
Okirat száma: II/3418-2/2021/PKF 

Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján az Állami Szívkórház 
Balatonfüred alapító okiratát a következők szerint adom ki: 

1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. A költségvetési szerv 

1.1.1. megnevezése: Állami Szívkórház Balatonfüred 

1.2. A költségvetési szerv 

1.2.1. székhelye: 8230 Balatonfüred, Gyógy tér 2. 

1.2.2. telephelye: 

 telephely megnevezése telephely címe 

1  8230 Balatonfüred, Endrődi Sándor utca 9. 

2. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

2.1. A költségvetési szerv irányító szervének 

2.1.1. megnevezése: Emberi Erőforrások Minisztériuma 

2.1.2. székhelye: 1054 Budapest, Akadémia utca 3. 

2.2. A költségvetési szerv fenntartójának 

2.2.1. megnevezése: Országos Kórházi Főigazgatóság 

2.2.2. székhelye: 1125 Budapest, Diós árok 3. 

 
2.3. A költségvetési szerv tekintetében középirányító szervre átruházott irányítási hatáskörök 

esetén 

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

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

2.3.3. a középirányító szervet kijelölő törvény, kormányrendelet megjelölése: az Országos 
Kórházi Főigazgatóság feladatairól szóló 516/2020. (XI.25.) Korm. rendelet. 
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3. A költségvetési szerv tevékenysége 

3.1. A költségvetési szerv közfeladata: Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény alapján, 
a költségvetési szerv progresszív egészségügyi ellátást nyújt a kardiológiai rehabilitáció 
vonatkozásában, továbbá regionális aktív kardiológiai, sürgősségi invazív kardiológiai 
ellátást biztosít. 

3.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 861000 Fekvőbeteg-ellátás 

3.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: A költségvetési szerv fekvő- és járóbeteg ellátási 
formában progresszív aktív kardiológiai szakellátást, komplex kardiológiai rehabilitációt 
és a szívbetegek részére gyógyfürdő és fizioterápiás szolgáltatást is nyújt. 

3.3.1. Mint országos gyógyintézet, korszerű kardiológiai szakkórházként és rehabilitációs 
központként végzi tevékenységét és progresszív egészségügyi ellátást biztosít 
mind a kardiológiai rehabilitáció, mind az aktív kardiológia és a sürgősségi invazív 
kardiológiai ellátás területén. 

3.3.2. A költségvetési szerv Aktív Kardiológiai Osztálya – és a szervesen hozzá tartozó 
coronaria őrző, intenzív betegellátó részleg, a pacemaker és klinikai 
szívelektrofiziológiai műtő és a hemodinamikai műtő – regionális aktív 
kardiológiai és napi 24 órában folyamatos sürgősségi invazív kardiológiai ellátást 
biztosít. Ennek keretében definitív pacemaker- és ICD – terápia, klinikai 
szívelektrofiziológiai és radiofrekvenciás abláció, koronária intervenció, 
koronarográfia, PTCA, stent implantáció, pressure-wire, intraaortikus 
ballonpumpa alkalmazására van lehetőség. 

3.3.3. A költségvetési szerv kardiológiai rehabilitációs osztályai országos feladatként 
korai és programozott rehabilitációs kezelést nyújtanak. A fekvőbeteg szakellátás 
munkáját a diagnosztikai terápiás és ellátó osztályok, részlegek, járóbeteg 
szakellátások és a gazdasági, műszaki szolgáltatás teszi teljessé. 

3.3.4. A költségvetési szerv aktívan részt vesz az akkreditált graduális és posztgraduális 
orvos és szakdolgozó képzésben, az egészségüggyel kapcsolatos alkalmazott 
kutatásban, szakterületén módszertani ajánlásokat kezdeményez. 

3.3.5. Szakmai és módszertani szempontból segíti a szakterületéhez tartozó intézmények 
munkáját, az egészségügyi szolgáltatók szakmai felügyeletét ellátó intézményekkel 
együttműködve. 

