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A Magyar Nemzeti Bank elnökének rendeletei,
valamint az önálló szabályozó szerv vezetőjének
rendeletei

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnökének 9/2018. (IX. 28.) MEKH rendelete
a rendszeres adatszolgáltatásra kötelezettek által szolgáltatandó adatok köréről, a teljesítés módjára
vonatkozó követelményekről, valamint az adatszolgáltatási kötelezettség határidejéről, továbbá
a rendkívüli adatszolgáltatással kapcsolatos rendelkezésekről, valamint a földgáz
rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak meghatározásának keretszabályairól szóló
8/2016. (X. 13.) MEKH rendelet, a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak, valamint a csatlakozási
díjak alkalmazásának szabályairól szóló 11/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet és a földgáz rendszerhasználati
díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak mértékéről szóló 13/2016. (XII. 20.) MEKH rendelet módosításáról
szóló 7/2017. (VII. 13.) MEKH rendelet eltérő szöveggel történő hatálybaléptetéséről szóló
11/2017. (VIII. 25.) MEKH rendelet módosításáról
A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (5) bekezdés 4. pontjában, a földgázellátásról szóló 2008. évi
XL. törvény 133/A. § 11. pontjában, továbbá a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 60. § (5) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény 12. § i) pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:
1. §

(1) A rendszeres adatszolgáltatásra kötelezettek által szolgáltatandó adatok köréről, a teljesítés módjára vonatkozó
követelményekről, valamint az adatszolgáltatási kötelezettség határidejéről, továbbá a rendkívüli adatszolgáltatással
kapcsolatos rendelkezésekről, valamint a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak
meghatározásának keretszabályairól szóló 8/2016. (X. 13.) MEKH rendelet, a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön
díjak, valamint a csatlakozási díjak alkalmazásának szabályairól szóló 11/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet és a földgáz
rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak mértékéről szóló 13/2016. (XII. 20.) MEKH rendelet
módosításáról szóló 7/2017. (VII. 13.) MEKH rendelet eltérő szöveggel történő hatálybaléptetéséről szóló
11/2017. (VIII. 25.) MEKH rendelet (a továbbiakban: R.) 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az R. 8. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az R. 14. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az R. 32. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

2. §		
Ez a rendelet 2018. október 1-jén lép hatályba.
		

Dr. Dorkota Lajos s. k.,

		

elnök

1–4. melléklet a 9/2018. (IX. 28.) MEKH rendelethez*

* A MEKH rendelet 1–4. melléklete jelen Magyar Közlöny mellékleteként, az MK_18_147_9_2018_MEKHr_1_4mellekl.pdf fájlnév alatt található.
A MEKH rendelet ezen részei jelen Magyar Közlöny 30189-től 30331-ig oldalait képezik.
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A Kormány tagjainak rendeletei

