészségügyi alapellátás  

862303    Fogorvosi szakellátás  

559099    Egyéb máshová nem sorolható szálláshely szolgáltatás  

680002    Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése  

855932    Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás  



855935    Szakmai továbbképzések  

6.    Vállalkozási tevékenysége arányának felsı határa a költségvetési szerv 
kiadásaiban:  

A vállalkozási tevékenység mértéke nem haladhatja meg a költségvetési szerv 
módosított kiadási elıirányzatának 30%-át. 

7.    A költségvetési szerv vezetıjének kinevezési rendje: 

A költségvetési szerv fıigazgatóját és gazdasági igazgatóját pályáztatás útján 
kell kiválasztani. A fıigazgató és gazdasági igazgató kinevezését vagy 
megbízását, valamint felmentését vagy a megbízásának visszavonását a 
középirányító szerv készíti elı és küldi meg jóváhagyásra az egészségügyért 
felelıs miniszternek. A fıigazgatót és a gazdasági igazgatót az egészségügyért 
felelıs miniszter nevezi ki vagy bízza meg, menti fel vagy vonja vissza a 
megbízását, felettük az egyéb munkáltatói jogokat a középirányító szerv 
fıigazgatója gyakorolja.  

A pályáztatásra és foglakoztatásra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 
évi XXXIII. törvény, a Munka Törvénykönyvérıl szóló 1992. évi XXII. 
törvény, illetve a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
egészségügyi intézményekben történı végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) 
Korm. rendelet elıírásai az irányadóak.  

8.    A költségvetési szerv foglalkoztatottjainak foglalkoztatási jogviszonya: 

A költségvetési szerv foglalkoztatottjai 

a)    szabadfoglalkozás keretében, 

b)    egyéni egészségügyi vállalkozóként, 

c)    társas vállalkozás tagjaként, 

d)    közalkalmazotti jogviszonyban, 

e)    munkaviszonyban, 

f)    önkéntes segítıként 

foglalkoztathatóak. 

9.    Záró rendelkezések 

a)    Jelen alapító okirat 2012. január 1-jén lép hatályba. 

b)    Jelen alapító okirat hatálybalépésével egyidejőleg a Fıvárosi Közgyőlés 
által – a 38/2010. (I. 28.) számú határozata alapján – kiadott, 2010. 
március 8. napján kelt alapító okirata hatályát veszti. 



Budapest, 2012. január 25. 

Iktatószám: 2456/2012/JOGI 

Dr. Réthelyi Miklós s. k., 

nemzeti erıforrás miniszter 

 



A Tüdıgyógyintézet Törökbálint alapító okirata egységes szerkezetben 

hatályos: 2012.04.25 - 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. §-ában foglaltak végrehajtására, az 
egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetı államtitkár feladat- és hatáskörérıl 
szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 44. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt 
feladatkörömben eljárva, valamint az egészségügyrıl szóló 1997. évi CLIV. törvény 155. § 
(3) és (4) bekezdése, és a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és Szervezetfejlesztési 
Intézetrıl szóló 59/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet 2/A. §-a alapján az alábbi alapító okiratot 
adom ki: 

1.    A költségvetési szerv:  

a)    Neve: Tüdıgyógyintézet Törökbálint 

b)    Székhelye:     2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály utca 68. 

c)    Telephelyei:    2300 Ráckeve, Somlyó-sziget 

2092 Budakeszi, Fı utca 98. 

d)    Alapítói jogok gyakorlója: 

Nemzeti erıforrás miniszter 

1055 Budapest, Szalay utca 10–14. 

e)    A költségvetési szerv irányító szervének neve és székhelye: 

Nemzeti Erıforrás Minisztérium 

1055 Budapest, Szalay utca 10–14. 

f)    A költségvetési szerv középirányító szervének neve és székhelye: 

Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és Szervezetfejlesztési Intézet 

1125 Budapest, Diós árok 3. 

A középirányító szerv az egészségügyrıl szóló 1997. évi CLIV. törvény szerint 
a miniszter hatáskörébe nem tartozó fenntartói jogokat, valamint a 
Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és Szervezetfejlesztési Intézetrıl 
szóló 59/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet 2/A. §-ában meghatározott jogokat 
gyakorolja. 

2.    A költségvetési szerv mőködési köre:  

Mőködési engedélyében meghatározott ellátási terület. 



3.    A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: 

Önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv. 

4.    A költségvetési szerv közfeladata: 

Az egészségügyrıl szóló 1997. évi CLIV. törvény alapján, ellátási területére 
kiterjedıen a járó- és fekvıbetegek diagnosztikus és terápiás szakorvosi ellátása, 
rehabilitációja és követéses gondozása. 

5.    A költségvetési szerv alaptevékenységének szakágazati száma és megnevezése: 

861000    Fekvıbeteg-ellátás  

A költségvetési szerv alaptevékenységének államháztartási szakfeladatrend 
szerinti besorolása: 

861001    Fekvıbetegek aktív ellátása  

861002    Fekvıbetegek krónikus ellátása  

861003    Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás  

862211    Járóbetegek gyógyító szakellátása  

862213    Járóbetegek gyógyító gondozása  

869031    Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások  

869032    Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások  

869039    Egyéb, máshová nem sorolt kiegészítı egészségügyi szolgáltatás  

559099    Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás  

562917    Munkahelyi étkeztetés  

6.    Vállalkozási tevékenysége arányának felsı határa a költségvetési szerv 
kiadásaiban:  

A vállalkozási tevékenység mértéke nem haladhatja meg a költségvetési szerv 
módosított kiadási elıirányzatának 30%-át. 

7.    A költségvetési szerv vezetıjének kinevezési rendje: 

A költségvetési szerv fıigazgatóját és gazdasági igazgatóját pályáztatás útján 
kell kiválasztani. A fıigazgató és gazdasági igazgató kinevezését vagy 
megbízását, valamint felmentését vagy a megbízásának visszavonását a 
középirányító szerv készíti elı és küldi meg jóváhagyásra az egészségügyért 
felelıs miniszternek. A fıigazgatót és a gazdasági igazgatót az egészségügyért 



felelıs miniszter nevezi ki vagy bízza meg, menti fel vagy vonja vissza a 
megbízását, felettük az egyéb munkáltatói jogokat a középirányító szerv 
fıigazgatója gyakorolja.  

A pályáztatásra és foglakoztatásra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 
évi XXXIII. törvény, a Munka Törvénykönyvérıl szóló 1992. évi XXII. 
törvény, illetve a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
egészségügyi intézményekben történı végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) 
Korm. rendelet elıírásai az irányadóak.  

8.    A költségvetési szerv foglalkoztatottjainak foglalkoztatási jogviszonya: 

A költségvetési szerv foglalkoztatottjai 

a)    szabadfoglalkozás keretében, 

b)    egyéni egészségügyi vállalkozóként, 

c)    társas vállalkozás tagjaként, 

d)    közalkalmazotti jogviszonyban, 

e)    munkaviszonyban, 

f)    önkéntes segítıként 

foglalkoztathatóak. 

9.    Záró rendelkezések 

a)    Jelen alapító okirat 2012. január 1-jén lép hatályba. 

b)    Jelen alapító okirat hatálybalépésével egyidejőleg a Pest Megyei Közgyőlés 
által – a 107/2011. (04. 29.) számú határozata alapján – kiadott, 2011. 
április 29. napján kelt alapító okirata hatályát veszti. 

Budapest, 2012. január 25. 

Iktatószám: 2517/2012/JOGI 

Dr. Réthelyi Miklós s. k., 

nemzeti erıforrás miniszter 

 



A Tolna Megyei Balassa János Kórház alapító okirata egységes szerkezetben 

hatályos: 2012.04.25 - 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. §-ában foglaltak végrehajtására, az 
egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetı államtitkár feladat- és hatáskörérıl 
szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 44. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt 
feladatkörömben eljárva, valamint az egészségügyrıl szóló 1997. évi CLIV. törvény 155. § 
(3) és (4) bekezdése, és a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és Szervezetfejlesztési 
Intézetrıl szóló 59/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet 2/A. §-a alapján az alábbi alapító okiratot 
adom ki: 

1.    A költségvetési szerv:  

a)    Neve: Tolna Megyei Balassa János Kórház 

b)    Székhelye:     7100 Szekszárd, Béri Balogh Ádám u. 5–7. 

c)    Telephelyei:    7100 Szekszárd, Palánk 

7100 Szekszárd, Palánki u. 2. 

7100 Szekszárd, Béri Balogh Ádám u. 2. 

7084 Pincehely, Széchenyi utca 92. 

d)    Alapítói jogok gyakorlója: 

Nemzeti erıforrás miniszter 

1055 Budapest, Szalay u. 10–14. 

e)    A költségvetési szerv irányító szervének neve és székhelye: 

Nemzeti Erıforrás Minisztérium 

1055 Budapest, Szalay u. 10–14. 

f)    A költségvetési szerv középirányító szervének neve és székhelye: 

Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és Szervezetfejlesztési Intézet 

1125 Budapest, Diós árok 3. 

A középirányító szerv az egészségügyrıl szóló 1997. évi CLIV. törvény szerint 
a miniszter hatáskörébe nem tartozó fenntartói jogokat, valamint a 
Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és Szervezetfejlesztési Intézetrıl 
szóló 59/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet 2/A. §-ában meghatározott jogokat 
gyakorolja. 



2.    A költségvetési szerv mőködési köre:  

Mőködési engedélyében meghatározott ellátási terület. 

3.    A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: 

Önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv. 

4.    A költségvetési szerv közfeladata: 

Az egészségügyrıl szóló 1997. évi CLIV. törvény alapján, ellátási területére 
kiterjedıen a járó- és fekvıbetegek diagnosztikus és terápiás szakorvosi ellátása, 
rehabilitációja és követéses gondozása. 

5.    A költségvetési szerv alaptevékenységének szakágazati száma és megnevezése: 

861000    Fekvıbeteg-ellátás  

A költségvetési szerv alaptevékenységének államháztartási szakfeladatrend 
szerinti besorolása: 

861001    Fekvıbetegek aktív ellátása 

861002    Fekvıbetegek krónikus ellátása 

861003    Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás 

861004    Egészségügyi ápolás bentlakással 

862211    Járóbetegek gyógyító szakellátása 

862212    Járóbetegek rehabilitációs szakellátása 

862213    Járóbetegek gyógyító gondozása 

862220    Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás) 

862231    Foglalkozás-egészségügyi alapellátás  

862232    Foglalkozás-egészségügyi szakellátás 

862240    Egyéb, máshová nem sorolt járóbeteg-ellátás 

862303    Fogorvosi szakellátás 

869031    Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások 

869032    Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások 

869035    Betegszállítás, valamint orvosi rendelvényre történı halottszállítás 



869049    Egyéb betegségmegelızés, népegészségügyi ellátás 

562917    Munkahelyi étkeztetés 

813000    Zöldterület-kezelés 

559099    Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás 

552001    Üdülıi szálláshely-szolgáltatás 

562916    Üdülıi, tábori étkeztetés 

680001    Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

680002    Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

6.    Vállalkozási tevékenysége arányának felsı határa a költségvetési szerv 
kiadásaiban:  

A vállalkozási tevékenység mértéke nem haladhatja meg a költségvetési szerv 
módosított kiadási elıirányzatának 30%-át. 

7.    A költségvetési szerv vezetıjének kinevezési rendje: 

A költségvetési szerv fıigazgatóját és gazdasági igazgatóját pályáztatás útján 
kell kiválasztani. A fıigazgató és gazdasági igazgató kinevezését vagy 
megbízását, valamint felmentését vagy a megbízásának visszavonását a 
középirányító szerv készíti elı és küldi meg jóváhagyásra az egészségügyért 
felelıs miniszternek. A fıigazgatót és a gazdasági igazgatót az egészségügyért 
felelıs miniszter nevezi ki vagy bízza meg, menti fel vagy vonja vissza a 
megbízását, felettük az egyéb munkáltatói jogokat a középirányító szerv 
fıigazgatója gyakorolja.  

A pályáztatásra és foglakoztatásra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 
évi XXXIII. törvény, a Munka Törvénykönyvérıl szóló 1992. évi XXII. 
törvény, illetve a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
egészségügyi intézményekben történı végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) 
Korm. rendelet elıírásai az irányadóak.  

8.    A költségvetési szerv foglalkoztatottjainak foglalkoztatási jogviszonya: 

A költségvetési szerv foglalkoztatottjai 

a)    szabadfoglalkozás keretében, 

b)    egyéni egészségügyi vállalkozóként, 

c)    társas vállalkozás tagjaként, 

d)    közalkalmazotti jogviszonyban, 



e)    munkaviszonyban, 

f)    önkéntes segítıként 

foglalkoztathatóak. 

9.    Záró rendelkezések 

a)    Jelen alapító okirat 2012. január 1-jén lép hatályba. 

b)    Jelen alapító okirat hatálybalépésével egyidejőleg a Tolna Megyei 
Közgyőlés által – a 18/2011. (II. 18.) számú határozata alapján – kiadott, 
2011. február 18. napján kelt alapító okirata hatályát veszti. 

Budapest, 2012. január 25. 

Iktatószám: 2950/2012/JOGI 

Dr. Réthelyi Miklós s. k., 

nemzeti erıforrás miniszter 

 



A Szent Rókus Kórház és Intézményei alapító okirata egységes szerkezetben 

hatályos: 2012.04.25 - 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. §-ában foglaltak végrehajtására, az 
egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetı államtitkár feladat- és hatáskörérıl 
szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 44. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt 
feladatkörömben eljárva, valamint az egészségügyrıl szóló 1997. évi CLIV. törvény 155. § 
(3) és (4) bekezdése, és a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és Szervezetfejlesztési 
Intézetrıl szóló 59/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet 2/A. §-a alapján az alábbi alapító okiratot 
adom ki: 

1.    A költségvetési szerv:  

a)    Neve: Szent Rókus Kórház és Intézményei 

b)    Székhelye:     1085 Budapest, Gyulai Pál utca 2. 

c)    Telephelyei:    1085 Budapest, Stáhly utca 7. 

Kihelyezett szakrendelık: 

1. 2092 Budakeszi, Fı utca 179. 

2. 1026 Budapest, Hargita utca 7. 

d)    Alapítói jogok gyakorlója: 

Nemzeti erıforrás miniszter 

1055 Budapest, Szalay u. 10–14. 

e)    A költségvetési szerv irányító szervének neve és székhelye: 

Nemzeti Erıforrás Minisztérium 

1055 Budapest, Szalay u. 10–14. 

f)    A költségvetési szerv középirányító szervének neve és székhelye: 

Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és Szervezetfejlesztési Intézet 

1125 Budapest, Diós árok 3. 

A középirányító szerv az egészségügyrıl szóló 1997. évi CLIV. törvény szerint 
a miniszter hatáskörébe nem tartozó fenntartói jogokat, valamint a 
Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és Szervezetfejlesztési Intézetrıl 
szóló 59/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet 2/A. §-ában meghatározott jogokat 
gyakorolja. 



2.    A költségvetési szerv mőködési köre:  

Mőködési engedélyében meghatározott ellátási terület. 

3.    A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: 

Önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv. 

4.    A költségvetési szerv közfeladata: 

Az egészségügyrıl szóló 1997. évi CLIV. törvény alapján, ellátási területére 
kiterjedıen a járó- és fekvıbetegek diagnosztikus és terápiás szakorvosi ellátása, 
rehabilitációja és követéses gondozása. 

5.    A költségvetési szerv alaptevékenységének szakágazati száma és megnevezése: 

861000    Fekvıbeteg-ellátás  

A költségvetési szerv alaptevékenységének államháztartási szakfeladatrend 
szerinti besorolása: 

861001    Fekvıbetegek aktív ellátása 

861002    Fekvıbetegek krónikus ellátása 

861003    Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás 

861004    Egészségügyi ápolás bentlakással 

862211    Járóbetegek gyógyító szakellátása 

862212    Járóbetegek rehabilitációs szakellátása 

862213    Járóbeteg gyógyító gondozása 

862214    Járóbetegek egynapos ellátása (pl. mővesekezelés) 

862220    Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás) 

862231    Foglakozás-egészségügyi alapellátás 

862232    Foglalkozás-egészségügyi szakellátás 

862240    Egyéb, máshova nem sorolt járóbeteg-ellátás 

862303    Fogorvosi szakellátás 

869031    Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások 

869032    Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások 



869033    Paramedikális szolgáltatás, természetgyógyászat 

869037    Fizikoterápiás szolgáltatás 

869039    Egyéb, máshová nem sorolt kiegészítı egészségügyi ellátás 

562917    Munkahelyi étkeztetés  

854211    Felsıfokú szakképzés 

854212    Szakirányú továbbképzés 

854213    Felsıfokú végzettségi szintet nem biztosító egyéb képzés 

855937    M.n.s. egyéb felnıttoktatás 

6.    Vállalkozási tevékenysége arányának felsı határa a költségvetési szerv 
kiadásaiban:  

A vállalkozási tevékenység mértéke nem haladhatja meg a költségvetési szerv 
módosított kiadási elıirányzatának 30%-át. 

7.    A költségvetési szerv vezetıjének kinevezési rendje: 

A költségvetési szerv fıigazgatóját és gazdasági igazgatóját pályáztatás útján 
kell kiválasztani. A fıigazgató és gazdasági igazgató kinevezését vagy 
megbízását, valamint felmentését vagy a megbízásának visszavonását a 
középirányító szerv készíti elı és küldi meg jóváhagyásra az egészségügyért 
felelıs miniszternek. A fıigazgatót és a gazdasági igazgatót az egészségügyért 
felelıs miniszter nevezi ki vagy bízza meg, menti fel vagy vonja vissza a 
megbízását, felettük az egyéb munkáltatói jogokat a középirányító szerv 
fıigazgatója gyakorolja.  

A pályáztatásra és foglakoztatásra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 
évi XXXIII. törvény, a Munka Törvénykönyvérıl szóló 1992. évi XXII. 
törvény, illetve a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
egészségügyi intézményekben történı végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) 
Korm. rendelet elıírásai az irányadóak.  

8.    A költségvetési szerv foglalkoztatottjainak foglalkoztatási jogviszonya: 

A költségvetési szerv foglalkoztatottjai 

a)    szabadfoglalkozás keretében, 

b)    egyéni egészségügyi vállalkozóként, 

c)    társas vállalkozás tagjaként, 

d)    közalkalmazotti jogviszonyban, 



e)    munkaviszonyban, 

f)    önkéntes segítıként 

foglalkoztathatóak. 

9.    Záró rendelkezések 

a)    Jelen alapító okirat 2012. január 1-jén lép hatályba. 

b)    Jelen alapító okirat hatálybalépésével egyidejőleg a Pest Megyei Közgyőlés 
által – a 105/2011. (04. 29.) számú határozata alapján – kiadott, 2011. 
április 29. napján kelt alapító okirata hatályát veszti. 

Budapest, 2012. január 25. 

Iktatószám: 2511/2012/JOGI 

Dr. Réthelyi Miklós s. k., 

nemzeti erıforrás miniszter 

 



A Szent Lázár Megyei Kórház alapító okirata egységes szerkezetben 

hatályos: 2012.04.25 - 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. §-ában foglaltak végrehajtására, az 
egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetı államtitkár feladat- és hatáskörérıl 
szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 44. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt 
feladatkörömben eljárva, valamint az egészségügyrıl szóló 1997. évi CLIV. törvény 155. § 
(3) és (4) bekezdése, és a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és Szervezetfejlesztési 
Intézetrıl szóló 59/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet 2/A. §-a alapján az alábbi alapító okiratot 
adom ki: 

1.    A költségvetési szerv:  

a)    Neve: Szent Lázár Megyei Kórház 

b)    Székhelye: 3100 Salgótarján, Füleki út 54–56. 

c)    Telephelye: 3070 Bátonyterenye, Molnár Sándor út 1–3., Egészségház 

d)    Alapítói jogok gyakorlója: 

Nemzeti erıforrás miniszter 

1055 Budapest, Szalay u. 10–14. 

e)    A költségvetési szerv irányító szervének neve és székhelye: 

Nemzeti Erıforrás Minisztérium 

1055 Budapest, Szalay u. 10–14. 

f)    A költségvetési szerv középirányító szervének neve és székhelye: 

Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és Szervezetfejlesztési Intézet 

1125 Budapest, Diós árok 3. 

A középirányító szerv az egészségügyrıl szóló 1997. évi CLIV. törvény szerint 
a miniszter hatáskörébe nem tartozó fenntartói jogokat, valamint a 
Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és Szervezetfejlesztési Intézetrıl 
szóló 59/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet 2/A. §-ában meghatározott jogokat 
gyakorolja. 

2.    A költségvetési szerv mőködési köre:  

Mőködési engedélyében meghatározott ellátási terület. 

3.    A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: 



Önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv. 

4.    A költségvetési szerv közfeladata: 

Az egészségügyrıl szóló 1997. évi CLIV. törvény alapján, ellátási területére 
kiterjedıen a járó- és fekvıbetegek diagnosztikus és terápiás szakorvosi ellátása, 
rehabilitációja és követéses gondozása. 

5.    A költségvetési szerv alaptevékenységének szakágazati száma és megnevezése: 

861000    Fekvıbeteg-ellátás  

A költségvetési szerv alaptevékenységének államháztartási szakfeladatrend 
szerinti besorolása: 

861001    Fekvıbetegek aktív ellátása 

861002    Fekvıbetegek krónikus ellátása 

862211    Járóbetegek gyógyító szakellátása 

862212    Járóbetegek rehabilitációs szakellátása 

862213    Járóbetegek gyógyító gondozása 

862231    Foglalkozás-egészségügyi alapellátás 

862232    Foglalkozás-egészségügyi szakellátás 

862240    Egyéb, máshová nem sorolt járóbeteg-ellátás 

862303    Fogorvosi szakellátás 

869031    Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások 

869032    Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások 

869035    Betegszállítás, valamint orvosi rendelvényre történı halottszállítás 

869037    Fizikoterápiás szolgáltatás 

869039    Egyéb, máshová nem sorolt kiegészítı egészségügyi szolgáltatás 

869041    Család- és nıvédelmi egészségügyi gondozás 

562917    Munkahelyi étkeztetés 

813000    Zöldterület-kezelés 

910123    Könyvtári szolgáltatások 



890441    Rövid idıtartamú közfoglalkoztatás 

890442    Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb idıtartamú 
közfoglalkoztatása 

890443    Egyéb közfoglalkoztatás 

6.    Vállalkozási tevékenysége arányának felsı határa a költségvetési szerv 
kiadásaiban:  

A vállalkozási tevékenység mértéke nem haladhatja meg a költségvetési szerv 
módosított kiadási elıirányzatának 30%-át. 

