Az Országos Onkológiai Intézet
Alapító Okirata egységes szerkezetben
Az államháztartásról szóló 1992.évi XXXVIII, törvény 88-90.§-aiban foglaltak
végrehajtására, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár
feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII.1.) Korm. rendelet 44.§(1) bekezdés a)
pontjában foglalt feladatkörömben eljárva az alábbi Alapító Okiratot adom ki:
1. A költségvetési szerv:
a ) Neve: Országos Onkológiai Intézet
Rövidített név: OOI
Idegen nyelvű elnevezés: National Institute of Oncology
b) Székhelye:
1122 Budapest, Ráth György u.7-9.
c) Alapító szerv neve, székhelye Nemzeti Erőforrás Minisztérium, 1055 Budapest, Szalay u. 10-14.
d) Irányító szerv neve,székhelye:Nemzeti Erőforrás Minisztérium, 1055 Budapest, Szalay u. 10-14.
e) Előzmény: Létrehozásáról szóló jogszabály, határozat, valamint előző alapító okiratok:
8334/0/31/1954.EüM rendelet,
13/1977.(Eü.K.9.) EüM utasítása,
14/1983. (Eü.K.16.) EüM utasítás,
2. A költségvetési szerv gazdálkodási jogköre:
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv
3. Jogszabályban meghatározott közfeladata
Az egészségügyről szóló 1990. évi CILVI. Törvény alapján, az ország teljes területére kiterjedően
a daganatos járó- és fekvőbetegek diagnosztikus és terápiás szakorvosi ellátása, rehabilitációja,
palliációja és követéses gondozása.
A daganatos betegség területén szakma-módszertani, kutatási, továbbképzési, adatgyűjtési és
elemzési tevékenységet folytat. Működteti a Nemzeti Rákregisztert és a„Ritka Betegségek
Szakértői Központ”-ot.
4. Alaptevékenysége
861000 Fekvőbetegek aktív ellátás
Az alaptevékenység kormányzati funkciók szerinti besorolása:
014030 Természettudományi, műszaki alapkutatás
072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása
072220 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása
072230 Járóbetegek gyógyító gondozása
072240 Járóbetegek egynapos ellátása
072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások
072430 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások
073210 Fekvőbetegek aktív ellátása szakkórházakban
075010 Egészségüggyel kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés
076010 Egészségügy igazgatása
094130 egészségügyi szakmai képzés
5. Működési köre:
Jogszabályban, illetve államigazgatási határozatban meghatározott ellátási terület.

6. Vállalkozási tevékenysége:
522130
682002
821900
869039

Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás
Egyéb máshova nem sorolt kiegészítő egészségügyi szolgáltatás

7. A vállalkozási tevékenységek arányainak felső határa a költségvetési szerv
kiadásaiban:
A vállalkozási tevékenység mértéke nem haladhatja meg az OOI éves összes kiadás
teljesítésének a 25,0 %-át.
8. A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési, megbízási és választási rendje
Az OOI főigazgatóját - nyilvános pályázat alapján- a nemzeti erőforrás miniszter nevezi ki,
menti fel, illetőleg munkaviszonyt létesít vele. Az egyéb munkáltatói jogok gyakorlása a
Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szervezeti és Működési szabályzatában foglaltak az
irányadók.
9. Foglalkoztatottakra vonatkozó jogviszonyok megjelölése
Az OOI a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény alapján
közalkalmazottak, a 2003. évi LXXXIV. Törvény alapján egyéb jogállású munkaerőt
foglalkoztat.

10. Záró rendelkezések
a) Az Alapító Okiratban foglaltakat az OOI Szervezeti és Működési Szabályzatban kell
részletezni. , melyet a főigazgató az Alapító Okirat kiadásától számított hatvan napon
belül köteles az irányító szervéhez jóváhagyásra felterjeszteni.
b) A Szervezeti és Működési Szabályzat az irányító szerv jóváhagyásával lép hatályba.
c) A Szervezeti és Működési Szabályzat módosítására az a) és b) pontban foglaltak az
irányadók.
d) Jelen Alapító Okirat törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napján lép
hatályba.
e) Jelen Alapító Okirat hatálybalépésével egyidejűleg a 2011 szeptember 20-án kelt
17112-7/2011. számú Alapító Okirat hatályát veszti.

