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Országos Vérellátó Szolgálat
alapító okirata, módosításokkal egységes szerkezetben1
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 Vérellátó Szolgálat
Rövidített név: OVSz
Idegen nyelvű elnevezés
angolul: Hungarian National Blood Transfusion Service
németül: Landes Blutspendedienst Ungarns
franciául: Service National Hongrois de Transfusion Sanguine
oroszul: Венгерская Националъная Служба по Переливании Крови
b) Székhelye: 1113 Budapest, Karolina út 19-21.
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:
Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény
Az Országos Vérellátó Szolgálatról szóló 323/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet
A költségvetési szerv korábbi megnevezése: Országos Vérellátó Központ
Közvetlen jogelőd megnevezése: Országos Haematológiai és Vértranszfúziós Intézet
2. A költségvetési szerv gazdálkodási jogköre:
Az OVSz önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv.
3. Jogszabályban meghatározott közfeladata:
Ellátja az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvényben, az Országos Vérellátó
Szolgálatról szóló 323/2006. (XII. 23.) Korm. rendeletben, a várólista alapján
nyújtható ellátások részletes szabályairól szóló a 287/2006. (XII. 23.) Korm.
rendeletben foglalt feladatokat.
Feladata az ország egész területén biztosítani a vérellátás megtervezését és
megszervezését, az egészségügyi intézmények vér és vérkészítményekkel való
ellátását.
Működteti a központi várólistát.
4. Alaptevékenysége:
Szakágazati besorolása: 869000 egyéb humán egészségügyi ellátás
721921 Orvostudományi alapkutatás
721922 Orvostudományi alkalmazott kutatás
721923 Orvostudományi kísérleti fejlesztés
749031 Módszertani szakirányítás
862211 Járóbetegek gyógyító szakellátása
869031 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások
869036 Vér-, szövet- és egyéb kapcsolódó szövetbank
869039 Egyéb máshová nem sorolt kiegészítő egészségügyi szolgáltatás
639990 Máshová nem sorolt egyéb információs szolgáltatás
5. Működési köre:
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Feladatkörében eljárva működési köre országos.
6. A vállalkozási tevékenységek arányainak felső határa a költségvetési szerv
kiadásaiban:
A vállalkozási tevékenység mértéke nem haladhatja meg az OVSz éves összes
kiadásteljesítésének 25,0%-át.
7. A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési, megbízási és választási rendje:
Az OVSz főigazgatójával - nyilvános pályázatot követően - a nemzeti erőforrás
miniszter munkaviszonyt létesít.
Az egyéb munkáltatói jogok gyakorlására a Nemzeti Erőforrás Minisztérium
Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltak irányadóak.
8. Foglalkoztatottakra vonatkozó foglalkoztatási jogviszony (jogviszonyok)
megjelölése:
Az OVSZ a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján
közalkalmazottakat foglalkoztat.
9. Záró rendelkezések:
a) Az Alapító Okiratban foglaltakat az OVSz Szervezeti és Működési Szabályzatában
kell részletezni, melyet a főigazgató az Alapító Okirat kiadásától számított hatvan
napon belül köteles 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)-b) pontban foglaltak az
irányadók.
d) Jelen Alapító Okirat - az e) pontban foglalt kivételekkel - a törzskönyvi
nyilvántartásba történő bejegyzés napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg a 2009.
június 10-én kelt, 6220-37/2009-0006KTF számú Alapító Okirat hatályát veszti.
e) Az Alapító Okirat
ea) 1. pont c)-e) alpontjának és 7. pontjának a 16274-37/2010-0004JKF számú
Alapító Okirat II. és V. pontjával beépített módosítása 2010. május 29-én,
eb) 2. és 6. pontjának a 16274-37/2010-0004JKF számú alapító okirat III. és IV.
pontjával beépített módosítása 2010. augusztus 15-én
lép hatályba.
Budapest, 2010. november 2.
Szám: 16274-37/2010-0004JKF
Dr. Réthelyi Miklós s. k.,
nemzeti erőforrás miniszter
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