7.    A költségvetési szerv vezetıjének kinevezési rendje: 

A költségvetési szerv fıigazgatóját és gazdasági igazgatóját pályáztatás útján 
kell kiválasztani. A fıigazgató és gazdasági igazgató kinevezését vagy 
megbízását, valamint felmentését vagy a megbízásának visszavonását a 
középirányító szerv készíti elı és küldi meg jóváhagyásra az egészségügyért 
felelıs miniszternek. A fıigazgatót és a gazdasági igazgatót az egészségügyért 
felelıs miniszter nevezi ki vagy bízza meg, menti fel vagy vonja vissza a 
megbízását, felettük az egyéb munkáltatói jogokat a középirányító szerv 
fıigazgatója gyakorolja.  

A pályáztatásra és foglakoztatásra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 
évi XXXIII. törvény, a Munka Törvénykönyvérıl szóló 1992. évi XXII. 
törvény, illetve a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
egészségügyi intézményekben történı végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) 
Korm. rendelet elıírásai az irányadóak.  

8.    A költségvetési szerv foglalkoztatottjainak foglalkoztatási jogviszonya: 

A költségvetési szerv foglalkoztatottjai 

a)    szabadfoglalkozás keretében, 

b)    egyéni egészségügyi vállalkozóként, 

c)    társas vállalkozás tagjaként, 

d)    közalkalmazotti jogviszonyban, 

e)    munkaviszonyban, 

f)    önkéntes segítıként 

foglalkoztathatóak. 

9.    Záró rendelkezések 



a)    Jelen alapító okirat 2012. január 1-jén lép hatályba. 

b)    Jelen alapító okirat hatálybalépésével egyidejőleg a Nógrád Megyei 
Önkormányzat Közgyőlése által – a 33/2011. (IX. 16.) számú határozata 
alapján – kiadott, 2011. szeptember 16. napján kelt alapító okirat hatályát 
veszti. 

Budapest, 2012. január 25. 

Iktatószám: 3060/2012/JOGI 

Dr. Réthelyi Miklós s. k., 

nemzeti erıforrás miniszter 

 



A Szent Kozma és Damján Rehabilitációs Szakkórház alapító okirata egységes 
szerkezetben 

hatályos: 2012.04.25 - 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. §-ában foglaltak végrehajtására, az 
egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetı államtitkár feladat- és hatáskörérıl 
szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 44. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt 
feladatkörömben eljárva, valamint az egészségügyrıl szóló 1997. évi CLIV. törvény 155. § 
(3) és (4) bekezdése, és a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és Szervezetfejlesztési 
Intézetrıl szóló 59/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet 2/A. §-a alapján az alábbi alapító okiratot 
adom ki: 

1.    A költségvetési szerv:  

a)    Neve: Szent Kozma és Damján Rehabilitációs Szakkórház 

b)    Székhelye: 2026 Visegrád, Gizella telep  

c)    Alapítói jogok gyakorlója: 

Nemzeti erıforrás miniszter 

1055 Budapest, Szalay u. 10–14. 

d)    A költségvetési szerv irányító szervének neve és székhelye: 

Nemzeti Erıforrás Minisztérium 

1055 Budapest, Szalay u. 10–14. 

e)    A költségvetési szerv középirányító szervének neve és székhelye: 

Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és Szervezetfejlesztési Intézet 

1125 Budapest, Diós árok 3. 

A középirányító szerv az egészségügyrıl szóló 1997. évi CLIV. törvény szerint 
a miniszter hatáskörébe nem tartozó fenntartói jogokat, valamint a 
Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és Szervezetfejlesztési Intézetrıl 
szóló 59/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet 2/A. §-ában meghatározott jogokat 
gyakorolja. 

2.    A költségvetési szerv mőködési köre:  

Mőködési engedélyében meghatározott ellátási terület. 

3.    A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: 

Önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv. 



4.    A költségvetési szerv közfeladata: 

Az egészségügyrıl szóló 1997. évi CLIV. törvény alapján, ellátási területére 
kiterjedıen a járó- és fekvıbetegek diagnosztikus és terápiás szakorvosi ellátása, 
rehabilitációja és követéses gondozása. 

5.    A költségvetési szerv alaptevékenységének szakágazati száma és megnevezése: 

861000    Fekvıbeteg-ellátás  

A költségvetési szerv alaptevékenységének államháztartási szakfeladatrend 
szerinti besorolása: 

861003    Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás  

862212    Járóbetegek rehabilitációs szakellátása  

862231    Foglalkozás egészségügyi alapellátás  

869049    Egyéb betegség megelızés, népegészségügyi ellátás  

559099    Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás  

562917    Munkahelyi étkeztetés  

680001    Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

749032    Minıségbiztosítási tevékenység 

889943    Munkáltató által nyújtott lakástámogatások 

855935    Szakmai továbbképzések  

6.    Vállalkozási tevékenysége arányának felsı határa a költségvetési szerv 
kiadásaiban:  

A vállalkozási tevékenység mértéke nem haladhatja meg a költségvetési szerv 
módosított kiadási elıirányzatának 30%-át. 

7.    A költségvetési szerv vezetıjének kinevezési rendje: 

A költségvetési szerv fıigazgatóját és gazdasági igazgatóját pályáztatás útján 
kell kiválasztani. A fıigazgató és gazdasági igazgató kinevezését vagy 
megbízását, valamint felmentését vagy a megbízásának visszavonását a 
középirányító szerv készíti elı és küldi meg jóváhagyásra az egészségügyért 
felelıs miniszternek. A fıigazgatót és a gazdasági igazgatót az egészségügyért 
felelıs miniszter nevezi ki vagy bízza meg, menti fel vagy vonja vissza a 
megbízását, felettük az egyéb munkáltatói jogokat a középirányító szerv 
fıigazgatója gyakorolja.  



A pályáztatásra és foglakoztatásra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 
évi XXXIII. törvény, a Munka Törvénykönyvérıl szóló 1992. évi XXII. 
törvény, illetve a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
egészségügyi intézményekben történı végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) 
Korm. rendelet elıírásai az irányadóak.  

8.    A költségvetési szerv foglalkoztatottjainak foglalkoztatási jogviszonya: 

A költségvetési szerv foglalkoztatottjai 

a)    szabadfoglalkozás keretében, 

b)    egyéni egészségügyi vállalkozóként, 

c)    társas vállalkozás tagjaként, 

d)    közalkalmazotti jogviszonyban, 

e)    munkaviszonyban, 

f)    önkéntes segítıként 

foglalkoztathatóak. 

9.    Záró rendelkezések 

a)    Jelen alapító okirat 2012. január 1-jén lép hatályba. 

b)    Jelen alapító okirat hatálybalépésével egyidejőleg a Fıvárosi Közgyőlés 
által – a 39/2010. (I. 28.) számú határozata alapján – kiadott, 2010. 
március 8. napján kelt alapító okirata hatályát veszti. 

Budapest, 2012. január 25. 

Iktatószám: 2457/2012/JOGI 

Dr. Réthelyi Miklós s. k., 

nemzeti erıforrás miniszter 

 



A Szent Imre Kórház alapító okirata egységes szerkezetben 

hatályos: 2012.04.25 - 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. §-ában foglaltak végrehajtására, az egyes 
miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetı államtitkár feladat- és hatáskörérıl szóló 212/2010. 
(VII. 1.) Korm. rendelet 44. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt feladatkörömben eljárva, valamint az 
egészségügyrıl szóló 1997. évi CLIV. törvény 155. § (3) és (4) bekezdése, és a Gyógyszerészeti és 
Egészségügyi Minıség- és Szervezetfejlesztési Intézetrıl szóló 59/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet 2/A. §-a 
alapján az alábbi alapító okiratot adom ki: 

1.    A költségvetési szerv:  

a)    Neve: Szent Imre Kórház 

b)    Székhelye: 1115 Budapest, Tétényi út 12–16.  

c)    Alapítói jogok gyakorlója: 

Nemzeti erıforrás miniszter 

1055 Budapest, Szalay u. 10–14. 

d)    A költségvetési szerv irányító szervének neve és székhelye: 

Nemzeti Erıforrás Minisztérium 

1055 Budapest, Szalay u. 10–14. 

e)    A költségvetési szerv középirányító szervének neve és székhelye: 

Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és Szervezetfejlesztési Intézet 

1125 Budapest, Diós árok 3. 

A középirányító szerv az egészségügyrıl szóló 1997. évi CLIV. törvény szerint a miniszter 
hatáskörébe nem tartozó fenntartói jogokat, valamint a Gyógyszerészeti és Egészségügyi 
Minıség- és Szervezetfejlesztési Intézetrıl szóló 59/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet 2/A. §-
ában meghatározott jogokat gyakorolja. 

2.    A költségvetési szerv mőködési köre:  

Mőködési engedélyében meghatározott ellátási terület. 

3.    A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: 

Önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv. 

4.    A költségvetési szerv közfeladata: 



Az egészségügyrıl szóló 1997. évi CLIV. törvény alapján, ellátási területére kiterjedıen a 
járó- és fekvıbetegek diagnosztikus és terápiás szakorvosi ellátása, rehabilitációja és 
követéses gondozása. 

5.    A költségvetési szerv alaptevékenységének szakágazati száma és megnevezése: 

861000    Fekvıbeteg-ellátás  

A költségvetési szerv alaptevékenységének államháztartási szakfeladatrend szerinti 
besorolása: 

861001    Fekvıbetegek aktív ellátása  

861002    Fekvıbetegek krónikus ellátása  

861003    Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás  

861004    Egészségügyi ápolás bentlakással  

861005    Bentlakásos hospice ellátás 

862211    Járóbetegek gyógyító szakellátása  

862212    Járóbetegek rehabilitációs szakellátása  

862213    Járóbetegek gyógyító gondozása  

862214    Járóbetegek egynapos ellátása (pl. mővesekezelés) 

862220    Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)  

862231    Foglalkozás-egészségügyi alapellátás  

862232    Foglalkozás-egészségügyi szakellátás 

862240    Egyéb, máshová nem sorolt járóbeteg-ellátás 

869012    Humán gyógyszerkészítmények engedélyezésének, forgalmazásának hatósági 
feladataival összefüggı szakértıi tevékenység  

869031    Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások  

869032    Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások  

869035    Betegszállítás, valamint orvosi rendelvényre történı halottszállítás  

869037    Fizikoterápiás szolgáltatás  

869039    Egyéb, máshová nem sorolt kiegészítı egészségügyi szolgáltatás  



869044    Nem fertızı megbetegedések megelızése  

869049    Egyéb betegségmegelızés, népegészségügyi ellátás  

869060    Élelmezés- és táplálkozás-egészségügyi felügyelet, ellenırzés, tanácsadás  

562917    Munkahelyi étkeztetés  

562919    Egyéb étkeztetés 

562920    Egyéb vendéglátás 

559099    Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás  

680002    Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése  

721922    Orvostudományi alkalmazott kutatás 

855932    Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás  

853224    Szakképesítés megszerzésére felkészítı szakmai gyakorlati felnıttoktatás 

855935    Szakmai továbbképzések  

855936    Kötelezı felkészítı képzések 

855937    M.n.s. egyéb felnıttoktatás  

6.    Vállalkozási tevékenysége arányának felsı határa a költségvetési szerv kiadásaiban:  

A vállalkozási tevékenység mértéke nem haladhatja meg a költségvetési szerv módosított 
kiadási elıirányzatának 30%-át. 

7.    A költségvetési szerv vezetıjének kinevezési rendje: 

A költségvetési szerv fıigazgatóját és gazdasági igazgatóját pályáztatás útján kell 
kiválasztani. A fıigazgató és gazdasági igazgató kinevezését vagy megbízását, valamint 
felmentését vagy a megbízásának visszavonását a középirányító szerv készíti elı és küldi 
meg jóváhagyásra az egészségügyért felelıs miniszternek. A fıigazgatót és a gazdasági 
igazgatót az egészségügyért felelıs miniszter nevezi ki vagy bízza meg, menti fel vagy vonja 
vissza a megbízását, felettük az egyéb munkáltatói jogokat a középirányító szerv 
fıigazgatója gyakorolja.  

A pályáztatásra és foglakoztatásra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény, a Munka Törvénykönyvérıl szóló 1992. évi XXII. törvény, illetve a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi 
intézményekben történı végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet elıírásai 
az irányadóak.  

8.    A költségvetési szerv foglalkoztatottjainak foglalkoztatási jogviszonya: 



A költségvetési szerv foglalkoztatottjai 

a)    szabadfoglalkozás keretében, 

b)    egyéni egészségügyi vállalkozóként, 

c)    társas vállalkozás tagjaként, 

d)    közalkalmazotti jogviszonyban, 

e)    munkaviszonyban, 

f)    önkéntes segítıként 

foglalkoztathatóak. 

9.    Záró rendelkezések 

a)    Jelen alapító okirat 2012. január 1-jén lép hatályba. 

b)    Jelen alapító okirat hatálybalépésével egyidejőleg a Fıvárosi Közgyőlés által – a 
35/2010. (I. 28.) számú határozata alapján – kiadott, 2010. március 8. napján kelt 
alapító okirata hatályát veszti. 

Budapest, 2012. január 25. 

Iktatószám: 2448/2012/JOGI 

Dr. Réthelyi Miklós s. k., 

nemzeti erıforrás miniszter 

 



A Szent Borbála Kórház alapító okirata egységes szerkezetben 

hatályos: 2012.04.25 - 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. §-ában foglaltak végrehajtására, az 
egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetı államtitkár feladat- és hatáskörérıl 
szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 44. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt 
feladatkörömben eljárva, valamint az egészségügyrıl szóló 1997. évi CLIV. törvény 155. § 
(3) és (4) bekezdése, és a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és Szervezetfejlesztési 
Intézetrıl szóló 59/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet 2/A. §-a alapján az alábbi alapító okiratot 
adom ki: 

1.    A költségvetési szerv:  

a)    Neve: Szent Borbála Kórház 

b)    Székhelye:     2800 Tatabánya, Dózsa György út 77. 

c)    Telephelye:    2800 Tatabánya, Semmelweis u. 2. (01. telephely) 

2800 Tatabánya, Új sor 6. (03. telephely) 

2800 Tatabánya, Semmelweis u. 9. (04. telephely) 

d)    Alapítói jogok gyakorlója: 

Nemzeti erıforrás miniszter 

1055 Budapest, Szalay u. 10–14. 

e)    A költségvetési szerv irányító szervének neve és székhelye: 

Nemzeti Erıforrás Minisztérium 

1055 Budapest, Szalay u. 10–14. 

f)    A költségvetési szerv középirányító szervének neve és székhelye: 

Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és Szervezetfejlesztési Intézet 

1125 Budapest, Diós árok 3. 

A középirányító szerv az egészségügyrıl szóló 1997. évi CLIV. törvény szerint 
a miniszter hatáskörébe nem tartozó fenntartói jogokat, valamint a 
Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és Szervezetfejlesztési Intézetrıl 
szóló 59/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet 2/A. §-ában meghatározott jogokat 
gyakorolja. 

2.    A költségvetési szerv mőködési köre:  



Mőködési engedélyében meghatározott ellátási terület. 

3.    A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: 

Önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv. 

4.    A költségvetési szerv közfeladata: 

Az egészségügyrıl szóló 1997. évi CLIV. törvény alapján, ellátási területére 
kiterjedıen a járó- és fekvıbetegek diagnosztikus és terápiás szakorvosi ellátása, 
rehabilitációja és követéses gondozása. 

5.    A költségvetési szerv alaptevékenységének szakágazati száma és megnevezése: 

861000    Fekvıbeteg-ellátás  

A költségvetési szerv alaptevékenységének államháztartási szakfeladatrend 
szerinti besorolása: 

861001    Fekvıbetegek aktív ellátása 

861002    Fekvıbetegek krónikus ellátása 

862211    Járóbetegek gyógyító szakellátása 

862213    Járóbetegek gyógyító gondozása 

862214    Járóbetegek egynapos ellátása (pl. mővesekezelés) 

862220    Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás) 

862303    Fogorvosi szakellátás 

869031    Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások 

869032    Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások 

869035    Betegszállítás, valamint orvosi rendelvényre történı halottszállítás 

869037    Fizikoterápiás szolgáltatás 

869039    Egyéb, máshová nem sorolt kiegészítı egészségügyi szolgáltatás 

6.    Vállalkozási tevékenysége arányának felsı határa a költségvetési szerv 
kiadásaiban:  

A vállalkozási tevékenység mértéke nem haladhatja meg a költségvetési szerv 
módosított kiadási elıirányzatának 30%-át. 

7.    A költségvetési szerv vezetıjének kinevezési rendje: 



A költségvetési szerv fıigazgatóját és gazdasági igazgatóját pályáztatás útján 
kell kiválasztani. A fıigazgató és gazdasági igazgató kinevezését vagy 
megbízását, valamint felmentését vagy a megbízásának visszavonását a 
középirányító szerv készíti elı és küldi meg jóváhagyásra az egészségügyért 
felelıs miniszternek. A fıigazgatót és a gazdasági igazgatót az egészségügyért 
felelıs miniszter nevezi ki vagy bízza meg, menti fel vagy vonja vissza a 
megbízását, felettük az egyéb munkáltatói jogokat a középirányító szerv 
fıigazgatója gyakorolja.  

A pályáztatásra és foglakoztatásra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 
évi XXXIII. törvény, a Munka Törvénykönyvérıl szóló 1992. évi XXII. 
törvény, illetve a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
egészségügyi intézményekben történı végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) 
Korm. rendelet elıírásai az irányadóak.  

8.    A költségvetési szerv foglalkoztatottjainak foglalkoztatási jogviszonya: 

A költségvetési szerv foglalkoztatottjai 

a)    szabadfoglalkozás keretében, 

b)    egyéni egészségügyi vállalkozóként, 

c)    társas vállalkozás tagjaként, 

d)    közalkalmazotti jogviszonyban, 

e)    munkaviszonyban, 

f)    önkéntes segítıként 

foglalkoztathatóak. 

9.    Záró rendelkezések 

a)    Jelen alapító okirat 2012. január 1-jén lép hatályba. 

b)    Jelen alapító okirat hatálybalépésével egyidejőleg a Komárom-Esztergom 
Megyei Önkormányzat által – a 156/2011. (VI. 30.) számú határozata 
alapján – kiadott, 2010. június 30. napján kelt alapító okirat hatályát 
veszti. 

Budapest, 2012. február 20. 

Iktatószám: 2947/2012/JOGI 

Dr. Réthelyi Miklós s. k., 

nemzeti erıforrás miniszter



A Szakorvosi Rendelıintézet Szigetszentmiklós alapító okirata egységes szerkezetben 

hatályos: 2012.04.25 - 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. §-ában foglaltak végrehajtására, az 
egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetı államtitkár feladat- és hatáskörérıl 
szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 44. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt 
feladatkörömben eljárva, valamint az egészségügyrıl szóló 1997. évi CLIV. törvény 155. § 
(3) és (4) bekezdése, és a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és Szervezetfejlesztési 
Intézetrıl szóló 59/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet 2/A. §-a alapján az alábbi alapító okiratot 
adom ki: 

1.    A költségvetési szerv:  

a)    Neve: Szakorvosi Rendelıintézet Szigetszentmiklós 

b)    Székhelye:     2310 Szigetszentmiklós, Viola utca 1. (Gyártelep) 

c)    Telephelyei:    2314 Halásztelek, Rákóczi F. út 17. 

2330 Dunaharaszti, Damjanich utca 23. 

2338 Áporka, Petıfi S. utca 87. 

2310 Szigetszentmiklós, Csokonai utca 6–14. 
(Gyártelep) 

2310 Szigetszentmiklós, Csonka János utca 5. 

2310 Szigetszentmiklós, Viola utca 5. (Gyártelep) 

d)    Alapítói jogok gyakorlója: 

Nemzeti erıforrás miniszter 

1055 Budapest, Szalay u. 10–14. 

e)    A költségvetési szerv irányító szervének neve és székhelye: 

Nemzeti Erıforrás Minisztérium 

1055 Budapest, Szalay u. 10–14. 

f)    A költségvetési szerv középirányító szervének neve és székhelye: 

Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és Szervezetfejlesztési Intézet 

1125 Budapest, Diós árok 3. 



A középirányító szerv az egészségügyrıl szóló 1997. évi CLIV. törvény szerint 
a miniszter hatáskörébe nem tartozó fenntartói jogokat, valamint a 
Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és Szervezetfejlesztési Intézetrıl 
szóló 59/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet 2/A. §-ában meghatározott jogokat 
gyakorolja. 

2.    A költségvetési szerv mőködési köre:  

Mőködési engedélyében meghatározott ellátási terület. 

3.    A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: 

Önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv. 

4.    A költségvetési szerv közfeladata: 

Az egészségügyrıl szóló 1997. évi CLIV. törvény alapján, ellátási területére 
kiterjedıen a járóbetegek diagnosztikus és terápiás szakorvosi ellátása, 
rehabilitációja és követéses gondozása. 

5.    A költségvetési szerv alaptevékenységének szakágazati száma és megnevezése: 

862200    Szakorvosi járóbeteg-ellátás 

A költségvetési szerv alaptevékenységének államháztartási szakfeladatrend 
szerinti besorolása: 

862211    Járóbetegek gyógyító szakellátása  

862212    Járóbetegek rehabilitációs szakellátása  

862213    Járóbetegek gyógyító gondozása  

862214    Járóbetegek egynapos ellátása (pl. mővesekezelés) 

862220    Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)  

862231    Foglalkozás-egészségügyi alapellátás  

862232    Foglalkozás-egészségügyi szakellátás  

862301     Fogorvosi alapellátás 

862303     Fogorvosi szakellátás 

869031    Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások  

869032    Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások  

869037    Fizikoterápiás szolgáltatás  



869042    Ifjúság-egészségügyi gondozás  

869071    Szabadidıs és nem kiemelt sportolók sportegészségügyi 
vizsgálata, felügyelet, ellenırzése 

6.    Vállalkozási tevékenysége arányának felsı határa a költségvetési szerv 
kiadásaiban:  

A vállalkozási tevékenység mértéke nem haladhatja meg a költségvetési szerv 
módosított kiadási elıirányzatának 30%-át. 

7.    A költségvetési szerv vezetıjének kinevezési rendje: 

A költségvetési szerv fıigazgatóját és gazdasági igazgatóját pályáztatás útján 
kell kiválasztani. A fıigazgató és gazdasági igazgató kinevezését vagy 
megbízását, valamint felmentését vagy a megbízásának visszavonását a 
középirányító szerv készíti elı és küldi meg jóváhagyásra az egészségügyért 
felelıs miniszternek. A fıigazgatót és a gazdasági igazgatót az egészségügyért 
felelıs miniszter nevezi ki vagy bízza meg, menti fel vagy vonja vissza a 
megbízását, felettük az egyéb munkáltatói jogokat a középirányító szerv 
fıigazgatója gyakorolja.  

A pályáztatásra és foglakoztatásra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 
évi XXXIII. törvény, a Munka Törvénykönyvérıl szóló 1992. évi XXII. 
törvény, illetve a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
egészségügyi intézményekben történı végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) 
Korm. rendelet elıírásai az irányadóak.  