3.3.6. Felkérésre részt vesz a Szakmai Kollégium döntéseinek előkészítésében, a 
döntések végrehajtásában. 

3.3.7. A kardiológiai szakellátás szempontjából értékeli a lakosság megbetegedési 
viszonyait és kidolgozza javaslatait a szív- és érbetegségek megelőzésére, valamint 
a betegek gyógyításának, rehabilitációjának hatékony megszervezésére. 

3.3.8. Felkérésre javaslatokat ad az egészségügyi ellátás átfogó korszerűsítését 
megalapozó tevékenységben, a kardiológiai szakellátás minőségbiztosítási 
feltételeinek, szakmai protokolljainak kidolgozásában és érvényesítésében, 
szakterületén segíti a hatóságok munkáját. 

3.3.9. Javaslatot tesz a szakterület adatgyűjtési (információs) rendszerére és 
gondoskodik a folyamatos korszerűsítéséről, az adatok értékeléséről, elemzéséről, 
illetve felhasználásáról. 
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3.3.10. Együttműködik szakterülete külföldi intézményeivel, valamint nemzetközi 
egészségügyi programokban vesz részt. 

3.3.11. A szív- és érbetegségek kockázati tényezőinek elterjedtségét vizsgáló, illetőleg 
csökkentésére irányuló szakmai és lakossági programokat támogat, szervez és 
közreműködik más intézmények ilyen programjában. 

3.3.12. A költségvetési szerv alaptevékenységébe tartozik gyógyszer, gyógyászati termék 
és segédeszköz kereskedelme, egészségügyi szakértői tevékenység végzése, 
valamint szakirányú, illetve egészségügyi szakmai képzések végzése, 
orvostudományi alap és alkalmazott kutatás, fejlesztés végzése. 

3.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 
kormányzati 
funkciószám 

kormányzati funkció megnevezése 

1 071110 Gyógyszer-kiskereskedelem 

2 071210 Egyéb gyógyászati termék kiskereskedelme 

3 071310 Gyógyászati segédeszközök és felszerelések kereskedelme 

4 072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása 

5 072220 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása 

6 072240 Járóbetegek egynapos ellátása 

7 072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások 

8 072430 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások 

9 072450 Fizikoterápiás szolgáltatás 

10 072460 Terápiás célú gyógyfürdő- és kapcsolódó szolgáltatások 

11 072470 Természetgyógyászat 

12 072480 Egyéb paramedikális szolgáltatások 

13 073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás) 

14 073210 Fekvőbetegek aktív ellátása szakkórházakban 

15 073220 Fekvőbetegek krónikus ellátása szakkórházakban 

16 073230 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás szakkórházakban 

17 074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás 

18 075010 Egészségüggyel kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés 

19 076040 Egészségügyi szakértői tevékenységek 

20 076050 Orvos- és nővérszálló, hozzátartozói szállás fenntartása, üzemeltetése 

21 081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás 

22 081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés 

23 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 

24 082044 Könyvtári szolgáltatások 

25 083020 Könyvkiadás 

26 083030 Egyéb kiadói tevékenység 

27 094120 Szakirányú továbbképzés 

28 094130 Egészségügyi szakmai képzés 

3.5. 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. 
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3.6. A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységének felső határa: A vállalkozási 
tevékenység mértéke nem haladhatja meg a költségvetési szerv módosított kiadási 
előirányzatának 25 %-át. 

4. A költségvetési szerv szervezete és működése 

4.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: 

A költségvetési szerv főigazgatóját – az országos kórház-főigazgató javaslatára – az 
egészségügyért felelős miniszter 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.  

A főigazgató felett az alapvető munkáltatói jogokat – felmentés és kinevezés kivételével – 
az országos kórház-főigazgató, az egyéb munkáltatói jogokat az irányító országos 
gyógyintézet vezetője gyakorolja. 

4.2. 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 ÁLLAMI SZÍVKÓRHÁZ BALATONFÜRED
2021.  április  26.  napján kelt,  2021.  március  01.  napjától  alkalmazandó II/3418-1/2021/PKF okiratszámú
módosító okirattal végrehajtott módosítása szerinti tartalmának.

Kelt: Budapest, 2021. május 03.
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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: 2021.05.03 08:27:42


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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