
A Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és Szervezetfejlesztési Intézet Alapító 
Okirata egységes szerkezetben 

hatályos: 2011.05.06 - 

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. § (2) bekezdésében, valamint 
90. § (1) és (2) bekezdéseiben foglaltak végrehajtására – figyelemmel az államháztartás 
mőködési rendjérıl szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 10. § (10) bekezdésére – a 
Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és Szervezetfejlesztési Intézet Alapító Okiratát az 
alábbiak szerint adom ki. 

1. A költségvetési szerv: 
a) Neve: Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és Szervezetfejlesztési Intézet 
Rövidített neve: GYEMSZI 
Idegen nyelvő neve: National Institute for Quality- and Organizational Development in 

Healthcare and Medicines (angol nyelven) 
b) Székhelye: 1125 Budapest, Diós árok 3. 
c) Telephelyei: 
1051 Budapest, Zrínyi utca 3. 
1051 Budapest, Arany János utca 6–8. 
1085 Budapest, Horánszky u. 15. 
1085 Budapest, Horánszky u. 24. 
9400 Sopron, Damjanich u. 9. 
1138 Budapest, Váci út 174. 
d) Alapító szerv neve, székhelye: Nemzeti Erıforrás Minisztérium, 1055 Budapest, Szalay 

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

u. 10–14. 
f) Elızmény: A költségvetési szerv korábbi megnevezései: 
Orvos- és Kórháztechnikai Intézet (ORKI) 
Egészségügyi Minıségfejlesztési és Kórháztechnikai Intézet (EMKI) 
g) A költségvetési szerv jogutódja az alábbi beolvadással megszőnt szerveknek: 
Országos Gyógyszerészeti Intézet (OGYI), 1051 Budapest, Zrínyi utca 3. 
Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet (ESKI), 1051 Budapest, Arany János utca 6–8. 
Egészségügyi Szakképzı és Továbbképzı Intézet (ETI), 1085 Budapest, Horánszky u. 15. 
Országos Szakfelügyeleti Módszertani Központ (OSZMK), 1138 Budapest, Váci út 174. 
h) A költségvetési szerv mőködését meghatározó jogszabály: 
A Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és Szervezetfejlesztési Intézetrıl szóló 

59/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet. 
2. A költségvetési szerv gazdálkodási jogköre: 
A GYEMSZI önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv, központi hivatal. 
3. Jogszabályban meghatározott közfeladata: 
A GYEMSZI a jogszabályokban meghatározottak szerint a következı feladatokat látja el: 
1. végzi az egészségügyi minıségfejlesztési feladatok koordinálását, szakmai irányítását, 

illetve dokumentálását, 
2. koordinálja az egészségügyi ellátás feletti szakfelügyeletet, továbbá az országos 

szakfelügyeleti hálózat mőködtetésével, valamint az Országos Tisztifıorvosi Hivatallal, a 
megyei népegészségügyi szakigazgatási szervekkel és a kistérségi népegészségügyi 
intézetekkel közremőködve – azoknak az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi 



Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a 
gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelölésérıl szóló rendeletben foglalt feladataira 
figyelemmel – ellátja az egészségügyi szolgáltatók szakfelügyeletét, 

3. az egészségügyi szolgáltatók orvostechnikai, technológiai beruházásaival, az 
orvostechnika és technológia üzemeltetésével kapcsolatosan szakértıi tevékenységet és 
szakmai támogatást nyújt, 

4. ellátja a gyógyszer-felügyeleti hatósági, jogszabályban meghatározott egyéb hatósági, 
szakhatósági és ellenırzési tevékenységeket, módszertani és tudományos kutatóintézeti 
feladatokat, közremőködik a nemzetközi gyógyszer-engedélyezés és -ellenırzés feladatainak 
ellátásában, 

5. ellátja az egészségpolitika kialakításához és a döntés-elıkészítéshez szükséges, valamint 
a támogatási forrásokból megvalósuló fejlesztések lebonyolításával kapcsolatos feladatokat, 

6. kidolgozza, elıkészíti és felülvizsgálja az egészségügyi szakképesítések szakmai és 
vizsgakövetelményeit, 

