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III. Kormányrendeletek

A Kormány 135/2013. (V. 10.) Korm. rendelete
egyes költségvetési szervek központi hivatali jogállásáról szóló 259/2010. (XI. 16.) Korm. rendelet 
módosításáról

A Kormány az  Alaptörvény 15.  cikk (3)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az  Alaptörvény 15.  cikk 
(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  Az  egyes költségvetési szervek központi hivatali jogállásáról szóló 259/2010. (XI. 16.) Korm. rendelet 3.  §-a 
a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A  Nemzeti Civil Alapprogramhoz kapcsolódó jogviszonyokból eredően felmerülő kötelezettségek 
a  Támogatáskezelő – mint a  Nemzeti Civil Alapprogram kezelő szervének e  feladat tekintetében jogutód 
szervezete – költségvetésének terhére vállalt kötelezettségnek minősülnek.”

2. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 136/2013. (V. 10.) Korm. rendelete
egyes egészségügyi tárgyú kormányrendeleteknek a szakmai minőségértékeléssel összefüggő 
módosításáról

A Kormány
az Alaptörvény 15.  cikk (2)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, valamint az  egészségügyi 
hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 15. § (4) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 3. § tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 4.  § tekintetében a  kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83.  § (2)  bekezdés r)  pontjában 
kapott felhatalmazás alapján,
az 5.  § tekintetében az  egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247.  § (1)  bekezdés p)  pontjában kapott felhatalmazás 
alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézetről szóló 59/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: R1.) 2. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A GYEMSZI feladatkörében – a  miniszter egészségüggyel és egészségbiztosítással összefüggő ágazati feladatai 
keretében – a külön jogszabályokban meghatározottak szerint)
„b) az egészségügyi szolgáltatók és a szolgáltatások tekintetében szakmai minőségértékelést végez, amely alapján 
javaslatot tesz a minőségfejlesztés irányára,”

 (2) Az R1. 2/B. § (1) bekezdése a következő f ) ponttal egészül ki:
(A Kormány egészségügyi államigazgatási szervként a GYEMSZI-t jelöli ki az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény)
„f ) 123. § (1) bekezdés b) pontja és (3) bekezdése”
(szerinti feladatok ellátására.)
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2. § (1) Az  Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a  népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, 
valamint a  gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: R2.) 10. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A megyei népegészségügyi szakigazgatási szerv)
„d) ellátja a jogszabályban a feladatkörébe utalt, az egészségügyi szolgáltatók feletti szakfelügyelet működtetésével 
összefüggő feladatokat.”

 (2) Az R2. 12. § (6) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:
(A Kormány egészségügyi államigazgatási szervként az OTH-t és a megyei népegészségügyi szakigazgatási szervet jelöli ki)
„e) az Eütv. 123. § (1) bekezdés a) pontja és (2) bekezdése”
(szerinti feladatok ellátására.)

3. §  Az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a  működési engedélyezési eljárásról 
szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet 16. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Amennyiben az egészségügyi államigazgatási szerv az ellenőrzése során az egészségügyi szakmai tevékenység 
minőségét érintő vagy minőségfejlesztést igénylő problémát, hiányosságot tár fel, arról haladéktalanul értesíti 
a szakmai minőségértékelést végző Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézetet.”

4. §  A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) 
Korm. rendelet 11/B. § (3) bekezdés c) pontjában a „megyei szakfőorvos” szövegrész helyébe a „feladattal megbízott 
szakfelügyelő főorvos” szöveg lép.

5. §  A humán reprodukciós eljárásokkal kapcsolatos, kötelezően nyilvánosságra hozandó eredményességi adatok, 
statisztikák köréről, a nyilvánosságra hozatal módjáról és helyéről, továbbá az ellenőrzés módjáról szóló 339/2008. 
(XII. 30.) Korm. rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„5.  § Az  állandó minőségügyi szakfőorvos évente vizsgálatot tart az  egészségügyi szolgáltatóknál a  3.  § szerinti 
kötelezettségek teljesítése tekintetében és közreműködik az éves jelentés elkészítésében.”

6. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 137/2013. (V. 10.) Korm. rendelete
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Ludovika Campusban történő elhelyezéséhez kapcsolódó beruházások 
megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt 
jelentőségű üggyé nyilvánításáról, az eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint az ezzel összefüggő egyes 
kormányrendeletek módosításáról szóló 126/2012. (VI. 26.) Korm. rendelet, valamint az új ferencvárosi 
labdarúgó stadion megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági 
szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 
173/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány
a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 
2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés d) pontjában,
a 2. § tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (1) bekezdés b) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a  következőket 
rendeli el:
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1. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Ludovika Campusban történő elhelyezéséhez kapcsolódó 
beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági 
szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, az eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint 
az ezzel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 126/2012. (VI. 26.) Korm. rendelet 
módosítása

1. §  A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Ludovika Campusban történő elhelyezéséhez kapcsolódó beruházások 
megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű 
üggyé nyilvánításáról, az  eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint az  ezzel összefüggő egyes kormányrendeletek 
módosításáról szóló 126/2012. (VI. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) a következő 3/A. §-sal egészül ki:
„3/A.  § A  Kormány a  2.  § (1)  bekezdése szerinti kiemelt jelentőségű ügyek koordinációjára – a  fővárosi és megyei 
kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet 8/A.  §-ban foglaltak szerint – feladat- és hatáskörrel 
rendelkező kormánymegbízottként a Budapest Főváros Kormányhivatalát vezető kormánymegbízottat jelöli ki.”

2. §  Hatályát veszti az R1. 3. § (1) bekezdése.

2. Az új ferencvárosi labdarúgó stadion megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek 
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok 
kijelöléséről szóló 173/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet módosítása

3. §  Az új ferencvárosi labdarúgó stadion megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági 
szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 173/2012. (VII. 26.) 
Korm. rendelet a következő 3/A. §-sal egészül ki:
„3/A.  § A  Kormány a  2.  § (1)  bekezdése szerinti kiemelt jelentőségű ügyek koordinációjára – a  fővárosi és megyei 
kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet 8/A.  §-ban foglaltak szerint – feladat- és hatáskörrel 
rendelkező kormánymegbízottként a Budapest Főváros Kormányhivatalát vezető kormánymegbízottat jelöli ki.”

3. Záró rendelkezés

4. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 138/2013. (V. 10.) Korm. rendelete
a közúti közlekedéssel kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról

A Kormány
a közúti közlekedési előéleti pontrendszerről szóló 2000. évi CXXVIII. törvény 15. §-ában,
a 2. alcím tekintetében a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 41. §-ában,
a 3. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 21. alpontjában, 
a 4. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 15. alpontjában kapott 
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. A közúti közlekedési előéleti pontrendszerről szóló 2000. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 
236/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

1. §  A közúti közlekedési előéleti pontrendszerről szóló 2000. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 236/2000. (XII. 23.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 1/A. számú melléklet 21 kódszámú sorában a „[KR. 6. melléklet 1. pont, BR. 11/F. 
melléklet 1. pont];” szövegrész helyébe a „[KR. 6. melléklet 1. és 3. pont, BR. 11/F. melléklet 1. és 3. pont];” szöveg lép.
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2. §  Hatályát veszti az R1. 1. számú melléklet 1515 kódszámú sorában az „és z/2.” szövegrész.

2. A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala létrehozásáról, feladatairól  
és hatásköréről szóló 276/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

3. §  A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala létrehozásáról, feladatairól és hatásköréről szóló 
276/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 16. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A Kormány a közúti közlekedési nyilvántartás tekintetében a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló törvény 
szerint nemzeti kapcsolattartó pontként a KEKKH-t jelöli ki.”

4. §  Az R2. 22. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„22. § E rendelet 
a) 12/A. § (1) bekezdés f ) pontja a Schengeni Információs Rendszer második generációjának (SIS II) létrehozásáról, 
működtetéséről és használatáról szóló, 2007. június 12-i 2007/533/IB tanácsi határozat 38. cikk (2) bekezdés 
d) pontjának,
b) a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvénnyel és a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi 
LXXXIV.  törvénnyel együtt a közúti közlekedésbiztonságot veszélyeztető közlekedési jogsértésekre vonatkozó 
információk határokon átnyúló cseréjének elősegítéséről szóló, 2011. október 25-i 2011/82/EU európai parlamenti és 
tanácsi irányelv 4. cikk (3) bekezdésének 
való megfelelést szolgálja.”

3. A közigazgatási bírsággal sújtandó közlekedési szabályszegések köréről,  
az e tevékenységekre vonatkozó rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, 
felhasználásának rendjéről és az ellenőrzésben történő közreműködés feltételeiről szóló  
410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

5. §  A közigazgatási bírsággal sújtandó közlekedési szabályszegések köréről, az e tevékenységekre vonatkozó 
rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, felhasználásának rendjéről és az ellenőrzésben 
történő közreműködés feltételeiről szóló 410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R3.) 9. §-a a következő 
(5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Ha a Kkt. 21/B. § (2) bekezdésében meghatározott szabályszegést a 2011/82/EU európai parlamenti és 
tanácsi irányelvet átültető más tagállamban bejegyzett gépjárművel követték el, a közúti közlekedésbiztonságot 
veszélyeztető közlekedési jogsértésekre vonatkozó információk határokon átnyúló cseréjének elősegítése során 
alkalmazandó formanyomtatványokról szóló miniszteri rendeletben meghatározott tájékoztató levélben kell felhívni 
a gépjármű üzemben tartójának figyelmét, hogy 15 napon belül terjeszthet elő bizonyítási indítványt, valamint 
élhet a Kkt. 21/A. §-ában meghatározott kimentés lehetőségével, amelyhez csatolni kell a válasznyomtatványt is.”

