
A Nemzeti Erıforrás Minisztérium közleménye 
az Országos Onkológiai Intézet egységes szerkezető alapító okiratáról 

2012. EüK. 3. szám NEFMI közlemény  

(hatályos: 2012.02.06 - ) 

A Nemzeti Erıforrás Minisztérium az Országos Onkológiai Intézet alapító okiratát egységes 
szerkezetben a következık szerint közzéteszi: 

„Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88–90. §-aiban foglaltak 
végrehajtására, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetı államtitkár 
feladat- és hatáskörérıl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 44. § (1) bekezdés a) 
pontjában foglalt feladatkörömben eljárva az alábbi alapító okiratot adom ki: 

1. A költségvetési szerv: 

a)    Neve: Országos Onkológiai Intézet 

Rövidített név: OOI 

Idegen nyelvő elnevezés: National Institute of Oncology 

b)    Székhelye: 1122 Budapest, Ráth György u. 7–9. 

c)    Alapító szerv neve, székhelye: Nemzeti Erıforrás Minisztérium, 1055 Budapest, Szalay 
u. 10–14. 

d)    Irányító szerv neve, székhelye: Nemzeti Erıforrás Minisztérium, 1055 Budapest, 
Szalay u. 10–14. 

e)    Elızmény: 

Létrehozásáról szóló jogszabály: 

8334/0/31/1954. EüM rendelet, 

13/1977. (EüK 9.) EüM utasítás, 

14/1983. (EüK 16.) EüM utasítás. 

2. A költségvetési szerv gazdálkodási jogköre: 

Az OOI önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv. 

3. Jogszabályban meghatározott közfeladata: 

Az egészségügyrıl szóló 1997. évi CLIV. törvény alapján, ellátási területére kiterjedıen a 
daganatos járó- és fekvıbetegek diagnosztikus és terápiás szakorvosi ellátása, rehabilitációja 
(palláció) és követéses gondozása. 



A daganatos betegségek területén szakmai-módszertani, kutatási, továbbképzési, adatgyőjtési 
és elemzési tevékenységet folytat. Mőködteti a Nemzeti Rákregisztert. 

4. Alaptevékenység szakágazati száma és megnevezése: 

869000 Egyéb humán-egészségügyi ellátás 

Az alaptevékenység szakfeladatrendi besorolása: 

721922 Orvostudományi alkalmazott kutatás 

749031 Módszertani szakirányítás 

841173 Statisztikai tevékenység 

855935 Szakmai továbbképzések 

861000 Fekvıbeteg-ellátás komplex fejlesztési támogatása 

861001 Fekvıbetegek aktív ellátása 

862211 Járóbetegek gyógyító szakellátása 

862212 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása 

862213 Járóbetegek gyógyító gondozása 

862214 Járóbetegek egynapos ellátása 

862240 Egyéb m. n. s. járóbeteg-ellátás 

869031 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások 

869032 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások 

5. Mőködési köre: 

Jogszabályban, illetve államigazgatási határozatban meghatározott ellátási terület. 

6. Vállalkozási tevékenysége: 

522130 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása 

682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

821900 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás 

869039 Egyéb m. n. s. kiegészítı egészségügyi szolgáltatás 

7. Vállalkozási tevékenységek arányainak felsı határa a költségvetési szerv kiadásaiban: 



A vállalkozási tevékenység mértéke nem haladhatja meg az OOI éves összes 
kiadásteljesítésének 25,0%-át. 

8. A költségvetési szerv vezetıjének kinevezési, megbízási és választási rendje: 

Az OOI fıigazgatóját – nyilvános pályázat alapján – a nemzeti erıforrás miniszter nevezi ki, 
menti fel, illetıleg munkaviszonyt létesít vele. Az egyéb munkáltatói jogok gyakorlására a 
Nemzeti Erıforrás Minisztérium Szervezeti és Mőködési Szabályzatában foglaltak az 
irányadók. 

9. Foglalkoztatottakra vonatkozó jogviszony (jogviszonyok) megjelölése: 

Az OOI a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján 
közalkalmazottakat foglalkoztat. 

10. Záró rendelkezések 

a)    Az alapító okiratban foglaltakat az OOI Szervezeti és Mőködési Szabályzatában kell 
részletezni, melyet a fıigazgató az alapító okirat kiadásától számított hatvan napon belül 
köteles irányító szervéhez jóváhagyásra felterjeszteni. 

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

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

d)    Jelen alapító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történı bejegyzés napján lép hatályba. 

e)    Jelen alapító okirat hatálybalépésével egyidejőleg a 2010. november 2-án kelt 16274-
24/2010-0004JKF számú alapító okirat hatályát veszti. 

Dr. Réthelyi Miklós s. k., 

nemzeti erıforrás miniszter” 

 


