
Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Alapító Okirata (a módosításokkal 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. § (2) bekezdésében 
foglalt feladatkörömben eljárva az alábbi Alapító Okiratot adom ki: 

I. 
Általános rendelkezések 
1. A társadalombiztosítási költségvetési szerv elnevezése: 
Országos Egészségbiztosítási Pénztár. 
2. A szerv – az ügyvitel során használt – rövidített elnevezése: OEP. 
3. Idegen nyelvő elnevezése: 
angol nyelven: National Health Insurance Fund Administration 
német nyelven: Nationale Kasse für Gesundheitsversicherung 
francia nyelven: Caisse Nationale d’ Assurance Maladie 
4. Székhelye: 1139 Budapest XIII., Váci út 73/A. 
5. Levelezési címe: 1565 Budapest 
6. Az OEP központi hivatal. Az OEP területi kihelyezett szervezeti egységeiként, az OEP 

telephelyein mőködı területi hivatalai és azok megyei irodái (a törzskönyvi nyilvántartásba 
telephelyként felveendık): 

6.1. Országos Egészségbiztosítási Pénztár Dél-alföldi Területi Hivatala 
Cím: 6726 Szeged, Bal fasor 17–21. 
Irattár: 6800 Hódmezıvásárhely, Kinizsi u.1. 
Illetékességi területe: Bács-Kiskun megye, Békés megye, Csongrád megye 
6.1.1. Országos Egészségbiztosítási Pénztár Dél-alföldi Területi Hivatalának Bács-Kiskun 

Megyei Irodája: 
Cím: 6000 Kecskemét, Izsáki utca 8. 
6.1.2. Országos Egészségbiztosítási Pénztár Dél-alföldi Területi Hivatalának Békés Megyei 

Irodája: 
Cím: 5600 Békéscsaba, Luther utca 3. 
6.2. Országos Egészségbiztosítási Pénztár Dél-dunántúli Területi Hivatala 
Cím: 7623 Pécs, Nagy Lajos király útja 3. 
Illetékességi területe: Baranya megye, Somogy megye, Tolna megye 
6.2.1. Országos Egészségbiztosítási Pénztár Dél-dunántúli Területi Hivatalának Somogy 

Megyei Irodája: 
Cím: 7400 Kaposvár, Bajcsy-Zsilinszky utca 28. 
6.2.2 Országos Egészségbiztosítási Pénztár Dél-dunántúli Területi Hivatalának Tolna 

Megyei Irodája: 
Cím: 7100 Szekszárd, Szent István tér 19–21. 
6.3. Országos Egészségbiztosítási Pénztár Észak-alföldi Területi Hivatala 
Cím: 4026 Debrecen, Darabos utca 9–11. 
Illetékességi területe: Hajdú-Bihar megye; Jász-Nagykun-Szolnok megye, Szabolcs-

Szatmár-Bereg megye 
6.3.1. Országos Egészségbiztosítási Pénztár Észak-alföldi Területi Hivatalának Jász-

Nagykun-Szolnok Megyei Irodája 



Cím: 5000 Szolnok, Mikszáth Kálmán utca 3–5. 
6.3.2. Országos Egészségbiztosítási Pénztár Észak-alföldi Területi Hivatalának Szabolcs-

Szatmár-Bereg Megyei Irodája 
4400 Nyíregyháza, Vörösmarty tér 7. 
6.4. Országos Egészségbiztosítási Pénztár Észak-magyarországi Területi Hivatala 
Cím: 3100 Salgótarján, Zemlinszky Rezsı utca 9. 
Illetékességi területe: Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Heves megye, Nógrád megye 
6.4.1. Országos Egészségbiztosítási Pénztár Észak-magyarországi Területi Hivatalának 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Irodája 
Cím: 3530 Miskolc, Mindszent tér 3. 
6.4.2. Országos Egészségbiztosítási Pénztár Észak-magyarországi Területi Hivatalának 

Heves Megyei Irodája 
Cím: 3300 Eger, Klapka utca 1. 
6.5. Országos Egészségbiztosítási Pénztár Közép-dunántúli Területi Hivatala 
Cím: 8000 Székesfehérvár, József Attila utca 42. 
Illetékességi területe: Fejér megye, Komárom-Esztergom megye, Veszprém megye 
6.5.1. Országos Egészségbiztosítási Pénztár Közép-dunántúli Területi Hivatalának 

Veszprém Megyei Irodája: 
Cím: 8200 Veszprém, Óváry Ferenc utca 7. 
6.5.2. Országos Egészségbiztosítási Pénztár Közép-dunántúli Területi Hivatalának 