6. §  Az R3. a következő 17. §-sal egészül ki:
„17. § Ez a rendelet a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvénnyel és a közúti közlekedési nyilvántartásról 
szóló 1999. évi LXXXIV. törvénnyel együtt a közúti közlekedésbiztonságot veszélyeztető közlekedési jogsértésekre 
vonatkozó információk határokon átnyúló cseréjének elősegítéséről szóló, 2011. október 25-i 2011/82/EU európai 
parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.”

4. A közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez kapcsolódó  
egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről,  
valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatokról szóló 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet 
módosítása

7. §  A közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések 
megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatokról szóló 
156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R4.)  12. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Ha a Kkt. 21/B. § (1) bekezdésében meghatározott szabályszegést a 2011/82/EU európai parlamenti és tanácsi 
irányelvet átültető más tagállamban bejegyzett gépjárművel követték el és a bírság kiszabására a Kkt. 20. § 
(4b) bekezdése szerint került sor, a közúti közlekedésbiztonságot veszélyeztető közlekedési jogsértésekre vonatkozó 
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információk határokon átnyúló cseréjének elősegítése során alkalmazandó formanyomtatványokról szóló miniszteri 
rendeletben meghatározott tájékoztató levelet és válasznyomtatványt is meg kell küldeni a gépjármű üzemben 
tartója részére.” 

8. §  Az R4. a következő 12/B. §-sal egészül ki:
„12/B. § A Kkt. 24/A. § (5a) bekezdéséhez kapcsolódóan – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik – 
a  13.  mellékletben meghatározott összegű bírságot köteles fizetni az a vizsgáló állomás, amely a közúti járművek 
műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet rendelkezéseit megsérti.”

9. §  Az R4. 16. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(9) Ez a rendelet
a) a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályokkal kapcsolatos 3820/85/EGK és a 3821/85/EGK 
tanácsi rendelet végrehajtásának minimumfeltételeiről szóló 2006/22/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 
III. mellékletének módosításáról szóló, 2009. január 30-i 2009/5/EK bizottsági irányelvnek és 
b) a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvénnyel és a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi 
LXXXIV.  törvénnyel együtt a közúti közlekedésbiztonságot veszélyeztető közlekedési jogsértésekre vonatkozó 
információk határokon átnyúló cseréjének elősegítéséről szóló, 2011. október 25-i 2011/82/EU európai parlamenti és 
tanácsi irányelvnek
való megfelelést szolgálja.”

10. §  Az R4.
a) 12. § (1) bekezdésében a „11/A–11/G. mellékletben” szövegrészek helyébe a „11/A–11/F. mellékletben” szöveg,
b) 12. § (2) bekezdésében a „11/A–11/G. mellékletben” szövegrész helyébe a „11/A–11/F. mellékletben” szöveg 
lép.

11. § (1) Az R4. 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
 (2) Az R4. 4. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
 (3) Az R4. 11/D. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
 (4) Az R4. a 4. melléklet szerinti 13. melléklettel egészül ki.

5. Záró rendelkezések

12. § (1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) A 8. §, a 11. § (2) és (4) bekezdése, valamint a 2. és a 4. melléklet 2013. augusztus 1-jén lép hatályba.
 (3) A 11. § (3) bekezdése és a 3. melléklet 2013. július 1-jén lép hatályba.

13. §  Ez a rendelet a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvénnyel és a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 
1999.  évi LXXXIV. törvénnyel együtt a közúti közlekedésbiztonságot veszélyeztető közlekedési jogsértésekre 
vonatkozó információk határokon átnyúló cseréjének elősegítéséről szóló, 2011. október 25-i 2011/82/EU európai 
parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

  Orbán Viktor  s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet a 138/2013. (V. 10.) Korm. rendelethez
„2. melléklet a 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelethez

Sor- 

szám

 

Bírságolással érintett cselekmények, mulasztások

 

A bírság összege  

forintban

 A bírságolással  

érintett cselekmény  

elkövetéséért  

felelőssé tehető

 1. Saját számlás közúti áruszállítás, autóbusszal végzett saját 
számlás személyszállítás végzése az arra jogosító igazolvány 
nélkül

30 000  szállító 
gépjárművezető

 2. A saját számlás közúti áruszállítás, autóbusszal végzett saját 
számlás személyszállítás feltételeinek megtartását igazoló, 
a járműre vagy a gépjárművezetőre vonatkozó okmány 
(okmányok) hiánya

20 000  szállító 
gépjárművezető

 3. Menetlevél hiánya, ide értve az elektronikus menetlevelet is  50 000  szállító 
gépjárművezető

 4.  Menetlevél nem megfelelő kiállítása, vezetése, hiányzó 
rovatonként (adatonként), ide értve az elektronikus 
menetlevelet is, 
de legfeljebb

10 000  
50 000

 szállító 
gépjárművezető

”

2. melléklet a 138/2013. (V. 10.) Korm. rendelethez

Az R4. 4. melléklete a „G22” sort követően a következő sorral egészül ki:

(Sor-  

szám 
Bírságolással érintett cselekmények, mulasztások 

A bírság összege 

forintban 

A bírság fizetésére  

kötelezett)

„G23
A letöltési kötelezettség elmulasztása esetenként 
(gépjárművezetői kártyánként és fedélzeti 
egységenként)

100 000 üzemben tartó”
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3. melléklet a 138/2013. (V. 10.) Korm. rendelethez
„11/D. melléklet a 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelethez

 

Sorszám a járművezető szervezetében a szeszes ital 

fogyasztásából származó alkohol tilalma 

(„ittas vezetés”)

A közúti közlekedés szabályairól szóló 

1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes 

rendelet

Bírság összege 

forintban

A bírságolással érintett 

cselekmény elkövetéséért 

felelőssé tehető

 1. gépi meghajtású járművet vezető 
szervezetében  
0,30 gramm/liter véralkohol-, 
illetve 0,15 milligramm/liter 
levegőalkohol-koncentrációt meg 
nem haladó értéket eredményező 
szeszes ital fogyasztásából 
származó alkohol van

 4. § (1) bekezdés c) pont  30 000  járművezető

 2. gépi meghajtású járművet vezető 
szervezetében  
0,30 gramm/liter véralkohol-, 
illetve 0,15 milligramm/liter 
levegőalkohol-koncentrációnál 
magasabb értéket eredményező 
szeszes ital fogyasztásából 
származó alkohol van, 
amennyiben az nem minősül 
bűncselekménynek

 4. § (1) bekezdés c) pont  100 000  

 3. nem gépi meghajtású járművet 
vezető vagy hajtó szervezetében  
0,50 gramm/liter véralkohol-, 
illetve 0,25 milligramm/liter 
levegőalkohol-koncentrációnál 
magasabb értéket eredményező 
szeszes ital fogyasztásából 
származó alkohol van, 
amennyiben az nem minősül 
bűncselekménynek és a járművel
a) nem főútvonalon közlekednek, 
b) főútvonalon közlekednek

 4. § (1) bekezdés c) pont

 30 000
 60 000

 járművezető,
 hajtó

”
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4. melléklet a 138/2013. (V. 10.) Korm. rendelethez
„13. melléklet a 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelethez

A jogszabályban rögzített vizsgáztatási technológia és ügyrend megsértése esetén

Sorszám Bírságolással érintett cselekmények, mulasztások Bírság összege forintban

1. A közlekedés biztonságát veszélyeztető 
műszaki állapotú – a közúti járművek 
műszaki megvizsgálásáról szóló  
5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendeletben 
meghatározottak alapján „A” típusú  
alkalmatlannak minősítendő – jármű közúti 
közlekedésre alkalmasnak minősítése a 
forgalomba helyezés előtti vagy időszakos 
vizsgálaton, járművenként

500 000

2.

A közlekedési hatóság engedélye nélkül 
átalakított jármű időszakos vizsgálata 
során alkalmas minősítést igazoló hatósági 
bizonyítvány (Műszaki adatlap) kiadása

200 000

”
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V. A Kormány tagjainak rendeletei

Az emberi erőforrások minisztere 33/2013. (V. 10.) EMMI rendelete
az egészségügyi szolgáltatók hatósági szakfelügyeletéről, szakmai minőségértékeléséről és a minőségügyi 
vezetőkről

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247.  § (2)  bekezdés g)  pont gj)  alpontjában kapott felhatalmazás alapján, 
az  egyes miniszterek, valamint a  Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) 
Korm. rendelet 41. § d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 25. § tekintetében az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 68. § (2) bekezdés a) és c) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) 
Korm. rendelet 41. § d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 26.  § tekintetében az  egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247.  § (2)  bekezdés g)  pont ga)  alpontjában kapott 
felhatalmazás alapján, az  egyes miniszterek, valamint a  Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 
212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 27.  § tekintetében az  egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247.  § (2)  bekezdés m)  pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) 
Korm. rendelet 41. § d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 28.  § tekintetében a  kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83.  § (4)  bekezdés n)  pontjában 
kapott felhatalmazás alapján, az  egyes miniszterek, valamint a  Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről 
szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 29.  § tekintetében az  egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247.  § (2)  bekezdés d)  pont df )  alpontjában és g)  pont 
ga) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és 
hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 30. § tekintetében a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 51. § b) pont ba) alpontjában kapott felhatalmazás 
alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) 
Korm. rendelet 41. § a) és d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva
a következőket rendelem el:

