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2011. évi CXII. törvény 

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 

1. melléklet a 2011. évi CXII. törvényhez 

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA 

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok 

 

5. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott 

közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a 

közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények 

 

 

 

Közszolgáltatás 

megnevezése 
Közszolgáltatás tartalma 

Háziorvosi alapellátás A beteg vizsgálatával, egészségi állapotának észlelésével és 

ellenőrzésével, rendszeres, alkalomszerű és azonnali 

sürgősségi beavatkozások elvégzésével, gyógyszer és 

gyógyászati segédeszköz rendelésével, valamint járóbeteg-

szakellátásba vagy fekvőbeteg-gyógyintézetbe történő 

beutalásával összefüggő feladatok ellátása. 

Háziorvosi ügyeleti ellátás A napi munkarenden kívül bekövetkező sürgősségi esetekben 

a beteg vizsgálatával, egészségi állapotának észlelésével és 

ellenőrzésével, alkalomszerű és azonnali sürgősségi 

beavatkozások elvégzésével, fekvőbeteg-gyógyintézetbe 

történő sürgősségi beutalásával összefüggő feladatok ellátása. 

Fogorvosi alapellátás Az egészségügyi alapellátás körében megszervezett fogorvosi 

alapellátással összefüggő feladatok ellátása. 

Család és nővédelmi 

egészségügyi gondozás 

A gyermekvállalás optimális körülményeinek elősegítése 

céljából az anya fogamzás előtti gondozásával, a genetikai 

tanácsadással, a termékenységi ciklus alatti gondozással, a 

családtervezési ismeretek és a fogamzásgátló módszerek 

megismertetésével, valamint a nők fokozott védelméhez 

szükséges összetett megelőzési tevékenységgel, 

egészségvédelemmel, valamint az anya és a 0-3 éves gyermek 

védőnői gondozásával összefüggő feladatok ellátása. 

Ifjúság-egészségügyi 

gondozás 

Az iskola-egészségügyi ellátással, a 0-18 éves korú gyermek 

védőnői gondozásával, a 3-18 éves korú gyermekek egyéb 

ifjúság-egészségügyi gondozásával összefüggő feladatok 

ellátása. 

Járóbetegek gyógyító 

szakellátása 

A szakorvos által végzett alkalomszerű egészségügyi 

ellátással, fekvőbeteg-ellátást nem igénylő krónikus betegség 

esetén a folyamatos szakorvosi gondozással, valamint a 

speciális diagnosztikai és terápiás hátterét igénylő 

szakellátásokkal összefüggő feladatok ellátása. 

Járóbetegek gyógyító 

gondozása 

A fekvőbeteg-ellátást nem igénylő, krónikus betegség esetén a 

folyamatos szakorvosi gondozással, betegek felkutatásával 

összefüggő feladatok ellátása. 
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Fogorvosi szakellátás A fogorvosi szakellátásokkal (szájsebészeti ellátással, 

fogszabályozással, parodontológiával, gyermekfogászattal, 

iskolai fogászattal, fogászati röntgennel) összefüggő feladatok 

ellátása. 

Egészségügyi 

laboratóriumi 

szolgáltatások 

Az önállóan, nem más funkció keretében végzett klinikai 

laboratóriumi, kórbonctani és kórszövettani, mikrobiológiai 

vizsgálatokkal összefüggő feladatok ellátása. 

Képalkotó diagnosztikai 

szolgáltatások 

Az önállóan, nem más funkció keretében végzett képalkotó 

diagnosztikai vizsgálatokkal összefüggő feladatok ellátása. 

Fizikoterápiás szolgáltatás Az orvosi, szakorvosi, háziorvosi tevékenységen kívüli, 

jogilag engedélyezett humán-egészségügyi tevékenységként 

végzett fizikoterápiás szolgáltatásokkal összefüggő feladatok 

ellátása. 

Egynapos sebészeti ellátás 

(egynapos beavatkozás) 

A beteg legfeljebb 24 órán át tartó egészségügyi 

intézménybeli tartózkodását igénylő sebészeti beavatkozással 

összefüggő feladatok ellátása. 

Foglalkozás-egészségügyi 

alapellátás 

a munkát végző személy egészségének a megóvása, 

munkahelyi betegségek kialakulásának a megelőzése 

érdekében alkalmazott egészségügyi alapellátásokkal 

összefüggő feladatok. 

 


