
Hernádnémeti Önkormányzat 18/2004. (IX. 28.) sz. rendelete a háziorvosi 
körzetek megállapításáról  

 

A képviselő-testület a 2001. évi CVII. törvény 25. §. )7) bekezdésében foglaltaknak 
megfelelően a 2000. évi II. törvény 2. §. (2) bek. alapján Hernádnémeti 
Önkormányzat közigazgatási területén a háziorvosi körzeteket az alábbiak szerint 
állapítja meg: 
 

1. §. 
 

Az önkormányzat Hernádnémeti közigazgatási területén – területi ellátási 
kötelezettsége körében, a működtetési jog alapján végezhető önálló orvosi 
tevékenység gyakorlására – három háziorvosi körzetet alakít ki.  
 

Háziorvosi felnőtt körzetek 
2. §. 

 

(1) Az I. sz. körzethez az Ady E., a József A., a Kossuth L., a Széchenyi I., a 
Somogyi B., a Bajcsy Zs., a Móra F., a Szondi Gy., a Dankó P., a Bocskai I., a 
Posta, a Dobó I., az Arany J., Zrínyi M., az Erdei F., a Rákóczi F. u. a 183. 
számtól, illetve a 204. számtól az utca végéig, a Petőfi S. u. a 76. számtól, illetve 
az 53. számtól az utca végéig, az Alkotmány, a Deák F., a Munkácsy M., a Béke 
utca és az ott állandó bejelentett lakóhellyel rendelkező lakosság, míg a 

 

(2) II. sz. körzethez a Jókai M., a Bartók B., a Rozmaring, az Árpád, a Vörösmarty, a 
Hegyalja, a Táncsics M., a Dózsa Gy., a Rákóczi F. az utca kezdetétől a 181. 
illetve a 202. számig, a Petőfi S. u. elejétől a 74, illetve 51. számig, és az ott 
állandó bejelentett lakással rendelkező lakosság tartozik. 

 

Gyermekorvosi körzet 
3. §. 

 

(1) A község teljes lakosságából a 0-14 életév közötti gyermekek egy önálló 
„gyermek háziorvosi körzet”-et alkotnak. 

(2) A község teljes lakosságából a 14. életévét betöltött lakossághoz tartozó 
személyek a rendelet 2. §. (1) – (2) bek. szerinti „felnőtt” körzethez tartoznak. 

(3) A „vegyes körzet”, mint egészségügyi ellátási terület megjelölés megszűnik. 
 

4. §. 
 

Jelen rendelet nem érinti 
a) az önálló orvosi tevékenységről szóló törvényben a háziorvos részére kiadott 

működési engedélyben foglalt kötelezettségeket, illetve 
b) a polgárok szabad orvosválasztási jogát. 
 

5. §. 
 

(1) Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 
(2) Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a 7/2002. (V. 23.) sz. rendelet 

hatályát veszti. 
 
 

Orosz Zsolt        Dr. Muzsnay Lajos sk. 
polgármester         jegyző 