8.    A költségvetési szerv foglalkoztatottjainak foglalkoztatási jogviszonya: 

A költségvetési szerv foglalkoztatottjai 

a)    szabadfoglalkozás keretében, 

b)    egyéni egészségügyi vállalkozóként, 

c)    társas vállalkozás tagjaként, 

d)    közalkalmazotti jogviszonyban, 

e)    munkaviszonyban, 

f)    önkéntes segítıként 

foglalkoztathatóak. 

9.    Záró rendelkezések 

a)    Jelen alapító okirat 2012. január 1-jén lép hatályba. 



b)    Jelen alapító okirat hatálybalépésével egyidejőleg a Pest Megyei Közgyőlés 
által – a 109/2011. (04. 29.) számú határozata alapján – kiadott, 2011. 
április 29. napján kelt alapító okirata hatályát veszti. 

Budapest, 2012. január 25. 

Iktatószám: 2516/2012/JOGI 

Dr. Réthelyi Miklós s. k., 

nemzeti erıforrás miniszter 

 



A Szakorvosi Rendelıintézet Nagykáta alapító okirata egységes szerkezetben 

hatályos: 2012.04.25 - 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. §-ában foglaltak végrehajtására, az 
egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetı államtitkár feladat- és hatáskörérıl 
szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 44. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt 
feladatkörömben eljárva, valamint az egészségügyrıl szóló 1997. évi CLIV. törvény 155. § 
(3) és (4) bekezdése, és a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és Szervezetfejlesztési 
Intézetrıl szóló 59/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet 2/A. §-a alapján az alábbi alapító okiratot 
adom ki: 

1.    A költségvetési szerv:  

a)    Neve: Szakorvosi Rendelıintézet Nagykáta 

b)    Székhelye:     2760 Nagykáta, Dózsa György út 46. 

c)    Telephelyei:    2760 Nagykáta, Dózsa György út 25. 

2760 Nagykáta, Sütı utca 1. 

d)    Alapítói jogok gyakorlója: 

Nemzeti erıforrás miniszter 

1055 Budapest, Szalay u. 10–14. 

e)    A költségvetési szerv irányító szervének neve és székhelye: 

Nemzeti Erıforrás Minisztérium 

1055 Budapest, Szalay u. 10–14. 

f)    A költségvetési szerv középirányító szervének neve és székhelye: 

Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és Szervezetfejlesztési Intézet 

1125 Budapest, Diós árok 3. 

A középirányító szerv az egészségügyrıl szóló 1997. évi CLIV. törvény szerint 
a miniszter hatáskörébe nem tartozó fenntartói jogokat, valamint a 
Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és Szervezetfejlesztési Intézetrıl 
szóló 59/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet 2/A. §-ában meghatározott jogokat 
gyakorolja. 

2.    A költségvetési szerv mőködési köre:  

Mőködési engedélyében meghatározott ellátási terület. 



3.    A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: 

Önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv. 

4.    A költségvetési szerv közfeladata: 

Az egészségügyrıl szóló 1997. évi CLIV. törvény alapján, ellátási területére 
kiterjedıen a járóbetegek diagnosztikus és terápiás szakorvosi ellátása, 
rehabilitációja és követéses gondozása. 

5.    A költségvetési szerv alaptevékenységének szakágazati száma és megnevezése: 

862200    Szakorvosi járóbeteg-ellátás 

A költségvetési szerv alaptevékenységének államháztartási szakfeladatrend 
szerinti besorolása: 

862211    Járóbetegek gyógyító szakellátása  

862213    Járóbetegek gyógyító gondozása  

869031    Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások  

869032    Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások  

869037    Fizikoterápiás szolgáltatás  

6.    Vállalkozási tevékenysége arányának felsı határa a költségvetési szerv 
kiadásaiban:  

A vállalkozási tevékenység mértéke nem haladhatja meg a költségvetési szerv 
módosított kiadási elıirányzatának 30%-át. 

7.    A költségvetési szerv vezetıjének kinevezési rendje: 

A költségvetési szerv fıigazgatóját és gazdasági igazgatóját pályáztatás útján 
kell kiválasztani. A fıigazgató és gazdasági igazgató kinevezését vagy 
megbízását, valamint felmentését vagy a megbízásának visszavonását a 
középirányító szerv készíti elı és küldi meg jóváhagyásra az egészségügyért 
felelıs miniszternek. A fıigazgatót és a gazdasági igazgatót az egészségügyért 
felelıs miniszter nevezi ki vagy bízza meg, menti fel vagy vonja vissza a 
megbízását, felettük az egyéb munkáltatói jogokat a középirányító szerv 
fıigazgatója gyakorolja.  

A pályáztatásra és foglakoztatásra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 
évi XXXIII. törvény, a Munka Törvénykönyvérıl szóló 1992. évi XXII. 
törvény, illetve a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
egészségügyi intézményekben történı végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) 
Korm. rendelet elıírásai az irányadóak.  



8.    A költségvetési szerv foglalkoztatottjainak foglalkoztatási jogviszonya: 

A költségvetési szerv foglalkoztatottjai 

a)    szabadfoglalkozás keretében, 

b)    egyéni egészségügyi vállalkozóként, 

c)    társas vállalkozás tagjaként, 

d)    közalkalmazotti jogviszonyban, 

e)    munkaviszonyban, 

f)    önkéntes segítıként 

foglalkoztathatóak. 

9.    Záró rendelkezések 

a)    Jelen alapító okirat 2012. január 1-jén lép hatályba. 

b)    Jelen alapító okirat hatálybalépésével egyidejőleg a Pest Megyei Közgyőlés 
által – a 111/2011. (04. 29.) számú határozata alapján – kiadott, 2011. 
április 29. napján kelt alapító okirata hatályát veszti. 

Budapest, 2012. január 25. 

Iktatószám: 2510/2012/JOGI 

Dr. Réthelyi Miklós s. k., 

nemzeti erıforrás miniszter 

 



A Szakorvosi Rendelıintézet Monor alapító okirata egységes szerkezetben 

hatályos: 2012.04.25 - 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. §-ában foglaltak végrehajtására, az 
egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetı államtitkár feladat- és hatáskörérıl 
szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 44. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt 
feladatkörömben eljárva, valamint az egészségügyrıl szóló 1997. évi CLIV. törvény 155. § 
(3) és (4) bekezdése, és a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és Szervezetfejlesztési 
Intézetrıl szóló 59/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet 2/A. §-a alapján az alábbi alapító okiratot 
adom ki: 

1.    A költségvetési szerv:  

a)    Neve: Szakorvosi Rendelıintézet Monor 

b)    Székhelye:     2200 Monor, Balassi B. utca 1. 

c)    Telephelyei:    2200 Monor, Kossuth L. utca 101. 

2200 Monor, Deák F. utca 9. 

d)    Alapítói jogok gyakorlója: 

Nemzeti erıforrás miniszter 

1055 Budapest, Szalay u. 10–14. 

e)    A költségvetési szerv irányító szervének neve és székhelye: 

Nemzeti Erıforrás Minisztérium 

1055 Budapest, Szalay u. 10–14. 

f)    A költségvetési szerv középirányító szervének neve és székhelye: 

Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és Szervezetfejlesztési Intézet 

1125 Budapest, Diós árok 3. 

A középirányító szerv az egészségügyrıl szóló 1997. évi CLIV. törvény szerint 
a miniszter hatáskörébe nem tartozó fenntartói jogokat, valamint a 
Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és Szervezetfejlesztési Intézetrıl 
szóló 59/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet 2/A. §-ában meghatározott jogokat 
gyakorolja. 

2.    A költségvetési szerv mőködési köre:  

Mőködési engedélyében meghatározott ellátási terület. 



3.    A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: 

Önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv. 

4.    A költségvetési szerv közfeladata: 

Az egészségügyrıl szóló 1997. évi CLIV. törvény alapján, ellátási területére 
kiterjedıen a járóbetegek diagnosztikus és terápiás szakorvosi ellátása, 
rehabilitációja és követéses gondozása. 

5.    A költségvetési szerv alaptevékenységének szakágazati száma és megnevezése: 

862200    Szakorvosi járóbeteg-ellátás 

A költségvetési szerv alaptevékenységének államháztartási szakfeladatrend 
szerinti besorolása: 

862211    Járóbetegek gyógyító szakellátása  

862213    Járóbetegek gyógyító gondozása  

862231    Foglalkozás-egészségügyi alapellátás  

869031    Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások  

869032    Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások  

869037    Fizikoterápiás szolgáltatás  

6.    Vállalkozási tevékenysége arányának felsı határa a költségvetési szerv 
kiadásaiban:  

A vállalkozási tevékenység mértéke nem haladhatja meg a költségvetési szerv 
módosított kiadási elıirányzatának 30%-át. 

7.    A költségvetési szerv vezetıjének kinevezési rendje: 

A költségvetési szerv fıigazgatóját és gazdasági igazgatóját pályáztatás útján 
kell kiválasztani. A fıigazgató és gazdasági igazgató kinevezését vagy 
megbízását, valamint felmentését vagy a megbízásának visszavonását a 
középirányító szerv készíti elı és küldi meg jóváhagyásra az egészségügyért 
felelıs miniszternek. A fıigazgatót és a gazdasági igazgatót az egészségügyért 
felelıs miniszter nevezi ki vagy bízza meg, menti fel vagy vonja vissza a 
megbízását, felettük az egyéb munkáltatói jogokat a középirányító szerv 
fıigazgatója gyakorolja.  

A pályáztatásra és foglakoztatásra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 
évi XXXIII. törvény, a Munka Törvénykönyvérıl szóló 1992. évi XXII. 
törvény, illetve a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 



egészségügyi intézményekben történı végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) 
Korm. rendelet elıírásai az irányadóak.  

8.    A költségvetési szerv foglalkoztatottjainak foglalkoztatási jogviszonya: 

A költségvetési szerv foglalkoztatottjai 

a)    szabadfoglalkozás keretében, 

b)    egyéni egészségügyi vállalkozóként, 

c)    társas vállalkozás tagjaként, 

d)    közalkalmazotti jogviszonyban, 

e)    munkaviszonyban, 

f)    önkéntes segítıként 

foglalkoztathatóak. 

9.    Záró rendelkezések 

a)    Jelen alapító okirat 2012. január 1-jén lép hatályba. 

b)    Jelen alapító okirat hatálybalépésével egyidejőleg a Pest Megyei Közgyőlés 
által – a 110/2011. (04. 29.) számú határozata alapján – kiadott, 2011. 
április 29. napján kelt alapító okirata hatályát veszti. 

Budapest, 2012. január 25. 

Iktatószám: 2502/2012/JOGI 

Dr. Réthelyi Miklós s. k., 

nemzeti erıforrás miniszter 

 



A Szakorvosi Rendelıintézet Gyömrı alapító okirata egységes szerkezetben 

hatályos: 2012.04.25 - 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. §-ban foglaltak végrehajtására, az 
egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetı államtitkár feladat- és hatáskörérıl 
szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 44. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt 
feladatkörömben eljárva, valamint az egészségügyrıl szóló 1997. évi CLIV. törvény 155. § 
(3) és (4) bekezdése, és a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és Szervezetfejlesztési 
Intézetrıl szóló 59/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet 2/A. §-a alapján az alábbi alapító okiratot 
adom ki: 

1.    A költségvetési szerv:  

a)    Neve: Szakorvosi Rendelıintézet Gyömrı 

b)    Székhelye:    2230 Gyömrı, Szent István u. 15. 

c)    Telephelyei:    2234 Maglód, Rákóczi u. 7. 

2234 Maglód, Katona József u. 25. 

d)    Alapítói jogok gyakorlója: 

Nemzeti erıforrás miniszter 

1055 Budapest, Szalay u. 10–14. 

e)    A költségvetési szerv irányító szervének neve és székhelye: 

Nemzeti Erıforrás Minisztérium 

1055 Budapest, Szalay u. 10–14. 

f)    A költségvetési szerv középirányító szervének neve és székhelye: 

Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és Szervezetfejlesztési Intézet 

1125 Budapest, Diós árok 3. 

A középirányító szerv az egészségügyrıl szóló 1997. évi CLIV. törvény szerint 
a miniszter hatáskörébe nem tartozó fenntartói jogokat, valamint a 
Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és Szervezetfejlesztési Intézetrıl 
szóló 59/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet 2/A. §-ában meghatározott jogokat 
gyakorolja. 

2.    A költségvetési szerv mőködési köre:  

Mőködési engedélyében meghatározott ellátási terület. 



3.    A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: 

Önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv. 

4.    A költségvetési szerv közfeladata: 

Az egészségügyrıl szóló 1997. évi CLIV. törvény alapján, ellátási területére 
kiterjedıen a járóbetegek diagnosztikus és terápiás szakorvosi ellátása, 
rehabilitációja és követéses gondozása. 

5.    A költségvetési szerv alaptevékenységének szakágazati száma és megnevezése: 

862200    Szakorvosi járóbeteg-ellátás 

A költségvetési szerv alaptevékenységének államháztartási szakfeladatrend 
szerinti besorolása: 

862211    Járóbetegek gyógyító szakellátása  

862231    Foglalkozás-egészségügyi alapellátás  

869031    Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások  

869032    Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások  

869037    Fizikoterápiás szolgáltatás  

6.    Vállalkozási tevékenysége arányának felsı határa a költségvetési szerv 
kiadásaiban:  

A vállalkozási tevékenység mértéke nem haladhatja meg a költségvetési szerv 
módosított kiadási elıirányzatának 30%-át. 

7.    A költségvetési szerv vezetıjének kinevezési rendje: 

A költségvetési szerv fıigazgatóját és gazdasági igazgatóját pályáztatás útján 
kell kiválasztani. A fıigazgató és gazdasági igazgató kinevezését vagy 
megbízását, valamint felmentését vagy a megbízásának visszavonását a 
középirányító szerv készíti elı és küldi meg jóváhagyásra az egészségügyért 
felelıs miniszternek. A fıigazgatót és a gazdasági igazgatót az egészségügyért 
felelıs miniszter nevezi ki vagy bízza meg, menti fel vagy vonja vissza a 
megbízását, felettük az egyéb munkáltatói jogokat a középirányító szerv 
fıigazgatója gyakorolja.  

A pályáztatásra és foglakoztatásra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 
évi XXXIII. törvény, a Munka Törvénykönyvérıl szóló 1992. évi XXII. 
törvény, illetve a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
egészségügyi intézményekben történı végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) 
Korm. rendelet elıírásai az irányadóak.  



8.    A költségvetési szerv foglalkoztatottjainak foglalkoztatási jogviszonya: 

A költségvetési szerv foglalkoztatottjai 

a)    szabadfoglalkozás keretében, 

b)    egyéni egészségügyi vállalkozóként, 

c)    társas vállalkozás tagjaként, 

d)    közalkalmazotti jogviszonyban, 

e)    munkaviszonyban, 

f)    önkéntes segítıként 

foglalkoztathatóak. 

9.    Záró rendelkezések 

a)    Jelen alapító okirat 2012. január 1-jén lép hatályba. 

b)    Jelen alapító okirat hatálybalépésével egyidejőleg a Pest Megyei Közgyőlés 
által – a 108/2011. (04. 29.) számú határozata alapján – kiadott, 2011. 
április 29. napján kelt alapító okirata hatályát veszti. 

Budapest, 2012. január 25. 

Iktatószám: 2500/2012/JOGI 

Dr. Réthelyi Miklós s. k., 

nemzeti erıforrás miniszter 

 



A Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház alapító okirata egységes szerkezetben 

hatályos: 2012.04.25 - 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. §-ában foglaltak végrehajtására, az 
egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetı államtitkár feladat- és hatáskörérıl 
szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 44. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt 
feladatkörömben eljárva, valamint az egészségügyrıl szóló 1997. évi CLIV. törvény 155. § 
(3) és (4) bekezdése, és a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és Szervezetfejlesztési 
Intézetrıl szóló 59/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet 2/A. §-a alapján az alábbi alapító okiratot 
adom ki: 

1.    A költségvetési szerv:  

a)    Neve: Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház 

b)    Székhelye:     7400 Kaposvár, Tallián Gyula u. 20–32. 

c)    Telephelyei:    7400 Kaposvár, Gróf Apponyi Albert u. 16.  

7400 Kaposvár, Ezredév u. 13.  

7400 Kaposvár, Töröcske, Fenyves u. 14. 

(Szociotherápia és Rehabilitáció) 

7400 Kaposvár, Guba Sándor u. 40. 

7400 Kaposvár, Somssich Pál u. 8.  

7257 Mosdós, Petıfi Sándor u. 4. 

7275 Igal, Rákóczi tér 30. 

7570 Barcs, Bajcsy-Zsilinszky Endre u. 46. 

8600 Siófok, Semmelweis u. 1. 

8640 Fonyód, Szent István u. 27. 

8660 Tab, Kossuth Lajos u. 56. 

d)    Alapítói jogok gyakorlója: 

Nemzeti erıforrás miniszter 

1055 Budapest, Szalay u. 10–14. 

e)    A költségvetési szerv irányító szervének neve és székhelye: 



Nemzeti Erıforrás Minisztérium 

1055 Budapest, Szalay u. 10–14. 

f)    A költségvetési szerv középirányító szervének neve és székhelye: 

Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és Szervezetfejlesztési Intézet 

1125 Budapest, Diós árok 3. 

A középirányító szerv az egészségügyrıl szóló 1997. évi CLIV. törvény szerint 
a miniszter hatáskörébe nem tartozó fenntartói jogokat, valamint a 
Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és Szervezetfejlesztési Intézetrıl 
szóló 59/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet 2/A. §-ában meghatározott jogokat 
gyakorolja. 

2.    A költségvetési szerv mőködési köre:  

Mőködési engedélyében meghatározott ellátási terület. 

3.    A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: 

Önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv. 

4.    A költségvetési szerv közfeladata: 

Az egészségügyrıl szóló 1997. évi CLIV. törvény alapján, ellátási területére 
kiterjedıen a járó- és fekvıbetegek diagnosztikus és terápiás szakorvosi ellátása, 
rehabilitációja és követéses gondozása. 

5.    A költségvetési szerv alaptevékenységének szakágazati száma és megnevezése: 

861000    Fekvıbeteg-ellátás  

A költségvetési szerv alaptevékenységének államháztartási szakfeladatrend 
szerinti besorolása: 

861001    Fekvıbetegek aktív ellátása 

861002    Fekvıbetegek krónikus ellátása 

861003    Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás 

861004    Egészségügyi ápolás bentlakással 

861005    Bentlakásos hospice ellátás 

862211    Járóbetegek gyógyító szakellátása 

862212    Járóbetegek rehabilitációs szakellátása 



862213    Járóbetegek gyógyító gondozása 

862214    Járóbetegek egynapos ellátása (pl. mővesekezelés) 

862231    Foglalkozás-egészségügyi alapellátás 

862232    Foglalkozás-egészségügyi szakellátás 

862303    Fogorvosi szakellátás 

869011    Hatósági eljárás érdekében vagy más, jogszabályban elıírt okból 
kötelezıen végzett egészségügyi szakértıi tevékenység 

869012    Humán gyógyszerkészítmények engedélyezésének, 
forgalmazásának hatósági feladataival összefüggı szakértıi 
tevékenység 

869020    Otthoni(egészségügyi)szakápolás 

869031    Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások 

869032    Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások 

869033    Paramedikális szolgáltatás, természetgyógyászat 

869034    Mentés 

869035    Betegszállítás, valamint orvosi rendelvényre történı halottszállítás 

869036    Vér-, szövet- és egyéb kapcsolódó szövetbank 

869037    Fizikoterápiás szolgáltatás 

869039    Egyéb, máshová nem sorolt kiegészítı egészségügyi szolgáltatás 

869041    Család- és nıvédelmi tanácsadás  

869042    Ifjúság- egészségügyi gondozás 

869043    Fertızı megbetegedések megelızése, járványügyi ellátás 

869044    Nem fertızı megbetegedések megelızése 

869049    Egyéb betegségmegelızés, népegészségügyi ellátás 

869051    Környezet-egészségügyi feladatok 

869052    Település-egészségügyi feladatok 

869053    Sugár- egészségügyi feladatok 



869060    Élelmezés- és táplálkozás- egészségügyi felügyelet, ellenırzés 

869071    Szabadidıs és nem kiemelt sportolók sportegészségügyi 
vizsgálata, felügyelete, ellenırzése 

869072    Válogatott és kiemelt sportolók sportegészségügyi vizsgálata, 
felügyelete, ellenırzése 

854211    Felsıfokú szakképzés 

854212    Szakirányú továbbképzés 

854213    Felsıfokú végzettségi szintet nem biztosító egyéb képzés 

854221    Agrár képzési terület 

855935    Szakmai továbbképzések 

855937    M. n. s. egyéb felnıttoktatás 

581100    Könyvkiadás 

581300    Napilapkiadás 

581400    Folyóirat, idıszaki kiadvány kiadása 

581900    Egyéb kiadói tevékenység  

360000    Víztermelés, -kezelés, -ellátás 

559011    Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók számára 

559012    Kollégiumi szálláshelynyújtás felsıoktatásban részt vevı 
hallgatók számára 

559013    Diákotthoni szálláshelynyújtás felsıoktatásban részt vevı 
hallgatók számára 

559014    Felsıoktatásban részt vevı hallgatók PPP diákotthoni elhelyezése 

559015    Közoktatásban tanulók lakhatási támogatása 

559016    Felsıoktatásban részt vevı hallgatók lakhatási támogatása 

559091    Katasztrófa áldozatainak elszállásolása 

559099    Egyéb m. n. s. szálláshely-szolgáltatás 

562917    Munkahelyi étkeztetés 



562919    Egyéb étkeztetés 

680001    Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

680002    Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

721111    Egészségügyi biotechnolóiai alapkutatás 

721112    Egészségügyi biotechnológiai alkalmazott kutatás 

721113    Egészségügyi biotechnológiai kísérleti fejlesztés 

351000    Villamosenergia-termelés, -ellátás 

353000    Gızellátás, légkondicionálás 

910121    Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 

910122    Könyvtári állomány feltárása, megırzése, védelme 

910123    Könyvtári szolgáltatások 

639990    M.n.s. egyéb információs szolgáltatás 

6.    Vállalkozási tevékenysége arányának felsı határa a költségvetési szerv 
kiadásaiban:  

A vállalkozási tevékenység mértéke nem haladhatja meg a költségvetési szerv 
módosított kiadási elıirányzatának 30%-át. 

7.    A költségvetési szerv vezetıjének kinevezési rendje: 

A költségvetési szerv fıigazgatóját és gazdasági igazgatóját pályáztatás útján 
kell kiválasztani. A fıigazgató és gazdasági igazgató kinevezését vagy 
megbízását, valamint felmentését vagy a megbízásának visszavonását a 
középirányító szerv készíti elı és küldi meg jóváhagyásra az egészségügyért 
felelıs miniszternek. A fıigazgatót és a gazdasági igazgatót az egészségügyért 
felelıs miniszter nevezi ki vagy bízza meg, menti fel vagy vonja vissza a 
megbízását, felettük az egyéb munkáltatói jogokat a középirányító szerv 
fıigazgatója gyakorolja.  