1. Értelmező rendelkezések

1. §  E rendelet alkalmazásában:
a) egészségügyi szakmai tevékenység: a  betegségmegelőzéssel, valamint a  betegellátással összefüggésben 

végzett, a betegellátás eredményét befolyásoló, a beteg állapotának feltárására irányuló és annak javulását 
elősegítő ellátói és az  egyes beteg egészségügyi ellátásával kapcsolatos szervezési tevékenységek 
összessége;

b) az  egészségügyi szakmai tevékenység minősége: az  adott tevékenység széleskörűen elfogadott szakmai 
előírásoknak és az  érvényben lévő minőségügyi szabályoknak megfelelő, a  beteg számára elfogadható 
módon, a szükséges időn belül végrehajtott, biztonságos, hatásos és eredményes elvégzése;

c) szakmai felülvizsgálat: az adott egészségügyi szakmai tevékenység minőségének helyszíni felmérésen alapuló 
értékelése és elemzése;

d) szakfelügyelet: az  egészségügyi ellátás teljes folyamatában az  egészségügyi ágazati jogszabályok, továbbá 
az egyedi panaszok kivizsgálásával kapcsolatban a szakmai előírások, protokollok érvényesülésének hatósági 
célú ellenőrzése;

e) szakmai minőségértékelés: a  megelőzésnek és a  betegellátásnak a  szakmai szabályaival, érvényben levő 
szakmai irányelvekkel, eljárásokkal, ajánlásokkal, nemzetközi legjobb gyakorlattal való összevetése, 
értékelése, az  alkalmazott eljárások dokumentációs rendszere és az  adatszolgáltatás minőségi 
követelményeinek meghatározása és értékelése, kapcsolódó konzultáció lefolytatása és a minőségfejlesztés 
módozatainak meghatározása, amelynek egyik eszköze a szakmai felülvizsgálat is.
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2. Általános rendelkezések

2. § (1) A  Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) és a  rendvédelmi szervek által nyújtott egészségügyi tevékenység 
szakmai felügyeletét, minőségértékelését a  szakterület szerint érintett szakfelügyelő, továbbá a  minőségügyi 
szakfőorvos, illetve szakterületi vezető az illetékes MH főszakorvossal, valamint a rendvédelmi szerv ágazati szakmai 
felügyeleti szervével együttműködve látja el.

 (2) A  fogvatartottak és a  kényszergyógykezelés, ideiglenes kényszergyógykezelés intézkedés hatálya alatt állók 
egészségügyi ellátását végző egészségügyi szolgáltató egészségügyi tevékenységének szakfelügyeletét és szakmai 
minőségértékelését a  megbízott szakfelügyelő és a  megbízott minőségügyi szakfőorvos látja el, a  rendvédelmi 
szerveknél az ágazati szakmai felügyeleti szervvel együttműködve.

 (3) A  gyógyszertárak szakfelügyeletére vonatkozó szabályokat a  biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és 
gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló törvény tartalmazza.

3. Az egészségügyi szolgáltatók szakfelügyelete

3. § (1) Az  egészségügyi szolgáltatókkal, szolgáltatásokkal összefüggésben a  szakfelügyeletet az  Állami Népegészségügyi 
és Tisztiorvosi Szolgálat Országos Tisztifőorvosi Hivatala (a továbbiakban: OTH) és a  megyei kormányhivatalok 
népegészségügyi szakigazgatási szervei (a továbbiakban: szakigazgatási szerv) a szakfelügyelők közreműködésével 
látják el.

 (2) A szakfelügyelet szakterületeit és a névjegyzékbe vehető szakfelügyelők számát az 1. melléklet tartalmazza.

4. § (1) A  szakfelügyelő olyan, az  egészségügyi dolgozók működési nyilvántartásában szereplő, a  szakterületén 
szakképesítéssel, speciális szakértelemmel és gyakorlattal rendelkező személy, akit az  országos tisztifőorvos 
– a  (2)  bekezdésben foglaltakat is figyelembe véve – névjegyzékbe vesz szakterületének megnevezésével. 
A névjegyzék adattartalmát a 2. melléklet tartalmazza.

 (2) A  szakfelügyelőt az  országos tisztifőorvos az  egészségügyi szakmai kollégium szakterület szerint érintett 
tagozata véleményének figyelembevételével kéri fel. Amennyiben a  személy ezen felkérést elfogadja, az  országos 
tisztifőorvos felveszi a szakfelügyelői névjegyzékbe.

 (3) A  szakterületen eljáró, névjegyzékben szereplő szakfelügyelőt a  megyei, fővárosi, járási, fővárosi kerületi vagy 
az  országos tisztifőorvos esetileg bízza meg a  jogszabályban meghatározott, hatáskörébe tartozó feladata 
ellátásában történő közreműködésre. A  megbízó és a  szakfelügyelő között kötött megbízási szerződés 
meghatározott feladat, illetve tevékenység ellátására szól.

 (4) Amennyiben jogszabály vagy az  országos tisztifőorvos megítélése alapján adott ügyben országos szintű 
szakfelügyelet bevonása szükséges, az  egészségügyért felelős miniszteren keresztül felkért, az  egészségügyi 
szakmai kollégium illetékes tagozata által javasolt személy jár el. Ebben az esetben
a) olyan személy is megbízható, aki nem szerepel a  névjegyzékben, de megfelel a  névjegyzékbe való felvétel 

feltételeinek,
b) a megbízási szerződésre és a szakfelügyelő díjazására vonatkozó szabályokat alkalmazni kell.

 (5) Az OTH a 2. melléklet szerinti adatokat a honlapján közzéteszi.

5. §  A szakfelügyelőt a szakterületére utaló szakfelügyelő, illetve orvosok esetében szakfelügyelő főorvos cím illeti meg.

6. § (1) Az országos tisztifőorvos a szakfelügyeleti rendszer irányítása keretében:
a) felkéri és felveszi a szakfelügyelőt a szakfelügyelők 2. melléklet szerinti országos névjegyzékébe,
b) a szakfelügyelővel eseti megbízási szerződést köt az adott feladat ellátására,
c) koordinálja a szakfelügyelők működését,
d) irányítja a szakfelügyelők tevékenységét,
e) gondoskodik a szakfelügyelők továbbképzéséről,
f ) a szakfelügyelő feladatának ellátásához a szükséges információkat rendelkezésére bocsátja,
g) véleményezi a szakigazgatási szervek szakfelügyeleti rendszer működésével kapcsolatos szabályzatát.

 (2) A megyei kormányhivatalok népegészségügyi szakigazgatási szerve a szakfelügyeleti rendszerrel kapcsolatosan:
a) a 4. § (1) bekezdése szerinti szakfelügyelővel eseti megbízási szerződést köt az adott feladat ellátására,
b) irányítja és koordinálja az általa felkért szakfelügyelő tevékenységét,
c) a szakfelügyelő feladatának ellátásához a szükséges információkat rendelkezésére bocsátja,
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d) javaslatot tesz a szakfelügyelő névjegyzékbe történő felvételéhez,
e) kidolgozza a szakfelügyelethez kapcsolódó feladatai ellátásához szükséges eljárásrendet.

 (3) A  népegészségügyi szakigazgatási szerv a  (2)  bekezdés e)  pontja szerinti eljárásrendet véleményezés céljából 
megküldi az országos tisztifőorvos részére.

7. § (1) Szakfelügyelői tevékenységet nem végezhet:
a) a  minőségügyi szakfőorvos, minőségügyi vezető szakgyógyszerész, minőségügyi vezető szakpszichológus, 

minőségügyi vezető dietetikus, minőségügyi vezető ápoló, minőségügyi vezető védőnő, minőségügyi 
kórház-higiénikus, minőségügyi vezető ápoló, minőségügyi vezető gyógytornász,

b) az egészségügy ágazati irányításában, ellenőrzésében vagy finanszírozásában közreműködő szerv vezetője,
c) egészségügyi szakmai köztestület elnöke,
d) az egészségügyi szakmai kollégium elnöke, elnökségi tagjai, a tagozatok tagjai és a tanácsok elnökei,
e) egészségügyi szakmai képviseletet ellátó vagy betegjogi szervezet vezető tisztségviselője,
f ) egészségügyi intézmény főigazgatója, orvosigazgatója, ápolási igazgatója,
g) országos módszertani intézet főigazgatója, orvosigazgatója, ápolási igazgatója.

 (2) A  szakfelügyelő nem végezhet ellenőrzési tevékenységet olyan egészségügyi szolgáltatónál, ahol 
munkaviszonyban, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban, közalkalmazotti jogviszonyban, önkéntes segítői 
jogviszonyban van, illetve amellyel közvetve vagy közvetlenül szerződéses kapcsolatban áll.

 (3) A szakfelügyelő a megbízás alapján végzett tevékenységét személyesen köteles ellátni.
 (4) A  megbízások alapján végzett tevékenységről a  megbízó köteles nyilvántartást vezetni és azt évente egyszer 

az OTH részére összesítve, az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási 
feladatok ellátásáról, valamint a  gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló kormányrendelet szerinti 
jelentés részeként megküldeni.

 (5) A  szakfelügyelő köteles a  névjegyzékben szereplő adatainak megváltozását a  változást követő 15 napon belül 
a névjegyzéket vezető szervnél bejelenteni.

 (6) A szakfelügyelőt a névjegyzékből törölni kell, amennyiben
a) a szakfelügyelő kérelmezi,
b) a felkérés feltételei nem állnak fenn, vagy utóbb megszűnnek,
c) az  egyedi megbízásnak ismételten – felhívást követően – nem tesz eleget, vagy neki felróható okból 

ismételten elmulasztja annak határidejét,
d) törlik a működési nyilvántartásból.

8. §  A szakfelügyelői tevékenységért a  megbízási szerződés alapján, a  3.  melléklet szerinti díjazás és utazási 
költségtérítés jár.

