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dr. Barta László

JAVASLAT
a Szent Lázár Megyei Kórház és Bátonyterenye Város Önkormányzata között – az egyes
egészségügyi szakellátási feladatok nyújtására, és a szolgáltatás telephelyének biztosítása
tárgyában – kötendő együttműködési megállapodás jóváhagyására, a kapcsolódó
intézkedések megtételére, valamint Szent Lázár Megyei Kórház alapító okiratának
módosítására

Készült: a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2011. június 24-ei ülésére
Előkészítette: Almádi Katalin, dr. Farkas Szabolcs

Tisztelt Közgyűlés!
A Szent Lázár Megyei Kórház (a továbbiakban: kórház) főigazgatója 2011. május 24-én kelt
levelében arról tájékoztatta a fenntartót, hogy folyamatosan egyeztetnek Bátonyterenye Város
Önkormányzatával a Bátonyterenye és kistérsége lakosai részére egyes – a kórház
engedélyezett kapacitásán belüli – egészségügyi járóbeteg szakellátásoknak Bátonyterenye
városban történő biztosítására. A főigazgató úr leveléhez csatolta a feladatellátás kereteit
meghatározó együttműködési megállapodást is.
A megállapodás tervezete részletesen meghatározza, milyen szakmák, mely óraszámban
lesznek Bátonyterenyén, az un. „Egészségházban” elérhetőek.
A dokumentum szerint a szakrendelések személyi és tárgyi feltételeit a kórház, míg a
feladatellátáshoz szükséges ingatlant és a közüzemi szolgáltatásokat Bátonyterenye Város
Önkormányzata biztosítja.
A megállapodást kötő felek képviselői (kórház főigazgatója és Bátonyterenye polgármestere)
által előzetesen egyeztetett munkaanyag tartalmazza, hogy a megállapodásban foglaltak a
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése, illetve Bátonyterenye Város Önkormányzatának
Képviselőtestülete általi jóváhagyást követően lépnek hatályba.
A nógrádi betegek egészségügyi szakellátása Nógrád Megye Önkormányzatának kötelező
feladata, emellett a kórház kapacitásának optimalizálása a fenntartónak is elsődleges érdeke,
ezért indítványozom, hogy a határozati javaslat szerint döntsön a Közgyűlés az
együttműködési megállapodás jóváhagyásáról, a szükséges intézkedések megtételéről.
Jelenleg is egyeztetés folyik a kórház és Bátonyterenye Város Önkormányzatának képviselői
között a megállapodás részleteiről, melynek eredményeként a végleges anyag – amennyiben a
jelenlegi formától eltér – az elnöki jelentésben kerül megküldésre.
Tekintettel arra, hogy az együttműködési megállapodás szerint a kórház Bátonyterenye
városban – a kistérségben élő lakossághoz közelebb – nyújt szolgáltatást, ezért az alapító
okiratának módosítása a telephely bővülés miatt szükséges, emellett egyéb pontosítás is
átvezetésre kerül benne.
Ezen fenntartói döntés alapozza meg, hogy a kórház a működési engedélyét módosítsa,
lehetőséget teremtsen ezáltal a bátonyterenyei kistérségben élőknek arra, hogy lakóhelyükhöz
közelebb részesülhessenek szakszerű egészségügyi szakellátásában.
Mindezek alapján javaslom a Tisztelt Közgyűlésnek, hogy a csatolt rendelet-tervezetek szerint
döntsön a kórház alapító okiratának módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról.
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HATÁROZATI JAVASLAT
a Szent Lázár Megyei Kórház és Bátonyterenye Város Önkormányzata között – az egyes
egészségügyi szakellátási feladatok nyújtására, és a szolgáltatás telephelyének biztosítása
tárgyában – kötendő együttműködési megállapodás jóváhagyására, a kapcsolódó
intézkedések megtételére
1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta és a határozat melléklete
szerint – a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2003.
(XII. 29.) Kgy. rendelet 72. § (3) bekezdése alapján – jóváhagyja a Szent Lázár Megyei
Kórház és Bátonyterenye Város Önkormányzata között – az egyes egészségügyi
szakellátási feladatok nyújtására, és a szolgáltatás telephelyének biztosítása tárgyában –
kötendő együttműködési megállapodást.
2. A testület felhatalmazza a kórház főigazgatóját az együttműködési megállapodás
aláírására, felhatalmazza továbbá a közgyűlés elnökét és a főigazgatót a működési
engedélyek módosításához, a finanszírozási szerződések megkötéséhez és egyéb – a
feladatellátáshoz – kapcsolódó intézkedések megtételére.
Határidő: szöveg szerint
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke
dr. Bercsényi Lajos, főigazgató

