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II. Törvények

2013. évi CXXVII. törvény
egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról*

1. Az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény módosítása

1. § (1) Az  egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991.  évi XI.  törvény (a  továbbiakban: Ehi.) 4.  § 
(5) bekezdés b) pont bb) alpontjának helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az élelmezés- és táplálkozásegészségügy keretében az egészségügyi államigazgatási szerv
táplálkozás-egészségügy szakterületen)
„bb) a  ba)  alpont szerinti feladatokkal összefüggésben táplálkozás-egészségügyi vizsgálatokat végez, különös 
tekintettel a  vendéglátás – ezen belül kiemelten a  munkahelyeken, az  egészségügyi intézményekben, a  nevelési-
oktatási intézményekben, továbbá a  szociális ellátás, a  gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatás keretében 
bármely formában nyújtott étkeztetés – területén a  szolgáltatott élelmiszerekre, ételekre, étrendre vonatkozóan, 
tápanyagszámítással és biokémiai elemzéssel, valamint a  nevelési-oktatási intézményekben eladásra szánt 
élelmiszerek tápanyag-beviteli értékének megfelelősége tekintetében,”

 (2) Az Ehi. 4. § (5) bekezdés c) pont cd) alpontjának helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az élelmezés- és táplálkozásegészségügy keretében az egészségügyi államigazgatási szerv
egyes élelmiszerekkel kapcsolatosan)
„cd) ellátja a  technológiai segédanyagokkal, az  élelmiszeriparban felhasznált mosó- és fertőtlenítőszerekkel, 
az élelmiszert előállító, feldolgozó-, csomagoló-, tároló- és forgalomba hozó helyek engedélyezésével összefüggő, 
jogszabályban meghatározott feladatokat;”

2. § (1) Az Ehi. 6. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az egészségügyi államigazgatási szerv egészségügyi igazgatási és koordinációs feladatai körében)
„e) engedélyezi – ha jogszabály másként nem rendelkezik – az  egészségügyi szolgáltató tevékenységének 
végzését, ellenőrzi a tevékenységet, valamint nyilvántartást vezet az egészségügyi szolgáltatókról, az egészségügyi 
szolgáltatók szervezeti egységeiről, az  általuk végezhető, engedélyezett szakmákról, valamint az  egy szakmán 
belül végezhető egyes tevékenységről, továbbá az  egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési 
engedélyekről;”

 (2) Az Ehi. 6. §-a a következő (3)–(6) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az (1) bekezdés e) pontja szerinti nyilvántartás a (4) bekezdés a) pont ac) alpontja és b)–d) pontja szerinti adatok 
tekintetében közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül.
(4) Az (1) bekezdés e) pontja szerinti nyilvántartás az alábbi adatokat tartalmazza:
a) az egészségügyi szolgáltató:
aa) cégnevét,
ab) cégjegyzékszámát vagy bírósági nyilvántartásba vétele számát, egyéni vállalkozó esetén nyilvántartásba vétele 
számát,
ac) a nyilvántartó rendszer által meghatározott egyedi azonosító számát,
b) a szolgáltató székhelyére és az egészségügyi szolgáltatás végzésének helyszínéül szolgáló telephelyére vonatkozó 
adatokat:
ba) helységnév,
bb) utca, házszám,
bc) postai irányítószám,
c) az egészségügyi szolgáltató valamennyi szervezeti egységére vonatkozóan külön-külön:
ca) az engedélyezett egészségügyi szakmákat a hozzájuk tartozó kóddal, és az ellátási forma megnevezését a hozzá 
tartozó kóddal,

* A törvényt az Országgyűlés a 2013. június 26-i ülésnapján fogadta el.
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cb) a közszolgáltatásban való részvételének tényét,
cc) az engedélyezett egészségügyi szakma miniszteri rendeletben megállapított progresszivitási szintjét,
cd) az  engedélyezett tevékenységek körét, amennyiben a  működési engedély a  szakmán belül csak egyes 
tevékenységek nyújtására került kiadásra,
ce) a szervezeti egység engedélyező hatóság által kiadott egyedi azonosítóját, valamint megnevezését,
cf ) az engedélyező hatóság megnevezését,
cg) a működési engedély keltét, számát,
ch) a működés bármely korlátozásával kapcsolatos adatot,
ci) a közfinanszírozott egészségügyi szolgáltatások körében a szervezeti egység által nyújtott szolgáltatás jellegére 
figyelemmel a szervezeti egységben engedélyezett szakmákhoz tartozó kapacitásadatokat,
cj) a c) pont ca) alpont szerinti szakmák szünetelését, a szünetelés kezdő és befejező időpontja szerint,
ck) a járóbeteg-szakellátásban és az alapellátásban a heti rendelési időt, az alapellátásban a rendelkezésre állási időt 
napi bontásban, valamint a helyettesítésre vonatkozó adatokat,
cl) a  szervezeti egységhez tartozóan, ellátási formától függően az  ügyeleti részvételt, készenléti rendszerben való 
részvétel tényét,
d) a  gyógyászati segédeszközök forgalmazásával, javításával, illetve kölcsönzésével foglalkozó szolgáltatók 
vonatkozásában a  szolgáltató heti nyitvatartási rendjét, valamint annak megjelölését, hogy a  szolgáltató  
– jogszabályban meghatározottak szerint – sorozatgyártású, egyedi méretvétel alapján készült vagy méretre igazított 
gyógyászati segédeszközt forgalmaz, javít, illetve kölcsönöz.
(5) A (4) bekezdésben meghatározott adatok a szolgáltató azonosítójához rendelten szerepelnek a nyilvántartásban.
(6) A (4) bekezdés szerinti nyilvántartásba történő bejegyzésre, valamint az onnan való törlésre irányuló eljárás során 
a hatóság kizárólag okirati bizonyítékot, valamint az ügyfél nyilatkozatát használhatja fel.”

3. §  Az Ehi. a következő 7. §-sal egészül ki:
„7. § (1) Az ivó- és használati melegvíz-ellátásban, valamint a medencés közfürdőkben a vízzel közvetlenül érintkező 
anyagok, termékek és a  víz kezelésére alkalmazni kívánt technológiák alkalmazására kiadott engedélyekről 
az egészségügyi államigazgatási szerv nyilvántartást vezet.
(2) Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartás tartalmazza:
a) az alkalmazási engedély számát,
b) az engedélyes nevét,
c) az engedélyezett termék, technológia megjelölését, valamint
d) az alkalmazási engedélyben megadott alkalmazási feltételeket.
(3) Az  (1)  bekezdés szerinti nyilvántartás a  (2)  bekezdés a), c) és d)  pontja szerinti adatok tekintetében közhiteles 
hatósági nyilvántartásnak minősül.”

4. § (1) Az Ehi. 13/A. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Ha az egészségügyi államigazgatási szerv a hatáskörében eljárva megállapítja, hogy)
„e) a  kozmetikai termékek gyártására, egészségkárosítás nélküli alkalmazhatóságára, forgalomba hozatalára, 
forgalmazására,”
(vonatkozó jogszabályi rendelkezésekben foglaltakat megsértették, egészségügyi bírságot szab ki.)

 (2) Az Ehi. 13/A. § (1) bekezdése a következő k) ponttal egészül ki:
(Ha az egészségügyi államigazgatási szerv a hatáskörében eljárva megállapítja, hogy)
„k) a  különleges táplálkozási célú élelmiszerek, az  étrend-kiegészítők, a  vitaminokkal, ásványi anyagokkal és 
bizonyos egyéb anyagokkal dúsított élelmiszerek, a  tápanyag-összetételre és egészségre vonatkozó állításokkal 
ellátott élelmiszerek meghatározott táplálkozási célnak való megfelelésre, táplálkozási-élettani hatású 
összetevőjének egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságára, alkalmazhatóságára, forgalomba hozatalára, 
forgalmazására”
(vonatkozó jogszabályi rendelkezésekben foglaltakat megsértették, egészségügyi bírságot szab ki.)

 (3) Az Ehi. 13/A. §-a a következő (1b) bekezdéssel egészül ki:
„(1b) Egészségügyi bírság kiszabásának van helye továbbá, ha az  egészségügyi államigazgatási szerv által kiadott 
engedély előírásait az engedély jogosultja nem tartja be.”
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5. §  Az Ehi. a következő 14/B. §-sal egészül ki:
„14/B.  § (1) Az  egészségügyi államigazgatási szerv jogerős határozata alapján jogosított ügyfél helyébe jogutódja 
léphet.
(2) Az  egészségügyi államigazgatási szerv fellebbezéssel megtámadható döntései ellen fellebbezni indokolással 
ellátva lehet.
(3) A  Ket. 114.  § (2)  bekezdésében foglaltaktól eltérően, a  Ket. 114.  § (1)  bekezdése szerinti eljárás lefolytatására 
az egészségügyi államigazgatási szerv a döntés közlésétől számított három éven belül jogosult.
(4) Az egészségügyi államigazgatási szerv döntése a Ket. 139. § (1) bekezdése alapján külföldön is végrehajtható.”

6. §  Az Ehi. 15. § (12) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben határozza meg)
„e) a kozmetikai termékek
ea) gyártására,
eb) mikrobiológiai tisztasági követelményeire,
ec) használata során felmerülő nemkívánatos hatásokat értékelő méregellenőrző központ feladataira, valamint 
a méregellenőrző központnak megtett bejelentésekkel kapcsolatos követelményekre,
ed) piacfelügyeleti ellenőrzésére kijelölt szervek feladatkörének megosztására
vonatkozó szabályokat.”

7. §  Az Ehi. 13/A.  § (11)  bekezdésében az „a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 
törvény hirdetményi közlésre vonatkozó szabályait” szövegrész helyébe az  „a közigazgatási hatósági eljárás 
és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004.  évi CXL.  törvény (a  továbbiakban: Ket.) hirdetményi közlésre 
vonatkozó szabályait” szöveg lép.

8. §  Hatályát veszti az Ehi. 4. § (5) bekezdés a) pontjában az „a gyermekjátékokban,” szövegrész.

2. A magzati élet védelméről szóló 1992. évi LXXIX. törvény módosítása

9. §  A magzati élet védelméről szóló 1992.  évi LXXIX.  törvény (a  továbbiakban: Mgtv.) 16/A.  §-a a  következő 
(4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Felhatalmazást kap az  egészségügyért felelős miniszter, hogy a  várandósgondozás részletes szabályait 
rendeletben állapítsa meg.”

10. §  Hatályát veszti az Mgtv. 3. § (3) bekezdése.

3. Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló  
1997. évi XLVII. törvény módosítása

11. §  Az egészségügyi és a  hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997.  évi  
XLVII. törvény (a továbbiakban: Eüak.) 4. § (2) bekezdése a következő zs) ponttal egészül ki:
[Egészségügyi és személyazonosító adatot az  (1)  bekezdésben meghatározottakon túl – törvényben meghatározott 
esetekben – az alábbi célból lehet kezelni:]
„zs) az Európai Unión belüli határon átnyúló egészségügyi ellátáshoz kapcsolódó jogok érvényesítése.”

12. §  Az Eüak. 14/A. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Gyógyszer, gyógyászati segédeszköz és gyógyászati ellátás rendelése esetén a vényen fel kell tüntetni)
„a) az érintett nevét, lakcímét, születési dátumát,”

13. §  Az Eüak. 16/A. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az  (1)  bekezdés szerinti célból történő adatkezelés érdekében a  szűrővizsgálatot végző egészségügyi 
szolgáltatók a  szűrővizsgálaton részt vett személyek személyazonosító adatait és a  szűrővizsgálatra vonatkozó 
egészségügyi adatait, valamint a  szűrővizsgálat időpontját továbbítják az  egészségügyi államigazgatási szerv 
részére.”
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14. §  Az Eüak. a 19. §-t követően a következő címmel és 19/A. §-sal egészül ki:
„Az Európai Unión belüli határon átnyúló egészségügyi ellátáshoz kapcsolódó jogok érvényesítése 
céljából történő adatkezelés
19/A. § (1) A határon átnyúló egészségügyi ellátáshoz kapcsolódó jogok érvényesítése érdekében kijelölt nemzeti 
kapcsolattartó szerv a  4.  § (2)  bekezdés zs)  pontja szerinti célból – a  határon átnyúló egészségügyi ellátáshoz 
való jogokkal kapcsolatos, a  nemzeti kapcsolattartó szerv feladatairól szóló kormányrendeletben meghatározott 
tájékoztatás megadásáig – kezelheti az  érintett nevét, nemét, születési idejét, lakóhelyét, tartózkodási helyét, 
TAJ-számát, valamint azon egészségügyi adatait, amelyek az  érintett határon átnyúló egészségügyi ellátáshoz 
kapcsolódó jogainak érvényesítéséhez szükségesek.
(2) Az  (1)  bekezdésben megjelölt adatokat a  4.  § (2)  bekezdés zs)  pontjában meghatározott célból a  határon 
átnyúló egészségügyi ellátáshoz kapcsolódó jogok érvényesítése érdekében kijelölt nemzeti kapcsolattartó szerv  
– az  egészségügyi ellátás igénybevételének elősegítése céljából – továbbíthatja az  egészségügyi államigazgatási 
szerv, illetve az egészségbiztosítási szerv részére.
(3) Az egészségügyi államigazgatási szerv és az egészségbiztosítási szerv a (2) bekezdés szerinti célból az egészségügyi 
ellátás megszervezéséig kezelheti az érintett (1) bekezdés szerinti adatait.”

15. §  Az Eüak. II. fejezete a következő alcímmel egészül ki:
„Központi implantátumregiszter
22/B.  § (1) Az  egészségügyről szóló 1997.  évi CLIV.  törvény 101/C.  § (1)  bekezdése szerinti adatokat tartalmazó 
nyilvántartás adatainak az  implantátum beültetésével, kivételével és cseréjével kapcsolatos beavatkozáson átesett 
érintett további gyógykezelése, egészségi állapotának nyomon követése, váratlan esemény gyors elhárítása, 
valamint a  beültethető orvostechnikai eszközök megfelelőségének ellenőrzése céljából vezetett központi 
implantátumregiszter részére történő továbbítását követően a  központi implantátumregisztert működtető 
egészségbiztosítási szerv a  személyazonosító adatok tekintetében kapcsolati kódot képez. A  kapcsolati kódot 
az egészségbiztosítási szerv minden személyazonosító adat tekintetében azonos kódképzési módszer alapján hozza 
létre úgy, hogy az a személyes adatokra történő visszafejtést ne tegye lehetővé és ugyanazon beteg tekintetében 
valamennyi adattovábbítás – függetlenül a  beavatkozást végző egészségügyi szolgáltatótól – azonos kapcsolati 
kódhoz kapcsolódjon.
(2) Az  (1)  bekezdés szerinti kapcsolati kódot az  egészségbiztosítási szerv az  általa működtetett informatikai 
alkalmazás útján megküldi a nyilvántartást vezető egészségügyi szolgáltatónak. A kapcsolati kódot fel kell tüntetni 
az egészségügyi dokumentációban.
(3) Az  egészségbiztosítási szerv a  központi implantátumregiszterben tárolt adatokról kapcsolati kóddal ellátva, 
kérelemre 8 napon belül, illetve ha az implantátumot viselő személyek egészségének védelme érdekében szükséges, 
haladéktalanul, elektronikus úton tájékoztatást nyújt
a) az orvostechnikai eszközökkel kapcsolatos hatósági feladatok ellátására kijelölt szerv,
b) az egészségügyi államigazgatási szerv,
c) a szakmai minőségértékelésért felelős szerv
részére.
(4) Az egészségügyi szolgáltatónak a betegdokumentációban feltüntetett kapcsolati kódot tartalmazó kérelemére 
az  egészségbiztosítási szerv a  központi implantátumregiszterben tárolt adatokról kapcsolati kóddal ellátva 
haladéktalanul elektronikus úton tájékoztatást nyújt az  egészségügyi szolgáltató által kezelt személyen korábban 
végzett, implantátumot érintő beavatkozással kapcsolatban.
(5) Ha az  implantátumot viselő személy tekintetében sürgős szükség vagy veszélyeztető állapot megelőzése vagy 
elhárítása érdekében szükséges és a  legutolsó, implantációval kapcsolatos ellátást végző egészségügyi szolgáltató 
jogutód nélkül megszűnt vagy az  egészségügyi dokumentáció nem vagy jelentős késedelemmel szerezhető be, 
az orvostechnikai eszközökkel kapcsolatos hatósági feladatok ellátására kijelölt szerv megismerheti az Eütv. 101/C. § 
(1)  bekezdés a)  pontja szerinti adatokat annak érdekében, hogy az  érintettel kapcsolatba lépjen és tájékoztassa 
az egészsége védelmében szükséges teendőkről.
(6) A központi implantátumregiszterben tárolt adatokat az érintettre vonatkozó utolsó adattovábbítástól számított 
50 év elteltével törölni kell.”

16. § (1) Az Eüak. 23. § (1) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki:
[A következő szervek írásbeli megkeresésére a  kezelést végző orvos az  érintett egészségügyi és a  megkereső szerv 
által törvény alapján kezelhető, az  azonosításhoz szükséges személyazonosító adatait átadja a  megkereső 
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szervnek. A  megkeresésben a  4.  § (4)  bekezdésének megfelelően fel kell tüntetni a  megismerni kívánt egészségügyi és 
személyazonosító adatokat. A megkereső szervek a következők lehetnek:]
„h) halottvizsgálat során a halottvizsgálatot végző orvos.”

 (2) Az Eüak. 23. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Ha az egészségügyi adatokra a halottvizsgálat során soron kívül van szükség,
a) büntetőügyben a nyomozó hatóság, valamint az ügyészség halaszthatatlan nyomozási cselekmény keretében,
b) a rendkívüli halállal kapcsolatos hatósági eljárás során a bűncselekményre utaló adat kizárása érdekében az eljáró 
hatóság
az (1) bekezdés szerinti megkeresést rövid úton is előterjesztheti, a kezelőorvos a megkeresést soron kívül teljesíti.”

17. § (1) Az Eüak. 38. § (2) bekezdése a következő k) ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a miniszter, hogy)
„k) a térségi betegút-szervezésért felelős szerv által a 4. § (2) bekezdés w) pontja szerinti célból, a 19. § (1) bekezdése 
szerint kezelt egészségügyi adatok körének meghatározására, az  adatok átadására, továbbítására vonatkozó 
részletes szabályokat”
(rendeletben állapítsa meg.)

 (2) Az Eüak. 38. §-a a következő (5) és (6) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Ez  a  törvény a  határon átnyúló egészségügyi ellátásra vonatkozó betegjogok érvényesítéséről szóló  
2011. március 9-i 2011/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.
(6) Ez  a  törvény a  más tagállamban kiállított orvosi rendelvények elismerésének megkönnyítésére irányuló 
intézkedésekről szóló 2012. december 20-ai 2012/52/EU bizottsági végrehajtási irányelvnek való megfelelést szolgálja.”

18. § (1) Az Eüak.
a) 18.  § (1)  bekezdésében a  „ , TAJ számmal összekapcsolt egészségügyi adatok” szövegrész helyébe 

„egészségügyi adatok, valamint – más személyazonosító adattal történő összekapcsolás nélkül – az  ahhoz 
kapcsolódó TAJ szám, nem, születési dátum és postai irányítószám”,

b) 18. § (2) bekezdésében az „az azonos TAJ számhoz” szövegrész helyébe az „az (1) bekezdés szerinti, azonos 
érintettre vonatkozó személyazonosító adatokhoz”,

c) 18. § (3) bekezdésében a „TAJ számot” szövegrész helyébe a „személyazonosító adatokat”,
d) 18.  § (4)  bekezdésében a „TAJ számmal” szövegrész helyébe az „az (1)  bekezdés szerinti személyazonosító 

adattal”
szöveg lép.

 (2) Az  Eüak. 18/A.  §-ában a  „TAJ számát és születési dátumát” szövegrész helyébe a  „TAJ számát, nemét, születési 
dátumát és postai irányítószámát” szöveg lép.

 (3) Az Eüak. 38. § (2) bekezdés e) pontjában a „feldolgozására és bejelentésére” szövegrész helyébe a „feldolgozására, 
bejelentésére és közzétételére” szöveg lép.

19. §  Hatályát veszti az Eüak. 18. § (5) bekezdés második mondata.

4. A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény módosítása

20. §  A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény (a továbbiakban: Ebtv.) 1. § (1) bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) E törvény hatálya
a) a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 
1997. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Tbj.) szerint biztosított, továbbá egészségügyi szolgáltatás igénybevételére, 
valamint baleseti ellátásra és szerződés alapján egyes egészségbiztosítási ellátásokra jogosult személyekre,
b) az e törvény szerinti határon átnyúló egészségügyi ellátást igénybe vevő uniós betegre,
c) a Tbj. szerint társadalombiztosítási járulékot fizető személyekre és szervezetekre,
d) az egészségbiztosítási ellátások teljesítésében szerződés alapján részt vevő szolgáltatókra,
e) az Egészségbiztosítási Alapból (a továbbiakban: E. Alap) finanszírozott ellátásokra
terjed ki.”
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21. § (1) Az Ebtv. 5/B. §-a a következő q)–s) ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában)
„q) EGT tagállam: az Európai Unió tagállama, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam, 
valamint az  az állam, amelynek állampolgára a  szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek 
beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény szerint EGT állampolgárnak minősül,
r) uniós beteg: az 1. § (1) bekezdés a) pontja hatálya alá tartozó személyek kivételével:
ra) a magyar állampolgár és az Európai Unió más tagállamának állampolgára,
rb) a 8/A. § (1) bekezdése szerinti uniós rendeletek értelmében biztosított személy, valamint családtagja és túlélő 
hozzátartozója,
rc) az Európai Unió más tagállamában egészségügyi ellátásra jogosult személy,
amennyiben Magyarországon egészségügyi szolgáltatást nem az uniós rendeletek szabályai szerint vesz igénybe,
s) határon átnyúló egészségügyi ellátás: a  tartós ápolási-gondozási egészségügyi szolgáltatások, a  szervátültetés 
céljából történő szervelosztás és szervhez jutás, továbbá a  fertőző betegségek elleni közfinanszírozott oltási 
programok kivételével:
sa) a Magyarországon vagy magyar egészségügyi szolgáltató által uniós betegnek nyújtott egészségügyi szolgáltatás, 
vagy
sb) a biztosított által – ide nem értve a megállapodás alapján egészségügyi ellátásra jogosultakat – az Európai Unió 
más tagállamában vagy az  ott letelepedett szolgáltatónál igénybevett egészségügyi ellátás, amelyet a  biztosított 
nem az uniós rendeletek alapján vesz igénybe.”