9. § (1) A  szakfelügyelő szakfelügyeleti tevékenysége során a  megbízása szerinti egészségügyi szolgáltatóknál 
– a szakterületéhez tartozó tevékenységek tekintetében – vizsgálja
a) az egészségügyi jogszabályok rendelkezéseinek végrehajtását,
b) a feladatok ellátásához szükséges személyi és tárgyi feltételek meglétét,
c) az egyedi panaszok érdemi kivizsgálásával kapcsolatban:

ca) a  megelőzés, a  kórismézés, a  gyógyítás, az  ápolás, a  gondozás, a  rehabilitáció és az  orvosi 
szakvéleményezés szakszerűségét, eredményességét,

cb) a szakmai irányelvek, protokollok és módszertani levelek előírásainak végrehajtását, teljesülését.
 (2) A  szakfelügyelő szakfelügyeleti tevékenysége során véleményt nyilvánít a  8.  § szerinti megbízási szerződésben 

rögzített, a vizsgált szakterületet érintő azon kérdésben, amelynek véleményezésére az országos tisztifőorvos vagy 
helyettesei, a megyei (fővárosi) tisztifőorvos, illetve a járási (fővárosi kerületi) tisztifőorvos megbízta.

10. § (1) A szakfelügyelő szakfelügyeleti feladatai ellátása keretében szükség szerint helyszíni ellenőrzést végez. A helyszíni 
ellenőrzésről jegyzőkönyvet vesz fel. A helyszíni ellenőrzés alapján tett megállapításokról, véleményéről tájékoztatja 
a megbízó tisztifőorvost.

 (2) Amennyiben a  szakfelügyelői ellenőrzés során megállapítást nyer, hogy az  egészségügyi szolgáltató 
az  egészségügyi ágazati jogszabályokat, illetve az  egyedi panaszügyekben vizsgáltakkal kapcsolatosan a  szakmai 
szabályokat súlyosan megsértette, a  szakfelügyelő kezdeményezi az  egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának 
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általános feltételeiről, valamint a  működési engedélyezési eljárásról szóló kormányrendeletben foglaltak 
figyelembevételével az alábbi hatósági intézkedések megtételét:
a) meghatározott egészségügyi tevékenység végzésének felfüggesztése,
b) az adott ellátás progresszivitási szintjének visszaminősítése,
c) az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedély módosítása vagy visszavonása,
d) a szakmai irányelvek, protokollok, helyi eljárásrendek előírásai végrehajtásának betartatása.

 (3) Amennyiben a  helyszíni ellenőrzés alapján megállapítást nyer, hogy az  egészségügyi szakmai tevékenység 
végzésére vonatkozó szabályokat az  ellenőrzött szolgáltató súlyosan megsértette, a  megbízó tisztifőorvos 
az  (1)  bekezdés szerinti ellenőrzési jegyzőkönyv egy példányát haladéktalanul megküldi a  minőségügyi értékelés 
elvégzésére kijelölt Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet (a továbbiakban: 
GYEMSZI) részére további minőségügyi értékelés, vizsgálat és minőségfejlesztési célú javaslattétel céljából.

 (4) Amennyiben a szakfelügyelő megállapításával, véleményével a megbízó tisztifőorvos nem ért egyet, a szakfelügyelő 
által készített, illetve az adott üggyel kapcsolatosan keletkezett dokumentumot az egyet nem értés indokolásával 
együtt felterjeszti az  országos tisztifőorvoshoz, aki az  adott üggyel kapcsolatosan az  egészségügyért felelős 
miniszteren keresztül az egészségügyi szakmai kollégium véleményét kéri.

11. § (1) Az ápolási és szakdolgozói szakterületek szakfelügyeletét
a) az OTH által kormánytisztviselőként foglalkoztatott országos szakfelügyelő ápoló,
b) a  megyei (fővárosi) szakigazgatási szervnél kormánytisztviselőként foglalkoztatott megyei szakfelügyelő 

ápoló,
c) a  járási (fővárosi kerületi) szakigazgatási szervnél kormánytisztviselőként foglalkoztatott járási szakfelügyelő 

ápoló
látja el.

 (2) A védőnői feladatok szakfelügyeletét
a) az OTH által kormánytisztviselőként foglalkoztatott országos szakfelügyelő védőnő,
b) a  megyei (fővárosi) szakigazgatási szervnél kormánytisztviselőként foglalkoztatott megyei szakfelügyelő 

védőnő,
c) a  járási (fővárosi kerületi) szakigazgatási szervnél kormánytisztviselőként foglalkoztatott járási szakfelügyelő 

védőnő
látja el.

 (3) A  ápolási, szakdolgozói, valamint a  védőnői tevékenység szakmai felügyeletét az  (1)  bekezdés b) és c)  pontja, 
valamint a (2) bekezdés b) és c) pontja szerinti szakfelügyelők az OTH szakmai, módszertani irányításával végzik.

4. Az egészségügyi szolgáltatók és szolgáltatások szakmai minőségértékelése és minőségfejlesztése

12. § (1) Az  egészségügyi ellátásokkal összefüggésben az  egészségügyi szakmai tevékenység minőségértékelését, 
az  értékelési célú adatgyűjtést, a  minőségfejlesztési feladatok koordinálását, szakmai irányítását, dokumentálását, 
a betegbiztonság szempontjainak érvényesítését a GYEMSZI látja el.

 (2) A  GYEMSZI az  (1)  bekezdésben foglalt feladatait a  minőségügyi szakfőorvosok és szakterületi vezetők 
közreműködésével látja el.

 (3) A GYEMSZI minőségfejlesztési feladatai keretében:
a) a szakmai szabályok kialakításához módszertani támogatást nyújt,
b) kidolgozza és továbbfejleszti az  egyes szakterületek adatgyűjtési rendszerét, és folyamatosan gondoskodik 

azok értékeléséről és az adatgyűjtésekről,
c) a  klinikai audit módszertanát kidolgozza, annak alkalmazását felügyeli, ezáltal biztosítja az  egységes 

szempontrendszer alapján történő szakmai értékeléseket, az  eredmények alapján az  auditok során 
használható standardokra javaslatot tesz,

d) klinikai auditot végez,
e) a belső minőségügyi tevékenységről indokolt esetben, illetve felkérésre véleményt nyilvánít,
f ) minőségügyi célú adatgyűjtéseket végez,
g) szakmai minőségértékelést végez,
h) véleményt alkot a  szakmai minimumfeltételek, szakmai protokollok, irányelvek érvényesíthetőségéről, 

összhangjáról és azoknak az egészségügyi szakmai tevékenységben betöltött szerepéről.
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 (4) A GYEMSZI a minőségfejlesztési feladatainak végzése során – azok eredményétől függően – módszertani javaslatot 
fogalmaz meg az elvárt eredmény elérésének, illetve a szakmai munka javításának érdekében, amely vonatkozhat 
az  adott tevékenység szabályozási és finanszírozási környezetére, tervezésére, szervezésére, a  kapcsolódó 
folyamatok feltételrendszerének biztosítására, illetve a  szükséges betegtájékoztatásra, valamint a  dolgozók 
képzésére.

13. § (1) A  minőségügyi szakfőorvosok és nem orvosi területen a  (2)  bekezdés szerinti minőségügyi szakterületi vezetők 
állandó vagy eseti jelleggel kerülnek megbízásra. A  minőségügyi szakfőorvosi, illetve szakterületi vezető 
az  e  rendeletben meghatározottak szerint kiválasztott és megbízott, az  egészségügyi szakmai tevékenység 
minőségét fejlesztési céllal vizsgáló és értékelő szakember.

 (2) Minőségügyi szakterületi vezető szakterületén a
a) minőségügyi vezető szakgyógyszerész,
b) minőségügyi vezető szakpszichológus,
c) minőségügyi vezető dietetikus,
d) minőségügyi vezető ápoló,
e) minőségügyi vezető védőnő,
f ) minőségügyi vezető gyógytornász.

 (3) A  minőségügyi szakfőorvost, illetve szakterületi vezetőt a  szakágára utaló minőségügyi szakfőorvosi, illetve nem 
orvosi szakterületek esetén minőségügyi vezető szakgyógyszerészi, minőségügyi vezető szakpszichológusi, 
minőségügyi vezető dietetikusi, minőségügyi vezető gyógytornászi, minőségügyi vezető ápolói, minőségügyi 
vezető védőnői, minőségügyi vezető kórház-higiénikusi cím illeti meg.

14. §  A minőségügyi szakfőorvosok és szakterületi vezetők irányításával, a  minőségértékelés működtetésével 
kapcsolatban a GYEMSZI:
a) megbízza a minőségügyi szakfőorvosokat, illetve szakterületi vezetőket,
b) irányítja és ellenőrzi a minőségügyi szakfőorvosok, illetve szakterületi vezetők tevékenységét,
c) gondoskodik a  minőségügyi szakfőorvosok, illetve szakterületi vezetők rendszeres minőségügyi szakmai 

továbbképzéséről.

15. § (1) Az  egészségügyi szakmai kollégium működéséről szóló miniszteri rendeletben felsorolt tagozatonként 
– az egészségügyi informatika, a menedzsment és egészséggazdaságtan, a megelőző orvostan és népegészségügy, 
valamint az ipari gyógyszerészet szakterületek kivételével – kell egy állandó minőségügyi szakfőorvost, illetve – nem 
orvosi szakterület esetén – szakterületi vezetőt megbízni.

 (2) Az állandó minőségügyi szakfőorvos, illetve szakterületi vezető megbízatása határozott időtartamra, de legfeljebb 
3 évre szól, a megbízatás a lejártát követően több ízben meghosszabbítható.