Salgótarján, 2011. június 8.
Becsó Zsolt
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a …./2011. (VI….) Kgy. határozat melléklete

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
mely létrejött egyrészről Bátonyterenye Város Önkormányzata (3070 Bátonyterenye Városház út
2., képviseli: Nagy-Majdon József polgármester, a továbbiakban Önkormányzat),
másrészről a Szent Lázár Megyei Kórház (3100 Salgótarján, Füleki út 54-56., képviseli dr.
Bercsényi Lajos főigazgató, a továbbiakban: Kórház – a továbbiakban együtt: Felek)
között telephely létesítés céljából az alulírott helyen és időben, a következő feltételek mellett:
1. A Kórház vállalja, hogy Bátonyterenyén az Egészségház épületében (3070 Bátonyterenye,
Molnár Sándor út 1-3.) saját kapacitása terhére telephelyet létesít.
2. A telephelyen a Kórház a következő szakrendeléseket működteti:
• Tüdőgondozó és szakrendelés
heti 10 óra
• Nőgyógyászat
heti 8 óra
• Laboratórium vérvételi hely
heti 10 óra
• Belgyógyászat
heti 8 óra
• Szemészet
heti 8 óra
• Fül-orr-gége gyógyászat
heti 4 óra
• Sebészet
heti 4 óra
3. A szakrendelések személyi és tárgyi feltételeit a Kórház biztosítja saját költségén,
gondoskodik a teljesítmények Országos Egészségbiztosítási Pénztár felé történő lejelentéséről,
valamint eljár az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat felé a működés
engedélyezése érdekében.
4. Az Önkormányzat az Egészségházban működtetett szakrendelések biztosítására szerződést köt
a Kórházzal.
5. Az Önkormányzat tudomásul veszi a 3070 Bátonyterenye, Molnár Sándor út 1-3. szám alatti
ingatlannak, a Kórház Alapító okiratában telephelyként történő bejegyzését.
6. Az Önkormányzat arra az időtartamra, amíg az a 2. pontban körülírt feladatok ellátást
szolgálja – ingyenesen használatra átadja, az átvevő átveszi az 5. pontban körülírt ingatlan
használatának jogát.
7. Az Önkormányzat e megállapodás aláírásával visszavonhatatlan hozzájárulását adja ahhoz,
hogy az 5. pontban körülírt ingatlannak – a 2. pontban körülírt feladat ellátásához szükséges –
ingatlanhányadban kifejezhető területére az átvevő a használati jogot az ingatlan
nyilvántartásba bejegyeztesse. A bejegyzéssel kapcsolatos eljárási cselekmények és költségek
a kórházat terhelik.
Felek meghatalmazzák az Adamkó Ügyvédi Irodát, eljáró ügyvéd: Dr. Adamkó István (címe:
3100 Salgótarján, Füleki út 54-56.; igazolvány szám: Ü-101516), hogy a használat jogának
bejegyzése ügyében az illetékes földhivatalnál eljárjon.
8. A működés költségeit Felek közösen viselik, a kórház biztosítja a rendelések megfelelő
személyzetét, illetve a felhasználásra kerülő gyógyászati segédanyagokat. Az Önkormányzat
biztosítja a rendelések során a közüzemi szolgáltatásokat (fűtés, elektromos energia, telefon,
víz).
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9. Felek megállapodnak abban, hogy a rendelések száma igény szerint bővíthető.
10. Az Önkormányzat kijelenti, hogy az együttműködési megállapodás hatálya alatt más
egészségügyi szolgáltatóval szakellátás biztosítására megállapodást nem köt.
11. Felek az együttműködést 5 év határozott időre kötik, amely meghosszabbítható.
12. Jelen megállapodás Bátonyterenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete és a Nógrád
Megyei Önkormányzat Közgyűlése általi jóváhagyást követően lép hatályba.
13. Jelen megállapodást Bátonyterenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
……/2011. (………) sz. határozatával jóváhagyta.
14. Jelen megállapodást a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a ……/2011. (………) sz.
határozatával jóváhagyta.

Bátonyterenye, 2011. …………………..

……………………………
Nagy-Majdon József
polgármester
Bátonyterenye Város Önkormányzata

Salgótarján, 2011. ……………………..

……..…………………………
dr. Bercsényi Lajos
főigazgató
Szent Lázár Megyei Kórház

Ellenjegyzem:
Bátonyterenye, 2011. …………………..

Salgótarján, 2011…………………………

………………………………………….

……………………………………………

dr. Lengyelné Imreh Erika
jegyző

Kaszás Erika
gazdasági igazgató

Ellenjegyzem:

……………….., 2011. ……….

