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tiirv6ny B/A. $-a alapidn a M6trai Gy6ryint6zet
alapft6 okirat6t a ktivetkez6k szerint adom ki:
Az 6llamh6ztart6sr6l sz6l62OL1.6vi CXCV.

1. A ktilts6gvet6si szerv
megneve z6se, sz6khelye, telephelye
L.1,

A k<ilts6gvet6si szerv

L.L.L. megnevez6se: Mdtrai Gy6gyint6zet
1..1.2. roviditett neve: MAGY

7.2.

A krilts6gvet6si szerv

7.2.L. sz6l<helye: 3200 Gyongyos, hrsz.: 7151.
1..2.2. telephelye:
telephely megnevez6se

telephely cime
3200 Gvonevos, hrsz.: 7309/2.

L

2. Ak6lts6gvet6si szerv
ala

2.t.

pit6sdval 6s megsziin6s 6vel

tiss

zefiigg6 ren delkez6s ek

A kolts6gvet6si szerv alapitiisdnak dftuma: 1983.01.01.

3. A kdlts6gvet6si szerv irdnyitdsa, feltigyelete
3.1,

A kolts6gvet6si szerv irrinyft6 szerv6nek

3.L.1. megnevezdse: Emberi Er6forr6sok Miniszt6riuma
3.7.2. sz6khelye: L054 Budapest Akad6mia utca

3.2.

3.

A kolts6gvet6si szerv fenntart6jdnak

3.2.1,. megnevez6se: OrszSgos K6rh6zi F6igazgat6sAg

3.2.2. sz6khelye: L125 Budapest Di6s 6rok

3.3.

3.

A kolts6gvet6si szerv tekintet6ben koz6pir6nyit6 szervre 6truhdzotl irdnyitdsi hat6skdrok
eset6n
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3.3.1. a kriz6pir6nyit6 szerv megnevez6se, sz6khelye: Orsz6gos K6rhAzi F6igazgat6slg,
1125 Budapest Di6s 6rok 3.

3,3.2. itruhdzott ir6nyit6si hat6skcirok: A kciz6pirAnyit6 szerv az 6llamh6ztart6sr6l sz6l6
20tL. 6vi CXCV. torv6ny 9. S b) 6s g)-j) pontja szerinti ir6nyit6si hat6sk<iroket
gyakorolja.

3.3.3. a koz6pir6nyit6 szervet kijelo16 torv6ny, korm6nyrendelet megjelol6se: az Orszdgos
K6rhdzi F6igazgat6s6g feladatai16l sz6l6 51,6/2020. IXL25.) Korm. rendelet.

4. Akiilts6gvet6si
4.L.

szerv tev6kenys6ge

A krilts6gvet6si szerv kozfeladata: Az eg6szs6gtigyr6l sz6l6 L997, 6vi CLIV. torv6ny alapj6n
a kr6nikus 6s allergids betegek fekv6- 6s j6r6beteg szakorvosi ell6tisa 6s ahozz{tartoz6

hotelszol96ltatds, valamint ezen ell6tottak diagnosztikai 6s teriipi6s c6llal v|gzett
vizsg6lata 6s kezel6se.

Trid6-belgy6gy1szati betegs6gben szenved6 aktfv 6s kr6nikus fekv6betegek ell5t6sa.

4.2.
1

A kiilts6gvet6si szerv f6tev6kenys696nek Sllamh6ztart6si szak6gazati besoro16sa:

szaklgazat sz6ma

szakAgazat

86L000

Fekv6beteg-ell5t6s

m

egnevez6s e

4.3.

A krilts6gvet6si szerv alaptev6kenys6ge: Az eg6szs6giigyr6l sz6l6 L997. 6vi CLIV. torv6ny
alapjin, ell6t6si tertilet6re kiterjed6en a kr6nikus 6s allergiSs betegek fekv6- 6s j6r6beteg
szakorvosi ellSt6sa 6s a hozz| tartoz6 hotelszolg6ltatds, valamint ezen ell6tottak
diagnosztikus 6s ter5piSs c6llal vlgzett vizsgdlata 6s kezel6se. Ennek keret6ben tiid6belgy6gy6szati betegs6gben szenved6 aktfv 6s kr6nikus fekv6betegek ell6t6sa az egy6n
gy6gykezel6se, 6letvesz6ly elhdrft6sa, a megbeteged6s kcjvetkezt6ben kialakult 6llapot
javitdsa vagy a tov6bbi 6llapotroml6s megel6z6se c6lj6b6l.