Az emberi erőforrások minisztere 32/2018. (IX. 28.) EMMI rendelete
az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések megelőzéséről, e tevékenységek szakmai
minimumfeltételeiről és felügyeletéről szóló 20/2009. (VI. 18.) EüM rendelet módosításáról
Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés d) pont df ) alpontjában és g) pont ga) alpontjában 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 következőket rendelem el:
1. §		
Az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések megelőzéséről, e tevékenységek szakmai minimumfeltételeiről és
felügyeletéről szóló 20/2009. (VI. 18.) EüM rendelet (a továbbiakban: EüM rendelet) 2. §-a a következő q) és r) ponttal
egészül ki:
„q) betegzóna: az egészségügyi ellátás olyan területe, melynek része a beteg és az őt körülvevő azon élettelen
környezet, melyet a beteg maga megérinthet, vagy direkt módon a beteggel fizikai kontaktusba kerülhet;
r) betegellátási pont: a betegzónán belül olyan hely, ahol egyidejűleg együttesen jelen van a beteg, az egészségügyi
dolgozó és a beteg érintésével járó ápolás, betegellátás, gyógyítás.”
2. §		
Az EüM rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„5. § (1) Az egészségügyi szolgáltató az infekciókontroll tevékenységet az országos tisztifőorvos által kiadott,
a 14. § (1) bekezdés f ) pontja szerinti módszertani levelek és az egészségügyért felelős miniszter (a továbbiakban:
miniszter) által kiadott szakmai irányelvek figyelembevételével végzi.
(2) Az egészségügyi szolgáltató gondoskodik a jogszabályok, a módszertani levelek és a szakmai irányelvek alapján
helyi eljárásrend készítéséről és alkalmazásáról. A helyi eljárásrendben foglaltak jogszabályoknak, módszertani
leveleknek és szakmai irányelveknek való megfelelőségét, valamint a helyi eljárásrend betartását a hatóság
ellenőrzi, és szükség esetén intézkedik, illetve javaslatot tesz az eljárásrend felülvizsgálatára.
(3) A helyi eljárásrend tartalmazza
a) a kézhigiénére, az izolációs rendszabályokra, az eszközhasználattal összefüggő fertőzések megelőzésére,
a sebfertőzés megelőzésére, valamint a környezeti infekciókontroll tevékenységre vonatkozó feladatokat,
b) a Clostridium difficile, továbbá a multirezisztens kórokozók által okozott fertőzések megelőzésre vonatkozó,
valamint a célzott felvételi szűrések szabályozását is magában foglaló előírásokat,
c) az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzés kialakulásának magas kockázatával bíró vagy egyébként
veszélyeztetett személyek azonosítására szolgáló eljárást, valamint
d) a 3. § (1) bekezdésében foglalt egyéb feladatokra vonatkozó eljárásrendeket.”
3. §		
Az EüM rendelet 8. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az egészségügyi szolgáltató biztosítja az osztályok profiljához igazodóan az alkoholos kézfertőtlenítő szer,
valamint a kézfertőtlenítőszer-adagolók elérhetőségét minden betegellátási ponton, valamint a látogatói belépési
pontokon.”
4. §		
Az EüM rendelet a következő 8/A. §-sal egészül ki:
„8/A. § (1) A fekvőbeteg-ellátást végző szolgáltató valamennyi klinikai szervezeti egység (osztály) esetén
infekciókontroll kapcsolattartóként 1 fő egészségügyi szakdolgozót jelöl ki.
(2) Az infekciókontroll kapcsolattartó
a) ellenőrzi az osztályon az országos tisztifőorvos által kiadott módszertani levélben meghatározott,
az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzésre magas kockázattal bíró vagy egyébként veszélyeztetett
személyek azonnali azonosítására szolgáló kockázatértékelési eljárás elvégzését és a kockázatfelmérési adatlapok
rendelkezésre állását,
b) közvetlen kapcsolatot tart az adott osztály és az infekciókontroll feladatokat ellátó szervezeti egység között,
valamint
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c) segíti az infekciókontroll feladatokat ellátó szakemberek munkáját osztályos szinten, beleértve a surveillance
és járványügyi kivizsgálás céljából végzett adatgyűjtéseket és az infekciókontroll intézkedések végrehajtását
az osztályon.
(3) Az infekciókontroll kapcsolattartó részt vesz a feladatai ellátásához szükséges, az infekciókontroll feladatokat
ellátó szervezeti egység munkatársai által szervezett képzésen.
(4) A fekvőbeteg-ellátást végző szolgáltató klinikai szervezeti egységeit vezető valamennyi osztályvezető
a) az infekciókontroll kapcsolattartó segítségével nyomon követi és felügyeli az infekciókontroll intézkedések
végrehajtását,
b) az infekciókontroll kapcsolattartó jelzésére intézkedik a hiányosságok megszüntetéséről,
c) kapcsolatot tart az Intézményi Infekciókontroll és Antibiotikum Bizottsággal (a továbbiakban: IIAB) és
az infekciókontroll feladatokat végző szervezeti egység munkatársaival,
d) az infekciókontroll feladatokat végző szervezeti egység és az IIAB segítségével értékeli az egészségügyi ellátással
összefüggő fertőzések és antimikrobiális rezisztencia előfordulását, továbbá az antimikrobiális szer felhasználását
a szervezeti egységben, és szükség esetén intézkedéseket hoz, valamint
e) jelentést készít az IIAB részére az osztályon meghozott intézkedésekről.”
5. §		
Az EüM rendelet 9. §-a a következő d) és e) ponttal egészül ki:
[A fekvőbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató – a 8. § (1) bekezdése szerinti egészségügyi szolgáltatók
esetében az infekciókontroll szervezeti egységen keresztül –]
„d) intézkedik az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzés megelőzése érdekében egyéni kockázatértékelés
és rizikóbesorolás alkalmazásáról, a betegdokumentáció részét képező Kockázatfelmérési Adatlap használatáról
az országos tisztifőorvos által kiadott módszertani levélben foglalt szempontok szerint, és
e) intézkedik az intézményi infekciókontroll program megerősítéséről és ennek keretében az országos tisztifőorvos
által kiadott módszertani levél szerinti, a négy leggyakoribb egészségügyi ellátással összefüggő fertőzés
megelőzésére szolgáló ellátási csomag bevezetéséről és alkalmazásáról, valamint a végrehajtás ellenőrzéséről.”
6. §		
Az EüM rendelet 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„10. § (1) A fekvőbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatónak ágyszámtól függetlenül IIAB-ot kell
