Okirat száma: 60587-4/2018/PKF

Alapító okirat

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján az Állami
Egészségügyi Ellátó Központ alapító okiratát a következők szerint adom ki:

1. A költségvetési szerv
megnevezése, székhelye, telephelye
1.1.

A költségvetési szerv
1.1.1. megnevezése: Állami Egészségügyi Ellátó Központ
1.1.2. rövidített neve: ÁEEK

1.2.

A költségvetési szerv idegen nyelvű megnevezése
1.2.1. angol nyelven:

National Healthcare Service Center

1.2.2. francia nyelven: Centre National du Service Sanitaire
1.2.3. német nyelven: Staatliche Gesundheitliche Versorgungszentralstelle
1.3.

A költségvetési szerv
1.3.1. székhelye:

1125 Budapest, Diós árok 3.

1.3.2. telephelye:
telephely megnevezése

telephely címe

1

1051 Budapest, Arany János utca 6-8.

2

7100 Szekszárd, Arany János utca 23-25.

3

1085 Budapest, Horánszky utca15.

4

1085 Budapest, Horánszky utca24.

5

9400 Sopron Damjanich utca 9.

6
7

1088 Budapest Szentkirályi utca 21.
4561 Baktalórántháza, Köztársaság tér 13.

9

2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út
125.
4100 Berettyóújfalu, Orbán Balázs tér 1.

10

3916 Bodrogkeresztúr, Kastély köz 5.

11

3916 Bodrogkeresztúr, Kossuth utca 5.

12

1182 Budapest, Kappel Emília utca 3.

13

1037 Budapest, Lángliliom utca 6.

14

2373 Dabas, Zárda köz 6.

8

1

15

9365 Dénesfa, Fő utca 19.

16

8482 Doba, Somlóvár 1.

17

2182 Domony, Fő út 93.

18

8130 Enying, Szabadság tér 16.

19

5231 Fegyvernek, Nyiszper Márton út 1.

20

7833 Görcsöny, Hársfa utca 6.

21

7833 Görcsöny, Keresztespuszta 1.

22

2230 Gyömrő, Fő tér 4.

23

4080 Hajdúnánás, Ifjúság utca 2.

25

4200 Hajdúszoboszló, Tessedik Sámuel utca
1/a.
7683 Helesfa, Nádassy-telep 1.

26

9323 Jobaháza, Kossuth Lajos utca 8.

27

6300 Kalocsa, Miskei út 20.

28

6000 Kecskemét, Szent László körút 1.

29

2870 Kisbér, Angol kert 5/a.

30

2340 Kiskunlacháza, Külső-Ráckevei út 194.

31

5310 Kisújszállás, Téglagyár utca 10.

32

8693 Lengyeltóti, Rákóczi Ferenc út 18.

33

6900 Makó, Kórház utca 2.

34

5663 Medgyesbodzás, Széchenyi utca 79.

35

9551 Mesteri-Intaháza hrsz.:0175/2

36

4181 Nádudvar, Fő út 147.

37

2085 Pilisvörösvár, Budai út 2.

24

39

7084 Pincehely, Gróf Széchenyi István utca
92.
7000 Sárbogárd, Ady Endre út hrsz.:2317

40

5703 Gyula, Sitka utca 1.

41

8330 Sümeg, Kompanik Zsófia utca 6.

38

43

3596 Szakáld, Táncsics Mihály utca
hrsz.:021/10, hrsz.:021/15, hrsz.:024/16
9700 Szombathely, 11-es Huszár út 130.

44

2890 Tata, Új út 3.

45

7054 Tengelic, Alsótengelic, hrsz.:0406

46

2025 Visegrád, Gizella telep, hrsz.: 043

42

8900 Zalaegerszeg, Dr. Jancsó Benedek utca
3.
8900 Zalaegerszeg, Dr. Jancsó Benedek utca
5.
1148 Budapest Bolgárkerék utca 3.

47
48
49

2

2. A költségvetési szerv
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések
2.1.

A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1989.07.01.

