Az Országos Egészségfejlesztési Intézet Alapító Okirata egységes szerkezetben
hatályos: 2011.05.06 -

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 43. § (1) bekezdés a)
pontjában foglalt feladatkörömben eljárva az alábbi Alapító Okiratot adom ki:
1. A költségvetési szerv:
a) Neve: Országos Egészségfejlesztési Intézet
Rövidített név: OEFI
b) Székhelye: 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.
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) Középirányító szerv: Országos Tisztifıorvosi Hivatal, 1097 Budapest, Gyáli út 2–6.
f) Elızmény:
Létrehozásáról szóló jogszabály: az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról és
a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelölésérıl szóló 362/2006. (XII. 28.) Korm.
rendelet.
Mőködését meghatározó jogszabály: az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi
Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a
gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelölésérıl szóló 323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet.
2. A költségvetési szerv gazdálkodási jogköre:
Az OEFI önállóan mőködı költségvetési szerv. Az OEFI pénzügyi-gazdasági feladatait az
irányító szerv által jóváhagyott megállapodás szerint az Országos Tisztifıorvosi Hivatal látja
el.
3. Jogszabályban meghatározott közfeladata:
Egészségfejlesztési
(egészségvédelmi,
egészségnevelési
és
egészségmegırzési)
tevékenység, illetve részvétel a lakosságot érintı és a megelızést szolgáló programok
kidolgozásában és végrehajtásában az egészségügyrıl szóló 1997. évi CLIV. törvény,
valamint az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységrıl szóló 1991. évi XI. törvény
alapján, valamint a lakosság egészségi állapota tekintetében egészségmonitorozási, nem
fertızı epidemiológiai tevékenység végzése.
Az OEFI mőködteti továbbá a Ritka Betegségek Központját, az Országos Addiktológiai
Centrumot, valamint vezeti a Veleszületett Rendellenességek Országos Nyilvántartását.
4. Alaptevékenysége:
Államháztartási szakágazatrend szerinti besorolása:
869000 Egyéb humán egészségügyi ellátás
Államháztartási szakfeladatrend szerinti besorolása:
842149 M.n.s. tevékenységek nemzetközi fejlesztési együttmőködés keretében
749031 Módszertani szakirányítás
842151 Nemzetközi tudományos együttmőködés
842160 Nemzetközi szervezetekben való részvétel
841173 Statisztikai tevékenység
855935 Szakmai továbbképzések

869011 Hatósági eljárás érdekében vagy más, jogszabályban elıírt okból kötelezıen végzett
egészségügyi
szakértıi tevékenység
869044 Nem fertızı megbetegedések megelızése
869049 Egyéb betegségmegelızés, népegészségügyi ellátás
890114 A hátrányos helyzető gyerekek, fiatalok és családok életminıségét javító programok
890303 Civil szféra megerısítését segítı egyéb tevékenységek
890302 Civil szervezetek program- és egyéb támogatása
5. Mőködési köre:
Feladatkörében eljárva mőködési köre országos, figyelemmel az Állami Népegészségügyi
és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint
a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelölésérıl szóló 323/2010. (XII. 27.) Korm.
rendelet 3. § (4) bekezdésében foglaltakra.
6. Vállalkozási tevékenysége:
581400 Folyóirat, idıszaki kiadvány kiadása
581100 Könyvkiadás
823000 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
581100 Könyvkiadás (alaptevékenységhez nem kapcsolódó anyagok megjelenítése)
823000 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése (alaptevékenységhez nem
kapcsolódó szakmai megjelenések)
855937 M.n.s. egyéb felnıttoktatás
7. A vállalkozási tevékenységek arányainak felsı határa a költségvetési szerv kiadásában:
A vállalkozási tevékenység mértéke nem haladhatja meg az OEFI éves összes
kiadásteljesítésének 25,0%-át.
8. A költségvetési szerv vezetıjének kinevezési, megbízási és választási rendje:
Az OEFI vezetıjét – nyilvános pályázat alapján – az országos tiszti fıorvos nevezi ki, menti
fel és gyakorolja felette az egyéb munkáltatói jogokat.
9. Foglalkoztatottakra vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése:
Az OEFI a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján
közalkalmazottakat foglalkoztat.
10. Záró rendelkezések:
a) Az Alapító Okiratban foglaltakat az OEFI Szervezeti és Mőködési Szabályzatában kell
részletezni, melyet az OEFI vezetıje 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)–b) pontban foglaltak az
irányadók.
d) Jelen Alapító Okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történı bejegyzés napján lép hatályba,
ezzel egyidejőleg a 2010. november 2-án kelt, 16274-10/2010-0004JKF számú egységes
szerkezető Alapító Okirat hatályát veszti.
Budapest, 2011. április 29.
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