 (3) Szükség szerint, projekt-feladatra, illetve az  állandó minőségügyi szakfőorvos, illetve szakterületi vezető kizárása 
vagy legalább 30 nap időtartamú akadályoztatása esetén feladatainak ellátása céljából – a feltételeknek egyébként 
megfelelő személynek – eseti megbízatás adható.

16. § (1) Minőségügyi szakfőorvosi, illetve szakterületi vezetői megbízás annak adható, aki
a) az adott szakterületen legalább 10 éves, nem orvosi szakterületek esetében legalább 8 éves gyakorlati idővel,
b) az  adott szakterületen – összevont szakmáknál legalább az  egyik szakma vonatkozásában – szakvizsgával, 

nem orvosi szakterületek esetében szakképesítéssel és
c) az  egészségügyi minőségbiztosítási és minőségfejlesztési módszerek alkalmazásában az  egészségügyi 

szakirányú továbbképzésről szóló jogszabályok szerinti licenccel, ennek hiányában ezen módszerek 
alkalmazásában jártassággal

rendelkezik.
 (2) A  GYEMSZI az  (1)  bekezdésben meghatározott feltételeken túlmenően a  17.  § szerinti pályázati kiírásban 

további, a  pályázó minőségügyi és szakmai tapasztalataira, nyelvismeretére, a  pályázatra kidolgozott szakterületi 
minőségfejlesztési koncepcióra vonatkozó feltételeket is megszabhat.

 (3) Minőségügyi szakfőorvosi, illetve szakterületi vezetői tevékenységet nem végezhet, aki
a) az  egészségügy ágazati irányítását, felügyeletét, ellenőrzését vagy finanszírozását ellátó szervvel 

munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll,
b) egészségügyi szakmai köztestület elnöke,
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c) az egészségügyi szakmai kollégium elnöke, alelnöke, titkára vagy tagozatának vezetője,
d) egészségügyi intézmény főigazgatója, orvos-igazgatója vagy minőségügyi vezetője,
e) szakfelügyeleti tevékenységet végez,
f ) egészségügyi-szakmai képviseletet ellátó vagy betegjogi szervezet vezető tisztségviselője, vagy
g) országos módszertani, illetve gyógyintézet főigazgatója, orvos-igazgatója vagy ápolási igazgatója.

17. § (1) Állandó minőségügyi szakfőorvosi, illetve szakterületi vezetői megbízás pályázati eljárás lefolytatása keretében 
adható.

 (2) Az  állandó minőségügyi szakfőorvos, illetve szakterületi vezető megbízására vonatkozó pályázati hirdetményt 
a GYEMSZI a pályázat lejártát legalább 15 nappal megelőzően a honlapján közzéteszi.

 (3) A  beérkezett pályázatokat szakterületenként létrejövő, a  szakterület szerint érintett egészségügyi szakmai 
kollégiumi tagozat által delegált 1, valamint a  GYEMSZI által kijelölt 2 főből álló bizottság bírálja el azzal, hogy 
a  bizottságban az  egészségügyi ellátórendszer minőségügyi tevékenysége területén szakértelemmel rendelkező 
tag részvételét biztosítani kell. A  bíráló bizottság döntéshozatala során megvizsgálja, hogy a  pályázó megfelel-e 
az e rendelet szerinti követelményeknek.

 (4) A bíráló bizottság javaslata alapján a pályázati feltételeknek leginkább megfelelő pályázóval a GYEMSZI megbízási 
szerződést köt.

 (5) A GYEMSZI azzal a személlyel köt eseti minőségügyi szakfőorvosi, illetve szakterületi vezetői feladatokra megbízási 
szerződést, aki az e rendelet szerinti feltételeknek megfelel.

 (6) A  GYEMSZI és az  állandó minőségügyi szakfőorvos, illetve szakterületi vezető a  megbízási jogviszonyt 30 napos 
határidővel felmondhatja.

18. § (1) A GYEMSZI a minőségügyi szakfőorvossal, illetve szakterületi vezetővel megbízási szerződést köt.
 (2) A minőségügyi szakfőorvost, illetve szakterületi vezetőt tevékenységének ellátásáért megbízási díj illeti meg, amely

a) állandó minőségügyi szakfőorvos, illetve szakterületi vezető esetében alapdíjból és a  feladatvégzéssel 
arányos kiegészítő díjból,

b) eseti minőségügyi szakfőorvos, illetve szakterületi vezető esetében a feladatvégzéssel arányos díjból
áll.

19. § (1) Az  állandó minőségügyi szakfőorvos, illetve szakterületi vezető állandó feladatait jóváhagyott éves munkaterv 
alapján, eseti feladatait előre egyeztetett módon végzi.

 (2) A minőségügyi szakfőorvos, illetve szakterületi vezető feladatkörében:
a) képviseli és közvetíti szakterületének képviselői felé a minőségügyi alapelveket és követelményeket,
b) részt vesz a  szakmai irányelvek előkészítésével kapcsolatos feladatok ellátásában, szakmai véleményével 

segíti a GYEMSZI-t ezzel kapcsolatos feladatainak ellátásában,
c) közreműködik a  GYEMSZI által végzett, az  egészségügyi ellátási folyamatok szakmai irányelveknek és más 

szakmai előírásoknak való megfelelőségének, eredményességének, hozzáférhetőségének, időszerűségének 
és a betegbiztonsági szempontok teljesülésének értékelésében,

d) kockázatelemzési tevékenységet végez,
e) közreműködik a betegbiztonsági, illetve egészségügyi ellátási problémák vizsgálatában,
f ) közreműködik adatgyűjtésekben, klinikai auditokban és helyszíni minőségügyi értékelésekben, az  auditok 

és értékelések során szerzett tapasztalatokat a  GYEMSZI felé visszajelzi, továbbá javaslatokat tesz ezek 
témakörére és gyakoriságára,

g) együttműködik a szakterülete szerint illetékes szakmai kollégiumi tagozattal,
h) a tudomására jutott vagy tapasztalt, az egészségügyi ellátás szakmai minőségét és a betegbiztonságot érintő 

problémákat, beavatkozást igénylő ügyeket a  GYEMSZI felé – szükség szerint megoldási javaslattal – jelzi, 
valamint

i) ellátja a jogszabályban részére meghatározott további feladatokat.
 (3) A  minőségügyi szakfőorvos, illetve szakterületi vezető eseti feladatairól jelentést, állandó feladatairól évente 

beszámolót készít a GYEMSZI részére.
 (4) Amennyiben a minőségügyi szakfőorvos, illetve szakterületi vezető feladatainak ellátása során a betegbiztonságot 

vagy az  ellátás szakmai minőségét súlyosan veszélyeztető gyakorlatot vagy hiányosságot észlel, köteles azt 
közvetlenül jelezni a GYEMSZI-nek.
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20. § (1) A  minőségügyi szakfőorvos, illetve szakterületi vezető nem vehet részt klinikai audit tevékenységben vagy 
minőségértékelési tevékenységben annál az egészségügyi szolgáltatónál,
a) amelynek bármilyen jogviszony keretében foglalkoztatottja, illetve az  audit vagy értékelés időpontját 

megelőző két évben bármilyen jogviszony keretében foglalkoztatottja volt,
b) amelynél közeli hozzátartozója alkalmazásban áll, vagy
c) amellyel kapcsolatban részéről nem várható el az ügy tárgyilagos vizsgálata.

 (2) Az  (1)  bekezdés szerinti valamely kizárási ok fennállását a  minőségügyi szakfőorvos, illetve szakterületi vezető 
köteles a  GYEMSZI-nek bejelenteni, amely ennek alapján kezdeményezi az  érintett klinikai auditban vagy egyéb 
szakmai minőségértékelési tevékenységben való részvételre eseti minőségügyi szakfőorvos vagy szakterületi vezető 
megbízását.

21. § (1) A  helyszíni minőségértékelés során a  minőségügyi szakfőorvos, illetve szakterületi vezető és a  GYEMSZI 
közreműködő kormánytisztviselője jogosult:
a) az  egészségügyi szolgáltató helyiségeibe belépni, figyelemmel a  minőségértékelésben résztvevő szerv, 

illetve szervezeti egység biztonsági előírásaira, munkarendjére,
b) a betegellátási és munkafolyamatok megtekintésére és megvizsgálására,
c) a berendezések, műszerek és más tárgyi eszközök megtekintésére és megvizsgálására,
d) az egészségügyi ellátásban közreműködő valamennyi személytől és a betegektől akár szóban, akár írásban 

adatot, felvilágosítást kérni, illetve kérdést intézni hozzájuk.
 (2) A  helyszíni minőségértékelésről az  értékelést végző jegyzőkönyvet vesz fel, amelyben rögzíti az  értékelés 

lefolytatásának és megállapításainak lényegét. A  jegyzőkönyv egy példányát az  értékelést végző személy átadja 
az értékelt egészségügyi szolgáltató képviselőjének.

5. A szakfelügyeleti vizsgálat és a szakmai minőségértékelés közös szabályai

22. § (1) Amennyiben az egészségügyi szolgáltató a szakfelügyeleti vizsgálat, illetve a szakmai minőségértékelés lefolytatása 
során nem működik együtt, illetve az  ehhez szükséges adatszolgáltatást nem teljesíti, az  OTH hivatalból, illetve 
a GYEMSZI jelzése alapján hatósági eljárást indít.

 (2) A  GYEMSZI valamely szolgáltatóra vagy az  egészségügyi ellátási rendszerre vagy annak egy részére vonatkozó, 
a  szakmai minőségértékelés alapján tett megállapításáról tájékoztatja a  szolgáltató részére működési engedélyt 
kiadó egészségügyi államigazgatási szervet. Amennyiben a  GYEMSZI megállapításával az  egészségügyi 
államigazgatási szerv nem ért egyet, úgy azt a  saját véleményével együtt az  országos tisztifőorvoshoz továbbítja, 
aki – a  hatáskörébe tartozó ügyben saját véleményével – az  egészségügyért felelős miniszteren keresztül 
az egészségügyi szakmai kollégium véleményét kéri ki.