Komárom-Esztergom Megyei Irodája: 
Cím: 2800 Tatabánya I., Népház utca 12. 
6.6. Országos Egészségbiztosítási Pénztár Fıvárosi és Pest Megyei Területi Hivatala 
Cím: 1139 Budapest, Teve utca 1/A–C 
Illetékességi területe: Budapest fıváros, Pest megye 
6.7. Országos Egészségbiztosítási Pénztár Nyugat-dunántúli Területi Hivatala 
Cím: 9700 Szombathely, Szily János u. 30. 
Illetékességi területe: Gyır-Moson-Sopron megye, Vas megye, Zala megye 
6.7.1. Országos Egészségbiztosítási Pénztár Nyugat-dunántúli Területi Hivatalának Gyır-

Moson-Sopron Megyei Irodája 
Cím: 9023 Gyır, Szabolcska Mihály utca 1/A 
6.7.2. Országos Egészségbiztosítási Pénztár Nyugat-dunántúli Területi Hivatalának Zala 

Megyei Irodája 
Cím: 8900 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos utca 9–11. 
7. Alapító szerve: Magyar Köztársaság Országgyőlése 
8. Létrehozásáról szóló jogszabály: 
A társadalombiztosítás önkormányzati igazgatásáról szóló 1991. évi LXXXIV. törvény 
Mőködését meghatározó jogszabály: 
Az egészségbiztosítási szervekrıl szóló 319/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 
9. Közfeladata: illetékességi körében ellátja az állami társadalombiztosítási rendszer 

mőködtetésének feladatait. 
10. Irányító szervének elnevezése: Nemzeti Erıforrás Minisztérium 
11. Irányító szervének székhelye:1055 Budapest, Szalay u. 10–14. 
12. Tevékenységeinek tevékenységi körök szerinti (TEÁOR) besorolása: 
TEÁOR: Kötelezı társadalombiztosítás 8430 
Szakágazati besorolás: 843020 Egészségbiztosítás szakigazgatása 
Alaptevékenységek 2010. január 1-jétıl érvényes szakfeladatrendi besorolása: 



843031 Egészségbiztosítási szolgáltatások központi igazgatása 
843041 Egészségbiztosítási pénzbeli betegségi ellátások finanszírozása 
843042 Egészségbiztosítási pénzbeli anyasági ellátások finanszírozása 
843043 Egészségbiztosítási egyéb pénzbeli ellátások finanszírozása 
843044 Gyógyító-megelızı ellátások finanszírozása 
843045 Gyógyszertámogatás finanszírozása 
843046 Gyógyászatisegédeszköz-támogatás finanszírozása 
843047 Egyéb természetbeni ellátások nyújtásának finanszírozása 
843048 Egyéb egészségbiztosítási ellátáshoz kapcsolódó kiadások finanszírozása 
II. 
Az OEP alaptevékenysége, feladatai 
1. Az OEP ellátja a jogszabályokban meghatározott feladatait, ennek keretében 
a) végzi az Egészségbiztosítási Alap (a továbbiakban: E. Alap) kezelését – ideértve a 

finanszírozást és az ártámogatás-elszámolást, a nyilvántartások vezetését, a pénzügyi 
elszámolásokat és az adatszolgáltatási kötelezettséggel kapcsolatos feladatokat, 

b) részt vesz az E. Alap költségvetésének tervezésében és a zárszámadás elkészítésében, 
c) ellátja az E. Alap részletes elıirányzatainak megállapításával kapcsolatban hatáskörébe 

utalt feladatokat, 
d) szerzıdést köt 
da) az egészségügyi szolgáltatások finanszírozására, 
db) gyógyszer, gyógyászati segédeszköz kiszolgáltatására, gyógyászati ellátás nyújtására és 

az ehhez kapcsolódó ártámogatás elszámolására, folyósítására, 
dc) a nem finanszírozott egészségügyi szolgáltató orvosával gyógyszer, gyógyászati 

segédeszköz, gyógyászati ellátás támogatással történı rendelésére, 
dd) az orvossal gyógyszer, gyógyászati segédeszköz saját maga vagy a Polgári 

