
Okirat száma:II/2322-3/2021/PKF 

Alapító okirat 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján az Országos 
Mozgásszervi Intézet alapító okiratát a következők szerint adom ki: 

1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. A költségvetési szerv 

1.1.1. megnevezése: Országos Mozgásszervi Intézet 

1.1.2. rövidített neve: OMINT 

1.2. A költségvetési szerv idegen nyelvű megnevezése 

1.2.1. angol nyelven: National Institute of Locomotor Diseases and Disabilities  

1.2.2. német nyelven: Nationales Institut für Bewegungstherapie 

1.2.3. francia nyelven: Institut National du Mouvement et de l’appareil Locomoteur 

1.3. A költségvetési szerv 

1.3.1. székhelye: 1023 Budapest, Frankel Leó út 25-29. 

1.3.2. telephelyei: 

 

 telephely megnevezése telephely címe 

1 Esplanade épület, Kórház 1023 Budapest, Frankel Leó út 38-40. 

2 Központi Szakambulancia, 

Gyógyszertár, Labor 
1023 Budapest, Frankel Leó út 62. 

3 Nővérszállás 1027 Budapest, Frankel Leó út 16. 

4 MRI labor 1025 Budapest, Kavics utca 6. 

5 Raktár 1023 Budapest, Gül Baba utca 9. 

6 Kórház 1121 Budapest, Szanatórium utca 19.  

7 Járóbeteg szakrendelés 1135 Budapest, Csata utca 27. 

8 Műhely, raktár 1023 Budapest, Frankel Leó út 36. 

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 
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2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2021. április 1. 

2.2. A költségvetési szerv alapításáról rendelkező jogszabály: az országos gyógyintézetek és az 
országos társgyógyintézetek működésének, valamint irányításának veszélyhelyzetben 
alkalmazandó szabályairól szóló 694/2020. (XII. 29.) Korm. rendelet. 

2.3. A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének 

 megnevezése székhelye 

1 
Országos Reumatológiai és 
Fizioterápiás Intézet 

1023 Budapest, Frankel Leó út 25-29. 

2 Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet 1121 Budapest, Szanatórium utca 19. 

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 

3.1.1. megnevezése: Emberi Erőforrások Minisztériuma 

3.1.2. székhelye: 1054 Budapest, Akadémia utca 3. 

3.2. A költségvetési szerv fenntartójának 

3.2.1.  megnevezése: Országos Kórházi Főigazgatóság 

3.2.2.  székhelye: 1125 Budapest, Diós árok 3. 

3.3. A költségvetési szerv tekintetében középirányító szervre átruházott irányítási hatáskörök 
esetén 

3.3.1. a középirányító szerv megnevezése, székhelye: Országos Kórházi Főigazgatóság, 
1125 Budapest, Diós árok 3. 

3.3.2. átruházott irányítási hatáskörök: a középirányító szerv az országos gyógyintézetek 
és az országos társgyógyintézetek működésének, valamint irányításának 
veszélyhelyzetben alkalmazandó szabályairól szóló 694/2020. (XII.29.) Korm. 
rendelet 3. § (1) bekezdés a)-f) pontja szerinti irányítási hatásköröket gyakorolja. 

3.3.3. a középirányító szervet kijelölő törvény, kormányrendelet megjelölése: az Országos 
Kórházi Főigazgatóság feladatairól szóló 516/2020. (XI.25.) Korm. rendelet. 

4. A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata:  

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény alapján, ellátási területére kiterjedően a 
járó- és fekvőbetegek diagnosztikus és terápiás szakorvosi ellátása, rehabilitációja és 
követéses gondozása. 

Az országos gyógyintézetek és az országos társgyógyintézetek működésének, valamint 
irányításának veszélyhelyzetben alkalmazandó szabályairól szóló 694/2020. (XII.29.) 
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Korm. rendelet 4. §-a szerint a Parádfürdői Állami Kórház társgyógyintézet tevékenységét 
az Országos Mozgásszervi Intézet irányítása alatt gyakorolja. Az irányítási jogköröket a 
hivatkozott rendelet 3. §-a részletezi. 

