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36/2020. (X. 16.) EMMI rendelet 

a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet 

módosításáról 

Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 18. § (2) bekezdés g) pontjában kapott 

felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. 

rendelet 92. § (1) bekezdés 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket 

rendelem el: 

1. § A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet 

(a továbbiakban: R.) 14. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

„(2) A beérkezett pályázatok alapján a megyei szakmai vezető személyére az ÁEEK főigazgatója által 

delegált 1 főből, az ÁEEK-ban működő alapellátási módszertani feladatokat ellátó vezetőből, valamint 

a szakterület szerint érintett egészségügyi szakmai kollégiumi tagozat által delegált 1 főből álló 

bizottság tesz javaslatot az egészségügyért felelős miniszter részére. A bíráló bizottság a javaslat 

előkészítése során vizsgálja, hogy a pályázó megfelel-e az e rendeletben meghatározott 

követelményeknek. A beérkezett pályázatokról a bírálatot megelőzően a Magyar Orvosi Kamara 

illetékes területi szerve véleményt nyilvánít, amelyet a bíráló bizottság a javaslat kialakítása során 

figyelembe vesz. 

(3) A pályázati feltételeknek leginkább megfelelő pályázóval az egészségügyért felelős miniszter 

megyei szakmai vezetői feladatokra 3 év időtartamra megbízási szerződést köt. Ha a megbízatása 

annak lejárta előtt megszűnik, új megyei szakmai vezetőt kell megbízni. A megyei szakmai vezető 

ismételten megbízható.” 

2. § Az R. 15. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

„(3) A beérkezett pályázatok alapján az országos szakmai vezető személyére az ÁEEK főigazgatója 

által delegált 1 főből, az ÁEEK-ban működő alapellátási módszertani feladatokat ellátó vezetőből, 

valamint a szakterület szerint érintett egészségügyi szakmai kollégiumi tagozat által delegált 1 főből 

álló bizottság tesz javaslatot az egészségügyért felelős miniszter részére. A bíráló bizottság a javaslat 

előkészítése során vizsgálja, hogy a pályázó megfelel-e az e rendeletben meghatározott 

követelményeknek. A beérkezett pályázatokról a bírálatot megelőzően a Magyar Orvosi Kamara 

véleményt nyilvánít, amelyet a bíráló bizottság a javaslat kialakítása során figyelembe vesz. 

(4) A pályázati feltételeknek leginkább megfelelő pályázóval az egészségügyért felelős miniszter 

országos szakmai vezetői feladatokra 3 év időtartamra megbízási szerződést köt.” 

3. § Az R. 

a) 14. § (1) bekezdésében az „Az ÁEEK” szövegrész helyébe az „Az egészségügyért felelős miniszter” 

szöveg, 



b) 15. § (9) bekezdésében az „az ÁEEK főigazgatója” szövegrész helyébe az „az egészségügyért felelős 

miniszter az ÁEEK főigazgatójának javaslatára” szöveg 

lép. 

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba. 

 