működtetnie.
(2) Az IIAB az intézmény vezetésének javaslattételi, véleményezési joggal rendelkező szakmai tanácsadó testülete.
(3) Az IIAB
a) értékeli az intézményi, valamint szervezeti egység szinten előforduló egészségügyi ellátással összefüggő
fertőzések előfordulását adott időszak alatt, az intézményen belüli közegészségügyi-járványügyi, antibiotikumrezisztencia helyzetet, valamint az antibiotikum-felhasználás gyakorlatát;
b) kiemelt figyelmet fordít a leggyakoribb egészségügyi ellátással összefüggő fertőzés megelőzésére vonatkozó,
az országos tisztifőorvos által kiadott módszertani levélben foglaltak intézményre történő alkalmazásáról,
a szükséges intézkedések végrehajtásáról;
c) javaslatot tesz intézményi vagy szervezeti egység szintű infekciókontroll intézkedések bevezetésére, és nyomon
követi a bevezetett intézkedések eredményességét, hatékonyságát;
d) kijelöli azon antibiotikumok körét, amelyek csak infektológus jóváhagyásával adhatók az intézményen belül, és
kidolgozza az erre vonatkozó intézményi eljárásrendet;
e) ellenőrzi az engedélyhez kötött antibiotikum felhasználás rendjének betartását;
f ) értékeli az intézményen belül az antimikrobiális kezelések megfelelőségét, együttműködve a Gyógyszerterápiás
Bizottsággal;
g) kapcsolatot tart az Országos Infekciókontroll és Antibiotikum Bizottsággal (a továbbiakban: OIAB) és a Megyei
Infekciókontroll és Antibiotikum Bizottsággal (a továbbiakban: MIAB); valamint
h) az intézményvezető felkérésére beszámol, és jelentést készít az országos tisztifőorvos részére a hatáskörébe
tartozó szakmai területekről.
(4) Az IIAB rendszeresen ellenőrzi az intézményben folyó ápolási tevékenységekre vonatkozó belső utasításokat,
szabályozásokat és az ellenőrzés eredményéről az ápolási igazgató legalább félévente beszámol az IIAB ülésein.
(5) Az IIAB elnöke az intézmény főigazgatója, titkára az intézményen belüli infekciókontroll tevékenységet irányító
szakember. Tagja az intézményben foglalkoztatott
a) orvos igazgató,
b) ápolási igazgató,
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c) infektológus,
d) kórházhigiénikus,
e) mikrobiológus,
f ) intézeti főgyógyszerész/gyógyszerész,
g) sebészeti illetve egyéb manuális szakma képviselője,
h) intenzív terápiás szakember,
i) az intézmény fő ellátási profiljának megfelelő egyéb klinikai szakma képviselője.
(6) Az IIAB titkárát és az (5) bekezdés c)–i) pontjában felsorolt tagjait a feladatok ellátásával az intézmény vezetője
bízza meg.
(7) Az IIAB legalább havi rendszerességgel ülésezik, összehívásáról az elnök gondoskodik. Az IIAB működését az első
ülésén elfogadott ügyrendben szabályozza.
(8) Az IIAB havonta, valamint évente összefoglaló jelentést készít az intézményre vonatkozóan az egészségügyi
ellátással összefüggő fertőzések járványügyi helyzetéről, az antimikrobiális rezisztencia helyzetről és
az antimikrobiális szer felhasználásról, valamint mindezek alapján szükség szerint intézkedési javaslatokat tesz
a főigazgatónak.
(9) A főigazgató az IIAB közreműködésével évente, továbbá – ha járványügyi esemény indokolttá teszi – soron kívüli
jelentést küld az országos tisztifőorvosnak és a MIAB-nak az intézményi szintű egészségügyi ellátással összefüggő
fertőzések és antimikrobiális rezisztencia járványügyi helyzetről, az infekciókontroll és antimikrobiális rezisztencia
visszaszorítása érdekében végzett tevékenységéről és annak eredményeiről.”
7. §		
Az EüM rendelet 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„11. § Az egészségügyi szolgáltató telephelye szerint illetékes népegészségügyi feladatkörében eljáró fővárosi és
megyei kormányhivatal a 9. § c) pontja szerinti éves jelentések alapján elkészíti a megyei infekciókontroll-jelentést,
melyet a tárgyévet követő március 15-éig megküld az országos tisztifőorvos részére. A megyei infekciókontrolljelentés tartalmazza a 12. § szerinti, illetékes MIAB éves működéséről szóló összesítést is.”
8. §		
Az EüM rendelet 13. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„13. § (1) Az OIAB-ot a miniszter hozza létre.
(2) Az OIAB a miniszter javaslattevő, véleményező, tanácsadói tevékenységet végző testülete, melynek feladata
az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések és antimikrobiális rezisztencia helyzet értékelése és javaslattétel
azon intézkedésekre és beavatkozásokra, melyekkel az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések kockázata
csökkenthető, az antimikrobiális rezisztencia visszaszorítható.
(3) Az OIAB vezetője az elnök, akit a miniszter jelöl ki.
(4) Az OIAB-ot az országos tisztifőorvos működteti. Az OIAB az alakuló ülésén elfogadott ügyrend szerint működik.
(5) Az OIAB titkárát az országos tisztifőorvos jelöli ki. Az OIAB állandó tagja az országos tisztifőorvos, az országos
tisztifőgyógyszerész, a NEAK főigazgatója, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal képviselője. Az OIAB további
tagjait a miniszter kéri fel.
(6) Az OIAB feladatai:
a) az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések és az antimikrobiális rezisztencia járványügyi helyzetének,
valamint az antimikrobiális szer felhasználásnak az értékelése;
b) adatgyűjtésekre történő javaslattétel;
c) javaslattétel stratégiai jelentőségű központi beavatkozásokra és intézkedésekre;
d) az egészségügyi intézményekben végzett infekciókontroll tevékenység elismerési és értékelési rendszerének
kidolgozása és működtetése;
e) a humánegészségügy és az állategészségügy együttműködésének elősegítése az antimikrobiális rezisztencia
visszaszorítása érdekében;
f ) a stratégiai tervezésben, releváns szakpolitikák kialakításában, végrehajtásában és értékelésében történő
közreműködés;
g) részvétel járványügyi események kockázatértékelésében, a célzott intézkedések tervezésében, a beavatkozások
értékelésében, kommunikációban;
h) az IIAB-k és MIAB-ok jelentéseinek értékelése;
i) éves jelentés készítése, továbbá felkérésre ad hoc jelentések készítése és ajánlások megfogalmazása a miniszter
számára, aki dönt annak elfogadásáról és nyilvánosságra hozataláról.”