……………..……..
ügyvéd
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I.
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
…/2011. (... ... ) önkormányzati
rendelete
a Szent Lázár Megyei Kórház alapító okiratának
módosításáról
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény 9. § (4) bekezdése alapján a következőt rendeli el:

1. §
(1) Nógrád Megye Közgyűlésének 24/1992. (VI. 11.) Kgy. rendeletével alapított Szent Lázár Megyei
Kórház alapító okiratának (továbbiakban: alapító okirat) 2.2. pontja a következők szerint módosul:
,, 2.2. Az intézmény telephelyei:
2.2.1.
Tüdőgondozó (3170 Szécsény, Haynald út 19.)
2.2.2.
Orvosi rendelő (2651 Rétság, Korányi Frigyes út 6/A.)
2.2.3.
Egészségház (3070 Bátonyterenye, Molnár Sándor út 1-3.)”
(2) Az alapító okirat 5.5. pontjának b)-c) pontja a következők szerint módosul:
,, b) 861001 – Fekvőbetegek aktív ellátása
c) 861002 – Fekvőbetegek krónikus ellátása”
2. §
Jelen rendelet 2011. július 1. napján lép hatályba.

Salgótarján, 2011. június 24.

Becsó Zsolt
Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke

dr. Barta László
Nógrád megyei főjegyző
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II.
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
…/2011. (. ...) önkormányzati
rendelete
a Szent Lázár Megyei Kórház alapító okiratának egységes
szerkezetbe foglalásáról
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény 9. § (4) bekezdése alapján a következőt rendeli el:
1. §
A Szent Lázár Megyei Kórház egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata helyébe jelen rendelet
Melléklete lép.
2. §
Jelen rendelet 2011. július 1. napján lép hatályba.

Salgótarján, 2011. június 24.

Becsó Zsolt
Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke

dr. Barta László
Nógrád megyei főjegyző
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A …/2011. (... ...) önkormányzati rendelet Melléklete

Nógrád Megye Közgyűlésének
24/1992. (VI. 11.) Kgy. rendeletével alapított
Szent Lázár Megyei Kórház
ALAPÍTÓ OKIRATA
[A 17/2009. (VI. 5. ) Kgy., 25/2009. (XII. 4.) Kgy., a 3/2010. (II. 22.) Kgy. a 27/2010. (XII. 1.)
önkormányzati, valamint a 9/2011. (IV. 29.) önkormányzati, valamint a …/2011. (… …)
önkormányzati rendeletekkel módosított, egységes szerkezetbe foglalt szöveg.]
1. Alapító szerv:
Nógrád Megye Közgyűlése (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.)
2. Az intézmény elnevezése, székhelye, telephelye:
2.1. Székhelye: Szent Lázár Megyei Kórház, 3100 Salgótarján, Füleki út 54-56.
2.2. Az intézmény telephelyei:1
2.2.1.
Tüdőgondozó (3170 Szécsény, Haynald út 19.)
2.2.2.
Orvosi rendelő (2651 Rétság, Korányi Frigyes út 6/A.)
2.2.3.
Egészségház (3070 Bátonyterenye, Molnár Sándor út 1-3.)
3. Az intézmény működési köre:
Nógrád megye
4. Az alapítás célja (az intézmény jogszabályban meghatározott közfeladata):
Az 1990. évi LXV. törvény 70. § (1) bek. b) pontjában előírt alapellátást meghaladó
egészségügyi szakellátás biztosítása, valamint az 1997. évi CLIV. törvény 152. § (3)
bekezdésben előírt feladatok ellátása a hatályos jogszabályok szerint.
5. Az intézmény alaptevékenysége (feladatai):
a) Fekvőbeteg-ellátás (szakágazat: 861000)2
b) Járóbeteg-ellátás
c) Fogorvosi szakellátás
d) Egyéb humán egészségügyi ellátás
e) Könyvtári, levéltári tevékenység
f) Betegszállítás
5.1 A kórház megelőző, gyógyító és gondozási feladatokat lát el. A kórház ellátási
területén
a) az egészségbiztosítási pénztárral megkötött finanszírozási szerződésben rögzített
ágyszámon aktív és krónikus fekvőbeteg ellátást biztosít, valamint járóbeteg és
fogászati szakellátást végez;3
b) Egészségügyi Szűrő- és Gondozóhálózatot, valamint Központi Gyógyszertárat
működtet,
c) A működési engedélyben meghatározott területen végzi a megye lakosságának
tüdőszűrését és kiegészítő szűrését,
d) A működési engedélyben meghatározott területen közreműködik a TBC-s betegek
környezete fokozott védelmének megteremtésében,

