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III.

Kormányrendeletek

A Kormány 473/2020. (X. 30.) Korm. rendelete
az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet és az egyes
kormányrendeleteknek a Magyarország 2021. évi központi költségvetésének megalapozásával összefüggő
módosításáról szóló 445/2020. (X. 1.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 4. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet módosítása
1. §		
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
1.
1. melléklete az 1. melléklet és
2.
1. melléklete a 2. melléklet
szerint módosul.
2. §		
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 176. §-a a következő
(26) bekezdéssel egészül ki:
„(26) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet és az egyes
kormányrendeleteknek a Magyarország 2021. évi központi költségvetésének megalapozásával összefüggő
módosításáról szóló 445/2020. (X. 1.) Korm. rendelet módosításáról szóló 473/2020. (X. 30.) Korm. rendelet 1. §
1. pontjával megállapított 1. melléklet I. pont 10. alpontját és 36. alpontját a 2020. október 1. napjától vállalt
kötelezettségek és teljesített kifizetések tekintetében is alkalmazni kell.”
3. §		
Hatályát veszti az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
1. melléklet I. pont 39., 40. és 42. alpontja.

2. Az egyes kormányrendeleteknek a Magyarország 2021. évi központi költségvetésének
megalapozásával összefüggő módosításáról szóló 445/2020. (X. 1.) Korm. rendelet módosítása
4. §		
Nem lép hatályba az egyes kormányrendeleteknek a Magyarország 2021. évi központi költségvetésének
megalapozásával összefüggő módosításáról szóló 445/2020. (X. 1.) Korm. rendelet 16. § 1. pontja és 1. melléklete.

3. Záró rendelkezések
5. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Az 1. § 2. pontja, a 3. § és a 2. melléklet 2021. január 1-jén lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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1. melléklet a 473/2020. (X. 30.) Korm. rendelethez
1. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet I. pont
10. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az államháztartás központi alrendszerében)
„10. a központi költségvetés XI. fejezeténél – az a)–d) alpontban meghatározott kivétellel – a Miniszterelnökség és
a Kormánynak a Ktfr. 14. § (1) bekezdése szerinti tagja,
a) a 3. és 7. cím, valamint a 30. cím 1. alcím 26., 30. és 31. jogcímcsoportja tekintetében a Miniszterelnökség és
a Kormánynak a Ktfr. 32. § (1) bekezdése szerinti tagja,
b) a 19. cím és a 30. cím 1. alcím, 20. jogcímcsoportja tekintetében a Miniszterelnökség és a Kormánynak
a Ktfr. 143/B. §-a szerinti tagja,
c) a 32. cím 4. alcíme tekintetében a Pénzügyminisztérium és a Kormánynak a Ktfr. 64. § (1) bekezdése szerinti tagja,
d) a 32. cím 5. alcíme tekintetében a Miniszterelnökség és a Kormánynak a Ktfr. 151. § (1) bekezdése szerinti tagja,”
2. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet I. pont
21. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az államháztartás központi alrendszerében)
„21. a központi költségvetés XXII. fejezeténél – az a) és b) pontban meghatározott kivétellel – a Miniszterelnöki
Kormányiroda és a Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási államtitkára,
a) a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal tekintetében a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal és annak elnöke,
b) a 21. cím 2., 3. és 4. alcíme tekintetében a Pénzügyminisztérium és a Kormánynak a Ktfr. 64. § (1) bekezdése
szerinti tagja,”
3. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet I. pont
36. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az államháztartás központi alrendszerében)
„36. a központi költségvetés LXXI. fejezeténél a Nyugdíjbiztosítási Alap tekintetében az Miniszterelnökség és
a Kormánynak a Ktfr. 143/B. §-a szerinti tagja,”

2. melléklet a 473/2020. (X. 30.) Korm. rendelethez
1. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet I. pont
10. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az államháztartás központi alrendszerében)
„10. a központi költségvetés XI. fejezeténél – az a)–c) pontban meghatározott kivétellel – a Miniszterelnökség és
a Kormánynak a Ktfr. 14. § (1) bekezdése szerinti tagja,
a) a 3. és a 7. cím, valamint a 30. cím 1. alcím 30. és 31. jogcímcsoportja tekintetében a Miniszterelnökség és
a Kormánynak a Ktfr. 32. § (1) bekezdése szerinti tagja,
b) a 19. cím és a 30. cím 1. alcím 20. jogcímcsoportja tekintetében a Miniszterelnökség és a Kormánynak a Ktfr.
143/B. §-a szerinti tagja,
c) a 32. cím 4. alcíme tekintetében a Pénzügyminisztérium és a Kormánynak a Ktfr. 64. § (1) bekezdése szerinti tagja,”
2. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet I. pont
37. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az államháztartás központi alrendszerében)
„37. a központi költségvetés LXXII. fejezeténél – az a) pontban meghatározott kivétellel – az Emberi Erőforrások
Minisztériuma és Kormánynak a Ktfr. 92. § (1) bekezdése szerinti tagja,
a) a 2. cím tekintetében a Pénzügyminisztérium és a Kormánynak a Ktfr. 64. § (1) bekezdése szerinti tagja,”
3. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet I. pont
41. alpontja helyébe a következő lép:
(Az államháztartás központi alrendszerében)
„41. a központi költségvetés XLVII. fejezeténél – az a)–l) pontban meghatározott kivétellel – a Pénzügyminisztérium
és a Kormánynak a Ktfr. 64. § (1) bekezdése szerinti tagja,
a) az 1. cím 2. alcíme és a 2. cím 2. alcíme tekintetében a Miniszterelnökség és a Kormánynak a Ktfr. 151. §
(1) bekezdése szerinti tagja,
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b) az 1. cím 3. alcíme és a 2. cím 7. alcíme tekintetében a Külgazdasági és Külügyminisztérium és a Kormánynak
a Ktfr. 138. §-a szerinti tagja,
c) az 1. cím 4. alcíme tekintetében a Miniszterelnöki Kormányiroda és Kormánynak a Ktfr. 144. §-a szerinti tagja,
d) a 2. cím 1. alcíme – a 3., 7. és 8. jogcímcsoport kivételével – tekintetében a Miniszterelnökség és a Kormánynak
a Ktfr. 14. § (1) bekezdése szerinti tagja,
e) a 2. cím 1. alcím 3. és 7. jogcímcsoportja tekintetében a Miniszterelnökség és a Kormánynak a Ktfr. 32. §
(1) bekezdése szerinti tagja,
f ) a 2. cím 1. alcím 8. jogcímcsoportja tekintetében a Miniszterelnökség és a Kormánynak a Ktfr. 143/B. §-a szerinti
tagja,
g) a 2. cím 3. alcíme és 4. alcím 2. jogcímcsoportja tekintetében az Agrárminisztérium és a Kormánynak a Ktfr. 79. §-a
szerinti tagja,
h) a 2. cím 4. alcím 1. jogcímcsoportja tekintetében Belügyminisztérium és a Kormánynak a Ktfr. 40. §-a szerinti tagja,
i) a 2. cím 6. és 10. alcíme, valamint a 4. cím tekintetében az Innovációs és Technológiai Minisztérium és
a Kormánynak a Ktfr. 116. §-a szerinti tagja,
j) a 2. cím 8. alcíme tekintetében az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Kormánynak a Ktfr. 92. § (1) bekezdése
szerinti tagja,
k) a 2. cím 9. alcíme tekintetében a Miniszterelnöki Kabinetiroda és a Kormánynak a Ktfr. 7. § (1) bekezdése szerinti
tagja,
l) a 3. cím tekintetében a Miniszterelnöki Kormányiroda és a Kormánynak a Ktfr. 144. §-a szerinti tagja,”

A Kormány 474/2020. (X. 30.) Korm. rendelete
a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 24. és 40. pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:
1. §

(1) A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § 12c. pontja a következő
d) alponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában:
helyhez kötött diffúz forrás hatásterülete: a vizsgált diffúz forrás körül lehatárolható azon legnagyobb terület, ahol
a diffúz forrás által maximális kapacitáskihasználás, ennek hiányában jellemző üzemállapot mellett kibocsátott
– műszaki becsléssel meghatározható – légszennyező anyag terjedése következtében a légszennyező diffúz forrás
környezetében a talajközeli és magaslégköri meteorológiai jellemzők mellett, a füstfáklya tengelye alatt a vonatkoztatási
időtartamra számított várható talajközeli levegőterheltség-változás)
„d) szagvédelmi hatásterület meghatározása esetén a tervezési irányértékkel egyenlő vagy annál nagyobb;”
(2) Az R. 2. § 14. pontja a következő d) alponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában:
helyhez kötött pontforrás hatásterülete: a vizsgált pontforrás körül lehatárolható azon legnagyobb terület, ahol
a pontforrás által maximális kapacitáskihasználás mellett kibocsátott légszennyező anyag terjedése következtében
a légszennyező pontforrás környezetében a talajközeli és magaslégköri meteorológiai jellemzők mellett, a füstfáklya
tengelye alatt a vonatkoztatási időtartamra számított várható talajközeli levegőterheltség-változás)
„d) szagvédelmi hatásterület meghatározása esetén a tervezési irányértékkel egyenlő vagy annál nagyobb;”

2. §		
Az R.
a)
b)
c)
d)

2. § 12c. pont b) alpontjában a „nagyobb vagy” szövegrész helyébe a „nagyobb,” szöveg,
2. § 12c. pont c) alpontjában a „nagyobb;” szövegrész helyébe a „nagyobb, vagy” szöveg,
2. § 14. pont b) alpontjában a „nagyobb, vagy” szövegrész helyébe a „nagyobb,” szöveg,
2. § 14. pont c) alpontjában a „nagyobb;” szövegrész helyébe a „nagyobb, vagy” szöveg,
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e)
f)

25. § (1) bekezdésében a „Helyhez kötött” szövegrész helyébe az „A területi környezetvédelmi hatóság
hatáskörébe tartozó, helyhez kötött” szöveg,
27. § (1) bekezdésében a „jogszabály” szövegrész helyébe az „ – önkormányzati rendelet kivételével – jogszabály”
szöveg

lép.
3. §		
Hatályát veszti az R.
a)
3. melléklet B) rész 2., 3., 4. és 5. pontjában az „Az avar és kerti hulladék nyílt téri égetési tilalmának
elrendelése.”,
b)
3. melléklet B) rész 6. pontjában az „Az avar és kerti hulladék nyílt téri égetési tilalmának bevezetése.”
szövegrész.
4. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.
(2) A 2. § f ) pontja és a 3. § 2021. január 1-jén lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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V.
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A Kormány tagjainak rendeletei

Az emberi erőforrások minisztere 37/2020. (X. 30.) EMMI rendelete
az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér működésével összefüggő egyes miniszteri rendeletek
módosításáról
A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (4) bekezdés m) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 92. § (1) bekezdés 2. pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 2. alcím és a 2. melléklet tekintetében a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás,
valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény 77. § (2) bekezdés b) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 92. § (1) bekezdés
3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 3. alcím és a 3. melléklet tekintetében az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről
szóló 1997. évi XLVII. törvény 38. § (2) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és
hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 92. § (1) bekezdés 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 4. alcím és a 4–5. melléklet tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. §
(6) bekezdés f ) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.)
Korm. rendelet 92. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
az 5. alcím és a 6–8. melléklet tekintetében az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és
védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény 38. § (2) bekezdés n), o), p), t) és y) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 92. § (1) bekezdés 3. pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva,
a 6. alcím és a 9–10. melléklet tekintetében az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és
védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény 38. § (2) bekezdésének g), i), l) és x) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, a Kormány
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 92. § (1) bekezdés 3. pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva
a következőket rendelem el:

1. Az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló
9/1993. (IV. 2.) NM rendelet módosítása
1. §

(1) Az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.)
NM rendelet (a továbbiakban: R1.) 2. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
(2) Hatályát veszti az R1. 2. számú melléklet „A járóbeteg-szakellátásban használt index/* jelzésű eljárások az alábbi
intézetekben végezhetők, a szakmai feltételektől és igényektől függően a NEAK-kal kötött szerződésben
meghatározott mennyiségi korlátozással” megjelölésű rész 58 pontja.

2. Az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról szóló
44/2004. (IV. 28.) ESZCSM rendelet módosítása
2. §

(1) Az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról szóló 44/2004. (IV. 28.) ESZCSM rendelet
(a továbbiakban: R2.) 11/B. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az EESZT működtetője – ha ennek technikai feltételei az EESZT-ben biztosítottak – a beteg kérése alapján a vény
jogosultja számára az elektronikus vény vagy vények kiváltása érdekében biztonsági elemet is tartalmazó egyedi
azonosítót generál.”
(2) Az R2. 20/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Elektronikus vény esetében a gyógyszer kiadását a gyógyszer kiadója
a) az elektronikus vény egyedi azonosítóját tartalmazó vonalkódot bemutató személy számára,
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(3)

(4)

(5)

(6)

(7)
(8)

b) a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló törvény szerinti, az egészségügyi szolgáltatás igénybevételéhez
szükséges igazolást követően a beteg,
c) a személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványának bemutatását követően a beteg önrendelkezési
nyilvántartásban rögzített törvényes képviselője,
d) a személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványának bemutatását követően az önrendelkezési
nyilvántartásban rögzített meghatalmazás alapján a beteg meghatalmazottja
e) a 11/B. § (3) bekezdése szerinti egyedi azonosítót bemutató személy, vagy
f ) a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló törvény
84. §-ában meghatározott személy
részére teljesíti.”
Az R2. 20/A. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Ha az EESZT nem érhető el, a gyógyszer a felírási igazolás alapján, a személyazonosság igazolására alkalmas
hatósági igazolvány bemutatását követően is kiadható.”
Az R2. 20/A. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Ha a gyógyszerrendelés elektronikus vényen történt, a gyógyszer kiadója a 9. számú melléklet szerinti kiadási
igazolást készít, és a gyógyszer átvételét a kiadási igazoláson a gyógyszert kiváltó személy aláírásával vagy az aláírást
rögzítő eszközzel vagy a jogosult átvevő személyét igazoló azonosítóval elismerteti. A (3) bekezdés szerinti esetben
a gyógyszer kiadója a 9. számú melléklet szerinti papíralapú kiadási igazolást készít, és a gyógyszer átvételét
a kiadási igazoláson az arra jogosult átvevő aláírásával, és a személyazonosság igazolására alkalmas hatósági
igazolvány számának feltüntetésével elismerteti.”
Az R2. 24. § (2d) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2d) A (2c) bekezdés szerint kiállított felírási igazolást a gyógyszertár köteles megőrzésre megtartani. Egyéb
esetekben a gyógyszer kiszolgáltatója a felírási igazolást az expediálás tényének rögzítése után visszaadja
a gyógyszer kiváltójának.”
Az R2. 24. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az orvos a felírási igazolást 2021. január 31-ig e rendeletnek az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási
Tér működésével összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 37/2020. (X. 30.) EMMI rendelet
hatálybalépését megelőző napon hatályos rendelkezései szerint is kiállíthatja.”
Az R2. 8. számú melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
Hatályát veszti az R2.
a)
11/B. § (1) bekezdésében az „az EESZT útján,” szövegrész,
b)
20/D. §-a.

3. Az egyes személyazonosításra alkalmatlan ágazati (egészségügyi, szakmai) adatok körének
meghatározására, gyűjtésére, feldolgozására vonatkozó részletes szabályokról szóló
76/2004. (VIII. 19.) ESZCSM rendelet módosítása
3. §

(1) Az egyes személyazonosításra alkalmatlan ágazati (egészségügyi, szakmai) adatok körének meghatározására,
gyűjtésére, feldolgozására vonatkozó részletes szabályokról szóló 76/2004. (VIII.19.) ESZCSM rendelet
(a továbbiakban: R3.) a következő 7/A. §-sal egészül ki:
„7/A. § E rendeletnek az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér működésével összefüggő egyes miniszteri
rendeletek módosításáról szóló 37/2020. (X. 30.) EMMI rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított 2. számú
melléklet 1. pont 1.6. alpontja szerinti adatátadási kötelezettséget
a) első alkalommal a 2014. január 1. utáni jelentések vonatkozásában a Módr. hatálybalépését követő 30. napon
belül,
b) második alkalommal a 2009. január 1. és 2013. december 31. közötti jelentések vonatkozásában a Módr.
hatálybalépését követő 60. napon belül
kell teljesíteni.”
(2) Az R3. 2. számú melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
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4. Az Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható járóbeteg-szakellátási tevékenységek
meghatározásáról, az igénybevétel során alkalmazandó elszámolhatósági feltételekről és
szabályokról, valamint a teljesítmények elszámolásáról szóló 9/2012. (II. 28.) NEFMI rendelet
módosítása
4. §

(1) Az Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható járóbeteg-szakellátási tevékenységek meghatározásáról,
az igénybevétel során alkalmazandó elszámolhatósági feltételekről és szabályokról, valamint a teljesítmények
elszámolásáról szóló 9/2012. (II. 28.) NEFMI rendelet (a továbbiakban: R4.) 2. melléklete a 4. melléklet szerint
módosul.
(2) Az R4. 3. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.