Törvénykönyv szerinti hozzátartozója részére (pro família) támogatással történı rendelésére, 
de) az orvossal egészségügyi szakellátás igénybevételéhez szükséges beutalásra, 
e) ellenırzi a d) pont szerinti szerzıdések teljesítését, 
f) lefolytatja a gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási 

támogatásával, a gyógyászati ellátások, az egészségügyi technológiák befogadásával 
kapcsolatos eljárásokat, 

g) vezeti a társadalombiztosítási támogatásban részesülı gyógyszerekrıl, gyógyászati 
segédeszközökrıl, gyógyászati ellátásokról szóló egységes nyilvántartást és biztosítja az 
egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szervek vonatkozásában a feladatellátásukhoz 
szükséges adatokat, 

h) lefolytatja a jogszabályokban elıírt egyedi engedélyezési, illetve méltányossági 
eljárásokat, 

i) végzi a nem az egészségbiztosítás keretében igénybe vehetı ellátásokkal kapcsolatosan 
hatáskörébe utalt feladatokat, 

j) ellátja a megtérítési eljárásokkal kapcsolatban hatáskörébe utalt feladatokat, 
k) feladatkörében közremőködik a társadalombiztosítással kapcsolatos nemzetközi 

szerzıdések elıkészítésében, gondoskodik azok biztosítási kötelezettséggel és 
egészségbiztosítással kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtásáról, kapcsolatot tart a kijelölt 
illetékes teherviselıvel, illetve szervekkel, összekötı szervként és illetékes intézményként 
hajtja végre az európai uniós tagságból adódó, valamint az európai közösségi rendeletek által 
elıírt feladatokat; továbbá részt vesz az uniós szakbizottságok, a nemzetközi szervezetek 
szakmai munkájában, ellátja a hatáskörébe tartozó nemzetközi kötelezettségvállalással 
összefüggı feladatokat, 



l) Társadalombiztosítási Azonosító Jelet (a továbbiakban: TAJ) képez, 
m) vezeti az egészségbiztosítási nyilvántartásokat és ezzel kapcsolatban ellátja az 

adatvédelmi feladatok szakmai irányítását az egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási 
szervek egészségbiztosítási nyilvántartáshoz kapcsolódó adatkezelése és adatszolgáltatása 
vonatkozásában, illetve közremőködik az e szervek feletti törvényességi és szakszerőségi 
ellenırzésben, 

n) a nyilvántartással összefüggésben különösen ellátja 
na) a TAJ-jal rendelkezı személyek azonosító adatainak nyilvántartásával, a TAJ 

igazolásával és a hatósági igazolványok kiadásával, 
nb) a bejelentett személyek jogviszonyadatainak nyilvántartásával, valamint az 

egészségügyi szolgáltatásra való jogosultsággal és annak igazolásával, 
nc) az egészségbiztosítás jogosulti nyilvántartásának vezetésével, a nyilvántartás folyamatos 

monitorozásával kapcsolatos feladatok szakmai irányítását az egészségbiztosítási pénztári 
szakigazgatási szervek vonatkozásában, illetve közremőködik az e szervek fölötti 
törvényességi, szakszerőségi és hatékonysági ellenırzésben a közhiteles jogviszony 
nyilvántartás biztosítása érdekében, 

o) az egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szervekkel közösen gondoskodik az 
egészségbiztosítással kapcsolatos tájékoztatásról és az igényérvényesítést segítı 
szolgáltatások fejlesztésérıl, 

p) gondoskodik az egészségbiztosítási ágazat vezetıinek és ügyintézıinek képzésérıl, 
továbbképzésérıl és vizsgáztatásáról, ideértve az egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási 
szervek és az egészségbiztosítási kifizetıhelyek ügyintézıinek képzését is, 

q) ellátja – egészségbiztosítási feladataival összefüggésben – a kormányhivatalok mint 
foglalkoztatók és mint kifizetıhelyek felügyeletét, 

r) véleményezi a kötelezı egészségbiztosítással kapcsolatos jogszabályok tervezetét, 
valamint javaslatot tesz ezen jogszabályok módosítására, új jogszabály megalkotására, 

s) a külön jogszabályban meghatározottak szerint irányítja és mőködteti a biztosítási ág 
felügyeleti, költségvetési, szakmai és az egészségbiztosító belsı ellenırzési rendszerét, 

t) irányítja, mőködteti és fejleszti az egészségbiztosítás feladatainak ellátásához szükséges 
informatikai rendszereket, gondoskodik a statisztikai adatok győjtésérıl, valamint azok 
szükség szerinti részletezettségő közzétételérıl, ennek körében felügyeli az 
egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szervek statisztikai tevékenységét, 

u) részt vesz az egészségbiztosítást érintı folyamatok elemzésében és értékelésében, 
valamint a rövid, közép- és hosszú távú fejlesztési koncepciók kidolgozásában, 