A pályáztatásra és foglakoztatásra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 
évi XXXIII. törvény, a Munka Törvénykönyvérıl szóló 1992. évi XXII. 
törvény, illetve a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
egészségügyi intézményekben történı végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) 
Korm. rendelet elıírásai az irányadóak.  

8.    A költségvetési szerv foglalkoztatottjainak foglalkoztatási jogviszonya: 

A költségvetési szerv foglalkoztatottjai 



a)    szabadfoglalkozás keretében, 

b)    egyéni egészségügyi vállalkozóként, 

c)    társas vállalkozás tagjaként, 

d)    közalkalmazotti jogviszonyban, 

e)    munkaviszonyban, 

f)    önkéntes segítıként 

foglalkoztathatóak. 

9.    Záró rendelkezések 

a)    Jelen alapító okirat 2012. január 1-jén lép hatályba. 

b)    Jelen alapító okirat hatálybalépésével egyidejőleg a Somogy Megyei 
Közgyőlés által – a 79/2011. (IX. 28.) számú határozata alapján – kiadott, 
2011. szeptember 28. napján kelt alapító okirata hatályát veszti. 

Budapest, 2012. január 25. 

Iktatószám: 2948/2012/JOGI 

Dr. Réthelyi Miklós s. k., 

nemzeti erıforrás miniszter 

 



A Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Gyır alapító okirata egységes szerkezetben 

hatályos: 2012.04.25 - 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. §-ában foglaltak végrehajtására, az 
egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetı államtitkár feladat- és hatáskörérıl 
szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 44. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt 
feladatkörömben eljárva, valamint az egészségügyrıl szóló 1997. évi CLIV. törvény 155. § 
(3) és (4) bekezdése, és a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és Szervezetfejlesztési 
Intézetrıl szóló 59/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet 2/A. §-a alapján az alábbi alapító okiratot 
adom ki: 

1.    A költségvetési szerv:  

a)    Neve: Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Gyır  

b)    Székhelye:     9024 Gyır, Vasvári Pál u. 2–4. 

c)    Telephelyei:    9024 Gyır, Vasvári P. u. 1. 

9024 Gyır, Szent Imre u. 26–28. 

9023 Gyır, Zrínyi u. 13. 

9025 Gyır, Híd u. 2. 

9100 Tét, Gyıri u. 10. 

d)    Alapítói jogok gyakorlója: 

Nemzeti erıforrás miniszter 

1055 Budapest, Szalay u. 10–14. 

e)    A költségvetési szerv irányító szervének neve és székhelye: 

Nemzeti Erıforrás Minisztérium 

1055 Budapest, Szalay u. 10–14. 

f)    A költségvetési szerv középirányító szervének neve és székhelye: 

Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és Szervezetfejlesztési Intézet 

1125 Budapest, Diós árok 3. 

A középirányító szerv az egészségügyrıl szóló 1997. évi CLIV. törvény szerint 
a miniszter hatáskörébe nem tartozó fenntartói jogokat, valamint a 
Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és Szervezetfejlesztési Intézetrıl 



szóló 59/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet 2/A. §-ában meghatározott jogokat 
gyakorolja. 

2.    A költségvetési szerv mőködési köre:  

Mőködési engedélyében meghatározott ellátási terület. 

3.    A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: 

Önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv. 

4.    A költségvetési szerv közfeladata: 

Az egészségügyrıl szóló 1997. évi CLIV. törvény alapján, ellátási területére 
kiterjedıen a járó- és fekvıbetegek diagnosztikus és terápiás szakorvosi ellátása, 
rehabilitációja és követéses gondozása. 

5.    A költségvetési szerv alaptevékenységének szakágazati száma és megnevezése: 

861000    Fekvıbeteg-ellátás  

A költségvetési szerv alaptevékenységének államháztartási szakfeladatrend 
szerinti besorolása 

861001    Fekvıbetegek aktív ellátása 

861002    Fekvıbetegek krónikus ellátása 

861003    Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás 

861004    Egészségügyi ápolás bentlakással 

862211    Járóbetegek gyógyító szakellátása 

862212    Járóbetegek rehabilitációs szakellátása 

862213    Járóbetegek gyógyító gondozása  

862220    Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás) 

862231    Foglalkozás-egészségügyi alapellátás 

862232    Foglalkozás-egészségügyi szakellátás 

862240    Egyéb, máshová nem sorolt járóbeteg-ellátás 

862303    Fogorvosi szakellátás 

869031    Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások 



869032    Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások 

869035    Betegszállítás, valamint orvosi rendelvényre történı halottszállítás  

869036    Vér-, szövet- és egyéb kapcsolódó szövetbank 

869037    Fizikoterápiás szolgáltatás 

855932    Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás  

855935    Szakmai továbbképzések  

869039    Egyéb, máshová nem sorolható kiegészítı egészségügyi 
szolgáltatás 

559099    Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás 

821000    Adminisztratív, kiegészítı szolgáltatás 

6.    Vállalkozási tevékenysége arányának felsı határa a költségvetési szerv 
kiadásaiban:  

A vállalkozási tevékenység mértéke nem haladhatja meg a költségvetési szerv 
módosított kiadási elıirányzatának 30%-át. 

7.    A költségvetési szerv vezetıjének kinevezési rendje: 

A költségvetési szerv fıigazgatóját és gazdasági igazgatóját pályáztatás útján 
kell kiválasztani. A fıigazgató és gazdasági igazgató kinevezését vagy 
megbízását, valamint felmentését vagy a megbízásának visszavonását a 
középirányító szerv készíti elı és küldi meg jóváhagyásra az egészségügyért 
felelıs miniszternek. A fıigazgatót és a gazdasági igazgatót az egészségügyért 
felelıs miniszter nevezi ki vagy bízza meg, menti fel vagy vonja vissza a 
megbízását, felettük az egyéb munkáltatói jogokat középirányító szerv 
fıigazgatója gyakorolja.  

A pályáztatásra és foglakoztatásra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 
évi XXXIII. törvény, a Munka Törvénykönyvérıl szóló 1992. évi XXII. 
törvény, illetve a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
egészségügyi intézményekben történı végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) 
Korm. rendelet elıírásai az irányadóak.  

8.    A költségvetési szerv foglalkoztatottjainak foglalkoztatási jogviszonya 

A költségvetési szerv foglalkoztatottjai 

a)    szabadfoglalkozás keretében, 

b)    egyéni egészségügyi vállalkozóként, 



c)    társas vállalkozás tagjaként, 

d)    közalkalmazotti jogviszonyban, 

e)    munkaviszonyban, 

f)    önkéntes segítıként 

foglalkoztathatóak. 

9.    Záró rendelkezések 

a)    Jelen alapító okirat 2012. január 1-jén lép hatályba. 

b)    Jelen alapító okirat hatálybalépésével egyidejőleg a Gyır-Moson-Sopron 
Megye Közgyőlése által – a 121/2010. (IV. 23.) számú határozata alapján 
– kiadott, 2010. április 23. napján kelt alapító okirat hatályát veszti. 

Budapest, 2012. január 25. 

Iktatószám: 2942/2012/JOGI 

Dr. Réthelyi Miklós s. k., 

nemzeti erıforrás miniszter 

 



A Péterfy Sándor utcai Kórház-Rendelıintézet és Baleseti Központ alapító okirata egységes 
szerkezetben 

hatályos: 2012.04.25 - 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. §-ában foglaltak végrehajtására, az egyes 
miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetı államtitkár feladat- és hatáskörérıl szóló 
212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 44. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt feladatkörömben eljárva, 
valamint az egészségügyrıl szóló 1997. évi CLIV. törvény 155. § (3) és (4) bekezdése, és a 
Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és Szervezetfejlesztési Intézetrıl szóló 59/2011. (IV. 12.) 
Korm. rendelet 2/A. §-a alapján az alábbi alapító okiratot adom ki: 

1.    A költségvetési szerv:  

a)    Neve: Péterfy Sándor utcai Kórház-Rendelıintézet és Baleseti Központ 

b)    Székhelye:     1076 Budapest, Péterfy Sándor u. 8–20.  

c)    Telephelyei:    1165 Budapest, Zsenge utca 33. 

1074 Budapest, Alsó erdısor u. 7.  

1074 Budapest, Szövetség utca 14–16.  

1074 Budapest, Hársfa utca 13.  

1076 Budapest, Jobbágy utca 28.  

1081 Budapest, Fiumei út 17. (Baleseti Központ)  

1081 Budapest, Népszínház utca 28/A 

1081 Budapest, Köztársaság tér 20.  

d)    Alapítói jogok gyakorlója: 

Nemzeti erıforrás miniszter 

1055 Budapest, Szalay u. 10–14. 

e)    A költségvetési szerv irányító szervének neve és székhelye: 

Nemzeti Erıforrás Minisztérium 

1055 Budapest, Szalay u. 10–14. 

f)    A költségvetési szerv középirányító szervének neve és székhelye: 

Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és Szervezetfejlesztési Intézet 



1125 Budapest, Diós árok 3. 

A középirányító szerv az egészségügyrıl szóló 1997. évi CLIV. törvény szerint a 
miniszter hatáskörébe nem tartozó fenntartói jogokat, valamint a Gyógyszerészeti és 
Egészségügyi Minıség- és Szervezetfejlesztési Intézetrıl szóló 59/2011. (IV. 12.) Korm. 
rendelet 2/A. §-ában meghatározott jogokat gyakorolja. 

2.    A költségvetési szerv mőködési köre:  

Mőködési engedélyében meghatározott ellátási terület. 

3.    A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: 

Önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv. 

4.    A költségvetési szerv közfeladata: 

Az egészségügyrıl szóló 1997. évi CLIV. törvény alapján, ellátási területére kiterjedıen 
a járó- és fekvıbetegek diagnosztikus és terápiás szakorvosi ellátása, rehabilitációja és 
követéses gondozása. 

5.    A költségvetési szerv alaptevékenységének szakágazati száma és megnevezése: 

861000    Fekvıbeteg-ellátás  

A költségvetési szerv alaptevékenységének államháztartási szakfeladatrend szerinti 
besorolása: 

861001    Fekvıbetegek aktív ellátása  

861002    Fekvıbetegek krónikus ellátása  

861003    Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás  

861004    Egészségügyi ápolás bentlakással  

862211    Járóbetegek gyógyító szakellátása  

862212    Járóbetegek rehabilitációs szakellátása  

862213    Járóbetegek gyógyító gondozása  

862214    Járóbetegek egynapos ellátása (pl. mővesekezelés) 

862220    Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)  

862231    Foglalkozás-egészségügyi alapellátás  

862232    Foglalkozás-egészségügyi szakellátás 



869012    Humán gyógyszerkészítmények engedélyezésének, forgalmazásának 
hatósági feladataival összefüggı szakértıi tevékenység 

869031    Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások  

869032    Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások  

869033    Paramedikális szolgáltatás, természetgyógyászat  

869035    Betegszállítás, valamint orvosi rendelvényre történı halottszállítás  

869037    Fizikoterápiás szolgáltatás  

869039    Egyéb, máshová nem sorolt kiegészítı egészségügyi szolgáltatás  

869044    Nem fertızı megbetegedések megelızése  

869049    Egyéb betegségmegelızés, népegészségügyi ellátás  

869060    Élelmezés- és táplálkozás-egészségügyi felügyelet, ellenırzés, tanácsadás  

562917    Munkahelyi étkeztetés  

559099    Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás  

721922    Orvostudományi alkalmazott kutatás  

855932    Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás  

853224    Szakképesítés megszerzésére felkészítı szakmai gyakorlati felnıttoktatás 

855935    Szakmai továbbképzések  

855936    Kötelezı felkészítı képzések 

855937    M.n.s. egyéb felnıttoktatás 

6.    Vállalkozási tevékenysége arányának felsı határa a költségvetési szerv kiadásaiban:  

A vállalkozási tevékenység mértéke nem haladhatja meg a költségvetési szerv módosított 
kiadási elıirányzatának 30%-át. 

7.    A költségvetési szerv vezetıjének kinevezési rendje: 

A költségvetési szerv fıigazgatóját és gazdasági igazgatóját pályáztatás útján kell 
kiválasztani. A fıigazgató és gazdasági igazgató kinevezését vagy megbízását, valamint 
felmentését vagy a megbízásának visszavonását a középirányító szerv készíti elı és küldi 
meg jóváhagyásra az egészségügyért felelıs miniszternek. A fıigazgatót és a gazdasági 
igazgatót az egészségügyért felelıs miniszter nevezi ki vagy bízza meg, menti fel vagy 



vonja vissza a megbízását, felettük az egyéb munkáltatói jogokat a középirányító szerv 
fıigazgatója gyakorolja.  

A pályáztatásra és foglakoztatásra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény, a Munka Törvénykönyvérıl szóló 1992. évi XXII. törvény, illetve a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi 
intézményekben történı végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 
elıírásai az irányadóak.  

8.    A költségvetési szerv foglalkoztatottjainak foglalkoztatási jogviszonya: 

A költségvetési szerv foglalkoztatottjai 

a)    szabadfoglalkozás keretében, 

b)    egyéni egészségügyi vállalkozóként, 

c)    társas vállalkozás tagjaként, 

d)    közalkalmazotti jogviszonyban, 

e)    munkaviszonyban, 

f)    önkéntes segítıként 

foglalkoztathatóak. 

9.    Záró rendelkezések 

a)    Jelen alapító okirat 2012. január 1-jén lép hatályba. 

b)    Jelen alapító okirat hatálybalépésével egyidejőleg a Fıvárosi Közgyőlés által – a 
34/2010. (I. 28.) számú határozata alapján – kiadott, 2010. március 8. napján kelt 
alapító okirata hatályát veszti. 

Budapest, 2012. január 25. 

Iktatószám: 2451/2012/JOGI 

Dr. Réthelyi Miklós s. k., 

nemzeti erıforrás miniszter 

 



A Pest Megyei Flór Ferenc Kórház alapító okirata egységes szerkezetben 

hatályos: 2012.04.25 - 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. §-ában foglaltak végrehajtására, az 
egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetı államtitkár feladat- és hatáskörérıl 
szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 44. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt 
feladatkörömben eljárva, valamint az egészségügyrıl szóló 1997. évi CLIV. törvény 155. § 
(3) és (4) bekezdése, és a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és Szervezetfejlesztési 
Intézetrıl szóló 59/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet 2/A. §-a alapján az alábbi alapító okiratot 
adom ki: 

1.    A költségvetési szerv:  

a)    Neve: Pest Megyei Flór Ferenc Kórház 

b)    Székhelye: 2143 Kistarcsa, Semmelweis tér 1. 

c)    Alapítói jogok gyakorlója: 

Nemzeti erıforrás miniszter 

1055 Budapest, Szalay u. 10–14. 

d)    A költségvetési szerv irányító szervének neve és székhelye: 

Nemzeti Erıforrás Minisztérium 

1055 Budapest, Szalay u. 10–14. 

e)    A költségvetési szerv középirányító szervének neve és székhelye: 

Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és Szervezetfejlesztési Intézet 

1125 Budapest, Diós árok 3. 

A középirányító szerv az egészségügyrıl szóló 1997. évi CLIV. törvény szerint 
a miniszter hatáskörébe nem tartozó fenntartói jogokat, valamint a 
Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és Szervezetfejlesztési Intézetrıl 
szóló 59/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet 2/A. §-ában meghatározott jogokat 
gyakorolja. 

2.    A költségvetési szerv mőködési köre:  

Mőködési engedélyében meghatározott ellátási terület. 

3.    A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: 

Önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv. 



4.    A költségvetési szerv közfeladata: 

Az egészségügyrıl szóló 1997. évi CLIV. törvény alapján, ellátási területére 
kiterjedıen a járó- és fekvıbetegek diagnosztikus és terápiás szakorvosi ellátása, 
rehabilitációja és követéses gondozása. 

5.    A költségvetési szerv alaptevékenységének szakágazati száma és megnevezése: 

861000    Fekvıbeteg-ellátás  

A költségvetési szerv alaptevékenységének államháztartási szakfeladatrend 
szerinti besorolása: 

861001    Fekvıbetegek aktív ellátása  

861003    Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás  

862211    Járóbetegek gyógyító szakellátása  

862213    Járóbetegek gyógyító gondozása  

862231    Foglalkozás-egészségügyi alapellátás  

869031    Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások  

869032    Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások  

869037    Fizikoterápiás szolgáltatás  

853224     Szakképesítés megszerzésére felkészítı szakmai gyakorlati 
felnıttoktatás 

854211    Felsıfokú szakképzés 

854212     Szakirányú továbbképzés 

854213     Felsıfokú végzettségi szintet nem biztosító egyéb képzés 

855932     Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás 

856091     Szakképzési és felnıttképzési támogatások 

559099    Egyéb m.n.s. szálláshely szolgáltatás  

562917    Munkahelyi étkeztetés  

6.    Vállalkozási tevékenysége arányának felsı határa a költségvetési szerv 
kiadásaiban:  



A vállalkozási tevékenység mértéke nem haladhatja meg a költségvetési szerv 
módosított kiadási elıirányzatának 30%-át. 

7.    A költségvetési szerv vezetıjének kinevezési rendje: 

A költségvetési szerv fıigazgatóját és gazdasági igazgatóját pályáztatás útján 
kell kiválasztani. A fıigazgató és gazdasági igazgató kinevezését vagy 
megbízását, valamint felmentését vagy a megbízásának visszavonását a 
középirányító szerv készíti elı és küldi meg jóváhagyásra az egészségügyért 
felelıs miniszternek. A fıigazgatót és a gazdasági igazgatót az egészségügyért 
felelıs miniszter nevezi ki vagy bízza meg, menti fel vagy vonja vissza a 
megbízását, felettük az egyéb munkáltatói jogokat a középirányító szerv 
fıigazgatója gyakorolja.  

A pályáztatásra és foglakoztatásra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 
évi XXXIII. törvény, a Munka Törvénykönyvérıl szóló 1992. évi XXII. 
törvény, illetve a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
egészségügyi intézményekben történı végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) 
Korm. rendelet elıírásai az irányadóak.  

8.    A költségvetési szerv foglalkoztatottjainak foglalkoztatási jogviszonya: 

A költségvetési szerv foglalkoztatottjai 

a)    szabadfoglalkozás keretében, 

b)    egyéni egészségügyi vállalkozóként, 

c)    társas vállalkozás tagjaként, 

d)    közalkalmazotti jogviszonyban, 

e)    munkaviszonyban, 

f)    önkéntes segítıként 

foglalkoztathatóak. 

9.    Záró rendelkezések 
a)    Jelen alapító okirat 2012. január 1-jén lép hatályba. 
b)    Jelen alapító okirat hatálybalépésével egyidejőleg a Pest Megyei Közgyőlés 

által – a 106/2011. (04. 29.) számú határozata alapján – kiadott, 2011. 
április 29. napján kelt alapító okirata hatályát veszti. 

Budapest, 2012. január 25. 
Iktatószám: 2485/2012/JOGI 

Dr. Réthelyi Miklós s. k., 

nemzeti erıforrás miniszter 



A Központi Stomatológiai Intézet alapító okirata egységes szerkezetben 

hatályos: 2012.04.25 - 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. §-ában foglaltak végrehajtására, az egyes 
miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetı államtitkár feladat- és hatáskörérıl szóló 212/2010. 
(VII. 1.) Korm. rendelet 44. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt feladatkörömben eljárva, valamint az 
egészségügyrıl szóló 1997. évi CLIV. törvény 155. § (3) és (4) bekezdése, és a Gyógyszerészeti és 
Egészségügyi Minıség- és Szervezetfejlesztési Intézetrıl szóló 59/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet 2/A. §-a 
alapján az alábbi alapító okiratot adom ki: 

1.    A költségvetési szerv:  

a)    Neve: Központi Stomatológiai Intézet 

b)    Székhelye: 1088 Budapest, Szentkirályi u. 40.  

c)    Telephelyei: 1085 Budapest, Mária utca 12–14.  

d)    Alapítói jogok gyakorlója: 

Nemzeti erıforrás miniszter 

1055 Budapest, Szalay u. 10–14. 

e)    A költségvetési szerv irányító szervének neve és székhelye: 

Nemzeti Erıforrás Minisztérium 

1055 Budapest, Szalay u. 10–14. 

f)    A költségvetési szerv középirányító szervének neve és székhelye: 

Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és Szervezetfejlesztési Intézet 

1125 Budapest, Diós árok 3. 

A középirányító szerv az egészségügyrıl szóló 1997. évi CLIV. törvény szerint a miniszter 
hatáskörébe nem tartozó fenntartói jogokat, valamint a Gyógyszerészeti és Egészségügyi 
Minıség- és Szervezetfejlesztési Intézetrıl szóló 59/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet 2/A. §-
ában meghatározott jogokat gyakorolja. 

2.    A költségvetési szerv mőködési köre:  

Mőködési engedélyében meghatározott ellátási terület. 

3.    A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: 

Önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv. 



4.    A költségvetési szerv közfeladata: 

Az egészségügyrıl szóló 1997. évi CLIV. törvény alapján, ellátási területére kiterjedıen a 
járóbetegek diagnosztikus és terápiás szakorvosi ellátása, rehabilitációja és követéses 
gondozása. 

5.    A költségvetési szerv alaptevékenységének szakágazati száma és megnevezése: 

862300    Fogorvosi járóbeteg-ellátás 

A költségvetési szerv alaptevékenységének államháztartási szakfeladatrend szerinti 
besorolása: 

862303    Fogorvosi szakellátás  

862301    Fogorvosi alapellátás  

862302    Fogorvosi ügyeleti ellátás  

869032    Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások 

680001    Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

680002    Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

749050    M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, mőszaki tevékenység 

770000    Kölcsönzés, operatív lízing 

6.    Vállalkozási tevékenysége arányának felsı határa a költségvetési szerv kiadásaiban:  

A vállalkozási tevékenység mértéke nem haladhatja meg a költségvetési szerv módosított 
kiadási elıirányzatának 30%-át. 

7.    A költségvetési szerv vezetıjének kinevezési rendje: 

A költségvetési szerv fıigazgatóját és gazdasági igazgatóját pályáztatás útján kell 
kiválasztani. A fıigazgató és gazdasági igazgató kinevezését vagy megbízását, valamint 
felmentését vagy a megbízásának visszavonását a középirányító szerv készíti elı és küldi 
meg jóváhagyásra az egészségügyért felelıs miniszternek. A fıigazgatót és a gazdasági 
igazgatót az egészségügyért felelıs miniszter nevezi ki vagy bízza meg, menti fel vagy vonja 
vissza a megbízását, felettük az egyéb munkáltatói jogokat a középirányító szerv 
fıigazgatója gyakorolja.  

A pályáztatásra és foglakoztatásra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény, a Munka Törvénykönyvérıl szóló 1992. évi XXII. törvény, illetve a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi 
intézményekben történı végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet elıírásai 
az irányadóak.  