5. Az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térrel kapcsolatos részletes szabályokról szóló
39/2016. (XII. 21.) EMMI rendelet módosítása
5. §

(1) Az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térrel kapcsolatos részletes szabályokról szóló 39/2016. (XII. 21.)
EMMI rendelet (a továbbiakban: R5.) a következő 2/A. alcímmel egészül ki:

„2/A. Az EESZT csatlakozáshoz használt informatikai rendszer megfelelősége
3/A. § (1) Az Eüak. 35/B. § (5) bekezdése szerinti, az EESZT csatlakozáshoz használt informatikai rendszernek
(a továbbiakban: informatikai rendszer) meg kell felelnie
a) a 2. § (2) bekezdés a) pontjában, és
b) a tervezett felhasználási területtől függően a 2. § (3) bekezdés b) pontjában az informatikai rendszer
vonatkozásában
meghatározott követelményeknek.
(2) A működtető a 2. § (3) bekezdése szerint hozzáférhetővé tett dokumentáció részeként teszi közzé az (1) bekezdés
szerinti követelmények teljesítésére és igazolására, a kérelmezői öntesztre, az együttműködési képesség tesztelésére
vonatkozó részletes szakmai követelményeket, az EESZT vagy az informatikai rendszer műszaki átalakítása esetére
vagy új EESZT szolgáltatás bevezetése esetére, és a működtető által az ellenőrzés körében megállapított hiányosság
esetén a célzott tesztelésre vonatkozó célzott vizsgálat követelményeit és teszteseteit is.
(3) Az informatikai rendszer engedélyezésére irányuló kérelmet a szoftverre vonatkozó vagyoni jogokkal vagy
a szoftver továbbfejlesztéséhez szükséges felhasználási jogokkal rendelkező szervezet (a továbbiakban: fejlesztő)
terjesztheti elő. A kérelem tartalmazza az informatikai rendszer tervezett, 6. melléklet szerinti felhasználási területét.
A kérelemben több felhasználási terület is megjelölhető.
(4) A működtető azt az Eüak. 35/B. § (5) bekezdése szerinti informatikai rendszert engedélyezi EESZT csatlakozásra
használható informatikai rendszerként, amely eleget tesz az (1) bekezdés szerinti követelményeknek. A működtető
az engedélyben feltünteti az informatikai rendszer 6. melléklet szerinti felhasználási területét, amelyre az engedély
vonatkozik.
(5) Az informatikai rendszer továbbfejlesztése, verzióváltása, vagy az EESZT csatlakozás műszaki követelményeinek
változása esetén az engedély jogosultja köteles gondoskodni az (1) bekezdés szerinti követelmények folyamatos
teljesítéséről.
(6) Az engedély jogosultja köteles 8 napon belül bejelenteni, ha
a) az informatikai rendszer engedélyben feltüntetett adatai megváltoznak,
b) az informatikai rendszer az (5) bekezdésben foglalt változások eredményeként nem felel meg az (1) bekezdés
szerinti követelményeknek, vagy ha
c) az informatikai rendszerben továbbfejlesztés, verzióváltás kapcsán jelentős műszaki változás került
megvalósításra.
(7) A működtető a szoftvert a csatlakozott adatkezelőkkel való együttműködése keretében, a szoftver
működése közben is ellenőrzi. A működtető a szoftver engedélyét visszavonhatja, ha a szoftver nem felel meg
az engedélyezéshez szükséges feltételeknek.
(8) A működtető közzéteszi az e § szerinti engedéllyel rendelkező szoftverek jegyzékét.”
(2) Az R5. II. Fejezete a következő 13/C. alcímmel egészül ki:

„13/C. Elektronikus szolgáltatásrendelés és időpontfoglalás
20/D. § (1) Elektronikus szolgáltatásrendelés esetében az igénylő orvos a szolgáltatásrendeléssel érintett
egészségügyi szolgáltatásban részesülő érintett kérésére papír alapú igazolást állít ki az elektronikus
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szolgáltatásrendelésről. Az igazolás az elektronikus szolgáltatásrendelés adattartalmát, és az elektronikus
szolgáltatásrendelés EESZT azonosítóját tartalmazza vonalkódos és szövegesen olvasható formában is.
(2) Az ellátást nyújtó csatlakozott adatkezelő az elektronikus szolgáltatásrendelést az EESZT útján tekinti meg
és ellenőrzi, és az EESZT útján rögzíti az elektronikus szolgáltatásrendelés felhasználását, az ellátás megtörténtét.
Ha az adatok rögzítése bármely okból sikertelen, az ellátást nyújtó csatlakozott adatkezelő az ellátást követő 24 órán
belül köteles az adatokat rögzíteni.
(3) Az EESZT útján kiállított elektronikus szolgáltatásrendelés esetén, ha az EESZT üzemszünet vagy üzemzavar miatt
nem elérhető, az ellátás az (1) bekezdés szerinti papíralapú igazolás alapján is nyújtható. Ilyen esetben az adatok
rögzítésére vonatkozó kötelezettséget az üzemszünet esetén annak végét, üzemzavar esetén annak tényleges
megszűnését követő négy napon belül kell teljesíteni.
(4) Az igénylő orvos az elektronikus szolgáltatásrendeléssel egyidejűleg, vagy az elektronikus
szolgáltatásrendeléssel érintett egészségügyi szolgáltatásban részesülő érintett az elektronikus szolgáltatásrendelés
érvényességi idején belül az EESZT erre szolgáló internetes felületén az ellátást nyújtó csatlakozott adatkezelőhöz
időpontot tud foglalni.
(5) Ha az elektronikus szolgáltatásrendelésen javítást vagy más változtatást kell eszközölni, az igénylő orvos
az elektronikus szolgáltatásrendelést a változtatás okának megjelölésével az EESZT útján visszavonja. Az igénylő orvos
ilyen esetben értesíti a szolgáltatásrendeléssel érintett egészségügyi szolgáltatásban részesülő érintettet – kivéve, ha
a változtatás szükségességét az érintett jelzi az orvos felé –, és gondoskodik új szolgáltatásrendelés kiállításáról.
(6) A csatlakozott adatkezelő a (4) és (5) bekezdés szerinti időpontfoglalás érdekében az EESZT útján közzéteheti
az igénybe vehető szolgáltatásaira nyitva álló szabad időpontokat.
(7) Az ellátást nyújtó csatlakozott adatkezelő a (6) bekezdés szerint közzétett időpontokat – kivételes esetben,
alapos okból – az EESZT útján módosíthatja vagy törölheti. Lefoglalt időpont módosítása vagy törlése esetén
az ellátást nyújtó csatlakozott adatkezelő köteles a szolgáltatásrendeléssel érintett egészségügyi szolgáltatásban
részesülő érintett értesítésére, és új időpont egyeztetésére.”
6. §		
Az R5. 22. §-a következő (8)–(10) bekezdéssel egészül ki:
„(8) Az a fejlesztő, aki az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér működésével összefüggő egyes miniszteri
rendeletek módosításáról szóló 37/2020. (X. 30.) EMMI rendelet (a továbbiakban: Módr.) hatálybalépésekor
az e rendeletnek a Módr.-rel megállapított 3/A. §-a szerinti informatikai rendszerrel rendelkezik,
2020. december 31-ig a működtető által a Módr. hatálybalépését megelőzően kiállított igazolással igazolhatja
a 3/A. § szerinti követelmények teljesítését.
(9) A működtető a Módr.-rel megállapított 3/A. § (8) bekezdése szerinti jegyzék részeként 2020. december 31-ig
közzéteszi a (8) bekezdés szerinti igazolással rendelkező informatikai rendszerek jegyzékét is.
(10) A csatlakozott adatkezelő az 1. és 4. melléklet szerinti adatszolgáltatási kötelezettség Módr.-rel megállapított
követelményeinek megfelelő teljesítését legkésőbb a Módr. hatálybalépését követő 3 hónapon belül köteles
biztosítani. Az 1. melléklet 21–24. pontja szerinti adatszolgáltatási kötelezettség Módr.-rel megállapított
követelményeinek megfelelő teljesítést legkésőbb a Módr. hatálybalépését követő 6 hónapon belül kell biztosítani.”
7. §

(1) Az R5. 1. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(2) Az R5. 4. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(3) Az R5. a 8. melléklet szerinti 6. melléklettel egészül ki.

8. §		
Az R5. 2. § (3) bekezdés nyitó szövegrészében a „csatlakozó adatkezelő” szövegrész helyébe a „csatlakozó adatkezelő,
és az Eüak. 35/B. § (5) bekezdése szerinti informatikai rendszer fejlesztője” szöveg lép.

6. A népegészségügyi szempontból kiemelt jelentőségű vagy egyébként jelentős költségteherrel
járó megbetegedések köréről, a megbetegedéseket nyilvántartó betegségregisztert vezető szerv
kijelöléséről, valamint ezen megbetegedések bejelentésére és nyilvántartására vonatkozó részletes
szabályokról szóló 49/2018. (XII. 28.) EMMI rendelet módosítása
9. §