v) a kormányhivatalokkal közösen, külön feladatmegosztási megállapodás alapján ellátja az 
E. Alap ellátási és mőködési vagyonával – ideértve a vagyongazdálkodással, ezen belül a 
nyilvántartással, üzemeltetéssel, felújítással, beruházással, beszerzéssel, szerzıdéskötéssel – 
kapcsolatos feladatokat, 

w) ellátja mindazon további feladatokat, amelyeket jogszabály a hatáskörébe utal. 
2. Az OEP – az egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szervek vonatkozásában – 

irányítja, felügyeli, szervezi és ellenırzi 
a) az E. Alapra vonatkozó gazdálkodási, beszámolási, valamint az adatszolgáltatási 

feladatok ellátását, ehhez kapcsolódóan megállapítja az egészségbiztosítási pénztári 
szakigazgatási szervek E. Alappal kapcsolatos feladatai ellátásához kötıdı rendszeres és eseti 
adatszolgáltatások rendjét, teljesítésének határidıit, tartalmi és formai követelményeit. 

b) az egészségbiztosítási pénzbeli ellátások, a baleseti táppénz, az utazási költség és a 
külföldön felmerült gyógykezelés, valamint az ezzel összefüggı utazás költségének 
megállapítását és folyósítását (kifizetését). 



3. Az OEP a hatáskörébe tartozó feladatokat az ország egész területére kiterjedı 
illetékességgel látja el. Az OEP területi hivatalai útján, az I.6. pont szerinti illetékességgel 
látja el a II. 1. pont d), e) és j) alpontjaiban valamint a Szervezeti és Mőködési Szabályzatában 
meghatározott egyes feladatokat. 

III.  
Az OEP gazdálkodási jogköre 
1. Az OEP önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv. Az OEP költségvetését a 

társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak költségvetésében kell meghatározni. 
2. Az OEP az alaptevékenységeinek teljes körő ellátása mellett, a szabad kapacitásainak 

kihasználásával vállalkozói tevékenységet végez. 
Az OEP vállalkozási tevékenységei, szakfeladatrendi besorolással: 
Üdülıi szálláshely-szolgáltatás 
Folyóirat, idıszaki kiadvány kiadása 
Statisztikai tevékenység 
Szakképesítés megszerzésére felkészítı nappali rendszerő szakmai elméleti oktatás a 

szakképzési évfolyamokon 
Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás 
A vállalkozási tevékenység az alapfeladatok ellátását nem veszélyeztetheti, az ebbıl 

származó bevételek az éves mőködési költségvetés eredeti kiadási fıösszegének 5%-át nem 
haladhatják meg. 

3. A vonatkozó jogszabályok szerint az OEP gazdálkodószervezetet alapíthat, abban tagsági 
jogviszonyt létesíthet, illetve részesedést szerezhet. 

Az ellátási vagyonhoz tartozó, járuléktartozás fejében megszerzett gazdasági társaságokban 
részesedéssel rendelkezik. 

4. Az OEP-nél mint önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szervnél a gazdasági 
szervezet felépítését és feladatait a Szervezeti és Mőködési Szabályzat (a továbbiakban: 
SZMSZ), továbbá a pénzügyi-gazdasági tevékenységet ellátó kormánytisztviselık 
feladatkörének, munkakörének meghatározását az OEP megfelelı szervezeti egységeinek 
ügyrendje és azok mellékletei, valamint a munkaköri leírások tartalmazzák. 

IV. 
Az OEP vezetıjének kinevezési rendje 
1. Az OEP-et a nemzeti erıforrás miniszter irányítja. 
2. Az OEP-et a fıigazgató vezeti. A fıigazgatót a nemzeti erıforrás miniszter javaslatára a 

miniszterelnök nevezi ki és menti fel, az egyéb munkáltatói jogköröket a nemzeti erıforrás 
miniszter gyakorolja. 

3. A fıigazgató-helyettesek kinevezése, valamint velük kapcsolatban az egyéb munkáltatói 
jogkörök gyakorlása az egészségbiztosítási szervekrıl szóló 319/2010. (XII. 27.) Korm. 
rendelet szerint történik. 

V. 
Az OEP-nél foglalkoztatottakra vonatkozó foglalkoztatási jogviszony megjelölése 
1. állami vezetık: a központi államigazgatási szervekrıl, valamint a Kormány tagjai és az 

államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény alapján; 
2. kormánytisztviselık, kormányzati ügykezelık: a kormánytisztviselık jogállásáról szóló 

2010. évi LVIII. törvény alapján; 
3. munkavállalók: a Munka Törvénykönyvérıl szóló 1992. évi XXII. törvény alapján 
kerülnek foglalkoztatásra. 
VI. 
Az OEP képviselete 



1. Az OEP-et mint jogi személyt a fıigazgató távollétében, teljes jogkörrel az egészségügyi 
fıigazgató-helyettes képviseli. 