8.    A költségvetési szerv foglalkoztatottjainak foglalkoztatási jogviszonya: 

A költségvetési szerv foglalkoztatottjai 

a)    szabadfoglalkozás keretében, 

b)    egyéni egészségügyi vállalkozóként, 

c)    társas vállalkozás tagjaként, 

d)    közalkalmazotti jogviszonyban, 

e)    munkaviszonyban, 

f)    önkéntes segítıként 

foglalkoztathatóak. 

10.    Záró rendelkezések 

a)    Jelen alapító okirat 2012. január 1-jén lép hatályba. 

b)    Jelen alapító okirat hatálybalépésével egyidejőleg a Fıvárosi Közgyőlés által – a 
32/2010. (I. 28.) számú határozata alapján – kiadott, 2010. március 8. napján kelt 
alapító okirata hatályát veszti. 

Budapest, 2012. január 25. 

Iktatószám: 2449/2012/JOGI 

Dr. Réthelyi Miklós s. k., 

nemzeti erıforrás miniszter 

 



A Nyírı Gyula Kórház alapító okirata egységes szerkezetben 

hatályos: 2012.04.25 - 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. §-ában foglaltak végrehajtására, az 
egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetı államtitkár feladat- és hatáskörérıl 
szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 44. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt 
feladatkörömben eljárva, valamint az egészségügyrıl szóló 1997. évi CLIV. törvény 155. § 
(3) és (4) bekezdése, és a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és Szervezetfejlesztési 
Intézetrıl szóló 59/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet 2/A. §-a alapján az alábbi alapító okiratot 
adom ki: 

1.    A költségvetési szerv:  

a)    Neve: Nyírı Gyula Kórház 

b)    Székhelye:     1135 Budapest, Lehel utca 59–61.  

c)    Telephelyei:    1134 Budapest, Dévai utca 15/A 

1134 Budapest, Dévai utca 15/B 

1135 Budapest, Szent László út 55/B 

1135 Budapest, Jász utca 84–88.  

1137 Budapest, Radnóti Miklós utca 21/B 

1134 Budapest, Klapka utca 17.  

2483 Gárdony, Kemény Zsigmond utca 36.  

1132 Budapest, Alig utca 6/A 

1133 Budapest, Garam utca 28. 

1133 Budapest, Garam utca 30.  

d)    Alapítói jogok gyakorlója: 

Nemzeti erıforrás miniszter 

1055 Budapest, Szalay u. 10–14. 

e)    A költségvetési szerv irányító szervének neve és székhelye: 

Nemzeti Erıforrás Minisztérium 

1055 Budapest, Szalay u. 10–14. 



f)    A költségvetési szerv középirányító szervének neve és székhelye: 

Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és Szervezetfejlesztési Intézet 

1125 Budapest, Diós árok 3. 

A középirányító szerv az egészségügyrıl szóló 1997. évi CLIV. törvény szerint 
a miniszter hatáskörébe nem tartozó fenntartói jogokat, valamint a 
Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és Szervezetfejlesztési Intézetrıl 
szóló 59/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet 2/A. §-ában meghatározott jogokat 
gyakorolja. 

2.    A költségvetési szerv mőködési köre:  

Mőködési engedélyében meghatározott ellátási terület. 

3.    A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: 

Önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv. 

4.    A költségvetési szerv közfeladata: 

Az egészségügyrıl szóló 1997. évi CLIV. törvény alapján, ellátási területére 
kiterjedıen a járó- és fekvıbetegek diagnosztikus és terápiás szakorvosi ellátása, 
rehabilitációja és követéses gondozása. 

5.    A költségvetési szerv alaptevékenységének szakágazati száma és megnevezése: 

861000    Fekvıbeteg-ellátás  

A költségvetési szerv alaptevékenységének államháztartási szakfeladatrend 
szerinti besorolása: 

861001    Fekvıbetegek aktív ellátása  

861002    Fekvıbetegek krónikus ellátása  

861003    Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás  

861004    Egészségügyi ápolás bentlakással  

862211    Járóbetegek gyógyító szakellátása  

862212    Járóbetegek rehabilitációs szakellátása  

862213    Járóbetegek gyógyító gondozása  

862214    Járóbetegek egynapos ellátása (pl. mővesekezelés) 

862220    Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)  



862231    Foglalkozás-egészségügyi alapellátás  

862232    Foglalkozás-egészségügyi szakellátás  

869031    Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások  

869032    Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások  

869033    Paramedikális szolgáltatás, természetgyógyászat  

869035    Betegszállítás, valamint orvosi rendelvényre történı halottszállítás  

869037    Fizikoterápiás szolgáltatás  

869039    Egyéb, máshová nem sorolt kiegészítı egészségügyi szolgáltatás  

869044    Nem fertızı megbetegedések megelızése  

869049    Egyéb betegségmegelızés, népegészségügyi ellátás  

869060    Élelmezés- és táplálkozás-egészségügyi felügyelet, ellenırzés, 
tanácsadás  

562917    Munkahelyi étkeztetés  

559099    Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás  

6.    Vállalkozási tevékenysége arányának felsı határa a költségvetési szerv 
kiadásaiban:  

A vállalkozási tevékenység mértéke nem haladhatja meg a költségvetési szerv 
módosított kiadási elıirányzatának 30%-át. 

7.    A költségvetési szerv vezetıjének kinevezési rendje: 

A költségvetési szerv fıigazgatóját és gazdasági igazgatóját pályáztatás útján 
kell kiválasztani. A fıigazgató és gazdasági igazgató kinevezését vagy 
megbízását, valamint felmentését vagy a megbízásának visszavonását a 
középirányító szerv készíti elı és küldi meg jóváhagyásra az egészségügyért 
felelıs miniszternek. A fıigazgatót és a gazdasági igazgatót az egészségügyért 
felelıs miniszter nevezi ki vagy bízza meg, menti fel vagy vonja vissza a 
megbízását, felettük az egyéb munkáltatói jogokat a középirányító szerv 
fıigazgatója gyakorolja.  

A pályáztatásra és foglakoztatásra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 
évi XXXIII. törvény, a Munka Törvénykönyvérıl szóló 1992. évi XXII. 
törvény, illetve a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
egészségügyi intézményekben történı végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) 
Korm. rendelet elıírásai az irányadóak.  



8.    A költségvetési szerv foglalkoztatottjainak foglalkoztatási jogviszonya: 

A költségvetési szerv foglalkoztatottjai 

a)    szabadfoglalkozás keretében, 

b)    egyéni egészségügyi vállalkozóként, 

c)    társas vállalkozás tagjaként, 

d)    közalkalmazotti jogviszonyban, 

e)    munkaviszonyban, 

f)    önkéntes segítıként 

foglalkoztathatóak. 

9.    Záró rendelkezések 

a)    Jelen alapító okirat 2012. január 1-jén lép hatályba. 

b)    Jelen alapító okirat hatálybalépésével egyidejőleg a Fıvárosi Közgyőlés 
által – a 33/2010. (I. 28.) számú határozata alapján – kiadott, 2010. 
március 8. napján kelt alapító okirata hatályát veszti. 

Budapest, 2012. január 25. 

Iktatószám: 2452/2012/JOGI 

Dr. Réthelyi Miklós s. k., 

nemzeti erıforrás miniszter 

 



A Károlyi Sándor Kórház alapító okirata egységes szerkezetben 

hatályos: 2012.04.25 - 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. §-ában foglaltak végrehajtására, az 
egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetı államtitkár feladat- és hatáskörérıl 
szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 44. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt 
feladatkörömben eljárva, valamint az egészségügyrıl szóló 1997. évi CLIV. törvény 155. § 
(3) és (4) bekezdése, és a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és Szervezetfejlesztési 
Intézetrıl szóló 59/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet 2/A. §-a alapján az alábbi alapító okiratot 
adom ki: 

1.    A költségvetési szerv:  

a)    Neve: Károlyi Sándor Kórház 

b)    Székhelye:     1041 Budapest, Nyár utca 103.  

c)    Telephelyei:    1041 Budapest, Árpád út 126.  

1047 Budapest, Baross utca 69–71. 

1046 Budapest, Görgey Artúr utca 30.  

1041 Budapest, Nyár utca 42.  

1047 Budapest, Fóti út 52.  

1045 Budapest, Pozsonyi út 23.  

1042 Budapest, Király utca 17–19.  

1046 Budapest, Kunhalom utca 1/C 

1152 Budapest, Rákos út 5.  

d)    Alapítói jogok gyakorlója: 

Nemzeti erıforrás miniszter 

1055 Budapest, Szalay u. 10–14. 

e)    A költségvetési szerv irányító szervének neve és székhelye: 

Nemzeti Erıforrás Minisztérium 

1055 Budapest, Szalay u. 10–14. 

f)    A költségvetési szerv középirányító szervének neve és székhelye: 



Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és Szervezetfejlesztési Intézet 

1125 Budapest, Diós árok 3. 

A középirányító szerv az egészségügyrıl szóló 1997. évi CLIV. törvény szerint 
a miniszter hatáskörébe nem tartozó fenntartói jogokat, valamint a 
Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és Szervezetfejlesztési Intézetrıl 
szóló 59/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet 2/A. §-ában meghatározott jogokat 
gyakorolja. 

2.    A költségvetési szerv mőködési köre:  

Mőködési engedélyében meghatározott ellátási terület. 

3.    A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: 

Önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv. 

4.    A költségvetési szerv közfeladata: 

Az egészségügyrıl szóló 1997. évi CLIV. törvény alapján, ellátási területére 
kiterjedıen a járó- és fekvıbetegek diagnosztikus és terápiás szakorvosi ellátása, 
rehabilitációja és követéses gondozása. 

5.    A költségvetési szerv alaptevékenységének szakágazati száma és megnevezése: 

861000    Fekvıbeteg-ellátás  

A költségvetési szerv alaptevékenységének államháztartási szakfeladatrend 
szerinti besorolása: 

861001    Fekvıbetegek aktív ellátása  

861002    Fekvıbetegek krónikus ellátása  

861003    Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás  

861004    Egészségügyi ápolás bentlakással  

862211    Járóbetegek gyógyító szakellátása  

862212    Járóbetegek rehabilitációs szakellátása  

862213    Járóbetegek gyógyító gondozása  

862214    Járóbetegek egynapos ellátása (pl. mővesekezelés) 

862220    Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)  

862231    Foglalkozás-egészségügyi alapellátás  



862232    Foglalkozás-egészségügyi szakellátás  

869031    Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások  

869032    Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások  

869033    Paramedikális szolgáltatás, természetgyógyászat  

869035    Betegszállítás, valamint orvosi rendelvényre történı halottszállítás  

869037    Fizikoterápiás szolgáltatás  

869039    Egyéb, máshová nem sorolt kiegészítı egészségügyi szolgáltatás  

869044    Nem fertızı megbetegedések megelızése  

869049    Egyéb betegségmegelızés, népegészségügyi ellátás  

869060    Élelmezés- és táplálkozás-egészségügyi felügyelet, ellenırzés, 
tanácsadás  

562917    Munkahelyi étkeztetés  

559099    Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás  

6.    Vállalkozási tevékenysége arányának felsı határa a költségvetési szerv 
kiadásaiban:  

A vállalkozási tevékenység mértéke nem haladhatja meg a költségvetési szerv 
módosított kiadási elıirányzatának 30%-át. 

7.    A költségvetési szerv vezetıjének kinevezési rendje: 

A költségvetési szerv fıigazgatóját és gazdasági igazgatóját pályáztatás útján 
kell kiválasztani. A fıigazgató és gazdasági igazgató kinevezését vagy 
megbízását, valamint felmentését vagy a megbízásának visszavonását a 
középirányító szerv készíti elı és küldi meg jóváhagyásra az egészségügyért 
felelıs miniszternek. A fıigazgatót és a gazdasági igazgatót az egészségügyért 
felelıs miniszter nevezi ki vagy bízza meg, menti fel vagy vonja vissza a 
megbízását, felettük az egyéb munkáltatói jogokat a középirányító szerv 
fıigazgatója gyakorolja.  

A pályáztatásra és foglakoztatásra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 
évi XXXIII. törvény, a Munka Törvénykönyvérıl szóló 1992. évi XXII. 
törvény, illetve a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
egészségügyi intézményekben történı végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) 
Korm. rendelet elıírásai az irányadóak.  

8.    A költségvetési szerv foglalkoztatottjainak foglalkoztatási jogviszonya: 



A költségvetési szerv foglalkoztatottjai 

a)    szabadfoglalkozás keretében, 

b)    egyéni egészségügyi vállalkozóként, 

c)    társas vállalkozás tagjaként, 

d)    közalkalmazotti jogviszonyban, 

e)    munkaviszonyban, 

f)    önkéntes segítıként 

foglalkoztathatóak. 

9.    Záró rendelkezések 

a)    Jelen alapító okirat 2012. január 1-jén lép hatályba. 

b)    Jelen alapító okirat hatálybalépésével egyidejőleg a Fıvárosi Közgyőlés 
által – a 31/2010. (I. 28.) számú határozata alapján – kiadott, 2010. 
március 8. napján kelt alapító okirata hatályát veszti. 

Budapest, 2012. január 25. 

Iktatószám: 2453/2012/JOGI 

Dr. Réthelyi Miklós s. k., 

nemzeti erıforrás miniszter 

 



A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelıintézet alapító okirata 
egységes szerkezetben 

hatályos: 2012.04.25 - 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. §-ában foglaltak végrehajtására, az 
egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetı államtitkár feladat- és hatáskörérıl 
szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 44. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt 
feladatkörömben eljárva, valamint az egészségügyrıl szóló 1997. évi CLIV. törvény 155. § 
(3) és (4) bekezdése, és a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és Szervezetfejlesztési 
Intézetrıl szóló 59/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet 2/A. §-a alapján az alábbi alapító okiratot 
adom ki: 

1.    A költségvetési szerv:  

a)    Neve: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-
Rendelıintézet 

b)    Székhelye: 5000 Szolnok, Tószegi út 21. 

c)    Telephelyei: 5000 Szolnok, Hısök tere 2–4. 

d)    Alapítói jogok gyakorlója: 

Nemzeti erıforrás miniszter 

1055 Budapest, Szalay u. 10–14. 

e)    A költségvetési szerv irányító szervének neve és székhelye: 

Nemzeti Erıforrás Minisztérium 

1055 Budapest, Szalay u. 10–14. 

f)    A költségvetési szerv középirányító szervének neve és székhelye: 

Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és Szervezetfejlesztési Intézet 

1125 Budapest, Diós árok 3. 

A középirányító szerv az egészségügyrıl szóló 1997. évi CLIV. törvény szerint 
a miniszter hatáskörébe nem tartozó fenntartói jogokat, valamint a 
Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és Szervezetfejlesztési Intézetrıl 
szóló 59/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet 2/A. §-ában meghatározott jogokat 
gyakorolja. 

2.    A költségvetési szerv mőködési köre:  

Mőködési engedélyében meghatározott ellátási terület. 



3.    A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: 

Önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv. 

4.    A költségvetési szerv közfeladata: 

Az egészségügyrıl szóló 1997. évi CLIV. törvény alapján, ellátási területére 
kiterjedıen a járó- és fekvıbetegek diagnosztikus és terápiás szakorvosi ellátása, 
rehabilitációja és követéses gondozása. 

5.    A költségvetési szerv alaptevékenységének szakágazati száma és megnevezése: 

861000    Fekvıbeteg-ellátás  

A költségvetési szerv alaptevékenységének államháztartási szakfeladatrend 
szerinti besorolása: 

559099    Egyéb máshova nem sorolt szálláshely-szolgáltatás 

562917    Munkahelyi étkeztetés 

680001    Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

680002    Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

721922    Orvostudományi alkalmazott kutatás 

855935    Szakmai továbbképzések 

860000    Egészségügy intézményeinek, programjainak komplex fejlesztési 
támogatása 

861001    Fekvıbetegek aktív ellátása 

861002    Fekvıbetegek krónikus ellátása 

861003    Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás 

861004    Egészségügyi ápolás bentlakással 

862000    Járóbeteg-ellátás, fogorvosi ellátás komplex fejlesztési támogatása 

862211    Járóbetegek gyógyító szakellátása 

862212    Járóbetegek rehabilitációs szakellátása 

862213    Járóbetegek gyógyító gondozása 

862232    Foglalkozás-egészségügyi szakellátás 



862303    Fogorvosi szakellátás 

869031    Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások 

869032    Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások 

869035    Betegszállítás, valamint orvosi rendelvényre történı halottszállítás 

869041    Család- és nıvédelmi egészségügyi gondozás 

869043    Fertızı megbetegedések megelızése, járványügyi ellátás 

889943    Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások 

890441    Rövid idıtartamú közfoglalkoztatás 

890442    Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb idıtartamú 
közfoglalkoztatása 

6.    Vállalkozási tevékenysége arányának felsı határa a költségvetési szerv 
kiadásaiban:  

A vállalkozási tevékenység mértéke nem haladhatja meg a költségvetési szerv 
módosított kiadási elıirányzatának 30%-át. 

7.    A költségvetési szerv vezetıjének kinevezési rendje: 

A költségvetési szerv fıigazgatóját és gazdasági igazgatóját pályáztatás útján 
kell kiválasztani. A fıigazgató és gazdasági igazgató kinevezését vagy 
megbízását, valamint felmentését vagy a megbízásának visszavonását a 
középirányító szerv készíti elı és küldi meg jóváhagyásra az egészségügyért 
felelıs miniszternek. A fıigazgatót és a gazdasági igazgatót az egészségügyért 
felelıs miniszter nevezi ki vagy bízza meg, menti fel vagy vonja vissza a 
megbízását, felettük az egyéb munkáltatói jogokat a középirányító szerv 
fıigazgatója gyakorolja.  

A pályáztatásra és foglakoztatásra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 
évi XXXIII. törvény, a Munka Törvénykönyvérıl szóló 1992. évi XXII. 
törvény, illetve a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
egészségügyi intézményekben történı végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) 
Korm. rendelet elıírásai az irányadóak.  

8.    A költségvetési szerv foglalkoztatottjainak foglalkoztatási jogviszonya: 

A költségvetési szerv foglalkoztatottjai 

a)    szabadfoglalkozás keretében, 

b)    egyéni egészségügyi vállalkozóként, 



c)    társas vállalkozás tagjaként, 

d)    közalkalmazotti jogviszonyban, 

e)    munkaviszonyban, 

f)    önkéntes segítıként 

foglalkoztathatóak. 

9.    Záró rendelkezések 

a)    Jelen alapító okirat 2012. január 1-jén lép hatályba. 

b)    Jelen alapító okirat hatálybalépésével egyidejőleg a Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei Önkormányzat Közgyőlése által – a 28/2011. (II. 1.) számú 
határozata alapján – kiadott, 2011. február 11. napján kelt alapító okirat 
hatályát veszti. 

Budapest, 2012. január 25. 

Iktatószám: 2946/2012/JOGI 

Dr. Réthelyi Miklós s. k., 

nemzeti erıforrás miniszter 

 



A Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelıintézet alapító okirata egységes szerkezetben 

hatályos: 2012.04.25 - 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. §-ában foglaltak végrehajtására, az 
egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetı államtitkár feladat- és hatáskörérıl 
szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 44. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt 
feladatkörömben eljárva, valamint az egészségügyrıl szóló 1997. évi CLIV. törvény 155. § 
(3) és (4) bekezdése, és a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és Szervezetfejlesztési 
Intézetrıl szóló 59/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet 2/A. §-a alapján az alábbi alapító okiratot 
adom ki: 

1.    A költségvetési szerv:  

a)    Neve: Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelıintézet  

b)    Székhelye:     1204 Budapest, Köves utca 1.  

c)    Telephelyei:    1204 Budapest, Baba utca 91–93.  

1203 Budapest, Ady Endre utca 1.  

1238 Budapest, Táncsics Mihály utca 104.  

1184 Budapest, Dolgozó utca 12.  

1211 Budapest, Déli utca. 11.  

1211 Budapest, Koltói Anna utca 12.  

2360 Gyál, József Attila u. 1. 

d)    Alapítói jogok gyakorlója: 

Nemzeti erıforrás miniszter 

1055 Budapest, Szalay u. 10–14. 

e)    A költségvetési szerv irányító szervének neve és székhelye: 

Nemzeti Erıforrás Minisztérium 

1055 Budapest, Szalay u. 10–14. 

f)    A költségvetési szerv középirányító szervének neve és székhelye: 

Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és Szervezetfejlesztési Intézet 

1125 Budapest, Diós árok 3. 



A középirányító szerv az egészségügyrıl szóló 1997. évi CLIV. törvény szerint 
a miniszter hatáskörébe nem tartozó fenntartói jogokat, valamint a 
Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és Szervezetfejlesztési Intézetrıl 
szóló 59/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet 2/A. §-ában meghatározott jogokat 
gyakorolja. 

2.    A költségvetési szerv mőködési köre:  

Mőködési engedélyében meghatározott ellátási terület. 

3.    A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: 

Önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv. 

4.    A költségvetési szerv közfeladata: 

Az egészségügyrıl szóló 1997. évi CLIV. törvény alapján, ellátási területére 
kiterjedıen a járó- és fekvıbetegek diagnosztikus és terápiás szakorvosi ellátása, 
rehabilitációja és követéses gondozása. 

5.    A költségvetési szerv alaptevékenységének szakágazati száma és megnevezése: 

861000    Fekvıbeteg-ellátás  

A költségvetési szerv alaptevékenységének államháztartási szakfeladatrend 
szerinti besorolása: 

861001    Fekvıbetegek aktív ellátása  

861002    Fekvıbetegek krónikus ellátása  

861003    Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás  

861004    Egészségügyi ápolás bentlakással  

862211    Járóbetegek gyógyító szakellátása  

862212    Járóbetegek rehabilitációs szakellátása  

862213    Járóbetegek gyógyító gondozása  

862214    Járóbetegek egynapos ellátása (pl. mővesekezelés) 

862220    Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)  

862231    Foglalkozás-egészségügyi alapellátás  

862232    Foglalkozás-egészségügyi szakellátás  

869031    Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások  



869032    Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások  

869033    Paramedikális szolgáltatás, természetgyógyászat  

869035    Betegszállítás, valamint orvosi rendelvényre történı halottszállítás  

869037    Fizikoterápiás szolgáltatás  

869039    Egyéb, máshová nem sorolt kiegészítı egészségügyi szolgáltatás  

869044    Nem fertızı megbetegedések megelızése  

869049    Egyéb betegségmegelızés, népegészségügyi ellátás  

869060    Élelmezés- és táplálkozás-egészségügyi felügyelet, ellenırzés, 
tanácsadás  

562917    Munkahelyi étkeztetés  

559099    Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás  

6.    Vállalkozási tevékenysége arányának felsı határa a költségvetési szerv 
kiadásaiban:  

A vállalkozási tevékenység mértéke nem haladhatja meg a költségvetési szerv 
módosított kiadási elıirányzatának 30%-át. 