 (2) Az Ebtv. 5/B. §-a a következő t) ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában)
„t) jövedelem: az  egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai összegének kiszámításánál az  e  törvényben meghatározott 
időszakban a biztosított által elért, a Tbj. 19. § (3) bekezdése szerint fizetendő pénzbeli egészségbiztosítási járulék 
alapját képező jövedelem.”

22. §  Az Ebtv. „Egészségbiztosítási ellátásra jogosultak” alcíme a következő 8/B. §-sal egészül ki:
„8/B. § (1) Az 5/B. § s) pont sa) alpontja szerinti határon átnyúló egészségügyi ellátás keretében az uniós betegek  
a II. fejezet 1–3. címében meghatározott egészségügyi szolgáltatásokra jogosultak.
(2) Ha az uniós beteg a biztosítottal azonos feltételek mellett veszi igénybe az (1) bekezdésben meghatározott ellátást, 
akkor a biztosítottal azonos jogállás illeti meg azzal, hogy
a) az ellátásra irányadó, az igénybevétel idején érvényes belföldi költség mértékének megfelelő összegű térítési díjat, 
illetve a II. fejezet 2. címe alá tartozó egészségügyi szolgáltatások esetén bruttó fogyasztói árat fizet, és
b) esetében nincs területi ellátási kötelezettséggel rendelkező egészségügyi szolgáltató.”

23. § (1) Az Ebtv. 18. §-a a következő (2a) és (2b) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A beutalóhoz kötött szakellátások esetében az egészségügyi szolgáltató köteles elfogadni az Európai Unió más 
tagállamában az uniós beteg részére az arra jogosult egészségügyi szakember által kiállított beutalót is, kivéve, ha 
az az egészségügyi szolgáltató számára nem érthető vagy nem nyújt elég információt a beteg egészségi állapotáról 
és az ennek alapján orvosilag szükséges beavatkozások köréről.
(2b) A  beutalóhoz nem kötött szakellátások esetében az  uniós beteg ellátását nem lehet megtagadni arra 
hivatkozva, hogy vonatkozásában az egészségügyi szolgáltató területi ellátási kötelezettséggel nem rendelkezik.”

 (2) Az Ebtv. 18. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) Az  egészségügyi szolgáltató csak akkor tagadhatja meg az  uniós beteg ellátását, ha a  területi ellátási 
kötelezettségű feladatainak folyamatos ellátását az uniós beteg fogadása veszélyezteti. Az elutasítást ilyen esetben 
írásban meg kell indokolni.”

24. § (1) Az Ebtv. 19/A. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az  (1)  bekezdés szerinti eljárásban a  kérelmet – az  egészségügyi technológiák egészségbiztosítási 
finanszírozásba történő befogadásának alapelveiről, feltételrendszeréről és részletes szabályairól, valamint a  már 
befogadott technológiák körének felülvizsgálatáról és módosításáról szóló kormányrendeletben meghatározott 
adattartalmú nyomtatvány vagy elektronikus űrlap kitöltésével – papír alapon és elektronikus adathordozón is be 
kell nyújtani.”
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 (2) Az Ebtv. 19/A. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az egészségbiztosítási szerv a technológia-befogadási eljárásra vonatkozó nyilvánosság biztosítása érdekében  
– a formai szempontból megfelelő kérelemhez kapcsolódóan – honlapján közzéteszi:
a) az eljárás megindításától számított 15 napon belül az eljárás megindításáról szóló hirdetményt, amely tartalmazza
aa) az ügy tárgyát és iktatási számát,
ab) a kérelem típusát és rövid leírását,
ac) a kérelmező ügyfél nevét, valamint eszköz esetén annak gyártóját,
ad) az adott ügytípusra irányadó ügyintézési határidőt,
b) a kérelem elbírálását követő hónap 5. napjáig a kérelmezővel való közlésen túl – tájékoztató jelleggel – az ügyben 
hozott jogerős határozat kivonatát, amely tartalmazza az a) pontban foglaltakon túl a
ba) a kérelem érdemi elbírálására vonatkozó döntést,
bb) a döntéshozatal helyét és idejét,
c) az eljárás során az ügyben kiadott végzések kivonatát, amely tartalmazza az a) pontban foglaltakon túl a végzés 
tárgyát és kiadásának rövid indoklását, illetve a végzés keltét.”

25. §  Az Ebtv. 26. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az egészségbiztosító – az E. Alap költségvetésében meghatározott keretek között – méltányosságból)
„c) támogatást nyújthat a  társadalombiztosítási támogatással nem rendelhető allopátiás gyógyszer, különleges 
táplálkozási igényt kielégítő tápszer, gyógyászati segédeszköz árához,”

26. § (1) Az Ebtv. 27. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  biztosított egészségügyi szolgáltatást vehet igénybe EGT tagállamban az  uniós rendeletek rendelkezései 
szerint, valamint az Európai Unió más tagállamában a határon átnyúló egészségügyi ellátás keretében. Amennyiben 
a  biztosított mind az  uniós rendeletek alapján, mind a  határon átnyúló egészségügyi ellátás keretében jogosult 
egészségügyi ellátásra, a biztosított eltérő rendelkezése hiányában az uniós rendeleteket kell alkalmazni.”

 (2) Az Ebtv. 27. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A  határon átnyúló egészségügyi ellátás keretében, ha a  biztosított – ide nem értve a  megállapodás alapján 
egészségügyi szolgáltatásra jogosultakat – a II. fejezet 1–3. címében meghatározott egészségügyi szolgáltatásokat 
vesz igénybe, ugyanolyan jogállással rendelkezik, mintha hasonló helyzetben Magyarországon vett volna igénybe 
egészségügyi ellátást. Az egészségbiztosító az ellátás hitelt érdemlően igazolt tényleges költségét téríti meg azzal, 
hogy az  egészségbiztosító által fizetendő térítés összege nem haladhatja meg az  igénybevétel idején az  ellátásra 
vonatkozó magyarországi közfinanszírozott ellátás belföldi költségének mértékét. A  biztosított – ide nem értve 
a  megállapodás alapján egészségügyi szolgáltatásra jogosultakat – ezen egészségügyi szolgáltatások közül csak 
előzetes engedély alapján jogosult a  külföldi gyógykezelések rendjéről szóló kormányrendeletben meghatározott 
ellátások igénybevételére. Amennyiben a  biztosított olyan ellátást kíván igénybe venni, amely a  magyarországi 
jogszabályok alapján beutalóhoz kötött, a költség megtérítésének további feltétele, hogy a biztosított az ellátásra 
rendelkezzen az ellátásra vonatkozó és a jogszabályoknak megfelelő módon kiállított beutalóval.”

27. §  Az Ebtv. 29. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az 5/B. § s) pont sa) alpontja szerinti határon átnyúló egészségügyi ellátást igénybevevő személy jogosultságát 
az e törvény végrehajtására kiadott kormányrendeletben meghatározott dokumentummal igazolja.”

28. §  Az Ebtv. 30. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az egészségügyi szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató köteles a finanszírozási szerződés megkötéséről, 
módosításáról, megszűnéséről a fenntartóját tájékoztatni.”

29. § (1) Az Ebtv. 33. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A 30. § (2)–(3a) bekezdése alapján kötött szerződésben meg kell határozni
a) az elszámolási gyakoriságot,
b) az általánostól eltérő vagy jogszabályban nem szabályozott rendelkezéseket.”
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 (2) Az Ebtv. 33. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A szerződés részét képezi)
„c) a  kiszolgáltató, a  forgalmazó, továbbá a  30.  § (3)  bekezdés szerinti szervezet, illetve a  30.  § (3a)  bekezdése 
szerinti gyártó nyilatkozata, amelyben vállalja, hogy a  társadalombiztosítási támogatással történő kiszolgáltatás, 
forgalmazás, javítás és gyártás jogszabályban és szerződésben előírt feltételeit folyamatosan biztosítja.”

 (3) Az Ebtv. 33. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A  (2)  bekezdés b)  pontját, a  (3)  bekezdést, a  (4)  bekezdés b)  pontját és az  (5)  bekezdést a  30.  § (3), illetve 
(3a) bekezdése szerinti szervezetre, illetve gyártóra is alkalmazni kell.”

30. §  Az Ebtv. 35. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) Amennyiben az  egészségbiztosító tévesen utal valamely egészségügyi szolgáltató részére finanszírozási 
összeget, jogosult azt a  téves utalás megállapításától számított hat hónapon belül az  egészségügyi szolgáltató 
finanszírozási díjából egy összegben vagy több részletben levonni.”

31. §  Az Ebtv. 36. §-a a következő (8a) bekezdéssel egészül ki:
„(8a) Az  egészségügyi szolgáltató az  ellenőrzési eljárás során köteles együttműködni az  egészségbiztosítóval. Ha 
az  egészségügyi szolgáltató vagy annak közreműködője az  egészségbiztosító ellenőrzése során együttműködési, 
illetve adatszolgáltatási kötelezettségének felhívás ellenére sem tesz eleget vagy az  ellenőrzés lefolytatását 
akadályozza, akkor az  egészségbiztosító jogosult a  finanszírozási összeget vagy annak az  ellenőrzés tárgyára 
elkülöníthető részét mindaddig visszatartani, ameddig az  egészségügyi szolgáltató vagy annak közreműködője 
kötelezettségének eleget nem tesz.”

32. §  Az Ebtv. 38. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:
„(9) Az (1)–(3), a (4), a (7) és a (8) bekezdést a 30. § (3), illetve (3a) bekezdése szerinti szervezetre, illetve gyártóra is 
alkalmazni kell.”

33. §  Az Ebtv. 39/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az  egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai (terhességi-gyermekágyi segély, a  gyermekgondozási díj, a  táppénz) 
összegének megállapításánál az  ellátásra való jogosultság kezdő napján fennálló biztosítási jogviszonyban elért 
jövedelmet kell figyelembe venni.”

34. §  Az Ebtv. 39/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai (a terhességi-gyermekágyi segély, a gyermekgondozási díj, a táppénz) 
összegének megállapításánál – e  törvényben foglalt kivételekkel – az  ellátásra való jogosultság kezdő napján 
fennálló jogviszonyban elért jövedelmet kell figyelembe venni.”

35. §  Az Ebtv. 42. §-a a következő (3a) és (3b) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A  terhességi-gyermekágyi segély megállapításakor határozatban kell rendelkezni az  ellátás folyósításának 
időtartamáról és naptári napi összegéről.
(3b) Ugyanazon személy részére ugyanazon gyermeke jogán ismételten benyújtott terhességi-gyermekágyi segély 
iránti kérelmet újra elbírálni nem lehet, a  terhességi-gyermekágyi segélyt annak időtartama alatt a  (3a)  bekezdés 
szerinti határozatban megállapított összegben kell folyósítani.”

36. §  Az Ebtv. 42. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„42. § (1) A terhességi-gyermekágyi segély a jövedelem naptári napi átlagának 70%-a.
(2) A  terhességi-gyermekágyi segély alapjául szolgáló jövedelem naptári napi átlagát a  48.  § (1)  bekezdésében 
foglaltak szerint kell megállapítani.
(3) Ha a  biztosított ellátása a  (2)  bekezdés szerint nem állapítható meg, a  terhességi-gyermekágyi segély naptári 
napi összegét a jogosultság kezdő napján érvényes minimálbér kétszerese harmincad részének figyelembevételével 
kell megállapítani azzal, hogy az ellátás naptári napi összege a szerződés szerinti jövedelem harmincad részét nem 
haladhatja meg. Ha azonban a biztosított pénzbeli egészségbiztosítási járulék alapját képező jövedelme a minimálbér 
kétszeresét nem éri el, a tényleges jövedelmet, ennek hiányában a szerződés szerinti jövedelmet kell figyelembe venni.
(4) A  terhességi-gyermekágyi segély megállapításakor határozatban kell rendelkezni az  ellátás folyósításának 
időtartamáról és naptári napi összegéről.
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(5) Ugyanazon személy részére ugyanazon gyermeke jogán benyújtott terhességi-gyermekágyi segély iránti kérelmet 
ismételten elbírálni nem lehet, a terhességi-gyermekágyi segélyt a (4) bekezdés szerinti határozatban megállapított 
összegben kell tovább folyósítani.
(6) A  terhességi-gyermekágyi segély naptári napi összegének megállapítására vonatkozó részletes szabályokat 
a Kormány rendeletben állapítja meg.
(7) A  terhességi-gyermekágyi segélyre, ha jogszabály eltérő rendelkezést nem tartalmaz, a  táppénzre vonatkozó 
rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni.”

37. § (1) Az Ebtv. 42/D. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  gyermekgondozási díj alapjául szolgáló naptári napi átlagkeresetet a  48.  § (2)–(5), (6a) és (6b)  bekezdése 
szerint kell megállapítani.”

 (2) Az Ebtv. 42/D. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A gyermekgondozási díj megállapításakor határozatban kell rendelkezni az ellátás folyósításának időtartamáról 
és naptári napi összegéről.”

 (3) Az Ebtv. 42/D. § (4) és (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A  48.  § (2), (3) és (6a)  bekezdése alapján maximális összegben megállapított gyermekgondozási díj összegét 
minden év január 15-éig hivatalból felül kell vizsgálni, és a  tárgyévre érvényes összeghatár figyelembevételével 
január 1-jei időponttól újra meg kell állapítani.
(5) Ugyanazon személy részére ugyanazon gyermeke jogán ismételten benyújtott gyermekgondozási díj iránti 
kérelmet újra elbírálni nem lehet, a gyermekgondozási díjat annak időtartama alatt a (3) bekezdés szerinti határozatban 
megállapított összegben kell folyósítani.”

38. §  Az Ebtv. 42/D. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„42/D.  § (1) A  gyermekgondozási díj a  jövedelem naptári napi átlagának 70 százaléka, de legfeljebb havonta 
a mindenkori minimálbér kétszeresének 70 százaléka, azzal, hogy az ellátás naptári napi összege a szerződés szerinti 
jövedelem harmincad részét nem haladhatja meg.
(2) A  gyermekgondozási díj alapjául szolgáló naptári napi átlagkeresetet a  48.  § (1)–(6)  bekezdése szerint kell 
megállapítani.
(3) A 48/A. § (2) bekezdésének alkalmazásakor a folyamatos biztosítási időt anya esetében a szülés, egyéb esetben 
a jogosultság kezdő napjától kell számítani.
(4) A 48. § (1), (2), (4) és (5) bekezdése alapján maximális összegben megállapított gyermekgondozási díj összegét 
minden év január 15-éig hivatalból felül kell vizsgálni, és a  tárgyévre érvényes összeghatár figyelembevételével 
január 1-jei időponttól újra meg kell állapítani.
(5) A gyermekgondozási díj megállapításakor határozatban kell rendelkezni az ellátás folyósításának időtartamáról és 
naptári napi összegéről.
(6) Ugyanazon személy részére ugyanazon gyermeke jogán benyújtott gyermekgondozási díj iránti kérelmet 
ismételten elbírálni nem lehet, a  gyermekgondozási díjat az  (5)  bekezdés szerinti határozatban megállapított 
összegben kell tovább folyósítani.
(7) Ha a biztosított egyidejűleg fennálló több jogviszony alapján jogosult gyermekgondozási díjra, a jogviszonyonként 
megállapított díjak összegét egybe kell számítani, az  ellátás összege egybeszámítás esetén sem haladhatja meg 
az (1) bekezdésben megállapított legmagasabb összeget.”

39. § (1) Az Ebtv. 44. §-a a következő d) ponttal egészül ki:
(Keresőképtelen,)
„d) a szülő a tizenkét évesnél fiatalabb gyermeke kórházi kezelése időtartamára abban az esetben, ha a gyermeke 
mellett tartózkodik a fekvőbeteg-ellátást nyújtó intézményben;”

 (2) Az Ebtv. 44. §-a a következő h) ponttal egészül ki:
(Keresőképtelen,)
„h) a méltányosságból adható táppénz tekintetében a szülő,
ha) aki 12 éves, vagy annál idősebb, de 18 évesnél fiatalabb beteg gyermekét otthon ápolja, vagy
hb) a 12 éves, vagy annál idősebb, de 18 évesnél fiatalabb gyermeke kórházi kezelése időtartamára abban az esetben, 
ha a szülő a gyermeke mellett tartózkodik a fekvőbeteg ellátást nyújtó intézményben.”
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40. §  Az Ebtv. 46. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az, aki a  keresőképtelensége első napját közvetlenül megelőző egy évnél rövidebb ideig volt folyamatosan 
biztosított, táppénzt csak a folyamatos biztosításának megfelelő ideig kaphat.”

41. § (1) Az Ebtv. 48. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A táppénz összegét a táppénzre jogosultság kezdő napját közvetlenül megelőző naptári évben elért jövedelem 
naptári napi átlaga alapján kell megállapítani.”

 (2) Az Ebtv. 48. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Ha a  biztosított a  (2)–(3)  bekezdésben (irányadó időszakban) táppénzalapként meghatározott jövedelemmel 
nem rendelkezik, táppénzét – az  (5)  bekezdésben foglaltak kivételével – a  jogosultság kezdő napján érvényes 
minimálbér alapulvételével kell megállapítani, kivéve, ha a  szerződés szerinti vagy a  tényleges jövedelme 
a minimálbért nem éri el. Ez esetben a táppénz alapja a tényleges, ennek hiányában a szerződés szerinti jövedelem.”

 (3) Az Ebtv. 48. §-a a következő (6a) és (6b) bekezdéssel egészül ki:
„(6a) Ha a  biztosított a  (2)–(3)  bekezdésben meghatározott időszakban nem rendelkezik 180 naptári napi 
jövedelemmel, de a  táppénzre való jogosultság első napját megelőzően van legalább 180 napi folyamatos 
biztosítási jogviszonya, táppénzét a  tényleges, ennek hiányában a  szerződés szerinti jövedelme alapján kell 
megállapítani.
(6b) Ha a  biztosított a  (2)–(3)  bekezdésben meghatározott időszakban nem rendelkezik 180 naptári napi 
jövedelemmel, és a  táppénzre való jogosultság első napját megelőzően nincs legalább 180 naptári napi 
folyamatos biztosítási jogviszonya, táppénzét a  jogosultság kezdő napján érvényes minimálbér alapulvételével 
kell megállapítani, kivéve, ha a tényleges vagy a szerződés szerinti jövedelme a minimálbért nem éri el. Ez esetben 
a táppénz alapja a tényleges, ennek hiányában a szerződés szerinti jövedelem.”

 (4) Az Ebtv. 48. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) A táppénz összege a figyelembe vehető jövedelem naptári napi átlagának
a) hatvan százaléka folyamatos, legalább kétévi biztosítási idő esetében,
b) ötven százaléka
ba) az a) pont szerintinél rövidebb folyamatos biztosítási idő esetében,
bb) a fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátás tartama alatt, valamint
bc) a 44. § d) pontjában meghatározott esetben,
azzal, hogy a táppénz egy napra járó összege nem haladhatja meg a jogosultság kezdő napján érvényes minimálbér 
200 százalékának harmincad részét.”

42. §  Az Ebtv. 48. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„48. § (1) Ha a biztosítási idő a 48/A. § (1) bekezdése szerint folyamatos, a táppénz összegét a táppénzre jogosultság 
kezdőnapját közvetlenül megelőző naptári év első napjától a  jogosultság kezdő napját közvetlenül megelőző 
harmadik hónap utolsó napjáig terjedő időszakban, az  időszak utolsó napjához időben legközelebb eső azon 
180 naptári napi jövedelme alapján kell megállapítani, mely napokon a  biztosított jövedelemmel rendelkezett. 
A  folyamatos biztosítási idő megszakítása esetén a  táppénz alapjaként a megszakítást megelőző jövedelmet nem 
lehet figyelembe venni.
(2) Ha a biztosított az (1) bekezdésben meghatározott időszakban nem rendelkezik 180 naptári napi jövedelemmel, 
de a  táppénzre való jogosultság első napját megelőzően van legalább 180 nap 48/A.  § (2)  bekezdése szerinti 
folyamatos biztosítási jogviszonya, táppénzét a tényleges, ennek hiányában a szerződés szerinti jövedelme alapján 
kell megállapítani.
(3) Ha a  biztosított az  (1)  bekezdésben meghatározott időszakban nem rendelkezik 180 napi jövedelemmel, és 
a táppénzre való jogosultság első napját megelőzően nincs legalább 180 nap 48/A. § (2) bekezdése szerinti folyamatos 
biztosítási jogviszonya, táppénzét a jogosultság kezdő napján érvényes minimálbér alapulvételével kell megállapítani, 
kivéve, ha a  tényleges vagy a szerződés szerinti jövedelme a minimálbért nem éri el. Ez esetben a  táppénz alapja 
a tényleges, ennek hiányában a szerződés szerinti jövedelem.
(4) Ha a biztosított az (1) bekezdésben meghatározott időszakban legalább 120 naptári napi jövedelemmel rendelkezik, 
azonban a táppénzre való jogosultság első napját megelőzően nincs legalább 180 nap 48/A. § (2) bekezdése szerinti 
folyamatos biztosítási jogviszonya, akkor a táppénz naptári napi átlagát a 120 napi tényleges jövedelem alapján kell 
megállapítani.
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(5) Ha a biztosított rendelkezik 180 nap 48/A. § (2) bekezdése szerinti folyamatos biztosítási idővel, azonban a biztosítási 
jogviszony később kezdődik, mint a táppénzre való jogosultság első napját közvetlenül megelőző harmadik hónap 
utolsó napja, a táppénz naptári napi átlagát a szerződés szerinti jövedelem alapján kell megállapítani.
(6) Ha biztosított a  táppénzre jogosultság kezdő napját közvetlenül megelőző harmadik hónap utolsó napjától, 
a  táppénzre jogosultságot közvetlenül megelőző év első napjáig terjedő időszakban nem rendelkezik 180 naptári 
napi jövedelemmel, mert táppénzben, terhességi-gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási díjban – kivéve 
a  méltányosságból megállapított ellátásokat – részesült, a  táppénz naptári napi összegét a  korábban folyósított 
ellátás alapját képező összeg figyelembevételével kell megállapítani, ha az a minimálbér összegénél kedvezőbb.
(7) A  táppénz alapjaként figyelembe vehető jövedelem naptári napi átlagának kiszámítására vonatkozó részletes 
szabályokat a Kormány rendeletben állapítja meg.
(8) A táppénz összege a 48/A. § (1) bekezdése szerint folyamatos, legalább kétévi biztosítási idő esetében a figyelembe 
vehető jövedelem naptári napi átlagának hatvan százaléka, ennél rövidebb biztosítási idő esetében, a fekvőbeteg-
gyógyintézeti ellátás tartama alatt, valamint a  44.  §. d)  pontjában meghatározott esetben ötven százaléka azzal, 
hogy a táppénz egy napra járó összege nem haladhatja meg a jogosultság kezdő napján érvényes szerződés szerinti 
jövedelem, de legfeljebb a minimálbér 200 százalékának harmincad részét.”