2. Az OEP-et mint jogi személyt átruházott hatáskörben a felügyeleti rend szerint a 
fıigazgató-helyettesek is képviselhetik. 

3. Az OEP jogi képviseletét a Jogi Fıosztály látja el. 
VII. 
Az OEP szervezeti felépítése és mőködési rendje 
1. Az OEP szervezetét SZMSZ határozza meg, melyet a nemzeti erıforrás miniszter 

normatív utasításban ad ki. 
2. Az OEP fıigazgatója normatív utasításban határozza meg az OEP és az 

egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szervek feladatellátása során követendı belsı 
eljárási (ügyviteli) rendet, és gondoskodik az egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási 
szervek egységes jogalkalmazási gyakorlatának biztosításáról. 

VIII. 
Záró rendelkezések 
1. Az OEP a Dél-alföldi Regionális Egészségbiztosítási Pénztár 2010. december 31-i 

megszüntetésérıl szóló, 26623-1/2010-0004JKF számú Átalakító okirat 5.4. pontjában 
foglaltak szerint a Dél-alföldi Regionális Egészségbiztosítási Pénztár (6726 Szeged, Bal fasor 
17–21.) jogutódjának tekintendı. 

2. Az OEP a Dél-dunántúli Regionális Egészségbiztosítási Pénztár 2010. december 31-i 
megszüntetésérıl szóló, 26623-2/2010-0004JKF számú Átalakító okirat 5.4. pontjában 
foglaltak szerint a Dél-dunántúli Regionális Egészségbiztosítási Pénztár (7623 Pécs, Nagy 
Lajos király útja 3.) jogutódjának tekintendı. 

3. Az OEP az Észak-alföldi Regionális Egészségbiztosítási Pénztár 2010. december 31-i 
megszüntetésérıl szóló, 26623-3/2010-0004JKF számú Átalakító okirat 5.4. pontjában 
foglaltak szerint az Észak-alföldi Regionális Egészségbiztosítási Pénztár (5000 Szolnok, 
Mikszáth Kálmán utca 3–5.) jogutódjának tekintendı. 

4. Az OEP az Észak-magyarországi Regionális Egészségbiztosítási Pénztár 2010. december 
31-i megszüntetésérıl szóló, 26623-4/2010-0004JKF számú Átalakító okirat 5.4. pontjában 
foglaltak szerint az Észak-magyarországi Regionális Egészségbiztosítási Pénztár (3530 
Miskolc, Mindszent tér 3.) jogutódjának tekintendı. 

5. Az OEP a Közép-magyarországi Regionális Egészségbiztosítási Pénztár 2010. december 
31-i megszüntetésérıl szóló, 26623-5/2010-0004JKF számú Átalakító okirat 5.2. pontjában 
foglaltak szerint a Közép-magyarországi Regionális Egészségbiztosítási Pénztár (1139 
Budapest, Teve utca 1/A–C) jogutódjának tekintendı. 

6. Az OEP a Közép-dunántúli Regionális Egészségbiztosítási Pénztár 2010. december 31-i 
megszüntetésérıl szóló, 26623-6/2010-0004JKF számú Átalakító okirat 5.4. pontjában 
foglaltak szerint a Közép-dunántúli Regionális Egészségbiztosítási Pénztár (8200 Veszprém, 
Óváry Ferenc utca 7.) jogutódjának tekintendı. 

7. Az OEP a Nyugat-dunántúli Regionális Egészségbiztosítási Pénztár 2010. december 31-i 
megszüntetésérıl szóló, 26623-7/2010-0004JKF számú Átalakító okirat 5.4. pontjában 
foglaltak szerint a Nyugat-dunántúli Regionális Egészségbiztosítási Pénztár (9700 
Szombathely, Szily János u. 30.) jogutódjának tekintendı. 

8. Jelen Alapító Okirat a törzskönyvi nyilvántartásba vétel napján lép hatályba, ezzel 
egyidejőleg az OEP 2010. november 2-án kelt, 16274-40/2010-0004JKF számú egységes 
szerkezető Alapító Okirata hatályátát veszti. 

Budapest, 2011. február 16. 
Szám: 90-5/2011-JOGI 

Dr. Réthelyi Miklós s. k., 
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