
Okirat száma: A-394-1/2022 
 

Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Dr. László Elek 
Kórház és Rendelőintézet, Orosháza alapító okiratát a következők szerint adom ki: 

1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. A költségvetési szerv 

1.1.1. megnevezése: Dr. László Elek Kórház és Rendelőintézet, Orosháza 

1.1.2. rövidített neve: Dr. László Elek Kórház 

1.2. A költségvetési szerv 

1.2.1. székhelye: 5900 Orosháza, Könd utca 59. 

1.2.2. telephelyei: 

 telephely megnevezése telephely címe 

1  5900 Orosháza, Fasor utca 1. 

2  5900 Orosháza, Táncsics utca 3. 

3  5900 Orosháza, Lórántffy utca 50. 

4  5900 Orosháza, Kiss Ernő utca 38. 

5  5900 Orosháza, Dénes tanító utca 2. 

6  5900 Orosháza, Október 6. utca 33. 

7  5900 Orosháza, Könd utca 76. 

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1979.10.15. 

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 

3.1.1. megnevezése: Belügyminisztérium 
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3.1.2. székhelye: 1051 Budapest, József Attila utca 2-4. 

3.2. A költségvetési szerv fenntartójának 

3.2.1. megnevezése: Országos Kórházi Főigazgatóság 

3.2.2. székhelye: 1125 Budapest, Diós árok 3. 

3.3. A költségvetési szerv tekintetében középirányító szervre átruházott irányítási hatáskörök 
esetén 

3.3.1. a középirányító szerv megnevezése, székhelye: Országos Kórházi Főigazgatóság, 
1125 Budapest, Diós árok 3. 

3.3.2. átruházott irányítási hatáskörök: a középirányító szerv az államháztartásról szóló 
2011. évi CXCV. törvény 9. § b) és g)-j) pontja szerinti irányítási hatásköröket 
gyakorolja. 

3.3.3. a középirányító szervet kijelölő törvény, kormányrendelet megjelölése: az Országos 
Kórházi Főigazgatóság feladatairól szóló 516/2020. (XI.25.) Korm. rendelet. 

4. A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény alapján, 
ellátási területére kiterjedően a járó- és fekvőbetegek diagnosztikus és terápiás szakorvosi 
ellátása, rehabilitációja és követéses gondozása. 

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 861000 Fekvőbeteg-ellátás 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: Ellátási területén feladata a járó- és fekvőbetegek 
diagnosztikus és terápiás szakorvosi ellátása, rehabilitációja és követéses gondozása, ennek 
keretében fekvőbetegek aktív és krónikus ellátása, rehabilitációja, járóbetegek gyógyító és 
rehabilitációs szakellátása és egynapos ellátása az egyén gyógykezelése, életveszély 
elhárítása, a megbetegedés következtében kialakult állapot javítása vagy a további 
állapotromlás megelőzése céljából. Alaptevékenységébe tartozik a gyógyszer 
kiskereskedelme, egészségüggyel kapcsolatos kutatások végzése, szakirányú 
továbbképzések végzése. 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 
kormányzati 
funkciószám 

kormányzati funkció megnevezése 

1 071110 Gyógyszer-kiskereskedelem 

2 072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás 

3 072160 Betegszállítás, valamint orvosi rendelvényű halottszállítás 

4 072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása 

5 072220 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása 

6 072230 Járóbetegek gyógyító gondozása 

7 072240 Járóbetegek egynapos ellátása 

8 072313 Fogorvosi szakellátás 

9 072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások 
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10 072430 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások 

11 072450 Fizikoterápiás szolgáltatás 

12 073110 Fekvőbetegek aktív ellátása általános kórházakban 

13 073120 Fekvőbetegek krónikus ellátása általános kórházakban 

14 073130 
Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás általános 
kórházakban 

15 073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás) 

16 074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás 

17 074012 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás 

18 074013 Pálya- és munkaalkalmassági vizsgálatok 

19 074020 Sportolók sportegészségügyi vizsgálata, felügyelete, ellenőrzése 

20 074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 

21 074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás 

22 074051 Nem fertőző megbetegedések megelőzése 

23 074053 
Szenvedélybetegségek (kivéve: kábítószer) megelőzésének 
programjai, tevékenységei 

24 074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenciós programok 

25 074060 Vér-, szövet- és egyéb kapcsolódó szövetbank 

26 075010 Egészségüggyel kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés 

27 076050 
Orvos- és nővérszálló, hozzátartozói szállás fenntartása, 
üzemeltetése 

28 076070 
Élelmezés- és táplálkozás-egészségügyi felügyelet, ellenőrzés, 
tanácsadás 

29 082044 Könyvtári szolgáltatások 

30 094120 Szakirányú továbbképzés 

31 094130 Egészségügyi szakmai képzés 

32 095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Az országos tisztifőorvos által az 
egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény alapján vezetett 
közhiteles kapacitás-nyilvántartásban szereplő ellátási terület. 