43. §  Az Ebtv. a következő 48/A. §-sal egészül ki:
„48/A.  § (1) A  biztosításban töltött idő akkor folyamatos, ha abban 30 napnál hosszabb megszakítás nincs.  
A 30 napi megszakítás időtartamába nem számít be a táppénz, a baleseti táppénz, a terhességi-gyermekágyi segély, 
a gyermekgondozási díj, a gyermekgondozási segély folyósításának az ideje.
(2) A  48.  § (6a) és (6b)  bekezdése szerinti naptári napi átlag megállapításánál 180 napi folyamatos biztosításban 
töltött időként a Tbj. 5. §-ában meghatározott biztosítási időket lehet figyelembe venni. E szabály alkalmazásában 
a biztosítás akkor tekinthető folyamatosnak, ha abban 30 napnál hosszabb megszakítás nincs.”

44. §  Az Ebtv. 49. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A gyermeknevelési támogatás, az  ápolási díj, a  korhatár előtti ellátás, a  szolgálati járandóság, a  balettművészeti 
életjáradék vagy az átmeneti bányászjáradék mellett munkát végző biztosítottra a táppénzre vonatkozó rendelkezéseket 
azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy)
„b) a  táppénz összegének megállapításánál a  biztosítási jogviszonynak az  a)  pontban meghatározott időtartama 
alatt a  39/A.  § (1)  bekezdés szerint elért, biztosítási jogviszonyból származó jövedelmet kell figyelembe venni 
a 48. §-ban foglaltak szerint.”

45. §  Az Ebtv. 50. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A  gyermek betegségére tekintettel az  (1)–(2)  bekezdésben foglaltakon túl, a  44.  § h)  pontja szerinti 
keresőképtelen biztosított részére az  egészségbiztosítási szerv méltányosságból megállapíthat gyermekápolási 
táppénzt.”

46. § (1) Az Ebtv. 55. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Baleseti táppénzre az jogosult, aki a biztosítás fennállása alatt vagy a biztosítás megszűnését követő legkésőbb 
harmadik napon üzemi baleset következtében keresőképtelenné válik.”

 (2) Az Ebtv. 55. §-a a következő (1a) és (1b) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az  üzemi baleset bekövetkeztekor egyidejűleg fennálló biztosítási jogviszonyok esetén a  biztosított baleseti 
táppénzre abban a jogviszonyában jogosult, amelyben az üzemi baleset éri.
(1b) A  biztosított baleseti táppénzre jogosult akkor is, ha ugyanabból a  balesetből eredően ismételten 
keresőképtelenné válik.”

47. §  Az Ebtv 55. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„55.  § (1) Baleseti táppénzre jogosult, aki a  biztosítás fennállása alatt vagy a  biztosítás megszűnését követő 
legkésőbb harmadik napon üzemi baleset következtében keresőképtelenné válik.
(2) Az  üzemi baleset bekövetkeztekor egyidejűleg fennálló biztosítási jogviszonyok esetén a  biztosított baleseti 
táppénzre abban a jogviszonyában jogosult, amelyben az üzemi baleset éri.
(3) A biztosított baleseti táppénzre jogosult akkor is, ha ugyanabból a balesetből eredően ismételten keresőképtelenné 
válik.
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(4) Keresőképtelen az, aki az üzemi balesettel összefüggő és gyógykezelést igénylő egészségi állapota miatt vagy 
gyógyászati segédeszköz hiányában munkát végezni nem tud.
(5) A baleseti táppénz – az előzetes biztosítási időre és táppénzfolyósításra tekintet nélkül – egy éven keresztül jár 
azzal, hogy a baleseti táppénz folyósítása legfeljebb egy évvel meghosszabbítható.
(6) Nem jogosult baleseti táppénzre az, aki ugyanazon üzemi balesetből eredően baleseti járadékban részesül.
(7) A baleseti táppénzre való jogosultság megállapításánál a betegszabadságra vonatkozó rendelkezéseket nem kell 
alkalmazni.
(8) A baleseti táppénz összegét a baleseti táppénzre jogosultság kezdő napját közvetlenül megelőző harmadik hónap 
utolsó napjától visszafelé számított 180 naptári napi jövedelem alapján kell megállapítani azzal, hogy a jövedelmet 
legfeljebb a megelőző naptári év első napjáig lehet figyelembe venni, ha a biztosítási idő a 48/A. § (1) bekezdése 
szerint folyamatos. A  folyamatos biztosítási idő megszakítása esetén a baleseti táppénz alapjaként a megszakítást 
megelőző jövedelmet nem lehet figyelembe venni.
(9) Ha a biztosított a (8) bekezdésben meghatározott időszakban nem rendelkezik 180 napi jövedelemmel, baleseti 
táppénzét a tényleges, ennek hiányában a szerződés szerinti jövedelme alapján kell megállapítani.
(10) A baleseti táppénz összege azonos a (8) és (9) bekezdés alapján számított jövedelem naptári napi összegével, úti 
baleset esetén annak kilencven százalékával.”

48. §  Az Ebtv. 61. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:
„(9) A  biztosított írásbeli kérelmére a  terhességi-gyermekágyi segély, illetve a  gyermekgondozási díj folyósítását 
szüneteltetni kell.”

49. § (1) Az Ebtv. 62. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A  táppénz, baleseti táppénz és utazási költségtérítés iránti kérelemben foglaltak teljesítése esetén, továbbá 
a  terhességi-gyermekágyi segély és gyermekgondozási díj folyósításának szüneteltetéséről nem kell határozatot 
hozni.”

 (2) Az Ebtv. 62. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A  terhességi-gyermekágyi segélyt, a  gyermekgondozási díjat havonta egyszer utólag a  tárgyhónapot követő 
hónap 10. napjáig, de legkésőbb a bérfizetési napon kell folyósítani.”

50. §  Az Ebtv. 63. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„63.  § (1) Aki egyidejűleg több biztosítási jogviszonyban kötelezett egészségbiztosítási járulék fizetésére, 
a  táppénz, a  baleseti táppénz vagy a  terhességi-gyermekágyi segély iránti kérelmét a  62.  §-ban foglaltak szerint, 
gyermekgondozási díj iránti kérelmét az egészségbiztosítónak kell elbírálnia és folyósítania.
(2) A  kifizetőhellyel nem rendelkező munkáltatóknak az  igénybejelentéssel kapcsolatos kötelezettségeit, továbbá 
a  kifizetőhelyeknek a  terhességi-gyermekágyi segély, a  gyermekgondozási díj, a  táppénz, a  baleseti táppénz 
megállapításával, folyósításával és elszámolásával összefüggő részletes feladatait és eljárási szabályait a  Kormány 
rendeletben határozza meg.”

51. §  Az Ebtv. 65. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) Amennyiben a  baleseti táppénzre irányuló kérelem azért nem bírálható el, mert a  baleset üzemiségére 
vonatkozóan még nem született döntés, a  kérelem elbírálására vonatkozó ügyintézési határidő kezdő napja 
a baleset üzemiségét megállapító határozat jogerőre emelkedését követő nap.”

52. § (1) Az Ebtv. „Átmeneti rendelkezések” alcíme a következő 82/D–E. §-sal egészül ki:
„82/D.  § Az  egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról szóló 2013.  évi 
CXXVII. törvénnyel megállapított 35. § (8) bekezdésében és 36. § (8a) bekezdésében foglaltakat a folyamatban lévő 
ügyekben, illetve eljárásokban is alkalmazni kell.
82/E.  § Amennyiben 2010. április 30-a után született gyermek vonatkozásában gyermekgondozási díjat 
igényelnek, és a  jogosultság megszerzésekor vagy az  azt megelőző két éven belül a  jogosult e  törvény  
2010. április 30-áig hatályos szabályai szerint jogosult volt gyermekgondozási díjra, akkor a gyermekgondozási díj 
folyósításának időtartama a  korábbi gyermekgondozási díjra való jogosultság megszerzését megelőző két évben, 
valamint a  korábbi gyermekgondozási díj lejártát követően az  e  törvény 42/A.  § (4)  bekezdése szerint számított, 
biztosításban töltött napok számával egyezik meg, de nem lehet rövidebb 365 napnál, és legfeljebb a  gyermek  
2. életévének betöltéséig jár. A  korábbi gyermekgondozási díj lejártát követően biztosításban töltött időbe az  új 
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gyermekgondozási díj időtartamának kiszámítása vonatkozásában nem számít bele a  gyermekgondozási segély, 
valamint a terhességi gyermekágyi segély folyósításának időtartama.”

 (2) Az Ebtv. „Átmeneti rendelkezések” alcíme a következő 82/F. §-sal egészül ki:
„82/F.  § (1) Az  egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról szóló 2013.  évi 
CXXVII.  törvénnyel megállapított 39/A.  § (1)  bekezdést, 42.  § (3a) és (3b)  bekezdést, 42/D.  § (2)–(5)  bekezdést, 
48. § (4), (6a) és (6b), valamint (8) bekezdést, 48/A. §-t, 49. § (1) bekezdés b) pontját, 55. § (1)–(1b) bekezdést, 65. § 
(3a)  bekezdést a  2013. július 14-ét követően kezdődő ellátásra való jogosultság esetében kell alkalmazni, azzal, 
hogy a  2014. május 11-ét megelőzően született gyermekekre tekintettel igényelt és megállapított terhességi-
gyermekágyi segély vagy gyermekgondozási díj összege nem lehet alacsonyabb, mint ami a  2013. július 15-ét 
megelőzően hatályos szabályok alapján járna.
(2) A 2013. július 15-ét megelőzően megállapított terhességi-gyermekágyi segély és gyermekgondozási díj esetében 
az  ellátás összegét a  megállapításkor hatályos szabályok alapján megállapított összegben kell továbbfolyósítani. 
A jogosultság fennállásának időtartama alatt az ellátás összegét ismételten megállapítani nem lehet.”

53. §  Az Ebtv. a következő 82/G. §-sal egészül ki:
„82/G.  § (1) Az  egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról szóló 2013.  évi 
CXXVII.  törvénnyel megállapított 39/A.  § (1)  bekezdést, 42.  §-t, 42/D.  §-t, 48.  §-t, 55.  §-t, 63.  §-t a  2014. 
december 31-ét követően kezdődő ellátásra való jogosultság esetében kell alkalmazni.
(2) A 2015. január 1-jét megelőzően megállapított terhességi-gyermekágyi segély és gyermekgondozási díj esetében 
az  ellátás összegét a  megállapításkor hatályos jogszabály alapján megállapított összegben kell továbbfolyósítani. 
A jogosultság fennállásának időtartama alatt az ellátás összegét ismételten megállapítani nem lehet.”

54. § (1) Az Ebtv. 83. § (2) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap a Kormány)
„d) a  külföldön történő gyógykezelés feltételeinek és elszámolási rendjének, valamint az  előzetes engedélyhez 
kötött határon átnyúló egészségügyi ellátások körének és igénybevételi rendjének,”
(meghatározására.)

 (2) Az Ebtv. 83. § (6) bekezdése a következő j) ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap az egészségbiztosításért felelős miniszter, hogy rendeletben határozza meg)
„j) a  társadalombiztosítási támogatás alapját képező javítási díj számításánál figyelembeveendő rezsi óradíj 
összegét.”

55. §  Az Ebtv. a következő 83/D. §-sal egészül ki:
„83/D.  § Ez  a  törvény a  határon átnyúló egészségügyi ellátásra vonatkozó betegjogok érvényesítéséről szóló  
2011. március 9-i 2011/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.”

56. §  Az Ebtv.
a) 26. § (4) bekezdés c) pontjában az „az 1000” szövegrész helyébe az „a 3000” szöveg,
b) 27. § (1) bekezdésében az „az Európai Gazdasági Térség (a továbbiakban: EGT), illetve az Európai Közösséggel 

vagy az EGT-vel megkötött nemzetközi szerződés alapján az EGT tagállamával azonos jogállást élvező állam 
(a továbbiakban: EGT tagállam)” szövegrész helyébe az „EGT tagállam” szöveg,

c) 29. § (8) bekezdésében az „a Közösségi rendelet hatálya alá tartozó külföldi” szövegrész helyébe az „az uniós 
rendeletek hatálya alá tartozó személy” szöveg,

d) 29.  § (8)  bekezdésében az  „a Közösségi rendeletben” szövegrészek helyébe az  „az uniós rendeletekben” 
szöveg,

e) 35. § (4) bekezdésében a „finanszírozási előleget” szövegrész helyébe a „működési költségelőleget” szöveg,
f ) 38.  § (1)  bekezdésében a  „forgalmazásának” szövegrész helyébe a  „forgalmazásának, javításának, illetve 

gyártásának” szöveg,
g) 38.  § (6)  bekezdésében a  „gyógyászati segédeszköz-forgalmazás” szövegrész helyébe a  „gyógyászati 

segédeszköz-forgalmazás, -javítás, illetve -gyártás” szöveg,
h) 40. § (1) bekezdésében a „segély annak jár” szövegrész helyébe a „segélyre jogosult” szöveg,
i) 44. § e) pontjában az „ápolja” szövegrész helyébe az „otthon ápolja” szöveg,
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j) 46. § (1) bekezdés b)–e) pontjában az „ápolása címén” szövegrész helyébe az „otthoni ápolása és – a gyermek 
fekvőbeteg-szakellátást nyújtó intézményben történő kezelése esetén – a  fekvőbeteg-szakellátást nyújtó 
intézményben történő tartózkodás címén” szöveg,

k) 48. § (3) bekezdésében a „[46. § (7) bek.]” szövegrész helyébe a „[48/A. § (1) bekezdés]” szöveg,
l) 48/A. § (2) bekezdésében a „(6a) és (6b)” szövegrész helyébe a „(2)–(5)” szöveg,
m) a 62. § (2) bekezdésében a „folyósítja” szövegrész helyébe az „utólag folyósítja” szöveg
lép.

57. §  Hatályát veszti az Ebtv.
a) 46. § (7) bekezdése,
b) 49. § (2) bekezdése,
c) 55. § (6) bekezdése,
d) 56. § (1) bekezdése,
e) 56. § (3) bekezdése,
f ) 56. § (5) bekezdése,
g) 61. § (4) bekezdése,
h) 62. § (5) bekezdése,
i) 82/E. §-a.

5. Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény módosítása

58. §  Az egészségügyről szóló 1997.  évi CLIV.  törvény (a  továbbiakban: Eütv.) 33/A.  §-a a  következő (3a)  bekezdéssel 
egészül ki:
„(3a) Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartás a következő adatok tekintetében minősül közhitelesnek:
a) a betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselőt foglalkoztató szerv feladat- és hatásköréről szóló kormányrendelet 
szerinti jogvédelmi tanfolyam elvégzését igazoló tanúsítvány megnevezése, száma, kelte,
b) a továbbképzési kötelezettséggel kapcsolatban az adott naptári évben teljesített továbbképzési órák száma,
c) a szüneteltetéssel kapcsolatban a szünetelés kezdő és záró napja,
d) a nyilvántartási igazolvány:
da) száma,
db) érvényességével, érvénytelenségével, érvénytelenítésével kapcsolatos bejegyzés,
dc) elvesztése, megrongálódása, megsemmisülése esetén az igazolvány pótlására vonatkozó bejegyzés,
e) a nyilvántartás megszűnésének, megszüntetésének időpontja és jogalapja.”

59. §  Az Eütv. 94. § (5) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:
(Mentésnek minősül továbbá)
„e) mentési készenlét térítés ellenében történő ellátása olyan helyszíneken, amelyek az  ott időszakosan vagy 
folyamatosan végzett tevékenység jellege alapján – ideértve az  építkezést, műszaki munkálatok elvégzését – 
a balesetveszély szempontjából fokozottan kockázatosnak tekintendők (helyszínbiztosítás).”

60. § (1) Az Eütv. 101/B. § (1) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az orvostechnikai eszközökkel kapcsolatos hatósági feladatok ellátására kijelölt szerv (e § tekintetében a továbbiakban: 
hatóság) bírságot szabhat ki, ha az egészségügyért felelős miniszter rendelete szerinti kötelezett megszegi]
„g) az implantátum beültetése, kivétele és cseréje során előírt nyilvántartással és a Központi Implantátumregiszterbe 
történő adattovábbítással,”
(kapcsolatos, az  egészségügyért felelős miniszter rendeletében meghatározott kötelezettségét, vagy valótlan adat 
közlésével a hatóságot megtéveszti.)

 (2) Az Eütv. 101/B. § (1) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki:
[Az orvostechnikai eszközökkel kapcsolatos hatósági feladatok ellátására kijelölt szerv (e § tekintetében a továbbiakban: 
hatóság) bírságot szabhat ki, ha az egészségügyért felelős miniszter rendelete szerinti kötelezett megszegi]
„h) az orvostechnikai eszközök forgalmazásával és kereskedelmi gyakorlatával”
(kapcsolatos, az  egészségügyért felelős miniszter rendeletében meghatározott kötelezettségét, vagy valótlan adat 
közlésével a hatóságot megtéveszti.)
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 (3) Az Eütv. 101/B. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az (1) bekezdés g) pontjában foglalt kötelezettség elmulasztása esetén a bírság összegét minden egyes olyan 
implantátum után meg kell állapítani, amely tekintetében a 101/C. § szerinti nyilvántartásba vétel nem vagy nem 
az ott meghatározott módon valósult meg.”

61. §  Az Eütv. „Orvostechnikai eszközellátás” alcíme a következő 101/C. §-sal egészül ki:
„101/C.  § (1) Implantátum beültetéséről, kivételéről és cseréjéről a  beavatkozással érintett személy további 
gyógykezelése, egészségi állapotának nyomon követése, váratlan esemény gyors elhárítása, valamint a beültethető 
orvostechnikai eszközök megfelelőségének ellenőrzése érdekében az egészségügyi szolgáltató nyilvántartást vezet, 
amely tartalmazza a következő adatokat:
a) az  egészségügyi és a  hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló törvényben 
meghatározott személyazonosító adatok közül a beavatkozással érintett személy családi és utónevét, születési nevét, 
születési dátumát, anyja születési nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét, egyéb elérhetőségét,
b) a beültetés, eltávolítás vagy csere időpontját,
c) a beültetés, eltávolítás vagy csere okát,
d) a beültetett vagy eltávolított implantátummal kapcsolatban
da) az implantátum nevét, típusát, gyártási tételszámát – ha rendelkezésre áll – a sorozatszám megjelölésével,
db) a gyártó nevét,
dc) a forgalmazó nevét, székhelyét, akitől az implantátumot az egészségügyi szolgáltató beszerezte,
e) a beültetést végző orvos nevét, pecsétszámát,
f ) a beültetést végző egészségügyi szolgáltató nevét, működési engedélye számát.
(2) Az  (1)  bekezdés szerinti nyilvántartást az  egészségügyi szolgáltató az  egészségbiztosítási szerv által 
működtetett informatikai felület alkalmazásával vezeti. A  nyilvántartásba az  (1)  bekezdés szerinti adatokat 
legkésőbb a beavatkozással érintett személy egészségügyi szolgáltatótól történő elbocsátásának időpontjáig vagy 
az  egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 
kormányrendeletben foglalt finanszírozási jelentéstétel napján kell felvinni.
(3) Az  egészségügyi szolgáltató az  (1)  bekezdés szerinti adatokat az  egészségbiztosítási szerv által működtetett 
informatikai felület alkalmazásával, a  (2)  bekezdés szerinti adatfelvitellel egyidejűleg, elektronikusan továbbítja 
– az  egészségügyi és a  hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló törvényben 
meghatározottak szerint működtetett – Központi Implantátumregiszter részére.”

62. §  Az Eütv. 111. § (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:
„(2) Az alapnyilvántartás célja a megszerzett szakképesítés közhiteles tanúsítása. Az alapnyilvántartás a (3) bekezdés 
b) és c) pontja szerinti adatok tekintetében közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül.”

63. §  Az Eütv. 112. § (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:
„(2) A  működési nyilvántartás célja az  egészségügyi dolgozók (4)  bekezdés szerinti adatainak közhiteles 
tanúsítása. A  működési nyilvántartás a  (4)  bekezdés b)–n)  pontja szerinti adatok tekintetében közhiteles hatósági 
nyilvántartásnak minősül. A  működési nyilvántartást az  egészségügyi államigazgatási szerv vezeti és e  körben 
jogosult a (4) bekezdés szerinti adatok kezelésére.”

64. § (1) Az Eütv. 113. § (3) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:
„(3) A  működési nyilvántartás (1)  bekezdés szerinti érvényességi ideje egy alkalommal, jogszabályban foglalt 
feltételekkel, az  egészségügyi tevékenység végzésének Magyarországon vagy más EGT tagállamban történő 
szüneteltetésének időtartamára, de legfeljebb három évre meghosszabbítható, a (4) bekezdésben foglalt eltéréssel.”

 (2) Az Eütv. 113. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) A  (3) és (4) bekezdésben foglaltaktól eltérően, ha a nyilvántartott személy gyermekvállalás miatt szünetelteti 
az  egészségügyi tevékenységet, a  működési nyilvántartást a  terhességi gyermekágyi segély, a  gyermekgondozási 
díj vagy gyermekgondozási segély jogosultsági ideje időtartamával, de legfeljebb öt évvel lehet meghosszabbítani, 
jogszabályban foglaltak szerint.”