2.2.

A költségvetési szerv jogállását meghatározó jogszabály:
az Állami Egészségügyi Ellátó Központról szóló 27/2015. (II.25.) Korm. rendelet

2.3.

A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv
2.3.1. megnevezése: Kormány
2.3.2. székhelye:

2.4.

1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.

A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének
megnevezése

székhelye

1

Országos Gyógyszerészeti Intézet

1051 Budapest, Zrínyi utca 3.

2

Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet

1051 Budapest, Arany János utca 6-8.

3

Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet

1085 Budapest, Horánszky utca 15.

4

Országos Szakfelügyeleti Módszertani Központ

1138 Budapest, Váci út 174.

5

Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ

1085 Budapest, Horánszky utca15.

6

Egészségügyi Készletgazdálkodási Intézet

1088 Budapest Szentkirályi utca 21.

7

Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet

1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.

8

Országos Tisztifőorvosi Hivatal

1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6.

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete
3.1.

A költségvetési szerv irányító szervének
3.1.1. megnevezése: Emberi Erőforrások Minisztériuma
3.1.2. székhelye:

1054 Budapest, Akadémia utca 3.

4. A költségvetési szerv tevékenysége
4.1.

A költségvetési szerv közfeladata:
Az ÁEEK egészségügyi fejlesztési, elemzési és értékelési, kutatási, szakértői és szakmai
támogatási feladatokat lát el, adatgyűjtést végez, egészségügyi informatikai feladatokat lát
el. Az ÁEEK ellátja az Állami Egészségügyi Ellátó Központról szóló 27/2015. (II.25.) Korm.
rendeletben részére meghatározott feladatokat.
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4.2.
1
4.3.

A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:
szakágazat száma

szakágazat megnevezése

841212

Egészségügy igazgatása

A költségvetési szerv alaptevékenysége:
A) Az ÁEEK feladatkörében a jogszabályban meghatározottak szerint az alábbi feladatokat
látja el:
1.

gyakorolja a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati
intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek
átvételéről szóló 2011. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: MÖKtv.), a települési
önkormányzatok fekvőbeteg-szakellátó intézményeinek átvételéről és az átvételhez
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi XXXVIII. törvény (a
továbbiakban: Ttv.) alapján az állam fenntartásába, illetve tulajdonába került
egészségügyi intézmények, továbbá az országos gyógyintézetek és az Országos
Vérellátó Szolgálat felett az egyes fenntartói jogokat, a gazdasági társaságok
tekintetében a tagsági jogokat, valamint az alapítványok esetében az alapítói jogokat,
kivéve azon kórházakat, melyek tekintetében a miniszter a nemzeti felsőoktatásról
szóló 2011. évi CCIV. törvény 97. § (2) vagy (3) bekezdése alapján egészségügyi
felsőoktatási intézményre ruházta át az irányítási hatásköröket, és az Országos
Sportegészségügyi Intézetet.

2.

gyakorolja az Esztergom Város Önkormányzata egyes intézményeinek átvételéről
szóló 2011. évi CLXXXVI. törvény (a továbbiakban: EVÖtv.) alapján az állam
fenntartásába, illetve tulajdonába került egészségügyi intézmény felett, továbbá az
egészségügyért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) irányítása alá tartozó
egészségügyi szolgáltató felett az egyes fenntartói jogokat, kivéve azon kórházakat,
melyek tekintetében a miniszter a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV.
törvény 97. § (2) vagy (3) bekezdése alapján egészségügyi felsőoktatási intézményre
ruházta át az irányítási hatásköröket, és az Országos Sportegészségügyi Intézetet .

