Az Egészségügyi Minisztérium
közleménye
az Országos Szakfelügyeleti Módszertani Központ Alapító Okiratának kiadásáról

Az Egészségügyi Minisztérium az Országos Szakfelügyeleti Módszertani Központ Alapító Okiratát a következő szerint teszi közzé:
„alapító okirat
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. § (3) bekezdésben foglaltak alapján az alábbi Alapító Okiratot adom ki:
1. A költségvetési szerv:
1.1. Neve: Országos Szakfelügyeleti Módszertani Központ (rövidített elnevezése: OSzMK)
1.2. Székhelye: 1097 Budapest, Gyáli út 2-6.
1.3. Telephely: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.
1.4. Alapító: egészségügyi miniszter
1.5. Felügyeleti szerv: Egészségügyi Minisztérium  1054 Budapest, Arany J. u. 6.-8.
1.6. Középirányító szerv: Országos Tisztifőorvosi Hivatal  Budapest, Gyáli út 1-3.
Állami feladatként ellátandó alaptevékenységek:
2.1. Feladata az egészségügyi szakfelügyeleti hálózat munkájának szakmai irányítása, koordinálása, felügyelete.
2.2. A Központ az Egészségügyi Minisztériumnak a szakfelügyeleti rendszer állami feladatainak végrehajtásáért felelős alapintézménye.
2.3. Szakmai és módszertani szempontból segíti az egyes szakmákhoz tartozó egészségügyi szolgáltatók munkáját.
2.4. Szakmai-módszertani szempontból szervezi, koordinálja és ellenőrzi a szakfelügyelők tevékenységét, valamint az Országos Intézetekkel együttműködve irányítja azok módszertani tevékenységét.
2.5. Az egyedi hatósági eljárásban szakfelügyelők útján szakértőként közreműködik. 
2.6. Tevékenységi körében szakfelügyelőik útján tervezetten és kampányszerűen vizsgálja az egészségügyi jogszabályok, valamint a szakmai irányelvek, protokollok és módszertani levelek előírásainak végrehajtását.
2.7. Kidolgozza az egyes szakterületek adatgyűjtési rendszerét és gondoskodik folyamatos korszerűsítéséről, az adatok értékeléséről, elemzéséről és felhasználásáról.
2.8. Végzi a nemzeti indikátorrendszert alkotó adatok gyűjtését, feldolgozását, értékelését, valamint a haza intézmények egymás közötti és nemzetközi adatokkal történő összehasonlítását.
2.9. Az egészségügyi ellátórendszer szakmai minőségének értékeléséhez használt nemzeti indikátorrendszert folyamatosan értékeli és fejleszti.
2.10. A klinikai auditok módszertanának alkalmazásával biztosítja az egységes szempontrendszer alapján történő szakmai értékeléseket. Az eredmények alapján az auditok során használható standardokra javaslatot tesz.
2.11. Részt vesz a lakosság megbetegedési viszonyainak epidemiológiai adatok alapján történő értékelésében.
2.12. Közreműködik az egészségügyi tevékenységet és a szakfelügyeletet érintő jogszabályok véleményezésében, szakmai előkészítésében, illetve javaslatok kidolgozásában.
2.13. Nyilvántartást vezet a szakfelügyeleti rendszerben megbízott szakfelügyelőkről, a szakfelügyelők és munkahelyük szakfelügyeletével külön megbízottakról.
2.14. Végez minden olyan feladatot, melyre külön jogszabályban felhatalmazást kap. 
2.15. A Központ saját tevékenységére vonatkozóan minőségirányítási rendszert működtet.
3. A Központ a külföldön történő gyógykezelések támogatásához szükséges javaslat megadásához  a külön jogszabályban meghatározott feltételek szerint szakmai bizottságokat működtet. 
3.1. Kapcsolatot tart, együttműködik tevékenységi területének megfelelő hazai és külföldi szakmai, tudományos és civil intézményekkel, szervezetekkel, különös tekintettel az EU tagállamaiban azonos vagy hasonló feladattal működő szervezetekkel.
3.2. Alapfeladatainak ellátása során együttműködik a védőnői és ápolási szakfelügyeletet ellátó ÁNTSZ szervezeti egységeivel.
3.3. Feladatainak ellátása során együttműködik a szakmai kamarákkal, szakmai kollégiumokkal, az ÁNTSZ intézeteivel, valamint az egészségügyi ellátórendszerben működő hatósági jogkörrel rendelkező szervezettekkel.  
3.4. A miniszter és az országos tisztifőorvos felkérésére háttértanulmányokat készít, közreműködik szakvélemények elkészítésében és szakmai segítséget nyújt az országos tisztifőorvos döntéseihez.
4. Ellátható vállalkozási tevékenység és mértéke
4.1. A Központ alapfeladatával nem összeférhetetlen tevékenységre vállalkozhat azzal a feltétellel, ha az nem akadályozza az alapfeladat ellátását. Ezek:
- Szakmai kiadványok előállítása, sokszorosítása, közzététele
- Adatfeldolgozás, adatbanki szolgáltatás
- Szoftver termékekkel kapcsolatos szolgáltatás, szaktanácsadás
- Egészség-gazdasági, természettudományi kutatás
- Gazdasági tevékenységet segítő szakmai tervezés, szakértői tevékenység
- Tudományos, szakmai rendezvények, bemutatók, kiállítások szervezése
- Oktatási tevékenység
4.2. A vállalkozási tevékenységből származó árbevétel nem haladhatja meg az intézeti költségvetés tervezett összkiadásának egyharmadát.
5. A Központ gazdálkodási jogköre: részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, az előirányzat feletti rendelkezési jogosultság szempontjából részjogkörrel rendelkező költségvetési szerv. A pénzügyi-gazdasági tevékenységét a felügyeleti szerv által jóváhagyott megállapodás szerint az Országos Tisztifőorvosi Hivatal látja el.
6. Kinevezési rend: a Központ főigazgatóját – nyilvános pályázat útján – az országos tisztifőorvos javaslata alapján az Egészségügyi miniszter nevezi ki, menti fel és bízza meg a vezetői teendők ellátásával, az egyéb munkáltatói jogkört az országos tisztifőorvos gyakorolja.
A Központ főigazgató helyettesét és az országos szakfelügyelő főorvosokat – pályázat alapján – a szakmai kollégiumok véleményének kikérésével – az országos tisztifőorvos bízza meg, az egyéb munkáltatói jogkört az OSzMK főigazgatója gyakorolja.
Az OSzMK dolgozói felett a munkáltatói jogkört a Központ főigazgatója gyakorolja.
7. Szervezeti és Működési Szabályzat:
7.1. Az Alapító Okiratban foglaltakat a Központ Szervezeti és Működési Szabályzatában kell részletezni, amelyet az OSzMK főigazgatója a jelen Alapító Okirat kiadásától számított 60 napon belül köteles a felügyeleti szervhez  jóváhagyásra felterjeszteni.
7.2. A Szervezeti és Működési Szabályzat a felügyeleti szerv jóváhagyásával lép életbe.
7.3. A Szervezeti és Működési Szabályzat módosítására a 7.2. pontban foglaltak az  irányadók.
Jelen Alapító Okirat az Egészségügyi Közlönyben való közzététele napján lép érvénybe. 
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egészségügyi miniszter
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