(1) A népegészségügyi szempontból kiemelt jelentőségű vagy egyébként jelentős költségteherrel járó
megbetegedések köréről, a megbetegedéseket nyilvántartó betegségregisztert vezető szerv kijelöléséről, valamint
ezen megbetegedések bejelentésére és nyilvántartására vonatkozó részletes szabályokról szóló 49/2018. (XII. 28.)
EMMI rendelet (a továbbiakban: R6.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
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„(1) A 2. mellékletben meghatározott valamely megbetegedés diagnózisát felállító, kezelését, valamint az időszakos
felülvizsgálatát végző, továbbá a szövettani vizsgálatot, boncolást végző vagy azt véleményező betegellátó
az egészségügyi szolgáltató útján az alábbi személyazonosító és egészségügyi adatokat továbbítja az észlelt
megbetegedést nyilvántartó betegségregiszter részére:
a) a betegellátó azonosítása körében a beteget ellátó orvos (kezelőorvos) neve, azonosítója (pecsétszáma),
munkahelyének (intézmény, osztály, rendelés) neve, címe, azonosítója,
b) a beteg – azon személy, akinél a betegségregiszter részére jelentendő betegséget megállapították vagy
beavatkozást végezték – azonosítása körében: beteg neve, anyja neve, születési ideje és helye, lakóhelye, neme,
állampolgársága, társadalombiztosítási azonosító jele (a továbbiakban: TAJ), naplószáma, a felvétel adatai,
c) gyermekellátás esetén az anya és a gyermek b) pont szerinti azonosító adatai,
d) a beteg egészségügyi adatai körében az érintettnek az adott megbetegedéssel összefüggő egészségügyi adatai,
valamint
e) az 1. melléklet 15. pontja szerinti regiszter esetén az anyának a gyermek adott megbetegedéssel összefüggő
egészségügyi adatai.”
(2) Az R6. 2. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A (3) bekezdés szerinti adatszolgáltatás teljesítése érdekében a NEAK az egészségügyi szolgáltatások
Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló kormányrendelet rendelkezései
szerint gyűjtött azon szolgáltatások tételes ellátási adatait, továbbá a járóbeteg-ellátás keretében rendelt
gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök és gyógyfürdőellátások árához nyújtott támogatások elszámolásáról
és folyósításáról szóló kormányrendelet rendelkezései szerint gyűjtött azon vényadatokat küldi meg, amelyek
diagnózisai között az adott betegségregiszterben meghatározottak valamelyike szerepel. Az adatszolgáltatás során
használt kódjelek használata, valamint az ellátási adatkör részletezése és formátuma – ideértve az Orvosi Eljárások
Nemzetközi Osztályozása és a gyógyhatású anyagok Anatómiai, Terápiás és Kémiai Osztályozása szerinti kódjelek
használata – tekintetében a NEAK és a betegségregisztert vezető szerv megállapodást köt.”
(3) Az R6. 2. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) Az adatszolgáltatást az egészségügyi szolgáltatók informatikai rendszereiben már rögzített adatokból
– amennyiben az adatszolgáltatás célja így megvalósítható – automatizáltan kell előállítani. Az adatszolgáltatást
az Eüak. 16. § (6) bekezdése szerint kell teljesíteni.”
10. §		
Az R6. 3–5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § A betegségregisztert vezető szerv a betegségregiszterben nyilvántartott megbetegedés megoszlásának
számát – a betegek fővárosi és megyei illetősége szerint csoportosítva és BNO kódok szerinti, nemenkénti és
korcsoportonkénti bontásban – évente, a tárgyévet követő év június 30-ig megküldi az egészségügyért felelős
miniszter, az országos tisztifőorvos, valamint a NEAK részére, az adott megbetegedéssel kapcsolatos egészségügyi
tevékenység szervezésének, tervezésének és működésének értékelése céljából.
4. § (1) A Nemzeti Rákregiszter felé életkortól függetlenül, 18. életévét be nem töltött érintett esetén a Nemzeti
Gyermek Onkológiai Regiszter (a továbbiakban együtt: Rákregiszter) felé is köteles adatot szolgáltatni
az az egészségügyi szolgáltató, amely a (2) bekezdés szerinti daganatos betegség diagnózisát felállítja, kezelését
végzi, továbbá, amely szövettani vizsgálatot, boncolást végez, vagy azt véleményezi.
(2) Az (1) bekezdés szerinti jelentési kötelezettség kiterjed valamennyi egészségügyi szolgáltatónál diagnosztizált
vagy ellátott daganatos betegségre, ha a diagnózis – a haláloki diagnózisokat is beleértve – a BNO 10. revíziója
C00–C97, D00–D09, D30.3, D33 tételeinek bármelyike (a továbbiakban: daganatos megbetegedés).
(3) Ugyanazon érintett több, egymástól független, elsődleges rosszindulatú daganatos megbetegedését
külön-külön kell jelenteni az érintett Rákregiszter részére.
(4) Az egészségügyi szolgáltatók legalább naptári negyedévente, a negyedévet követő hónap 15. napjáig teljesítik
a Rákregiszter részére az adatszolgáltatást.
(5) A NEAK negyedévente adatszolgáltatást teljesít a Rákregiszter részére.
(6) A (6) bekezdés szerinti adatszolgáltatás teljesítése érdekében a NEAK az egészségügyi szolgáltatások
Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló kormányrendelet rendelkezései
szerint gyűjtött azon szolgáltatások tételes ellátási adatait, továbbá a járóbeteg-ellátás keretében rendelt
gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök és gyógyfürdőellátások árához nyújtott támogatások elszámolásáról
és folyósításáról szóló kormányrendelet rendelkezései szerint gyűjtött azon vényadatokat küldi meg, amelyek
diagnózisai között a 4. § (2) bekezdése szerinti daganatos megbetegedés szerepel.
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(7) A Rákregiszter a már nyilvántartott daganatos betegek eseteiben rögzíti a halottvizsgálati és haláloki adatokat,
és nyilvántartásba veszi azon személyek adatait, akiknél ezt a halottvizsgálat során megállapított daganatos eredetű
betegség indokolja.
5. § (1) A Nemzeti Stroke Regiszter (a továbbiakban: Stroke Regiszter) részére köteles adatot szolgáltatni
a (2) bekezdés szerinti betegség diagnózisát felállító, kezelést végző, továbbá a szövettani vizsgálatot, boncolást
végző vagy azt véleményező egészségügyi szolgáltató.
(2) Az (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatás kiterjed valamennyi egészségügyi szolgáltatónál diagnosztizált vagy
ellátott heveny stroke-ra, ha a diagnózis – a haláloki diagnózisokat is beleértve – a BNO 10. revíziója I60–I61, I63–I64,
I67, továbbá G45 tételeinek bármelyike (a továbbiakban: stroke).
(3) Ugyanazon beteg több, egymástól független stroke megbetegedését külön-külön kell jelenteni a Stroke
Regiszter részére.
(4) Az egészségügyi szolgáltatók legalább naptári negyedévente, a negyedévet követő hónap 15. napjáig teljesítik
a Stroke Regiszter részére az adatszolgáltatást.
(5) A NEAK negyedévente adatszolgáltatást teljesít a Stroke Regiszter részére a (6) bekezdésben foglaltak szerint.
(6) Az (5) bekezdés szerinti adatszolgáltatás teljesítése érdekében a NEAK az egészségügyi szolgáltatások
Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló kormányrendelet rendelkezései
szerint gyűjtött azon szolgáltatások tételes ellátási adatait, továbbá a járóbeteg-ellátás keretében rendelt
gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök és gyógyfürdőellátások árához nyújtott támogatások elszámolásáról
és folyósításáról szóló kormányrendelet rendelkezései szerint gyűjtött azon vényadatokat küldi meg, amelyek
diagnózisai között a (2) bekezdés szerinti stroke szerepel.
(7) A Stroke Regiszter a már nyilvántartott betegek eseteiben rögzíti a halottvizsgálati és haláloki adatokat, és
nyilvántartásba veszi azon személyek adatait, akiknél ezt a halottvizsgálat során megállapított stroke eredetű
betegség indokolja.”
11. §		
Az R6. a következő 5/A. és 5/B. §-sal egészül ki:
„5/A. § (1) A Nemzeti Cisztás Fibrózis Regiszter (a továbbiakban: Cisztás Fibrózis Regiszter) részére köteles adatot
szolgáltatni a (2) bekezdés szerinti betegség diagnózisát felállító, kezelést végző, továbbá a szövettani vizsgálatot,
boncolást végző vagy azt véleményező egészségügyi szolgáltató.
(2) Az (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatás kiterjed valamennyi egészségügyi szolgáltatónál diagnosztizált vagy
ellátott cisztás fibrózis megbetegedésre, ha a diagnózis – a haláloki diagnózisokat is beleértve – a BNO 10. revíziója
E84 tétele (a továbbiakban: cisztás fibrózis megbetegedés).
(3) Az egészségügyi szolgáltatók legalább naptári negyedévente, a negyedévet követő hónap 15. napjáig teljesítik
a Cisztás Fibrózis Regiszter részére az adatszolgáltatást.
(4) A NEAK negyedévente adatszolgáltatást teljesít a Cisztás Fibrózis Regiszter részére az (5) bekezdésben foglaltak
szerint.
(5) A (4) bekezdés szerinti adatszolgáltatás teljesítése érdekében a NEAK az egészségügyi szolgáltatások
Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló kormányrendelet rendelkezései
szerint gyűjtött azon szolgáltatások tételes ellátási adatait, továbbá a járóbeteg-ellátás keretében rendelt
gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök és gyógyfürdőellátások árához nyújtott támogatások elszámolásáról
és folyósításáról szóló kormányrendelet rendelkezései szerint gyűjtött azon vényadatokat küldi meg, amelyek
diagnózisai között a (2) bekezdés szerinti cisztás fibrózis szerepel.
(6) A Cisztás Fibrózis Regiszter a már nyilvántartott betegek eseteiben rögzíti a halottvizsgálati és haláloki adatokat,
és nyilvántartásba veszi azon személyek adatait, akiknél ezt a halottvizsgálat során megállapított cisztás fibrózis
eredetű betegség indokolja.
5/B. § (1) A Nemzeti Krónikus Obstruktív Tüdőbetegség Regiszter (a továbbiakban: COPD Regiszter) részére köteles
adatot szolgáltatni a (2) bekezdés szerinti betegség diagnózisát felállító, kezelést végző, továbbá a szövettani
vizsgálatot, boncolást végző vagy azt véleményező egészségügyi szolgáltató.
(2) Az (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatás kiterjed valamennyi egészségügyi szolgáltatónál diagnosztizált
vagy ellátott krónikus obstruktív tüdőbetegségre, ha a diagnózis – a haláloki diagnózisokat is beleértve – a BNO
10. revíziója J41–J44 tételei (a továbbiakban: COPD megbetegedés).
(3) Az egészségügyi szolgáltatók legalább naptári negyedévente, a negyedévet követő hónap 15. napjáig teljesítik
a COPD Regiszter részére az adatszolgáltatást.
(4) A NEAK negyedévente adatszolgáltatást teljesít a COPD Regiszter részére az (5) bekezdésben foglaltak szerint.
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(5) A (4) bekezdés szerinti adatszolgáltatás teljesítése érdekében a NEAK az egészségügyi szolgáltatások
Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló kormányrendelet rendelkezései
szerint gyűjtött azon szolgáltatások tételes ellátási adatait, továbbá a járóbeteg-ellátás keretében rendelt
gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök és gyógyfürdőellátások árához nyújtott támogatások elszámolásáról
és folyósításáról szóló kormányrendelet rendelkezései szerint gyűjtött azon vényadatokat küldi meg, amelyek
diagnózisai között a (2) bekezdés szerinti COPD megbetegedés szerepel.
(6) A COPD Regiszter a már nyilvántartott betegek eseteiben rögzíti a halottvizsgálati és haláloki adatokat, és
nyilvántartásba veszi azon személyek adatait, akiknél ezt a halottvizsgálat során megállapított COPD eredetű
betegség indokolja.”
12. §		
Az R6. 6. § (3)–(6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az adatszolgáltatást az Eüak. 16. § (6) bekezdése figyelembevételével, a regisztervezető szerv által kiadott
strukturált űrlapok kitöltésével kell teljesíteni.
(4) Az egészségügyi szolgáltatók legalább naptári negyedévente, a negyedévet követő hónap 15. napjáig teljesítik
a Szívinfarktus Regiszter részére az adatszolgáltatást.
(5) A NEAK negyedévente adatszolgáltatást teljesít a Szívinfarktus Regiszter részére a (6) bekezdésben foglaltak
szerint.
(6) Az (5) bekezdés szerinti adatszolgáltatás teljesítése érdekében a NEAK az egészségügyi szolgáltatások
Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló kormányrendelet rendelkezései
szerint gyűjtött azon szolgáltatások tételes ellátási adatait, továbbá a járóbeteg-ellátás keretében rendelt
gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök és gyógyfürdőellátások árához nyújtott támogatások elszámolásáról
és folyósításáról szóló kormányrendelet rendelkezései szerint gyűjtött azon vényadatokat küldi meg, amelyek
diagnózisai között a (2) bekezdés szerinti infarktus szerepel.”
13. §		
Az R6. a következő 6/A. §-sal egészül ki:
„6/A. § (1) A Nemzeti Felnőtt Szívelégtelenség Regiszter (a továbbiakban: Szívelégtelenség Regiszter) részére köteles
adatot szolgáltatni a (2) bekezdés szerinti betegség diagnózisát felállító, kezelést végző, továbbá a szövettani
vizsgálatot, boncolást végző vagy azt véleményező egészségügyi szolgáltató.
(2) Az (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatás kiterjed valamennyi egészségügyi szolgáltatónál diagnosztizált vagy
ellátott szívelégtelenségre, ha a diagnózis – a haláloki diagnózisokat is beleértve – a BNO 10. revíziója I11–I13,
I50, továbbá R57 tételeinek bármelyike (a továbbiakban: szívelégtelenség).
(3) Az adatszolgáltatást az Eüak. 16. § (6) bekezdése figyelembevételével, a regisztervezető szerv által kiadott
strukturált űrlapok kitöltésével kell teljesíteni.
(4) Az egészségügyi szolgáltatók legalább naptári negyedévente, a negyedévet követő hónap 15. napjáig teljesítik
a Szívelégtelenség Regiszter részére az adatszolgáltatást.
(5) A NEAK negyedévente adatszolgáltatást teljesít a Szívelégtelenség Regiszter részére a (6) bekezdésben foglaltak
szerint.
(6) Az (5) bekezdés szerinti adatszolgáltatás teljesítése érdekében a NEAK az egészségügyi szolgáltatások
Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló kormányrendelet rendelkezései
szerint gyűjtött azon szolgáltatások tételes ellátási adatait, továbbá a járóbeteg-ellátás keretében rendelt
gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök és gyógyfürdőellátások árához nyújtott támogatások elszámolásáról
és folyósításáról szóló kormányrendelet rendelkezései szerint gyűjtött azon vényadatokat küldi meg, amelyek
diagnózisai között a (2) bekezdés szerinti szívelégtelenség szerepel.
(7) A Szívelégtelenség Regiszter a már nyilvántartott betegek eseteiben rögzíti a halottvizsgálati és haláloki
adatokat, és nyilvántartásba veszi azon személyek adatait, akiknél ezt a halottvizsgálat során megállapított
szívelégtelenség-eredetű betegség indokolja.”
14. §		
Az R6. 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„7. § (1) Ha az érintett személy a perifériás artériák rekonstruktív ellátásában részesül, az ellátást végző egészségügyi
szolgáltató az ellátási eseményt követő 5 napon belül, de legkésőbb a hazabocsátást követő 3 napon belül
adatszolgáltatást teljesít a Nemzeti Vaszkuláris Regiszter (a továbbiakban: Vaszkuláris Regiszter) részére.
Az adatszolgáltatást az Eüak. 16. § (6) bekezdése figyelembevételével, a regisztervezető szerv által kiadott strukturált
űrlapok kitöltésével kell teljesíteni.
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(2) Az (1) bekezdés szerinti egészségügyi szolgáltató együttműködik a Vaszkuláris Regisztert vezető szervvel
a betegek gyógykezelésének nyomon követése érdekében.
(3) Az egészségügyi ellátóhálózat szervei a Vaszkuláris Regisztert vezető szerv megkeresésére továbbítják
a kezelésükben lévő, érsebészeti ellátással kapcsolatos egészségügyi és hozzájuk kapcsolódó személyazonosító
adatokat a Vaszkuláris Regisztert vezető szerv részére.
(4) A Vaszkuláris Regisztert vezető szerv végzi a vaszkuláris (érsebészet, perifériás intervenció, angiológia) ellátással
kapcsolatos nemzetközi adatszolgáltatást.
(5) A Vaszkuláris Regisztert vezető szerv végzi a vaszkuláris ellátással (érsebészet, perifériás intervenció, angiológia)
kapcsolatos országos adatszolgáltatást a NEAK részére.”
15. §		
Az R6. a következő 7/A. és 7/B. §-sal egészül ki:
„7/A. § (1) Ha az érintett felnőtt korú személy szívsebészeti ellátásban részesül, az ellátást végző egészségügyi
szolgáltató az ellátási eseményt követő 5 napon belül, de legkésőbb a hazabocsátást követő 3 napon belül
adatszolgáltatást teljesít a Nemzeti Felnőtt Szívsebészeti Regiszter (a továbbiakban: Felnőtt Szívsebészeti Regiszter)
részére. Az adatszolgáltatást az Eüak. 16. § (6) bekezdése figyelembevételével, a regisztervezető szerv által kiadott
strukturált űrlapok kitöltésével kell teljesíteni.
(2) Az (1) bekezdés szerinti egészségügyi szolgáltató együttműködik a Felnőtt Szívsebészeti Regisztert vezető
szervvel a betegek gyógykezelésének nyomon követése érdekében.
(3) Az egészségügyi ellátóhálózat szervei a Felnőtt Szívsebészeti Regisztert vezető szerv megkeresésére továbbítják
a kezelésükben lévő, szívsebészeti ellátással kapcsolatos egészségügyi és hozzájuk kapcsolódó személyazonosító
adatokat a Felnőtt Szívsebészeti Regisztert vezető szerv részére.
(4) A Felnőtt Szívsebészeti Regisztert vezető szerv végzi a szívsebészeti ellátással kapcsolatos nemzetközi
adatszolgáltatást.
(5) A Felnőtt Szívsebészeti Regisztert vezető szerv végzi a szívsebészeti ellátással kapcsolatos országos
adatszolgáltatást a NEAK részére.
7/B. § (1) Ha az érintett felnőtt korú személy endovaszkuláris vagy elektrofiziológiai beavatkozásban vagy PM/ICD
(szívritmus szabályzó készülék, illetve defibrillátor) beültetésben részesül, az ellátást végző egészségügyi szolgáltató
az ellátási eseményt követő 5 napon belül, de legkésőbb a hazabocsátást követő 3 napon belül adatszolgáltatást
teljesít a Nemzeti Katéterterápiás, Elektrofiziológiai és PM/ICD Regiszter (a továbbiakban: Katéterterápiás,
Elektrofiziológiai és PM/ICD Regiszter) részére. Az adatszolgáltatást az Eüak. 16. § (6) bekezdése figyelembevételével,
a regisztervezető szerv által kiadott strukturált űrlapok kitöltésével kell teljesíteni.
(2) Az (1) bekezdés szerinti egészségügyi szolgáltató együttműködik a Katéterterápiás, Elektrofiziológiai és PM/ICD
Regisztert vezető szervvel a betegek gyógykezelésének nyomon követése érdekében.
(3) Az egészségügyi ellátóhálózat szervei a Katéterterápiás, Elektrofiziológiai és PM/ICD Regisztert vezető szerv
megkeresésére továbbítják a kezelésükben lévő, endovaszkuláris, elektrofiziológiai és PM/ICD beavatkozással
kapcsolatos egészségügyi és hozzájuk kapcsolódó személyazonosító adatokat a Katéterterápiás, Elektrofiziológiai és
PM/ICD Regisztert vezető szerv részére.
(4) A Katéterterápiás, Elektrofiziológiai és PM/ICD Regisztert vezető szerv végzi az endovaszkuláris, elektrofiziológiai
és PM/ICD beavatkozásokkal kapcsolatos nemzetközi adatszolgáltatást.
(5) A Katéterterápiás, Elektrofiziológiai és PM/ICD Regisztert vezető szerv végzi az endovaszkuláris, elektrofiziológiai
és PM/ICD beavatkozásokkal kapcsolatos országos adatszolgáltatást a NEAK részére.”
16. §		
Az R6. 8. § (3)–(6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(3) Ugyanazon beteg több, egymástól független hematológiai megbetegedését külön-külön kell jelenteni
a Hematológiai Regiszter részére.
(4) Az egészségügyi szolgáltatók az adatszolgáltatást legalább naptári negyedévente, a negyedévet követő hónap
15. napjáig teljesítik a Hematológiai Regiszter részére.
(5) A NEAK negyedévente adatszolgáltatást teljesít a Hematológiai Regiszter részére a (6) bekezdésben foglaltak
szerint.
(6) A (6) bekezdés szerinti adatszolgáltatás teljesítése érdekében a NEAK az egészségügyi szolgáltatások
Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló kormányrendelet rendelkezései
szerint gyűjtött azon szolgáltatások tételes ellátási adatait, továbbá a járóbeteg-ellátás keretében rendelt
gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök és gyógyfürdőellátások árához nyújtott támogatások elszámolásáról és
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folyósításáról szóló kormányrendelet rendelkezései szerint gyűjtött azon vényadatokat küldi meg, diagnózisai között
a (2) bekezdés szerinti hematológiai megbetegedés szerepel.”
17. §		
Az R6. a következő 8/A–8/C. §-sal egészül ki:
„8/A. § (1) A Nemzeti Affektív Betegségek Regisztere (a továbbiakban: Affektív-betegség Regiszter) számára köteles
adatot szolgáltatni a (2) bekezdés szerinti betegségek diagnózisát felállító vagy kezelését végző egészségügyi
szolgáltató.
(2) Az (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatási kötelezettség kiterjed valamennyi egészségügyi szolgáltatónál
diagnosztizált vagy ellátott megbetegedésre, ha a diagnózis – a haláloki diagnózisokat is beleértve – a BNO
10. revíziója F30–F39 és az X60–X84 tételeinek bármelyike (a továbbiakban: affektív megbetegedés).
(3) Ugyanazon beteg több, egymástól független affektív megbetegedését külön-külön kell jelenteni az Affektívbetegség Regiszter részére.
(4) Az egészségügyi szolgáltatók az adatszolgáltatást naptári negyedévente, a negyedévet követő hónap 15. napjáig
teljesítik az Affektív-betegség Regiszter részére.
(5) A NEAK negyedévente adatszolgáltatást teljesít az Affektív-betegség Regiszter részére a (6) bekezdésben
foglaltak szerint.
(6) Az (5) bekezdés szerinti adatszolgáltatás teljesítése érdekében a NEAK az egészségügyi szolgáltatások
Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló kormányrendelet rendelkezései
szerint gyűjtött azon szolgáltatások tételes ellátási adatait, továbbá a járóbeteg-ellátás keretében rendelt
gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök és gyógyfürdőellátások árához nyújtott támogatások elszámolásáról
és folyósításáról szóló kormányrendelet rendelkezései szerint gyűjtött azon vényadatokat küldi meg, amelyek
diagnózisai a (2) bekezdés szerinti affektív megbetegedés szerepel.
8/B. § (1) A Nemzeti Reumatológiai Betegségek Regisztere (a továbbiakban: Reumatológiai Regiszter) részére köteles
adatot szolgáltatni a (2) bekezdés szerinti betegség diagnózisát felállító, kezelést végző, továbbá a szövettani
vizsgálatot, boncolást végző vagy azt véleményező egészségügyi szolgáltató.
(2) Az (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatás kiterjed valamennyi egészségügyi szolgáltatónál diagnosztizált vagy
ellátott megbetegedésre, ha a diagnózis – a haláloki diagnózisokat is beleértve – a BNO 10. revíziója M00–M03,
M05–M14, M15–M19, M30–M36, M40–M53, M80–M94, D20, D8090, D8380, D8390, D89 tételeinek bármelyike
(a továbbiakban: reumatológiai megbetegedés).
(3) Ugyanazon beteg több, egymástól független reumatológiai megbetegedését külön-külön kell jelenteni
a Reumatológiai Regiszter részére.
(4) Az egészségügyi szolgáltatók az adatszolgáltatást legalább naptári negyedévente, a negyedévet követő hónap
15. napjáig teljesítik a Reumatológiai Regiszter részére.
(5) A NEAK negyedévente adatszolgáltatást teljesít a Reumatológiai Regiszter részére a (6) bekezdésben foglaltak
szerint.
(6) Az (5) bekezdés szerinti adatszolgáltatás teljesítése érdekében a NEAK az egészségügyi szolgáltatások
Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló kormányrendelet rendelkezései
szerint gyűjtött azon szolgáltatások tételes ellátási adatait, továbbá a járóbeteg-ellátás keretében rendelt
gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök és gyógyfürdőellátások árához nyújtott támogatások elszámolásáról
és folyósításáról szóló kormányrendelet rendelkezései szerint gyűjtött azon vényadatokat küldi meg, amelyek
diagnózisai között a (2) bekezdés szerinti reumatológiai megbetegedés szerepel.
(7) A Reumatológiai Regiszter a már nyilvántartott betegek eseteiben rögzíti a halottvizsgálati és haláloki adatokat,
és nyilvántartásba veszi azon személyek adatait, akiknél ezt a halottvizsgálat során megállapított reumatológiai
betegség indokolja.
8/C. § (1) A Nemzeti Fertőző Betegségek Regisztere (a továbbiakban: Fertőző Betegség Regiszter) részére köteles
adatot szolgáltatni a (2) bekezdés szerinti betegség diagnózisát felállító, kezelést végző, továbbá a szövettani
vizsgálatot, boncolást végző vagy azt véleményező egészségügyi szolgáltató.
(2) Az (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatás kiterjed valamennyi egészségügyi szolgáltatónál diagnosztizált
vagy ellátott megbetegedésre, ha a diagnózis – a haláloki diagnózisokat is beleértve – a BNO 10. revíziója szerinti
A0470, A39–A41, A6920, B05, B18, B20–B24, B3420, B37, B44, B67, B9720, U0710, U0720 tételeinek bármelyike
(a továbbiakban: fertőző megbetegedés).
(3) Ugyanazon beteg több, egymástól független fertőző megbetegedését külön-külön kell jelenteni a Fertőző
Betegség Regiszter részére.
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(4) Az egészségügyi szolgáltatók az adatszolgáltatást legalább naptári negyedévente, a negyedévet követő hónap
15. napjáig teljesítik a Fertőző Betegség Regiszter részére.
(5) A NEAK és a Nemzeti Népegészségügyi Központ (a továbbiakban: NNK) negyedévente adatszolgáltatást teljesít
a Fertőző Betegség Regiszter részére a (6) és (7) bekezdésben foglaltak szerint.
(6) Az (5) bekezdés szerinti adatszolgáltatás teljesítése érdekében a NEAK az egészségügyi szolgáltatások
Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló kormányrendelet rendelkezései
szerint gyűjtött azon szolgáltatások tételes ellátási adatait, továbbá a járóbeteg-ellátás keretében rendelt
gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök és gyógyfürdőellátások árához nyújtott támogatások elszámolásáról
és folyósításáról szóló kormányrendelet rendelkezései szerint gyűjtött azon vényadatokat küldi meg, amelyek
diagnózisai között a (2) bekezdés szerinti fertőző betegség szerepel.
(7) Az (5) bekezdés szerinti adatszolgáltatás teljesítése érdekében a NNK a fertőző betegségek jelentésének
rendjéről szóló miniszteri rendelet rendelkezései, továbbá az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések
megelőzéséről, e tevékenységek szakmai minimumfeltételeiről és felügyeletéről szóló miniszteri rendelet
rendelkezései szerint gyűjtött tételes adatokat küldi meg a regiszterben tárolt adatok kiegészítésére. Az adatkör
részletezését és formátumát – beleértve az adatszolgáltatási határidőket – a NNK és a Fertőző Betegség Regisztert
működtető szerv megállapodásban rögzíti.
(8) A Fertőző Betegség Regiszter a már nyilvántartott betegek eseteiben rögzíti a halottvizsgálati és haláloki
adatokat, és nyilvántartásba veszi azon személyek adatait, akiknél ezt a halottvizsgálat során megállapított fertőző
betegség indokolja.”
18. §		
Az R6. 2. alcíme a következő 12/A. §-sal egészül ki:
„12/A. § (1) A Nemzeti Veleszületett Szívbetegség Regiszter (a továbbiakban: Veleszületett Szívbetegség Regiszter)
részére köteles adatot szolgáltatni a (2) bekezdés szerinti betegség diagnózisát felállító, kezelést végző, továbbá
a szövettani vizsgálatot, boncolást végző vagy azt véleményező egészségügyi szolgáltató.
(2) Az (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatás kiterjed valamennyi egészségügyi szolgáltatónál diagnosztizált vagy
ellátott megbetegedésre, ha a diagnózis – a haláloki diagnózisokat is beleértve – a BNO 10. revíziója Q20–Q26,
Q87–Q89, Q96 tételeinek bármelyike (a továbbiakban: veleszületett szívrendellenesség).
(3) Ugyanazon beteg több, egymástól független veleszületett szívrendellenességét külön-külön kell jelenteni
a Veleszületett Szívbetegség Regiszter részére.
(4) Az adatszolgáltatást az Eüak. 16. § (6) bekezdése figyelembevételével, a regisztervezető szerv által kiadott
strukturált űrlapok kitöltésével kell teljesíteni.
(5) Az egészségügyi szolgáltatók az adatszolgáltatást legalább naptári negyedévente, a negyedévet követő hónap
15. napjáig teljesítik a Veleszületett Szívbetegség Regiszter részére.
(6) A Veleszületett Szívbetegség Regiszter a már nyilvántartott betegek eseteiben rögzíti a halottvizsgálati és
haláloki adatokat, és nyilvántartásba veszi azon személyek adatait, akiknél ezt a halottvizsgálat során megállapított
veleszületett szívrendellenesség betegség indokolja.”
19. §		
Az R6. 14. §-a a következő d)–i) ponttal egészül ki:
(Az e rendeletben meghatározott adatszolgáltatási és működtetési kötelezettséget)
„d) a Nemzeti Stroke Regiszter tekintetében 2020. december 1-jétől,
e) a Nemzeti Cisztás Fibrózis Regiszter tekintetében 2020. december 1-jétől, a Nemzeti COPD Regiszter tekintetében
2020. december 1-jétől,
f ) a Nemzeti Katéterterápiás, Elektrofiziológiai és PM/ICD Regiszter, valamint a Nemzeti Veleszületett Szívbetegségek
Regisztere tekintetében 2020. december 1-jétől, a Nemzeti Felnőtt Szívelégtelenség Regiszter és a Nemzeti Felnőtt
Szívsebészet Regiszter tekintetében pedig 2021. január 1-jétől,
g) a Nemzeti Affektív Betegségek Regisztere tekintetében 2020. december 1-jétől,
h) a Nemzeti Reumatológiai Regiszter tekintetében 2020. december 1-jétől,
i) a Nemzeti Fertőző Betegségek Regisztere tekintetében 2020. december 1-jétől”
(kell teljesíteni.)
20. §

(1) Az R6. 1. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(2) Az R6. 2. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
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21. §		
Az R6.
a)
1. §-ában a „16. § (5) bekezdése” szövegrész helyébe a „16. § (7) bekezdése” szöveg,
b)
5. § (3) bekezdésében a „szolgáltatók naptári negyedévente” szövegrész helyébe a „szolgáltatók legalább
naptári negyedévente” szöveg
lép.

7. Záró rendelkezések
22. §

(1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Az 1. § (1) bekezdése, a 4. §, valamint az 1., 4. és 5. melléklet 2020. november 2-án lép hatályba.
(3) Az 1. § (2) bekezdése 2022. június 30-án lép hatályba.
		