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége:  
Az Országos Mozgásszervi Intézet országos gyógyintézetként fekvőbeteg osztályokon, 
részlegeken, járóbeteg szakrendeléseken és nappali kórházként végzi a mozgásszervi 
szakmai profilját jelentő feladatait az egyének gyógykezelése, az életveszély elhárítása, a 
megbetegedések következtében kialakuló állapotok javítása, a további állapotromlás 
megelőzése és a betegségek prevenciója céljából. Szakmai profilját elsősorban a felnőtt- és 
gyermekreumatológiai, illetve a kapcsolódó klinikai immunológiai és intenzív terápiás 
feladatok, valamint a mozgásszervi és neuro-musculo-skeletalis rehabilitáció (alap és 
speciális tevékenységek), és pszichiátriai rehabilitáció, valamint az azt támogató aktív 
fekvőbeteg ellátás (ortopédia, sebészet, egynapos sebészet, gerincsebészet) képezik. 
Működteti a reumatológiai és rehabilitációs országos regisztereket (Nemzeti 
Reumatológiai Regiszter, Arthritis és Biológiai Terápiás Regiszter). Részt vesz nemzeti 
egészségprogramok vezetésében és végrehajtásában. Alaptevékenységéhez tartoznak 
továbbá az orvostudományi kutatások és a klinikai vizsgálatok végzése, az egészségügyi 
szakmai továbbképzések, a közép- és felsőfokú szakképzés, a gyógyszer, gyógyászati 
termékek és gyógyászati segédeszközök kiskereskedelme, valamint a járó- és 
fekvőbetegek diagnosztikai, fogászati és ortopéd-technikai ellátása.  

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 
kormányzati 
funkciószám 

kormányzati funkció megnevezése 

1 014030 Természettudományi, műszaki alapkutatás 

2 071110 Gyógyszer-kiskereskedelem 

3 071210 Egyéb gyógyászati termék kiskereskedelme 

4 071310 Gyógyászati segédeszközök és felszerelések kereskedelme 

5 072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása 

6 072220 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása 

7 072230 Járóbetegek gyógyító gondozása 

8 072240 Járóbetegek egynapos ellátása 

9 072313 Fogorvosi szakellátás 

10 072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások 

11 072430 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások 

12 072450 Fizikoterápiás szolgáltatás 

13 072480 Egyéb paramedikális szolgáltatások 

14 073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás) 

15 073210 Fekvőbetegek aktív ellátása szakkórházakban 

16 073220 Fekvőbetegek krónikus ellátása szakkórházakban 

17 073230 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás 

 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 861000 Fekvőbeteg-ellátás 
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szakkórházakban 

18 073410 Egészségügyi ápolás bentlakással 

19 074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás 

20 074012 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás 

21 074020 
Sportolók sportegészségügyi vizsgálata, felügyelete, 

ellenőrzése 

22 074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenciós programok 

23 075010 Egészségüggyel kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés 

24 076040 Egészségügyi szakértői tevékenységek 

25 076050 
Orvos- és nővérszálló, hozzátartozói szállás fenntartása, 

üzemeltetése 

26 081045 
Szabadidősport-(rekreációs sport-) tevékenység és 

támogatása 

27 081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás 

28 081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés 

29 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 

30 082044 Könyvtári szolgáltatások 

31 093010 Felsőfokú végzettségi szintet nem biztosító képzések 

32 094110 Felsőoktatási szakképzés 

33 094120 Szakirányú továbbképzés 

34 094130 Egészségügyi szakmai képzés 

35 094210 Felsőfokú oktatás 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Az országos tisztifőorvos által az 
egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény alapján vezetett 
közhiteles kapacitás-nyilvántartásban szereplő ellátási terület. 

4.6. A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységének felső határa: A vállalkozási 
tevékenység mértéke nem haladhatja meg a költségvetési szerv módosított kiadási 
előirányzatának 30 %-át. 

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:  
Az országos gyógyintézet vezetőjét – az országos kórház-főigazgató javaslatára – az 
egészségügyért felelős miniszter nevezi ki és menti fel. Az intézményvezetésre adott 
megbízás magasabb vezetői megbízásnak minősül, amely határozott vagy határozatlan 
időre is szólhat. A jogviszony létesítésére a munkáltató egyedi döntése vagy meghívásos 
eljárás alapján történhet. 
Az országos gyógyintézet vezetője felett alapvető munkáltatói jogokat és egyéb munkáltatói 
jogokat – felmentés és kinevezés kivételével – az országos kórház-főigazgató gyakorolja. 
A főigazgatóval az egészségügyi szolgálati jogviszony az egészségügyi szolgálati 
munkaszerződés megkötésével jön létre. 

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 



5 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 
egészségügyi szolgálati 
jogviszony 

Az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi 
C. törvény 

 

6. Záró rendelkezés 

 

Jelen alapító okiratot 2021. április 1. napjától kell alkalmazni. 

 

Kelt: Budapest, ”időbélyegző szerint” 
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