7.    A költségvetési szerv vezetıjének kinevezési rendje: 

A költségvetési szerv fıigazgatóját és gazdasági igazgatóját pályáztatás útján 
kell kiválasztani. A fıigazgató és gazdasági igazgató kinevezését vagy 
megbízását, valamint felmentését vagy a megbízásának visszavonását a 
középirányító szerv készíti elı és küldi meg jóváhagyásra az egészségügyért 
felelıs miniszternek. A fıigazgatót és a gazdasági igazgatót az egészségügyért 
felelıs miniszter nevezi ki vagy bízza meg, menti fel vagy vonja vissza a 
megbízását, felettük az egyéb munkáltatói jogokat a középirányító szerv 
fıigazgatója gyakorolja.  

A pályáztatásra és foglakoztatásra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 
évi XXXIII. törvény, a Munka Törvénykönyvérıl szóló 1992. évi XXII. 
törvény, illetve a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
egészségügyi intézményekben történı végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) 
Korm. rendelet elıírásai az irányadóak.  

8.    A költségvetési szerv foglalkoztatottjainak foglalkoztatási jogviszonya: 

A költségvetési szerv foglalkoztatottjai 

a)    szabadfoglalkozás keretében, 



b)    egyéni egészségügyi vállalkozóként, 

c)    társas vállalkozás tagjaként, 

d)    közalkalmazotti jogviszonyban, 

e)    munkaviszonyban, 

f)    önkéntes segítıként 

foglalkoztathatóak. 

9.    Záró rendelkezések 

a)    Jelen alapító okirat 2012. január 1-jén lép hatályba. 

b)    Jelen alapító okirat hatálybalépésével egyidejőleg a Fıvárosi Közgyőlés 
által – a 30/2010. (I. 28.) számú határozata alapján – kiadott, 2010. 
március 8. napján kelt alapító okirata hatályát veszti. 

Budapest, 2012. január 25. 

Iktatószám: 2454/2012/JOGI 

Dr. Réthelyi Miklós s. k., 

nemzeti erıforrás miniszter 

 



A Heim Pál Gyermekkórház alapító okirata egységes szerkezetben 

hatályos: 2012.04.25 - 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. §-ában foglaltak végrehajtására, az 
egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetı államtitkár feladat- és hatáskörérıl 
szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 44. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt 
feladatkörömben eljárva, valamint az egészségügyrıl szóló 1997. évi CLIV. törvény 155. § 
(3) és (4) bekezdése, és a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és Szervezetfejlesztési 
Intézetrıl szóló 59/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet 2/A. §-a alapján az alábbi alapító okiratot 
adom ki: 

1.    A költségvetési szerv:  

a)    Neve: Heim Pál Gyermekkórház 

b)    Székhelye:     1089 Budapest, Üllıi út 86.  

c)    Telephelyei:    1089 Budapest, Delej utca 13–15. 

1089 Budapest, Delej utca 9–11. 

1077 Budapest, Rottenbiller utca 26.  

1131 Budapest, Gyermek tér 2. 

1102 Budapest, Liget utca 6–10.  

1131 Budapest, Madarász Viktor utca 22–24.  

1131 Budapest, Gyöngyösi utca 29.  

2028 Pilismarót – Dunapart, Diófa utca, hrsz.: 1866 

1132 Budapest, Váci út 159/B  

1131 Budapest, Gyöngyösi utca 21. fszt. 1.  

1139 Budapest, Teve utca 12–14. fszt. 1.  

d)    Alapítói jogok gyakorlója: 

Nemzeti erıforrás miniszter 

1055 Budapest, Szalay u. 10-14. 

e)    A költségvetési szerv irányító szervének neve és székhelye: 

Nemzeti Erıforrás Minisztérium 



1055 Budapest, Szalay u. 10–14. 

f)    A költségvetési szerv középirányító szervének neve és székhelye: 

Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és Szervezetfejlesztési Intézet 

1125 Budapest, Diós árok 3. 

A középirányító szerv az egészségügyrıl szóló 1997. évi CLIV. törvény szerint 
a miniszter hatáskörébe nem tartozó fenntartói jogokat, valamint a 
Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és Szervezetfejlesztési Intézetrıl 
szóló 59/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet 2/A. §-ában meghatározott jogokat 
gyakorolja. 

2.    A költségvetési szerv mőködési köre:  

Mőködési engedélyében meghatározott ellátási terület. 

3.    A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: 

Önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv. 

4.    A költségvetési szerv közfeladata: 

Az egészségügyrıl szóló 1997. évi CLIV. törvény alapján, ellátási területére 
kiterjedıen a járó- és fekvıbetegek diagnosztikus és terápiás szakorvosi ellátása, 
rehabilitációja és követéses gondozása. 

5.    A költségvetési szerv alaptevékenységének szakágazati száma és megnevezése: 

861000    Fekvıbeteg-ellátás  

A költségvetési szerv alaptevékenységének államháztartási szakfeladatrend 
szerinti besorolása: 

861001    Fekvıbetegek aktív ellátása  

861002    Fekvıbetegek krónikus ellátása  

861003    Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás  

861004    Egészségügyi ápolás bentlakással  

862211    Járóbetegek gyógyító szakellátása  

862212    Járóbetegek rehabilitációs szakellátása  

862213    Járóbetegek gyógyító gondozása  

862214    Járóbetegek egynapos ellátása (pl. mővesekezelés) 



862220    Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)  

862231    Foglalkozás-egészségügyi alapellátás  

862232    Foglalkozás-egészségügyi szakellátás  

869031    Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások  

869032    Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások  

869033    Paramedikális szolgáltatás, természetgyógyászat  

869035    Betegszállítás, valamint orvosi rendelvényre történı halottszállítás  

869037    Fizikoterápiás szolgáltatás  

869039    Egyéb, máshová nem sorolt kiegészítı egészségügyi szolgáltatás  

869044    Nem fertızı megbetegedések megelızése  

869049    Egyéb betegségmegelızés, népegészségügyi ellátás  

869060    Élelmezés- és táplálkozás-egészségügyi felügyelet, ellenırzés, 
tanácsadás  

562917    Munkahelyi étkeztetés  

559099    Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás  

6.    Vállalkozási tevékenysége arányának felsı határa a költségvetési szerv 
kiadásaiban:  

A vállalkozási tevékenység mértéke nem haladhatja meg a költségvetési szerv 
módosított kiadási elıirányzatának 30%-át. 

7.    A költségvetési szerv vezetıjének kinevezési rendje: 

A költségvetési szerv fıigazgatóját és gazdasági igazgatóját pályáztatás útján 
kell kiválasztani. A fıigazgató és gazdasági igazgató kinevezését vagy 
megbízását, valamint felmentését vagy a megbízásának visszavonását a 
középirányító szerv készíti elı és küldi meg jóváhagyásra az egészségügyért 
felelıs miniszternek. A fıigazgatót és a gazdasági igazgatót az egészségügyért 
felelıs miniszter nevezi ki vagy bízza meg, menti fel vagy vonja vissza a 
megbízását, felettük az egyéb munkáltatói jogokat a középirányító szerv 
fıigazgatója gyakorolja.  

A pályáztatásra és foglakoztatásra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 
évi XXXIII. törvény, a Munka Törvénykönyvérıl szóló 1992. évi XXII. 
törvény, illetve a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 



egészségügyi intézményekben történı végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) 
Korm. rendelet elıírásai az irányadóak.  

8.    A költségvetési szerv foglalkoztatottjainak foglalkoztatási jogviszonya: 

A költségvetési szerv foglalkoztatottjai 

a)    szabadfoglalkozás keretében, 

b)    egyéni egészségügyi vállalkozóként, 

c)    társas vállalkozás tagjaként, 

d)    közalkalmazotti jogviszonyban, 

e)    munkaviszonyban, 

f)    önkéntes segítıként 

foglalkoztathatóak. 

9.    Záró rendelkezések 

a)    Jelen alapító okirat 2012. január 1-jén lép hatályba. 

b)    Jelen alapító okirat hatálybalépésével egyidejőleg a Fıvárosi Közgyőlés 
által – a 29/2010. (I. 28.) számú határozata alapján – kiadott, 2010. 
március 8. napján kelt alapító okirata hatályát veszti. 

Budapest, 2012. január 25. 

Iktatószám: 2455/2012/JOGI 

Dr. Réthelyi Miklós s. k., 

nemzeti erıforrás miniszter 

 



A Fejér Megyei Szent György Kórház alapító okirata egységes szerkezetben 

hatályos: 2012.04.25 - 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. §-ában foglaltak végrehajtására, az 
egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetı államtitkár feladat- és hatáskörérıl 
szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 44. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt 
feladatkörömben eljárva, valamint az egészségügyrıl szóló 1997. évi CLIV. törvény 155. § 
(3) és (4) bekezdése, és a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és Szervezetfejlesztési 
Intézetrıl szóló 59/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet 2/A. §-a alapján az alábbi alapító okiratot 
adom ki: 

1.    A költségvetési szerv:  

a)    Neve: Fejér Megyei Szent György Kórház 

b)    Székhelye:     8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 3. 

c)    Telephelyei:    8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 16. 

8000 Székesfehérvár, Hunyadi út 2. 

8000 Székesfehérvár, Hunyadi út 3. 

8000 Székesfehérvár, Távirda út 4. 

8000 Székesfehérvár, Szekfő Gy. utca 7. 

8000 Székesfehérvár, Kégl Gy. utca 3. 

8000 Székesfehérvár, Mátyás király körút 13. 

8127 Aba-Bodakajtor, hrsz.: 0173/2 

8083 Csákvár, Kastélypark 1. 

8083 Csákvár, Dózsa Gy. út. 20. 

8130 Enying, Szabadság tér 15–16. 

7000 Sárbogárd, Ady E. út 79. 

Fejér Megyei Szent György Kórház Kossuth Zsuzsanna 
Rendelıintézete 

7000 Sárbogárd, József Attila utca 17/A. 

7000 Sárbogárd, Tompa Mihály utca 2. 

d)    Alapítói jogok gyakorlója: 



Nemzeti erıforrás miniszter 

1055 Budapest, Szalay u. 10–14. 

e)    A költségvetési szerv irányító szervének neve és székhelye: 

Nemzeti Erıforrás Minisztérium 

1055 Budapest, Szalay u. 10–14. 

f)    A költségvetési szerv középirányító szervének neve és székhelye: 

Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és Szervezetfejlesztési Intézet 

1125 Budapest, Diós árok 3. 

A középirányító szerv az egészségügyrıl szóló 1997. évi CLIV. törvény szerint 
a miniszter hatáskörébe nem tartozó fenntartói jogokat, valamint a 
Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és Szervezetfejlesztési Intézetrıl 
szóló 59/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet 2/A. §-ában meghatározott jogokat 
gyakorolja. 

2.    A költségvetési szerv mőködési köre:  

Mőködési engedélyében meghatározott ellátási terület. 

3.    A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: 

Önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv. 

4.    A költségvetési szerv közfeladata: 

Az egészségügyrıl szóló 1997. évi CLIV. törvény alapján, ellátási területére 
kiterjedıen a járó- és fekvıbetegek diagnosztikus és terápiás szakorvosi ellátása, 
rehabilitációja és követéses gondozása. 

5.    A költségvetési szerv alaptevékenységének szakágazati száma és megnevezése: 

861000    Fekvıbeteg-ellátás  

A költségvetési szerv alaptevékenységének államháztartási szakfeladatrend 
szerinti besorolása: 

861001    Fekvıbetegek aktív ellátása 

861002    Fekvıbetegek krónikus ellátása 

861003    Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás 

861004    Egészségügyi ápolás bentlakással 



862211    Járóbetegek gyógyító szakellátása 

862213    Járóbetegek gyógyító gondozása 

862232    Foglalkozás-egészségügyi szakellátás 

862303    Fogorvosi szakellátás 

6.    Vállalkozási tevékenysége arányának felsı határa a költségvetési szerv 
kiadásaiban:  

A vállalkozási tevékenység mértéke nem haladhatja meg a költségvetési szerv 
módosított kiadási elıirányzatának 30%-át. 

7.    A költségvetési szerv vezetıjének kinevezési rendje: 

A költségvetési szerv fıigazgatóját és gazdasági igazgatóját pályáztatás útján 
kell kiválasztani. A fıigazgató és gazdasági igazgató kinevezését vagy 
megbízását, valamint felmentését vagy a megbízásának visszavonását a 
középirányító szerv készíti elı és küldi meg jóváhagyásra az egészségügyért 
felelıs miniszternek. A fıigazgatót és a gazdasági igazgatót az egészségügyért 
felelıs miniszter nevezi ki vagy bízza meg, menti fel vagy vonja vissza a 
megbízását, felettük az egyéb munkáltatói jogokat a középirányító szerv 
fıigazgatója gyakorolja.  

A pályáztatásra és foglakoztatásra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 
évi XXXIII. törvény, a Munka Törvénykönyvérıl szóló 1992. évi XXII. 
törvény, illetve a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
egészségügyi intézményekben történı végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) 
Korm. rendelet elıírásai az irányadóak.  

8.    A költségvetési szerv foglalkoztatottjainak foglalkoztatási jogviszonya: 

A költségvetési szerv foglalkoztatottjai 

a)    szabadfoglalkozás keretében, 

b)    egyéni egészségügyi vállalkozóként, 

c)    társas vállalkozás tagjaként, 

d)    közalkalmazotti jogviszonyban, 

e)    munkaviszonyban, 

f)    önkéntes segítıként 

foglalkoztathatóak. 

9.    Záró rendelkezések 



a)    Jelen alapító okirat 2012. január 1-jén lép hatályba. 

b)    Jelen alapító okirat hatálybalépésével egyidejőleg a Fejér Megyei 
Önkormányzat Közgyőlése által – a 339/2010. (XII. 16.) számú határozata 
alapján – kiadott, 2010. december 16. napján kelt alapító okirat hatályát 
veszti. 

Budapest, 2012. január 25. 

Iktatószám: 2939/2012/JOGI 

Dr. Réthelyi Miklós s. k., 

nemzeti erıforrás miniszter 

 



Az Egyesített Szent István és Szent László Kórház-Rendelıintézet alapító okirata egységes 
szerkezetben 

hatályos: 2012.04.25 - 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. §-ában foglaltak végrehajtására, az egyes 
miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetı államtitkár feladat- és hatáskörérıl szóló 212/2010. 
(VII. 1.) Korm. rendelet 44. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt feladatkörömben eljárva, valamint az 
egészségügyrıl szóló 1997. évi CLIV. törvény 155. § (3) és (4) bekezdése, és a Gyógyszerészeti és 
Egészségügyi Minıség- és Szervezetfejlesztési Intézetrıl szóló 59/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet 2/A. §-a 
alapján az alábbi alapító okiratot adom ki: 

1.    A költségvetési szerv:  

a)    Neve: Egyesített Szent István és Szent László Kórház-Rendelıintézet 

b)    Székhelye: 1096 Budapest, Nagyvárad tér 1.  

c)    Telephelyei:    1097 Budapest, Gyáli út 17–19.  

1097 Budapest, Óbester utca 5.  

1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 84.  

1195 Budapest, Jahn Ferenc u. 62.  

1097 Budapest Gyáli út 5–7., hrsz.: 38283/5 

1097 Budapest, Fehérholló utca 6.  

1097 Budapest, Lenkey János utca, hrsz.: 38283/7 

1097 Budapest, Gyáli út 5–7., hrsz.: 38283/8 

d)    Alapítói jogok gyakorlója: 

Nemzeti erıforrás miniszter 

1055 Budapest, Szalay u. 10–14. 

e)    A költségvetési szerv irányító szervének neve és székhelye: 

Nemzeti Erıforrás Minisztérium 

1055 Budapest, Szalay u. 10–14. 

f)    A költségvetési szerv középirányító szervének neve és székhelye: 

Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és Szervezetfejlesztési Intézet 



1125 Budapest, Diós árok 3. 

A középirányító szerv az egészségügyrıl szóló 1997. évi CLIV. törvény szerint a miniszter 
hatáskörébe nem tartozó fenntartói jogokat, valamint a Gyógyszerészeti és Egészségügyi 
Minıség- és Szervezetfejlesztési Intézetrıl szóló 59/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet 2/A. §-
ában meghatározott jogokat gyakorolja. 

2.    A költségvetési szerv mőködési köre:  

Mőködési engedélyében meghatározott ellátási terület. 

3.    A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: 

Önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv. 

4.    A költségvetési szerv közfeladata: 

Az egészségügyrıl szóló 1997. évi CLIV. törvény alapján, ellátási területére kiterjedıen a 
járó- és fekvıbetegek diagnosztikus és terápiás szakorvosi ellátása, rehabilitációja és 
követéses gondozása. 

5.    A költségvetési szerv alaptevékenységének szakágazati száma és megnevezése: 

861000    Fekvıbeteg-ellátás  

A költségvetési szerv alaptevékenységének államháztartási szakfeladatrend szerinti 
besorolása: 

861001    Fekvıbetegek aktív ellátása  

861002    Fekvıbetegek krónikus ellátása  

861003    Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás  

861005    Bentlakásos hospice ellátás  

862211    Járóbetegek gyógyító szakellátása  

862212    Járóbetegek rehabilitációs szakellátása  

862213    Járóbetegek gyógyító gondozása  

862231    Foglalkozás-egészségügyi alapellátás  

862303    Fogorvosi szakellátás  

559099    Egyéb m.n.s. szálláshely szolgáltatás  

562917    Munkahelyi étkeztetés  



680002    Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése  

6.    Vállalkozási tevékenysége arányának felsı határa a költségvetési szerv kiadásaiban:  

A vállalkozási tevékenység mértéke nem haladhatja meg a költségvetési szerv módosított 
kiadási elıirányzatának 30%-át. 

7.    A költségvetési szerv vezetıjének kinevezési rendje: 

A költségvetési szerv fıigazgatóját és gazdasági igazgatóját pályáztatás útján kell 
kiválasztani. A fıigazgató és gazdasági igazgató kinevezését vagy megbízását, valamint 
felmentését vagy a megbízásának visszavonását a középirányító szerv készíti elı és küldi 
meg jóváhagyásra az egészségügyért felelıs miniszternek. A fıigazgatót és a gazdasági 
igazgatót az egészségügyért felelıs miniszter nevezi ki vagy bízza meg, menti fel vagy vonja 
vissza a megbízását, felettük az egyéb munkáltatói jogokat a középirányító szerv 
fıigazgatója gyakorolja.  

A pályáztatásra és foglakoztatásra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény, a Munka Törvénykönyvérıl szóló 1992. évi XXII. törvény, illetve a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi 
intézményekben történı végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet elıírásai 
az irányadóak.  

8.    A költségvetési szerv foglalkoztatottjainak foglalkoztatási jogviszonya: 

A költségvetési szerv foglalkoztatottjai 
a)    szabadfoglalkozás keretében, 
b)    egyéni egészségügyi vállalkozóként, 
c)    társas vállalkozás tagjaként, 
d)    közalkalmazotti jogviszonyban, 
e)    munkaviszonyban, 
f)    önkéntes segítıként 
foglalkoztathatóak. 

9.    Záró rendelkezések 

a)    Jelen alapító okirat 2012. január 1-jén lép hatályba. 

b)    Jelen alapító okirat hatálybalépésével egyidejőleg a Fıvárosi Közgyőlés által – a 
1393/2010. (VI. 3.) számú határozata alapján – kiadott, 2010. június 22. napján kelt 
alapító okirata hatályát veszti. 

Budapest, 2012. január 25. 

Iktatószám: 2447/2012/JOGI 

Dr. Réthelyi Miklós s. k., 

nemzeti erıforrás miniszter 



A Dr. Diósszilágyi Sámuel Kórház-Rendelıintézet alapító okirata egységes szerkezetben 

hatályos: 2012.04.25 - 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. §-ában foglaltak végrehajtására, az 
egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetı államtitkár feladat- és hatáskörérıl 
szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 44. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt 
feladatkörömben eljárva, valamint az egészségügyrıl szóló 1997. évi CLIV. törvény 155. § 
(3) és (4) bekezdése, és a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és Szervezetfejlesztési 
Intézetrıl szóló 59/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet 2/A. §-a alapján az alábbi alapító okiratot 
adom ki: 

1.    A költségvetési szerv:  

a)    Neve: Dr. Diósszilágyi Sámuel Kórház-Rendelıintézet  

b)    Székhelye: 6900 Makó, Kórház u. 2. 

c)    Telephelye: 6900 Makó, Lonovics sgt. 15. 

d)    Alapítói jogok gyakorlója: 

Nemzeti erıforrás miniszter 

1055 Budapest, Szalay u. 10–14. 

e)    A költségvetési szerv irányító szervének neve és székhelye: 

Nemzeti Erıforrás Minisztérium 

1055 Budapest, Szalay u. 10–14. 

f)    A költségvetési szerv középirányító szervének neve és székhelye: 

Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és Szervezetfejlesztési Intézet 

1125 Budapest, Diós árok 3. 

A középirányító szerv az egészségügyrıl szóló 1997. évi CLIV. törvény szerint 
a miniszter hatáskörébe nem tartozó fenntartói jogokat, valamint a 
Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és Szervezetfejlesztési Intézetrıl 
szóló 59/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet 2/A. §-ában meghatározott jogokat 
gyakorolja. 

2.    A költségvetési szerv mőködési köre:  

Mőködési engedélyében meghatározott ellátási terület. 

3.    A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: 



Önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv. 

4.    A költségvetési szerv közfeladata: 

Az egészségügyrıl szóló 1997. évi CLIV. törvény alapján, ellátási területére 
kiterjedıen a járó- és fekvıbetegek diagnosztikus és terápiás szakorvosi ellátása, 
rehabilitációja és követéses gondozása. 

5.    A költségvetési szerv alaptevékenységének szakágazati száma és megnevezése: 

861000    Fekvıbeteg-ellátás  

A költségvetési szerv alaptevékenységének államháztartási szakfeladatrend 
szerinti besorolása: 

861001    Fekvıbetegek aktív ellátása 

861002    Fekvıbetegek krónikus ellátása 

861003    Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátására 

862211    Járóbetegek gyógyító szakellátása 

862212    Járóbetegek rehabilitációs szakellátása 

862213    Járóbetegek gyógyító gondozása 

862214    Járóbetegek egynapos ellátása (pl. mővesekezelés) 

862220    Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás) 

862231    Foglalkozás-egészségügyi alapellátás 

862240    Egyéb, máshová nem sorolt járóbeteg-ellátás 

869044    Nem fertızı megbetegedések megelızése 

869031    Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások 

869032    Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások 

869036    Vér-, szövet-és egyéb kapcsolódó szövetbank 

562913    Iskolai intézményi étkeztetés 

562917    Munkahelyi étkeztetés 

561000    Éttermi, mozgó vendéglátás 

559099    Egyéb m.n.s szálláshely-szolgáltatás 



680002    Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

960100    Textil, szırme mosása, tisztítása 

6.    Vállalkozási tevékenysége arányának felsı határa a költségvetési szerv 
kiadásaiban:  

A vállalkozási tevékenység mértéke nem haladhatja meg a költségvetési szerv 
módosított kiadási elıirányzatának 30%-át. 