		

Dr. Kásler Miklós s. k.,
emberi erőforrások minisztere

1. melléklet a 37/2020. (X. 30.) EMMI rendelethez
1. Az R1. 2. számú melléklet „A járóbeteg-szakellátás tevékenységi kódjai” megjelölésű része a „11042” megjelölésű sort
követően a következő sorral egészül ki:
(Kód

Index

„11043

58

Tevékenység megnevezése

Beutalás távkonzultáció nyomán

Pont)

0”

2. A R1. 2. számú melléklet „A járóbeteg-szakellátásban használt index/* jelzésű eljárások az alábbi intézetekben
végezhetők, a szakmai feltételektől és igényektől függően a NEAK-kal kötött szerződésben meghatározott
mennyiségi korlátozással” megjelölésű része a következő 58 ponttal egészül ki:
„58
N599 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház
2917
Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ
2912
Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ
2734
Zala Megyei Kórház
2915
Semmelweis Egyetem
N595 Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely
1122
Bács-Kiskun Megyei Kórház, Kecskemét
R730
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház
K403
Magyar Honvédség Egészségügyi Központ
6119
Zuglói Egészségügyi Szolgálat
R787
Debreceni Egyetem Kenézy Gyula Egyetemi Kórház
2891
Uzsoki utcai Kórház
R464
Békés Megyei Központi Kórház, Gyula
2095
Jávorszky Ödön Kórház”
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2. melléklet a 37/2020. (X. 30.) EMMI rendelethez
„8. számú melléklet a 44/2004. (IV. 28.) ESZCSM rendelethez

A FELÍRÁSI IGAZOLÁS KÖTELEZŐ TARTALMI ELEMEI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

A „Felírási igazolás” szöveg
A felírási igazolás kiállításának dátuma
Az ellátási esemény egyedi azonosítója (naplósorszám)
A vényt vagy vényeket rendelő orvos neve és alapnyilvántartási száma
Ha értelmezett: az egészségügyi szolgáltató megnevezése, címe, működési engedély száma
A vény vagy vények jogosultjának neve, születési dátuma, lakcíme, neme, valamint TAJ száma vagy más
azonosítására használt okmány típusa és száma
A felírási igazolásban szereplő vény vagy vények adatai, vényenként:
7.1.
A gyógyszer rendelésének időpontja
7.2.
A rendelés jogcíme
7.3.
A gyógyszer megnevezése, hatáserőssége, kiszerelése, a rendelt mennyisége, magisztrális
készítmények esetén a részletes összetétel (egyes elemek bizonyos felírási módok esetében
értelemszerűen elmaradhatnak)
7.4.
Támogatással történő gyógyszerrendelés esetén az indikáció (BNO kód)
7.5.
A helyettesíthetőség esetleges tiltása
7.6.
A csak szakorvosi javaslat alapján adható gyógyszerek esetén
7.6.1.
a szakorvosi javaslatot kiállító orvos alapnyilvántartási száma
7.6.2.
a szakorvosi javaslat kiállításának dátuma
7.7.
Adagolásra vonatkozó, illetve egyéb utasítások, a dózistúllépés jelölése
7.8.
A vény kiválthatóságának kezdő és záró időpontja
7.9.
A vény EESZT azonosítója vonalkódos, illetve szövegesen olvasható formában is”

3. melléklet a 37/2020. (X. 30.) EMMI rendelethez
1. Az R3. 2. számú melléklet 1. pontja a következő 1.6. alponttal egészül ki:
[Tételes jelentési kötelezettség az egészségügyért felelős miniszter által vezetett minisztérium és az Állami Egészségügyi
Ellátó Központ részére:
A NEAK az adatokat személyazonosításra alkalmatlan módon kapcsolati kóddal ellátva szolgáltatja, amely biztosítja
az ellátott betegek megkülönböztetését, az egyes ellátási események összefűzését. A NEAK a gyógyszerforgalmi (vény)
adatokat személy, gyógyszertár, orvos azonosítására alkalmatlan módon kapcsolati kóddal ellátva, a gyógyszertár
irányítószámával kiegészített formában szolgáltatja. A NEAK valamennyi jelentésre vonatkozóan átadja a jelentési
rekordszerkezet pontos technikai leírását, az egyes mezőkben szereplő kódok (ide nem értve a NEAK honlapján jogszabály
szerint közzéteendő törzseket) pontos értelmezését, valamint ezek módosulását. Az adatokat a NEAK adattárába kerülő
rekordokkal megegyező részletezettséggel kell átadni.]
„1.6. Az alapellátás (háziorvosi, házi gyermekorvosi és eseti ellátás, fogászat, alapellátási ügyelet) tételes forgalmi
adatai.”
2. Az R3. 2. számú melléklet 2. pont 2.3. alpont 2.3.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Jelentési kötelezettség az egészségügyért felelős miniszter által vezetett minisztérium és az Állami Egészségügyi Ellátó
Központ részére (az elszámolást követően):
félévente (januárban és júliusban):]
„2.3.3. TAJ-t helyettesítő kapcsolati kódlista, mely tartalmazza az adott személy állandó lakóhelye szerinti
irányítószámot, passziválás esetén a passziválás alapját képező esemény dátumát, illetve a passziválás okát.”
3. Az R3. 2 számú melléklet 2. pont 2.3. alpontja a következő 2.3.5. ponttal egészül ki:
[Jelentési kötelezettség az egészségügyért felelős miniszter által vezetett minisztérium és az Állami Egészségügyi Ellátó
Központ részére (az elszámolást követően):
félévente (januárban és júliusban):]
„2.3.5. a háziorvosi praxisokhoz bejelentkezett biztosítottak TAJ-t helyettesítő kapcsolati kódállományát.”

Az R4. 2. melléklet I. pontjában foglalt táblázat a „11042” megjelölésű sort követően a következő sorral egészül ki:
(OENO kód

Cs

Egészségügyi eljárás

01

11043

*

Beutalás laborvizsgálatra távkonzultáció nyomán

X
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65

A2

7308

12

13

O
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4. melléklet a 37/2020. (X. 30.) EMMI rendelethez
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5. melléklet a 37/2020. (X. 30.) EMMI rendelethez
Az R4. 3. melléklete a „11042 Vizsgálat rendelőn kívül” megjelölésű részt követően a következő rendelkezéssel
egészül ki:
„11043* Beutalás laborvizsgálatra távkonzultáció nyomán
Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP) „Elektronikus egészségügyi ágazati fejlesztések (EFOP 1.9.6.)” c. kiemelt
projekt 16 B komponens – Távegészségügyi módszertani központ létrehozása projekt komponens keretein belül, telemedicina
tevékenység során végzett távkonzultáció nyomán a beteg laborvizsgálatra történő beutalása.
Kizárva: Egyidejűleg az összes OENO”

6. melléklet a 37/2020. (X. 30.) EMMI rendelethez
„1. melléklet a 39/2016. (XII. 21.) EMMI rendelethez

Központi eseménykatalógus számára szolgáltatandó adatok
A központi eseménykatalógus számára az alábbi események e mellékletben meghatározott adatait, az esemény
időpontját, a csatlakozó adatkezelő informatikai rendszerében való rögzítés időpontját és az esemény rögzítéséért
felelős személy azonosítóját kell közölni.

1

A

B

C

Esemény leírása

Adatszolgáltatás

Határidő

2

Az egészségügyről szóló 1997. évi
CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.)
91. és 92. §-a szerinti fekvőbetegszakellátás megkezdése

– ellátott személyazonosító-típusa és értéke (TAJ vagy ennek
hiányában az EESZT által nyilvántartott más azonosító)
– beutaló vagy a beutalást megalapozó ellátás adatai (a felvétel
jellege)
– beutaló orvos azonosítója
– beutaló orvos munkahelye
– finanszírozás típusa
– finanszírozási törzsszám
– beutaló/iránydiagnózis
– az ellátást végző kórházi osztály finanszírozási szerződés
szerinti 9 karakteres kódja
– a beteg kezelőorvosának azonosítója
– az ellátásnak az ellátó informatikai rendszerében értelmezett
egyedi azonosítója
– az elektronikus beutaló EESZT azonosítója
– szakmakód

1 óra

3

Az Eütv. 91. és 92. §-a szerinti fekvőbetegszakellátás befejezése

– az ellátás megkezdésekor létrehozott eseménykatalógus
bejegyzésazonosítója
– a beteg további sorsa*
– az elektronikus beutaló EESZT azonosítója

1 óra
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4

az Eütv. 89. és 90. §-a szerinti járóbetegszakellátás megkezdése
(kivéve: fogászati szakellátás, laboratóriumi
diagnosztikai vizsgálat)

– ellátott személyazonosító-típusa és értéke (TAJ vagy ennek
hiányában az EESZT által nyilvántartott más azonosító)
– beutaló vagy a beutalást megalapozó ellátás adatai (a felvétel
jellege)
– beutaló orvos azonosítója
– beutaló orvos munkahelye
– finanszírozás típusa
– naplósorszám
– beutaló/iránydiagnózis
– az ellátást végző szervezeti egység finanszírozási szerződés
szerinti 9 karakteres kódja
– a beteg kezelőorvosának azonosítója
– az ellátásnak az ellátó informatikai rendszerében értelmezett
egyedi azonosítója
– az elektronikus beutaló EESZT azonosítója
– szakmakód

1 óra

5

az Eütv. 89. és 90. §-a szerinti járóbetegszakellátás befejezése
(kivéve: fogászati szakellátás, laboratóriumi
diagnosztikai vizsgálat)

– az ellátás megkezdésekor létrehozott eseménykatalógus
bejegyzésazonosítója
– továbbküldés
– az elektronikus beutaló EESZT azonosítója

1 óra

6

az egészségügyi alapellátásról szóló
2015. évi CXXIII. törvény szerinti háziorvosi,
házi gyermekorvosi ellátás megkezdése

– ellátott személyazonosító-típusa és értéke (TAJ vagy ennek
hiányában az EESZT által nyilvántartott más azonosító)
– az ellátás típusa
– az ellátás helye
– az ellátás oka
– térítési kategória
– a szolgáltatási egység kódja (háziorvosi szolgálat esetén az
országos nyilvántartási szám)
– a beteg kezelőorvosának azonosítója
– az ellátásnak az ellátó informatikai rendszerében értelmezett
egyedi azonosítója

1 óra

7

az egészségügyi alapellátásról szóló
2015. évi CXXIII. törvény szerinti háziorvosi,
házi gyermekorvosi ellátás befejezése

– az ellátás megkezdésekor létrehozott eseménykatalógus
bejegyzésazonosítója
– továbbküldés

1 óra

8

CT- és MR-vizsgálat megkezdése

– azon ellátás eseménykatalógusának bejegyzésazonosítója,
amelynek keretében a vizsgálat elvégzésre került
– ellátott személyazonosító-típusa és értéke (TAJ vagy ennek
hiányában az EESZT által nyilvántartott más azonosító)
– beutaló (megrendelő) orvos
– beutaló (megrendelő) orvos munkahelye
– finanszírozás típusa
– naplósorszám
– beutaló/iránydiagnózis
– az ellátást végző szervezeti egység finanszírozási szerződés
szerinti 9 karakteres kódja
– az ellátásnak az ellátó informatikai rendszerében értelmezett
egyedi azonosítója
– vizsgálat típusa
– az elektronikus beutaló EESZT azonosítója

1 óra

9

CT- és MR-vizsgálat befejezése

– az ellátás megkezdésekor létrehozott eseménykatalógus
bejegyzésazonosítója
– vizsgálat rövid leírása (technológia, régió, kontrasztanyaghasználat, illetve nem értékelhető vizsgálat)
– az elektronikus beutaló EESZT azonosítója

1 óra
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10

az Eütv. 94. § (1) bekezdése szerinti
mentés megkezdése

– ellátott személyazonosító-típusa és értéke (TAJ vagy ennek
hiányában az EESZT által nyilvántartott más azonosító)
– ellátásért felelős személy (a mentőegység vezetője)
azonosítója
– mentési lap azonosítója

1 óra

11

az Eütv. 94. § (1) bekezdése szerinti
mentés lezárása

– iránydiagnózis
– beteget átvevő szervezeti egység azonosítója

1 óra

12

az egészségügyi ellátás folyamatos
működtetésének egyes szervezési
kérdéseiről szóló 47/2004. (V. 11.)
ESzCsM rendelet 4. § (9) bekezdése
szerinti ellátás (a továbbiakban:
SBO esemény) megkezdése

– ellátott személyazonosító-típusa és értéke (TAJ vagy ennek
hiányában az EESZT által nyilvántartott más azonosító)
– ellátott állampolgársága
– érvényes biztosítás országa
– beutaló vagy a beutalást megalapozó ellátás adatai (a felvétel
jellege)
– beutaló orvos azonosítója
– beutaló orvos munkahelye
– naplósorszám/törzsszám
– beutaló/iránydiagnózis
– beutaló azonosítója
– a betegátvételt végző személy azonosítója
– ellátásért felelős személy azonosítója
– szakmakód
– mentőtől való átvétel jelzése

1 óra

13

SBO esemény során végzett triázs

– azon SBO esemény eseménykatalógusának
bejegyzésazonosítója, amelynek keretében a triázs elvégzésre
került
– a triázst végző személy azonosítója
– triázskategória

1 óra

14

SBO esemény kapcsán végzett első ellátási
esemény

– azon SBO esemény eseménykatalógusának
bejegyzésazonosítója, amelynek keretében a triázs elvégzésre
került
– az SBO esemény kódja

1 óra

15

SBO esemény kapcsán végzett további
ellátási események

– azon SBO esemény eseménykatalógusának
bejegyzésazonosítója, amelyhez tartozó ellátás keretében
a triázs elvégzésre került
– az SBO esemény kódja

1 óra

16

SBO esemény lezárása

– továbbküldés, a beteg további sorsa

1 óra

17

Fogorvosi és gyermekfogorvosi alapellátási
esemény megkezdése

– ellátott személyazonosító-típusa és értéke (TAJ vagy ennek
hiányában az EESZT által nyilvántartott más azonosító)
– a szolgáltatási egység kódja (az ellátást végző szervezeti
egység finanszírozási szerződés szerinti 9 karakteres kódja)
– a kezelést végző orvos azonosítója
– naplósorszám
– az elektronikus beutaló EESZT azonosítója
– az ellátás típusa

1 óra

18

Fogorvosi és gyermekfogorvosi alapellátási
esemény lezárása

– az ellátás megkezdésekor létrehozott eseménykatalógus
bejegyzésazonosítója
– továbbküldés
– az elektronikus beutaló EESZT azonosítója

1 óra
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19

Fogászati szakellátás megkezdése

– ellátott személyazonosító-típusa és értéke (TAJ vagy ennek
hiányában az EESZT által nyilvántartott más azonosító)
– a szolgáltatási egység kódja (az ellátást végző szervezeti
egység finanszírozási szerződés szerinti 9 karakteres kódja)
– a kezelést végző orvos azonosítója
– naplósorszám
– beutaló orvos azonosítója
– beutaló orvos munkahelye
– beutaló vagy a beutalást megalapozó ellátás adatai (a felvétel
jellege)
– az elektronikus beutaló EESZT azonosítója
– az ellátás típusa
– szakmakód

1 óra

20

Fogászati szakellátás lezárása

– az ellátás megkezdésekor létrehozott eseménykatalógus
bejegyzésazonosítója
– továbbküldés
– az elektronikus beutaló EESZT azonosítója

1 óra

21

A 26/1997. (IX. 3.) NM rendelet 4. melléklet
1. és 3. pontja szerinti iskolafogászati
ellátás megkezdése

– ellátott személyazonosító-típusa és értéke (TAJ vagy ennek
hiányában az EESZT által nyilvántartott más azonosító)
– a szolgáltatási egység kódja (az ellátást végző szervezeti
egység finanszírozási szerződés szerinti 9 karakteres kódja)
– a kezelést végző orvos azonosítója
– naplósorszám
– az elektronikus beutaló EESZT azonosítója
– az ellátás típusa

1 óra

22

A 26/1997. (IX. 3.) NM rendelet 4. melléklet
1. és 3. pontja szerinti iskolafogászati
ellátás lezárása

– az ellátás megkezdésekor létrehozott eseménykatalógus
bejegyzésazonosítója
– továbbküldés
– az elektronikus beutaló EESZT azonosítója

1 óra

23

A 26/1997. (IX. 3.) NM rendelet 2. melléklet
3. és 4. pontja szerinti iskolaegészségügyi
ellátás megkezdése

– ellátott személyazonosító-típusa és értéke (TAJ vagy ennek
hiányában az EESZT által nyilvántartott más azonosító)
– a szolgáltatási egység kódja (az ellátást végző szervezeti
egység finanszírozási szerződés szerinti 9 karakteres kódja)
– a kezelést végző orvos azonosítója
– naplósorszám
– az elektronikus beutaló EESZT azonosítója
– az ellátás típusa

1 óra

24

A 26/1997. (IX. 3.) NM rendelet 2. melléklet
3. és 4. pontja szerinti iskolaegészségügyi
ellátás lezárása

– az ellátás megkezdésekor létrehozott eseménykatalógus
bejegyzésazonosítója
– továbbküldés
– az elektronikus beutaló EESZT azonosítója

1 óra

25

Művesekezelés megkezdése

– ellátott személyazonosító-típusa és értéke (TAJ vagy ennek
hiányában az EESZT által nyilvántartott más azonosító)
– az ellátást végző szervezeti egység finanszírozási szerződés
szerinti 9 karakteres kódja
– a kezelést végző orvos azonosítója
– az ellátás típusa
– beküldő munkahely
– beutaló vagy a beutalást megalapozó ellátás adatai
– naplósorszám
– az elektronikus beutaló EESZT azonosítója

1 óra

26

Művesekezelés lezárása

– az ellátás megkezdésekor létrehozott eseménykatalógus
bejegyzésazonosítója
– az elektronikus beutaló EESZT azonosítója

1 óra
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27

Laboratóriumi diagnosztikai vizsgálat
(5000, 5006) megkezdése

– ellátott személyazonosító-típusa és értéke (TAJ vagy ennek
hiányában az EESZT által nyilvántartott más azonosító)
– beutaló vagy a beutalást megalapozó ellátás adatai
– beutaló (megrendelő orvos, védőnő stb.) azonosítója
– beutaló (megrendelő orvos, védőnő stb.) munkahelye
– finanszírozás típusa
– naplósorszám
– az ellátást végző szervezeti egység finanszírozási szerződés
szerinti 9 karakteres kódja
– validáló személy azonosítója
– az ellátásnak az ellátó informatikai rendszerében értelmezett
egyedi azonosítója
– az elektronikus beutaló EESZT azonosítója
– szakmakód

1 óra

28

Laboratóriumi diagnosztikai (5000, 5006)
vizsgálat lezárása

– az ellátás megkezdésekor létrehozott eseménykatalógus
bejegyzésazonosítója
– az elektronikus beutaló EESZT azonosítója

1 óra

29

Várandósgondozási esemény

– ellátott (várandós) személyazonosító-típusa és értéke
(TAJ vagy ennek hiányában az EESZT által nyilvántartott más
azonosító)
– az ellátási esemény VOIR rendszerbeli egyedi azonosítója
– az ellátást végző védőnő azonosítója
– védőnői körzet azonosítója
– az ellátás helye
– az ellátást végző szervezeti egység finanszírozási szerződés
szerinti 9 karakteres kódja

1 óra

30

Gyermekágyas gondozási esemény

– ellátott (anya) személyazonosító-típusa és értéke (TAJ vagy
ennek hiányában az EESZT által nyilvántartott más azonosító)
– az ellátási esemény VOIR rendszerbeli egyedi azonosítója
– védőnői körzet azonosítója
– az ellátás helye
– az ellátást végző szervezeti egység finanszírozási szerződés
szerinti 9 karakteres kódja

1 óra

31

Gyermekgondozási esemény

– ellátott (gyermek) személyazonosító-típusa és értéke
(TAJ vagy ennek hiányában az EESZT által nyilvántartott más
azonosító)
– az ellátási esemény VOIR rendszerbeli egyedi azonosítója
– védőnői körzet azonosítója
– az ellátás helye
– az ellátást végző szervezeti egység finanszírozási szerződés
szerinti 9 karakteres kódja

1 óra

32

Nővédelmi gondozási esemény

– ellátott személyazonosító-típusa és értéke (TAJ vagy ennek
hiányában az EESZT által nyilvántartott más azonosító)
– az ellátási esemény VOIR rendszerbeli egyedi azonosítója
– védőnői körzet azonosítója
– az ellátás helye
– az ellátást végző szervezeti egység finanszírozási szerződés
szerinti 9 karakteres kódja

1 óra

33

A 2015. évi CXXIII. törvény
13. § (2) bekezdése szerinti, védőnő által
végzett szűrés

– ellátott személyazonosító-típusa és értéke (TAJ vagy ennek
hiányában az EESZT által nyilvántartott más azonosító)
– az ellátási esemény VOIR rendszerbeli egyedi azonosítója
– védőnői körzet azonosítója
– az ellátás helye
– az ellátást végző szervezeti egység finanszírozási szerződés
szerinti 9 karakteres kódja

1 óra
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34

Pszichoterápia, klinikai szakpszichológiai,
neuropszichológiai és alkalmazott
egészségpszichológiai ellátás megkezdése

– ellátott személyazonosító-típusa és értéke (TAJ vagy ennek
hiányában az EESZT által nyilvántartott más azonosító)
– beutaló orvos azonosítója
– beutaló orvos munkahelye
– finanszírozás típusa
– naplósorszám
– az ellátást végző szervezeti egység finanszírozási szerződés
szerinti 9 karakteres kódja
– az ellátásért felelős személy (orvos, klinikai szakpszichológus)
azonosítója
– az ellátásnak az ellátó informatikai rendszerében értelmezett
egyedi azonosítója
– az elektronikus beutaló EESZT azonosítója
– szakmakód

1 óra

35

Pszichoterápia, klinikai szakpszichológiai,
neuropszichológiai és alkalmazott
egészségpszichológiai ellátás lezárása

– az ellátás megkezdésekor létrehozott eseménykatalógus
bejegyzésazonosítója
– az elektronikus beutaló EESZT azonosítója