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2013. évi 116. szám 63649

65. § (1) Az Eütv. 114. § (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:
„(1) Az  egészségügyi ágazati humánerőforrás nyomon követése, valamint stratégiai tervezésének elősegítése 
céljából egységes egészségügyi ágazati humánerőforrás-monitoring rendszer működik, amely ellátja 
a (2) bekezdésben, valamint a jogszabályban meghatározott feladatokat.”

 (2) Az Eütv. 114. § (3) bekezdés a) pont aa) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A (2) bekezdés szerinti szervnek személyazonosításra alkalmas módon továbbítja]
„aa) a (2) bekezdés a) pontja szerinti adatokat a működési nyilvántartást vezető szerv,”

 (3) Az Eütv. 114. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) Az  egységes egészségügyi ágazati humánerőforrás-monitoring rendszert működtető egészségügyi 
államigazgatási szerv felé az  állami foglalkoztatási szerv, a  kormányzati személyügyi szolgáltató, valamint 
valamennyi, működési engedéllyel rendelkező egészségügyi szolgáltató köteles megküldeni az  egészségügyi 
dolgozók által betölthető álláshelyére – különösen az  álláshely betöltési feltételeire –, valamint a  foglalkoztatási 
igényére vonatkozó adatokat azok keletkezésétől, illetve változásától számított öt munkanapon belül, 
a rendelkezésre álló egészségügyi humánerőforrás legmegfelelőbb hasznosulása érdekében.”

66. §  Az Eütv. 116/A. §-a a következő (5b) bekezdéssel egészül ki:
„(5b) A  (4)  bekezdés szerinti nyilvántartás az  (5)  bekezdés a)  pontjában foglalt, a  szakképzésben részt vevő 
személyek természetes személyazonosító adatainak kivételével közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül.”

67. §  Az Eütv. 117. §-a a következő (6a) bekezdéssel egészül ki:
„(6a) Az (5) bekezdés szerinti nyilvántartás a (6) bekezdés a) pont ac) és ad) alpontjában, valamint b)–e) pontjában 
foglalt adatok tekintetében közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül.”

68. §  Az Eütv. a következő 152/A. §-sal egészül ki:
„152/A.  § A  települési önkormányzat együttműködik a  lakosságra, közösségekre, családi, munkahelyi, iskolai 
színterekre irányuló egészségfejlesztési tevékenységekben az  ezeket végző szervekkel és személyekkel, valamint 
támogatja és aktívan kezdeményezi ezen tevékenységeket.”

69. §  Az Eütv. 155. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Az  állami egészségügyi felsőoktatási intézmény egészségügyi szolgáltatója a  finanszírozási szerződés 
megkötéséről, módosításáról, megszűnéséről a fenntartóját és az egészségügyért felelős minisztert is tájékoztatja.”

70. §  Az Eütv. 174. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az  emberi reprodukcióra irányuló különleges eljárások végzésére vonatkozó, valamint az  ivarsejtekkel és 
embriókkal való rendelkezésre és azok fagyasztva tárolására vonatkozó részletes szabályokról szóló jogszabályban
a) meghatározott esetben az  egészségügyi szolgáltató az  adományozott és általa elfogadott ivarsejteket 
a felhasználásig fagyasztva tárolja,
b) meghatározottak szerint az  ivarsejtek tárolása kizárható vagy időtartama korlátozható azzal, hogy a korlátozott 
időtartamig tárolható ivarsejteket a tárolási idő lejártát követően meg kell semmisíteni.”

71. § (1) Az Eütv. 216. §-a a következő e) és f ) pontokkal egészül ki:
(E fejezet alkalmazásában)
„e) korai vagy középidős magzati halál: a  24 hétig vagy annál rövidebb ideig az  anya méhében lévő magzat, ha 
az anya testétől történt elválasztás után az élet semmilyen jelét nem adja; vagy ha a magzat kora nem állapítható 
meg, és a magzat testtömege az 500 grammot vagy a testhossza a 30 cm-t nem éri el, ide nem értve azon ikerszülés 
esetét, ahol legalább az egyik magzat élve született;
f ) baleset: baleset az emberi szervezetet ért olyan külső hatás, amely a sérült akaratától függetlenül következik be és 
halált okoz.”

 (2) Az Eütv. 217. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„217. § (1) A halál bekövetkezését halottvizsgálattal kell megállapítani. A halottvizsgálat minden olyan körülményre 
kiterjed, amely a halál
a) bekövetkezése tényének,
b) bekövetkezése módjának (természetes módon bekövetkezett vagy nem természetes halál),
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c) okának
megítéléséhez szükséges.
(2) Halálozás esetén – az  (5)  bekezdésben foglalt kivétellel – a  Kormány rendeletében meghatározott tartalmú 
halottvizsgálati bizonyítványt kell kiállítani.
(3) Az (1) bekezdés a) pontjában foglaltak megállapítására a mentőtiszt vagy a külön jogszabály szerinti orvos jogosult. 
Az  (1)  bekezdés b) és c)  pontjában foglaltak megállapítására kizárólag kormányrendeletben meghatározott orvos 
jogosult.
(4) A halottat, perinatális halál esetén a magzatot, valamint az újszülöttet csak a halál bekövetkezését megállapító 
orvosi halottvizsgálat után lehet kórbonctani vizsgálat, eltemetés, elhamvasztás vagy szerv-, szövetkivétel céljából 
a halál bekövetkezésének helyéről elszállítani.
(5) Korai vagy középidős magzati halál esetén halottvizsgálatnak nincs helye, ilyen halálozásról halottvizsgálati 
bizonyítványt kitölteni nem kell.
(6) Rendkívüli halál esetében szemle során a hatóság halottvizsgálati szaktanácsadót vehet igénybe, ha a bizonyítási 
eszközök felkutatásához, megszerzéséhez, összegyűjtéséhez vagy rögzítéséhez különleges szakismeret szükséges, 
vagy a hatóság valamilyen – szakértőt nem igénylő – szakkérdésben felvilágosítást kér.
(7) A  halottvizsgálati szaktanácsadókról az  egészségügyi államigazgatási szerv névjegyzéket vezet. A  névjegyzék 
a halottvizsgálati szaktanácsadói jogosultság tekintetében közhiteles hatósági nyilvántartás. A névjegyzékbe nem kell 
felvenni azt, aki a Kormány rendelete alapján a névjegyzékbevétel nélkül is jogosult halottvizsgálati szaktanácsadói 
tevékenységet folytatni.
(8) A névjegyzék tartalmazza a halottvizsgálati szaktanácsadó:
a) természetes személyazonosító adatait,
b) működési nyilvántartási számát,
c) lakóhelyét, elérhetőségi címét,
d) egészségügyi szakképesítése megnevezését,
e) munkahelyét, munkahelyének címét, a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony alapján történő egészségügyi 
tevékenység végzésének helyét,
f ) szaktanácsadói névjegyzékbe történő felvételének időpontját.
(9) A  halottvizsgálati szaktanácsadó az  adatváltozást követő 15 napon belül köteles bejelenteni a  szaktanácsadói 
névjegyzéket vezető egészségügyi államigazgatási szervnek a névjegyzékben nyilvántartott adataiban bekövetkezett 
változást.
(10) A  névjegyzéket vezető egészségügyi államigazgatási szerv a  halottvizsgálati szaktanácsadói névjegyzékben 
szereplő és az abból törölt szaktanácsadó nyilvántartott adatait a halottvizsgálati eljárások zavartalan lefolytatása, 
valamint a  jogosultság ellenőrzése érdekében kezeli. A  névjegyzékből történő törlés időpontjától számított öt év 
elteltével a szaktanácsadói névjegyzéket vezető egészségügyi államigazgatási szerv gondoskodik a halottvizsgálati 
szaktanácsadó adatainak törléséről.
(11) A halottvizsgálati szaktanácsadói névjegyzékbe a névjegyzéket vezető egészségügyi államigazgatási szerv azt 
veszi fel, aki
a) büntetlen előéletű,
b) nem áll egészségügyi tevékenységet kizáró foglalkozástól eltiltás alatt,
c) nem áll büntetőeljárás hatálya alatt, a magánvádas és a pótmagánvádló vádindítványa alapján indult eljárást kivéve,
d) megfelel a  halottvizsgálati szaktanácsadókról, valamint a  halottvizsgálati szaktanácsadói névjegyzékről szóló 
miniszteri rendeletben meghatározott egyéb feltételeknek.
(12) A (11) bekezdés a)–c) pontjaiban szereplő adatokat a névjegyzékbe felvételét kérő a 31/A. § szerint igazolja.”

 (3) Az Eütv. 218. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„218. § (1) Nem természetes a halál, ha a természetes módon való bekövetkezését a körülmények kétségessé teszik, 
így
a) a halál tekintetében bűncselekményre utaló adat merül fel, vagy
b) rendkívüli halálnak minősül, azaz
ba) a halált baleset okozta, vagy a körülmények arra utalnak,
bb) a halált öngyilkosság okozta, vagy a körülmények arra utalnak,
bc) a  halál bekövetkezésének előzményei, körülményei ismeretlenek és nem állnak rendelkezésre olyan adatok, 
amelyekből megalapozottan következtetni lehet a halál természetes okból történő bekövetkeztére,
bd) fogvatartott elhalálozása esetén.
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(2) A személyazonosság megállapításáig a rendkívüli halál esetén követendő eljárást kell alkalmazni, ha az elhunyt 
személyazonossága ismeretlen.
(3) Ha a halál oka és körülményei vizsgálatánál bűncselekmény elkövetésének gyanúja merül fel, a büntetőeljárás 
szabályai szerint igazságügyi orvosi boncolást kell elrendelni.
(4) Rendkívüli halál esetén rendkívüli halállal kapcsolatos hatósági eljárást kell lefolytatni, kormányrendeletben 
meghatározottak szerint hatósági boncolást kell elrendelni.
(5) A hatósági vagy igazságügyi orvosi boncolás célja a halál okának, bekövetkezése körülményeinek tisztázása.
(6) Ha a rendkívüli halállal kapcsolatos hatósági eljárást a hatóság azért szünteti meg, mert bűncselekményre utaló 
adatok merültek fel, a hatóság ezen döntése ellen nincs helye jogorvoslatnak.”

72. §  Az Eütv. 230. § (3) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki:
(A katasztrófa-egészségügyi ellátásra történő felkészülési tevékenység kiterjed)
„h) a szükséggyógyintézetek elhelyezésére alkalmas ingatlanok előzetes kijelölésére.”

73. §  Az Eütv. 234. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az  egészségügyi államigazgatási szerv a  szakértői tevékenység folytatására engedéllyel rendelkező 
személyekről nyilvántartást vezet, amely tartalmazza a  szakértői tevékenység végzésére jogosult személy nevét, 
nyilvántartási számát, működésének szakterületét, valamint az  érvényességi idejét. A  nyilvántartás a  szakértői 
tevékenység végzésére jogosult személy nevének kivételével közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül. 
A  nyilvántartásból kizárólag a  szakértői tevékenység végzésére való jogosultság igazolása céljából szolgáltatható 
adat.”

74. §  Az Eütv. 242. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„242. § (1) A gyógytényezőkkel, fürdő- és klímagyógyintézetekkel, valamint a gyógyhelyekkel kapcsolatban kiadott 
bármely engedély és hozzájárulás egészségügyi érdekből módosítható, visszavonható vagy az  engedély vagy 
hozzájárulás további fenntartása egészségügyi érdekből szükséges intézkedések megtételéhez köthető.
(2) A  gyógyhelyekről, a  gyógyfürdő- és klímagyógyintézetekről, a  Magyarországon kitermelt elismert természetes 
ásványvizekről, gyógyvizekről, gyógyiszapokról és az  egyéb természetes gyógytényezőkről, valamint a  külföldről 
behozott és bejelentett palackozott gyógyvizekről az egészségügyi államigazgatási szerv nyilvántartást vezet.
(3) A (2) bekezdés szerinti nyilvántartás tartalmazza:
a) az engedély számát,
b) az engedélyes nevét, valamint
c) az engedély tárgyát.
(4) A (3) bekezdés szerinti nyilvántartás a (3) bekezdés a) és c) pontja szerinti adatok tekintetében közhiteles hatósági 
nyilvántartásnak minősül.”

75. §  Az Eütv. 242/A. §-a a következő (1a)–(1c) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartás az (1b) bekezdés a) és c) pontjában meghatározott adatok tekintetében 
közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül.
(1b) Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartás tartalmazza:
a) az engedély számát,
b) az engedélyes nevét, valamint
c) az engedély tárgyát.
(1c) Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartásba való bejegyzésre, valamint az onnan való törlésre irányuló eljárás során 
a hatóság kizárólag okirati bizonyítékot, valamint az ügyfél nyilatkozatát használhatja fel.”

76. §  Az Eütv. a következő 244/F. §-sal egészül ki:
„244/F.  § Az  egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról szóló 2013.  évi 
CXXVII. törvénnyel (a továbbiakban: Módtv3.) megállapított 113. § (4a) bekezdésében foglaltak a Módtv3. hatályba 
lépésekor érvényes működési nyilvántartással rendelkező egészségügyi dolgozók esetében is alkalmazandók.”
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77. § (1) Az Eütv. 247. § (1) bekezdés q) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy)
„q) a  halottvizsgálatra, a  halottakkal kapcsolatos orvosi eljárásra, a  nem természetes halál esetén ellátandó 
feladatokra, a kórbonctani vizsgálatra, a hatósági és igazságügyi orvosi boncolásra, a holttest szállítására, tárolására, 
az  ehhez kapcsolódó költségek viselésére, a  halottvizsgálati szaktanácsadói névjegyzéket vezető egészségügyi 
államigazgatási szerv kijelölésére, a  kihantolásra, valamint a  holttest helyreállítására és átadására vonatkozó 
szabályokat,”
(rendeletben megállapítsa.)

 (2) Az Eütv. 247. § (2) bekezdés sz) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap a miniszter, hogy)
„sz) a  rendszeres étkezést biztosító, szervezett élelmezési ellátás keretében szolgáltatott élelmiszerekre vonatkozó 
táplálkozás-egészségügyi előírásokat, az  étkeztetés, étrendtervezés és a  diétás ételkészítés személyi feltételeit, 
valamint a hatósági ellenőrzés szabályait,”
(rendeletben állapítsa meg.)

 (3) Az Eütv. 247. § (3) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a miniszter, hogy)
„h) a halottvizsgálati szaktanácsadói névjegyzékkel összefüggésben
ha) az  igazságügyért felelős miniszterrel egyetértésben a  halottvizsgálati szaktanácsadói névjegyzékbe történő 
felvételre, valamint az ahhoz szükséges képesítési és szakmai feltételekre és a névjegyzékből való törlésre vonatkozó 
szabályokat,
hb) az  igazságügyért felelős miniszterrel egyetértésben a  halottvizsgálati szaktanácsadó igénybe vételének, 
a  szaktanácsadói tevékenység folytatásának részletes feltételeit, a  szaktanácsadói ügyeleti rendszer részletes 
szabályait,
hc) az adópolitikáért felelős miniszterrel egyetértésben a névjegyzékbe-vételi eljárás igazgatási szolgáltatási díjának 
összegére, befizetésére, visszafizetésére és nyilvántartására vonatkozó részletes szabályokat,
hd) az igazságügyért felelős miniszterrel és az államháztartásért felelős miniszterrel egyetértésben a halottvizsgálati 
szaktanácsadó részére fizetendő díjat és a díj megállapítására vonatkozó részletes szabályokat”
(rendeletben állapítsa meg.)

 (4) Az Eütv. 247. § (6) bekezdése a következő l) ponttal egészül ki:
(Ez a törvény a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:)
„l) az  Európai Parlament és a  Tanács 2011/24/EU irányelve (2011. március 9.) a  határon átnyúló egészségügyi 
ellátásra vonatkozó betegjogok érvényesítéséről.”

78. §  Az Eütv.
a) 24. § (3) bekezdés c) pontjában a „betekinteni, valamint azokról” szövegrész helyébe a „betekinteni, valamint 

azokról kivonatot vagy másolatot készíteni vagy” szöveg,
b) 101/B. § (1) bekezdésében

ba) a  „ha az  egészségügyért felelős miniszter rendelete” szövegrész helyébe a  „ha e  törvény vagy 
az egészségügyért felelős miniszter rendelete”,

bb) az „az egészségügyért felelős miniszter rendeletében” szövegrész helyébe az „e törvényben vagy 
az egészségügyért felelős miniszter rendeletében”

 szöveg,
c) 101/B. § (2) bekezdés a) pontjában az „a) pontja” szövegrész helyébe az „a), g) és h) pontja” szöveg,
d) 101/B. § (2) bekezdés d) pontjában a „d)–g) pontja” szövegrész helyébe a „d)–f ) pontja” szöveg,
e) 228.  § (2)  bekezdés a)  pontjában a  „szükségessé,” szövegrész helyébe a  „szükségessé, valamint 

az  Egészségügyi Világszervezet Nemzetközi Egészségügyi Rendszabályainak kihirdetéséről szóló törvény 
szerinti nemzetközi horderejű közegészségügyi-járványügyi szükséghelyzet,” szöveg

f) 243. § (5) bekezdés b) pontjában a „rendkívüli” szövegrész helyébe a „nem természetes” szöveg,
g) 243. § (7) bekezdésében a „haszonszerzésre irányul.” szövegrész helyébe a „haszonszerzésre irányul, amelyre 

vonatkozóan az egészségügyi államigazgatási szerv a kérelmezőt nyilatkoztatja.” szöveg
h) 247. § (1) bekezdés s) pontjában a „szállításának” szövegrész helyébe a „szállításának (beleértve a szállítójármű 

telephelyről ki- és visszaállását, a holttest szállítójárműbe történő behelyezését és kivételét, valamint szállítás 
alatti hűtését is)” szöveg

lép.
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79. §  Hatályát veszti az Eütv.
a) 49. § (5) bekezdésében az „a szájjal érintkező gyermekjáték és más használati tárgy, illetve” szövegrész,
b) 114. § (2) bekezdés a) pontjában az „a)–c), e), g) és j)–l) pontjai” szövegrész,
c) 114. § (2) bekezdés b) és c) pontja,
d) 153. § (1) bekezdés d) pontja,
e) 155. § (5) bekezdés g) pontja.

6. Az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerekről szóló 1998. évi XXV. törvény módosítása

80. §  Az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerekről szóló 1998.  évi XXV.  törvény (a  továbbiakban: Gyógysz. tv.) 
a következő 24. §-sal egészül ki:
„24.  § Ez  a  törvény a  4-metilamfetamin ellenőrzési intézkedéseknek történő alávetéséről szóló 2013. március 7-i 
2013/129/EU tanácsi határozat végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.”

81. §  A Gyógysz. tv. Melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

7. Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény módosítása

82. §  Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000.  évi II.  törvény (a  továbbiakban: Öotv.) 2/C.  § a) és b)  pontja helyébe 
a következő rendelkezés lép:
(A kormányrendeletben meghatározott praxiskezelő)
„a) nyilvántartást vezet a praxisjogokról és a tartósan betöltetlen körzetekről,
b) regisztrálja a  praxisjogra vonatkozó adásvételeket, ebben a  körben nyilvántartja az  eladó és a  vevő nevét és 
pecsétszámát, valamint a  praxisjog és az  adásvétel azonosítására szolgáló adatokat, továbbá közzéteszi és hirdeti 
a megvásárolható praxisjogokat.”

83. §  Az Öotv. a következő 2/D. §-sal egészül ki:
„2/D.  § (1) A  2/C.  § a)  pontja szerinti nyilvántartás a  praxis kódja, a  praxisjoggal érintett körzet meghatározása, 
a  praxisjogot engedélyező határozatot kiadó hatóság megnevezése, az  engedély száma és kelte tekintetében 
közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül.
(2) A 2/C. § a) pontja szerinti nyilvántartásba való bejegyzésre, valamint az onnan való törlésre irányuló eljárás során 
a hatóság kizárólag okirati bizonyítékot, valamint az ügyfél nyilatkozatát használhatja fel.”

84. §  Az Öotv. 3. § (9) bekezdés a) pont ab) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap
a Kormány, hogy)
„ab) a  praxiskezelőt kijelölje, valamint feladat- és hatáskörét, továbbá eljárásának szabályait rendeletben 
meghatározza,”

85. §  Hatályát veszti az Öotv. 3. § (7) bekezdése.

8. A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény módosítása

86. §  A kémiai biztonságról szóló 2000.  évi XXV.  törvény (a  továbbiakban: Kbtv.) 23.  §-a a  következő (5)  bekezdéssel 
egészül ki:
„(5) Az egészségügyi államigazgatási szerv ellátja a CLP 45. cikke szerinti feladatokat.”

87. §  A Kbtv. a következő 31/C. §-sal egészül ki:
„31/C.  § A  biocid termék engedélyezésével kapcsolatos eljárásokban az  egészségügyi államigazgatási szerv és 
a szakhatóság az engedélyezési feltételeket egyeztetés alapján állapítja meg.”
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88. § (1) A Kbtv. 34. § (3) bekezdés f ) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy)
„f ) a  biocid anyagok és termékek – ideértve az  irtószereket is – előállításának, forgalomba hozatalának és 
felhasználásának, valamint az ezzel összefüggő hatósági eljárásoknak”
(részletes szabályait rendeletben meghatározza.)

 (2) A Kbtv. 34. § (4) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap)
„h) az  egészségügyért felelős miniszter, hogy az  agrárpolitikáért felelős miniszterrel, valamint 
a  környezetvédelemért felelős miniszterrel egyetértésben a  biocid termékekben felhasználható hatóanyagok 
jegyzékét, a kis kockázattal járó biocid termékek hatóanyagainak jegyzékét, a hatóanyagokra vonatkozó általános 
adatok körét, a  biocid termékekre vonatkozó közös alapadatokat, a  hatóanyagokra és a  biocid termékekre 
vonatkozó kiegészítő adatokat, valamint az  aktív hatóanyagok és a  biocid termékek adatait, továbbá a  biocid 
termékek forgalmazásáról és felhasználásáról szóló 2012. május 22-i 528/2012/EU európai parlamenti és tanácsi 
rendelet 89.  cikke szerinti átmeneti intézkedések körében a  biocid anyagok – ideértve a  faanyag-védőszereket, 
az  irtószereket, valamint a  fertőtlenítő szereket – előállításának, gyártásának, forgalomba hozatalának, 
felhasználásának részletes szabályait,”
(rendeletben meghatározza.)