4.6. A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységének felső határa: A vállalkozási tevékenység 
mértéke nem haladhatja meg a költségvetési szerv módosított kiadási előirányzatának 
30%-át. 

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: 
A költségvetési szerv vezetőjét az országos kórház-főigazgató nevezi ki és menti fel. Az 
intézményvezetésre (főigazgatói feladatok ellátására) adott megbízás magasabb vezetői 
megbízásnak minősül, amely határozott vagy határozatlan időre is szólhat. A jogviszony 
létesítése a munkáltató egyedi döntése vagy meghívásos eljárás alapján történhet. Az 
egészségügyi szolgálati jogviszony az egészségügyi szolgálati munkaszerződés 
megkötésével jön létre. 
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A főigazgató felett az alapvető munkáltatói jogokat az országos kórház-főigazgató, az egyéb 
munkáltatói jogokat az irányító megyei intézmény vezetője gyakorolja. 

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 
Egészségügyi szolgálati 
jogviszony 

Az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi 
C. törvény 

 



ZÁRADÉK
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. § (4) bekezdése
alapján  a  Magyar  Államkincstár  nevében  igazolom,  hogy  jelen  alapító  okirat  módosításokkal  egységes
szerkezetbe  foglalt  szövege  megfelel  az  alapító  okiratnak  a  DR.  LÁSZLÓ  ELEK  KÓRHÁZ  ÉS
RENDELŐINTÉZET, OROSHÁZA 2022. augusztus 02. napján kelt, 2022. május 25. napjától alkalmazandó
A-394-1/2022/M okiratszámú módosító okirattal végrehajtott módosítása szerinti tartalmának.

Kelt: Budapest, 2022. augusztus 15.
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I G A Z O L Á S
Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII.  19.) Korm.
rendelet alapján nyújtott azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés (AVDH) központi elektronikus ügyintézési
szolgáltatás keretében a Szolgáltató, azaz a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt., elektronikus bélyegzővel
és időbélyegzővel látta el.


A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 325. § (1) bekezdés g) pontjában foglaltaknak megfelelően, az
azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatás keretében hitelesített dokumentum teljes bizonyító erejű
magánokirat. A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 323. § (4)-(5) bekezdésében és az elektronikus
ügyintézés  részletszabályairól  szóló  451/2016.  (XII.  19.)  Korm.  rendelet  113.  §  (4)  bekezdésében  foglaltaknak
megfelelően az azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatás keretében hitelesített dokumentum
közokirat, ha azt bíróság, közjegyző, ügyész vagy más hatóság, illetve közigazgatási szerv ügykörén belül, a jogszabályi
rendelkezéseknek megfelelő módon állította ki.


Az Igazoláshoz tartozó dokumentum az azonosítást elvégző, hitelesítést kérő szakrendszertől kapott adatok alapján az
alábbi hivatalos személytől származik:


Neve: Csaba Károly


Egyedi azonosítója: KT88085


Beosztása: törzskönyvi referens


Szervezeti egység megnevezése: Törzskönyvi és Jogi Informatikai Főosztály


Szervezet megnevezése: Magyar Államkincstár Törzskönyvi Nyilvántartási Osztály


A hitelesítés időpontja: 2022.08.15 10:38:45


Ez az elektronikus dokumentum két, egymástól elválaszthatatlanul összetartozó részből, az eredeti dokumentumból és záradékból áll.
Az Igazolás című jelen záradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A záradék olvasható szöveges formában rögzíti
az eredeti dokumentum hitelesítésének körülményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.


A szolgáltató elérhetőségei


Csatlakozott szakrendszerek: helpdesk@nisz.hu
Honlap:  http://szeusz.gov.hu/avdh
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