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A Nemzeti Erıforrás Minisztérium az Egészségbiztosítási Felügyelet Megszüntetı Okiratát a 
következık szerint teszi közzé: 
 
“Az Egészségbiztosítási Felügyelet Megszüntetı Okirata 
 
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 96. § (4) bekezdése alapján az 
Egészségbiztosítási Felügyelet megszüntetı okiratát (a továbbiakban: Megszüntetı Okirat) a 
következık szerint adom ki: 
 
1. A megszőnt költségvetési szerv 
1.1. elnevezése: Egészségbiztosítási Felügyelet (a továbbiakban: Felügyelet), 
1.2. székhelye: 1132 Budapest, Váci út 30., 
1.3. alapításának dátuma: 2007. január 1., 
1.4. alapítója: a Magyar Köztársaság Országgyőlése (székhelye: 1055 Budapest, Kossuth 
Lajos tér 1–3.), 
1.5. létrehozásáról rendelkezı jogszabály: az egészségbiztosítás hatósági felügyeletérıl szóló 
2006. évi CXVI. törvény, 
1.6. megszüntetésérıl rendelkezı jogszabály, a megszüntetés oka, módja: 
a Megszüntetı Okirat kiadásának oka, hogy az egyes egészségügyi és szociális tárgyú 
törvények módosításáról szóló 2010. évi LXXXIX. törvény az egészségbiztosítás hatósági 
felügyeletérıl szóló 2006. évi CXVI. törvényt hatályon kívül helyezte, a Felügyeletet 2010. 
szeptember 26-ával részleges jogutódlással megszüntette. A Felügyelet megszüntetésére 
tekintettel került kiadásra továbbá 
1.6.1. az Egészségbiztosítási Felügyelet megszüntetésével összefüggésben egyes 
kormányrendeletek módosításáról szóló 225/2010. (VIII. 12.) Korm. rendelet, 
1.6.2. az Egészségbiztosítási Felügyelet megszüntetésével összefüggésben egyes miniszteri 
rendeletek módosításáról szóló 4/2010. (VIII. 12.) NEFMI rendelet, 
1.7. megszüntetı szerve: a Magyar Köztársaság Országgyőlése (székhelye: 1055 Budapest, 
Kossuth Lajos tér 1–3.), 
1.8. irányító szerve: a Magyar Köztársaság Kormánya (székhelye: 1055 Budapest, Kossuth 
Lajos tér 4.), 
1.9. felügyeleti szerve: a nemzeti erıforrás miniszter mint a Felügyelet felett felügyeletet 
gyakorló miniszter (székhelye: Nemzeti Erıforrás Minisztérium, 1055 Budapest, Szalay u. 
10–14.). 
 
2. A költségvetési szerv megszüntetésében érintett szervek: 
2.1. Egészségbiztosítási Felügyelet mint megszőnı kormányhivatal, 
2.2. Nemzeti Erıforrás Minisztérium (a továbbiakban: NEFMI, székhelye: 1055 Budapest, 
Szalay u. 10–14.) mint felügyeleti szerv és mint egyes vagyoni jogok és kötelezettségek 
tekintetében a megszüntetett költségvetési szerv jogutódja, 
2.3. Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat 
2.3.1. Országos Tisztifıorvosi Hivatala (székhelye: 1097 Budapest, Gyáli út 2–6.), valamint 
2.3.2. regionális intézetei az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról és a 
gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelölésérıl szóló 362/2006. (XII. 28.) Korm. rendelet 
2. számú melléklete szerint 
mint részleges jogutód, 



2.4. az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (székhelye: 1139 Budapest, Váci út 73/A.) mint 
részleges jogutód. 
 