30335

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2018. évi 147. szám

9. §		
Az EüM rendelet 14. § (1) bekezdés f ) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az országos tisztifőorvos)
„f ) az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések megelőzéséről módszertani leveleket dolgoz ki, amelyeket
honlapján és az egészségügyért felelős miniszter által vezetett minisztérium hivatalos lapjában közzétesz.”
10. §		
Az EüM rendelet 14. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az (1) bekezdés a)–c) pontja szerinti adatbázisok eredményeit az országos tisztifőorvos éves rendszerességgel
a tárgyévet követő november 1-jéig honlapján közzéteszi.”
11. §		
Az EüM rendelet 14/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„14/A. § A NEAK az országos tisztifőorvos részére – megkeresésére – adatot szolgáltat az egészségügyi ellátással
összefüggő fertőzésekkel és az antimikrobiális szer felhasználással kapcsolatos helyzetelemzéshez, a járványügyi
intézkedések megalapozásához, valamint a nemzetközi kötelezettségvállalások alapján történő adatszolgáltatások
támogatásához.”
12. §		
Az EüM rendelet 15. §-a a következő (7a) bekezdéssel egészül ki:
„(7a) Az 5. § (2) bekezdése szerinti helyi eljárásrendet 2018. december 1-jétől kell alkalmazni.”
13. §		
Az EüM rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
14. §		
Az EüM rendelet
a)
9. § c) pontjában az „Intézményi Infekciókontroll és Antibiotikum Bizottság (a továbbiakban: IIAB)” szövegrész
helyébe az „IIAB” szöveg,
b)
12. § (5) bekezdésében az „Országos Infekciókontroll és Antibiotikum Bizottság (a továbbiakban: OIAB)”
szövegrész helyébe az „OIAB” szöveg
lép.
15. §		
Ez a rendelet 2018. október 1-jén lép hatályba.
Dr. Kásler Miklós s. k.,

		
		

emberi erőforrások minisztere

1. melléklet a 32/2018. (IX. 28.) EMMI rendelethez
1. Az EüM rendelet 1. melléklet 2. pont b) alpontjában foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
[Fekvőbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók
fekvőbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató 400 ágy felett, kivéve a c) pont szerinti egészségügyi
szolgáltatókat]
„
1.

A

B

C

Egészségügyi szolgáltatóra vonatkozó

Munkakör

A munkakör betöltéséhez szükséges

minimumfeltételek

2.