1

Módosította a …/2011. (… …) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2011. július 1. napjától.
Módosította a 3/2010. (II. 22.) Kgy. rendelet 7. § (1) bekezdése. Hatályos 2010. március 1. napjától, illetve lásd a rendelet 21.
§ (1) bekezdését.
3
Módosította a 25/2009. (XII. 4.) Kgy. rendelet 6. § (1) bekezdése. Hatályos 2009. december 4. napjától.
2
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e) A szécsényi kistérség körzetében gondoskodik a TBC és tüdőbetegek
felkutatásáról, kivizsgálásáról, szükség esetén kórházba utalásáról, ambuláns
gyógyításáról, gondozásáról.
f) A szécsényi kistérség körzetében járóbeteg szakellátásokat biztosít.
5.2 A kórház a fekvőbeteg-ellátás és gondozás körében speciális szakellátásokat
biztosít.
5.3 Az egészségbiztosítási pénztárral kötött finanszírozási szerződésben foglaltak
szerinti kapacitás mértékéig betegszállítási tevékenységet folytat.
5.4 A kórház nyilvános szakkönyvtárat működtet.
5.5. Az intézmény alaptevékenységéhez kapcsolódó szakfeladatok meghatározása:4
a) 841901 – Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások
elszámolásai
b) 861001 – Fekvőbetegek aktív ellátása5
c) 861002 – Fekvőbetegek krónikus ellátása6
d) 862211 – Járóbetegek gyógyító szakellátása
e) 862212 – Járóbetegek rehabilitációs szakellátása
f) 862213 – Járóbetegek gyógyító gondozása
g) 862231 – Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
h) 862232 – Foglalkozás-egészségügyi szakellátás
i) 862240 – Egyéb, máshová nem sorolt járóbeteg-ellátás
j) 862303 – Fogorvosi szakellátás
k) 869031 – Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások
l) 869032 – Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások
m) 869035 – Betegszállítás, valamint orvosi rendelvényre történő halottszállítás
n) 869037 – Fizikoterápiás szolgáltatás
o) 869039 – Egyéb, máshová nem sorolt kiegészítő egészségügyi szolgáltatás
p) 869041 – Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás
q) 562917 – Munkahelyi étkeztetés
r) 813000 – Zöldterület-kezelés
s) 910123 – Könyvtári szolgáltatások
t) 890441 – Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
u) 890442 - Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú
közfoglalkoztatása
v) 890443 – Egyéb közfoglalkoztatás7
6. Az intézmény vállalkozási tevékenysége: 8
Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat.
7. Az intézmény irányító (felügyeleti) szerve:
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.); szervezeti
és működési szabályzatát a Közgyűlés Humánszolgáltatási Bizottsága hagyja jóvá.9
8. Az intézmény önállóan működő és gazdálkodó, az előirányzatok feletti rendelkezési
jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv.10

4

A teljes 5.5. pontot módosította a 27/2010. (XII. 1.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2010. december 1.
napjától.
5
Módosította a …/2011. (… …) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos 2011. július 1. napjától.
6
Módosította a …/2011. (… …) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos 2011. július 1. napjától.
7
A t), u), v) pontokat beillesztette a 9/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2011. május 1. napjától.
8
A teljes pontot módosította a 27/2010. (XII. 1. ) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos 2010. december 1.
napjától.
9
Módosította a 27/2010. (XII. 1. ) önkormányzati rendelet 1. § (3) bekezdése. Hatályos 2010. december 1. napjától.
10
Módosította a 27/2010. (XII. 1. ) önkormányzati rendelet 1. § (4) bekezdése. Hatályos 2010. december 1. napjától.
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9. Az intézmény alaptevékenységét a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése által
megállapított költségvetésből látja el, melyhez az Egészségbiztosítási Alap támogatást
biztosít.
10. a) Az intézményt egyszemélyi felelős főigazgató vezeti, akit a Közgyűlés – nyilvános
pályázat útján – a vonatkozó jogszabályok alapján meghatározott időtartamra bíz
meg. A főigazgató felett a munkáltatói jogkört, a vezetői megbízás, a felmentés,
vezetői megbízás visszavonása, az összeférhetetlenség megállapítása, a
fegyelmi eljárás megindítása, a fegyelmi büntetés kiszabása tekintetében a
Közgyűlés, az egyéb munkáltatói jogokat a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja.
b) Az intézmény és foglalkoztatottjai az egészségügyi tevékenység végzésének
egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény 7. §-ában meghatározott
jogviszonyokban állhatnak egymással.
11. Az intézmény vagyonára és a vagyon feletti rendelkezés jogára az alapítónak a megyei
önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelete az
irányadó.
12. Az intézmény jogi személy.
13. Az intézmény általános jogutódja az 1870-ben a Salgótarjáni Kőszénbánya RT.
Bányapénztára által alapított Társpénztári Bányakórháznak, illetve az 1871-ben a
Rimamurányi - Salgótarjáni Vasmű RT. Társpénztára által alapított Acélgyári
Kórháznak, valamint a Nógrád Megyei Tanács VB. által 1951-ben Megyei Kórházi
rangra emelt salgótarjáni összevont kórháznak és az 1967-től a jelenlegi székhelyén
működő Nógrád Megyei Tanács Kórházának, továbbá a Nógrád Megyei Tanács V. B.
által 1958-ban alapított Nógrád Megyei Tanács TBC és Tüdőbeteg Gyógyintézetének,
amely 1992-től Megyei Tüdőgyógyintézetként (2673 Nógrádgárdony, Kórház út 1.)
működött.11