6. Záró rendelkezések

23. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.
 (2) Az  e  rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő szakfelügyeleti eljárásokat, vizsgálatokat a  vonatkozó 

dokumentumok megküldésével az e rendelet hatálybalépését követő 8 napon belül át kell adni az OTH részére.
 (3) Hatályát veszti az egészségügyi szolgáltatók szakmai felügyeletéről szóló 15/2005. (V. 2.) EüM rendelet.

24. §  E rendelet 10. § (2) bekezdése az átültetésre szánt emberi szervekre vonatkozó minőségi és biztonsági előírásokról 
szóló 2010. július 7-i 2010/53/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 23. cikkének való megfelelést szolgálja.

25. §  Az egészségügyi szolgáltatások nyújtása során ionizáló sugárzásnak kitett személyek egészségének védelméről 
szóló 31/2001. (X. 3.) EüM rendelet 15.  §-ában a „szakfelügyelő” szövegrész helyébe az „ , a  feladattal megbízott 
szakfelügyelő főorvos” szöveg lép.

26. §  Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) 
ESZCSM rendelet 6. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Kizárólag a  diagnosztikai vizsgálat céljából a  betegtől levett vizsgálati anyagok szállítására az  egészségügyi 
szolgáltató által igénybe vett szállító nem minősül egészségügyi szolgáltatónak, azonban az  egészségügyi 
szolgáltató az  igénybevételéről tájékoztatja a  fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) 
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népegészségügyi intézetét, amely a  szállító tevékenységét – szakfelügyelő főorvos bevonásával – hatósági 
ellenőrzés keretében vizsgálja.”

27. §  Az egészségügyi szakmai kollégium működéséről szóló 12/2011. (III. 30.) NEFMI rendelet
a) 6.  § (3)  bekezdésében az  „érintett szakterülettel foglalkozó országos szakfelügyelő” szövegrész helyébe 

az  „országos tisztifőorvos vagy az  általa megbízott személy, az  érintett szakterülettel foglalkozó állandó 
minőségügyi szakfőorvos, illetve minőségügyi szakterületi vezető” szöveg,

b) 7.  § (6)  bekezdésében az  „országos szakfelügyelőt vagy” szövegrész helyébe az  „állandó minőségügyi 
szakfőorvost, illetve minőségügyi szakterületi vezetőt, az  országos tisztifőorvost vagy az  általa megbízott 
személyt és” szöveg

lép.

28. §  A társadalombiztosítási támogatással rendelhető gyógyszerekről és a  támogatás összegéről szóló 1/2003. (I. 21.) 
ESZCSM rendelet 10. számú mellékletében a „megyei tüdőgyógyász szakfőorvos” szövegrész helyébe a „feladattal 
megbízott szakfelügyelő főorvos” szöveg lép.

29. § (1) Az  egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések megelőzéséről, e  tevékenységek szakmai minimumfeltételeiről 
és felügyeletéről szóló 20/2009. (VI. 18.) EüM rendelet 12. § (3) bekezdésében a „területileg illetékes szakfelügyelők” 
szövegrész helyébe az „a feladattal megbízott szakfelügyelő főorvosok” szöveg lép.

 (2) Az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések megelőzéséről, e tevékenységek szakmai minimumfeltételeiről és 
felügyeletéről szóló 20/2009. (VI. 18.) EüM rendelet 13. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az  OIAB tanácsadó testület, amely az  alakuló ülésén elfogadott ügyrend szerint működik. Az  OIAB 
elnöke az  országos tisztifőorvos, titkára az  országos tisztifőorvos javaslatára az  ügyrendben meghatározott 
személy. Az  OIAB tagja az  OEK főigazgatója, az  országos tisztifőgyógyszerész, az  Országos Egészségbiztosítási 
Pénztár főigazgatója, a  klinikai járványügy és mikrobiológia, infektológia, háziorvostan, gyermek alapellátás 
területén működő állandó minőségügyi szakfőorvosok, a  feladattal megbízott szakfelügyelő főorvos, valamint 
az  egészségügyi szakmai kollégium klinikai és járványügyi mikrobiológiai, infektológiai tagozatának vezetői, 
az egészségügyért felelős miniszter által vezetett minisztérium képviselője, a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal 
képviselője.”

30. § (1) A  magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról szóló 5/2003. (II. 19.) 
ESZCSM rendelet
a) 4.  § (1)  bekezdésében a „gyermek állandó lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes 

megyei gyermekgyógyász szakfőorvostól” szövegrész helyébe a „feladat elvégzésével megbízott, szakmailag 
illetékes szakfelügyelő főorvostól” szöveg,

b) 4. § (3) bekezdésében a „megyei gyermekgyógyász szakfőorvos” szövegrész helyébe a „feladat elvégzésével 
megbízott, szakmailag illetékes szakfelügyelő főorvos” szöveg

lép.
 (2) Hatályát veszti a  magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról szóló 

5/2003.  (II.  19.) ESZCSM rendelet 4.  § (2)  bekezdésében az  „a gyermek állandó lakóhelye, ennek hiányában 
tartózkodási helye szerint illetékes megyei gyermekgyógyász szakfőorvosnál” szövegrész.

  Balog Zoltán s. k.,
  emberi erőforrások minisztere
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1. melléklet a 33/2013. (V. 10.) EMMI rendelethez

A szakfelügyelet szakterületei

A B

1. Szakterületek Névjegyzékbe vehető szakfelügyelők száma

2. Addiktológia 8

3. Sebészet 20

4. Aneszteziológia és intenzív terápia, csecsemő- és 
gyermekgyógyászati intenzív terápia

8

5. Arc-, állcsont- és szájsebészet 8

6. Belgyógyászat, endokrinológia és anyagcsere betegségek, 
angiológia

20

7. Balneoterápia 8

8. Bőrgyógyászat 8

9. Csecsemő- és gyermekgyógyászat 20

10. Dietetika 8

11. Érsebészet 8

12. Fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás 8

13. Fog- és szájbetegségek 20

14. Foglalkozásorvostan 20

15. Fül-orr-gégegyógyászat, csecsemő és gyermek 
fül-orr-gégegyógyászat

8

16. Gasztroenteorológia (és hepatológia), gyermek 
gasztroenterológia

8

17. Geriátria 8

18. Gyermek- és ifjúságpszichiátria 8

19. Gyermeksebészet 8

20. Hematológia 8

21. Házi gyermekorvostan 20

22. Háziorvostan 20

23. Honvédorvostan-katasztrófaorvostan 1

24. Idegsebészet 8

25. Iskolaegészségtan és ifjúságvédelem 8

26. Igazságügyi orvostan 8

27. Infektológia 8

28. Kardiológia, csecsemő- és gyermekkardiológia 8

29. Klinikai genetika 1

30. Allergológia és klinikai immunológia 8

31. Klinikai mikrobiológiai laboratóriumi diagnosztika 8

32. Klinikai szakpszichológia 8

33. Komplementer medicina 2

34. Kórház-higiéne 8

35. Mozgásterápia, fizioterápia (nem orvosi) 8

36. Nefrológia (és dialízis) 8

37. Neonatológia 8

38. Neurológia 20

39. Nukleáris medicina 8
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40. Klinikai onkológia és sugárterápia 8

41. Ortopédia 8

42. Orvosi laboratóriumi diagnosztika 8

43. Oxyológia-sürgősségi orvostan 20

44. Patológia 8

45. Plasztikai és égéssebészet 8

46. Pszichiátria és pszichoterápia 20

47. Radiológia 20

48. Rend- és honvédelmi alapellátás (személyi állomány és 
fogvatartottak)

1

49. Repülőorvostan 1

50. Reumatológia 8

51. Sportorvostan 2

52. Szemészet 8

53. Szívsebészet 2

54. Szülészet és nőgyógyászat 20

55. Transzfuziológia 2

56. Transzplantáció 8

57. Traumatológia és kézsebészet 8

58. Mellkassebészet 8

59. Tüdőgyógyászat, gyermek-tüdőgyógyászat 8

60. Urológia 8

2. melléklet a 33/2013. (V. 10.) EMMI rendelethez

Szakfelügyelői névjegyzék adattartalma

 1. Személyi adatok:
a) családi és utónév (utónevek)
b) orvosi pecsétszám, szakdolgozók esetében a működési nyilvántartási szám
c) levelezési cím
d) egyéb elérhetőség (telefon, fax szám)

 2. Szakmai adatok:
a) szakképzettség, szakterület
b) munkahely neve, címe, telefonszáma
c) munkahelyi beosztás
d) tudományos fokozat

 3. Egyéb adatok:
a) névjegyzékbe vétel száma, kelte
b) névjegyzékből törlés időpontja
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3. melléklet a 33/2013. (V. 10.) EMMI rendelethez

Szakfelügyelői megbízási díjak

A B

1. Feladat megnevezése Fizetendő összeg

2. Önálló helyszíni ellenőrzés, szakvélemény készítésével 10 000 Ft

3. Kormánytisztviselővel közös helyszíni ellenőrzésben közreműködés  7 000 Ft

4. Átadott iratanyag, dokumentáció alapján szakvélemény készítése  5 000 Ft

A nemzeti fejlesztési miniszter 20/2013. (V. 10.) NFM rendelete
egyes gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét 
gyakorló szervezet kijelöléséről szóló 77/2012. (XII. 22.) NFM rendelet módosításáról

Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 71.  § (2)  bekezdés b)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, az  egyes 
miniszterek, valamint a  Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 
84. § d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §  Az  egyes gazdasági társaságok felett az  államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét 
gyakorló szervezet kijelöléséről szóló 77/2012. (XII. 22.) NFM rendelet 1. §-a a következő i) ponttal egészül ki:
[Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 3. § (2) bekezdése alapján:]
„i) a Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft.”
(felett az  államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összessége gyakorlójának 2017. december 31-ig 
a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumot jelölöm ki.)

2. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

  Németh Lászlóné s. k.,
  nemzeti fejlesztési miniszter
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1253/2013. (V. 10.) Korm. határozata
a 2014–2020 közötti európai uniós programok lebonyolítását támogató intézményrendszer koncepcionális 
kérdéseiről szóló 1217/2013. (IV. 18.) Korm. határozat módosításáról

A 2014–2020 közötti európai uniós programok lebonyolítását támogató intézményrendszer koncepcionális 
kérdéseiről szóló 1217/2013. (IV. 18.) Korm. határozat 3. és 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. döntött arról, hogy a  2014–2020 közötti programok lebonyolítását támogató intézményrendszer központi 
koordinációs feladatait az erre kijelölt szervezet keretein belül kell kialakítani. Felkéri a Miniszterelnökséget vezető 
államtitkárt és a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy készítsenek konkrét lépéseket azonosító részletes ütemtervet és 
terjesszék azt a Nemzeti Fejlesztési Kormánybizottság elé;
Felelős: a Miniszterelnökséget vezető államtitkár, nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: 2013. június 30.
4. felkéri a Miniszterelnökséget vezető államtitkárt, hogy jelen Kormányhatározat 1. pontjában foglaltakra tekintettel 
a  2014–2020 közötti Irányító Hatóságoknak helyt adó szakminisztériumok és a  Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 
bevonásával haladéktalanul kezdje meg a 2014–2020-as időszakra vonatkozó egységes eljárásrendek és működési 
szabályok kidolgozását,
a) és azok irányelveit terjessze a Nemzeti Fejlesztési Kormánybizottság elé;
Felelős: a Miniszterelnökséget vezető államtitkár
Határidő: 2013. július 31.
b) az eljárásrendeket terjessze a Nemzeti Fejlesztési Kormánybizottság elé;
Felelős: a Miniszterelnökséget vezető államtitkár
Határidő: 2013. augusztus 31.”

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1254/2013. (V. 10.) Korm. határozata
az uniós támogatású projektek finanszírozási helyzetének megoldásához szükséges egyes feladatokról

A Kormány
 1. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zárkörűen Működő Részvénytársaság 

(a továbbiakban: MFB Zrt.) bevonásával – a  2.  pontban foglaltaknak megfelelően – dolgozzon ki és működtessen 
olyan pénzügyi terméket, amely a  2007–2013 programozási időszakban az  Európai Regionális Fejlesztési Alapból, 
az  Európai Szociális Alapból és a  Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 
kormányrendeletben szabályozott szállítói előleg igénybevételéhez szükséges garancia megteremtését kedvező 
díjszabás mellett biztosítja,

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: 2013. május 15.

 2. egyetért azzal, hogy az  MFB Zrt. legfeljebb 200 milliárd forint összegű bankgarancia-keretet (MFB Önkormányzati 
Szállítói Előleg-visszafizetési Bankgarancia Program, a  továbbiakban: Program) biztosítson a  szállítói előleg 
igénybevételéhez azzal, hogy
a) az MFB Zrt. által biztosított bankgarancia 80%-a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 

2012. évi CCIV. törvény 40. § (2) bekezdésében meghatározott keretet terheli,
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b) a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény 5.  § (1)  bekezdésének b)  pontja 
alapján vállalt, jogszabályi alapú állami készfizető kezességvállalásért az MFB Zrt.-nek a Program keretében 
nyújtott bankgarancia tőkeösszegének 80%-ára kezességvállalási díjat kell fizetnie a Magyar Állam javára,

c) az MFB Zrt. által fizetendő egyszeri, a  vállalt bankgarancia futamidejéhez igazodó kezességvállalási díj 
mértéke egyéves bankgarancia esetén az  állami kezességvállalással érintett tőkeösszeg 0,25%-a, kétéves 
bankgarancia esetén 0,48%-a, hároméves bankgarancia esetén 0,64%-a,

d) a Programot igénybe vevő szállító által nyújtandó fedezet legalább a  garantált tőke összege 30%-ának 
megfelelő mértékű lehet,

 3. visszavonja az  uniós támogatású projektek finanszírozási helyzetének megoldásához szükséges feladatokról szóló 
1215/2012. (VI. 26.) Korm. határozatot.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1255/2013. (V. 10.) Korm. határozata
a Nemzeti Örökség Intézete 2013. évi működésének biztosításához a rendkívüli kormányzati intézkedésekre 
szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

A Kormány
 1. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a  továbbiakban: Áht.) 33.  § (1)  bekezdésében biztosított 

jogkörében eljárva elrendeli a  Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 
(a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 11. Nemzeti Örökség Intézete cím létrehozását;

 2. az Áht. 21.  § (6)  bekezdése alapján a  Nemzeti Örökség Intézete 2013. évi működéséhez 300,0 millió forint 
1.  melléklet szerinti egyszeri átcsoportosítását rendeli el elszámolási, a  fel nem használt rész tekintetében 
visszatérítési kötelezettséggel a  Kvtv. 1.  melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 11. Nemzeti Örökség Intézete cím 
javára, a Kvtv. 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 7. Rendkívüli kormányzati intézkedések cím terhére;
Az átcsoportosítás tekintetében

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal

Az elszámolás és a visszatérítési kötelezettség tekintetében
Felelős: Miniszterelnökséget vezető államtitkár
Határidő: 2014. február 28.

 3. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a Miniszterelnökséget vezető államtitkárral együttműködve a 2014. évi 
központi költségvetés tervezése során gondoskodjon a  Nemzeti Örökség Intézete működéséhez szükséges forrás 
rendelkezésre állásáról.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
 Miniszterelnökséget vezető államtitkár
Határidő: a 2014. évi központi költségvetés tervezése során

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1255/2013. (V. 10.) Korm. határozathoz

XI. Miniszterelnökség

Millió forintban, egy tizedessel
ÁHT Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

egyedi szám szám szám cím cím csoport előir. név név név cím cím csop. K I A D Á S O K (+/-) következő
azonosító csop. szám száma szám csop. név név Kiemelt előirányzat évre 

szám név neve áthúzódó
hatása

XI. Miniszterelnökség
341239 11 Nemzeti Örökség Intézete

1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 141,1
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 49,4
3 Dologi kiadások 91,5

2 Felhalmozási költségvetés
1 Beruházások 18,0

297102 7 Rendkívüli kormányzati intézkedések -300,0

Millió forintban, egy tizedessel
ÁHT. Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. B E V É T E L A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

egyedi szám szám szám cím cím csoport előir. név név név cím cím csop. (+/-) következő
azonosító csop. szám száma szám csop. név név Kiemelt előirányzat évre 

szám név neve áthúzódó
hatása

Millió forintban, egy tizedessel
ÁHT. Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. T Á M O G A T Á S A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

egyedi szám szám szám cím cím csoport előir. név név név cím cím csop. (+/-) következő
azonosító csop. szám száma szám csop. név név Kiemelt előirányzat évre 

szám név neve áthúzódó
hatása

XI. Miniszterelnökség
341239 11 Nemzeti Örökség Intézete 300,0

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra
Millió forintban, egy tizedessel

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I. n.év II. n.év III. n.év IV. n.év
Fejezet időarányos 282,0 94,0 94,0 94,0
Állami Számvevőszék teljesítményarányos 18,0  
Magyar Államkincstár egyéb:
Nemzetgazdasági Minisztérium
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

1. melléklet a        /2013. (       ) Korm. határozathoz

2 példány

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

Az adatlap 5 példányban töltendő ki
1 példány

Az előirányzatmódosítás érvényessége:    a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű   

1 példány

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
a Kormány hatáskörében

Költségvetési év: 2013.

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

Az előirányzatmódosítás érvényessége:    a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű   

1 példány

Az előirányzatmódosítás érvényessége:    a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű   
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A Kormány 1256/2013. (V. 10.) Korm. határozata
a 2015. évi Milánói Világkiállításon való részvételhez kapcsolódó feladatok finanszirozása érdekében 
a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

A Kormány az  államháztartásról szóló 2011.  évi CXCV.  törvény 21.  § (6)  bekezdésében biztosított jogkörében 
a  2015.  évi Milánói Világkiállításon való részvételhez kapcsolódó feladatok végrehajtása során felmerült költségek 
fedezetéhez 150,0 millió forint 1.  melléklet szerinti egyszeri átcsoportosítását rendeli el elszámolási, a  fel nem 
használt rész tekintetében visszatérítési kötelezettséggel a  Magyarország 2013.  évi központi költségvetéséről 
szóló 2012. évi CCIV.  törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 5. Fejezeti kezelésű 
előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 15. A  2015.  évi Milánói Világkiállításon való részvételhez kapcsolódó 
feladatok jogcímcsoport javára, a  Kvtv. 1.  melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 7. Rendkívüli kormányzati 
intézkedések cím terhére.
Az átcsoportosítás tekintetében

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal

Az elszámolás és a visszatérítési kötelezettség tekintetében
Felelős: Miniszterelnökséget vezető államtitkár
Határidő: 2014. március 31.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1256/2013. (V. 10.) Korm. határozathoz