Személyi feltételek:
Vezető:

végzettség vagy szakképesítés

1 fő kórházi epidemiológus
főállásban

– közegészségtan-járványtan
szakorvos,
– megelőző orvostan és
népegészségtan szakorvos,
– egyéb szakorvos kórházhigiénés
és infekciókontroll szakirányú
továbbképzés birtokában
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3.

1 fő kórházi epidemiológus
(800 ágy felett főállásban)

– közegészségtan-járványtan
szakorvos;*
– megelőző orvostan és
népegészségtan szakorvos;*
– legalább 5 éves fekvőbeteg
szakellátásban szerzett
infekciókontroll szakmai
gyakorlattal rendelkező:*
– az orvostudomány, illetve más
egészségtudományi területen
szerzett egyetemi diplomával
rendelkező szakember,
– közegészségügyi-járványügyi
ellenőr,
– közegészségügyi-járványügyi
felügyelő,
– népegészségügyi ellenőr,
– okleveles népegészségügyi
szakember népegészségügyi
felügyelő szakon,
– okleveles népegészségügyi
szakember epidemiológia szakon

4.

1 fő infektológus

– infektológus szakorvos,
– fertőző betegségek szakorvosa

5.

1 fő közegészségügyi-járványügyi
ellenőr vagy közegészségügyijárványügyi felügyelő

– közegészségügyi-járványügyi
ellenőr,
– közegészségügyi-járványügyi
felügyelő,
– népegészségügyi ellenőr,
– okleveles népegészségügyi
szakember népegészségügyi
felügyelő szakon,
– okleveles népegészségügyi
szakember epidemiológia szakon

6.

minimum 2, illetve további
300 ágyanként 1 fő főállású
epidemiológiai szakápoló

– klinikai epidemiológiai
szakápoló,
– epidemiológiai szakápoló,
– diplomás ápoló

irodahelyiség telefonnal,
OSZIR NNSR-be történő
online adatszolgáltatáshoz
internetkapcsolat és a szoftver
futtatására alkalmas számítógép
biztosítása

az Eüak.-ban foglalt célok
érdekében és a szükséges
mértékben betekintési jog
a kórházi beteg adatbázisba és
a mikrobiológiai leletekbe, ha
az külön van

7.

Munkatárs

Tárgyi feltételek:
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8.

Infekciókontroll minimálisan
foglalja magába:

– éves infekciókontroll
program terv szerint a 3. §
(1) és (2) bekezdésében
részletezett tevékenységek, mely
tartalmazzon legalább 1 hat
hónapos vagy 2 három hónapos
cél surveillance programot
az OSZIR NNSR önkéntes
moduljaiból (sebfertőzés, ITO, PIC
surveillance)*
– OSZIR NNSR –kötelező
jelentés alrendszerbe történő
adatszolgáltatás a fertőző
betegségek és a járványok
megelőzése érdekében szükséges
járványügyi intézkedésekről
szóló és a fertőző betegségek
jelentésének rendjéről szóló
miniszteri rendeletekben foglaltak
szerint
– Részvétel az Európai Pont
Prevalencia Vizsgálatban
az egészségügyi ellátással
összefüggő fertőzések
gyakoriságának és
az antimikrobiális szerek
alkalmazásának felmérésére

”
2. Az EüM rendelet 1. melléklet 2. pont c) alpontjában foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
[Fekvőbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók
azok az egészségügyi szolgáltatók, amelyeknek a működési engedélye az általuk végezhető szakmák között tartalmazza
az alábbi egészségügyi szakmakódok valamelyikét az ellátás progresszivitási szintjének figyelembevételével:
0502 szakmakód: intenzív neonatológiai osztály (PIC II.), perinatalis (neonatalis) intenzív centrum (PIC III.),
1502 szakmakód: intenzív terápia II. vagy III. ellátási szint,
0200 szakmakód: sebészet III. ellátási szint.]
„
1.

A

B

C

Egészségügyi szolgáltatóra vonatkozó

Munkakör

A munkakör betöltéséhez szükséges

minimumfeltételek

végzettség vagy szakképesítés

2.

Személyi feltételek:
Vezető:

1 fő kórházi epidemiológus
főállásban

– közegészségtan-járványtan
szakorvos,
– megelőző orvostan és
népegészségtan szakorvos,
– egyéb szakorvos kórházhigiénés
és infekciókontroll szakirányú
továbbképzés birtokában

3.