7. az egészségügyi szakképzésekkel és vizsgáztatással összefüggésben szervezési, 
módszertani szakirányítási és szakmai pedagógiai feladatokat lát el, 

8. ellátja az egészségügyi ágazati informatikai tevékenységet, elkészíti és folyamatosan 
karbantartja az ágazati informatikai stratégiát, 

9. az egészségüggyel, az egészségügy finanszírozásával kapcsolatos fejlesztési, elemzési és 
értékelési, kutatási, szakértıi és szakmai támogatási feladatokat lát el, 

10. jogszabályban foglalt feladatkörében statisztikai adatokat győjt és elemez, 
11. a Kormány által meghatározott szakkérdésben szakértıként jár el, 
12. a gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történı befogadásához 

igazolást ad, szakértıként közremőködik az egyedi méretre készített gyógyászati 
segédeszközök gyártóinak ellenırzésében, 

13. adatgyőjtést végez, országos nyilvántartást vezet, elemzést végez a gép-mőszer, energia- 
és épületkataszter területén, az egészségügyi szolgáltatók minıségirányítási rendszereirıl, az 
akkreditációs dokumentumokról, a betegek biztonságát veszélyeztetı események adatairól, 
győjti a humán reprodukciós eljárásokkal kapcsolatos, kötelezıen nyilvánosságra hozandó 
eredményadatokat, 

14. végzi az egészségügyi minıségfejlesztési feladatok koordinálását, szakmai irányítását, 
dokumentálását, a győjtött adatokból indikátorfejlesztést végez, és javaslatot tesz szakmai 
standardokra, 

15. szervezi és koordinálja a kiemelt egészségügyi területek klinikai auditját, az 
egészségügyi szolgáltatások és szolgáltatók szakmaspecifikus akkreditációját, fejlesztések 
során az akkreditációs standardokra vonatkozóan javaslatot tesz, 

16. végzi az egészségügyi beruházásokkal kapcsolatos pályázatok minıségellenırzését, 
17. országos szakkönyvtári feladatokat lát el, 
18. ágazati statisztikai adatszolgáltatás alapján adatok felvesz, feldolgoz, tárol, átad, 

közzétesz, 
19. részt vesz a törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielégítı 

tápszerek társadalombiztosítási támogatásba való befogadása szempontjairól és a befogadás 
vagy támogatás megváltoztatásáról szóló eljárásban, 

20. az egészségügyi közgazdaság- és rendszertudományok területén értékel, elemzéseket 
végez, elırejelzéseket készít, kutatási tevékenységet folytat, 

21. egészségügyi informatikai és információpolitikai ágazati feladatokat lát el, 
22. felnıttképzési tevékenységet folytat, iskolarendszeren kívüli egészségügyi 

szakképzéseket és azok vizsgáit szervezi, továbbképzéseket folytat, 



23. támogatja, illetve koordinálja az egészségügyi szakképzések, továbbképzések 
fejlesztését, mőködését, az egészségügyi szakképzések területén szakmai-pedagógiai 
szolgáltatást nyújt, 

24. mőködteti az egészségügyi szakfelügyeleti rendszert, ennek keretében ellátja az 
egészségügyi szolgáltatók tevékenységének felügyeletét, külsı minıségbiztosítását, a szakmai 
szabályok és jogszabályok érvényesülésének ellenırzését, az egészségügyi szakfelügyeleti 
hálózat munkájának módszertani irányítását, koordinálását, felügyeletét, 

25. a lakosság egészségi állapota tekintetében egészségmonitorozási, nem fertızı 
epidemiológiai tevékenységet végez, mőködteti az Országos Pszichiátriai Központot. 

