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Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 95. § (1) és (2) bekezdése alapján – 
az államháztartásért felelıs miniszterrel egyetértésben – az Egészségügyi Stratégiai 
Kutatóintézet beolvadással megszüntetésre kerül 2011. április 30-án. 

1. A megszőnı költségvetési szerv: 
1.1. Neve: Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet 
rövidített név: ESKI 
idegen nyelvő elnevezés: 
angol: National Institute for Strategic Health Research 
német: Nationales Strategisches Forschunsinstitut für Gesundheitswesen 
1.2. székhelye: 1051 Budapest, Arany János u. 6–8. 
1.3. alapításának dátuma: 1949. 
1.4. létrehozásáról rendelkezı jogszabály: 4118/1949. (VI. 29.) Korm. rendelet az Országos 

Dokumentációs Központ létesítése és szakmai dokumentációs központok szervezése 
tárgyában 

1.5. Mőködési köre: országos 
1.6. Irányító szerve: Nemzeti Erıforrás Minisztérium, 1055 Budapest, Szalay u. 10–14. 
1.7. A költségvetési szerv besorolása a gazdálkodási jogkör gyakorlása alapján: önállóan 

mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv 
2. A költségvetési szerv megszőnésének idıpontja: 
2011. április 30. 
3. A költségvetési szerv megszüntetésérıl rendelkezı jogszabály, a megszőnés oka és 

módja: 
A Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és Szervezetfejlesztési Intézetrıl szóló 

59/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése értelmében a Gyógyszerészeti és 
Egészségügyi Minıség- és Szervezetfejlesztési Intézet 2011. május 1. napjával, a 4. § (1) 
bekezdése alapján az Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézetnek, az Egészségügyi Szakképzı 
és Továbbképzı Intézetnek, az Országos Gyógyszerészeti Intézetnek, valamint az Országos 
Szakfelügyeleti Módszertani Központnak az Egészségügyi Minıségfejlesztési és 
Kórháztechnikai Intézetbe történı beolvadásával, és ezzel egyidejőleg az Egészségügyi 
Minıségfejlesztési és Kórháztechnikai Intézet névmódosulásával jön létre. 

4. A megszüntetett költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata, a 
közfeladat ellátásának jövıbeni módja: 

4.1. Az ESKI közfeladatai: 
a) A muzeális intézményekrıl, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közmővelıdésrıl szóló 

1997. évi CXL. törvény alapján országos szakkönyvtári feladatok ellátása. 
b) A statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény felhatalmazása szerint végzett ágazati 

statisztikai adatszolgáltatás alapján adatok felvétele, feldolgozása, tárolása, átadása, 
közzététele. 

c) Részvétel az egyes gyógyszerek és gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási 
támogatásba való befogadásáról, a támogatás mértékérıl, alapjáról – normál eljárás esetén 
történı eljárásban való részvétel – a törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási 
igényt kielégítı tápszerek társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának 
szempontjairól és a befogadás vagy a támogatás megváltoztatásáról szóló eljárásban. 



d) Egészségügyi közgazdaság- és rendszertudományok területén értékelés, elemzés, 
elırejelzés, kutatás. 

e) Egészségügyi informatika és információpolitika ágazati feladatai. 
4.2. Közfeladatait a beolvadást követıen az 5. pontban megjelölt költségvetési szerv látja el. 
5. Az átvevı költségvetési szerv: 
Neve: Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és Szervezetfejlesztési Intézet 
Rövidített neve: GYEMSZI 
Székhelye: 1125 Budapest, Diós árok 3. 
6. A költségvetési szerv jogutódlása: 
6.1. A GYEMSZI az ESKI általános jogutódjaként mőködik a beolvadást követıen. 
6.2. Az ESKI vagyona feletti jogok és kötelezettségek tekintetében a jogutód a GYEMSZI. 
6.3. A megszüntetésre kerülı ESKI költségvetési elıirányzatai feletti rendelkezési jog a 

jogutódhoz kerül, amelyeket az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 292/2009. (XII. 19.) 
Korm. rendelet 55. § (1) bekezdés a) pontja alapján a központi költségvetés XX. Nemzeti 
Erıforrás Minisztérium fejezetének 18. Szak- és továbbképzı intézmények, könyvtárak, 
dokumentációs központok, kutatóintézetek címrıl – a fejezetet irányító szerv hatáskörében – a 
megszüntetés napjával történı átcsoportosítás után ugyanezen fejezet 10. Gyógyító-megelızı 
ellátás országos szakintézetei foglal magában. 

6.4. Az ESKI szerzıdései, jogosultságai és kötelezettségei, jogi eljárásai, valamint a 
számvitelrıl szóló 2000. évi C. törvény szerint kimutatott kötelezettségei és követelései – 
beleértve a folyamatban lévı valamennyi ügyben keletkezett jogokat és kötelezettségeket – 
tekintetében a GYEMSZI lép a megszüntetésre kerülı ESKI helyébe. 

6.5. Az ESKI megszüntetésekor fennálló valamennyi elismert vagy nem vitatott pénz- vagy 
pénzben kifejezett tartozásai egyaránt a GYEMSZI-t terhelik. 

6.6. A megszőnı költségvetési szerv közalkalmazottainak közalkalmazotti jogviszonya – a 
munkáltatói jogutódlás szabályainak megfelelıen – 2011. május 1-jével a kormánytisztviselık 
jogállásáról szóló 2010. évi LVIII. törvény alapján kormány-tisztviselıi jogviszonnyá vagy a 
Munka Törvénykönyvérıl szóló 1992. évi XXII. törvény alapján munkaviszonnyá alakul át. 

Budapest, 2011. április 29. 
Iktatószám: 10774-8/2011-JOGI 

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

 