3.

gyakorolja Ttv. és a fekvőbeteg-szakellátó és egyes fekvőbeteg-szakellátóhoz
kapcsolódó egészségügyi háttérszolgáltatást nyújtó, 100%-os állami tulajdonban lévő,
valamint azok 100%-os tulajdonában lévő gazdasági társaságok által ellátott
feladatok központi költségvetési szervek általi átvételéről, valamint az ezzel
kapcsolatos eljárási kérdések rendezéséről szóló 2013. évi XXV. törvény, illetve az
egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény alapján a
Magyar Államot megillető tulajdonosi jogokat,

4.

a fekvőbeteg szakellátást nyújtó intézmények részére történő gyógyszer-,
orvostechnikai eszköz és fertőtlenítőszer beszerzések országos központosított
rendszeréről szóló 46/2012. (III. 28.) Korm. rendeletben foglaltak szerint központi
beszerző szervezetként jár el,

5.

fenntartói jogok gyakorlójaként előzetesen jóváhagyja az 1. és 2. pont szerinti
egészségügyi szolgáltató működési engedélyének módosítása iránti kérelmét az
ellátás progresszivitási szintje és formája tekintetében,

6.

ellátja az egészségpolitika kialakításához és a döntés-előkészítéshez szükséges,
valamint a támogatási forrásokból megvalósuló fejlesztések lebonyolításával
kapcsolatos feladatokat, európai uniós közösségi kezdeményezések és programok
tervezésével és lebonyolításával kapcsolatos feladatokat, továbbá részt vesz az
egészségügyi ellátó rendszer és az ellátó kapacitások fejlesztését célzó innovációs
projektek, valamint társulási és együttműködési programok kialakításában és
végrehajtásában,
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7.

ellátja a fenntartásába tartozó egészségügyi intézmények vonatkozásában az
informatikai, infrastrukturális és elemzési kapacitásokhoz szükséges fejlesztésekhez
kapcsolódó koordinációs és végrehajtási feladatokat,

8.

erre irányuló megállapodás alapján elláthatja a 7. pont szerinti feladatokat a nem a
fenntartásába tartozó egészségügyi intézmények vonatkozásában,

9.

jogszabályban foglalt feladatkörében statisztikai adatokat gyűjt és elemez,

10. az egészségügyi ágazati statisztikai adatszolgáltatás alapján adatok vesz fel, dolgoz fel,
tárol, átad, közzétesz,
11. a Kormány által meghatározott szakkérdésben szakértőként jár el,
12. országos szakkönyvtári feladatokat lát el,
13. adatgyűjtést végez, országos nyilvántartást vezet, elemzést végez a fenntartásában
lévő egészségügyi intézményekhez kapcsolódó gép-műszer-, energia- és
épületkatasztere területén,
14. ellátja az Állami Egészségügyi Tartalékkal való gazdálkodás feladatait,
15. az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzésekkel összefüggésben
a. működteti az államilag támogatott egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzés
rendszerét)
b. közreműködik az államilag támogatott egészségügyi felsőfokú szakirányú
szakképzésben részt vevők költségvetési támogatásával kapcsolatos feladatok
ellátásában,
c. a Rezidens Támogatási Program ösztöndíjaival kapcsolatosan teljes körű
koordinációs, kapcsolattartási, információs és pénzügyi-ügyviteli feladatokat lát
el,
d. ellátja az egészségügyi felsőfokú szakirányú
akkreditációjával kapcsolatos feladatokat,

szakképzés

intézményi

e. működteti az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzést és az egészségügyi
szakirányú szakmai továbbképzést lezáró szakvizsgák szervezési feladatait ellátó
Nemzeti Vizsgabizottságot,
f.

meghatározza a szakorvosok, szakfogorvosok, szakgyógyszerészek
szakpszichológusok szabadon választható továbbképzéseinek pontértékét,

és

16. az egészségügyi szakdolgozók képzésével összefüggésben
a. kidolgozza, előkészíti és felülvizsgálja a miniszter hatáskörében az egészségügyi
ágazatba tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeit,
b. felnőttképzési tevékenységet folytat, iskolarendszeren kívüli egészségügyi
szakképzéseket szervez és ellátja az egészségügyi szakdolgozók szakképzését
lezáró vizsgáztatással kapcsolatban a jogszabályban meghatározott szervezési
feladatokat,
c. lefolytatja a természetgyógyászati tevékenységet végzők modul és szakmai
vizsgáztatását és közzéteszi a vizsgaszabályzatot,
d. az egészségügyi szakképzésekkel és vizsgáztatással összefüggésben szervezi,
módszertani szakirányítási és szakmai pedagógiai feladatokat lát el,
e. egészségügyi szakmai továbbképzéseket szervez,
f.