4. Alaptevékenysége: 
Szakágazati besorolása: 
841113 Átfogó gazdasági, társadalmi tervezés, statisztikai szolgáltatás 
Az alaptevékenységek szakfeladatrendi besorolása: 
639990 M.n.s. egyéb információs szolgáltatás 
692000 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértıi tevékenység 
702200 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás 
712105 Orvostechnikai eszközök, in vitro diagnosztikai mőszerek, gépek, eszközök és 

berendezések megfelelıségének vizsgálata és tanúsítása 
712109 Egyéb, hatósági eljárás érdekében végzett mőszaki vizsgálat, elemzés 
722012 Gazdaságtudományi alkalmazott kutatás 
749031 Módszertani szakirányítás 
749032 Minıségbiztosítási tevékenység 
749033 Rendszertanúsítás 
749034 Akkreditációs tevékenység 
821100 Összetett adminisztratív szolgáltatás 
823000 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése 
829000 Egyéb kiegészítı gazdasági tevékenység 
841163 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenırzés 
841164 Központosított informatikai szolgáltatások 
841166 Közbeszerzési eljárás lebonyolításával összefüggı szolgáltatások 
841169 M.n.s. egyéb kiegészítı szolgáltatások 
841173 Statisztikai tevékenység 
841211 Egészségügy központi igazgatása és szabályozása 
842151 Nemzetközi tudományos együttmőködés 
842152 Nemzetközi oktatási együttmőködés 
843031 Egészségbiztosítási szolgáltatások központi igazgatása 
853214 Szakképesítés megszerzésére felkészítı szakmai elméleti felnıttoktatás 
853224 Szakképesítés megszerzésére felkészítı szakmai gyakorlati felnıttoktatás 
855935 Szakmai továbbképzések 
855937 M.n.s. egyéb felnıttoktatás 
869010 Egészségügyi felügyelet, ellenırzés, szakértıi tevékenység, tanácsadás 
869011 Hatósági eljárás érdekében vagy más, jogszabályban elıírt okból kötelezıen végzett 

egészségügyi szakértıi tevékenység 
869012 Humán gyógyszerkészítmények engedélyezésének, forgalmazásának hatósági 

feladataival összefüggı 
szakértıi tevékenység 
910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 
910122 Könyvtári állomány feltárása, megırzése, védelme 



910123 Könyvtári szolgáltatások 
5. Mőködési köre: 
Feladatkörében eljárva mőködési köre országos. 
6. A vállalkozási tevékenységek felsı határa a költségvetési szerv kiadásaiban: 
A vállalkozási tevékenységek mértéke nem haladhatja meg a GYEMSZI éves összes kiadás 

teljesítésének 28,0%-át. 
7. A költségvetési szerv vezetıjének kinevezési rendje: 
A GYEMSZI fıigazgatóját a nemzeti erıforrás miniszter nevezi ki és menti fel a központi 

államigazgatási szervekrıl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 
2010. évi XLIII. törvény vonatkozó rendelkezései alapján. Az egyéb munkáltatói jogok 
gyakorlására a Nemzeti Erıforrás Minisztérium Szervezeti és Mőködési Szabályzatában 
foglaltak irányadók. 

8. Foglalkoztatottakra vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése: 
A kormánytisztviselık jogállásáról szóló 2010. évi LVIII. törvény alapján: 

kormánytisztviselık. 
A Munka Törvénykönyvérıl szóló 1992. évi XXII. törvény alapján: munkavállalók. 
9. Záró rendelkezések: 
a) Az Alapító Okiratban foglaltakat a GYEMSZI Szervezeti és Mőködési Szabályzatában 

kell részletezni, melyet a fıigazgató az Alapító Okirat kiadásától számított hatvan napon belül 
köteles az irányító szervhez jóváhagyásra felterjeszteni. 

b) A Szervezeti és Mőködési Szabályzat az irányító szerv jóváhagyásával lép hatályba. 
c) A Szervezeti és Mőködési Szabályzat módosítására az a)–b) pontokban foglaltak az 

irányadók. 
d) A jelen Alapító Okirat 2011. május 1. napján lép hatályba, ezzel egyidejőleg a 16274-

31/2010-0004JKF számú Alapító Okirat hatályát veszti. 
Budapest, 2011. április 29. 
Iktatószám: 10774-6/2011-JOGI 

Dr. Réthelyi Miklós s. k., 
nemzeti erıforrás miniszter 

 


