
Az Országos Epidemiológiai Központ alapító okirata

A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 2. §-a (1) bekezdésének a) pontjában és

(2) bekezdésében foglaltak végrehajtására, az egészségügyi miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 161/2006. (VII. 28.) Korm.

rendelet 5. § (1) bekezdésének b) pontjában foglalt feladatkörömben eljárva az alábbi egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot

adom ki:

1. A költségvetési szerv

a) Neve: Országos Epidemiológiai Központ

rövidített név: OEK

Idegen nyelvû elnevezés: National Center for Epidemiology

b) Székhelye: 1097 Budapest, Gyáli út 2–6.

Telephelye: Budapest XII., Pihenõ út 1. (1529 Budapest, Pf. 3)

c) Alapító szerv neve, székhelye: Egészségügyi Minisztérium

1051 Budapest, Arany János utca 6–8.

d) Irányító szerv neve, székhelye: Egészségügyi Minisztérium,

1051 Budapest, Arany János utca 6–8.

e) Középirányító szerve: Országos Tisztifõorvosi Hivatal

f) Elõzmény:

Létrehozásáról szóló jogszabály, határozat, valamint elõzõ alapító okiratok:

az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat szervezetérõl és mûködésérõl szóló 7/1991. (VI. 26.) NM rendelet,

az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról és a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelölésérõl szóló

362/2006. (XII. 28.) Korm. rendelet,

Elõzõ alapító okirat: a Népjóléti Közlöny 1998. évi 1. számában közzétett, az Egészségügyi Közlöny 2004. évi 12. számában

és 2005. évi 3. számában módosított alapító okirat

2. A költségvetési szerv típusa

Az OEK közszolgáltató költségvetési szerv, közintézet.

3. A költségvetési szerv feladatellátásához gyakorolt funkció

Az OEK önállóan mûködõ költségvetési szerv. Az OEK pénzügyi-gazdasági feladatait az irányító szerv által jóváhagyott

megállapodás szerint az Országos Tisztifõorvosi Hivatal látja el.

4. Elõirányzatok feletti jogosultság

Az elõirányzatok feletti jogosultság szempontjából részjogkörrel rendelkezik.

5. Jogszabályban meghatározott közfeladata

Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról és a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelölésérõl szóló

362/2006. (XII. 28.) Korm. rendelet

A magyar Nemzeti Kábítószer Adatgyûjtõ és Kapcsolattartó Központ feladatainak ellátásával kapcsolatos egyes

kérdésekrõl szóló 28/2004. (II. 28.) Korm. rendelet.

Az emberi alkalmazásra kerülõ gyógyszerek forgalomba hozataláról szóló 52/2005. (XI. 18.) EüM rendelet, a fertõzõ

betegségek és a járványok megelõzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekrõl szóló 18/1998. (VI. 3.) NM

rendelet alapján:

Az OEK a fertõzõ betegségek epidemiológiájával, járványügyi és klinikai mikrobiológiai vizsgálatokkal, valamint az

immunbiológiai készítmények és diagnosztikumok ellenõrzésével foglalkozó országos intézet, mely az ország egész

területén szakterülete vonatkozásában szakmai-módszertani, irányítási, minõség-ellenõrzési, kutatási, képzési,

továbbképzési, járványügyi adatgyûjtési és elemzési tevékenységet folytat. Az OEK referencia, regionális, járványügyi

és BSL 3-4 laboratóriumokat mûködtet, bioterrorizmusra alkalmas veszélyes kórokozók mintavételezését, járványügyi

mikrobiológiai vizsgálatát végzi, nemzeti törzsbankot valamint tipizáló, referencia savóbankot tart fenn és mindezen

tevékenységét, nemzetközi szervezetekben, munkacsoportokban, valamint az ECDC-ben képviselve végzi. Mûködteti

a Nemzetközi Utazás-egészségügyi és Oltóközpontot, valamint a Reitox-hálózat tagjaként a Nemzeti Drog

Fókuszpontot.
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6. Alaptevékenysége

Szakágazati besorolása:

869000 Egyéb humán egészségügyi ellátás

869043 Fertõzõ megbetegedések megelõzése, járványügyi ellátás

869031 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások

869012 Humán gyógyszerkészítmények engedélyezésének, forgalmazásának hatósági feladataival összefüggõ

szakértõi tevékenység

869011 Hatósági eljárás keretében vagy más, jogszabályban elõírt okból kötelezõen végzett egészségügyi szakértõi

tevékenység

869049 Egyéb betegségmegelõzés, népegészségügyi ellátás

749031 Módszertani szakirányítás

721922 Orvostudományi alkalmazott kutatás

855935 Szakmai továbbképzések

842151 Nemzetközi tudományos együttmûködés

842160 Nemzetközi szervezetekben való részvétel

842451 Polgári nemzetbiztonsági tevékenység

7. Mûködési köre

Feladatkörében eljárva mûködési köre országos, figyelemmel az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról

és a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelölésérõl szóló 362/2006. (XII. 28.) Korm. rendelet 3. §-ának

(2) bekezdésében foglaltakra.

8. Kiegészítõ tevékenysége

869031 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások

869012 Humán gyógyszerkészítmények engedélyezésének, forgalmazásának hatósági feladataival összefüggõ

szakértõi tevékenység

869049 Egyéb betegségmegelõzés, népegészségügyi ellátás

721922 Orvostudományi alkalmazott kutatás

855935 Szakmai továbbképzések

842151 Nemzetközi tudományos együttmûködés

842160 Nemzetközi szervezetekben való részvétel

9. Kisegítõ tevékenysége

869039 Egyéb máshová nem sorolt kiegészítõ egészségügyi szolgáltatás

639990 Máshová nem sorolható egyéb információs szolgáltatás

910123 Könyvtári szolgáltatások

10. Vállalkozási tevékenysége

869039 Egyéb máshová nem sorolt kiegészítõ egészségügyi szolgáltatás

11. A kisegítõ és vállalkozási tevékenységek arányainak felsõ határa a költségvetési szerv kiadásaiban

A kisegítõ tevékenység mértéke nem haladhatja meg az OEK éves összes kiadás teljesítésének 25%-át.

A vállalkozási tevékenység mértéke nem haladhatja meg az OEK éves összes kiadás teljesítésének 25%-át.

12. A költségvetési szerv vezetõjének kinevezési, megbízási és választási rendje

Az OEK vezetõjét – nyilvános pályázat alapján – az országos tiszti fõorvos nevezi ki, menti fel és gyakorolja felette az

egyéb munkáltatói jogokat.

13. A foglalkoztatottakra vonatkozó foglalkoztatási jogviszony (jogviszonyok) megjelölése

Az OEK a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján közalkalmazottakat foglalkoztat.
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14. Záró rendelkezések

a) Az alapító okiratban foglaltakat az OEK Szervezeti és Mûködési Szabályzatában kell részletezni, melyet a

fõigazgató az alapító okirat kiadásától számított hatvan napon belül köteles irányító szervéhez jóváhagyásra

felterjeszteni.

b) A Szervezeti és Mûködési Szabályzat az irányító szerv jóváhagyásával lép hatályba.

c) A Szervezeti és Mûködési Szabályzat módosítására az a) és a b) pontban foglaltak az irányadók.

d) Az alaptevékenységek 2009. december 31-éig érvényes szakfeladatrendi besorolását az alapító okirat melléklete

tartalmazza.

e) Jelen alapító okirat 2009. július 1-jén lép hatályba.

Budapest, 2009. június 10.

Dr. Székely Tamás s. k.,
egészségügyi miniszter

Szám: 6220-9/2009-0006KTF
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