4.4.

A krilts6gvet6si szerv alaptev6kenys6g6nek korm6nyzati funkci6 szerinti megjelol6se:

korm6nyzati
funkci6sz6m

korm6nyzati funkci6 megnevez6se

1

014030

Term6szettudomdnyi, mfi szaki alapkutat6s

2

072270

l616beteeek

3

072220

I616beteeek rehabilitdci6s szakell6t6sa

4

072420

Eg6szs6giigyi laborat6riumi szolg6ltat6sok

5

072430

K6palkot6 diasnosztikai szolg6ltat6sok

6

073210

Fekv6betegek aktiv ell6t6sa szakk6rhlzakban

073220

Fekv6beteeek kr6nikus ellStiisa szakk6rh6zakban

B

073230

Bentlakisos es6szs6siieyi rehabilit6ci6s ell6tis szakk6rh6zakban

9

0740t1

Foglalkoz6s-eg6szs6giigyi alapell6tSs

10

074072

Foelalkoz6s-es6szs6gtigvi szakell6t6s

11

075010

E

076050

Orvos- 6s n6v6rsztill6, hozzAtartozoi sz6ll6s

1.2

t3

e6szs

w 6stit6 szakell6t6sa

6etissvel kapcsolatos

al

kalmazott kutat6s 6s fej I eszt6s

rizemeltet6se

081071

Udtil6i sziill;ishelv-szols6ltat6s 6s 6tkeztet6s

fenntart6sa,

"J.4

0941 10

Fels6oktat6si szakk6pz6s

15

094L20

S

76

094130

Ee6szs6etieyi szakmai k6pz6s

4.5.

zaki rSnyir toviibbk6pz6s

A krilts6gvet6si szerv illet6kess6ge, mfikod6si tenilete: Az OrszAgos Tisztif6orvosi Hivatal
itltal az eg6szs6gtigyi ellit6rendszer fejlesztlslrSl sz6l6 2006. 6vi OfiXII. tdrveny alapjfn
vezetett kdzhiteles kapacitis-nyilv6ntart6sban szerepl6 ell6t6si teriilet.

tev6kenys6g6nek fels6 hat6ra: A v6llalkoz6si
tev6kenys6g m6rt6ke nem haladhatja meg a kolts6gvet6si szerv m6dositott kiad6si

4.6. A kolts6gvet6si szerv viillalkoz6si
el6ir 6ny z at6
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5. A ktilts6gvet6si szerv szervezete 6s miiktid6se
5.1.

A krilts6gvet6si szerv vezet6j6nek megbizdsi rendje:

k<ilts6gvet6si szerv f6igazgat6jitt - az orsz6gos k6rhfn-f6igazgat6 javaslat6ra - az
eg6szs6giigy6rt felel6s miniszter nevezi ki 6s menti fel. Az int6zm6nyvezet6sre (f6igazgat6i
feladatok ell6t6s6ral adott megbfz6s magasabb vezetSi megbizlsnak min6stil, amely
hat6rozott vagy hat6rozatlan id6re is sz6lhat. A jogviszony l6tesit6se a munk6ltat6 egyedi
drint6se vagy meghiv6sos elj6r6s alapj6n trirt6nhet. Az eglszs|gtigyi szolgiilati jogviszony
az eg6szsdgUgyi szolg6lati munkaszerz6d6s megkot6s6vel jon l6tre,

A

AfSigazgat6 felett az alapvet6 munkdltat6i jogokat

-

felment6s 6s kinevez6s kiv6tel6vel

az orszflgos k6rh6z-f6igazgat6, az egy|b munkdltat6i jogokat az irfnyit6
gy 6

5.2.

