
 1/2010 sz. Klinikai Fıigazgatói Utasítás  

A Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központjában foglalkoztatott orvosok jogosultságára és 

egészségügyi tevékenységére vonatkozó jelentésével kapcsolatban 

 

A kötelezı egészségbiztosítás ellátásairól szóló törvény végrehajtásáról rendelkezı 217/1997. (XII. 1.) 

Kormányrendeletet módosító 113/2005. (VI. 25.) Kormányrendelet 18. § (3) bekezdése elıírja, hogy a 

finanszírozott egészségügyi szolgáltatóknak e rendelet hatályba lépését követı elsı hónap végéig – 

majd ezt követıen folyamatosan, minden hónap 10. napjáig – tájékoztatnia kell az illetékes MEP-et a 

szolgáltatóknál dolgozó, gyógyszer, gyógyászati segédeszköz támogatással történı rendelésére 

jogosult orvosok körérıl. A kötelezı egészségbiztosítási ellátásról szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 

2005. évi XLIX. törvénnyel módosított 37. § (8) bekezdése alapján a finanszírozott egészségügyi 

szolgáltató a gyógyászati ellátás támogatással történı rendelésére jogosult orvosáért is anyagi 

felelısséggel tartozik, ezért szükséges a gyógyászati ellátás rendelésére jogosult orvosok körérıl is 

adatot szolgáltatnia. 

A fentiek értelmében az alábbi utasítást adom ki. 

 

 

Az utasítás hatálya 

 

1.§ (1) Az utasítás hatálya kiterjed a Klinika Központ valamennyi szervezeti egységére. 

(2) Az utasítás személyi hatálya a Klinikai Központ által közalkalmazotti jogviszonyban, 

szabadfoglalkozás keretében, egyéni egészségügyi vállalkozóként, társas vállalkozás tagjaként, 

önkéntes segítıként, foglalkoztatott orvosokra terjed ki. 

 

 

Bejelentési kötelezettség  

 

2. § Az utasítás személyi hatálya alá tartozó orvosok bejelentési kötelezettsége kötelezı az alábbi 

esetekben: 

(1) A Pécsi Tudományegyetemmel új közalkalmazotti jogviszonyt, illetve egyéb jogviszonyt létesítı 

orvosok esetében   

(2) A Pécsi Tudományegyetemmel megkötött közalkalmazotti, illetve egyéb jogviszony megszőnése 

(kilépés) esetén. 

(3) Változás bekövetkezésekor az alábbi esetekben   

a) rendelési idı/óraszám módosulás 

b) új szakvizsga megszerzése, illetve szakvizsga törlése az Egészségügyi Engedélyezési és 

Közigazgatási Hivatal ( a továbbiakban EEKH) nyilvántartásából 

c) jogviszony megváltozása 

d) utalványozási jogok megváltozása 

e)  munkahely (OEP kóddal ellátott) megváltozása esetén (bıvülés, leadás, stb.) 



f) mőködési nyilvántartásban bekövetkezett változások (törlés, a mőködési nyilvántartásból)  

g) Az EEKH-ba bejelentett névváltozás esetén 

 

(4) Az (1), (2), (3) bekezdés szerinti esetekben az 1.sz melléklet szerinti „ A klinikán / intézetben 

dolgozó orvos jogosultságának és egészségügyi tevékenységének adatait lejelentı 

formanyomtatvány” címő nyomtatvány kitöltése kötelezı. 

 

3. § „A klinikán/intézetben dolgozó orvos jogosultságának és egészségügyi tevékenységének adatait 

lejelentı formanyomtatvány” címő nyomtatványokat minden tárgyhónapot követı hónap 5.-ig, a PTE 

GF Egészségügyi Gazdálkodási Igazgatóság, 2009. február 1-tıl a PTE Klinikai Központ részére kell 

megküldeni. 

 

Orvos nyilvántartás a klinikákon/intézetekben 

4.§ A klinikákon/intézetekben kötelezı nyilvántartást vezetni a szakrendelések szerint az ellátó 

orvosokról és a rendelési idıkrıl, amelyeknek összességében egyeznie kell az OEP szerzıdésben 

szereplı szakrendelésekkel szemben támasztott követelményekkel. 

 

Bejelentési kötelezettség elmulasztása 

5. §. A bejelentési kötelezettség elmulasztása miatt a Klinikai Központot érintı anyagi kárt az adott 

klinikák/intézetek viselik. 

Hatályba léptetı rendelkezések 

 

6. § Jelen utasítás 2010. január 13-án lép hatályba. 

 

 

Pécs, 2010. január 13. 

 

Dr. Kollár Lajos  

a Klinikai Központ Fıigazgatója 

 

 

 

 

 

 

 

 



A klinikán/intézetben dolgozó orvos jogosultságának és egészségügyi 

tevékenységének adatait lejelentı formanyomtatvány 

                                

Orvos neve Pecsétszám Dátumtól Dátumig 

        

        
                                                                

Mőködési nyilvántartás érvényessége     
                                                                

Szakvizsga neve Szakvizsgakód Dátumtól Dátumig 

        

        

        

        

                                

Munkahely (9 jegyő) OEP kódja Heti óraszám Dátumtól Dátumig 

0242………………….       

Közvetlen jogviszony 

(közalkalmazotti) 

Szabadfoglalkozású 

(megbízási 

szerzıdés) 

Közremőködıi szerzıdés 

alapján dolgozó (egyéni 

vállalkozó, Kft.,Bt.) Helyettesítı 
                                        

                                        
                                                                

Táppénzbevételi 

jog Beutalás 

Gyógyszer-

rendelés 

Gyógyászati 

segédeszköz 

Kiemelt spec. 

Jog 

Gyógyászati 

ellátás 
                                            

                                               
                                                                

                                                                

Munkahely (9 jegyő) OEP kódja Heti óraszám Dátumtól Dátumig 

0242………………….       
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(közalkalmazotti) 

Szabadfoglalkozású 
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szerzıdés) 
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Munkahely (9 jegyő) OEP kódja Heti óraszám Dátumtól Dátumig 

0242………………….       

Közvetlen jogviszony 

(közalkalmazotti) 

Szabadfoglalkozású 

(megbízási 

szerzıdés) 

Közremőködıi szerzıdés 

alapján dolgozó (egyéni 

vállalkozó, Kft.,Bt.) Helyettesítı 
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jog Beutalás 
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