XI. Miniszterelnökség

Millió forintban, egy tizedessel
ÁHT Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

egyedi szám szám szám cím cím csoport előir. név név név cím cím csop. K I A D Á S O K (+/-) következő
azonosító csop. szám száma szám csop. név név Kiemelt előirányzat évre 

szám név neve áthúzódó
hatása

XI. Miniszterelnökség
5 Fejezeti kezelésű előirányzatok

1 Célelőirányzatok
341240 15 A 2015. évi Milánói Világkiállításon való részvételhez kapcsolódó feladatok

1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 30,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 7,3
3 Dologi kiadások 112,7

297102 7 Rendkívüli kormányzati intézkedések -150,0

Millió forintban, egy tizedessel
ÁHT. Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. B E V É T E L A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

egyedi szám szám szám cím cím csoport előir. név név név cím cím csop. (+/-) következő
azonosító csop. szám száma szám csop. név név Kiemelt előirányzat évre 

szám név neve áthúzódó
hatása

Millió forintban, egy tizedessel
ÁHT. Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. T Á M O G A T Á S A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

egyedi szám szám szám cím cím csoport előir. név név név cím cím csop. (+/-) következő
azonosító csop. szám száma szám csop. név név Kiemelt előirányzat évre 

szám név neve áthúzódó
hatása

XI. Miniszterelnökség
5 Fejezeti kezelésű előirányzatok

1 Célelőirányzatok
341240 15 A 2015. évi Milánói Világkiállításon való részvételhez kapcsolódó feladatok 150,0

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra
Millió forintban, egy tizedessel

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I.n.év II. n.év III.n.év IV.n.év
Fejezet időarányos
Állami Számvevőszék teljesítményarányos  
Magyar Államkincstár egyéb: azonnal 150,0 150,0
Nemzetgazdasági Minisztérium
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

1. melléklet a        /2013. (       ) Korm. határozathoz

2 példány

A módosítást 
elrendelő 

jogszabály/ 
határozat száma

A módosítást 
elrendelő 

jogszabály/ 
határozat száma

Az adatlap 5 példányban töltendő ki
1 példány

Az előirányzatmódosítás érvényessége:    a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű   

1 példány

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2013.

A módosítást 
elrendelő 

jogszabály/ 
határozat száma

Az előirányzatmódosítás érvényessége:    a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű   

1 példány

Az előirányzatmódosítás érvényessége:    a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű   
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A Kormány 1257/2013. (V. 10.) Korm. határozata
a 2012. évi kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradványok egy részének felhasználásáról

A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (1) bekezdésében, valamint az államháztartásról 
szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 152.  § (5)  bekezdésében biztosított 
jogkörében engedélyezi a  2012. évi kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradványokból a  XV. 
Nemzetgazdasági Minisztériumnál keletkezett 10  000 ezer forintnak a  felhasználását és elrendeli az  1.  melléklet 
szerinti átcsoportosítást.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1257/2013. (V. 10.) Korm. határozathoz

        

               

          Ezer forintban

 Fejezet-szám Cím- szám  Alcím- 
szám

 Jogcím-csop.-
szám

 Jogcím-
szám

 Előir.-csoport-
szám

 Kiemelt előir.-
szám  Fejezet-név Cím-név Alcím-név Jogcím-csop.-

név  Jogcím-név  Előir.-csop.-
név    Kiemelt előirányzat neve  Átcsoportosítás      (+/-)

XV. Nemzetgazdasági Minisztérium
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok

46 Magán és egyéb jogi személyek kártérítése
1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú kiadások -10 000
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
55 Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások

9 Egyházak közösségi célú programjainak és beruházásainak támogatása
3 Felhalmozási költségvetés

6 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 10 000

A 2012. évi előirányzat-maradványok átcsoportosítása
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A Kormány 1258/2013. (V. 10.) Korm. határozata
a budapest-gazdagréti Szent Angyalok plébánia temploma építési munkálatainak befejezéséhez  
és működési költségeihez szükséges, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő 
előirányzat-átcsoportosításról

A Kormány az  államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 21.  § (6)  bekezdése alapján a  budapest-gazdagréti 
Szent Angyalok plébánia temploma építési munkálatainak befejezéséhez és működési költségeihez 1104,3 millió 
forint 1.  melléklet szerinti egyszeri átcsoportosítását rendeli el elszámolási, a  fel nem használt rész tekintetében 
visszatérítési kötelezettséggel a  Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 
(a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok 
cím, 55. Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások alcím, 7. Egyházi épített örökség védelme és egyéb 
beruházások jogcímcsoport javára, a  Kvtv. 1.  melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 7. Rendkívüli kormányzati 
intézkedések cím terhére.
Az átcsoportosítás tekintetében

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal

Az elszámolás és a visszatérítési kötelezettség tekintetében
Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2014. június 30.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1258/2013. (V. 10.) Korm. határozathoz

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
XI. Miniszterelnökség

Millió forintban, egy tizedessel
ÁHT Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

egyedi szám szám szám cím cím csoport előir. név név név cím cím csop. (+/-) következő
azonosító csop. szám száma szám csop. név név Kiemelt előirányzat évre 

szám név neve áthúzódó
hatása

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

55 Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások
263212 7 Egyházi épített örökség védelme és egyéb beruházások

1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú kiadások 100,0

2 Felhalmozási költségvetés
1 Beruházások 1 004,3

XI. Miniszterelnökség
297102 7 Rendkívüli kormányzati intézkedések -1 104,3

Millió forintban, egy tizedessel
ÁHT. Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

egyedi szám szám szám cím cím csoport előir. név név név cím cím csop. (+/-) következő
azonosító csop. szám száma szám csop. név név Kiemelt előirányzat évre 

szám név neve áthúzódó
hatása

Millió forintban, egy tizedessel
ÁHT. Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

egyedi szám szám szám cím cím csoport előir. név név név cím cím csop. (+/-) következő
azonosító csop. szám száma szám csop. név név Kiemelt előirányzat évre 

szám név neve áthúzódó
hatása

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

55 Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások
263212 7 Egyházi épített örökség védelme és egyéb beruházások 1 104,3

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I.n.év II. n.év III.n.év IV.n.év
Fejezet időarányos
Állami Számvevőszék teljesítményarányos  
Magyar Államkincstár egyéb: azonnal 1 104,3 1 104,3
Nemzetgazdasági Minisztérium
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
a Kormány hatáskörében

Költségvetési év: 2013.

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

1 példány
1 példány

Az előirányzatmódosítás érvényessége:    a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű   

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

2 példány

K I A D Á S O K 

B E V É T E L

T Á M O G A T Á S 

Az előirányzatmódosítás érvényessége:    a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű   

1 példány
Az adatlap 5 példányban töltendő ki

Az előirányzatmódosítás érvényessége:    a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű   
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A miniszterelnök 60/2013. (V. 10.) ME határozata
a Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya között a közúti, a vasúti és a vízi határforgalom 
ellenőrzéséről szóló, Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya közötti Megállapodás 
módosításáról szóló Megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

A nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. § (1) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva, 
a belügyminiszter és a külügyminiszter előterjesztése alapján
 1. egyetértek a  Magyarország Kormánya és a  Szerb Köztársaság Kormánya között a  közúti, a  vasúti és a  vízi 

határforgalom ellenőrzéséről szóló, Magyarország Kormánya és a  Szerb Köztársaság Kormánya közötti 
Megállapodás módosításáról szóló Megállapodás (a továbbiakban: módosító megállapodás) létrehozásával;

 2. felhatalmazom a  belügyminisztert, hogy – az  érintett miniszterekkel egyetértésben – a  tárgyalásokon részt vevő 
személyeket kijelölje;

 3. felhatalmazom a  belügyminisztert vagy az  általa kijelölt személyt, hogy a  tárgyalások eredményeként előálló 
szövegtervezetet kézjegyével lássa el;

 4. felhívom a  külügyminisztert, hogy a  módosító megállapodás létrehozásához szükséges meghatalmazási okiratot 
adja ki;

 5. felhívom a  belügyminisztert és a  külügyminisztert, hogy a  módosító megállapodás létrehozását követően 
a  módosító megállapodás szövegének végleges megállapítására való felhatalmazásról szóló határozat tervezetét 
haladéktalanul terjesszék a Kormány elé.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A miniszterelnök 61/2013. (V. 10.) ME határozata
az Országos Statisztikai Tanács tagjának felmentéséről és új tag megbízásáról

A statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény 7.  § (4)  bekezdése és a  (6)  bekezdésének d)  pontja alapján  
– a közigazgatási és igazságügyi miniszter előterjesztésére –

Nátrán Rolandot, a Nemzetgazdasági Minisztérium volt helyettes államtitkárát

az Országos Statisztikai Tanács tagsági teendői ellátása alól – a jelölés visszavonása miatt – felmentem, egyidejűleg

Banai Péter Benőt, a Nemzetgazdasági Minisztérium helyettes államtitkárát

– a 2013. április 30-ától 2015. március 31-éig terjedő időtartamra –

az Országos Statisztikai Tanács tagsági teendőinek ellátásával megbízom.

  Orbán Viktor s. k., 
  miniszterelnök
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A Magyar Közlönyt a Szerkesztőbizottság közreműködésével a Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium szerkeszti.
A Szerkesztőbizottság elnöke: dr. Biró Marcell,
a szerkesztésért felelős: dr. Borókainé dr. Vajdovits Éva.
A szerkesztőség címe: Budapest V., Kossuth tér 2–4.
A Határozatok Tára hivatalos lap tartalma a Magyar Közlöny IX. részében jelenik meg.
A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://kozlony.magyarorszag.hu 
honlapon érhető el.
A Magyar Közlöny oldalhű másolatát papíron kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó.
Felelős kiadó: Majláth Zsolt László ügyvezető.
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