1 óra

36

11/1997. (V. 28.) NM rendelet szerinti, csak
orvos által végezhető nem-konvencionális
tevékenység megkezdése

– ellátott személyazonosító-típusa és értéke (TAJ vagy ennek
hiányában az EESZT által nyilvántartott más azonosító)
– naplósorszám (az ellátásnak az ellátó informatikai
rendszerében értelmezett egyedi azonosítója)
– az ellátásért felelős személy orvos azonosítója
– szakmakód

1 óra

37

11/1997. (V. 28.) NM rendelet szerinti, csak
orvos által végezhető nem-konvencionális
tevékenység lezárása

– az ellátás megkezdésekor létrehozott eseménykatalógus
bejegyzésazonosítója

1 óra

38

Háziorvosi, házi gyermekorvosi ügyeleti
ellátás megkezdése

– ellátott személyazonosító-típusa és értéke (TAJ vagy ennek
hiányában az EESZT által nyilvántartott más azonosító)
– a szolgáltatási egység kódja (háziorvosi szolgálat esetén
az országos nyilvántartási szám)
– az ellátást végző szervezeti egység finanszírozási szerződés
szerinti 9 karakteres kódja
– a kezelést végző orvos azonosítója
– az ügyelet típusa
– naplósorszám (ügyeleti napló sorszáma)
– az ellátás helye
– az ellátás oka
– térítési kategória
– az ellátásnak az ellátó informatikai rendszerében értelmezett
egyedi azonosítója

1 óra

39

Háziorvosi, házi gyermekorvosi ügyeleti
ellátás lezárása

– az ellátás megkezdésekor létrehozott eseménykatalógus
bejegyzésazonosítója
– továbbküldés

1 óra

40

Fogorvosi ügyeleti ellátás megkezdése

– ellátott személyazonosító-típusa és értéke (TAJ vagy ennek
hiányában az EESZT által nyilvántartott más azonosító)
– a szolgáltatási egység kódja (az ellátást végző szervezeti
egység finanszírozási szerződés szerinti 9 karakteres kódja)
– a kezelést végző orvos azonosítója
– naplósorszám
– az ellátás típusa
– térítési kategória

1 óra

41

Fogorvosi ügyeleti ellátás lezárása

– az ellátás megkezdésekor létrehozott eseménykatalógus
bejegyzésazonosítója

1 óra
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42

Mikrobiológia diagnosztikai vizsgálat
(5003, 5013) megkezdése

– ellátott személyazonosító-típusa és értéke (TAJ vagy ennek
hiányában az EESZT által nyilvántartott más azonosító)
– beutaló vagy a beutalást megalapozó ellátás adatai
– beutaló (megrendelő orvos, védőnő stb.) azonosítója
– beutaló (megrendelő orvos, védőnő stb.) munkahelye
– finanszírozás típusa
– naplósorszám
– az ellátást végző szervezeti egység finanszírozási szerződés
szerinti 9 karakteres kódja
– validáló személy azonosítója
– az ellátásnak az ellátó informatikai rendszerében értelmezett
egyedi azonosítója
– az elektronikus beutaló EESZT azonosítója
– szakmakód

1 óra

43

Mikrobiológia diagnosztikai vizsgálat
(5003, 5013) lezárása

– az ellátás megkezdésekor létrehozott eseménykatalógus
bejegyzésazonosítója
– az elektronikus beutaló EESZT azonosítója

1 óra

44

Fizioterápia-gyógytorna (5700) és
gyógytorna (5711) járóbeteg-ellátás
megkezdése

– ellátott személyazonosító-típusa és értéke (TAJ vagy ennek
hiányában az EESZT által nyilvántartott más azonosító)
– beutaló orvos azonosítója
– beutaló orvos munkahelye
– naplósorszám
– az ellátást végző szervezeti egység finanszírozási szerződés
szerinti 9 karakteres kódja
– az ellátásért felelős személy (gyógytornász) azonosítója
– az ellátásnak az ellátó informatikai rendszerében értelmezett
egyedi azonosítója
– az elektronikus beutaló EESZT azonosítója
– szakmakód

1 óra

45

Fizioterápia-gyógytorna (5700) és
gyógytorna (5711) járóbeteg-ellátás
lezárása

– az ellátás megkezdésekor létrehozott eseménykatalógus
bejegyzésazonosítója
– az elektronikus beutaló EESZT azonosítója

1 óra

46

Hidroterápia (5703),
Elektroterápia (5704), fizikoterápia/
fizioterápia (5722),
balneoterápia (5706),
thermoterápia (5707),
magneto-, fototerápia (5708),
víz alatti gyógytorna (5710),
gyógymasszázs (5712) járóbeteg-ellátás
megkezdése

– ellátott személyazonosító-típusa és értéke (TAJ vagy ennek
hiányában az EESZT által nyilvántartott más azonosító)
– beutaló orvos azonosítója
– beutaló orvos munkahelye
– naplósorszám
– az ellátást végző szervezeti egység finanszírozási szerződés
szerinti 9 karakteres kódja
– az ellátásért felelős személy azonosítója
– az ellátásnak az ellátó informatikai rendszerében értelmezett
egyedi azonosítója
– az elektronikus beutaló EESZT azonosítója
– szakmakód

1 óra

47

Hidroterápia (5703),
Elektroterápia (5704), fizikoterápia/
fizioterápia (5722),
balneoterápia (5706),
thermoterápia (5707),
magneto-, fototerápia (5708),
víz alatti gyógytorna (5710),
gyógymasszázs (5712) járóbeteg-ellátás
lezárása

– az ellátás megkezdésekor létrehozott eseménykatalógus
bejegyzésazonosítója
– az elektronikus beutaló EESZT azonosítója

1 óra
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48

Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
megkezdése [kivéve 27/1995. (VII. 25.)
NM rendelet 4. § (1) bekezdés b)–f ) pont]

– ellátott személyazonosító-típusa és értéke (TAJ vagy ennek
hiányában az EESZT által nyilvántartott más azonosító)
– naplósorszám (az ellátásnak az ellátó informatikai
rendszerében értelmezett egyedi azonosítója)
– az ellátásért felelős orvos azonosítója

1 óra

49

Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
lezárása [kivéve 27/1995. (VII. 25.)
NM rendelet 4. § (1) bekezdés b)–f ) pont]

– az ellátás megkezdésekor létrehozott eseménykatalógus
bejegyzésazonosítója

1 óra

50

Foglalkozás-egészségügyi szakellátás
megkezdése

– ellátott személyazonosító-típusa és értéke (TAJ vagy ennek
hiányában az EESZT által nyilvántartott más azonosító)
– naplósorszám (az ellátásnak az ellátó informatikai
rendszerében értelmezett egyedi azonosítója)
– az ellátásért felelős orvos azonosítója

1 óra

51

Foglalkozás-egészségügyi szakellátás
lezárása

– az ellátás megkezdésekor létrehozott eseménykatalógus
bejegyzésazonosítója

1 óra

52

Rend- és honvédelmi dolgozók orvosi
ellátásának megkezdése

– ellátott személyazonosító-típusa és értéke (TAJ vagy ennek
hiányában az EESZT által nyilvántartott más azonosító)
– az ellátás típusa
– az ellátás helye
– az ellátás oka
– a szolgáltatási egység kódja
– a beteg kezelőorvosának azonosítója
– az ellátásnak az ellátó informatikai rendszerében értelmezett
egyedi azonosítója

1 óra

53

Rend- és honvédelmi dolgozók orvosi
ellátásának befejezése

– az ellátás megkezdésekor létrehozott eseménykatalógus
bejegyzésazonosítója
– továbbküldés

1 óra

Jelmagyarázat:
* A „beteg további sorsa” fogalom megfelel az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő
finanszírozásának részletes szabályairól szóló rendelet szerinti fogalomnak.”

7. melléklet a 37/2020. (X. 30.) EMMI rendelethez
„4. melléklet a 39/2016. (XII. 21.) EMMI rendelethez

Egészségügyi dokumentumok nyilvántartása

1

A

B

C

Dokumentum típusa

Határidő

Dokumentum továbbítása

2

Az Eütv. 137. § a) pontja szerinti zárójelentés

1 óra

kötelező

3

Az Eütv. 137. § b) pontja szerinti ambuláns lap

1 óra

kötelező

4

Általános laboratóriumi ellátás lelete

1 óra

kötelező

5

Mikrobiológiai laboratóriumi ellátás lelete

4 óra

opcionális

6

Szövettani és patológiai lelet

4 óra

kötelező

7

Egyéb laboratóriumi ellátás lelete

4 óra

opcionális

8

CT- és MR-vizsgálatokról készült lelet

1 óra

kötelező

9

Egyéb képalkotó vizsgálat lelete

1 óra

kötelező

10

Műtéti leírás

4 óra

kötelező

11

Mentési lap

4 óra

kötelező

12

Szakorvosi javaslat

4 óra

kötelező

13

Várandósgondozás dokumentációja VOIR-ból

1 óra

kötelező
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14

Gyermekágyas gondozás dokumentációja VOIR-ból

1 óra

kötelező

15

Gyermekgondozás dokumentációja VOIR-ból

1 óra

kötelező

16

Szívkoszorúér CT (CCTA) lelete

1 óra

kötelező

17

Szívkoszorúér intervenciós beavatkozások műtéti leírása

1 óra

kötelező

18

Onkoteam jegyzőkönyv

1 óra

kötelező
”

8. melléklet a 37/2020. (X. 30.) EMMI rendelethez
„6. melléklet a 39/2016. (XII. 21.) EMMI rendelethez

EESZT csatlakozáshoz használt informatikai rendszerek felhasználási területei
I. Szakmai tevékenység szerinti felhasználási területek
1.
Háziorvosi tevékenység
2.
Házi gyermekorvosi tevékenység
3.
Járóbeteg-szakellátási tevékenység
4.
Fekvőbeteg-szakellátási tevékenység
5.
Laboratóriumi diagnosztikai tevékenység
6.
Fogorvosi tevékenység
7.
Országos Mentőszolgálat által nyújtott mentési tevékenység
8.
Dializáló tevékenység
9.
Közforgalmú gyógyszertári tevékenység
10.
Egyéb egészségügyi tevékenység
II. Működési módok szerinti felhasználási területek
–
Alkalmasság közfinanszírozott tevékenység támogatására
–
Alkalmasság nem közfinanszírozott tevékenység támogatására
–
Alkalmasság közfinanszírozott és nem közfinanszírozott tevékenység együttes támogatására
–
Alkalmasság egyidejűleg több szolgáltató támogatására”

9. melléklet a 37/2020. (X. 30.) EMMI rendelethez
„1. melléklet a 49/2018. (XII. 28.) EMMI rendelethez

Betegségregisztert vezető szervek
A

B

Regiszter

Működtető szerv

1.

Nemzeti Rákregiszter

Országos Onkológiai Intézet

2.

Nemzeti Gyermek Onkológiai Regiszter

Magyar Gyermekonkológiai Hálózat – Magyar
Gyermekonkológusok és Gyermekhematológusok
Társasága

3.

Nemzeti Stroke Regiszter

Országos Klinikai Idegtudományi Intézet

4.

Nemzeti Cisztás Fibrózis Regiszter

Országos Korányi Pulmonológiai Intézet,
gyermekellátás esetén együttműködve a Heim Pál
Országos Gyermekgyógyászati Intézettel

5.

Nemzeti COPD Regiszter

Országos Korányi Pulmonológiai Intézet

6.

Nemzeti Szívinfarktus Regiszter

Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet

7.

Nemzeti Felnőtt Szívelégtelenség Regiszter

Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet
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8.

Nemzeti Vaszkuláris Regiszter

Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet

9.

Nemzeti Felnőtt Szívsebészeti Regiszter

Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet

10. Nemzeti Katéterterápiás, Elektrofiziológiai és
PM/ICD Regiszter

Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet

11. Nemzeti Hematológiai Betegségek Regisztere

Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet

12. Nemzeti Affektív Betegségek Regisztere

Nyírő Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai
Intézet

13. Nemzeti Reumatológiai Regiszter

Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet

14. Nemzeti Fertőző Betegségek Regisztere

Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet

15. Nemzeti In Vitro Fertilizációs, Szülészeti és Perinatális
Regiszter

Állami Egészségügyi Ellátó Központ

16. Nemzeti Vesepótló Ellátások Regisztere

Állami Egészségügyi Ellátó Központ

17. Nemzeti Újszülöttkori Hallásszűrés Regiszter

Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet

18. Nemzeti Veleszületett Szívbetegség Regiszter

Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet
”

10. melléklet a 37/2020. (X. 30.) EMMI rendelethez
„2. melléklet a 49/2018. (XII. 28.) EMMI rendelethez

A népegészségügyi szempontból kiemelt jelentőségű vagy egyébként jelentős költségteherrel járó
megbetegedések
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

11.
12.

Daganatos megbetegedések (a diagnózis – a haláloki diagnózisokat is beleértve – a BNO 10. revíziója
C00–C97, D00–D09, D30.3, D33 tételeinek valamelyike)
Gyermekonkológiai megbetegedések
Stroke megbetegedések (a diagnózis – a haláloki diagnózisokat is beleértve – a BNO 10. revíziója I60–I61,
I63–I64, I67, továbbá G45 tételeinek valamelyike)
Cisztás fibrózis megbetegedések (a diagnózis – a haláloki diagnózisokat is beleértve – a BNO 10. revíziója E84
tétele)
COPD megbetegedés (a diagnózis – a haláloki diagnózisokat is beleértve – a BNO 10. revíziója J41–J44
tételeinek valamelyike)
Szívinfarktus megbetegedések (a diagnózis – a haláloki diagnózisokat is beleértve – a BNO 10. revíziója
I21–I23 tételeinek bármelyike)
Szívelégtelenség megbetegedés (a diagnózis – a haláloki diagnózisokat is beleértve – a BNO 10. revíziója
I11–I13, I50, továbbá R57 tételeinek valamelyike)
Vaszkuláris megbetegedések (a diagnózis – a haláloki diagnózisokat is beleértve – a BNO 10. revíziója I65–I82,
Q27–Q28, továbbá S15–S75, tételeinek bármelyike)
Szívsebészeti beavatkozással kezelendő megbetegedések (a diagnózis – a haláloki diagnózisokat is
beleértve – a BNO 10. revíziója C38, D1510, I05–I09, I20–I25, I31–I38, I50–I51, I70–I71, Q20–Q26, továbbá
S25–S26 tételeinek valamelyike)
Endovaszkuláris és elektrofiziológiai beavatkozással, valamint PM/ICD beültetéssel kezelendő
megbetegedések (a diagnózis – a haláloki diagnózisokat is beleértve – a BNO 10. revíziója I06, I20, I23, I24,
I25, I34–I37, I44–I45, I48, I47–I49. I70, I70–I74 és I80–I82, valamint Q21–Q25, Q27–Q28, továbbá S15, S25, S35,
S45 és S75, végül R00 tételeinek bármelyike)
Hematológiai megbetegedések (a diagnózis – a haláloki diagnózisokat is beleértve – a BNO 10. revíziója
C81–C96 tételeinek bármelyike)
Affektív megbetegedések (a diagnózis – a haláloki diagnózisokat is beleértve – a BNO 10. revíziója F30–F39,
X60–X84 tételeinek valamelyike)
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13.

14.
15.
16.
17.
18.

Reumatológiai megbetegedések (a diagnózis – a haláloki diagnózisokat is beleértve – a BNO 10. revíziója
M00–M03, M05–M14, M15–M19, M30–M36, M40–M53, M80–M94, D20, D8090, D8380, D8390, D89 tételeinek
valamelyike)
Fertőző megbetegedések (a diagnózis – a haláloki diagnózisokat is beleértve – a BNO 10. revíziója A0470,
A39–A41, A6920, B05, B18, B20–B24, B37, B44, B67 tételeinek valamelyike)
Szülészeti és perinatális ellátások
Vesepótló ellátások
Újszülöttkori hallásszűrés
Veleszületett szívrendellenesség (a diagnózis – a haláloki diagnózisokat is beleértve – a BNO 10. revíziója
Q20–Q26, Q87–Q89, Q96 tételeinek valamelyike)”

Az emberi erőforrások minisztere 38/2020. (X. 30.) EMMI rendelete
az emberi erőforrások minisztere által adományozható elismerésekről szóló 26/2016. (IX. 8.) EMMI rendelet
módosításáról
Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. §
(6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.)
Korm. rendelet 92. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:
1. §		
Az emberi erőforrások minisztere által adományozható elismerésekről szóló 26/2016. (IX. 8.) EMMI rendelet
(a továbbiakban: R.) 2. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) A miniszter által adományozandó díjak a köznevelési ágazatban a következők:
1. Eötvös József-díj (köznevelési tagozat),
2. Apáczai Csere János-díj (köznevelési tagozat),
3. Németh László-díj,
4. Trefort Ágoston-díj (köznevelési tagozat),
5. Pedagógus Szolgálati Emlékérem,
6. Brunszvik Teréz-díj.”
2. §		
Az R. 5. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A Nemzeti Pedagógus Kar elnöke a 2. § (7) bekezdés 1., 2., 4. és 6. pontja szerinti díjak esetében
az adományozható díjak számának megfelelő számú, a 2. § (7) bekezdés 3. pontja szerinti díj esetében
az adományozható díjak legfeljebb kétszeresének megfelelő számú díjazottra tehet javaslatot.”
3. §		
Az R. a következő 17. §-sal egészül ki:
„17. § E rendeletnek az emberi erőforrások minisztere által adományozható elismerésekről szóló 26/2016. (IX. 8.)
EMMI rendelet módosításáról szóló 38/2020. (X. 30.) EMMI rendelettel (a továbbiakban: Mód. r.) megállapított
rendelkezéseit a Mód. r. hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.”
4. §		
Az R. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
5. §		
Hatályát veszti az R.
a)
2. § (8) bekezdése,
b)
5. § (3b) bekezdése.
6. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		
		