Munkatárs

1 fő kórházi epidemiológus
(800 ágy felett főállásban)

– közegészségtan-járványtan
szakorvos,
– megelőző orvostan és
népegészségtan szakorvos,
– egyéb szakorvos kórházhigiénés
és infekciókontroll szakirányú
továbbképzés birtokában

30338

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2018. évi 147. szám

4.

1 fő infektológus

– infektológus szakorvos,
– fertőző betegségek szakorvosa,

5.

1 fő, egyetemeken 2 fő
közegészségügyi-járványügyi
ellenőr vagy közegészségügyijárványügyi felügyelő

– közegészségügyi-járványügyi
ellenőr,
– közegészségügyi-járványügyi
felügyelő,
– népegészségügyi ellenőr,
– okleveles népegészségügyi
szakember népegészségügyi
felügyelő szakon,
– okleveles népegészségügyi
szakember epidemiológia szakon

6.

minimum 2, illetve további
300 ágyanként 1 fő főállású
epidemiológiai szakápoló

– klinikai epidemiológiai
szakápoló,
– epidemiológiai szakápoló,
– diplomás ápoló
az Eüak.-ban foglalt célok
érdekében és a szükséges
mértékben betekintési jog
a kórházi beteg adatbázisba és
a mikrobiológiai leletekbe, ha
az külön van

7.

Tárgyi feltételek:

irodahelyiség telefonnal,
OSZIR NNSR-be történő
online adatszolgáltatáshoz
internetkapcsolat és a szoftver
futtatására alkalmas számítógép
biztosítása

8.

Infekciókontroll minimálisan
foglalja magába:

– éves infekciókontroll
program terv szerint
a 3. § (1) és (2) bekezdésében
részletezett tevékenységek, mely
tartalmazzon legalább 1 hat
hónapos vagy 2 három hónapos
cél surveillance programot
az OSZIR NNSR önkéntes
moduljaiból (sebfertőzés, ITO, PIC
surveillance)*
– OSZIR NNSR –kötelező
jelentés alrendszerbe történő
adatszolgáltatás a fertőző
betegségek és a járványok
megelőzése érdekében szükséges
járványügyi intézkedésekről
szóló és a fertőző betegségek
jelentésének rendjéről szóló
miniszteri rendeletekben foglaltak
szerint
– Részvétel az Európai Pont
Prevalencia Vizsgálatban
az egészségügyi ellátással
összefüggő fertőzések
gyakoriságának és
az antimikrobiális szerek
alkalmazásának felmérésére
”
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Az igazságügyi miniszter 27/2018. (IX. 28.) IM rendelete
a közjegyzői díjszabásról szóló 22/2018. (VIII. 23.) IM rendelet módosításáról
A közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény 183. § 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 Kormány
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott
feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:
1. §		
A közjegyzői díjszabásról szóló 22/2018. (VIII. 23.) IM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2019. január 1. napján lép
hatályba.
2. §		
A Rendelet 42. § (1) bekezdése a „2018. október 1.” szövegrész helyett az „a hatálybalépése” szöveggel lép hatályba.
3. §		
Nem lép hatályba a Rendelet 41. §-a.
4. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		
		

Dr. Trócsányi László s. k.,
igazságügyi miniszter
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VII. A Kúria határozatai

A Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5013/2018/8. számú határozata
Az ügy száma: Köf.5013/2018/8.
A tanács tagjai: Dr. Balogh Zsolt, a tanács elnöke, Dr. Dobó Viola előadó bíró, Dr. Horváth Tamás bíró
Az indítványozó: Budapest XX., XXI. és XXIII. Kerületi Bíróság (1751 Budapest, Pf. 96.)
Az érintett önkormányzat: Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata (1201 Budapest, Kossuth
Lajos tér 1.)
Az ügy tárgya: önkormányzati rendelet törvényességének vizsgálata

Rendelkező rész
A Kúria Önkormányzati Tanácsa Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata Képviselő-testületének
az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek, víz- és csatornadíj használati díjának bérlőre történő
áthárításáról szóló 26/2017. (X. 27.) önkormányzati rendelete és Pesterzsébet Önkormányzatának az önkormányzat
tulajdonában lévő bérlemények egyes közműdíjainak bérlőre való áthárításáról szóló 33/2004. (VI. 9.) Ök. sz. rendelete
törvényességi felülvizsgálata tárgyában meghozott, 2018. július 10-én kelt, Köf.5013/2018/6. számú határozata
kiegészítése tárgyában az alulírott napon – tárgyaláson kívül – meghozta a következő