89. §  A Kbtv. 35. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Ez  a  törvény a  34.  § (3)  bekezdés b) és f )  pontjában, a  34.  § (4)  bekezdés a)  pont aj)  alpontjában foglalt 
felhatalmazás alapján kiadott végrehajtási rendeleteivel együtt
a) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-
ügynökség létrehozásáról, az  1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a  793/93/EGK tanácsi rendelet,  
az  1488/94/EK bizottsági rendelet, a  76/769/EGK tanácsi irányelv, a  91/155/EGK, a  93/67/EGK, a  93/105/EK és  
a  2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. december 18-i, 1907/2006/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelet,
b) az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv 
módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról szóló, 2008. december 
16-i, 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, és
c) a biocid termékek forgalmazásáról és felhasználásáról szóló, 2012. május 22-i, 528/2012/EU európai parlamenti és 
tanácsi rendelet
végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.”

90. §  Hatályát veszti a Kbtv. 31/B. §-a.

9. Az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény 
módosítása

91. § (1) Az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény (a továbbiakban: Eütev.) 
11/A. §-a a következő (6a) bekezdéssel egészül ki:
„(6a) A  gyógyszerész, szakgyógyszerész munkakörben (a  továbbiakban együtt: gyógyszerész munkakörben) 
foglalkoztatott egészségügyi dolgozó havi alapbére (illetménye) nem lehet kevesebb, mint a Kjt. szerinti besorolási 
illetmény és havi 75 820 Ft egyösszegű illetmény- vagy bérnövelés együttes összege.”

 (2) Az Eütev. 11/A. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(9) A  17.  § (7)  bekezdésében meghatározott kivétellel az  első szakorvosi, szakfogorvosi, szakgyógyszerészi és 
klinikai szakpszichológusi szakképzésben részt vevő részére a  képzés ideje alatt, foglalkoztatási jogviszonytól 
függetlenül havonta legalább
a) az orvos munkakörben foglalkoztatott egészségügyi dolgozó részére a (4) bekezdés alapján,
b) a  (6)  bekezdésben meghatározott munkakörben foglalkoztatott egészségügyi dolgozó részére a  (6)  bekezdés 
alapján és
c) a  (6a) bekezdésben meghatározott munkakörben foglalkoztatott egészségügyi dolgozó részére a  (6a) bekezdés 
alapján



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2013. évi 116. szám 63655

járó bért, illetve illetményt kell folyósítani. Ha a szakképzésben részt vevő foglalkoztatására heti 36 órát elérő időben, 
tartós megbízási szerződés alapján vagy vállalkozói jogviszonyban kerül sor, e  rendelkezéseket az  egészségügyi 
dolgozó havi megbízási vagy vállalkozói díjazására kell alkalmazni.”

92. §  Az Eütev. „Munkaviszony és közalkalmazotti jogviszony” alcíme a következő 15/E. §-sal egészül ki:
„15/E.  § Amennyiben a  fekvőbeteg-szakellátó és egyes fekvőbeteg-szakellátóhoz kapcsolódó egészségügyi 
háttérszolgáltatást nyújtó, 100%-os állami tulajdonban lévő, valamint azok 100%-os tulajdonában lévő 
gazdasági társaságok által ellátott feladatok központi költségvetési szervek általi átvételéről, valamint az  ezzel 
kapcsolatos eljárási kérdések rendezéséről szóló 2013. évi XXV. törvény (a továbbiakban: Átvételi tv.) 7. §-a alapján 
közalkalmazotti jogviszonyban továbbfoglalkoztatott személy az  Átvételi tv. 7.  § (5)  bekezdésére tekintettel 
jubileumi jutalom iránti igényt érvényesít, a  megállapítható jubileumi jutalom összegét csökkenteni kell azon 
juttatás összegével, amelyet a foglalkoztatott a gazdasági társaságnál vagy annak az Átvételi tv. 7. § (5) bekezdése 
szerinti jogelődjénél kollektív szerződés, munkaszerződés vagy egyoldalú munkáltatói kötelezettségvállalás 
alapján, kifejezetten huszonöt év, harminc év vagy negyven év jogviszonyban töltött idejére tekintettel kapott 
(a továbbiakban e § alkalmazásában: felvett juttatás). Amennyiben a felvett juttatás mértéke eléri vagy meghaladja 
a  megállapítható jubileumi jutalom összegét, a  közalkalmazott részére a  felvett juttatással értékelt jogviszonyban 
töltött idejére tekintettel jubileumi jutalom nem állapítható meg.”

93. §  Az Eütev. 17. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) Az  első szakorvosi, szakfogorvosi, szakgyógyszerészi és klinikai szakpszichológusi szakképzésben részt 
vevő személynek a  képzés ideje alatt, önkéntes segítői jogviszonyban végzett egészségügyi tevékenysége  
– a  költségtérítéses képzésben részt vevő nem magyar állampolgár, valamint hontalanként elismert személy 
kivételével – a képzés megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlatként nem ismerhető el.”

94. § (1) Az Eütev. a következő 29/B. §-sal egészül ki:
„29/B.  § (1) A  2013. szeptember 1-jén alkalmazásban álló, a  11/A.  § (4)–(6a)  bekezdésében meghatározott 
munkakörben foglalkoztatottakat az  egészségügyi ágazati előmeneteli rendszer keretében a  2013. január 1-je 
és 2013. augusztus 31-e közötti időszak tekintetében visszamenőleges illetmény- vagy bérnövelés illeti meg  
a (2)–(13) bekezdésben foglaltak szerint.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott időszakban a 11/A. § (2) bekezdésében meghatározott munkáltatónál a 7. § 
(2)  bekezdés d)–g)  pontjában felsorolt jogviszonyban álló, a  11/A.  § (4)  bekezdése szerinti orvos munkakörben 
foglalkoztatott egészségügyi dolgozót alapbére (garantált illetménye) és rendszeres pótlékai együttes összegének 
mértékétől függően – nem rendszeres jövedelemnek minősülő bérelemként – a  4.  melléklet szerinti táblázatban 
szereplő visszamenőleges illetmény- vagy bérnövelés illeti meg.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott időszakban a 11/A. § (2) bekezdésében meghatározott munkáltatónál a 7. § 
(2) bekezdés d)–g) pontjában felsorolt jogviszonyban álló, a 11/A. § (5) bekezdése szerinti egészségügyi szakdolgozót, 
egészségügyben dolgozót – nem rendszeres jövedelemnek minősülő bérelemként – az  5.  melléklet szerinti 
táblázatban szereplő visszamenőleges illetmény- vagy bérnövelés illeti meg.
(4) Az (1) bekezdésben meghatározott időszakban a 11/A. § (2) bekezdésében meghatározott munkáltatónál a 7. § 
(2) bekezdés d)–g) pontjában felsorolt jogviszonyban álló, a 11/A. § (6) bekezdése szerinti egészségügyi dolgozót 
– nem rendszeres jövedelemnek minősülő bérelemként – havi 10 000 Ft összegű visszamenőleges illetmény- vagy 
bérnövelés illeti meg.
(5) Az  (1)  bekezdésben meghatározott időszakban a  11/A.  § (2)  bekezdésében meghatározott munkáltatónál 
a  7.  § (2)  bekezdés d)–g)  pontjában felsorolt jogviszonyban álló, a  11/A.  § (6a)  bekezdése szerinti gyógyszerész 
munkakörben foglalkoztatott egészségügyi dolgozót – nem rendszeres jövedelemnek minősülő bérelemként – havi 
44 385 Ft összegű visszamenőleges illetmény- vagy bérnövelés illeti meg.
(6) A (2)–(5) bekezdés szerinti visszamenőleges illetmény- vagy bérnövelés végrehajtásánál az egészségügyi dolgozó 
2013. június havi kinevezés szerinti illetményét, illetve munkaszerződés szerinti alapbérét, valamint rendszeres 
pótlékai összegét, 2013. június havi bér hiányában az azt megelőző utolsó teljes havi bért kell figyelembe venni.
(7) Az e § szerinti visszamenőleges illetmény- vagy bérnövelés a foglalkoztatottat a munkáltató egyoldalú döntése 
alapján a garantált illetményén vagy alapbérén felül megillető juttatás – különösen az illetménykiegészítés – terhére, 
annak visszavonásával vagy csökkentésével nem biztosítható.
(8) Részmunkaidő esetén a visszamenőleges illetmény- vagy bérnövelés a munkaidő teljes munkaidőhöz viszonyított 
arányában jár.
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(9) A  (2)–(5) bekezdés szerinti visszamenőleges illetmény- vagy bérnövelés a 2013. január 1-je és 2013. augusztus 
31-e között a 7. § (2) bekezdés d)–g) pontjában felsorolt jogviszonyban, bérnövelésre jogosító munkakörben töltött, 
munkavégzési kötelezettséggel járó időre – ideértve az Ebtv. 44. §-a szerinti keresőképtelenséggel járó időszakokat 
is – jár. Nem jogszerző időszak a fizetés nélküli szabadság, szülési szabadság, valamint az egész napos igazolatlan 
távollét időtartama. A  visszamenőleges illetmény- vagy bérnövelés emiatt kieső összegét a  tárgyhónapban kieső 
munkanapok számának a foglalkoztatott munkarendje szerinti, a tárgyhónap egészére megállapított munkanapok 
számához viszonyított arányában, 100 forintra kerekítve kell megállapítani. A munkanapok számába be kell számítani 
a fizetett munkaszüneti napokat is.
(10) A visszamenőleges illetmény- vagy bérnövelés nem illeti meg azt az egészségügyi dolgozót, egészségügyben 
dolgozót, aki a prémiumévek programban vesz részt.
(11) A 2013. január 1-je és 2013. augusztus 31-e között fennállt jogviszony vagy jogviszonyok esetén a visszamenőleges 
illetmény- vagy bérnövelés a  munkáltatónál vagy munkáltatóknál a  (9)  bekezdés szerinti, munkavégzési 
kötelezettséggel járó, illetmény- vagy bérnövelésre jogosító munkakörben töltött időszakra vagy időszakokra 
időarányosan jár.
(12) A  visszamenőleges illetmény- vagy bérnövelést annál a  munkáltatónál kell – az  egészségügyi dolgozó, 
egészségügyben dolgozó korábbi alkalmazotti jogviszonyára (jogviszonyaira) is tekintettel – kifizetni, ahol 
az  egészségügyi dolgozó 2013. szeptember 1-jén alkalmazásban áll. Az  egészségügyi dolgozó, egészségügyben 
dolgozó a  korábbi, illetmény- vagy bérnövelésre jogosító jogviszonyainak tartamát, valamint az  egyösszegű 
illetmény- vagy bérnövelés alapjául szolgáló kereseti adatait 2013. augusztus 15. napjáig igazolja az  őt  
2013. szeptember 1-jén foglalkoztató munkáltatónak. Abban az esetben, ha az egészségügyi dolgozó, egészségügyben 
dolgozó 2013. szeptember 1-jén több munkáltatónál is jogviszonyban áll, a  korábbi illetmény- vagy bérnövelésre 
jogosító jogviszonyának vagy jogviszonyainak tartama csak egyszeresen vehető figyelembe; több korábbi jogviszony 
esetében azonban az e jogviszonyokra tekintettel járó bérnövelés különböző munkáltatóknál is érvényesíthető.
(13) A (2)–(5) bekezdés szerinti visszamenőleges illetmény- vagy bérnövelés összegét a 2013. augusztusi bér (illetmény) 
kifizetésével egyidejűleg egy összegben kell az  egészségügyi dolgozó, egészségügyben dolgozó részére kifizetni. 
Amennyiben a  munkavállaló a  (10)  bekezdés szerinti határidőig kereseti adatait nem igazolja a  munkáltatójának, 
a visszamenőleges illetmény- vagy bérnövelést az adatok igazolását követő hónapban, de legkésőbb 2013. december 
hónapban kell kifizetni.”

 (2) Az Eütev. a következő 29/C. §-sal egészül ki:
„29/C. § (1) A 11/A. §
a) (4) és (5) bekezdésében meghatározott egészségügyi dolgozót az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú 
törvények módosításáról szóló 2013. évi CXXVII. törvénnyel (a továbbiakban: Módtv4.) megállapított 1. és 2. melléklet 
alkalmazásával,
b) (6) és (6a)  bekezdésében meghatározott egészségügyi dolgozót a  Módtv4. által megállapított 11/A.  § (6) és 
(6a) bekezdésében meghatározott összeg alkalmazásával
2013. szeptember 1. napjával át kell sorolni, munkaszerződését vagy – a  Hjt. hatálya alá tartozók esetében  
a  Hjt. 122.  § (5)  bekezdésében foglaltak alapján – illetménymegállapítási parancsát (határozatát) módosítani kell 
(a továbbiakban együtt: átsorolás), azzal, hogy 2013. július 1. és 2013. augusztus 31. között az a) és b) pont szerinti 
egészségügyi dolgozók e  törvény 2013. június 30. napján hatályos rendelkezései szerint jogosultak a  folyamatos 
illetmény- vagy bérnövelésre.
(2) Az (1) bekezdés szerinti átsorolás során az egészségügyi dolgozót a 2013. június 30. napján hatályos rendelkezések 
alapján megillető alapbér, garantált illetmény, valamint rendszeres pótlék vagy pótlékok együttes összegét legalább 
a 29/B. § (4) és (5) bekezdésében, a 4. mellékletben vagy az 5. mellékletben meghatározott összeggel meg kell emelni.
(3) A 11/A. § és a 29/B. § szerinti illetmény- vagy bérnövelést az adó- és járulékváltozások ellentételezésére szolgáló, 
a  foglalkoztatottat a  Kormány rendelete alapján megillető kompenzációra való jogosultság és a  kompenzáció 
összegének számítása tekintetében nem kell figyelembe venni.
(4) A  11/A.  § és a  29/B.  § szerinti bérnövelés az  egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények 
módosításáról szóló 2011.  évi CLVI.  törvény 460.  §-a szerinti elvárt béremelésként, részkedvezményalap részeként 
az ott meghatározott adókedvezmény szempontjából nem vehető figyelembe.”

95. §  Az Eütev. 30. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„30. § Az egészségügyi szolgáltató a 11/A. § és a 29/B. § szerint meghatározott illetmény- vagy bérnöveléssel járó 
többlet személyi juttatások és az  azokhoz kapcsolódó, a  munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó kifizetéséhez az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, 
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valamint az  ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló kormányrendeletben 
meghatározottak szerint, ott meghatározott összegű – működési célú, támogatásértékű bevételként – 
támogatásban részesül.”

96. §  Az Eütev. 31. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„31. § A Hjt. hatálya alá tartozók esetében, ahol a 29–30. §
a) „alapbért (illetményt)” említ, ott „távolléti díjat”, ahol „illetmény- vagy bérnövelést” említ, ott „egészségügyi dolgozók 
kiegészítő illetményét”,
b) „különösen az  illetménykiegészítés”-t említ, ott „különösen a  Hjt. 123.  § (3)  bekezdése szerinti beosztási 
illetménykiemelés”-t
kell érteni.”

97. § (1) Az Eütev. 1. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
 (2) Az Eütev. 2. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
 (3) Az Eütev. a 4. melléklet szerinti 4. melléklettel egészül ki.
 (4) Az Eütev. az 5. melléklet szerinti 5. melléklettel egészül ki.

98. §  Az Eütev.
a) 11/A. § (2) bekezdés b) pontjában a „(4)–(6)” szövegrész helyébe a „(4)–(6a) szöveg,
b) 11/A. § (4) bekezdésében az „az 1/a. melléklet szerint számított összeg” szövegrész helyébe az „az 1. melléklet 

szerinti összeg” szöveg,
c) 11/A. § (6) bekezdésében a „31435” szövegrész helyébe a „41435” szöveg,
d) 11/A. § (8) bekezdésében a „(6)” szövegrész helyébe a „(6) és (6a)” szöveg,
e) 28. § (3) bekezdés b) pontjában

ea) az „igénylési feltételeit” szövegrész helyébe az „igénylési feltételeit és mértékét” szöveg,
eb) az „1–3. mellékletben” szövegrész helyébe az „e törvényben” szöveg

lép.

99. § (1) Hatályát veszti az Eütev.
a) 29. § (1)–(15) és (17)–(20) bekezdése,
b) 29/B. §-a, valamint 4. és 5. melléklete,
c) 33. § (3) bekezdése.

 (2) Hatályát veszti az Eütev. 1/a. és 3. melléklete.

10. Az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények 
módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény módosítása

100. § (1) Az  emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a  gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról 
szóló 2005. évi XCV. törvény (a továbbiakban: Gytv.) 1. § 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában:)
„1. gyógyszer: bármely anyag vagy azok keveréke, amelyet emberi betegségek megelőzésére vagy kezelésére 
alkalmazható termékként jelenítenek meg, vagy azok az  anyagok vagy keverékei, amelyek farmakológiai, 
immunológiai vagy metabolikus hatások kiváltása révén az  ember valamely élettani funkciójának helyreállítása, 
javítása vagy módosítása, illetve az  orvosi diagnózis felállítása érdekében az  emberi szervezetben vagy emberi 
szervezeten alkalmazhatók;”

 (2) A Gytv. 1. §-a a következő 44 és 45. ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában:)
„44. visszahívás: minden olyan intézkedés, amelynek célja a  végfelhasználók számára forgalmazott vagy 
a forgalmazóknál található gyógyszer visszagyűjtése;
45. kivonás a forgalomból: minden olyan intézkedés, amelynek célja a gyógyszer forgalmazásának megakadályozása 
az értékesítési láncban.”
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101. §  A Gytv. 15. §-a a következő (9)–(16) bekezdéssel egészül ki:
„(9) Az egészségügyi államigazgatási szerv a kábítószerekkel, pszichotróp anyagokkal és új pszichoaktív anyagokkal 
végezhető tevékenységekről kiadott engedélyekről közhiteles hatósági nyilvántartást vezet.
(10) A (9) bekezdés szerinti nyilvántartás tartalmazza a gazdálkodó szervezet:
a) nevét,
b) székhelyét,
c) telephelyeit,
d) engedélyének számát és érvényességi idejét,
e) tevékenységének jellegét,
f ) cégjegyzékszámát vagy az egyéni vállalkozókról vezetett hatósági nyilvántartásba vétel számát.
(11) Az egészségügyi államigazgatási szerv a díszítő mák és kannabisz növény exportját, importját, transzferét végző, 
a tisztítatlan mákszalma-maradványokkal szennyezett mákmagot felvásárló, illetve annak tisztítását végző, valamint 
ipari mákszalmát tároló, továbbá új pszichoaktív anyagot ipari célra használó, exportáló, importáló, új pszichoaktív 
anyag transzferét és forgalmazását végző gazdálkodó szervezetekről nyilvántartást vezet.
(12) A (11) bekezdés szerinti nyilvántartás tartalmazza:
a) a gazdálkodó szervezet
aa) nevét,
ab) székhelyét,
ac) telephelyeit,
b) a hatósági bizonyítvány számát,
c) a tevékenység jellegének és helyének pontos megjelölését,
d) a kábítószerért felelős személy megnevezését,
e) a cégjegyzékszámot vagy az egyéni vállalkozókról vezetett hatósági nyilvántartásba vétel számát.
(13) A (11) bekezdés szerinti nyilvántartás a (12) bekezdés b)–d) pontja szerinti adatai tekintetében közhiteles hatósági 
nyilvántartásnak minősül.
(14) Az  egészségügyi államigazgatási szerv a  kábítószerek, pszichotróp anyagok és új pszichoaktív anyagok 
szállítmányozását végző gazdálkodó szervezetekről nyilvántartást vezet.
(15) A (14) bekezdés szerinti nyilvántartás tartalmazza:
a) a gazdálkodó szervezet
aa) nevét,
ab) székhelyét,
b) hatósági bizonyítvány számát,
c) a tevékenység jellegének pontos megjelölését,
d) a kábítószerért felelős személy megnevezését,
e) a cégjegyzékszámot vagy az egyéni vállalkozókról vezetett hatósági nyilvántartásba vétel számát.
(16) A  (14)  bekezdés szerinti nyilvántartás a  (15)  bekezdés b) és c)  pontja szerinti adatai tekintetében közhiteles 
hatósági nyilvántartásnak minősül.”

102. §  A Gytv. a következő 15/D. §-sal egészül ki:
„15/D. § (1) A gyógyszerészeti államigazgatási szerv a forgalomba hozatalra engedélyezett kábítószert és pszichotrop 
anyagot tartalmazó gyógyszerek teljes köréről közhiteles hatósági nyilvántartást vezet.
(2) Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartás tartalmazza a gyógyszer
a) nevét és gyógyszerformáját,
b) besorolását,
c) státuszát,
d) egy adagolási egységben lévő hatóanyag mennyiségét,
e) hatóanyagának nemzetközi nevét,
f ) forgalomba hozatali engedélyének számát,
g) forgalomba hozatali engedélyének jogosultját,
h) kiszerelését,
i) kiadhatóságát,
j) bevitelét megtiltó országok megjelölését.”
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103. § (1) A Gytv. 16. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A  forgalomba hozatali engedély jogosultja köteles az  általa forgalmazott gyógyszerek nagykereskedelmi 
forgalmazási lehetőségét a  Magyarországon gyógyszer-nagykereskedelmi tevékenységi engedéllyel rendelkező 
gyógyszer-nagykereskedőnek biztosítani, amennyiben a  nagykereskedő külön jelzi, hogy a  beszerezni kívánt 
gyógyszer magyarországi ellátási igény kielégítéséhez szükséges. Az  e  bekezdés alapján beszerzett gyógyszer 
kizárólag magyarországi egészségügyi szolgáltatónak adható tovább és nagykereskedelmi tevékenység 
keretében az  országból nem vihető ki. A  nagykereskedő az  e  bekezdés alapján beszerzett gyógyszerről külön  
– az egészségügyért felelős miniszter rendeletében meghatározott – nyilvántartást vezet.”

