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Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 95. § (1) és (2) bekezdése alapján – 
az államháztartásért felelıs miniszterrel egyetértésben – az Észak-alföldi Regionális 
Egészségbiztosítási Pénztár különválással megszüntetésre kerül 2010. december 31-én. 
 
1. A megszőnı társadalombiztosítási költségvetési szerv: 
1.1. Elnevezése: Észak-alföldi Regionális Egészségbiztosítási Pénztár 
1.2. A szerv rövidített neve: ÉAREP 
1.3. Székhelye: 5000 Szolnok, Mikszáth Kálmán utca 3–5. 
1.4. Alapításának dátuma: 2003. január 1. 
1.5. Mőködésérıl rendelkezı jogszabály: az Országos Egészségbiztosítási Pénztárról szóló 
317/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 
1.6. Illetékességi területe: Hajdú-Bihar megye, Jász-Nagykun-Szolnok megye és Szabolcs-
Szatmár-Bereg megye 
1.7. Irányító szerve: 
Alapítói jogok tekintetében: Magyar Köztársaság Kormánya (1055 Budapest, Kossuth tér 1–
3.) 
Egyéb irányítói jogok tekintetében: Országos Egészségbiztosítási Pénztár Központi Szerve 
(1139 Budapest, Váci út 73/A) 
1.8. A költségvetési szerv besorolása a gazdálkodási jogkör gyakorlása alapján: önállóan 
mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv 
 
2. A társadalombiztosítási költségvetési szerv megszőnésének idıpontja: 
2010. december 31. 
 
3. A társadalombiztosítási költségvetési szerv megszüntetésérıl rendelkezı jogszabály, a 
megszüntetés oka és módja: 
A területi államigazgatási szervezetrendszer átalakítását megalapozó intézkedésekrıl szóló 
1191/2010. (IX. 14.) Korm. határozat 3. pontjában felsorolt területi államigazgatási szervek 
integrációját részletezı, a fıvárosi és megyei kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII. 21.) 
Korm. rendeletben szabályozottaknak megfelelıen az Észak-alföldi Regionális 
Egészségbiztosítási Pénztár különválással szőnik meg. 
 
4. A társadalombiztosítási megszüntetett költségvetési szerv jogszabályban meghatározott 
közfeladata, a közfeladat ellátásának jövıbeni módja: 
4.1. Az Észak-alföldi Regionális Egészségbiztosítási Pénztár jogszabályban meghatározott 
közfeladata: 
4.1.1. ellátja 
a) a saját költségvetésére vonatkozóan a tervezéssel, gazdálkodással, beszámolással, valamint 
az adatszolgáltatással, 
b) a visszafizetési és megtérítési kötelezettséggel összefüggı eljárásokkal, 
c) a foglalkoztató, valamint a kifizetıhely ellenırzésével, 
d) az egyedi engedélyezési, méltányossági eljárásokkal, 
e) a pénzbeli ellátásokkal, valamint a baleseti ellátásokkal, az utazási költségtérítéssel, 
f) az egészségbiztosítási nyilvántartások vezetésével, 



g) a TAJ-számot igazoló hatósági igazolvány, a nemzetközi egyezmények, illetve a szociális 
biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra és családtagjaikra 
történı alkalmazásáról szóló, 1971. június 14-i 1408/71/EGK tanácsi rendelet szerinti 
formanyomtatvány, továbbá az Európai Egészségbiztosítási Kártya kibocsátásával 
kapcsolatosan a hatáskörébe tartozó feladatokat. 
4.1.2. Szerzıdést köt 
a) az egészségügyi szolgáltatások finanszírozására, 
b) gyógyszer, gyógyászati segédeszköz kiszolgáltatására, gyógyászati ellátás, nyújtására és az 
ehhez kapcsolódó ártámogatás elszámolására, folyósítására, 
c) a nem finanszírozott egészségügyi szolgáltató orvosával gyógyszer, gyógyászati 
segédeszköz, gyógyászati ellátás támogatással történı rendelésére, 
d) az orvossal gyógyszer, gyógyászati segédeszköz saját maga vagy a Polgári Törvénykönyv 
szerinti hozzátartozója részére (pro família) támogatással történı rendelésére. 
4.1.3. Ellenırzi a 4.1.2. pont szerinti szerzıdések teljesítését. 
 