Salgótarján, 2011. június 24.

Becsó Zsolt
Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke

11

dr. Barta László
Nógrád megyei főjegyző

Módosította a 25/2009. (XII. 4.) Kgy. rendelet 6. § (2) bekezdése. Hatályos 2009. december 4. napjától.
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ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT
mely ismerteti a Szent Lázár Megyei Kórház alapító okiratának módosításáról szóló
rendelet elfogadásának várható következményeit

A vizsgált kritériumok

A vizsgálat eredménye

A jogszabály Nógrád megye lakossága –
A tervezett jogszabály társadalmi hatásai
ezen belül Bátonyterenye város és
kistérségében élők – számára nyújt gyorsabb
elérhetőséget egyes egészségügyi járóbeteg
szakellátás tekintetében.
A tervezett jogszabály gazdasági,
A rendeletek elfogadásával az érintett
költségvetési hatásai
lakosság könnyebben és gyorsabban éri el az
igényelt szolgáltatást, ezáltal az utazási
költségeik csökkennek, a munkahelyi távollét
rövidül.
A tervezett jogszabály környezeti
A jogszabály tárgyából eredően környezeti
következményei
következmények nem merülnek fel.
A tervezett jogszabály egészségi
A jogszabály Bátonyterenye város és a
következményei
kistérségben élők számára teremt kedvezőbb
feltételeket egyes egészségügyi
szolgáltatások hozzáférése tekintetében,
amely elősegíti a lakosság egészségi
állapotának megőrzését, javítását.
A tervezett jogszabály adminisztratív
A tervezett jogszabály elfogadásának és
terheket befolyásoló hatásai
bevezetésének nincsenek jelentős
adminisztratív terhei.
A jogszabály megalkotása a megye
A jogszabály megalkotásának szükségessége,
lakosságának egészségügyi szakellátáshoz
a jogalkotás elmaradásának várható
való hozzáférését eredményezi, elmaradása
következményei
esetén kedvezőtlenebb feltételek között
részesülhetne ellátásban az érintett lakosság.
A jogszabály alkalmazásához szükséges
A jogszabály alkalmazásához a szükséges
személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
személyi, szervezeti, tárgyi feltételek
feltételek
rendelkezésre állnak. A pénzügyi feltételek
teljesítéséhez szükséges intézkedések
megtétele folyamatban van.
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INDOKOLÁS
a Szent Lázár Megyei Kórház alapító okiratának módosításáról szóló rendelethez

Általános indokolás
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. § (4) bekezdése alapján a
képviselő-testület a feladatkörébe tartozó közszolgáltatások céljából önkormányzati
intézményt, vállalatot, más szervezetet (a továbbiakban együtt: intézmény) alapíthat.
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 87. §-a rendelkezik a költségvetési
szervek alapításának rendjéről.
Részletes indokolás
1-2. §-hoz
A Szent Lázár Megyei Kórház (a továbbiakban: Kórház) és Bátonyterenye Város
Önkormányzatának képviselői a Bátonyterenye és kistérsége lakosai részére egyes – a kórház
engedélyezett kapacitásán belüli – egészségügyi járóbeteg szakellátásoknak Bátonyterenye
városban történő biztosítására együttműködési megállapodást kívánnak kötni. Annak
érdekében, hogy a Kórház Bátonyterenyén szolgáltatást biztosítson, az Alapító okiratának
módosítása szükséges, ennek eredményeként a Kórház új telephellyel bővül.
Az Alapító okirat további pontosítása is szükséges, melyet a jogszabály 1. § (2) bekezdése
részletez.
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