 (2) A Gytv. 16. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:
„(5a) A  forgalomba hozatali engedély jogosultjának biztosítania kell, hogy a  Magyarországon gyógyszer-
nagykereskedelmi tevékenységi engedéllyel rendelkező gyógyszer-nagykereskedők együttesen az egészségügyért 
felelős miniszter rendeletében meghatározott hatóanyagú gyógyszerekből az  ott meghatározott mennyiségű 
készlettel folyamatosan rendelkezzenek. Az  érintett hatóanyagok köre a  gyógyszerészeti államigazgatási szerv 
javaslata alapján kerül meghatározásra.”

 (3) A Gytv. 16. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) Amennyiben a  gyógyszerészeti államigazgatási szerv arról kap értesítést, hogy a  magyarországi lakossági 
ellátásra szánt gyógyszer kivitele olyan mértékű, hogy az fenyegeti az adott gyógyszerrel történő ellátás folyamatos 
biztosítását, a  gyógyszerészeti államigazgatási szerv a  gyógyszer nagykereskedelmi tevékenység körében végzett 
kivitelét az  ellátásbiztonság garantálásához szükséges – legfeljebb egyéves – időtartamra megtiltja, amennyiben 
megállapítja, hogy az adott gyógyszer kivitele gyógyszerellátási zavart idézhet elő.”

104. § (1) A Gytv. 17. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A  gyógyszerészeti államigazgatási szerv jogosult bármely Magyarországon gyártott vagy forgalmazott 
gyógyszer minőségét és a gyártására vagy forgalmazására vonatkozó dokumentációját ellenőrizni, továbbá jogosult 
vizsgálat céljából saját költségére – kivéve, ha jogszabály a  költséget másra nem terheli – mintát és ellenmintát 
beszerezni.”

 (2) A Gytv. 17. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Amennyiben a  gyógyszerészeti államigazgatási szerv az  (1)  bekezdésben említett bejelentés, 
a  (2a)  bekezdésben foglaltak alapján indult eljárás kapcsán vagy a  tudomására jutott egyéb információk alapján 
megállapítja, hogy egy gyógyszer nem felel meg a forgalombahozatali engedélyében rögzített követelményeknek, 
felfüggeszti a gyógyszer érintett gyártási tételének forgalmazását, elrendeli annak a forgalomból történő kivonását, 
illetve visszahívását. Az  erről szóló, üzleti titkot nem tartalmazó határozatot a  gyógyszerészeti államigazgatási 
szerv honlapján közzéteszi. A  forgalomból való kivonás, visszahívás és a  forgalmazás felfüggesztésének rendjét 
az egészségügyért felelős miniszter rendelete állapítja meg.”

105. §  A Gytv. „A gyógyszerek és a gyógyszerellátás hatósági ellenőrzése” alcíme a következő 17/B. §-sal egészül ki:
„17/B.  § (1) A  tényállás tisztázása érdekében – a  hatósági ellenőrzés keretében folytatott eljárások esetén 
– a  gyógyszerészeti államigazgatási szerv bármely személyt vagy szervezetet nyilatkozattételre hívhat fel 
és a  gyógyszerészeti államigazgatási szerv kérésére bármely személy vagy szervezet köteles a  kezelésében 
levő adatokat, illetve a  birtokában levő iratok másolatát olvasható és másolható formában a  gyógyszerészeti 
államigazgatási szerv rendelkezésére bocsátani. A  gyógyszerészeti államigazgatási szerv jogosult bármely 
személy birtokában levő adathordozóról fizikai tükörmásolatot készíteni, és a  tükörmásolat felhasználásával 
az  adathordozón tárolt adatokat átvizsgálni, ha valószínűsíthető, hogy az  adathordozón a  20.  § szerinti hatósági 
ellenőrzés keretében folytatott eljáráshoz kapcsolódó adatok találhatók.
(2) A  tényállás tisztázása érdekében a  gyógyszerészeti államigazgatási szerv jogosult a  más hatóság hatósági 
ellenőrzése nyomán rendelkezésére álló – a  hatósági ellenőrzés keretében folytatott eljárásokhoz kapcsolódó – 
adatainak megismerésére.
(3) A  gyógyszerészeti államigazgatási szerv – a  hatósági ellenőrzés keretében folytatott eljárásokkal összefüggésben – 
jogosult megismerni és kezelni az  ügyfél és az  ügyféllel kapcsolatba hozható személyek személyes adatait. Ha 
a bizonyítási eszköz az eljárás tárgyával össze nem függő személyes adatot is tartalmaz, és az adatok elkülönítése 
a  bizonyítási eszköz bizonyító erejének sérelme nélkül nem lehetséges, a  gyógyszerészeti államigazgatási szerv 
a  bizonyítási eszközzel érintett minden személyes adat kezelésére jogosult, azonban a  vizsgálat tárgyát képező 
jogsértéssel össze nem függő személyes adatok megvizsgálására csak addig a mértékig, ameddig meggyőződik arról, 
hogy az adat nem függ össze a vizsgálat tárgyát képező jogsértéssel.
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(4) A  gyógyszerészeti államigazgatási szerv a  hatósági ellenőrzés keretében folytatott eljárások során bármely 
helyszínt átkutathat, oda önhatalmúlag, a tulajdonos (birtokos), illetve az ott tartózkodó személyek akarata ellenére 
beléphet, e  célból lezárt területet, épületet, helyiséget felnyithat. A  kutatás során az  eljáró személy az  ügyfelet, 
az ügyfél megbízottját (volt megbízottját), alkalmazottját (volt alkalmazottját) szóban vagy írásban felvilágosítás és 
magyarázat adására kötelezheti, illetve a helyszínen más módon tájékozódhat. Magáncélú, illetve magánhasználatú 
helyiségben, ideértve a járműveket és más területet is, helyszíni ellenőrzést folytatni csak akkor lehet, ha az az ügyfél 
bármely jelenlegi vagy volt vezető tisztségviselője, alkalmazottja, megbízottja, valamint a ténylegesen az irányítást 
gyakorló, vagy korábban irányítást gyakorolt más személy használatában van.
(5) A  (4)  bekezdésben meghatározott vizsgálati cselekményre előzetes ügyészi jóváhagyással kerülhet sor. 
Az  ügyészség a  kérelmezett vizsgálati cselekményt akkor hagyja jóvá, ha a  gyógyszerészeti államigazgatási szerv 
valószínűsíti, hogy más vizsgálati cselekmény nem vezetne eredményre, és ésszerű megalapozottsággal feltehető, 
hogy a kérelem szerinti helyszínen a megjelölt jogsértéssel kapcsolatos információforrás fellelhető, és feltételezhető, 
hogy azt önként nem bocsátanák rendelkezésre vagy felhasználhatatlanná tennék. Az  ügyészség a  kérelmezett 
vizsgálati cselekményt részben is jóváhagyhatja, meghatározva, hogy kivel szemben, illetve milyen vizsgálati 
cselekmény tehető. Az ügyészség jóváhagyása alapján a kibocsátásától számított kilencven napig foganatosítható 
vizsgálati cselekmény.
(6) A (4) bekezdésben meghatározott vizsgálati cselekményről az érintetteket a vizsgálati cselekmény megkezdésével 
egyidejűleg szóban kell értesíteni, és lehetőleg az  érintettek jelenlétében kell elvégezni. A  vizsgálati cselekmény 
megkezdése előtt közölni kell az ügyészi jóváhagyást és a vizsgálati cselekmény célját.
(7) A  gyógyszerészeti államigazgatási szerv – amennyiben a  tényállás tisztázása érdekében szükségesnek tartja – 
hivatalból elrendelheti az általa meghallgatott tanú adatainak zártan kezelését.
(8) A  hatósági ellenőrzés keretében folytatott eljárások esetén az  ügyintézési határidő 90 nap, amelyet az  eljáró 
hatóság vezetője annak letelte előtt indokolt esetben egy alkalommal, legfeljebb harminc nappal meghosszabbíthat.”

106. §  A Gytv. 20. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A gyógyszerészeti államigazgatási szerv, illetve az egészségügyi államigazgatási szerv bírságot szabhat ki azzal 
szemben, aki a  jogsértést elkövette. A  bírság többszörös jogsértés esetén halmozottan is kiszabható. Az  eljárás 
során nem kell alkalmazni a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény 
rendelkezéseit.”

107. §  A Gytv. 26. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A gyógyszerészeti államigazgatási szerv a Magyarországon forgalomba hozatalra engedélyezett, gyógyszernek 
nem minősülő gyógyhatású készítmények nevéről és az engedélyezés dátumáról közhiteles hatósági nyilvántartást 
vezet.”

108. §  A Gytv. 20.  § (5)  bekezdésében a „bírság legalacsonyabb összege százezer forint” szövegrész helyébe a „bírság 
összege százezer forinttól ötszáz millió forintig terjedhet” szöveg lép.

109. §  Hatályát veszti a Gytv. 17. § (4) bekezdése.

110. §  A Gytv. 1. számú melléklete a 6. melléklet szerint módosul.

11. A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint 
a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény módosítása

111. §  A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a  gyógyszerforgalmazás 
általános szabályairól szóló 2006.  évi XCVIII.  törvény (a  továbbiakban: Gyftv.) 11.  § (2a)  bekezdése helyébe 
a következő rendelkezés lép.
„(2a) Gyógyászati segédeszközt az  egészségügyért felelős miniszter rendeletében meghatározott feltételeknek 
megfelelő, működési engedéllyel rendelkező forgalmazó (gyógyászatisegédeszköz-szaküzlet vagy gyógyszertár) 
közreműködő bevonása nélkül – a miniszteri rendeletben foglaltaknak megfelelően – szállíthat házhoz.”
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112. §  A Gyftv. 13/A. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az  (1) bekezdés szerinti nyilvántartás közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül, mely közhiteles adatként 
tartalmazza az ismertetői igazolvány számát és az ismertetési tevékenység időtartamát.”

113. §  A Gyftv. 16. § (5) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A közétett dokumentumnak tartalmaznia kell:)
„e) a megállapított tényállás összefoglaló ismertetését,”

114. §  A Gyftv. 20. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) A  (7)  bekezdésben meghatározott vizsgálati cselekményre előzetes ügyészi jóváhagyással kerülhet sor. 
Az  ügyészség a  kérelmezett vizsgálati cselekményt akkor hagyja jóvá, ha a  gyógyszerészeti államigazgatási szerv 
valószínűsíti, hogy más vizsgálati cselekmény nem vezetne eredményre, és ésszerű megalapozottsággal feltehető, 
hogy a kérelem szerinti helyszínen a megjelölt jogsértéssel kapcsolatos információforrás fellelhető, és feltételezhető, 
hogy azt önként nem bocsátanák rendelkezésre vagy felhasználhatatlanná tennék. Az  ügyészség a  kérelmezett 
vizsgálati cselekményt részben is jóváhagyhatja, meghatározva, hogy kivel szemben, illetve milyen vizsgálati 
cselekmény tehető. Az ügyészség jóváhagyása alapján a kibocsátásától számított kilencven napig foganatosítható 
vizsgálati cselekmény.”

115. §  A Gyftv. 21. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(9) A  társadalombiztosítási támogatással rendelhető sorozatgyártású gyógyászati segédeszközök forgalmazása 
esetében a forgalmazó köteles az adott eszköz funkcionális csoportjának referenciaeszközét vagy azzal azonos árú 
eszközt forgalmazni.”

116. §  A Gyftv. 21/A. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  gyógyászati segédeszköz forgalomba hozója az  (1)  bekezdés szerinti eszközkatalógusba történő 
felvétel érdekében az  egészségügyért felelős miniszter rendeletében foglaltak szerint – elektronikus úton – 
az egészségbiztosítási szerv rendelkezésére bocsátja az egészségügyért felelős miniszter rendeletében meghatározott 
dokumentációt és adatokat.”

117. §  A Gyftv. 24. §-a a következő (6a) bekezdéssel egészül ki:
„(6a) Az egészségbiztosítási szerv a támogatott gyógyszerek
a) teljes köréről és
b) támogatásának mértékéről, összegéről
közhiteles hatósági nyilvántartást vezet.”

118. §  A Gyftv. 30. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  29.  § (3)  bekezdés a)–f ) és i)  pontja szerint benyújtott kérelmek alapján készítmény társadalombiztosítási 
támogatásban csak akkor részesülhet, ha a  kérelemben a  gyógyszer forgalombahozatali engedélyének jogosultja 
által megjelölt termelői ára nem magasabb a  külön jogszabályban megjelölt, az  Európai Unió tagállamaiban és 
az  Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államokban ténylegesen forgalomban lévő 
legalacsonyabb termelői árú ugyanazon vagy azonos hatóanyagú gyógyszer áránál, és az  adott készítmény 
a kérelmezett indikációban ezen államok közül legalább háromban támogatott.”

119. §  A Gyftv. 32/A. § (8) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A (7) bekezdés szerinti határozat tartalmazza:]
„g) a határozat mellékletében az eljárással érintett gyógyászati segédeszközök körét.”

120. §  A Gyftv. 32/B. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az  (1)  bekezdés szerinti szállítójegyzék közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül a  következő adatok 
tekintetében:
a) a forgalomba hozónak a minősített forgalomba hozó státusza,
b) minősített forgalomba hozónak az egészségügyért felelős miniszter rendelete szerinti törlésre előjegyzett státusza,
c) a minősített forgalomba hozó által végzett forgalomba hozatali tevékenység típusa.”
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121. §  A Gyftv. 33. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a következő (7) és (8) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Az egészségbiztosítási szerv a végrehajtható határozatok alapján nyilvántartást vezet a támogatott gyógyászati 
segédeszközökről, amely a  (7)  bekezdés szerinti adatok tekintetében közhiteles hatósági nyilvántartásnak 
minősül. Az  egészségbiztosítási szerv a  végrehajtható határozatok alapján vezetett nyilvántartás közhiteles és 
egészségügyért felelős miniszter rendeletében meghatározott adatait – a  támogatott gyógyászati segédeszközök 
teljes körére vonatkozóan – minden naptári hónap 20. napjáig tájékoztató jelleggel honlapján közzéteszi.
(7) A (6) bekezdés szerinti nyilvántartás közhitelesen tartalmazza a támogatott gyógyászati segédeszközök
a) pontos megnevezését, funkcionális csoportját (alcsoportját) és ISO-kódját,
b) közfinanszírozás alapjául elfogadott árát vagy – ha az eszköz támogatással kölcsönözhető – a kölcsönzési napi- 
vagy havidíját,
c) támogatási mértékét és támogatási technikáját,
d) támogatásának nettó összegét,
e) közgyógyellátás jogcímén történő rendelhetőségét,
f ) gyártója vagy forgalomba hozója által önként vállalt, az  egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező 
jótállásról szóló rendeletben foglaltaknál kedvezőbb jótállási feltételeket, amennyiben azt a gyógyászati segédeszköz 
társadalombiztosítási támogatásba való befogadási eljárás során figyelembe vették.
(8) A  (6)  bekezdés szerinti nyilvántartás a  (7)  bekezdésben foglaltakon túl tartalmazza a  támogatott gyógyászati 
segédeszközök
a) kiszerelését,
b) kihordási idejét és a kihordási időre felírható maximális mennyiségét, és
c) rendelhetőségi feltételeit (indikáció, szakképesítési és munkahelyi követelmények, az  indikációhoz tartozó 
kiegészítő feltételek és megjegyzések).”

122. §  A Gyftv. 34. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az  egészségbiztosítási szerv kezdeményezi az  egészségügyért felelős miniszternél új funkcionális csoport 
nyitását, ha egymást követő 12 hónapon belül több mint 50 kérelem kerül benyújtásra a  társadalombiztosítási 
támogatással nem rendelhető gyógyászati segédeszköz méltányosságból – az  Ebtv. 26.  § (1)  bekezdés c)  pontja 
alapján – történő támogatásának megállapítása iránt, és az  eszköz funkcionális csoportját még nem tartalmazza 
az egészségügyért felelős miniszter rendelete.”

123. §  A Gyftv. 35. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  gyógyászati segédeszköz forgalmazója a  társadalombiztosítási támogatással történő kiszolgáltatás során 
az egészségbiztosítási szerv által a támogatás megállapítására irányuló eljárásban
a) a közfinanszírozás alapjául elfogadott árnál alacsonyabb és a b) pontban foglalt kivételtől eltekintve magasabb 
áron nem értékesítheti az adott eszközt,
b) a közfinanszírozás alapjául elfogadott árnál a miniszteri rendeletben foglalt eszközcsoportok esetében legfeljebb 
5%-kal magasabb áron értékesítheti az adott eszközt,
c) megállapított támogatási összegtől sem közvetlenül, sem pedig közvetett módon nem térhet el,
d) megállapított térítési díjtól a b) pontban foglaltaknak megfelelően térhet el.”

124. §  A Gyftv. 48. § (2) bekezdése a következő d) és e) ponttal egészül ki:
(Az írásban benyújtott kérelemnek tartalmaznia kell:)
„d) az új gyógyszertár tervezett szolgálati rendjét,
e) az új gyógyszertár forgalmazási körét.”

125. § (1) A Gyftv. 49. § (10) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Több érvényes, a pályázati kiírásban előírt feltételeket teljesítő pályázat esetén)
„a) az  a  pályázó nyer, aki fiókgyógyszertár működtetését vállalja úgy, hogy a  pályázat elnyerése esetén 
a fiókgyógyszertár létesítése iránti kérelmet a határozat kézhezvétele után 8 napon belül benyújtja,”

 (2) A Gyftv. 49. §-a a következő (12) bekezdéssel egészül ki:
„(12) A  (6)  bekezdés szerinti létesítési határozatot az  egészségügyi államigazgatási szerv visszavonja, ha 
a gyógyszertár működtetését a létesítési határozatban rögzített határnapig nem kezdik meg.”
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126. §  A Gyftv. 50. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Amennyiben az  egészségügyi államigazgatási szerv megkeresésére – a  közúton történő megközelítés 
figyelembevételével – a  legközelebb eső közforgalmú gyógyszertár működtetője úgy nyilatkozik, hogy 
a  településen fiókgyógyszertárat kíván működtetni, akkor nyilatkozata megtételével egyidejűleg köteles 
a létesítésre irányuló kérelmét az egészségügyi államigazgatási szervnek benyújtani.”

127. § (1) A Gyftv. 53. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az  (1)  bekezdés d)  pontja szerinti biztosítási szerződés másolatát a  tevékenység megkezdése előtt 
az egészségügyi államigazgatási szervnek be kell nyújtani és a gyógyszertár megnyitását be kell jelenteni.”

 (2) A Gyftv. 53. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) Az  egészségügyi államigazgatási szerv a  gyógyszertár működtetésére vonatkozó jogerős döntését megküldi 
az egészségbiztosítási szerv, illetve a települési önkormányzat jegyzője részére is.”

128. § (1) A Gyftv. 53/A. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) A  település gyógyszerellátását egyedül biztosító gyógyszertár működtetője a  gyógyszertár nyitvatartási 
idejétől naptári évente legfeljebb 10 nyitvatartási napon térhet el. A nyitvatartási időtől való eltérést előzetesen két 
munkanappal, illetve az előre nem tervezhető eltérés esetén az arra okot adó körülményről való tudomásszerzést 
követően haladéktalanul, de legkésőbb a következő munkanapon be kell jelenteni.”

 (2) A Gyftv. 53/A. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Az egészségügyi államigazgatási szerv (5) bekezdés szerinti felfüggesztő végzése fellebbezésre tekintet nélkül 
végrehajtható.”

129. §  A Gyftv. 54. § (2) bekezdése a következő g)–i) pontokkal egészül ki:
[A működési engedélyt az  (1)  bekezdésben foglaltakon túl – a  (3)  bekezdésben és az  58.  § (2)  bekezdésében foglalt 
kivétellel – a  létesítési engedéllyel egyidejűleg a  működési engedély visszavonására okot adó körülményekről való 
tudomásszerzéstől számított tizenöt napon belül vissza kell vonni akkor is, ha]
„g) a gyógyszertár működtetője azt kéri,
h) a gyógyszertár működtetője jogutód nélkül megszűnik,
i) a gyógyszertár a működését a pályázatban meghatározott határidőben nem kezdte meg.”

130. §  A Gyftv. 59. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A személyi jog megszűnik,
a) ha a személyi jog jogosultja
aa) arról lemondott, a lemondás egészségügyi államigazgatási szervvel történt közlése napján,
ab) meghalt, a halála napján,
ac) a személyi jogot a 60/B. § alapján átruházza, az átruházást engedélyező határozat jogerőre emelkedése napján;
b) a személyi jogot visszavonó határozat esetén a határozat jogerőre emelkedése napján;
c) ha a  személyi jog alapján vezetett és működtetett közforgalmú gyógyszertár működési és létesítési engedélye 
az 54. § alapján visszavonásra kerül, a visszavonó döntés jogerőre emelkedése napján.”

131. §  A Gyftv. 60/B. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„60/B.  § (1) A  személyi jog – az  egészségügyi államigazgatási szerv engedélyével és a  gyógyszertárat működtető 
gazdasági társaság jóváhagyásával – a személyi jogra e jogszabály alapján jogosult személynek átruházható, ebben 
az esetben a működési engedély módosításra kerül.
(2) Átruházás kezdeményezése esetén az  átruházó személyi jogos gyógyszerész felelős a  gyógyszertár szakmai 
működéséért mindaddig, míg a  működési engedélyt módosító döntés a  személyi jog átruházására tekintettel 
jogerőre nem emelkedik.”

132. §  A Gyftv. 61. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Gyógyszertár vezetésére az a gyógyszerész jogosult, aki)
„b) a gyógyszerészek működési nyilvántartása alapján önállóan folytathat tevékenységet.”
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133. § (1) A Gyftv. 63. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A  felelős vezető személyétől függetlenül 12 hónapon belül egy alkalommal maximum harminc napra  
– a  megbízás bejelentésével egyidejűleg – újabb megbízás adható, ha a  korábbi felelős vezetői megbízás hatvan 
napnál rövidebb idejű volt.”

 (2) A Gyftv. 63. §-a a következő (6a) bekezdéssel egészül ki:
„(6a) A (6) bekezdés szerinti, csomagküldés útján kiszolgáltatott vény nélkül kapható gyógyszer csomagküldés során 
bekövetkezett minőségi hibájáért a kiszolgáltató gyógyszertár működtetője felel.”