5. A jogutód költségvetési szerv: 
5.1. Hajdú-Bihar megye illetékességi terület tekintetében: 
Neve: Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal 
Székhelye: 4024 Debrecen, Piac utca 54. 
5.2. Jász-Nagykun-Szolnok megye illetékességi terület tekintetében: 
Neve: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 
Székhelye: 5000 Szolnok, Kossuth Lajos u. 2. 
5.3. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye illetékességi terület tekintetében: 
Neve: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal 
Székhelye: 4400 Nyíregyháza, Hısök tere 5. 
5.4. A megszőnı költségvetési szerv azon közfeladatait és alaptevékenységi feladatait, melyek 
nem kerülnek átadásra a Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok és Szabolcs-Szatmár-Bereg 
Megyei Kormányhivatalnak, a továbbiakban az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (1139 
Budapest, Váci út 73/A) látja el. A feladatellátáshoz kapcsolódóan a feladatot ellátó 
foglalkoztatottak is az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (1139 Budapest, Váci út 73/A) 
állományába kerülnek 2011. január 1-jétıl. 
 
6. A költségvetési szerv jogutódlása: 
6.1. A jogutódlással kapcsolatos feladatok átrendezésérıl, valamint az ehhez kapcsolódó 
vagyon-, létszám- és forrásátcsoportosításról többoldalú “feladat átadás-átvételi 
megállapodást” (a továbbiakban: Megállapodás) kell készíteni 2010. december 28-ig. Ennek 
során a jogok és kötelezettségek, különösen a létszám-, a vagyon-, a szerzıdés- és 
kötelezettségállományt illetıen a 2010. november 30-i állapotot kell figyelembe venni. A 
megszőnı szerv vagyonkezelésében lévı ingó vagyon a feladatellátás körében az 5. pontban 
megjelölt szervek részére – a vagyon könyv szerinti értéken, a Megállapodásban rögzített 
ütem szerint – térítésmentesen kerül átadásra. 
6.2. A Megállapodásban rögzítettek szerint a vagyoni jogok és kötelezettségek, valamint az 
eszközállomány tekintetében a megszőnı szerv jogutódja azon, az 5. pontban felsorolt 
szervek, amelyek az adott feladatot ellátják. A megszőnı szerv használatában álló ingatlan az 
Egészségbiztosítási Alap vagyonába tartozik, melynek vagyonkezelıje az Országos 
Egészségbiztosítási Pénztár. A jogutódlás a Megállapodásban rögzített ingatlan 
üzemeltetésére, felújítására, beruházására terjed ki, nem érinti az ingatlan feletti tulajdonosi 
jogok gyakorlójának és ingatlan-nyilvántartásban bejegyzett vagyonkezelıjének jogkörét. 
6.3. Az Észak-alföldi Regionális Egészségbiztosítási Pénztár által foglalkoztatott, kormány-
tisztviselıi jogviszonyban, illetve egyéb, foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban álló 



személyek a feladatot ellátó jogutód szervnél, munkáltatói jogutódlással kerülnek 
továbbfoglalkoztatásra a következık szerint. A Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok és 
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatalok jogutódok az Észak-alföldi Regionális 
Egészségbiztosítási Pénztár alkalmazásában állók feletti munkáltatói jogok gyakorlása és 
kötelezettségek teljesítése, valamint kormány-tisztviselıi jogviszonyuk, illetve 
munkaviszonyuk fennállása tekintetében. 
Az Észak-alföldi Regionális Egészségbiztosítási Pénztár megszőnése során a szerv 391 
álláshelyébıl 
6.3.1. a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatalhoz kerül: 88 álláshely 
6.3.2. a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatalhoz kerül: 73 álláshely 
6.3.3. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatalhoz kerül: 95 álláshely 
6.3.4. az Országos Egészségbiztosítási Pénztárba kerül: 135 álláshely 
6.4. Az Észak-alföldi Regionális Egészségbiztosítási Pénztár a fıvárosi és megyei 
kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet kihirdetését követıen a 
megszőnés napjáig a közigazgatás-szervezésért felelıs miniszter hozzájárulása nélkül nem 
vállalhat beruházást, felújítást érintıen új kötelezettséget, valamint foglalkoztatásra irányuló 
új jogviszonyt nem létesíthet. Az Észak-alföldi Regionális Egészségbiztosítási Pénztár a napi 
üzemi mőködéshez elengedhetetlenül szükséges kötelezettséget 2010. december 23-ig 
vállalhat a 2011. június 30-ig átnyúló idıszakot érintıen. 
 
Budapest, 2010. december 23. 
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Dr. Réthelyi Miklós s. k., 
nemzeti erıforrás miniszter 

 
 

 