kiegészítő határozatot:
A Kúria Önkormányzati Tanácsa Köf.5013/2018/6. számú határozata indoklásának [11] pontja helyébe a következő
rendelkezés lép:
„[11] Az ügyben az érintett önkormányzat védiratot terjesztett elő. Védiratában előadta, hogy álláspontja szerint
az MT. rendelet vitatott rendelkezése többféleképpen is értelmezhető. Nem egyértelmű, hogy az MT. rendelet
2. § (2) bekezdésének b) pontját milyen esetekben kell alkalmazni, az sincs körülhatárolva, hogy pontosan mit
jelent, jogilag miként definiálható az éves norma, így az sem állapítható meg, hogy az önkormányzati rendelet
szabályai ütköznek az MT. rendelettel. Emellett az életviszonyok jelentősen meghaladták az MT. rendeletet,
a társasházak létrejöttével alkalmazása célszerűtlenné vált, és a bérlők számára igazságtalan fizetési módot ír
elő az önkormányzatok részére; a védirat kifejti mindennek részletes indokait is. Az önkormányzat utalt arra is,
hogy Erzsébetváros Önkormányzata és Zugló Önkormányzata hasonló szabályozást alkalmaz, valamint hogy
az MT. rendelet az állampolgári jogok országgyűlési biztosának jelentése szerint a hátrányos megkülönböztetés
tilalmába ütközik. Előadta továbbá, hogy álláspontja szerint nem állapítható meg a rendeletalkotási kötelezettség
elmulasztása.”
A Kúria Önkormányzati Tanácsa Köf.5013/2018/6. számú határozatának indoklását a következő pontokkal egészíti ki:
„[27] A fentiek fényében nem megalapozott az önkormányzat azon érve, mely szerint pontosan nem definiálható
az éves norma jelentése és a jogszabályütközés mibenléte, tekintve, hogy az Ör.1. 2. § (1) bekezdés b) pontja maga
is alkalmazza az éves normát mint szabályozási eszközt az 1.) és a 2.) kategóriákba tartozó önkormányzati tulajdonú
bérlemények tekintetében.
[28] Az a körülmény, hogy az életviszonyok az MT. rendelet hatálybalépése óta jelentősen megváltoztak,
valóban észszerű indoka lehet a jogszabálymódosításnak. Mindaddig viszont, amíg ez nem történt meg, a Kúria
Önkormányzati Tanácsának nincs lehetősége az éves norma szerinti díjmeghatározás eltörlését megalapozó
indokok figyelembevételére, az Ör.1. és Ör.2. más jogszabályba ütközését csakis a hatályos jogszabályi környezet
(a jelenleg hatályos MT. rendelet) alapján vizsgálhatja.”
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A Kúria Önkormányzati Tanácsa
–
–

elrendeli a kiegészítő határozatának a Magyar Közlönyben való közzétételét;
elrendeli, hogy a kiegészítő határozat közzétételére – a Magyar Közlönyben való közzétételt követő 8 napon
belül – az önkormányzati rendelet kihirdetésével azonos módon kerüljön sor.

A kiegészítő határozat ellen további felülvizsgálatnak helye nincs.

Indokolás
Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) a Kúria Önkormányzati
Tanácsának Köf.5013/2018/6. számú határozatával szemben határozat kiegészítése iránti kérelmet terjesztett elő.
Kérelmében előadta, hogy önkormányzati rendeleteinek felülvizsgálata iránt folyó nemperes eljárásban a Kúria
Önkormányzati Tanácsának felhívására határidőn belül védiratot terjesztett elő. Mindezek ellenére a határozat
[11] pontjában iratellenesen az szerepel, hogy az önkormányzat védiratot nem terjesztett elő. Az önkormányzat
a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 28. § (2) és (3) bekezdésére, valamint
a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Pp.) 355. § (2) bekezdésére hivatkozással
kérte a Köf.5013/2018/6. számú határozat kiegészítését.
A Kp. 139. § (1) és 140. § (1) bekezdései értelmében az önkormányzati rendelet más jogszabályba ütközésének
vizsgálatára irányuló indítványra a keresetlevél szabályait kell alkalmazni, a normakontroll sajátosságaira
figyelemmel. A Kp. 28. § (2) és (3) bekezdései értelmében a keresetlevélre és a védiratra a beadványok szabályait,
a beadványokra pedig a polgári perrendtartás általános szabályait kell megfelelően alkalmazni. A Pp. 355. §
(2) bekezdése értelmében, ha a bíróság az ítéletben nem rendelkezett olyan kérdésről, amelyről a rendelkezés
jogszabály értelmében hivatalból kötelező, a mulasztást a hiányosság észlelését követően haladéktalanul pótolja.
Tekintettel a védiratnak az önkormányzati normakontroll eljárásban elfoglalt jelentőségére, a Kúria Önkormányzati
Tanácsa a Kp. 139. § (1) és 140. § (1) bekezdései, 28. § (2) és (3) bekezdései, valamint a Pp. 355. § (2) bekezdése
alapján úgy ítélte meg, hogy a Köf.5013/2018/6. számú határozatának a rendelkező rész szerinti módosítása, illetve
kiegészítése szükséges.
A Kúria Önkormányzati Tanácsa a fentiekre figyelemmel a Köf.5013/2018/6. számú határozatának indokolási részét
kiegészítette.
Tekintettel arra, hogy a Kúria a Köf. 5013/2018/6. számú határozatát a Magyar Közlönyben közzétette, a kiegészítő
határozat közzétételéről is rendelkezett a Kp. 146. § (2) bekezdése és a Kp. 142. § (3) bekezdése alapján.
A határozat elleni jogorvoslatot a Kp. 116. § d) pontja és 146. § (5) bekezdése zárja ki.
Budapest, 2018. szeptember 12.
Dr. Balogh Zsolt s. k., a tanács elnöke, Dr. Dobó Viola s. k., előadó bíró, Dr. Horváth Tamás s. k., bíró
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A Kúria közleménye a Nemzeti Választási Bizottság határozatának helybenhagyásáról

A népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló
2013. évi CCXXXVIII. törvény 30. § (4) bekezdése alapján a Kúria az alábbi közleményt teszi közzé:
A Kúria 2018. szeptember 25. napján kelt, Knk.VII.37.868/2018/2. számú végzésében a Nemzeti Választási Bizottság
– országos népszavazási kérdést tartalmazó aláírásgyűjtő ív hitelesítését megtagadó – 997/2018. számú határozatát
helybenhagyta.
A határozat megtekinthető a Kúria hivatalos honlapján, a www.kuria-birosag.hu oldalon.
Budapest, 2018. szeptember 25.
		
		

Dr. Tóth Kincső s. k.,
a tanács elnöke
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IX. Határozatok Tára

A köztársasági elnök 444/2018. (IX. 28.) KE határozata
rektori megbízásról
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés d) pontja, valamint a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 37. §
(8) bekezdése alapján – az emberi erőforrások miniszterének a fenntartóval egyetértésben tett javaslatára – a Budapesti
Metropolitan Egyetemen dr. Bachmann Bálint egyetemi tanárt a 2018. október 1. napjától 2023. szeptember 30. napjáig
terjedő időtartamra megbízom a rektori feladatok ellátásával.
Budapest, 2018. szeptember 10.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2018. szeptember 19.
		
		

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

KEH ügyszám: KEH/03624-2/2018.

A Kormány 1475/2018. (IX. 28.) Korm. határozata
a Budapesti Corvinus Egyetem fenntartói joga gyakorlásának átruházásához kapcsolódó egyes
intézkedésekről
A Kormány
1. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 33. § (1) bekezdésében biztosított
jogkörében eljárva − 2018. október 1-jei fordulónappal − a Budapesti Corvinus Egyetem címrendi besorolását
a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény (a továbbiakban: 2018. évi Kvtv.)
1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet 5. Egyetemek, főiskolák címről a 2018. évi Kvtv. 1. melléklet
XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezet 12. Budapesti Corvinus Egyetem címre változtatja;
Felelős:
pénzügyminiszter
innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:
azonnal
2. felhívja a pénzügyminisztert, hogy a Magyar Államkincstár útján intézkedjen az 1. pont szerinti címrendi változás
2018. január 1-jei határnappal történő átvezetéséről és egyidejűleg az átrendezés időpontjáig végrehajtott évközi
előirányzat-módosítások, teljesítési adatok és a kapcsolódó költségvetési maradványok átvezetéséről;
Felelős:
pénzügyminiszter
Határidő:
2018. október 1.
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3. az Áht. 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva − 2019. január 1-jei fordulónappal − a Budapesti
Corvinus Egyetem címrendi besorolását a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi
L. törvény (a továbbiakban: 2019. évi Kvtv.) 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet 5. Egyetemek,
főiskolák címről a 2019. évi Kvtv. 1. melléklet XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezet 12. Budapesti
Corvinus Egyetem címre változtatja;
Felelős:
pénzügyminiszter
innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:
2019. január 1.
4. felhívja a pénzügyminisztert, hogy a Magyar Államkincstár útján intézkedjen a 3. pont szerinti címrendi változás
2019. január 1-jei határnappal történő átvezetéséről.
Felelős:
pénzügyminiszter
Határidő:
2019. január 1.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

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.
Felelős kiadó: Köves Béla ügyvezető.