134. § (1) A Gyftv. 74. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  társasági szerződés másolatát a  megalakuláskor az  egészségügyi államigazgatási szervnek be kell nyújtani, 
és a  módosításokat – a  változást követő harminc napon belül – a  módosított társasági szerződés másolatának 
benyújtásával be kell jelenteni.”

 (2) A Gyftv. 74. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A  közforgalmú gyógyszertárat működtető gazdasági társaság működése során a  gyógyszerészi tulajdoni 
hányad tekintetében biztosítani kell a tagsági jogoknak a tulajdoni hányadnak megfelelő – a társasági szerződésben 
rendezett – gyakorlását. Az ezzel ellentétes megállapodás semmis.”

135. §  A Gyftv. a következő 74/B. §-sal egészül ki:
„74/B.  § A  2014. január 1-jén érvényes működési engedéllyel rendelkező közforgalmú gyógyszertárat működtető 
gazdasági társaság köteles 2014. január 31-ig benyújtani a  74.  § (2)  bekezdése szerinti, egységes szerkezetbe 
foglalt, benyújtáskor hatályos állapot szerinti társasági szerződés vezető tisztségviselők által hitelesített másolatát 
az egészségügyi államigazgatási szervnek.”

136. §  A Gyftv. 83/A. §-a a következő (6)–(12) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A  74.  § (1)  bekezdésében és az  (1)  bekezdésben foglalt gyógyszerészi tulajdoni hányadba a  Kisvállalkozás–
fejlesztő Pénzügyi Zrt. (a  továbbiakban: KvfP. Zrt.) 2016. december 31-ig közforgalmú gyógyszertárat működtető 
gazdasági társaságban szerzett tulajdonhányadát is bele kell számítani, amennyiben gyógyszerész a  KvfP. Zrt. 
tulajdonszerzésétől számított 5 éven belül a  tulajdonhányad tekintetében vételi jogot érvényesíthet. A  KvfP. Zrt. 
e bekezdés szerinti tulajdonszerzése a magyarországi székhelyű kis- és középvállalkozások tevékenységét szolgáló 
tőkefinanszírozás céljából megvalósuló fejlesztési célú befektetésnek minősül. A  KvfP. Zrt. e  bekezdés alapján 
történő tulajdonszerzése esetén a 74. § (3) bekezdése és a 75. § nem alkalmazandó.
(7) A  közforgalmú gyógyszertárat működtető gazdasági társaság tulajdoni hányadának átruházása esetén – más 
jogszabályon alapuló elővásárlási jogot megelőzően – az érintett gazdasági társaságban tulajdoni hányaddal rendelkező 
gyógyszerészt, az érintett gazdasági társaság által működtetett közforgalmú gyógyszertárban munkaviszonnyal vagy 
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonnyal rendelkező gyógyszerészt, bármely más, az  egészségügyi dolgozók 
működési nyilvántartásában szereplő gyógyszerészt, az államot – ebben a sorrendben – elővásárlási jog illeti meg. 
Az állam elővásárlási jogát, illetve tulajdonosi jogait gyakorló szervet a Kormány rendeletben jelöli ki. Az e bekezdés 
alapján történő állami tulajdonszerzés esetén a 74. § (3) bekezdése és a 75. § nem alkalmazandó. Ha az elővásárlási jog 
jogosultja az átruházási szándék és a vételár vele való közlésétől számított 30 napon belül nem nyilatkozik, úgy kell 
tekinteni, hogy nem kíván élni az elővásárlási jogával. Az állam, mint elővásárlásra jogosult által így szerzett tulajdoni 
hányadot az (1) bekezdésben és a 74. § (1) bekezdésében foglalt feltételek teljesítése tekintetében be kell számítani.
(8) Ha a  közforgalmú gyógyszertárat működtető gazdasági társaság tulajdoni hányadát a  (7)  bekezdésben 
meghatározott elővásárlásra jogosult javára ruházzák át, az  elővásárlási jog csak a  vevőt sorrendben megelőző 
jogosultakat illeti meg.
(9) A gyógyszerészi tulajdoni hányad biztosítása érdekében az állam a (7) bekezdés szerint szerzett tulajdoni hányada 
értékesítésére a  tulajdoni hányad megszerzésétől számított 3 éven belül pályázatot ír ki, azzal, hogy ha az  adott 
közforgalmú gyógyszertárat működtető gazdasági társaságban tulajdonhányaddal rendelkező gyógyszerész 
vagy az  adott közforgalmú gyógyszertárban munkaviszonnyal vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonnyal 
rendelkező gyógyszerész vételi szándékát jelzi, a pályázatot haladéktalanul ki kell írni.
(10) Az  állam által a  (7)  bekezdés szerint szerzett tulajdoni hányad pályázat útján történő értékesítése esetén 
a (7) bekezdés szerinti elővásárlási jog nem alkalmazandó.
(11) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy
a) a  (7)  bekezdés szerinti elővásárlási jogok gyakorlására, valamint a  (9)  bekezdés szerinti pályázat kiírására és 
lebonyolítására vonatkozó részletes szabályokat rendeletben állapítsa meg,
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b) az állam (7) bekezdés szerinti elővásárlási jogát, illetve tulajdonosi jogait gyakorló szervet rendeletben kijelölje.
(12) Azon 2000 főt meghaladó lakosságú településeken, ahol az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú 
törvények módosításáról szóló 2013. évi CXXVII. törvény hatálybalépése napján csak egy közforgalmú gyógyszertár 
működik, és a közforgalmú gyógyszertárat működtető gazdasági társaság értékesítésre felkínált tulajdonhányadát 
az  állam nem az  elővásárlási jogának gyakorlása útján szerzi meg, az  így megszerzett tulajdonhányadot is be kell 
számítani a 74. § (1) bekezdésében és az (1) bekezdésben foglalt gyógyszerészi tulajdoni hányadba. Az e bekezdés 
alapján történő állami tulajdonszerzés esetén a 74. § (3) bekezdése és a 75. § nem alkalmazandó.”

137. §  A Gyftv.
 1. 14. § (5) bekezdésében a „rendezvényt támogatni,” szövegrész helyébe a „rendezvényt támogatni, szervezni,” 

szöveg,
 2. 14. § (6) bekezdésében a „támogatható,” szövegrész helyébe a „támogatható, illetve ilyen program csak akkor 

szervezhető,” szöveg,
 3. 14.  § (10)  bekezdésében a  „támogatással” szövegrész helyébe a  „támogatással vagy az  általa szervezett 

rendezvénnyel” szöveg,
 4. 14. § (11) bekezdés c) pontjában az „összegét,” szövegrész helyébe az „összegét, a szervezés költségét,” szöveg,
 5. 14. § (12) bekezdés c) pontjában az „összegét” szövegrész helyébe az „összegét, a szervezés költségét” szöveg,
 6. 14. § (13) bekezdésében az „az általa vagy az általa juttatott” szövegrész helyébe az „az általa szervezett vagy 

az általa juttatott” szöveg,
 7. 29. § (3) bekezdés e) pontjában a „(2) bekezdés b) pontja” szövegrész helyébe a „23. § (4) bekezdés c) pontja” 

szöveg,
 8. 29. § (3) bekezdés h) pontjában a „(2) bekezdésben” szövegrész helyébe a „23. § (4) bekezdésében” szöveg,
 9. 40/A. § (2a) bekezdésében a „részesül” szövegrész helyébe „részesül vagy részesült” szöveg,
10. 41.  § (1)  bekezdésében az  „a 40.  § b)  pontja szerinti” szövegrész helyébe az  „az egészségügyért felelős 

miniszter által vezetett” szöveg,
11. 48. § (1) bekezdésében a „hatvan” szövegrész helyébe „harminc” szöveg,
12. 52.  § (4)  bekezdésében a „működési engedélyben megjelölt székhelyhez” szövegrész helyébe a „háziorvos 

működési engedélyében megjelölt telephelyhez” szöveg,
13. 53. § (1) bekezdésében a „működésének megkezdéséhez” szövegrész helyébe a „működéséhez” szöveg,
14. 53. § (4) bekezdésében a „60” szövegrész helyébe a „30” szöveg,
15. 53/A.  § (4)  bekezdésében a  „(3)  bekezdés” szövegrész helyébe a  „(3) és (4a)  bekezdés” szöveg, továbbá 

a „szüneteltetés” szövegrész helyébe a „szüneteltetés vagy az eltérés” szöveg,
16. 60.  §-ában a „szerv nyilvántartást vezet” szövegrész helyébe a „szerv – az  a)  pont aa)  alpont és c)  pont 

ca) alpont szerinti adatok tekintetében közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősülő – nyilvántartást vezet” 
szöveg,

17. 60/C. § (3) bekezdésében az „a korábbi” szövegrész helyébe az „az (1) bekezdés szerinti korábbi” szöveg,
18. 62. § (2) bekezdésében a „48 órát” szövegrész helyébe a „heti 48 órát” szöveg,
19. 68.  § (1)  bekezdésében a  „lakossági távértékesítésre” szövegrész helyébe a  „távollevők között kötött 

szerződések keretében történő értékesítésre” szöveg,
20. 72.  § (3)  bekezdés e)  pontjában az  „engedélyének visszavonását kezdeményezheti” szövegrész helyébe 

az „engedélyt visszavonja” szöveg,
21. 73.  § (1)  bekezdésében a „gyógyszerekkel kapcsolatos betegtájékoztatási tevékenység” szövegrész helyébe 

a  „gyógyszerekkel kapcsolatos betegtájékoztatási és kereskedelmi gyakorlatra vonatkozó tevékenység” 
szöveg, továbbá a  „gyógyszerekkel kapcsolatos betegtájékoztatási tevékenységre” szövegrész helyébe 
a  „gyógyszerekkel kapcsolatos betegtájékoztatási és kereskedelmi gyakorlatra vonatkozó tevékenységre” 
szöveg,

22. 74. § (5) bekezdésében a „látja el” szövegrész helyébe az „önállóan látja el” szöveg
lép.

138. §  Hatályát veszti a Gyftv.
a) 3. § 21. pontjában az „és házhoz szállítása” szövegrész,
b) 37. § (1) bekezdésében az „ , a 36. § (3) bekezdésében meghatározott fizetési kötelezettségek teljesítéséhez 

szükséges támogatási, illetve forgalmi adatokat pedig a  tárgynegyedévet követő második naptári hónap  
10. napjáig” szövegrész,
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c) 56.  § (1)  bekezdésében az „– a  fekvőbeteg-ellátást végző intézmény által működtetett közvetlen lakossági 
gyógyszerellátó egység kivételével –” szövegrész,

d) 60/C. § (2) bekezdésében a „személyi jogról történő lemondásától, illetve” szövegrész,
e) 64. § (2) bekezdésében a „ – külön jogszabályban foglalt – ” szövegrész,
f ) 71. § (3) bekezdésében a „ , valamint a 76. § (2)–(4) bekezdésének” szövegrész.

12. Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény módosítása

139. §  Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006.  évi CXXXII.  törvény (a  továbbiakban: Eftv.) 1/I.  § 
(8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) Ha az  átvett feladatot ellátó helyi önkormányzati egészségügyi intézmény a  feladat átvételekor az  átvett 
feladaton túl más egészségügyi vagy egyéb közfeladatot is ellát, a folyamatos ellátás biztosítása érdekében
a) az 1/A. § (5) bekezdése alapján hozott határozat az átvett feladat ellátására szolgáló helyi önkormányzati vagyon 
államra történő átszállásáig alkalmazható, vagy
b) az egészségügyi államigazgatási szerv elrendelheti az 1/A. § (5) bekezdése szerinti vagyonelemeknek a szakellátási 
feladatot az 1/A. § (11) bekezdésében meghatározott időponttól ellátó egészségügyi szolgáltató számára – az átvett 
feladat ellátására szolgáló helyi önkormányzati vagyon államra történő átszállásáig – történő ingyenes használatba 
adását,
azzal, hogy a vagyonnak az átvett feladat ellátása érdekében történő hasznosítása nem akadályozhatja a vagyonhoz 
kapcsolódó más egészségügyi és egyéb közfeladat ellátását.”

140. §  Az Eftv. 1/J. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Ha az átvett feladat ellátásáról a helyi önkormányzat önkormányzati társulás útján gondoskodott, a folyamatos 
ellátás biztosítása érdekében
a) az 1/A. § (5) bekezdése alapján hozott határozat az átvett feladat ellátására szolgáló helyi önkormányzati vagyon 
államra történő átszállásáig alkalmazható, vagy
b) az egészségügyi államigazgatási szerv elrendelheti az 1/A. § (5) bekezdése szerinti vagyonelemeknek a szakellátási 
feladatot az 1/A. § (11) bekezdésében meghatározott időponttól ellátó egészségügyi szolgáltató számára – az átvett 
feladat ellátására szolgáló helyi önkormányzati vagyon államra történő átszállásáig – történő ingyenes használatba 
adását.”

141. § (1) Az Eftv. 5/A. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az  ellátási területet településenként kell meghatározni. Ha az  ellátási terület valamely településnek csak egy 
részére terjed ki, akkor az  ellátási területet a  háziorvosi körzethez igazodva, vagy a  település érintett részének 
közterületek általi lehatárolásának pontos meghatározásával kell kijelölni.”

 (2) Az Eftv. 5/A. §-a a következő (7b) bekezdéssel egészül ki:
„(7b) A kapacitás-nyilvántartásba való bejegyzésre, valamint az onnan való törlésre irányuló eljárás során a hatóság 
kizárólag okirati bizonyítékot, valamint az ügyfél nyilatkozatát használhatja fel.”

 (3) Az Eftv. 5/A. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) A kapacitás-nyilvántartás tartalmazza
a) a (7) bekezdés szerinti kapacitásokra és ellátási területekre,
b) az egészségügyi szolgáltató fenntartójának bejelentése alapján szünetelő kapacitásokra,
c) a tartalékkapacitásokra,
d) a 2. § (2)–(4) bekezdésében foglaltak figyelembevételével az egészségügyi közszolgáltatásért felelős szervre, és
e) a 2. § (1) bekezdés a) pontja szerinti megállapodásra, illetve a 2. § (1) bekezdés b) pontja szerinti szerződésre
vonatkozóan a (8b)–(8d) bekezdésben meghatározott adatokat.”

 (4) Az Eftv. 5/A. § a következő (8b)–(8d) bekezdéssel egészül ki:
„(8b) A kapacitás-nyilvántartásban a szakellátási kapacitások ellátási formánként, szolgáltatónként és szakmánként 
szerepelnek. A kapacitás-nyilvántartás tartalmazza
a) a kapacitással rendelkező egészségügyi szolgáltató nevét, székhelyét, egyedi azonosítóját,
b) a kapacitás tekintetében a közszolgáltatásért felelős szerv nevét és székhelyét,
c) a kapacitással rendelkező egészségügyi szolgáltató szerinti térség megnevezését,
d) a kapacitás szerinti szakma megnevezését, kódját,
e) a kapacitás mennyiségét (óraszám, illetve ágyszám, illetve egyéb finanszírozási egység),
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f ) a kapacitások módosításának dátumát,
g) a  szünetelő kapacitások mennyiségét, a  szünetelés kezdő időpontját és a  szünetelés befejezésének időpontját, 
továbbá a szünetelés idejére más egészségügyi szolgáltató kijelölésének tényét,
h) a tartalékkapacitásokat,
i) a 2. § (1) bekezdés a) pontja szerinti megállapodás, illetve a 2. § (1) bekezdés b) pontja szerinti szerződés
ia) típusának megjelölését (ellátási szerződés/megállapodás),
ib) megkötésének időpontját,
ic) hatálybalépésének időpontját,
id) időtartamát (határozatlan/határozott – határozott időtartam esetében annak ideje években megadva),
ie) által feladat teljesítésére kötelezett fél nevét, székhelyét,
if ) által érintett egészségügyi szolgáltató fenntartójának nevét, székhelyét,
ig) által érintett szakma megnevezését és a kapacitás mértékét.
(8c) A kapacitás-nyilvántartásban a szakellátási kapacitásokhoz kapcsolódó ellátási területek térségenként, ellátási 
formánként, szolgáltatónként, szakmánként szerepelnek. A kapacitás-nyilvántartás tartalmazza
a) a térség megnevezését,
b) az egészségügyi szolgáltató nevét, egyedi azonosítóját, székhelyét,
c) az ellátás nyújtásának telephelyét,
d) a szakma megnevezését, kódját,
e) az ellátás progresszivitási szintjét,
f ) az ellátási kötelezettséggel érintett ellátási területet településenként, illetve településrészenként.
(8d) A kapacitás-nyilvántartásban a tartalékkapacitások a (8) bekezdés szerinti kapacitásoktól elkülönülten, ellátási 
terület és szolgáltatóhoz való közvetlen hozzárendelés nélkül, az alábbi formában szerepelnek:
a) aktív fekvőbeteg-szakellátási tartalékkapacitások ágyszáma,
b) krónikus és rehabilitációs fekvőbeteg-szakellátási tartalékkapacitások ágyszáma,
c) járóbeteg-szakellátási tartalékkapacitások szakorvosi óra száma,
d) járóbeteg-szakellátási tartalékkapacitások nem szakorvosi óra száma,
e) egyéb teljesítményegységek szerinti tartalék finanszírozási egységek száma.”

142. §  Az Eftv. 14. § a következő (16)–(18) bekezdéssel egészül ki:
(16) Az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról szóló 2013. évi CXXVII. törvénnyel 
(a  továbbiakban: Módtv2.) megállapított 1/I.  § (8)  bekezdést és 1/J.  § (3)  bekezdést az  azok hatálybalépésekor 
folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.
(17) Ha a 2. § (1) bekezdés a) pontja szerinti megállapodás, illetve a 2. § (1) bekezdés b) pontja szerinti egészségügyi 
ellátási szerződés a  települési önkormányzatok fekvőbeteg-szakellátó intézményeinek átvételéről és az  átvételhez 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Ttv.) 5. § (1) bekezdése 
szerint – a kijelölt szerv által gyakorolt felmondás alapján – szűnik meg, a megszűnést a Ttv. 5. § (1) bekezdése szerinti 
kijelölt szerv jelenti be – a felmondással egyidejűleg – a 2. § (8) bekezdésben foglaltaknak megfelelően. A Ttv. 5. § 
(1) bekezdése szerinti szerződés a felek közös megegyezésével is megszüntethető azzal, hogy ebben az esetben
a) biztosítani kell a betegellátás folyamatosságát,
b) az a) pontban foglaltak érdekében az egészségügyi államigazgatási szerv a személyi és tárgyi feltételek előzetes 
vizsgálata nélkül hivatalból intézkedik a  kapacitások átcsoportosításáról, az  ellátási területek módosításáról és 
a működési engedély kiadásáról,
c) a 2/E. §-ban foglaltakat nem kell alkalmazni,
d) a  megszűnő szerződés, illetve megállapodás tárgyát képező feladat ellátáshoz szükséges eszközöknek 
és készleteknek a  korábban a  feladatot ellátó egészségügyi szolgáltatótól történő megszerzésekor, illetve 
a  megszűnő szerződés alapján feladatot ellátó szolgáltató által megkötött szerződésekbe való belépéssel történő 
kötelezettségvállalások esetén közbeszerzési eljárást nem kell lefolytatni,
e) a Ttv. 5/A. § (2) bekezdése szerinti tájékoztatásnak legkésőbb az átadást megelőző öt munkanappal korábban meg 
kell történnie, a munkavállaló pedig az átadást megelőző munkanapig teheti meg a Ttv. 5/A. § (5) bekezdése szerinti 
nyilatkozatot, és
f ) a Ttv. 5.  § (1)  bekezdése szerinti kijelölt szervnek kell – a  megszüntetésről szóló megegyezéssel egyidejűleg – 
megtennie a 2. § (8) bekezdése szerinti bejelentést.
(18) A Módtv2. által megállapított (17) bekezdést az annak hatálybalépésekor már hatályos megállapodásoknak és 
szerződéseknek a Módtv2. hatálybalépését követő megszűnésére is alkalmazni kell függetlenül attól, hogy a  felek 
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a  megállapodás vagy a  szerződés megszüntetéséről a  Módtv2. hatálybalépését megelőzően vagy azt követően 
egyeznek-e meg.”

143. §  Hatályát veszti az Eftv.
a) 7.  § (1)  bekezdésében az  „e törvény végrehajtására kiadott kormányrendeletben meghatározott ellátási 

formában lekötött” szövegrész,
b) 7. § (2) bekezdésében a „lekötött” szövegrész.

13. A humángenetikai adatok védelméről, a humángenetikai vizsgálatok és kutatások, valamint 
a biobankok működésének szabályairól szóló 2008. évi XXI. törvény módosítása

144. §  A humángenetikai adatok védelméről, a  humángenetikai vizsgálatok és kutatások, valamint a  biobankok 
működésének szabályairól szóló 2008.  évi XXI.  törvény (a  továbbiakban: Gtv.) az  1.  §-t követően a  következő 
alcímmel és 1/A. §-sal egészül ki:
„Alapelvek
1/A.  § (1) Olyan humángenetikai kutatás, amely az  érintett viselkedésbeli jellemzőit kutatja, illetve egyes 
népcsoportok közötti különbségek elemzését célozza, kizárólag megfelelő garanciák – így különösen a széles körű 
tájékoztatás, a  személyiség genetikán kívüli jellemzőit is tiszteletben tartó kutatási eljárás, a  népcsoportot érintő 
kutatás esetében a kollektív konzultáció lehetőségének biztosítása – mellett végezhető.
(2) Tilos bármely személy jogait korlátozni DNS-struktúrája és az abból levezethető genetikai kockázatok miatt.
(3) Az  érintett személyek egészségügyi ellátásának feltételéül nem szabható a  genetikai mintáik, illetve genetikai 
adataik kutatásban történő felhasználásához, archiválásához történő hozzájárulás.”