meghatározza - az általa szervezett továbbképzések kivételével - az egészségügyi
szakdolgozók szabadon választható továbbképzéseinek pontértékét,
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17. biztosítja az Egészségügyi Szakképzési és Továbbképzési Tanács működésének
feltételeit,
18. egyes, jogszabályban meghatározott egészségügyi tevékenység végzésére jogosító
bizonyítványok és oklevelek (a továbbiakban együtt: oklevelek) tekintetében – a
külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló törvény alapján –
a. végzi az oklevelek elismerését,
b. hatósági bizonyítványt állít ki,
c. jogszabályban meghatározott esetekben a határon átnyúló szolgáltatásnyújtás
bejelentésével kapcsolatos feladatokat lát el,
19. működteti az egészségügyi ágazati humánerőforrás-monitoringrendszert,
20. ellátja a külföldön felhasználni kívánt orvosi igazolás hitelesítését,
21. közreműködik a jogszabályokon és nemzetközi megállapodásokon alapuló
adatgyűjtésben, összegyűjti és elemzi az egészségügyi ágazatban dolgozók bér- és
létszám-statisztikai
adatait,
valamint
az
egészségügyi
ellátórendszerrel
összefüggésben az ágazati döntéshozatalt elősegítő rendszerelemzési feladatokat lát
el,
22. részt vesz az egészségügyi ellátásokra vonatkozó minőségügyi standardok
továbbfejlesztésében,
23. praxisprogramokat működtet, vezeti a praxisjogokkal kapcsolatos közhiteles
nyilvántartást,
24. a gyermekegészségügy területén egészségügyi szolgáltatói feladatokat lát el,
25. az alapellátás területén módszertani feladatokat lát el.
B) A jelen pontban meghatározott alaptevékenységét képező feladatok mellett
középirányító szervként az ÁEEK gyakorolja az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény 9. § b), g)-j) pontja szerinti irányítási hatásköröket a MÖKtv., a Ttv., és az EVÖtv.
alapján átvett egészségügyi intézmények, valamint az Országos Vérellátó Szolgálat
tekintetében, kivéve azon kórházakat, melyek tekintetében a miniszter a nemzeti
felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 97. § (2) vagy (3) bekezdése alapján
egészségügyi felsőoktatási intézményre ruházta át az irányítási hatásköröket, és az
Országos Sportegészségügyi Intézetet.
Az ÁEEK a jelzett költségvetési szervek vonatkozásában
1.

érvényesíti, illetve – módszertani segítséget is nyújtva – érvényesítteti az irányítása
alá tartozó költségvetési szervek tevékenységében a közfeladatok ellátására
vonatkozó követelményeket, és az erőforrásokkal (így különösen: az előirányzatokkal,
a létszámokkal és a vagyonnal) való szabályszerű és hatékony gazdálkodás
követelményeit, továbbá számon kéri, ellenőrzi e követelmények érvényre juttatását;

2.

javaslatot tesz az irányítása alá tartozó költségvetési szervek éves költségvetésére és
azt megküldi a miniszternek;

3.

meghatározza az irányítása alá tartozó költségvetési szervek gazdálkodásának
részletes rendjét;

4.

meghatározza az irányítása alá tartozó költségvetési szervek előirányzatainak
felhasználására vonatkozó irányelveket;

5.

szervezi, irányítja és ellenőrzi a szakmai feladatok végrehajtásához szükséges
pénzügyi feltételeket;
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6.

előkészíti a költségvetési szervek alapító, megszüntető illetve módosító okiratát;

7.

előkészíti és jóváhagyásra a miniszternek megküldi az irányítása alá tartozó
egészségügyi szolgáltatókat érintő éves fejlesztési tervet, jelentős igényeltérés esetén
elvégzi annak módosítását;