7.    A költségvetési szerv vezetıjének kinevezési rendje: 

A költségvetési szerv fıigazgatóját és gazdasági igazgatóját pályáztatás útján 
kell kiválasztani. A fıigazgató és gazdasági igazgató kinevezését vagy 
megbízását, valamint felmentését vagy a megbízásának visszavonását a 
középirányító szerv készíti elı és küldi meg jóváhagyásra az egészségügyért 
felelıs miniszternek. A fıigazgatót és a gazdasági igazgatót az egészségügyért 
felelıs miniszter nevezi ki vagy bízza meg, menti fel vagy vonja vissza a 
megbízását, felettük az egyéb munkáltatói jogokat a középirányító szerv 
fıigazgatója gyakorolja.  

A pályáztatásra és foglakoztatásra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 
évi XXXIII. törvény, a Munka Törvénykönyvérıl szóló 1992. évi XXII. 
törvény, illetve a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
egészségügyi intézményekben történı végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) 
Korm. rendelet elıírásai az irányadóak.  

8.    A költségvetési szerv foglalkoztatottjainak foglalkoztatási jogviszonya: 

A költségvetési szerv foglalkoztatottjai 

a)    szabadfoglalkozás keretében, 

b)    egyéni egészségügyi vállalkozóként, 

c)    társas vállalkozás tagjaként, 

d)    közalkalmazotti jogviszonyban, 

e)    munkaviszonyban, 

f)    önkéntes segítıként 

foglalkoztathatóak. 

9.    Záró rendelkezések 

a)    Jelen alapító okirat 2012. január 1-jén lép hatályba. 



b)    Jelen alapító okirat hatálybalépésével egyidejőleg a Csongrád Megyei 
Önkormányzat által – a 123/2010. (VII. 8.) számú határozata alapján – 
kiadott, 2010. július 8. napján kelt alapító okirat hatályát veszti. 

Budapest, 2012. január 25. 

Iktatószám: 2937/2012/JOGI 

Dr. Réthelyi Miklós s. k., 

nemzeti erıforrás miniszter 

 



A Csongrád Megyei Mellkasi Betegségek Szakkórháza alapító okirata egységes 
szerkezetben 

hatályos: 2012.04.25 - 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. §-ában foglaltak végrehajtására, az 
egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetı államtitkár feladat- és hatáskörérıl 
szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 44. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt 
feladatkörömben eljárva, valamint az egészségügyrıl szóló 1997. évi CLIV. törvény 155. § 
(3) és (4) bekezdése, és a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és Szervezetfejlesztési 
Intézetrıl szóló 59/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet 2/A. §-a alapján az alábbi alapító okiratot 
adom ki: 

1.    A költségvetési szerv:  

a)    Neve: Csongrád Megyei Mellkasi Betegségek Szakkórháza 

b)    Székhelye:     6772 Deszk, Alkotmány utca 36. 

c)    Telephelyei:    6722 Szeged, Török u. 3.  

6722 Szeged, Mérey u. 13.  

6800 Hódmezıvásárhely, Dr. Rapcsák András út 52/54. 

d)    Alapítói jogok gyakorlója: 

Nemzeti erıforrás miniszter 

1055 Budapest, Szalay u. 10–14. 

e)    A költségvetési szerv irányító szervének neve és székhelye: 

Nemzeti Erıforrás Minisztérium 

1055 Budapest, Szalay u. 10–14. 

f)    A költségvetési szerv középirányító szervének neve és székhelye: 

Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és Szervezetfejlesztési Intézet 

1125 Budapest, Diós árok 3. 

A középirányító szerv az egészségügyrıl szóló 1997. évi CLIV. törvény szerint 
a miniszter hatáskörébe nem tartozó fenntartói jogokat, valamint a 
Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és Szervezetfejlesztési Intézetrıl 
szóló 59/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet 2/A. §-ában meghatározott jogokat 
gyakorolja. 

2.    A költségvetési szerv mőködési köre:  



Mőködési engedélyében meghatározott ellátási terület. 

3.    A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: 

Önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv. 

4.    A költségvetési szerv közfeladata: 

Az egészségügyrıl szóló 1997. évi CLIV. törvény alapján, ellátási területére 
kiterjedıen a járó- és fekvıbetegek diagnosztikus és terápiás szakorvosi ellátása, 
rehabilitációja és követéses gondozása. 

5.    A költségvetési szerv alaptevékenységének szakágazati száma és megnevezése: 

861000    Fekvıbeteg-ellátás komplex fejlesztési támogatása 

A költségvetési szerv alaptevékenységének államháztartási szakfeladatrend 
szerinti besorolása: 

861001    Fekvıbetegek aktív ellátása 

861002    Fekvıbetegek krónikus ellátása 

861003    Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátására 

862000    Járóbeteg-ellátás, fogorvosi ellátás komplex fejlesztési támogatása 

862211    Járóbeteg gyógyító szakellátása 

862212    Járóbetegek rehabilitációs szakellátása 

862213    Járóbetegek gyógyító gondozása 

869032    Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások 

869043    Fertızı megbetegedések megelızése, járványügyi ellátás 

869044    Nem fertızı megbetegedések megelızése 

869049    Egyéb betegségmegelızés, népegészségügyi ellátás 

869031    Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások 

559099    Egyéb m.n.s szállás-szolgáltatás 

680002    Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

6.    Vállalkozási tevékenysége arányának felsı határa a költségvetési szerv 
kiadásaiban:  



A vállalkozási tevékenység mértéke nem haladhatja meg a költségvetési szerv 
módosított kiadási elıirányzatának 30%-át. 

7.    A költségvetési szerv vezetıjének kinevezési rendje: 

A költségvetési szerv fıigazgatóját és gazdasági igazgatóját pályáztatás útján 
kell kiválasztani. A fıigazgató és gazdasági igazgató kinevezését vagy 
megbízását, valamint felmentését vagy a megbízásának visszavonását a 
középirányító szerv készíti elı és küldi meg jóváhagyásra az egészségügyért 
felelıs miniszternek. A fıigazgatót és a gazdasági igazgatót az egészségügyért 
felelıs miniszter nevezi ki vagy bízza meg, menti fel vagy vonja vissza a 
megbízását, felettük az egyéb munkáltatói jogokat a középirányító szerv 
fıigazgatója gyakorolja.  

A pályáztatásra és foglakoztatásra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 
évi XXXIII. törvény, a Munka Törvénykönyvérıl szóló 1992. évi XXII. 
törvény, illetve a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
egészségügyi intézményekben történı végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) 
Korm. rendelet elıírásai az irányadóak.  

8.    A költségvetési szerv foglalkoztatottjainak foglalkoztatási jogviszonya: 

A költségvetési szerv foglalkoztatottjai 
a)    szabadfoglalkozás keretében, 
b)    egyéni egészségügyi vállalkozóként, 
c)    társas vállalkozás tagjaként, 
d)    közalkalmazotti jogviszonyban, 
e)    munkaviszonyban, 
f)    önkéntes segítıként 

foglalkoztathatóak. 

9.    Záró rendelkezések 

a)    Jelen alapító okirat 2012. január 1-jén lép hatályba. 

b)    Jelen alapító okirat hatálybalépésével egyidejőleg a Csongrád Megyei 
Önkormányzat által – a 157/2009. (IX. 23.) számú határozata alapján – 
kiadott, 2009. szeptember 23. napján kelt alapító okirata hatályát veszti. 

Budapest, 2012. február 20. 

Iktatószóm: 2935/2012/JOGI 

Dr. Réthelyi Miklós s. k., 

nemzeti erıforrás miniszter 

 



A Csongrád Megyei Dr. Bugyi István Kórház alapító okirata egységes szerkezetben 

hatályos: 2012.04.25 - 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. §-ában foglaltak végrehajtására, az 
egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetı államtitkár feladat- és hatáskörérıl 
szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 44. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt 
feladatkörömben eljárva, valamint az egészségügyrıl szóló 1997. évi CLIV. törvény 155. § 
(3) és (4) bekezdése, és a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és Szervezetfejlesztési 
Intézetrıl szóló 59/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet 2/A. §-a alapján az alábbi alapító okiratot 
adom ki: 

1.    A költségvetési szerv:  

a)    Neve: Csongrád Megyei Dr. Bugyi István Kórház 

b)    Székhelye: 6600 Szentes, Sima Ferenc u. 44–58. 

c)    Telephelye: 6600 Szentes, Ady Endre u. 44. 

d)    Alapítói jogok gyakorlója: 

Nemzeti erıforrás miniszter 

1055 Budapest, Szalay u. 10–14. 

e)    A költségvetési szerv irányító szervének neve és székhelye: 

Nemzeti Erıforrás Minisztérium 

1055 Budapest, Szalay u. 10–14. 

f)    A költségvetési szerv középirányító szervének neve és székhelye: 

Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és Szervezetfejlesztési Intézet 

1125 Budapest, Diós árok 3. 

A középirányító szerv az egészségügyrıl szóló 1997. évi CLIV. törvény szerint 
a miniszter hatáskörébe nem tartozó fenntartói jogokat, valamint a 
Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és Szervezetfejlesztési Intézetrıl 
szóló 59/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet 2/A. §-ában meghatározott jogokat 
gyakorolja. 

2.    A költségvetési szerv mőködési köre:  

Mőködési engedélyében meghatározott ellátási terület. 

3.    A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: 



Önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv. 

4.    A költségvetési szerv közfeladata: 

Az egészségügyrıl szóló 1997. évi CLIV. törvény alapján, ellátási területére 
kiterjedıen a járó- és fekvıbetegek diagnosztikus és terápiás szakorvosi ellátása, 
rehabilitációja és követéses gondozása. 

5.    A költségvetési szerv alaptevékenységének szakágazati száma és megnevezése: 

861000    Fekvıbeteg-ellátás 

A költségvetési szerv alaptevékenységének államháztartási szakfeladatrend 
szerinti besorolása: 

861001    Fekvıbetegek aktív ellátása 

861002    Fekvıbetegek krónikus ellátása 

861003    Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátására 

861004    Egészségügyi ápolás bentlakással 

862211    Járóbetegek gyógyító szakellátása 

862212    Járóbetegek rehabilitációs szakellátása 

862213    Járóbetegek gyógyító gondozása 

862214    Járóbetegek egynapos ellátása (pl. mővesekezelés) 

862220    Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás) 

862231    Foglalkozás-egészségügyi alapellátás 

862240    Egyéb, máshová nem sorolt járóbeteg-ellátás 

862303    Fogorvosi ellátás 

869031    Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások 

869032    Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások 

869036    Vér-, szövet-és egyéb kapcsolódó szövetbank 

869037    Fizikoterápiás szolgáltatás 

869049    Egyéb betegségmegelızés, népegészségügyi ellátás 

872005    Pszichiátriai betegek rehabilitációs ellátása 



6.    Vállalkozási tevékenysége arányának felsı határa a költségvetési szerv 
kiadásaiban:  

A vállalkozási tevékenység mértéke nem haladhatja meg a költségvetési szerv 
módosított kiadási elıirányzatának 30%-át. 

7.    A költségvetési szerv vezetıjének kinevezési rendje: 

A költségvetési szerv fıigazgatóját és gazdasági igazgatóját pályáztatás útján 
kell kiválasztani. A fıigazgató és gazdasági igazgató kinevezését vagy 
megbízását, valamint felmentését vagy a megbízásának visszavonását a 
középirányító szerv készíti elı és küldi meg jóváhagyásra az egészségügyért 
felelıs miniszternek. A fıigazgatót és a gazdasági igazgatót az egészségügyért 
felelıs miniszter nevezi ki vagy bízza meg, menti fel vagy vonja vissza a 
megbízását, felettük az egyéb munkáltatói jogokat a középirányító szerv 
fıigazgatója gyakorolja.  

A pályáztatásra és foglakoztatásra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 
évi XXXIII. törvény, a Munka Törvénykönyvérıl szóló 1992. évi XXII. 
törvény, illetve a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
egészségügyi intézményekben történı végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) 
Korm. rendelet elıírásai az irányadóak.  

8.    A költségvetési szerv foglalkoztatottjainak foglalkoztatási jogviszonya: 

A költségvetési szerv foglalkoztatottjai 
a)    szabadfoglalkozás keretében, 
b)    egyéni egészségügyi vállalkozóként, 
c)    társas vállalkozás tagjaként, 
d)    közalkalmazotti jogviszonyban, 
e)    munkaviszonyban, 
f)    önkéntes segítıként 

foglalkoztathatóak. 

9.    Záró rendelkezések 

a)    Jelen alapító okirat 2012. január 1-jén lép hatályba. 

b)    Jelen alapító okirat hatálybalépésével egyidejőleg a Csongrád Megyei 
Önkormányzat által – a 96/2009. (V. 27.) számú határozata alapján – 
kiadott, 2009. május 27. napján kelt alapító okirat hatályát veszti. 

Budapest, 2012. január 25. 

Iktatószám: 2938/2012/JOGI 

Dr. Réthelyi Miklós s. k., 

nemzeti erıforrás miniszter 



A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház alapító okirata 
egységes szerkezetben 

hatályos: 2012.04.25 - 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. §-ában foglaltak végrehajtására, az 
egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetı államtitkár feladat- és hatáskörérıl 
szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 44. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt 
feladatkörömben eljárva, valamint az egészségügyrıl szóló 1997. évi CLIV. törvény 155. § 
(3) és (4) bekezdése, és a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és Szervezetfejlesztési 
Intézetrıl szóló 59/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet 2/A. §-a alapján az alábbi alapító okiratot 
adom ki: 

1.    A költségvetési szerv:  

a)    Neve: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház 

b)    Székhelye:    3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72–76. 

c)    Telephelyei:    3800 Szikszó, Kassai u. 45–49. 

(II. Rákóczi Ferenc Kórházi telephely) 

3800 Szikszó, Szent Anna u. 33. 

3860 Encs, Vasút u. 7. 

3860 Encs, Gagarin u. 3. 

3529 Miskolc, Csabai kapu 42. 

(Szent Ferenc Kórházi telephely) 

3519 Miskolc-Tapolca, Pazár I. sétány 4.  

3400 Mezıkövesd, Fülemüle u. 1. 

(Mozgásszervi Rehabilitációs Központ telephely) 

3741 Izsófalva, Mária táró 13. 

(Pszichiátriai Szakkórházi telephely) 

a miskolci 3086/6 hrsz. Nefrológiai Központ 

3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72–76., hrsz.: 3086/6. 

(a nefrológiai fekvıbeteg-ellátás tekintetében) 

3515 Miskolc, Egyetem út 17. E/4. Kollégium 



(járóbeteg-szakellátások tekintetében) 

3526 Miskolc, Blaskovics u. 2–18. (orvosi lakótelep és 
garázssor) 

3561 Felsızsolca, Rákóczi u. 29.  

(járóbeteg-szakellátások tekintetében) 

d)    Alapítói jogok gyakorlója: 

Nemzeti erıforrás miniszter 

1055 Budapest, Szalay u. 10–14. 

e)    A költségvetési szerv irányító szervének neve és székhelye: 

Nemzeti Erıforrás Minisztérium 

1055 Budapest, Szalay u. 10–14. 

f)    A költségvetési szerv középirányító szervének neve és székhelye: 

Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és Szervezetfejlesztési Intézet 

1125 Budapest, Diós árok 3. 

A középirányító szerv az egészségügyrıl szóló 1997. évi CLIV. törvény szerint 
a miniszter hatáskörébe nem tartozó fenntartói jogokat, valamint a 
Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és Szervezetfejlesztési Intézetrıl 
szóló 59/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet 2/A. §-ában meghatározott jogokat 
gyakorolja. 

2.    A költségvetési szerv mőködési köre:  

Mőködési engedélyében meghatározott ellátási terület. 

3.    A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: 

Önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv. 

4.    A költségvetési szerv közfeladata: 

Az egészségügyrıl szóló 1997. évi CLIV. törvény alapján, ellátási területére 
kiterjedıen a járó- és fekvıbetegek diagnosztikus és terápiás szakorvosi ellátása, 
rehabilitációja és követéses gondozása. 

5.    A költségvetési szerv alaptevékenységének szakágazati száma és megnevezése: 

861000    Fekvıbeteg-ellátás komplex fejlesztési támogatása 



A költségvetési szerv alaptevékenységének államháztartási szakfeladatrend 
szerinti besorolása: 

861001    Fekvıbetegek aktív ellátása 

861002    Fekvıbetegek krónikus ellátása 

861003    Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás 

862211    Járóbetegek gyógyító szakellátása 

862212    Járóbetegek rehabilitációs szakellátása 

862213    Járóbetegek gyógyító gondozása 

862214    Járóbetegek egynapos ellátása (pl. mővesekezelés) 

862220    Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás) 

862231    Foglalkozás-egészségügyi alapellátás 

862232    Foglalkozás-egészségügyi szakellátás 

862303    Fogorvosi szakellátás 

862240    Egyéb máshova nem sorolt járóbeteg ellátás 

869031    Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások 

869032    Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások 

869035    Betegszállítás, valamint orvosi rendelvényre történı halottszállítás 

869036    Vér-, szövet- és egyéb kapcsolódó szövetbank 

869037    Fizikoterápiás szolgáltatás 

869039    Egyéb, máshova nem sorolt kiegészítı egészségügyi szolgáltatás 

869041    Család- és nıvédelmi egészségügyi gondozás 

869042    Ifjúság-egészségügyi gondozás 

869053    Sugár-egészségügyi feladatok 

872005    Pszichiátriai betegek rehabilitációs ellátása 

854211    Felsıfokú szakképzés 

854212    Szakirányú továbbképzés 



855937    M.n.s. egyéb felnıttoktatás 

856099    Egyéb oktatást kiegészítı tevékenység 

6.    Vállalkozási tevékenysége arányának felsı határa a költségvetési szerv 
kiadásaiban:  

A vállalkozási tevékenység mértéke nem haladhatja meg a költségvetési szerv 
módosított kiadási elıirányzatának 33%-át. 

7.    A költségvetési szerv vezetıjének kinevezési rendje: 

A költségvetési szerv fıigazgatóját és gazdasági igazgatóját pályáztatás útján 
kell kiválasztani. A fıigazgató és gazdasági igazgató kinevezését vagy 
megbízását, valamint felmentését vagy a megbízásának visszavonását a 
középirányító szerv készíti elı és küldi meg jóváhagyásra az egészségügyért 
felelıs miniszternek. A fıigazgatót és a gazdasági igazgatót az egészségügyért 
felelıs miniszter nevezi ki vagy bízza meg, menti fel vagy vonja vissza a 
megbízását, felettük az egyéb munkáltatói jogokat a középirányító szerv 
fıigazgatója gyakorolja.  

A pályáztatásra és foglakoztatásra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 
évi XXXIII. törvény, a Munka Törvénykönyvérıl szóló 1992. évi XXII. 
törvény, illetve a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
egészségügyi intézményekben történı végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) 
Korm. rendelet elıírásai az irányadóak.  

8.    A költségvetési szerv foglalkoztatottjainak foglalkoztatási jogviszonya: 

A költségvetési szerv foglalkoztatottjai 

a)    szabadfoglalkozás keretében, 

b)    egyéni egészségügyi vállalkozóként, 

c)    társas vállalkozás tagjaként, 

d)    közalkalmazotti jogviszonyban, 

e)    munkaviszonyban, 

f)    önkéntes segítıként 

foglalkoztathatóak. 

9.    Záró rendelkezések 

a)    Jelen alapító okirat 2012. január 1-jén lép hatályba. 



b)    Jelen alapító okirat hatálybalépésével egyidejőleg a Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megyei Önkormányzat Közgyőlés által – a 22/2011. (III. 31.) számú 
határozata alapján – kiadott, 2011. március 31. napján kelt alapító okirat 
hatályát veszti. 

Budapest, 2012. január 25. 

Iktatószám: 2933/2012/JOGI 

Dr. Réthelyi Miklós s. k., 

nemzeti erıforrás miniszter 

 



A Békés Megyei Pándy Kálmán Kórház alapító okirata egységes szerkezetben 

hatályos: 2012.04.25 - 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. §-ában foglaltak végrehajtására, az 
egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetı államtitkár feladat- és hatáskörérıl 
szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 44. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt 
feladatkörömben eljárva, valamint az egészségügyrıl szóló 1997. évi CLIV. törvény 155. § 
(3) és (4) bekezdése, és a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és Szervezetfejlesztési 
Intézetrıl szóló 59/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet 2/A. §-a alapján az alábbi alapító okiratot 
adom ki: 

1.    A költségvetési szerv:  

a)    Neve: Békés Megyei Pándy Kálmán Kórház  

b)    Székhelye:     5700 Gyula, Semmelweis u. 1. 

c)    Telephelyei:    5700 Gyula, Dob u. 3. 

5700 Gyula, Kárpát u. 11. 

5700 Gyula, Semmelweis u. 6. 

5700 Gyula, Tiborc u. 54. 

5820 Mezıhegyes, Szt. György tér 4–5. 

5520 Szeghalom, Szabolcs vezér u. 9.  

5520 Szeghalom, Ady E. u. 1. 

5700 Gyula, Szentháromság u. 14/B 

5700 Gyula, Várkert 2. 

5700 Gyula, Sitka 1. 

5700 Gyula, Dózsa Gy. u. 7. 

5700 Gyula, Kálvin u. 49/2. 

5700 Gyula, Mágocsi köz 3. 

5700 Gyula, Szt. István út. 36. 

5700 Gyula, Városház u. 21. 

5700 Gyula, Szt. István út 34.  



5742 Elek, Szt. István u. 4–6. 

5742 Elek, Szt. István u. 2. 

5742 Elek, Szt. István u. 10. 

5742 Elek, Kossuth u. 6. 

5742 Elek, Szt. István u. 30/A 

5742 Elek, Lökösházi u. 3. 

5700 Gyula, Kétegyházi út 2. 

5700 Gyula, Szabadkai út 2. 

5700 Gyula, Szt. István út 69. 

5700 Gyula, Karácsony J. u. 13. 

5700 Gyula, Béke sgt. 14. 

5700 Gyula, Béke sgt. 16.  

5700 Gyula, Szt. István út 38. 

5600 Békéscsaba, Degré u. 59. 

5700 Gyula, Petıfi tér 2. 

5510 Dévaványa, Széchenyi u. 25.  

5510 Dévaványa, Mátyás u. 1. 

5741 Kétegyháza, Gyulai út 6. 

d)    Alapítói jogok gyakorlója: 

Nemzeti erıforrás miniszter 

1055 Budapest, Szalay u. 10–14. 

e)    A költségvetési szerv irányító szervének neve és székhelye: 

Nemzeti Erıforrás Minisztérium 

1055 Budapest, Szalay u. 10–14. 

f)    A költségvetési szerv középirányító szervének neve és székhelye: 



Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és Szervezetfejlesztési Intézet 

1125 Budapest, Diós árok 3. 

A középirányító szerv az egészségügyrıl szóló 1997. évi CLIV. törvény szerint 
a miniszter hatáskörébe nem tartozó fenntartói jogokat, valamint a 
Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és Szervezetfejlesztési Intézetrıl 
szóló 59/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet 2/A. §-ában meghatározott jogokat 
gyakorolja. 