3. A megszőnés idıpontja: 2010. szeptember 26. 
 
4. A megszüntetett költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata, a közfeladat 
ellátásának jövıbeni módja: 
4.1. A Felügyelet közfeladatainak alapját az alábbi jogszabályok képezték: 
4.1.1. az egészségbiztosítás hatósági felügyeletérıl szóló 2006. évi CXVI. törvény, 
4.1.2. a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a 
gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény, 
4.1.3. az egészségügyrıl szóló 1997. évi CLIV. törvény, 
4.1.4. a kötelezı egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény, 
4.1.5. az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2007. évi LXXI. törvény, 
4.1.6. az egészségügyi ellátórendszer fejlesztésérıl szóló 2006. évi CXXXII. törvény, 
4.1.7. az önkéntes kölcsönös biztosítópénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény, 
4.1.8. az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységrıl szóló 1991. évi XI. törvény, 
4.1.9. a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletérıl szóló 1999. évi CXXIV. törvény 
módosításáról szóló 2007. évi XLIX. törvény, 
4.1.10. a gyógyszerek és a gyógyászati segédeszközök ismertetésével kapcsolatban kiszabott 
bírság pénzügyi teljesítésének feltételeirıl és felhasználásáról szóló 338/2008. (XII. 30.) 
Korm. rendelet, 
4.1.11. a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismerésérıl szóló 2001. évi C. törvény 
hatálya alá tartozó ügyekben eljáró hatóságok kijelölésérıl, valamint a nyilatkozattételi 
kötelezettség alá esı szolgáltatások felsorolásáról szóló 33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet, 
4.1.12. az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról és a gyógyszerészeti 
államigazgatási szerv kijelölésérıl szóló 362/2006. (XII. 28.) Korm. rendelet, 
4.1.13. az Országos Egészségbiztosítási Pénztárról szóló 317/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet, 
4.1.14. a várólista alapján nyújtható ellátások részletes szabályairól szóló 287/2006. (XII. 23.) 
Korm. rendelet, 
4.1.15. az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatalról szóló 295/2004. (X. 28.) 
Korm. rendelet, 
4.1.16. a kötelezı egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 
végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet, 
4.1.17. az egészségügyi technológiák egészségbiztosítási finanszírozásba történı 
befogadásának alapelveirıl, feltételrendszerérıl és részletes szabályairól, valamint a már 
befogadott technológiák körének felülvizsgálatáról és módosításáról szóló 180/2010. (V. 13.) 
Korm. rendelet, 
4.1.18. az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet, 
4.1.19. az egészségügyi ellátórendszer fejlesztésérıl szóló 2006. évi CXXXII. törvény 
végrehajtásáról szóló 337/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet, 
4.1.20. az Egészségbiztosítási Felügyelet egyes eljárásainak, valamint a felügyeleti díj 
befizetésének és a felügyeleti bírság felhasználásának szabályairól szóló 286/2007. (X. 29.) 
Korm. rendelet, 
4.1.21. az egészségbiztosítási felügyeleti hatóság kijelölésérıl szóló 365/2006. (XII. 28.) 
Korm. rendelet, 
4.1.22. a népjóléti ágazatba tartozó egyes államigazgatási eljárásokért és igazgatási jellegő 
szolgáltatásokért fizetendı díjakról szóló 50/1996. (XII. 27.) NM rendelet, 



4.1.23. a biocid hatóanyagokkal, valamint a gyógyszer és gyógyászati segédeszköz 
ismertetésével kapcsolatos igazgatási szolgáltatásokért fizetendı díjakról szóló 21/2007. (V. 
8.) EüM rendelet, 
4.1.24. a gyógyszerrendeléshez használandó számítógépes program minısítésének 
szabályairól szóló 53/2007. (XII. 7.) EüM rendelet, 
4.1.25. az emberi felhasználásra kerülı gyógyszer, illetve gyógyászati segédeszköz 
ismertetésére, az ismertetıi tevékenységet végzı személyek nyilvántartására, és a 
gyógyszerrel, gyógyászati segédeszközzel kapcsolatos, fogyasztókkal szembeni kereskedelmi 
gyakorlatra vonatkozó részletes szabályokról szóló 3/2009. (II. 25.) EüM rendelet, 
4.1.26. a törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielégítı tápszerek 
társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának szempontjairól és a befogadás vagy a 
támogatás megváltoztatásáról szóló 32/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet, 
4.1.27. a gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történı 
befogadásáról, támogatással történı rendelésérıl, forgalmazásáról, javításáról és 
kölcsönzésérıl szóló 14/2007. (III. 14.) EüM rendelet, 
4.1.28. a társadalombiztosítási támogatással rendelhetı gyógyszerekrıl és a támogatás 
összegérıl szóló 1/2003. (I. 21.) ESzCsM rendelet, az orvosi rehabilitáció céljából 
társadalombiztosítási támogatással igénybe vehetı gyógyászati ellátásokról szóló 5/2004. (XI. 
19.) EüM rendelet, a gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történı 
befogadásáról, támogatással történı rendelésérıl, forgalmazásáról, javításáról és 
kölcsönzésérıl szóló 14/2007. (III. 14.) EüM rendelet, valamint a gyógyszerrendeléshez 
használandó számítógépes program minısítésének szabályairól szóló 53/2007. (XII. 7.) EüM 
rendelet módosításáról szóló 9/2009. (IV. 8.) EüM rendelet, 
4.1.29. az egyes fıbb betegségcsoportok finanszírozási eljárásrendjének szerkesztése és 
szakmai egyeztetése lefolytatásának egységes szabályairól szóló 13/2009. (IV. 22.) EüM 
rendelet, 
4.1.30. a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi 
CXL. törvény 94. § (2) bekezdés b) pontjának alkalmazásáról szóló 54/2009. (XII. 30.) EüM 
rendelet, 
4.1.31. a gyógyító-megelızı eljárások során alkalmazott egészségügyi technológiák 
egészségbiztosítási finanszírozásba történı befogadásához kapcsolódó eljárás során 
alkalmazandó szakmai szempontrendszerrıl és szakmapolitikai prioritásokról, valamint a 
befogadásához kapcsolódó egyes eljárásokért fizetendı igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 
28/2010. (V. 12.) EüM rendelet. 
 