Dr. Kásler Miklós s. k.,
emberi erőforrások minisztere
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1. melléklet a 38/2020. (X. 30.) EMMI rendelethez
1. Az R. 1. melléklet III. Fejezet 32. pont 32.3. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Eötvös József-díj)
„32.3. A díjból évente legfeljebb hat adományozható.”
2. Az R. 1. melléklet III. Fejezet 33. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„33. Apáczai Csere János-díj (köznevelési tagozat)
33.1. A díj kiemelkedő hatású oktatási-nevelési, gyógypedagógiai, valamint idegen nyelvi oktatás területén nyújtott
kiemelkedő munkáért adományozható.
33.2. A díj adományozására a Pedagógus Nap (június első vasárnapja) alkalmából kerül sor.
33.3. A díjból évente legfeljebb harminckettő adományozható. Az összes díjazott közül legfeljebb öt díjazott
a gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai, illetve pedagógiai szakszolgálati tevékenységéért, további legfeljebb tíz
díjazott az idegen nyelvi oktatás területén nyújtott tevékenységéért részesül díjazásban.
33.4. A díjazott emlékérmet és az adományozást igazoló oklevelet kap. Az emlékérem kerek alakú, bronzból készült,
átmérője 80, vastagsága 8 mm. Az emlékérem Kiss Nagy András szobrászművész alkotása, egyoldalas, Apáczai Csere
János domború arcképét ábrázolja, és azon „APÁCZAI CSERE JÁNOS-DÍJ (köznevelési tagozat)” felirat található.
33.5. A díjhoz pénzjutalom jár. A díjjal járó pénzjutalom mértéke az illetményalap tizenkétszeresének megfelelő
összeg.”
3. Az R. 1. melléklet III. Fejezet 35. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„35. Trefort Ágoston-díj (köznevelési tagozat)
35.1. A díj azoknak az állami és egyházi fenntartású intézményben dolgozóknak adományozható, akik az oktatás
érdekében hosszabb időn át kiemelkedő munkát végeznek.
35.2. A díj adományozására a Pedagógus Nap (június első vasárnapja) alkalmából kerül sor.
35.3. A díjból évente legfeljebb tizenkettő adományozható.
35.4. A díjazott emlékérmet és az adományozást igazoló oklevelet kap. Az emlékérem kerek alakú, bronzból készült,
átmérője 80, vastagsága 8 mm. Az emlékérem Fekete Tamás szobrászművész alkotása, egyoldalas, Trefort Ágoston
domború arcképét ábrázolja, és azon „TREFORT ÁGOSTON-DÍJ (köznevelési tagozat)” felirat található.
35.5. A díjhoz pénzjutalom jár. A díjjal járó pénzjutalom mértéke az illetményalap hatszorosának megfelelő összeg.”
4. Az R. 1. melléklet III. Fejezet 37. pont 37.1. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Pedagógus Szolgálati Emlékérem)
„37.1. A díj azoknak a nyugállományba vonuló, köznevelési intézményben dolgozó pedagógusoknak
adományozható, akik legalább 25 éven keresztül a gyermekek, tanulók oktatása-nevelése érdekében
tevékenykedtek, és kiemelkedő munkát végeztek.”
5. Az R. 1. melléklet III. Fejezet
a)
címében az „OKTATÁSI” szövegrész helyébe a „KÖZNEVELÉSI” szöveg,
b)
32. pontjában az „Eötvös József-díj” szövegrész helyébe az „Eötvös József-díj (köznevelési tagozat)” szöveg
lép.
6. Hatályát veszti az R. 1. melléklet III. Fejezet
a)
32. pont 32.1. alpontjában az „és főiskolai, egyetemi oktatóknak” szövegrész,
b)
36. pontja.
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Az igazságügyi miniszter 14/2020. (X. 30.) IM rendelete
egyes igazságügyi tárgyú miniszteri rendeleteknek a Büntetés-végrehajtás Egészségügyi Központ
létrehozásával kapcsolatos módosításáról
A büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi
CCXL. törvény 434. § (2) bekezdés i) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló
94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 109. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladatés hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró
belügyminiszterrel egyetértésben –,
a 2. alcím tekintetében a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról
szóló 2013. évi CCXL. törvény 434. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és
hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 109. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott
feladatkörében eljáró belügyminiszterrel egyetértésben, a legfőbb ügyész véleményének kikérésével –,
a 3. alcím tekintetében a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról
szóló 2013. évi CCXL. törvény 434. § (2) bekezdés k) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és
hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 109. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott
feladatkörében eljáró belügyminiszterrel, valamint a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.)
Korm. rendelet 32. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró miniszterelnök általános helyettesével
egyetértésben –,
a 4. alcím tekintetében a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról
szóló 2013. évi CCXL. törvény 434. § (2) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és
hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 109. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva
a következőket rendelem el:

1. A büntetés-végrehajtási intézetekben fogvatartott elítéltek és egyéb jogcímen fogvatartottak
egészségügyi ellátásáról szóló 8/2014. (XII. 12.) IM rendelet módosítása
1. §		
A büntetés-végrehajtási intézetekben fogvatartott elítéltek és egyéb jogcímen fogvatartottak egészségügyi
ellátásáról szóló 8/2014. (XII. 12.) IM rendelet (a továbbiakban: R1.) 22. § (7) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
„(7) A látogatás – a BVEK vagy a bv. intézet házirendje szerint – a BVEK főigazgatójának vagy a bv. intézet
vezetőjének engedélyével történik.”
2. §		
Az R1.
a)
6. § (2) bekezdésében a „Büntetés-végrehajtás Központi Kórház (a továbbiakban: Központi Kórház)”
szövegrész helyébe a „Büntetés-végrehajtás Egészségügyi Központ (a továbbiakban: BVEK)” szöveg,
b)
6. § (3) bekezdésében a „Központi Kórház főigazgató főorvosához” szövegrész helyébe a „BVEK
főigazgatójához” szöveg,
c)
14. § (1) bekezdésében, 20. § (2) bekezdésében, 22. § (1) bekezdésében és 22. § (3) bekezdésében a „Központi
Kórházba” szövegrész helyébe a „BVEK-ba” szöveg,
d)
14. § (3) bekezdésében a „Központi Kórház” szövegrész helyébe a „BVEK főigazgatója” szöveg,
e)
14. § (4) bekezdésben és 15. § (1) bekezdésében a „Központi Kórház” szövegrész helyébe a „BVEK” szöveg,
f)
15. § (1) bekezdésében, 18. § a) pontjában, 21. §-ában és 24. § (3) bekezdésében a „Központi Kórházban”
szövegrész helyébe a „BVEK-ban” szöveg,
g)
21. §-ában és 22. § (4) bekezdésében a „Központi Kórház főigazgató főorvosának” szövegrész helyébe a „BVEK
főigazgatójának” szöveg,
h)
22. § (3) bekezdésében a „főigazgató főorvos” szövegrész helyébe a „BVEK főigazgatója” szöveg,
i)
22. § (5) és (6) bekezdésében a „Központi Kórház főigazgató főorvosa” szövegrész helyébe a „BVEK
főigazgatója” szöveg
lép.
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2. A szabadságvesztés, az elzárás, az előzetes letartóztatás és a rendbírság helyébe lépő elzárás
végrehajtásának részletes szabályairól szóló 16/2014. (XII. 19.) IM rendelet módosítása
3. §		
A szabadságvesztés, az elzárás, az előzetes letartóztatás és a rendbírság helyébe lépő elzárás végrehajtásának
részletes szabályairól szóló 16/2014. (XII. 19.) IM rendelet
a)
76. § (3) bekezdésében a „Központi Kórházba” szövegrész helyébe a „Büntetés-végrehajtás Egészségügyi
Központba (a továbbiakban: BVEK)” szöveg,
b)
77. §-ában a „Központi Kórház” szövegrész helyébe a „BVEK főigazgatója” szöveg
lép.

3. A börtönlelkészi szolgálatról és a börtönmissziós tevékenységről szóló 8/2017. (VI. 13.) IM rendelet
módosítása
4. §		
A börtönlelkészi szolgálatról és a börtönmissziós tevékenységről szóló 8/2017. (VI. 13.) IM rendelet 4. §
(1) bekezdésében a „Büntetés-végrehajtás Központi Kórház” szövegrész helyébe a „Büntetés-végrehajtás
Egészségügyi Központ” szöveg lép.

4. A fogva tartott személy esetében a büntetőeljárás lefolytatása, továbbá a büntetőügyekben hozott
határozatok végrehajtása során a bíróságokra és egyéb szervekre háruló feladatokról szóló
9/2018. (VI. 11.) IM rendelet módosítása
5. §		
A fogva tartott személy esetében a büntetőeljárás lefolytatása, továbbá a büntetőügyekben hozott határozatok
végrehajtása során a bíróságokra és egyéb szervekre háruló feladatokról szóló 9/2018. (VI. 11.) IM rendelet
138. §-ában a „Büntetés-végrehajtás Központi Kórházában” szövegrész helyébe a „Büntetés-végrehajtás
Egészségügyi Központban” szöveg, valamint a „Büntetés-végrehajtás Központi Kórházát” szövegrész helyébe
a „Büntetés-végrehajtás Egészségügyi Központot” szöveg lép.

5. Záró rendelkezések
6. §		
Ez a rendelet 2020. november 1-jén lép hatályba.
		
		

Dr. Varga Judit s. k.,
igazságügyi miniszter

7462

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2020. évi 234. szám

IX. Határozatok tára

A köztársasági elnök 499/2020. (X. 30.) KE határozata
kitüntetés adományozásáról
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés f ) pontja, illetve a Magyarország címerének és zászlajának használatáról,
valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 18. § (1) bekezdése alapján – a miniszterelnök
előterjesztésére –
a magyar–amerikai diplomáciai, gazdasági és kereskedelmi kapcsolatok megerősítésében, valamint Magyarország
kedvezőbb külföldi megítélésének kialakításában vállalt kiemelkedő szerepe elismeréseként
David B. Cornstein, az Amerikai Egyesült Államok magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövete részére a
MAGYAR ÉRDEMREND
középkeresztje a csillaggal
polgári tagozata;
a magyar–koreai kapcsolatok fejlesztésében vállalt kiemelkedő szerepe elismeréseként
Csö Kju-szik, a Koreai Köztársaság magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövete részére a
MAGYAR ÉRDEMREND
középkeresztje
polgári tagozata
kitüntetést adományozom.
Budapest, 2020. október 16.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2020. október 20.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

KEH ügyszám: KEH/04101-2/2020.
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A köztársasági elnök 500/2020. (X. 30.) KE határozata
dandártábornok szolgálati viszonya megszűnésének megállapításáról
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés j) pontja, valamint a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 4/A. §
(2) bekezdés c) pontja, 59. § (1) bekezdés b) pontja, 68. § (1) bekezdés a) pontja és 68. § (2) bekezdése alapján
– a honvédelmi miniszter előterjesztésére – megállapítom, hogy Myszöglád Róbert Károly dandártábornok hivatásos
szolgálati viszonya 2020. december 13-ai hatállyal, a törvény erejénél fogva megszűnik.
Budapest, 2020. október 7.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2020. október 12.
		
		

Dr. Benkő Tibor s. k.,
honvédelmi miniszter

KEH ügyszám: KEH/03806-2/2020.

A köztársasági elnök 501/2020. (X. 30.) KE határozata
állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés i) pontja, valamint a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény
9. §-a alapján – a Miniszterelnökséget vezető miniszter TKF-1/1390/3/2020. számú előterjesztésére – Szurmai János
(névmódosítás előtti neve: Szurmai Iván Pavlovics, születési hely, idő: Ungvár [Szovjetunió], 1981. október 13.)
magyar állampolgárságát visszavonom.
Budapest, 2020. október 5.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2020. október 7.
		
		

KEH ügyszám: KEH/03536-3/2020.

Dr. Gulyás Gergely s. k.,
Miniszterelnökséget vezető miniszter
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A köztársasági elnök 502/2020. (X. 30.) KE határozata
állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés i) pontja, valamint a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény
9. §-a alapján – a Miniszterelnökséget vezető miniszter TKF-1/1473/3/2020. számú előterjesztésére – Szabadi Dávor
(születési hely, idő: Zombor [Jugoszlávia], 1990. november 6.) magyar állampolgárságát visszavonom.
Budapest, 2020. szeptember 29.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2020. szeptember 30.
		
		

Dr. Gulyás Gergely s. k.,
Miniszterelnökséget vezető miniszter

KEH ügyszám: KEH/03841-3/2020.

A köztársasági elnök 503/2020. (X. 30.) KE határozata
állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés i) pontja, valamint a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény
9. §-a alapján – a Miniszterelnökséget vezető miniszter TKF-1/1472/3/2020. számú előterjesztésére –
Grabarcsuk Sándor (névmódosítás előtti neve: Grabarcsuk Olekszandr Ivánovics; születési hely, idő: Csap [Szovjetunió],
1960. július 27.) magyar állampolgárságát visszavonom.
Budapest, 2020. október 5.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2020. október 7.
		
		

KEH ügyszám: KEH/03843-3/2020.

Dr. Gulyás Gergely s. k.,
Miniszterelnökséget vezető miniszter
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A köztársasági elnök 504/2020. (X. 30.) KE határozata
állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés i) pontja, valamint a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény
9. §-a alapján – a Miniszterelnökséget vezető miniszter TKF-1/1474/3/2020. számú előterjesztésére – Szabadi Zorica,
született: Krsztity Zorica (születési hely, idő: Újvidék [Jugoszlávia], 1994. április 11.) magyar állampolgárságát
visszavonom.
Budapest, 2020. szeptember 30.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2020. október 2.
		
		

Dr. Gulyás Gergely s. k.,
Miniszterelnökséget vezető miniszter

KEH ügyszám: KEH/03844-3/2020.

A Kormány 1707/2020. (X. 30.) Korm. határozata
az őstermelői nyilvántartással, valamint a családi mezőgazdasági társaságok nyilvántartásával kapcsolatos
informatikai fejlesztésekről
A Kormány
1. egyetért az őstermelői nyilvántartás fejlesztésével és a családi mezőgazdasági társaságok nyilvántartása
kialakításával és a működtetésével kapcsolatos informatikai fejlesztéssel;
2. felhívja a pénzügyminisztert, hogy – az agrárminiszter bevonásával – az őstermelői nyilvántartás fejlesztése
érdekében gondoskodjon a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény
(a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XII. Agrárminisztérium fejezet, 2. Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal cím
javára egyszeri 65 000 000 forint többletforrás biztosításáról;
Felelős:
pénzügyminiszter
agrárminiszter
Határidő:
azonnal
3. felhívja a pénzügyminisztert, hogy – az agrárminiszter bevonásával – a családi mezőgazdasági társaságok
nyilvántartása kialakításához és működtetéshez szükséges informatikai fejlesztés érdekében gondoskodjon
a)
a Kvtv. 1. melléklet XII. Agrárminisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 3. Agrár
célelőirányzatok alcím, 31. Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara közfeladatainak
támogatása jogcímcsoport javára egyszeri 60 000 000 forint,
b)
a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 1. melléklet
XII. Agrárminisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 5. Ágazati szakmai és társadalmi
szervezetek támogatása alcím javára egyszeri 7 000 000 forint
többletforrás biztosításáról.
Felelős:
pénzügyminiszter
agrárminiszter
Határidő:
az a) pont tekintetében azonnal
a b) pont tekintetében 2021. január 31.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 1708/2020. (X. 30.) Korm. határozata
egyes köznevelési fejlesztések támogatásáról
A Kormány
1. egyetért az 1. melléklet szerinti köznevelési beruházások (a továbbiakban: Beruházások) megvalósításával;
2. felhívja a pénzügyminisztert, hogy – az emberi erőforrások minisztere bevonásával − a Beruházások előkészítése
és megvalósítása érdekében gondoskodjon a 2020. évben 680 340 000 forint forrás biztosításáról a Magyarország
2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 25. Felújítások központi támogatása, egyéb fejlesztési támogatások
alcím, 2. Köznevelési intézmények felújítása, beruházása jogcímcsoport javára;
Felelős:
pénzügyminiszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
azonnal
3. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy a Beruházások megvalósítása érdekében, a 2. pont szerinti forrás
rendelkezésre állását követően tegye meg a szükséges intézkedéseket az 1. melléklet szerinti kedvezményezettekkel
a támogatási jogviszony létesítése, valamint a Beruházások finanszírozása érdekében.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
az 1. mellékletben meghatározott forrás rendelkezésre állását követő 30 napon belül
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet az 1708/2020. (X. 30.) Korm. határozathoz
Fejlesztéssel érintett település

Fejlesztéssel érintett intézmény

Támogatott

Forrásbiztosítás 2020
(forint)

1.

Szentpéterfa

Szentpéterfai Horvát–Magyar Kétnyelvű
Nemzetiségi Általános Iskola

Szentpéterfa Község
Önkormányzata

500 000 000

2.

Nagyvenyim

Nagyvenyimi Kossuth Lajos Általános
Iskola

Nagyvenyim Község
Önkormányzata

80 000 000

3.

Pécel

2119 Pécel, Maglódi út 3–5. alatt
új óvoda

Pécel Város
Önkormányzata

100 000 000

A Kormány 1709/2020. (X. 30.) Korm. határozata
egyes vidéki köznevelési fejlesztések előkészítésének támogatásáról
A Kormány
1. egyetért az 1. melléklet szerinti köznevelési beruházások (a továbbiakban: Beruházások) előkészítésével és
megvalósításával;
2. a Beruházások előkészítésének kormányzati felelőseként az emberi erőforrások miniszterét jelöli ki;
3. felhívja a pénzügyminisztert, hogy – az emberi erőforrások minisztere bevonásával – a Beruházások
előkészítése érdekében gondoskodjon a 2021. évben 333 920 000 forint forrás biztosításáról a Magyarország
2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
fejezet, 18. Klebelsberg Központ cím javára;
Felelős:
pénzügyminiszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2021. január 31.
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4. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy az 1. melléklet 2. és 3. pontja szerinti beruházások megvalósításának
feladatait, forrásigényét és ütemezését beruházásonként külön előterjesztésben mutassa be a Kormány részére;
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
a feltételes kivitelezési közbeszerzési eljárás eredményes lefolytatását követően azonnal
5. az 1. melléklet 1. és 4–8. pontja szerinti beruházások előkészítésére az 1. mellékletben megjelölt, területileg
illetékes tankerületi központot, megvalósítására – az állami magasépítési beruházások megvalósításáról szóló
2018. évi CXXXVIII. törvény 4. § (7) bekezdés a) pontja alapján – a Beruházási Ügynökséget jelöli ki;
6. felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy az emberi erőforrások minisztere
bevonásával, az 1. melléklet 1. és 4–8. pontja szerinti beruházások megvalósítására lefolytatott feltételes
közbeszerzési eljárás eredménye alapján készítsen előterjesztést a Kormány részére a Beruházások megvalósításáról,
a kivitelezéshez kapcsolódó kötelezettségvállalási összeg és a kifizetések ütemezésének, valamint az üzemeltetési
költségek bemutatásával.
Felelős:
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
a Beruházások megvalósítását célzó feltételes közbeszerzési eljárást követően azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet az 1709/2020. (X. 30.) Korm. határozathoz
Fejlesztéssel érintett
település

Fejlesztéssel érintett intézmény

1.

Gárdony

Chernel István Általános Iskola és
Gimnázium

2.

Herend

3.

Támogatott

Forrásbiztosítás 2021
(forint)

Székesfehérvári Tankerületi
Központ

96 520 000

Herendi Német Nemzetiségi Nyelvoktató
Általános Iskola

Veszprémi Tankerületi
Központ

10 000 000

Hosszúpályi

Hosszúpályi Irinyi József Általános Iskola

Berettyóújfalui Tankerületi
Központ

25 000 000

4.

Monor

József Attila Gimnázium és Közgazdasági
Szakgimnázium

Monori Tankerületi Központ

43 180 000

5.

Úrhida

Batthyány Lajos Általános Iskola Géza
Fejedelem Tagiskolája

Székesfehérvári Tankerületi
Központ

73 410 000

6.

Velence

Velencei Dr. Ranschburg Jenő Óvoda,
Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium és
Egységes Gyógypedagógiai Módszertani
Intézmény

Székesfehérvári Tankerületi
Központ

24 310 000

7.

Veszprém

Veszprémi Dózsa György Német
Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola

Veszprémi Tankerületi
Központ

37 500 000

Veszprém

Bárczi Gusztáv Általános Iskola, Szakiskola,
Készségfejlesztő Iskola és Egységes
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Veszprémi Tankerületi
Központ

24 000 000

8.
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A Kormány 1710/2020. (X. 30.) Korm. határozata
egyes vidéki térségeket érintő kulturális fejlesztések támogatásáról
A Kormány
1. a vidék kulturális és turisztikai ellátottságának erősítése és programkínálatának gazdagítása érdekében egyetért
az egyes vidéki térségekben az 1. melléklet szerinti kulturális beruházások (a továbbiakban együtt: Beruházások)
megvalósításával;
2. a Beruházások megvalósítása érdekében az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.)
Korm. rendelet 101/A. §-a hatálya alá tartozó támogatást nyújt, az 1. melléklet szerinti kedvezményezettek részére,
az ott meghatározott összegben;
3. a Beruházások kormányzati felelőseként az emberi erőforrások miniszterét jelöli ki;
4. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva
a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 50. Kulturális szakmai
feladatok támogatása alcímét a 25. Egyes vidéki térségek kiemelt kulturális fejlesztései jogcímcsoporttal egészíti ki;
Felelős:
pénzügyminiszter
Határidő:
azonnal
5. felhívja a pénzügyminisztert, hogy az emberi erőforrások minisztere bevonásával a Beruházások megvalósítása
érdekében gondoskodjon
a)
a 2020. évben 1 170 585 000 forint biztosításáról a Kvtv. 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 50. Kulturális szakmai feladatok támogatása alcím, 25. Egyes
vidéki térségek kiemelt kulturális fejlesztései jogcímcsoport javára,
b)
a 2021. évben 381 190 500 forint biztosításáról a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló
2020. évi XC. törvény 1. melléklet XLVII. Gazdaságvédelmi Alap fejezet, 8. Gazdaságvédelmet szolgáló
emberi erőforrás fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 4. Kulturális beruházások és fejlesztések támogatása
jogcímcsoport javára;
Felelős:
pénzügyminiszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
az a) alpont tekintetében azonnal
a b) alpont tekintetében 2021. január 31.
6. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy a Beruházások megvalósítása érdekében, az 5. pont szerinti források
rendelkezésre állását követően tegye meg a szükséges intézkedéseket az 1. melléklet szerinti kedvezményezettekkel
a támogatási jogviszony létrehozására elszámolási kötelezettség, a fel nem használt támogatási összeg tekintetében
pedig visszafizetési kötelezettség rögzítésével.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
az 5. pont szerinti forrás rendelkezésre állását követő 30 napon belül
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

Támogatott

Település

Projekt

Decs

Kultúrház felújítása

Decs Nagyközség
Önkormányzata

2.