5116

szem6lyek jogviszonya:

osviszonW szabAV oz6 i ogszab6ly

foelalkoztat6si i ogviszony

i

6giigyi s zol g6lati
iowiszony

Az eglszslgiigyi szolgdlati j ogvi szonyr6l sz6l6 2020. 6vi
C, torv6nv

E

L

gyint|zet v ezet6je gyako rol ja.

A kdlts6gvet6si szervn6l alkalmaz6sban
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ZARADEK
(XIL 3l.) Korm. rendelet 5. {i (4) bekezd6se
jelen
m6dosit6sokkal egys6ges
a Magyar Allamkincst6r nev6ben igazolom, hogy
ll?!i16_ -olcirat
2021. ilprilis 26'
"i.p:a"
szerkezetbe foglalt szovege megfelel az a:rri;it6 okiratnak a unrnei GYoGYINrfzPt
okirattal
m6dosit6
napj6n kelt,Z0Zl. m6rcir.i 01. napj6t6l alkilmazand6 IIl3584-ll202l/PKF okiratszrimri

Az

6llamhtntart6sr6l sz6l6 ttirv6ny vdgrehajt6s6r6l sz6l6 368120ll,

v6grehajtott m6dosit6sa szerinti tartalm6nak.

Kelt: Budapest,202l. m6jus 03.
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Okirat szlma: Il / 3584-t / 202L / PKF

M6dosit6 okirat
A Mitrai Gy6gyint6zet az Emberi Er6forr6sok Miniszt6riuma 6ltal 2020. december 23.
napiiin Xiadott, ll/13269-2/2O2O/PKF sz6mri alapit6 okirat6t az dllamh6ztartiisr6l sz6l6
ZOLt.6vi CXCV. tiirv6ny B/A. g-a alapidn - az egflszs6giigyi szolgilati iogviszonyr6l sz6l6
2O2O.6vi C. ttirv6nyre figyelemmel - a kiivetkez6k szerint m6dositom:

L.

Az alapit6

okirat

5.1. pontia hely6be a k0vetkez6 rendelkez6s l6p:

,,5.1. A kolts6gvet6si szerv vezet6j6nek megbiz6si rendje:
A krilts6gvet6si szerv f6igazgat6jitt - az orszAgos k6rh6z-f6igazgat6 javaslatSra - az
eg6szs6gr.igy6rt felel6s miniszter nevezi ki 6s menti fel. Az int6zmlnyvezet6sre
megbizAsnak
$Aigazgat6i feladatok ell6t6s6ra) adott megbiz6s magasabb vezetli
jogviszony
l6tesft6se a
min?sUl, amely hat5rozott vagy hat6rozatlan id6re is sz6lhat. A
munkfltat6 egyedi ddnt6se vary meghfv6sos elj6r6s alapj5n tort6nhet. Az
eg6szs6gtigyi izolg6lati jogviszony az eg6szs6gtigyi szolg6lati munkaszerz6d6s
megkot6s6vel jon l6tre.
A f6igazgat6 felett az alapvet6 munk6ltat6i jogokat - felment6s 6s kinevez6s
kiv6tel6vel - az orszSgos k6rh6z-f6 igazgat6, az egy6b munkdltat6i jogokat az irAnyit6
orsz6gos gy 6gyint6zet vezet6j e gyakorolja."
2.

Az alapit6

okirat 5.2. pontia hely6be

a

kiivetkez6 rendelkez6s l6p:

,,5.2. Akrilts6gvet6si szervn6l alkalmaz6sban

foglalkoztat6si j ogviszonY
1

E

96szs6gtigyi szol 96lati

iogviszony

6116

szem6lyek jogviszonya

:

jogviszonyt szabAly oz6 j ogszab6ly

Az eglszslgtigyi
C. torv6ny"

szol

g6lati j ogvi szo nyr6l sz6l6 20 20. 6vi

telen m6dosit6 okiratot20zLm5rcius 1. napj6t6l kell alkalmazni.
Kelt: Budapest,,,id6b6ly egz6 szerint"

Prof. Dr. K6sler Miklos
miniszter
Kelt. 202| .04 26. |4.21'.3 |