4.2. A Felügyelet jogszabályban meghatározott közfeladatainak további ellátása tekintetében a 
következı jogszabályok elıírásai irányadóak: 
4.2.1. az egyes egészségügyi és szociális tárgyú törvények módosításáról szóló 2010. évi 
LXXXIX. törvény, 
4.2.2. az Egészségbiztosítási Felügyelet megszüntetésével összefüggésben egyes 
kormányrendeletek módosításáról szóló 225/2010. (VIII. 12.) Korm. rendelet, valamint 
4.2.3. az Egészségbiztosítási Felügyelet megszüntetésével összefüggésben egyes miniszteri 
rendeletek módosításáról szóló 4/2010. (VIII. 12.) NEFMI rendelet. 
 
5. A költségvetési szerv jogutódlása 
5.1. A vagyoni jogok és kötelezettségek tekintetében a Felügyelet jogutódja az adott vagyoni 
joggal és kötelezettséggel kapcsolatos feladatot ellátó, a 2. pontban felsorolt szerv. 
5.2. A Felügyelet továbbiakban ellátásra nem kerülı feladataihoz kapcsolódó, jogutódlással 
nem érintett feladatai tekintetében az azokhoz kapcsolódó vagyoni jogok és kötelezettségek 
tekintetében a Felügyelet jogutódja a NEFMI. 



5.3. A jogutódlással kapcsolatos feladatok átrendezésérıl, valamint az ehhez kapcsolódó 
vagyon-, létszám- és forrásátcsoportosításról négyoldalú feladat átadás-átvételi megállapodást 
(a továbbiakban: Megállapodást) kell készíteni. A jogutódok szerinti vagyonmegosztást a 
Megállapodás tartalmazza. 
5.4. A Felügyelet vagyonkezelésében lévı ingó vagyon a feladatellátás körében a 2. pont 
szerinti jogutód szervek részére – a vagyon könyv szerinti értékén, a Megállapodásban 
rögzített ütemezés szerint – térítésmentesen kerül átadásra. 
5.5. A Felügyelet által foglalkoztatott, kormány-tisztviselıi jogviszonyban, illetve egyéb, 
foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban álló személyek a feladatot ellátó jogutód 
intézeteknél, munkáltatói jogutódlással kerülnek továbbfoglalkoztatásra, az egyes 
egészségügyi és szociális tárgyú törvények módosításáról szóló 2010. évi LXXXIX. törvény 
28. § (2) bekezdése alapján, a következık szerint. Az átkerülı álláshely az ahhoz tartozó 
bértömeggel kerül a jogutódhoz, függetlenül attól, hogy az álláshely be van-e töltve. A 
Felügyelet megszőnése során a Felügyelet 80 álláshelye az alábbiak szerint érintett a 
jogutódlásban: 
5.5.1. Jogutódlással az Országos Egészségbiztosítási Pénztárhoz kerül: 13 álláshely. 
5.5.2. Jogutódlással az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálathoz kerül: 43 + 5 
álláshely (a + 5 álláshely a Romák foglalkoztatása a közigazgatásban program keretében 
létesített munkakörökben). 
5.5.3. Az ellátott feladat megszőnésére tekintettel megszőnik a foglalkoztatási jogviszony 24 
álláshely tekintetében. A jogutódlással nem érintett munkatársak jogviszonya a Felügyelet 
jogutód nélküli megszőnésére tekintettel, az egyes egészségügyi és szociális tárgyú törvények 
módosításáról szóló 2010. évi LXXXIX. törvény 28. § (3) bekezdése alapján jogutód nélkül 
szőnik meg. 
 
6. A feladat átadás-átvétellel kapcsolatban a Felügyelet éves eredeti költségvetési 
elıirányzatai – a 2011. évi költségvetés tervezése során – az alábbiak szerint kerülnek 
megtervezésre: 
6.1. Országos Tiszti Fıorvosi Hivatal 429 183 ezer Ft 
6.2. Országos Egészségbiztosítási Pénztár 129 786 ezer Ft 
A 2010. évi elıirányzatok jogutódok közötti megosztását – az államháztartás mőködési 
rendjérıl szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 11. § (5) bekezdésében foglaltak szerint – 
a NEFMI a Felügyelet megszőnését követı harminc napon belül végzi el. 
 
7. Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 96. § (6) bekezdése szerinti 
kötelezettséget a NEFMI teljesíti, azzal, hogy a számviteli jogszabályok szerinti beszámoló, 
valamint a külön jogszabályok szerinti egyéb dokumentumok elıkészítése érdekében 
munkacsoport kerül létrehozásra a Megállapodásban részletezettek szerint. 
 

Orbán Viktor s. k., 
miniszterelnök” 