Tata

Móricz Zsigmond Városi Könyvtár
új elhelyezése a Magyary Zoltán
Művelődési Központ felújítása

Tata Város
Önkormányzata

3.

Zebegény

Millenniumi pavilon felújítása

Millenniumi
Pavilon Közhasznú
Alapítvány

1.

Támogatás célja

Összeg (forint)

Összeg (forint)

(2020. év)

(2021. év)

felújítás

280 000 000

a megvalósítás
befejezése

890 000 000

felújítás

0

Kormányzati felelős

0

Emberi Erőforrások Minisztériuma

0

Emberi Erőforrások Minisztériuma

381 000 000

Emberi Erőforrások Minisztériuma
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1. melléklet az 1710/2020. (X. 30.) Korm. határozathoz
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A Kormány 1711/2020. (X. 30.) Korm. határozata
egyes kiemelt térségi fejlesztések előkészítésének támogatásáról
A Kormány
1. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 33. § (1) bekezdésében biztosított
jogkörében eljárva elrendeli a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény
(a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet címrendjének a 36. Kiemelt
beruházási igények előkészítési és tervezési feladatai címmel és az 1. mellékletben meghatározott alcímekkel
történő kiegészítését;
Felelős:
pénzügyminiszter
Határidő:
azonnal
2. az Áht. 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 1 070 570 000 forint egyszeri átcsoportosítását
rendeli el a Kvtv. 1. melléklet XLVII. Gazdaságvédelmi Alap fejezet, 1. Gazdaságvédelmi programok cím terhére,
a Kvtv. 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 36. Kiemelt beruházási igények előkészítési és
tervezési feladatai cím, 1. melléklet szerinti alcímei javára, az ott megjelölt célokra, a 2. melléklet szerint;
Felelős:
pénzügyminiszter
belügyminiszter
Határidő:
azonnal
3. a Kvtv. 79. §-ában biztosított jogkörében eljárva jóváhagyja a Gazdaságvédelmi programok cím előirányzatának
a 2. pont szerinti átcsoportosítás alapján az eredeti előirányzaton felül – az eddig jóváhagyott összegen túl további –
1 070 570 000 forinttal történő túlteljesülését;
4. egyetért azzal, hogy a belügyminiszter a 2. pont szerint átcsoportosított előirányzat terhére, az 1. melléklet
szerinti támogatási célra, külön pályázat és kérelem benyújtása nélkül, az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 101/A. §-a hatálya alá tartozó vissza nem térítendő egyedi
támogatást nyújtson az érintett önkormányzatok részére, támogatási előlegként a támogatás felhasználásának és
elszámolásának részletes feltételeit meghatározó támogatói okirat alapján;
5. egyetért azzal, hogy a belügyminiszter a 4. pont szerinti egyedi költségvetési támogatást a támogatói okirat
kiadását követően folyósítsa a kedvezményezett települési önkormányzatok számára.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet az 1711/2020. (X. 30.) Korm. határozathoz
Sorszám

Alcím név

Támogatási összeg
(forint)

Támogatási cél

1.

Füzesabony Város Önkormányzata
településfejlesztési feladatainak támogatása

80 000 000

városfejlesztési feladatok
előkészítése, tervezése

2.

Keszthely Város Önkormányzata
településfejlesztési feladatainak támogatása

400 000 000

városfejlesztési komplex program
előkészítése, tervezése

3.

Mátészalka Város Önkormányzata
településfejlesztési feladatainak támogatása

300 000 000

főtér rekonstrukció, új városháza
építésének előkészítése, tervezése

4.

Monor Város Önkormányzata óvodai
feladatainak támogatása

60 000 000

óvodafejlesztés előkészítése,
tervezése ingatlanvásárlással

5.

Pilis Város Önkormányzata óvodai
feladatainak támogatása

75 570 000

óvodafejlesztés előkészítése,
tervezése

6.

Sárszentmihály Községi Önkormányzata
óvodai feladatainak támogatása

30 000 000

óvodafejlesztés előkészítése,
tervezése

7.

Tamási Város Önkormányzata oktatási
feladatainak támogatása

125 000 000

iskolabővítés, -felújítás
előkészítése, tervezése

IX. Helyi önkormányzatok támogatásai
XLVII. Gazdaságvédelmi Alap
ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
Költségvetési év: 2020.
Államháztartási
egyedi
azonosító

Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet
szám szám szám cím cím
előir.
név
csop. szám szám
szám
IX.

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

forintban
A módosítás jogcíme

KIADÁSOK
Kiemelt előirányzat
neve

Helyi önkormányzatok támogatásai
Kiemelt beruházási igények előkészítési és tervezési feladatai
Füzesabony Város Önkormányzata településfejlesztési feladatainak támogatása
K8
Egyéb felhalmozási célú kiadások
389773
2
Keszthely Város Önkormányzata településfejlesztési feladatainak támogatása
K8
Egyéb felhalmozási célú kiadások
389784
3
Mátészalka Város Önkormányzata településfejlesztési feladatainak támogatása
K8
Egyéb felhalmozási célú kiadások
389795
4
Monor Város Önkormányzata óvodai feladatainak támogatása
K8
Egyéb felhalmozási célú kiadások
389806
5
Pilis Város Önkormányzata óvodai feladatainak támogatása
K8
Egyéb felhalmozási célú kiadások
389817
6
Sárszentmihály Községi Önkormányzata óvodai feladatainak támogatása
K8
Egyéb felhalmozási célú kiadások
389828
7
Tamási Város Önkormányzata oktatási feladatainak támogatása
K8
Egyéb felhalmozási célú kiadások
XLVII.
Gazdaságvédelmi Alap
385484
1
Gazdaságvédelmi programok
K5
Egyéb működési célú kiadások
Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
389839
389762

36

1

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

80 000 000
400 000 000
300 000 000
60 000 000
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2. melléklet az 1711/2020. (X. 30.) Korm. határozathoz

75 570 000
30 000 000
125 000 000
-1 070 570 000
forintban

Államháztartási
egyedi
azonosító

Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet
szám szám szám cím cím
előir.
név
csop. szám szám
szám

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

A módosítás jogcíme

BEVÉTEL
Kiemelt előirányzat
neve

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
forintban
Államháztartási
egyedi
azonosító

Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet
szám szám szám cím cím
előir.
név
csop. szám szám
szám

A módosítás jogcíme

TÁMOGATÁS
Kiemelt előirányzat
neve

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra
Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki
Magyar Államkincstár 1 példány

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)
időarányos
teljesítésarányos
egyéb: azonnal

Összesen

I.n.év
1 070 570 000

II. n.év

III.n.év

IV.n.év
1 070 570 000

* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.
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A Kormány 1712/2020. (X. 30.) Korm. határozata
egyes egyházi ingatlanok fejlesztésének támogatásáról
A Kormány
1. egyetért az 1. mellékletben meghatározott egyházi jogi személyek infrastrukturális fejlesztéseinek támogatásával,
az ott meghatározottak szerint;
2. felhívja a pénzügyminisztert, hogy a miniszterelnök általános helyettese bevonásával gondoskodjon a 2020. évre
az 1. mellékletben meghatározott fejlesztési feladatok megvalósítása érdekében 11 721 740 754 forint többletforrás
rendelkezésre állásáról a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 1. melléklet
XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 30. Egyházi célú
központi költségvetési hozzájárulások jogcímcsoport, 7. Egyházi épített örökség védelme és egyéb beruházások
jogcím javára;
Felelős:
pénzügyminiszter
a miniszterelnök általános helyettese
Határidő:
azonnal
3. felhívja a pénzügyminisztert, hogy a miniszterelnök általános helyettese bevonásával gondoskodjon a 2020. évre
az 1. mellékletben meghatározott fejlesztési feladatok megvalósítása érdekében 7 727 428 200 forint többletforrás
rendelkezésre állásáról a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 1. melléklet
XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 30. Egyházi célú
központi költségvetési hozzájárulások jogcímcsoport, 28. Egyházi közfeladatellátási és közösségi célú beruházások
támogatása jogcím javára;
Felelős:
pénzügyminiszter
a miniszterelnök általános helyettese
Határidő:
azonnal
4. felhívja a miniszterelnök általános helyettesét, hogy az 1. pontban foglalt cél megvalósítása érdekében, a 2. és
3. pontban meghatározott forrás terhére összesen 19 439 449 230 forint támogatási összegben adjon ki támogatói
okiratot az 1. mellékletben meghatározott kedvezményezettek részére, az ott meghatározott összegben.
Felelős:
a miniszterelnök általános helyettese
Határidő:
a forrás rendelkezésre állását követően azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet az 1712/2020. (X. 30.) Korm. határozathoz
Sor-

Település

szám

Kedvezményezett

Támogatás célja

Támogatás összege
a 2020. évre (forintban)

Kőszeg

Szombathelyi
Egyházmegye

kőszegi római katolikus
egyházi épületek felújítása

Hajdúszoboszló

Római Katolikus
Plébánia
Hajdúszoboszló

hajdúszoboszlói Szent László
római katolikus templom
felújítása

68 465 700

3.

Lakitelek

Lakiteleki Római
Katolikus Plébánia

lakiteleki római katolikus
templom, plébánia, közösségi
ház és vendégház felújítása

93 000 000

4.

Szentmártonkáta

Római Katolikus
Egyházközség
Szentmártonkáta

szentmártonkátai római
katolikus temető fejlesztése

5.

Tóalmás

Római Katolikus
Egyházközség Tóalmás

tóalmási római katolikus
ravatalozó felújítása

29 855 809

6.

Farmos

Római Katolikus
Egyházközség Farmos

farmosi római katolikus
ravatalozó építése

15 056 147

1.

2.

6 105 075 947

8 001 000
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tápiószentmártoni római
katolikus templom- és
parókiafelújítás

50 000 000

99 949 000

7.

Tápiószentmárton

Római Katolikus
Plébánia
Tápiószentmárton

8.

Tura

Római Katolikus
Egyházközség Tura

turai római katolikus templom
felújítása

9.

Vác

Váci Egyházmegye

váci római katolikus egyházi
épületek fejlesztése

4 000 000 000

Mosonmagyaróvár

Piarista Gimnázium,
Általános Iskola
és Óvoda,
Mosonmagyaróvár

mosonmagyaróvári Piarista
Gimnázium, Általános Iskola
és Óvoda fejlesztésének
további támogatása

956 000 000

Gyula

Szeged-Csanádi
Egyházmegye

Gyulai Római Katolikus
gimnázium, Általános
Iskola, Óvoda és Kollégium
Intézmény fejlesztése

927 354 000

400 000 000

10.

11.

12.

Soroksár

Esztergom–Budapesti
Főegyházmegye

soroksár-újtelepi Fatimai
Szűzanya tiszteletére
épült Szent István Király
Plébániatemplom
zarándokházának további
építése

13.

Bánhorváti

Bánfalvai Református
Egyházközség

bánfalvai református
templom felújítása

150 000 000

14.

Bánhorváti

Bánhorváti Református
Egyházközség

bánhorváti Árpád-kori
református templom felújítása

150 000 000

15.

Mosonmagyaróvár

Mosonmagyaróvári
Református
Egyházközség

reformátustemplom-bővítés
IV. ütemének támogatása
Mosonmagyaróváron

113 597 010

16.

Zsadány

Zsadányi Református
Egyházközség

Zsadányi Református
Általános Iskola bővítése és
fejlesztése

650 000 000

17.

Gárdony

Gárdonyi Református
Egyházközség

gárdonyi Életfácska
Református Óvoda bővítése

175 641 491

18.

Gyula

Gyulai Református
Egyházközség

gyulai Magvető Református
Általános Iskola és Óvoda
fejlesztése

2 014 570 926

19.

Sarkad

Sarkad-Belvárosi
Református
Egyházközség

sarkad-belvárosi református
templom felújítása

200 482 200

20.

Körösújfalu

Vésztői Református
Egyházközség

református templom építése
Körösújfaluban

152 400 000

21.

Bükkzsérc

Egri Főegyházmegye

bükkzsérci római katolikus
templom lábazatfelújítása

30 000 000

22.

Cserépváralja

Egri Főegyházmegye

cserápváraljai római katolikus
templom felújítása

50 000 000

Egri Főegyházmegye

körömi Szent II. János Pál
Katolikus Általános Iskola új
épületének és tornatermének
építése, berendezése,
meglévő épületének felújítása

3 000 000 000

23.

Köröm
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A Kormány 1713/2020. (X. 30.) Korm. határozata
a Gomba településen lévő református iskola fejlesztéshez szükséges forrás biztosításáról
A Kormány
1. egyetért a gombai Fáy András Református Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola fejlesztésének
megvalósításával (a továbbiakban: Beruházás);
2. egyetért azzal, hogy a Beruházás előkészítése és megvalósítása a Gombai Református Egyházközség mint egyházi
jogi személy infrastrukturális fejlesztéseinek keretében valósuljon meg;
3. felhívja a pénzügyminisztert, hogy a miniszterelnök általános helyettese bevonásával gondoskodjon a Beruházás
előkészítése érdekében 140 017 500 forint forrás rendelkezésre állásáról a Magyarország 2020. évi központi
költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű
előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 30. Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások jogcímcsoport,
28. Egyházi közfeladatellátási és közösségi célú beruházások támogatása jogcím javára;
Felelős:
pénzügyminiszter
a miniszterelnök általános helyettese
Határidő:
azonnal
4. felhívja a miniszterelnök általános helyettesét, hogy az 1. pontban foglalt cél megvalósítása érdekében, a 3. pont
szerinti forrás terhére és összegben adjon ki támogatói okiratot a kedvezményezett Gombai Református
Egyházközség részére;
5. felhívja a miniszterelnök általános helyettesét, hogy a 3. pont szerinti előkészítési fázis eredménye alapján készítsen
előterjesztést a Kormány részére a Beruházás megvalósításáról, a kivitelezéshez kapcsolódó kötelezettségvállalási
összeg és a kifizetések ütemezésének bemutatásával.
Felelős:
a miniszterelnök általános helyettese
Határidő:
az előkészítési fázis lezárultát követő 30 napon belül
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1714/2020. (X. 30.) Korm. határozata
Kulcs település turisztikai fejlesztéseinek támogatásáról
A Kormány
1. egyetért a kulcsi hajóállomás és vendégház, valamint környezete aktív vízi turisztikai központtá fejlesztésére
irányuló beruházásnak (a továbbiakban: Beruházás) a Kulcsi Községi Önkormányzat (a továbbiakban:
Önkormányzat) kizárólagos tulajdonában álló, a Kulcs 2655 helyrajzi számú ingatlanon történő megvalósításával;
2. egyetért azzal, hogy a Beruházást összesen 100 050 000 forint összegű költségvetési támogatásból
az Önkormányzat valósítja meg;
3. felhívja a pénzügyminisztert, hogy – a miniszterelnök kabinetfőnöke bevonásával – gondoskodjon a Beruházás
2020. évi finanszírozása érdekében legfeljebb 2 541 270 forint rendelkezésre állásáról a Magyarország 2020. évi
központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 1. melléklet XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda fejezet,
20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 11. Turisztikai fejlesztési célelőirányzat
jogcímcsoport javára;
Felelős:
pénzügyminiszter
a miniszterelnök kabinetfőnöke
Határidő:
azonnal
4. felhívja a pénzügyminisztert, hogy – a miniszterelnök kabinetfőnöke bevonásával – gondoskodjon a Beruházás
megvalósulása érdekében
a)
a 2021. költségvetési évre vonatkozóan legfeljebb 94 967 460 forint rendelkezésre állásáról a Magyarország
2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 1. melléklet XLVII. Gazdaságvédelmi Alap
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fejezet, 2. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 9. Gazdaságvédelmet szolgáló miniszterelnöki kabineti fejezeti
kezelésű előirányzatok alcím, 1. Turisztikai fejlesztési célelőirányzat jogcímcsoport javára;
Felelős:
pénzügyminiszter
a miniszterelnök kabinetfőnöke
Határidő:
a felmerülés ütemében
b)
a 2022. költségvetési évre vonatkozóan legfeljebb 2 541 270 forint rendelkezésre állásáról a 2022. évi
központi költségvetés Turisztikai fejlesztési célelőirányzattal azonos célú előirányzata javára;
Felelős:
pénzügyminiszter
a miniszterelnök kabinetfőnöke
Határidő:
a 2022. évi központi költségvetés tervezése során
5. felhívja a miniszterelnök kabinetfőnökét, hogy a Beruházás megvalósítása érdekében, a Magyar Turisztikai
Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Ügynökség) – mint a Turisztikai fejlesztési
célelőirányzat kezelő szerve – útján – a továbbtámogatás lehetőségének biztosítása mellett – tegye meg
a szükséges intézkedéseket a támogatási jogviszony létrehozása érdekében;
Felelős:
a miniszterelnök kabinetfőnöke
Határidő:
a forrás rendelkezésre állását követően azonnal
6. az 5. pont szerinti támogatási jogviszony tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 36. §
(4c) bekezdés a) pontjában biztosított jogkörében eljárva engedélyezi a miniszterelnök kabinetfőnöke számára,
hogy a Turisztikai fejlesztési célelőirányzaton vagy azzal azonos célú előirányzaton – a más kormányhatározatokban
vállalt éven túli kötelezettségeken felül – az Ügynökség által – a 2021–2022. költségvetési évek tekintetében
évenként legfeljebb az alábbi összegek mértékéig éven túli kötelezettséget vállaljon:
a)
a 2021. évben 94 967 460 forint,
b)
a 2022. évben 2 541 270 forint.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1715/2020. (X. 30.) Korm. határozata
a Majki Kamalduli Remeteség műemléki rekonstrukciójának és turisztikai célú felhasználásának
támogatásáról
A Kormány
1. egyetért a Majki Kamalduli Remeteség műemléki rekonstrukciójával és turisztikai célú felhasználásával
(a továbbiakban: Beruházás);
2. felhívja a pénzügyminisztert, hogy – a Miniszterelnökséget vezető miniszter bevonásával – a Beruházás
megvalósítása érdekében gondoskodjon a 2020. évben 980 000 000 forint forrás biztosításáról a Magyarország
2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet,
30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 57. Kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb
feladatok ellátásának támogatása gazdasági társaságok részére jogcím, 7. Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési
Nonprofit Kft. kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatai ellátásának támogatása jogcímcsoport javára.
Felelős:
pénzügyminiszter
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

