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Az ellenőrzés alapja 

 2016. évi ellenőrzési munkaterv  

 

 egészségügyi tárgyú rendeletek vizsgálata, különös 
tekintettel az egészségügyi alapellátásról szóló 
2015. évi CXXIII. törvény 6. § (1)-(2) bekezdésében 
foglalt, az egészségügyi alapellátások körzeteinek 
kialakítására vonatkozó előírásokra.  



Jogszabályok: 
 

Aetv. 5. § (1) A települési önkormányzat az egészségügyi alapellátás körében 
gondoskodik: 

 a) a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátásról, 

 b) a fogorvosi alapellátásról, 

 c) az alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi ügyeleti 
ellátásról, 

 d) a védőnői ellátásról, és 

 e) az iskola-egészségügyi ellátásról. 

 

6. § (1) A települési önkormányzat képviselő-testülete - a Kormány által kijelölt 
praxiskezelő által megadott szempontokat figyelembe véve - rendeletben 
megállapítja és kialakítja az egészségügyi alapellátások körzeteit. Több településre 
is kiterjedő ellátás esetén a körzet székhelyét az érintett települési önkormányzatok 
erre irányuló megállapodásban határozzák meg. 



Jogszabályok 

Aetv. 6. § (2) A körzetek megállapítása és kialakítása során ki 
kell kérni az alapellátásért felelős országos módszertani 
intézet – a Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet Alapellátási 
Igazgatósága – véleményét. 
 
Egyéb jogszabályok 
 a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 
 
 a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet (a 
továbbiakban: Jszr.), 

 
 a Nemzeti Jogszabálytárról szóló 338/2011. (XII. 29.) Korm. Rendelet.,  

 



Megállapítások 

60 önkormányzat 43 rendeletet alkotott az egészségügyi alapellátási 
körzetekről (20 önkormányzat nem állapította meg rendeletben a körzeteket;  

 
Véleményeztetés - 22 rendelet esetében kellett vizsgálni.  
• 17 rendelet megalkotását megelőzte az országos módszertani intézet 
véleményének beszerzése, ezek közül 12 rendelet bevezető részében jelenik 
meg a véleményezés ténye.  
• 2 rendelet és 3 módosító rendelet megalkotása előtt nem szerezték be az 
országos módszertani intézet véleményét.  

 



Megállapítások 

 Háziorvosi körzet 1 önkormányzat esetében. 

 Házi gyermekorvosi körzet (kifejezetten, vagy indirekt 
módon - vegyes körzet) 12 önkormányzat esetében 

 Fogorvosi körzet 4 önkormányzatnál 

 Ügyeleti ellátás 22 önkormányzatnál. 

 Területi védőnői körzet 7 önkormányzatnál 

 Iskola-egészségügyi körzet: 19 önkormányzatnál  

nem volt szabályozva rendeletben.  
 



Megállapítások 

Közzététel: 
 Njt. - 33 rendeletet töltöttek fel az Njt.-re, 17 rendeletnél nem volt 
közzétételi kötelezettség, 2 rendelet esetében nem tettek eleget az Njt.-n 
történő közzétételi kötelezettségnek.  

 
 Honlap: 19 önkormányzat honlapján találhatóak meg a rendeletek, 21 
önkormányzat honlapján a rendelet/rendeletek ilyen módon nem 
hozzáférhetőek,  

 
 3 település rendeletét sem az Njt.-n, sem az önkormányzat honlapján nem 
tették közzé.     

 



Megállapítások 

Egyéb jogszabály szerkesztési hibák: 
 a rendelet bevezető része nem felel meg az IRM rendelet 54–55. 

§-a szerinti követelményeknek; 

 a rendelet bevezető része nem felel meg az IRM rendelet 52. § (3) 
bekezdésében meghatározott követelménynek 

 a rendelet szövegében nincs utalás a mellékletekre, vagy nem 
megfelelő számú rendeletre utal 

 a korábbi rendeletet hatályon kívül helyező rendelkezés 
megfogalmazása nem felel meg az IRM rendelet 119. §-ában 
foglaltaknak 

 



Köszönöm  
a figyelmet! 