8.

előkészíti és jóváhagyásra a miniszternek megküldi az irányítása alá tartozó
egészségügyi szolgáltatók szakellátási kapacitásait és ellátási területeit érintő – a
legalább az adott egészségügyi szolgáltató lekötött kapacitásának 10%-át elérő
mértékű, vagy az adott szolgáltatónál szakmacsoport közfinanszírozásának
megszűnését eredményező – módosításokat, feladatátadásokat, átcsoportosításokat
bemutató éves tervet és annak módosítását;

9.

előkészíti és jóváhagyásra a miniszternek megküldi az egészségügyi szolgáltató
lekötött kapacitásának 10%-át elérő vagy azt meghaladó tervezett funkcióváltást;

10. előkészíti és a miniszternek megküldi az egészségügyi intézmény vezetőjének,
gazdasági igazgatójának kinevezését vagy megbízását és felmentését vagy a
megbízásának visszavonását;
11. összegyűjti, ellenőrzi az irányítása alá tartozó intézmények gazdálkodására vonatkozó
kötelező, rendszeres és ad hoc jellegű adatszolgáltatásokat, szükség szerint összesítve
továbbítja azokat a miniszternek;
12. előkészíti és jóváhagyás céljából megküldi a miniszternek a miniszter által vezetett
minisztérium költségvetési fejezetének gyógyító megelőző ellátás szakintézményeire
vonatkozó címén belül az előirányzat- és létszám-átcsoportosításokat;
13. jogosult az irányítása alá tartozó intézmények vonatkozásában a közbeszerzéseket
összevontan lefolytatni, valamint az intézmények közbeszerzési eljárásaival
kapcsolatban folyamatba épített és utóellenőrzéseket végezni;
14. jóváhagyja az irányítása alá tartozó egészségügyi intézmények szervezeti és működési
szabályzatát.
4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:
kormányzati funkciószám

kormányzati funkció megnevezése

1

013210

Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások

2

013330

Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés

013340

Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos
feladatok

4

013370

Informatikai fejlesztések, szolgáltatások

5

032050

Egészségügyi stratégiai tartalékok tárolása, kezelése

6

036010

Igazságügyi szakértői tevékenység

7

041170

Műszaki vizsgálat, elemzés

8

072111

Háziorvosi alapellátás

9

072210

Járóbetegek gyógyító szakellátása

075010

Egészségüggyel kapcsolatos alkalmazott kutatás és
fejlesztés

11

076010

Egészségügy igazgatása

12

076040

Egészségügyi szakértői tevékenységek

13

082042

Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

3

10

7

14

082044

Könyvtári szolgáltatások

15

082051

Levéltári állomány gyarapítása, kezelése és védelme

16

083030

Egyéb kiadói tevékenység

17

094130

Egészségügyi szakmai képzés

18

095020

Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás képzés

19

098010

Oktatás igazgatása

4.5.

A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: országos

4.6.

A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységének felső határa:
a költségvetési szerv módosított kiadási előirányzatának 28%-a

5. A költségvetési szerv szervezete és működése
5.1.

A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:
Az ÁEEK főigazgatóját a miniszter nevezi ki és menti fel a központi államigazgatási
szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi
XLIII. törvény vonatkozó rendelkezései alapján. Az egyéb munkáltatói jogok gyakorlására
az Emberi Erőforrások Minisztériuma Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltak
irányadók.

5.2.

A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:
foglalkoztatási jogviszony

jogviszonyt szabályozó jogszabály

Állami vezetői szolgálati
jogviszony

A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány
tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII.
törvény

2

Kormányzati szolgálati
jogviszony

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény

3

Munkaviszony

A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény

1

8

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 EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓ KÖZPONT
2019. január 30. napján kelt, 2019. február 01. napjától alkalmazandó 60587-3/2018/PKF okiratszámú módosító
okirattal végrehajtott módosítása szerinti tartalmának.
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