7476

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2020. évi 234. szám

A Kormány 1716/2020. (X. 30.) Korm. határozata
a Mélykúti Kulturális és Sportközpont kialakításának előkészítésével kapcsolatos feladatok finanszírozásáról
A Kormány
1. egyetért a Mélykúti Kulturális és Sportközpontnak (a továbbiakban: Beruházás) az ingatlan-nyilvántartás szerint
Mélykút belterület 57/7 helyrajzi számú ingatlanon történő megvalósításával;
2. felhívja a pénzügyminisztert, hogy az emberi erőforrások minisztere bevonásával gondoskodjon a Beruházás
előkészítése érdekében 91 045 000 forint biztosításáról a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló
2019. évi LXXI. törvény 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok
cím, 24. Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése alcím, 40. Egyedi sportlétesítmény-fejlesztések támogatása
jogcímcsoport javára;
Felelős:
pénzügyminiszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
azonnal
3. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy hogy a 2. pont alapján biztosított forrás terhére adjon ki Mélykút
Város Önkormányzata részére az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.)
Korm. rendelet 101/A. §-a alapján támogatói okiratot 91 000 000 forint összegben, elszámolási kötelezettség, a fel
nem használt támogatási összeg tekintetében visszafizetési kötelezettség rögzítésével;
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
a 2. pont szerinti forrás rendelkezésre állását követő 45 napon belül
4. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy a Beruházás megvalósítása érdekében készítsen előterjesztést
a Beruházás megvalósításáról, a megvalósításhoz szükséges központi költségvetési forrás bemutatásával.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2021. január 31.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1717/2020. (X. 30.) Korm. határozata
Nyíradony városban új tűzoltólaktanya létrehozásának támogatásáról
A Kormány
1. egyetért a nyíradonyi tűzoltólaktanya építésének megvalósításával (a továbbiakban: Beruházás) és azzal,
hogy a Beruházáshoz 315 000 000 forint központi költségvetési támogatás kerüljön biztosításra;
2. egyetért azzal, hogy a Beruházás előkészítését és megvalósítását a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
hajtsa végre;
3. felhívja a pénzügyminisztert, hogy a Beruházás tervezési feladataihoz gondoskodjon 15 000 000 forint
biztosításáról a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 1. melléklet
XIV. Belügyminisztérium fejezet, 12. BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság cím javára;
Felelős:
pénzügyminiszter
Határidő:
azonnal
4. felhívja a pénzügyminisztert, hogy a Beruházás megvalósítása érdekében gondoskodjon 150 000 000 forint
biztosításáról a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 1. melléklet
XIV. Belügyminisztérium fejezet, 12. BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság cím javára;
Felelős:
pénzügyminiszter
Határidő:
a 2021. évi költségvetés végrehajtása során, a felmerülés ütemében
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5. felhívja a pénzügyminisztert, hogy a belügyminiszter bevonásával, a Beruházás megvalósítása érdekében
gondoskodjon a 2022. évben 150 000 000 forint biztosításáról a központi költségvetés XIV. Belügyminisztérium
fejezet, 12. BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság cím javára.
Felelős:
pénzügyminiszter
belügyminiszter
Határidő:
a 2022. évi költségvetés tervezése során
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1718/2020. (X. 30.) Korm. határozata
a szántódpusztai majorsági épületek turisztikai fejlesztésének támogatásáról
A Kormány
1. egyetért a szántódpusztai majorsági épületek fejlesztésével (a továbbiakban: Beruházás);
2. egyetért azzal, hogy a Beruházást összesen 290 145 000 forint összegű költségvetési támogatásból a Helikon
Kastélymúzeum Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság valósítsa meg;
3. felhívja a pénzügyminisztert, hogy – a miniszterelnök kabinetfőnöke bevonásával – gondoskodjon a Beruházás
megvalósítása érdekében 290 145 000 forint rendelkezésre állásáról a Magyarország 2020. évi központi
költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 1. melléklet XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda fejezet, 20. Fejezeti
kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 11. Turisztikai fejlesztési célelőirányzat jogcímcsoport javára;
Felelős:
pénzügyminiszter
a miniszterelnök kabinetfőnöke
Határidő:
azonnal
4. felhívja a miniszterelnök kabinetfőnökét, hogy a Beruházás megvalósítása érdekében a Magyar Turisztikai
Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság – mint a Turisztikai fejlesztési célelőirányzat kezelő szerve –
útján, a továbbtámogatás lehetőségének biztosítása mellett, tegye meg a szükséges intézkedéseket a támogatási
jogviszony létrehozása érdekében.
Felelős:
a miniszterelnök kabinetfőnöke
Határidő:
a forrás rendelkezésre állását követően azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1719/2020. (X. 30.) Korm. határozata
a Tisza-tó vízminőségének javítása érdekében szükséges eszközök beszerzésének támogatásáról
A Kormány
1. egyetért a Tisza-tó vízminőségének javítása érdekében szükséges eszközbeszerzéssel (a továbbiakban: Beszerzés);
2. felhívja a pénzügyminisztert, hogy a belügyminiszter bevonásával gondoskodjon a Beszerzés megvalósításához
2021. évben szükséges legfeljebb 690 000 000 forint forrás biztosításáról a Magyarország 2021. évi központi
költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 1. melléklet XIV. Belügyminisztérium fejezet javára.
Felelős:
pénzügyminiszter
belügyminiszter
Határidő:
a 2021. évi központi költségvetés végrehajtása során, a felmerülés ütemében
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 1720/2020. (X. 30.) Korm. határozata
a zsámbéki Premontrei Templom és Kolostor rekonstrukciójának támogatásáról
A Kormány
1. egyetért azzal, hogy a kulturális turizmus részarányának növelését a zsámbéki Premontrei Templom és Kolostor
fejlesztése (a továbbiakban: fejlesztés) nagymértékben segíti, ezért támogatja a templom fejlesztéseinek
előkészítését;
2. egyetért azzal, hogy a fejlesztés előkészítését 300 150 000 forint összegű költségvetési támogatásból Zsámbék Város
Önkormányzata valósítja meg;
3. felhívja a pénzügyminisztert, hogy – a miniszterelnök kabinetfőnöke bevonásával – gondoskodjon a Magyarország
2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 1. melléklet XLVII. Gazdaságvédelmi Alap fejezet,
2. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 9. Gazdaságvédelmet szolgáló miniszterelnöki kabineti fejezeti kezelésű
előirányzatok alcím, 1. Turisztikai fejlesztési célelőirányzat jogcímcsoport javára a fejlesztés előkészítéséhez
szükséges 160 080 000 forint többletforrás rendelkezésre állásáról;
Felelős:
pénzügyminiszter
a miniszterelnök kabinetfőnöke
Határidő:
a 2021. évi központi költségvetés végrehajtása során, a felmerülés ütemében
4. felhívja a pénzügyminisztert, hogy – a miniszterelnök kabinetfőnöke bevonásával – gondoskodjon a fejlesztés
előkészítéséhez szükséges 140 070 000 forint rendelkezésre állásáról a 2022. évi központi költségvetés Turisztikai
fejlesztési célelőirányzattal azonos célú előirányzata javára;
Felelős:
pénzügyminiszter
a miniszterelnök kabinetfőnöke
Határidő:
a 2022. évi központi költségvetés tervezése során
5. felhívja a miniszterelnök kabinetfőnökét, hogy gondoskodjon a fejlesztés megvalósítása érdekében a Magyar
Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Ügynökség) – mint a Turisztikai
fejlesztési célelőirányzat kezelő szerve – útján támogatási jogviszony létrehozásáról;
Felelős:
a miniszterelnök kabinetfőnöke
Határidő:
a forrás rendelkezésre állását követően azonnal
6. az 5. pont szerinti támogatási jogviszony tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 36. §
(4c) bekezdés a) pontjában biztosított jogkörében eljárva engedélyezi a miniszterelnök kabinetfőnöke számára,
hogy a Turisztikai fejlesztési célelőirányzaton vagy azzal azonos célú előirányzaton – a más kormányhatározatok
alapján vállalt éven túli kötelezettségeken felül – az Ügynökség által a 2021–2022. költségvetési évek tekintetében
évenként legfeljebb az alábbi összegek mértékéig éven túli kötelezettséget vállaljon:
a)
a 2021. évben 160 080 000 forint,
b)
a 2022. évben 140 070 000 forint,
7. felhívja a miniszterelnök kabinetfőnökét, hogy az Ügynökség bevonásával, az előkészítési dokumentáció alapján,
a megvalósítás finanszírozása érdekében készítsen előterjesztést a Kormány számára.
Felelős:
a miniszterelnök kabinetfőnöke
Határidő:
2022. december 31.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 1721/2020. (X. 30.) Korm. határozata
a vértesszőlősi régészeti bemutatóhely fejlesztése érdekében látogatóközpont kialakításának
támogatásáról
A Kormány
1. egyetért a Vértesszőlősi előembertelep látogatóközpont kialakításával (a továbbiakban: Beruházás), ennek
érdekében egyetért a Beruházás előkészítésével;
2. a Beruházás előkészítésének kormányzati felelőseként az emberi erőforrások miniszterét jelöli ki;
3. egyetért azzal, hogy a Beruházás előkészítője és megvalósítója az emberi erőforrások minisztere együttműködésével
és szakmai felügyeletével a Magyar Nemzeti Múzeum legyen;
4. felhívja a pénzügyminisztert, hogy – az emberi erőforrások minisztere bevonásával – a Beruházás előkészítése
érdekében gondoskodjon a 2021. évben 450 000 000 forint biztosításáról a Magyarország 2021. évi központi
költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet,
11. Közgyűjtemények cím javára, a Magyar Nemzeti Múzeum részére;
Felelős:
pénzügyminiszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2021. január 15.
5. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy a Beruházás megvalósítására lefolytatott feltételes közbeszerzési
eljárás eredménye alapján készítsen előterjesztést a Kormány részére a Beruházás megvalósításáról, a kivitelezéshez
kapcsolódó kötelezettségvállalási összeg és a kifizetések ütemezésének, valamint a beruházás során létrejövő
vagyonelemek tulajdonviszonyainak és vagyonkezelőjére vonatkozó javaslatának bemutatásával.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
a feltételes közbeszerzési eljárás lezárását követően azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1722/2020. (X. 30.) Korm. határozata
a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zárkörűen Működő Részvénytársaság tőkeemelésével
összefüggő egyes intézkedésekről
A Kormány
1. egyetért azzal, hogy a Budapest X. kerület belterület 38303/51 helyrajzi számú ingatlan (a továbbiakban: Ingatlan)
tulajdonjogának adásvétel útján történő, a Pro-M Professzionális Mobilrádió Zártkörűen Működő Részvénytársaság
(székhely: 1107 Budapest, Száva u. 3–5., adószám: 13619244-2-51, cégjegyzékszám: 01-10-04543, a továbbiakban:
Pro-M Zrt.) általi megszerzéséhez szükséges 1 451 000 000 forint a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató
Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1081 Budapest, Csokonai u. 3., adószám: 10585560-2-44,
cégjegyzékszám: 01-10-041633, a továbbiakban: NISZ Zrt.) mint a Pro-M Zrt. tulajdonosa részére a tulajdonosi
jogokat gyakorló által végrehajtott tőkeemelés útján kerüljön biztosításra;
2. felhívja a – NISZ Zrt. feletti tulajdonosi jogokat gyakorló – belügyminisztert, hogy az 1. pont szerinti tőkeemelés
végrehajtásával összefüggésben tegye meg a szükséges intézkedéseket;
Felelős:
belügyminiszter
Határidő:
a 3. pont szerinti forrás rendelkezésre állását követően azonnal
3. felhívja a pénzügyminisztert, hogy gondoskodjon az 1. pont szerinti tőkeemeléshez szükséges 1 451 000 000 forint
rendelkezésre állásáról a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 1. melléklet
XIV. Belügyminisztérium fejezet javára;
Felelős:
pénzügyminiszter
Határidő:
azonnal
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4. visszavonja a XIV. Belügyminisztérium fejezet 2019. évi egyes forrásigényeinek biztosításáról szóló 1301/2019.
(V. 27.) Korm. határozat 2. és 9. pontját.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1723/2020. (X. 30.) Korm. határozata
az EFOP-2.2.0-16-2020-00009 azonosító számú („Új Nemzeti Biztonsági Laboratórium fejlesztése” című)
kiemelt projekt keretösszegének növeléséről, valamint az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program
éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat módosításáról
1. A Kormány a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások
felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva egyetért az EFOP-2.2.0-16-2020-00009 azonosító számú, „Új Nemzeti Biztonsági
Laboratórium fejlesztése” című kiemelt projekt támogatásának az 1. melléklet szerinti növelése érdekében
az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016. (II. 9.)
Korm. határozat 4. pont szerinti módosításával.
2. A Kormány felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy
a)
az innovációért és technológiáért felelős miniszter bevonásával vizsgálja meg az 1. pontban meghatározott
összeg elszámolhatóságát a REACT EU keret terhére,
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:
2020. november 30.
b)
amennyiben az elszámolási szabályok lehetővé teszik, gondoskodjon az 1. pontban meghatározott cél
megvalósításához szükséges forrásnak a REACT EU keret terhére történő biztosításáról.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
a REACT EU forrás felhasználására irányuló uniós rendelet hatálybalépését követően az Emberi
Erőforrás Fejlesztési Operatív Program módosítás Európai Bizottsághoz történő benyújtását
követően azonnal
3. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
4. Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016. (II. 9.)
Korm. határozat
a)
1. pont e) alpontjában az „55,73” szövegrész helyébe az „57,66” szöveg,
b)
1. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat C:8 mezőjében a „64,94 (ebből indikatív önerő: 2,65)” szövegrész
helyébe a „71,39 (ebből indikatív önerő: 4,58)” szöveg,
c)
2. mellékletében foglalt táblázat D:37 mezőjében a „3,85” szövegrész helyébe a „8,37” szöveg,
d)
2. mellékletében foglalt táblázat E:37 mezőjében az „1,65” szövegrész helyébe a „3,59” szöveg
lép.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A

B

C

Hatályos Éves Fejlesztési

Támogatási
1.

kérelem azonosító

Projekt megnevezése

Kedvezményezett neve

száma

2.

EFOP-2.2.0-162020-00009

D

Új Nemzeti
Biztonsági
Laboratórium
fejlesztése

Nemzeti
Népegészségügyi
Központ

E

F

Az Emberi Erőforrás

EFOP-előirányzat hazai

Operatív Program

társfinanszírozáson

Keretben rendelkezésre

(a továbbiakban: EFOP)

felüli felhasználásával

álló forrás

2. prioritás terhére történő

megtérítendő indikatív

(forint)

többletforrás legfeljebb

önerő

(forint)

(forint)

5 500 000 000

4 514 162 300

1 934 640 985

G

H

Támogatási
kérelem megnövelt
összköltsége

Tervezett projekt rövid bemutatása

legfeljebb
(forint)

A projekt célja egy olyan
járványügyi céllal épülő,
speciális, a magas megbetegítő
képességű kórokozókkal történő
munkavégzéshez helyszínt biztosító,
ún. BSL-3 és BSL-4 laboratórium
kialakítása, ahol széles körű
11 948 803 285
diagnosztikai és kutatási/innovációs
kapacitás érhető el.
A fejlesztés lehetővé teszi
a mikrobiológiai laboratóriumi
tevékenységek legmagasabb
színvonalú körülményének,
felszereltségének biztosítását.
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1. melléklet az 1723/2020. (X. 30.) Korm. határozathoz
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A Kormány 1724/2020. (X. 30.) Korm. határozata
a könnyűzene- és fesztiválipar működéséhez szükséges szakmai fejlesztésekről szóló
1482/2020. (VIII. 7.) Korm. határozat módosításáról
A könnyűzene- és fesztiválipar működéséhez szükséges szakmai fejlesztésekről szóló 1482/2020. (VIII. 7.)
Korm. határozat a következő 5. ponttal egészül ki:
(A Kormány)
„5. egyetért azzal, hogy a koronavírus által a turisztikai iparágban okozott károk enyhítése érdekében a Magyar
Turisztikai Ügynökség a 4. pont a) alpontja alapján biztosított forrást belföldi turisztikai forgalomélénkítő
marketingtevékenység támogatására is felhasználja.”
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1725/2020. (X. 30.) Korm. határozata
az egészségügyi szolgáltatók központosított közbeszerzéseivel kapcsolatos egyes döntésekről
A Kormány az egészségügyi ellátórendszer hatékonyságának növelése, a fenntartható működés elérése és az adósságok
újratermelődésének megakadályozása érdekében
1. egyetért azzal, hogy az állami fenntartású fekvőbeteg szakellátást nyújtó intézmények egyes beszerzéseinek
központosításával, illetve a már jelenleg is központosított rendszerben történő beszerzések rendjének átalakításával
az egészségügyi beszerzések koordinált, költséghatékony, tervezhető és átlátható módon kerüljenek lebonyolításra;
2. egyetért azzal, hogy az 1. pont szerinti cél megvalósulása érdekében az állami fenntartású fekvőbeteg szakellátást
nyújtó intézmények beszerzéseinek lebonyolítását a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (a továbbiakban: KEF)
végezze, az érintett intézmények igényei alapján;
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
pénzügyminiszter
Határidő:
2021. január 1.
3. egyetért azzal, hogy a 2. pont szerinti beszerzési igények összesítését és kontrollját a fenntartói joggyakorló által
kijelölt szerv végezze el és továbbítsa a KEF részére;
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
innovációért és technológiáért felelős miniszter
honvédelmi miniszter
pénzügyminiszter
Határidő:
2021. január 1.
4. egyetért azzal, hogy a fekvőbeteg szakellátást nyújtó intézmények részére történő gyógyszer-, orvostechnikai
eszköz és fertőtlenítőszer beszerzések országos központosított rendszeréről szóló 46/2012. (III. 28.) Korm. rendelet
2. § 3. pontja szerinti központi beszerző szervezetként – az Állami Egészségügyi Ellátó Központ (a továbbiakban:
ÁEEK) helyett – a KEF kerüljön kijelölésre azzal, hogy a központosított közbeszerzési rendszerbe a csatlakozásra nem
kötelezett egészségügyi szolgáltatók is beléphetnek;
Felelős:
pénzügyminiszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2021. január 1.
5. egyetért azzal, hogy az ÁEEK tulajdonosi joggyakorlása alól az Egészségügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő
Részvénytársaság a KEF tulajdonosi joggyakorlásába kerüljön;
Felelős:
pénzügyminiszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2020. november 1.
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6. felhívja az emberi erőforrások miniszterét és a pénzügyminisztert, hogy gondoskodjanak a 2., a 3. és a 4. pontban
foglalt feladatokkal összefüggésben szükséges intézkedésekről;
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
pénzügyminiszter
Határidő:
2021. január 1.
7. felhívja az emberi erőforrások miniszterét és a pénzügyminisztert, hogy a nemzeti vagyon kezeléséért felelős
tárca nélküli miniszter bevonásával gondoskodjanak az 5. pontban foglalt feladatokkal összefüggésben szükséges
intézkedésekről;
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
pénzügyminiszter
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő:
azonnal
8. felhívja az emberi erőforrások miniszterét és a pénzügyminisztert, hogy fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosítás
útján gondoskodjanak
a)
a 2. és a 4. pontban foglaltakkal, valamint
b)
az 5. pontban foglalttal
összefüggő feladatellátás forrásának a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi
XC. törvény 1. melléklet XV. Pénzügyminisztérium fejezet, 5. Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság címen történő
rendelkezésre állásáról;
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
pénzügyminiszter
Határidő:
az a) alpont tekintetében 2021. január 31.
a b) alpont tekintetében 2020. november 30.
9. felhívja az emberi erőforrások miniszterét és a pénzügyminisztert, hogy az ÁEEK és a KEF útján gondoskodjanak
az ÁEEK által a 4. pontban foglalt központosított közbeszerzések vonatkozásában kötött keretmegállapodások vagy
más keret jellegű szerződések KEF részére történő átadás-átvételéről;
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
pénzügyminiszter
Határidő:
2021. január 1.
10. felhívja a pénzügyminisztert, hogy az emberi erőforrások minisztere és a belügyminiszter bevonásával
az egészségügyben felhasznált termékek vonatkozásában – az egészségügyi ellátásbiztonság javítása érdekében –
vizsgálja meg a hatékony készletgazdálkodás kialakításának lehetőségeit, és a vizsgálat eredményeként tegyen
javaslatot a központosított egészségügyi logisztikai tevékenység feltételrendszerének kialakítására.
Felelős:
pénzügyminiszter
emberi erőforrások minisztere
belügyminiszter
Határidő:
2021. március 1.
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A Magyar Közlönyt az Igazságügyi Minisztérium szerkeszti.
A szerkesztésért felelős: dr. Salgó László Péter.
A szerkesztőség címe: Budapest V., Kossuth tér 4.
A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://www.magyarkozlony.hu
honlapon érhető el.
A Magyar Közlöny oldalhű másolatát papíron kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Felelős kiadó: Németh Balázs ügyvezető.