2.    A költségvetési szerv mőködési köre:  

Mőködési engedélyében meghatározott ellátási terület. 

3.    A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: 

Önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv. 

4.    A költségvetési szerv közfeladata: 

Az egészségügyrıl szóló 1997. évi CLIV. törvény alapján, ellátási területére 
kiterjedıen a járó- és fekvıbetegek diagnosztikus és terápiás szakorvosi ellátása, 
rehabilitációja és követéses gondozása. 

5.    A költségvetési szerv alaptevékenységének szakágazati száma és megnevezése: 

861000    Fekvıbeteg-ellátás  

A költségvetési szerv alaptevékenységének államháztartási szakfeladatrend 
szerinti besorolása: 

861001    Fekvıbetegek aktív ellátása  

861002    Fekvıbetegek krónikus ellátása  

861003    Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás  

862211    Járóbetegek gyógyító szakellátása  

862213    Járóbetegek gyógyító gondozása  

862232    Foglalkozás-egészségügyi szakellátás  

862303    Fogorvosi szakellátás  

869020    Otthoni (egészségügyi) szakápolás  

869035    Betegszállítás, valamint orvosi rendelvényre történı halottszállítás  



853224    Szakképesítés megszerzésére felkészítı szakmai gyakorlati 
felnıttoktatás  

855932    Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás  

552001    Üdülıi szálláshely szolgáltatás 

559099    Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás  

680002    Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése  

721921    Orvostudományi alapkutatás  

721922    Orvostudományi alkalmazott kutatás  

721923    Orvostudományi kísérleti fejlesztés  

960100    Textil, szırme mosatása, tisztítása  

562920    Egyéb vendéglátás  

812000    Takarítás  

869045    Kábítószer-megelızés programjai, tevékenységei 

869046    Szenvedélybetegségek (kivéve: kábítószer) megelızésének 
programjai, tevékenységei 

869047    Komplex egészségfejlesztı, prevenciós programok 

6.    Vállalkozási tevékenysége arányának felsı határa a költségvetési szerv 
kiadásaiban:  

A vállalkozási tevékenység mértéke nem haladhatja meg a költségvetési szerv 
módosított kiadási elıirányzatának 30%-át. 

7.    A költségvetési szerv vezetıjének kinevezési rendje: 

A költségvetési szerv fıigazgatóját és gazdasági igazgatóját pályáztatás útján 
kell kiválasztani. A fıigazgató és gazdasági igazgató kinevezését vagy 
megbízását, valamint felmentését vagy a megbízásának visszavonását a 
középirányító szerv készíti elı és küldi meg jóváhagyásra az egészségügyért 
felelıs miniszternek. A fıigazgatót és a gazdasági igazgatót az egészségügyért 
felelıs miniszter nevezi ki vagy bízza meg, menti fel vagy vonja vissza a 
megbízását, felettük az egyéb munkáltatói jogokat a középirányító szerv 
fıigazgatója gyakorolja.  

A pályáztatásra és foglakoztatásra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 
évi XXXIII. törvény, a Munka Törvénykönyvérıl szóló 1992. évi XXII. 
törvény, illetve a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 



egészségügyi intézményekben történı végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) 
Korm. rendelet elıírásai az irányadóak.  

8.    A költségvetési szerv foglalkoztatottjainak foglalkoztatási jogviszonya: 

A költségvetési szerv foglalkoztatottjai 

a)    szabadfoglalkozás keretében, 

b)    egyéni egészségügyi vállalkozóként, 

c)    társas vállalkozás tagjaként, 

d)    közalkalmazotti jogviszonyban, 

e)    munkaviszonyban, 

f)    önkéntes segítıként 

foglalkoztathatóak. 

9.    Záró rendelkezések 

a)    Jelen alapító okirat 2012. január 1-jén lép hatályba. 

b)    Jelen alapító okirat hatálybalépésével egyidejőleg a Békés Megye 
Képviselı-testülete által – a 227/2011. (X. 14.) számú határozata alapján – 
kiadott, 2011. október 14. napján kelt alapító okirat hatályát veszti. 

Budapest, 2012. január 25. 

Iktatószám: 2932/2012/JOGI 

Dr. Réthelyi Miklós s. k., 

nemzeti erıforrás miniszter 

 



A Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelıintézet alapító okirata egységes szerkezetben 

hatályos: 2012.04.25 - 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. §-ában foglaltak végrehajtására, az egyes 
miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetı államtitkár feladat- és hatáskörérıl szóló 212/2010. 
(VII. 1.) Korm. rendelet 44. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt feladatkörömben eljárva, valamint az 
egészségügyrıl szóló 1997. évi CLIV. törvény 155. § (3) és (4) bekezdése, és a Gyógyszerészeti és 
Egészségügyi Minıség- és Szervezetfejlesztési Intézetrıl szóló 59/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet 2/A. §-a 
alapján az alábbi alapító okiratot adom ki: 

1.    A költségvetési szerv:  

a)    Neve: Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelıintézet 

b)    Székhelye:     1106 Budapest, Maglódi út 89–91.  

c)    Telephelyei:    1102 Budapest, Körösi Cs. u. 24–26.  

1106 Budapest, Méhes u. 4.  

1106 Budapest, Maglódi u. 101. 

1108 Budapest, Sibrik Miklós út 94.  

1101 Budapest, Kıbányai u. 45/C 

1101 Budapest, Liget u. 10.  

1173 Budapest, Ferihegyi u. 95.  

1173 Budapest, Pesti u. 107. 

1173 Budapest, Pesti út 80. 

1173 Budapest, Egészségház u. 40.  

1171 Budapest, Péceli u. 119.  

1108 Budapest, Újhegyi sétány 13–15.  

1173 Budapest, Újlak utca 11–13.  

1107 Budapest, Rákász utca 13.  

1103 Budapest, Alkér utca 31. fszt. 3.  

1105 Budapest, Gergely utca 1. fszt. 2.  

1102 Budapest, Liget tér 2. III. emelet 10.  



1156 Budapest, Páskomliget utca 51. IX. em. 37.  

d)    Alapítói jogok gyakorlója: 

Nemzeti erıforrás miniszter 

1055 Budapest, Szalay u. 10–14. 

e)    A költségvetési szerv irányító szervének neve és székhelye: 

Nemzeti Erıforrás Minisztérium 

1055 Budapest, Szalay u. 10–14. 

f)    A költségvetési szerv középirányító szervének neve és székhelye: 

Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és Szervezetfejlesztési Intézet 

1125 Budapest, Diós árok 3. 

A középirányító szerv az egészségügyrıl szóló 1997. évi CLIV. törvény szerint a miniszter 
hatáskörébe nem tartozó fenntartói jogokat, valamint a Gyógyszerészeti és Egészségügyi 
Minıség- és Szervezetfejlesztési Intézetrıl szóló 59/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet 2/A. §-
ában meghatározott jogokat gyakorolja. 

2.    A költségvetési szerv mőködési köre:  

Mőködési engedélyében meghatározott ellátási terület. 

3.    A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: 

Önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv. 

4.    A költségvetési szerv közfeladata: 

Az egészségügyrıl szóló 1997. évi CLIV. törvény alapján, ellátási területére kiterjedıen a 
járó- és fekvıbetegek diagnosztikus és terápiás szakorvosi ellátása, rehabilitációja és 
követéses gondozása. 

5.    A költségvetési szerv alaptevékenységének szakágazati száma és megnevezése: 

861000    Fekvıbeteg-ellátás  

A költségvetési szerv alaptevékenységének államháztartási szakfeladatrend szerinti 
besorolása: 

861001    Fekvıbetegek aktív ellátása  

861002    Fekvıbetegek krónikus ellátása  



861003    Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás  

861004    Egészségügyi ápolás bentlakással  

862211    Járóbetegek gyógyító szakellátása  

862212    Járóbetegek rehabilitációs szakellátása  

862213    Járóbetegek gyógyító gondozása  

862214    Járóbetegek egynapos ellátása  

862220    Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)  

862231    Foglalkozás-egészségügyi alapellátás  

862232    Foglalkozás-egészségügyi szakellátás  

869031    Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások  

869032    Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások  

869033    Paramedikális szolgáltatás, természetgyógyászat  

869035    Betegszállítás, valamint orvosi rendelvényre történı halottszállítás  

869037    Fizikoterápiás szolgáltatás  

869039    Egyéb, máshová nem sorolt kiegészítı egészségügyi szolgáltatás  

869044    Nem fertızı megbetegedések megelızése  

869049    Egyéb betegségmegelızés, népegészségügyi ellátás  

869060    Élelmezés- és táplálkozás-egészségügyi felügyelet, ellenırzés, tanácsadás  

562917    Munkahelyi étkeztetés  

559099    Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás  

6.    Vállalkozási tevékenysége arányának felsı határa a költségvetési szerv kiadásaiban:  

A vállalkozási tevékenység mértéke nem haladhatja meg a költségvetési szerv módosított 
kiadási elıirányzatának 30%-át. 

7.    A költségvetési szerv vezetıjének kinevezési rendje: 

A költségvetési szerv fıigazgatóját és gazdasági igazgatóját pályáztatás útján kell 
kiválasztani. A fıigazgató és gazdasági igazgató kinevezését vagy megbízását, valamint 
felmentését vagy a megbízásának visszavonását a középirányító szerv készíti elı és küldi 



meg jóváhagyásra az egészségügyért felelıs miniszternek. A fıigazgatót és a gazdasági 
igazgatót az egészségügyért felelıs miniszter nevezi ki vagy bízza meg, menti fel vagy vonja 
vissza a megbízását, felettük az egyéb munkáltatói jogokat a középirányító szerv 
fıigazgatója gyakorolja.  

A pályáztatásra és foglakoztatásra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény, a Munka Törvénykönyvérıl szóló 1992. évi XXII. törvény, illetve a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi 
intézményekben történı végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet elıírásai 
az irányadóak.  

8.    A költségvetési szerv foglalkoztatottjainak foglalkoztatási jogviszonya: 

A költségvetési szerv foglalkoztatottjai 

a)    szabadfoglalkozás keretében, 

b)    egyéni egészségügyi vállalkozóként, 

c)    társas vállalkozás tagjaként, 

d)    közalkalmazotti jogviszonyban, 

e)    munkaviszonyban, 

f)    önkéntes segítıként 

foglalkoztathatóak. 

9.    Záró rendelkezések 

a)    Jelen alapító okirat 2012. január 1-jén lép hatályba. 

b)    Jelen alapító okirat hatálybalépésével egyidejőleg a Fıvárosi Közgyőlés által – a 
28/2010. (I. 28.) számú határozata alapján – kiadott, 2010. március 8. napján kelt 
alapító okirata hatályát veszti. 

Budapest, 2012. február 20. 

Iktatószám: 2450/2012/JOGI 

Dr. Réthelyi Miklós s. k., 

nemzeti erıforrás miniszter 

 



A Bács-Kiskun Megyei Kórház a Szegedi Orvostudományi Egyetem Általános 
Orvostudományi Kar Oktató Kórháza alapító okirata egységes szerkezetben 

hatályos: 2012.04.25 - 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. §-ában foglaltak végrehajtására, az 
egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetı államtitkár feladat- és hatáskörérıl 
szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 44. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt 
feladatkörömben eljárva, valamint az egészségügyrıl szóló 1997. évi CLIV. törvény 155. § 
(3) és (4) bekezdése, és a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és Szervezetfejlesztési 
Intézetrıl szóló 59/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet 2/A. §-a alapján az alábbi alapító okiratot 
adom ki: 

1.    A költségvetési szerv:  

a)    Neve: Bács-Kiskun Megyei Kórház a Szegedi Orvostudományi Egyetem 
Általános Orvostudományi Kar Oktató Kórháza 

b)    Székhelye: 6000 Kecskemét, Nyíri út 38.  

c)    Telephelyei:    6000 Kecskemét, Izsáki út 5. 

6000 Kecskemét, Csabai Géza krt. 

6000 Kecskemét, Piaristák tere 7. 

d)    Alapítói jogok gyakorlója: 

Nemzeti erıforrás miniszter 

1055 Budapest, Szalay u. 10–14. 

e)    A költségvetési szerv irányító szervének neve és székhelye: 

Nemzeti Erıforrás Minisztérium 

1055 Budapest, Szalay u. 10–14. 

f)    A költségvetési szerv középirányító szervének neve és székhelye: 

Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és Szervezetfejlesztési Intézet 

1125 Budapest, Diós árok 3. 

A középirányító szerv az egészségügyrıl szóló 1997. évi CLIV. törvény szerint 
a miniszter hatáskörébe nem tartozó fenntartói jogokat, valamint a 
Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és Szervezetfejlesztési Intézetrıl 
szóló 59/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet 2/A. §-ában meghatározott jogokat 
gyakorolja. 



2.    A költségvetési szerv mőködési köre:  

Mőködési engedélyében meghatározott ellátási terület. 

3.    A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: 

Önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv. 

4.    A költségvetési szerv közfeladata: 

Az egészségügyrıl szóló 1997. évi CLIV. törvény alapján, ellátási területére 
kiterjedıen a járó- és fekvıbetegek diagnosztikus és terápiás szakorvosi ellátása, 
rehabilitációja és követéses gondozása. 

5.    A költségvetési szerv alaptevékenységének szakágazati száma és megnevezése: 

861000    Fekvıbeteg-ellátás  

A költségvetési szerv alaptevékenységének államháztartási szakfeladatrend 
szerinti besorolása: 

861001    Fekvıbetegek aktív ellátása 

861002    Fekvıbetegek krónikus ellátása 

861003    Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás 

862211    Járóbetegek gyógyító szakellátása 

862212    Járóbetegek rehabilitációs szakellátása 

862213    Járóbetegek gyógyító gondozása 

852214    Járóbetegek egynapos ellátása (pl. mővesekezelés) 

862220    Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás) 

862231    Foglalkozás-egészségügyi alapellátás 

862232    Foglalkozás-egészségügyi szakellátás 

862240    Egyéb, máshová nem sorolt járóbeteg ellátás 

862301    Fogorvosi alapellátás 

862303    Fogorvosi szakellátás 

861004    Egészségügyi ápolás bentlakással 

861005    Bentlakásos hospice ellátás 



869020    Otthoni (egészségügyi) szakápolás 

869011    Hatósági eljárás érdekében vagy más, jogszabályban elıírt okból 
kötelezıen végzett egészségügyi szakértıi tevékenység 

869039    Egyéb, máshova nem sorolt kiegészítı egészségügyi szolgáltatás 

493909    M.s.n. egyéb szárazföldi személyszállítás 

494000    Közúti áruszállítás, költöztetés 

559099    Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás 

562917    Munkahelyi étkeztetés 

562920    Egyéb vendéglátás 

680001    Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

680002    Nem lakóingatlan bérbeadása 

823000    Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése 

855932    Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás 

855935    Szakmai továbbképzések 

960100    Textil, szırme mosása, tisztítása 

6.    Vállalkozási tevékenysége arányának felsı határa a költségvetési szerv 
kiadásaiban:  

A vállalkozási tevékenység mértéke nem haladhatja meg a költségvetési szerv 
módosított kiadási elıirányzatának 30%-át. 

7.    A költségvetési szerv vezetıjének kinevezési rendje: 

A költségvetési szerv fıigazgatóját és gazdasági igazgatóját pályáztatás útján 
kell kiválasztani. A fıigazgató és gazdasági igazgató kinevezését vagy 
megbízását, valamint felmentését vagy a megbízásának visszavonását a 
középirányító szerv készíti elı és küldi meg jóváhagyásra az egészségügyért 
felelıs miniszternek. A fıigazgatót és a gazdasági igazgatót az egészségügyért 
felelıs miniszter nevezi ki vagy bízza meg, menti fel vagy vonja vissza a 
megbízását, felettük az egyéb munkáltatói jogokat a középirányító szerv 
fıigazgatója gyakorolja.  

A pályáztatásra és foglakoztatásra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 
évi XXXIII. törvény, a Munka Törvénykönyvérıl szóló 1992. évi XXII. 
törvény, illetve a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 



egészségügyi intézményekben történı végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) 
Korm. rendelet elıírásai az irányadóak.  

8.    A költségvetési szerv foglalkoztatottjainak foglalkoztatási jogviszonya: 

A költségvetési szerv foglalkoztatottjai 

a)    szabadfoglalkozás keretében, 

b)    egyéni egészségügyi vállalkozóként, 

c)    társas vállalkozás tagjaként, 

d)    közalkalmazotti jogviszonyban, 

e)    munkaviszonyban, 

f)    önkéntes segítıként 

foglalkoztathatóak. 

9.    Záró rendelkezések 

a)    Jelen alapító okirat 2012. január 1-jén lép hatályba. 

b)    Jelen alapító okirat hatálybalépésével egyidejőleg a Bács-Kiskun Megyei 
Önkormányzat képviselıtestülete által – a 147/2011. (VIII. 12.) számú 
határozata alapján – kiadott, 2011.augusztus 12. napján kelt alapító okirat 
hatályát veszti. 

Budapest, 2012. január 25. 

Iktatószám: 3417/2012/JOGI 

Dr. Réthelyi Miklós s. k., 

nemzeti erıforrás miniszter 

 



A Zala Megyei Kórház alapító okirata egységes szerkezetben 

hatályos: 2012.04.25 - 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. §-ában foglaltak végrehajtására, az 
egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetı államtitkár feladat- és hatáskörérıl 
szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 44. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt 
feladatkörömben eljárva, valamint az egészségügyrıl szóló 1997. évi CLIV. törvény 155. § 
(3) és (4) bekezdése, és a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és Szervezetfejlesztési 
Intézetrıl szóló 59/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet 2/A. §-a alapján az alábbi alapító okiratot 
adom ki: 

1.    A költségvetési szerv:  

a)    Neve: Zala Megyei Kórház 

b)    Székhelye:     8900 Zalaegerszeg, Zrínyi M. u. 1. 

c)    Telephelyei:    8900 Zalaegerszeg-Pózva, Külsıkórház út 1. 

8900 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos út 46–48. 

8749 Zalakaros, Petıfi Sándor út 19. 

d)    Alapítói jogok gyakorlója: 

Nemzeti erıforrás miniszter 

1055 Budapest, Szalay u. 10–14. 

e)    A költségvetési szerv irányító szervének neve és székhelye: 

Nemzeti Erıforrás Minisztérium 

1055 Budapest, Szalay u. 10–14. 

f)    A költségvetési szerv középirányító szervének neve és székhelye: 

Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és Szervezetfejlesztési Intézet 

1125 Budapest, Diós árok 3. 

A középirányító szerv az egészségügyrıl szóló 1997. évi CLIV. törvény szerint 
a miniszter hatáskörébe nem tartozó fenntartói jogokat, valamint a 
Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és Szervezetfejlesztési Intézetrıl 
szóló 59/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet 2/A. §-ában meghatározott jogokat 
gyakorolja. 

2.    A költségvetési szerv mőködési köre:  



Mőködési engedélyében meghatározott ellátási terület. 

3.    A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: 

Önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv. 

4.    A költségvetési szerv közfeladata: 

Az egészségügyrıl szóló 1997. évi CLIV. törvény alapján, ellátási területére 
kiterjedıen a járó- és fekvıbetegek diagnosztikus és terápiás szakorvosi ellátása, 
rehabilitációja és követéses gondozása. 

5.    A költségvetési szerv alaptevékenységének szakágazati száma és megnevezése: 

861000    Fekvıbeteg-ellátás  

A költségvetési szerv alaptevékenységének államháztartási szakfeladatrend 
szerinti besorolása: 

861001    Fekvıbetegek aktív ellátása  

861002    Fekvıbetegek krónikus ellátása  

861003    Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás  

861004    Egészségügyi ápolás bentlakással 

862211    Járóbetegek gyógyító szakellátása  

862213    Járóbetegek gyógyító gondozása  

862214    Járóbetegek egynapos ellátása (pl. mővesekezelés) 

862220    Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás) 

862231    Foglalkozás-egészségügyi alapellátás 

862232    Foglalkozás-egészségügyi szakellátás 

862240    Egyéb, máshová nem sorolt járóbeteg-ellátás 

862303    Fogorvosi szakellátás 

869031    Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások  

869032    Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások  

869035    Betegszállítás, valamint orvosi rendelvényre történı halottszállítás 

869041    Család- és nıvédelmi egészségügyi gondozás 



552001    Üdülıi szálláshely-szolgáltatás 

559099    Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás  

562917    Munkahelyi étkeztetés 

562920    Egyéb vendéglátás  

680001    Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

680002    Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

960100    Textil, szırme mosása, tisztítása 

6.    Vállalkozási tevékenysége arányának felsı határa a költségvetési szerv 
kiadásaiban:  

A vállalkozási tevékenység mértéke nem haladhatja meg a költségvetési szerv 
módosított kiadási elıirányzatának 30%-át. 

7.    A költségvetési szerv vezetıjének kinevezési rendje: 

A költségvetési szerv fıigazgatóját és gazdasági igazgatóját pályáztatás útján 
kell kiválasztani. A fıigazgató és gazdasági igazgató kinevezését vagy 
megbízását, valamint felmentését vagy a megbízásának visszavonását a 
középirányító szerv készíti elı és küldi meg jóváhagyásra az egészségügyért 
felelıs miniszternek. A fıigazgatót és a gazdasági igazgatót az egészségügyért 
felelıs miniszter nevezi ki vagy bízza meg, menti fel vagy vonja vissza a 
megbízását, felettük az egyéb munkáltatói jogokat a középirányító szerv 
fıigazgatója gyakorolja.  

A pályáztatásra és foglakoztatásra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 
évi XXXIII. törvény, a Munka Törvénykönyvérıl szóló 1992. évi XXII. 
törvény, illetve a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
egészségügyi intézményekben történı végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) 
Korm. rendelet elıírásai az irányadóak.  

8.    A költségvetési szerv foglalkoztatottjainak foglalkoztatási jogviszonya: 

A költségvetési szerv foglalkoztatottjai 

a)    szabadfoglalkozás keretében, 

b)    egyéni egészségügyi vállalkozóként, 

c)    társas vállalkozás tagjaként, 

d)    közalkalmazotti jogviszonyban, 

e)    munkaviszonyban, 



f)    önkéntes segítıként 

foglalkoztathatóak. 

9.    Záró rendelkezések 

a)    Jelen alapító okirat 2012. január 1-jén lép hatályba. 

b)    Jelen alapító okirat hatálybalépésével egyidejőleg a Zala Megyei 
Közgyőlés által – a 35/2011. (IV. 28.) számú határozata alapján – kiadott, 
2011. április 28. napján kelt alapító okirata hatályát veszti. 

Budapest, 2012. január 25. 

Iktatószám: 2954/2012/JOGI 

Dr. Réthelyi Miklós s. k., 

nemzeti erıforrás miniszter 

 

 