145. §  A Gtv. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § (1) E törvény alkalmazásában
1. érintett: genetikai mintát szolgáltató, az  e  törvény szerinti adatkezelővel kapcsolatba került vagy kerülő 
természetes személy;
2. genetikai minta: minden, e  törvény szerinti humángenetikai vizsgálat, illetve humángenetikai kutatás céljából 
levett vagy e törvény keretei között e célra egyébként felhasználni kívánt, emberből származó biológiai anyagminta;
3. genetikai adat: meghatározott érintett személy örökletes tulajdonságaira vonatkozó olyan információ, amely 
genetikai minta feldolgozásából, illetve az egészségügyi dokumentációból származik, és amely az egyén genetikai 
eredetű betegségekkel kapcsolatos kockázatára, örökölt hajlamára, testi vagy viselkedésbeli jellemzőire utal, és 
alkalmas lehet arra, hogy az egyén azonosítható legyen;
4. kódolt genetikai minta vagy adat: olyan genetikai minta vagy adat, amely mellett a mintát szolgáltató személyre 
vonatkozó összes személyazonosító adatot kóddal helyettesítették;
5. pszeudonimizált genetikai minta vagy adat: olyan kódolt genetikai minta vagy adat, amelynél a személyazonosító 
adatot helyettesítő kódot az érintett személy kizárólagos rendelkezésére bocsátották;
6. anonimizált genetikai minta vagy adat: olyan genetikai minta vagy adat, amellyel kapcsolatban az  érintettre 
vonatkozó összes személyazonosító adatot személyazonosításra alkalmatlanná tettek;
7. biobank: genetikai mintát és az ehhez kapcsolódó genetikai és személyazonosító adatokat az e törvény szerinti 
humángenetikai vizsgálat, illetve humángenetikai kutatás céljából tartalmazó – jogszabályban meghatározott 
működési, illetve kutatási engedéllyel rendelkező – mintagyűjtemény, ide nem értve az egészségügyi ellátás vagy 
orvostudományi kutatás céljából levett, vagy valamilyen egészségügyi ellátás, beavatkozás során másodlagosan 
keletkezett biológiai sejt- és szövetmintákat, valamint e  mintákhoz kapcsolódó személyazonosító és egyéb 
egészségügyi adatokat tartalmazó mintagyűjteményt;
8. humángenetikai kutatás: az egyének genetikai identitását meghatározó genom (gének, kromoszómák) szerkezeti 
felépítésével, ennek rendellenességeivel és variánsaival, továbbá génekben kódolt program testi, szellemi, 
viselkedésbeli jellemzőkben való megnyilvánulásával, illetve a génekben kódolt program szülőktől az utódokba való 
átjutásának törvényszerűségeivel, e folyamatok rendellenességeinek feltárásával foglalkozó kutatás, amely e törvény 
szerinti kutatási célú genetikai vizsgálatot alkalmaz céljai elérésére;
9. archivált gyűjtemény: olyan biológiai mintagyűjtemény, amely esetében a  mintavétel eredeti célja már 
megvalósult, és amelyben a tárolt minták klinikai genetikai vizsgálatára vagy genetikai szűrővizsgálatára kizárólag 
a  mintát szolgáltató személy beleegyezése esetén, továbbá kutatási célú genetikai vizsgálatra engedélyezett 
orvostudományi kutatás keretében kerülhet sor;
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10. genetikai teszt: az  egészséget károsan befolyásoló hatásokkal társuló vagy azokat előre jelző, csírasejt eredetű 
(örökölt) vagy a  magzati élet korai szakaszában kialakult, veleszületett genetikai variáns kimutatására irányuló, 
emberi mintán végzett laboratóriumi vizsgálat;
11. humángenetikai vizsgálat: a 12–14. pont szerinti, genetikai teszt elvégzését is magában foglaló eljárás;
12. klinikai genetikai vizsgálat: olyan humángenetikai vizsgálat, amelynél a  genetikai mintát szolgáltató érintett 
személy betegség tüneteit mutatja, vagy amelynél a  genetikai mintát szolgáltató az  érintett személy vérszerinti 
rokona, aki saját egészsége, illetve gyermekvállalása szempontjából fokozott kockázatnak van kitéve;
13. genetikai szűrővizsgálat: olyan, szűrés keretében végzett humángenetikai vizsgálat, amelynek célja a  genetikai 
mintát szolgáltató tünetmentes személyek köréből a  veszélyeztetettek beazonosítása genetikai jellemzőik 
feltárásával;
14. kutatási célú genetikai vizsgálat: olyan humángenetikai vizsgálat, amelynél a  genetikai mintát szolgáltató 
érintett tünetmentes vagy olyan beteg, akinek betegségét klinikai genetikai vizsgálattal már megállapították, 
és az  engedélyezett kutatási terv keretében végzett kutatás célja emberi betegségek genetikai hátterének vagy 
kezelési lehetőségeinek jobb megismerése;
15. genetikai tanácsadás: olyan konzultációs eljárás, amely során külön jogszabály szerint erre jogosult személy 
tájékoztatást ad a humángenetikai vizsgálatok előnyeiről vagy kockázatairól, feltárja a humángenetikai vizsgálatok 
eredményeinek lehetséges következményeit, és segíti a betegség természetének megértését;
16. harmadik ország: minden olyan ország, amely nem EGT-állam;
17. EGT-állam: az  Európai Unió tagállama és az  Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más 
állam, továbbá olyan állam, amelynek állampolgára az  Európai Közösség és tagállamai, valamint az  Európai 
Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján 
az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez;
18. közeli hozzátartozó: a  házastárs, az  egyeneságbeli rokon, a  testvér, a  bejegyzett élettárs, az  élettárs, 
az egyeneságbeli rokon házastársa, valamint a testvér házastársa és leszármazója.”

146. §  A Gtv. 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, valamint a § a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2) A  humángenetikai vizsgálat céljából történő mintavétel előtt az  érintettet genetikai tanácsadás keretében 
tájékoztatni kell a  mintavétel céljáról, a  vizsgálat elvégzésének vagy elmaradásának előnyeiről és kockázatairól, 
a  lehetséges eredménynek az  érintettet és közeli hozzátartozóit érintő esetleges következményeiről, 
a  genetikai minta és adat tárolásának módjairól, a  különböző formában tárolt genetikai minták, továbbá adatok 
azonosíthatóságának lehetőségeiről.
(2a) A  humángenetikai vizsgálat típusától függően az  érintettet a  (2)  bekezdésben foglaltakon túlmenően 
tájékoztatni kell:
a) klinikai genetikai vizsgálat esetén az elvégzett genetikai teszt eredményéről, annak lehetséges következményeiről, 
valamint az érintettet és hozzátartozóit érintő genetikai kockázatról, és a betegség természetéről;
b) genetikai szűrővizsgálat esetén az adott betegség lényegéről, a pozitív és negatív eredmény jelentéstartalmáról, 
valamint a megerősítő teszt jelentőségéről;
c) kutatási célú genetikai vizsgálat esetén a  kutatás lényegéről, valamint arról, hogy az  érintett kérheti a  kutatási 
eredmény megismerését.”

147. §  A Gtv. 10. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A közeli hozzátartozó betegsége megelőzése, betegsége természetének megismerése, gyógykezelése, valamint 
utódaira vonatkozó betegségkockázat megítélése érdekében a  genetikai adatok megismerésére jogosult. Ennek 
érdekében – az  érintett hozzájárulása esetén – a  kezelőorvos kezdeményezi a  közeli hozzátartozók genetikai 
tanácsadásba történő bevonását.”

148. §  A Gtv. 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„12.  § (1) Humángenetikai vizsgálat csak az  egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai 
minimumfeltételekről szóló rendelet szerint felszerelt, szakképzett személyi háttérrel és működési engedéllyel 
rendelkező egészségügyi szolgáltatónál végezhető.
(2) A humángenetikai vizsgálatot végző egészségügyi szolgáltatónak meg kell felelnie a genetikai minták és adatok 
tárolása e  törvény és az  egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 
rendelet feltételeinek. Az egészségügyi államigazgatási szerv ellenőrzése során az Egészségügyi Tudományos Tanács 
Humánreprodukciós Bizottsága (a továbbiakban: ETT HRB) – kirendelése esetén – szakértőként jár el.”
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149. §  A Gtv. 13. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Humángenetikai vizsgálat megelőzési, diagnosztikai, terápiás, rehabilitációs vagy kutatási célból és kizárólag 
egészségügyi érdek alapján végezhető.”

150. §  A Gtv. 22. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Humángenetikai vizsgálatokat is végző egészségügyi szolgáltató működése abban az esetben engedélyezhető, 
ha az egészségügyi szolgáltató rendelkezik biobankkal.”

151. §  A Gtv. 25. § (3) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A felelős személy feladatkörében)
„d) a  biobank működésének ellenőrzését végző hatóságokat tájékoztatja a  működéssel összefüggő, 
az ellenőrzéshez szükséges adatokról és éves beszámolót készít a biobank működéséről, melyet a tárgyévet követő 
február 15-ig – a  26.  § (7)  bekezdése szerinti jelentés elkészítéséhez – megküld az  egészségügyi államigazgatási 
szervnek.”

152. § (1) A Gtv. 26. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Az egészségügyi államigazgatási szerv az  (1) bekezdés szerinti nyilvántartás szabályszerű vezetését, valamint 
a nyilvántartás (2) bekezdésben foglaltaknak való megfelelését – amennyiben szükséges, az ETT HRB szakértőkénti 
bevonásával – ellenőrzi.”

 (2) A Gtv. 26. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) Az  egészségügyi államigazgatási szerv a  (6)  bekezdés szerinti nyilvántartás, valamint a  25.  § (3)  bekezdés 
d)  pontja szerinti beszámoló alapján éves jelentést készít a  biobankok működéséről, melyet megküld az  ETT HRB 
részére.”

153. §  A Gtv.
a) 2.  § (1)  bekezdésében a  „genetikai teszt- és szűrővizsgálatra” szövegrész helyébe a  „humángenetikai 

vizsgálatra” szöveg,
b) 4. § (1) bekezdés a) pontjában és (2) bekezdés a) pont aa) és ab) alpontjában a „genetikai” szövegrész helyébe 

a „humángenetikai” szöveg,
c) 6. § (4) bekezdésében a „humángenetikai” szövegrész helyébe a „klinikai genetikai” szöveg,
d) 22. § (1) bekezdésében a „genetikai” szövegrész helyébe a „humángenetikai” szöveg,
e) 31.  § a)  pontjában a „genetikai teszt- és szűrővizsgálatok” szövegrész helyébe „humángenetikai vizsgálat” 

szöveg,
f ) 31.  § b) és c)  pontjaiban a  „genetikai teszt- és szűrővizsgálatokat” szövegrész helyébe „humángenetikai 

vizsgálatokat” szöveg
lép.

154. §  Hatályát veszti a  Gtv. 26.  § (6)  bekezdésében az  „az egészségügyi szolgáltatók nyilvántartásától elkülönített” 
szövegrész.

14. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosítása

155. §  A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.  évi III.  törvény (a  továbbiakban: Szt.) 115.  § 
(1) bekezdésében az „a szolgáltatási önköltség és a központi” szövegrész helyébe az „– a 88. § (1) bekezdése szerinti 
intézmények kivételével – a szolgáltatási önköltség és a központi” szöveg lép.

156. §  Az Szt. a következő 140/R. §-sal egészül ki:
„140/R.  § Az  egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról szóló 2013.  évi 
CXXVII.  törvénnyel megállapított 115.  § (1)  bekezdése alapján a  88.  § (1)  bekezdés a) és b)  pontja szerinti 
intézmények 2013. évi intézményi térítési díja megegyezik a 2012. évi intézményi térítési díjjal, a 88. § (1) bekezdés 
c)  pontja szerinti intézmények 2013.  évi intézményi térítési díja megegyezik a  2011.  évi intézményi térítési díjjal. 
A fenntartó az intézményi térítési díjat a 2012. évi fogyasztói árnövekedésnek megfelelő mértékben korrigálhatja.”
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15. A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény módosítása

157. § (1) A  temetőkről és a  temetkezésről szóló 1999.  évi XLIII.  törvény (a  továbbiakban: Ttv.) 3.  §-a a  következő j)  ponttal 
egészül ki:
(E törvény alkalmazásában)
„j) korai vagy középidős magzati halál: az  egészségügyről szóló 1997.  évi CLIV.  törvény 216.  § e)  pontjában 
meghatározott haláleset.”

 (2) A Ttv. 24. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Ha a  halál körülményeinek vizsgálatára hatósági vagy büntetőeljárás indult, az  elhunyt eltemetéséhez, 
elhamvasztásához az eljáró hatóság engedélye is szükséges.”

 (3) A Ttv. 24. §-a a következő (4) és (5) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Korai vagy középidős magzati halálozás esetén az  elhalt magzat halottvizsgálati bizonyítvány nélkül, a  szülő 
írásbeli nyilatkozata alapján temethető vagy hamvasztható el. A  nyilatkozat alapján a  maradványokat ki kell adni, 
a szülő azok eltemettetésére köteles.
(5) Ha az elhunyt fogvatartott volt, a  (2) bekezdés szerinti engedélyt az eljáró hatóság az ügyészség hozzájárulása 
alapján adja meg.”

 (4) Hatályát veszti a Ttv. 9. § (1) bekezdés d) pontja.

16. Az Egészségügyi Világszervezet Nemzetközi Egészségügyi Rendszabályainak kihirdetéséről szóló 
2009. évi XCI. törvény módosítása

158. §  Az Egészségügyi Világszervezet Nemzetközi Egészségügyi Rendszabályainak kihirdetéséről szóló 2009.  évi  
XCI. törvény 3. § (2) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben)
„d) a nemzetközi horderejű közegészségügyi-járványügyi veszélyhelyzet fennállása esetén
da) a c) pont alapján kijelölt határátkelőhelyeken alkalmazható, valamint
db) személyek, szállítmányok és közlekedési eszközök tekintetében alkalmazható
korlátozásokat, intézkedéseket és ellenőrzési eszközöket kijelölje, valamint azok alkalmazásának részletes feltételeit 
megállapítsa.”

17. Záró rendelkezések

159. § (1) Ez a törvény – a (2)–(7) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) A 33. §, a 35. §, a 37. §, a 41. §, a 43. §, a 44. §, a 46. §, az 51. §, az 52. § (2) bekezdése, a 94. §, a 97. §, a 98. §, valamint 

a 2–5. melléklet 2013. július 15-én lép hatályba.
 (3) A 4. § (3) bekezdése, a 90. §, a 91. §, a 93. §, a 95. §, a 96. §, a 99. § (1) bekezdés a) pontja, a 99. § (2) bekezdése  

2013. szeptember 1-jén lép hatályba.
 (4) A 11. §, a 12. §, a 14. §, a 17. § (2) bekezdése, a 20. §, a 21. § (1) bekezdése, a 22. §, a 23. §, a 26. §, a 27. §, az 54. § 

(1) bekezdése, az 55. §, az 56. § b) pontja, a 77. § (4) bekezdése 2013. október 25-én lép hatályba.
 (5) A 99. § (1) bekezdés b) pontja 2013. december 31-én lép hatályba.
 (6) A 15. §, a 16. §, a 60. § (1) és (3) bekezdése, a 61. §, a 71. §, a 77. § (1) és (3) bekezdése, a 78. § b), f ) és h) pontja, 

a 83. §, a 134. § (2) bekezdése, a 157. § 2014. január 1-jén lép hatályba.
 (7) A 34. §, a 36. §, a 38. §, a 42. §, a 47. §, az 50. §, az 53. §, az 56. § l) pontja, az 57. § f ) és i) pontja 2015. január 1-jén lép 

hatályba.

160. § (1) Ez a törvény a határon átnyúló egészségügyi ellátásra vonatkozó betegjogok érvényesítéséről szóló, 2011. március 
9-i 2011/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

 (2) Ez  a  törvény a  más tagállamban kiállított orvosi rendelvények elismerésének megkönnyítésére irányuló 
intézkedésekről szóló, 2012. december 20-ai 2012/52/EU bizottsági végrehajtási irányelvnek való megfelelést 
szolgálja.

 (3) Ez  a  törvény a  4-metilamfetamin ellenőrzési intézkedéseknek történő alávetéséről szóló, 2013. március 7-i  
2013/129/EU tanácsi határozat végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.
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 (4) Ez  a  törvény a  biocid termékek forgalmazásáról és felhasználásáról szóló, 2012. május 22-i 528/2012/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

 Áder János s. k., Kövér László s. k.,
 köztársasági elnök az Országgyűlés elnöke

1. melléklet a 2013. évi CXXVII. törvényhez

Az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerekről szóló 1998.  évi XXV.  törvény Melléklet A) Jegyzéke a  következő  
17.a sorral egészül ki:

A B

17.a 4- MA, 4- methylamphetamine 
(4-metilamfetamin) 

1-(4-methylphenyl)propan-2-amine

2. melléklet a 2013. évi CXXVII. törvényhez
„1. melléklet a 2003. évi LXXXIV. törvényhez

Orvosok illetmény-, illetve bértáblája (Ft/hó, bruttó)

SZINT ÉVEK

ORVOSI BÉRTÁBLA

FIZETÉSI OSZTÁLYOK

H I J

1. 0–3 205 320 247 820 260 320

2. 4–6 211 820 254 220 269 620

3. 7–9 218 320 262 420 281 220

4. 10–12 224 720 271 620 292 720

5. 13–15 231 220 282 220 304 320

6. 16–18 239 020 292 920 315 920

7. 19–21 248 720 303 520 325 220

8. 22–24 258 420 314 220 334 820

9. 25–27 268 120 322 720 344 520

10. 28–30 277 820 331 220 354 220

11. 31–33 286 220 339 720 363 820

12. 34–36 294 720 348 320 373 520

13. 37–39 303 120 358 220 384 320

14. 40–42 311 520 368 120 395 120

15. 43–45 311 520 368 120 395 120
„
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3. melléklet a 2013. évi CXXVII. törvényhez
„2. melléklet a 2003. évi LXXXIV. törvényhez

Egészségügyi szakdolgozók, egyes egészségügyben dolgozók illetmény-, illetve bértáblája
(Ft/hó, bruttó)

SZINT ÉVEK

SZAKDOLGOZÓI BÉRTÁBLA

FIZETÉSI OSZTÁLYOK

A B C D E F G H I J

1. 0–3 103 000 103 000 118 000 118 000 118 000 163 425 168 425 170 925 183 425 195 925

2. 4–6 104 023 104 488 119 512 120 484 121 456 167 725 172 825 177 425 189 825 205 225

3. 7–9 105 046 105 976 121 024 122 968 125 020 172 225 177 625 183 925 198 025 216 825

4. 10–12 105 976 107 464 122 536 125 452 128 476 176 825 182 425 190 325 207 225 228 325

5. 13–15 106 999 109 045 124 048 128 044 132 040 181 425 187 125 196 825 217 825 239 925

6. 16–18 109 045 111 463 126 532 131 500 135 496 186 025 191 925 204 625 228 525 251 525

7. 19–21 109 975 113 044 128 044 133 984 138 952 190 525 196 725 214 325 239 125 260 825

8. 22–24 110 998 114 532 129 448 135 496 142 516 195 725 203 025 224 025 249 825 270 425

9. 25–27 112 021 116 020 130 960 137 008 145 972 200 925 210 625 233 725 258 325 280 125

10. 28–30 113 044 117 508 132 472 138 520 149 536 208 225 218 625 243 425 266 825 289 825

11. 31–33 113 974 118 996 133 984 140 032 152 992 215 625 226 525 251 825 275 325 299 425

12. 34–36 114 997 120 484 135 496 141 544 156 448 222 925 234 425 260 325 283 925 309 125

13. 37–39 116 020 121 972 137 008 142 948 160 012 230 225 242 425 268 725 293 825 319 925

14. 40–42 117 043 123 460 138 520 144 460 163 468 237 525 250 325 277 125 303 725 330 725

15. 43–45 117 043 123 460 138 520 144 460 163 468 237 525 250 325 277 125 303 725 330 725

„

4. melléklet a 2013. évi CXXVII. törvényhez
„4. melléklet a 2003. évi LXXXIV. törvényhez

Orvos munkakörben foglalkoztatott egészségügyi dolgozók visszamenőleges illetmény- vagy 
bérnövelése

Az orvos legmagasabb személyi alapbére (alapilletménye) 

és rendszeres illetménypótlékai összege (Ft/hó, bruttó)

Visszamenőleges illetmény- vagy bérnövelés összege fizetési osztályonként (Ft/hó, 

bruttó)

H I J

350 000 alatt 10 000 40 000 40 000

350 000–359 999 10 000 40 000 40 000

360 000–369 999 10 000 40 000 40 000

370 000–379 999 10 000 40 000 40 000

380 000–389 999 10 000 40 000 40 000

390 000–399 999 10 000 40 000 40 000

400 000–409 999 10 000 40 000 40 000

410 000–419 999 10 000 40 000 40 000

420 000–429 999 10 000 40 000 40 000

430 000–439 999 10 000 40 000 40 000

440 000–449 999 10 000 40 000 40 000

450 000–464 999 10 000 30 000 30 000

465 000–479 999 10 000 20 000 20 000

480 000– 10 000 10 000 10 000
„
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5. melléklet a 2013. évi CXXVII. törvényhez
„5. melléklet a 2003. évi LXXXIV. törvényhez

Béremelésre és illetménykiegészítésre jogosító egészségügyi szakdolgozó munkakörben
foglalkoztatottak és egyes egészségügyben dolgozó foglalkoztatottak
visszamenőleges illetmény- vagy bérnövelésének összege (Ft/hó, bruttó)

Visszamenőleges illetmény- vagy bérnövelés összege fizetési osztályonként (Ft/hó, bruttó)

Évek A B C D E F G H I J

0–3 5 000 5 000 4 000 4 000 4 000 41 425 41 425 41 425 41 425 41 425

4–6 6 023 6 488 5 512 6 484 7 456 40 235 39 856 40 414 39 305 39 756

7–9 7 046 7 976 7 024 8 968 10 000 39 245 39 068 39 403 38 559 39 305

10–12 7 976 9 464 8 536 10 000 10 000 38 355 38 407 38 292 38 245 38 290

13–15 8 999 10 000 10 000 10 000 10 000 37 465 37 646 38 317 37 769 37 376

16–18 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 36 575 36 985 38 088 37 535 36 461

19–21 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 35 585 36 197 37 817 37 059 34 792

22–24 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 35 173 35 512 37 545 35 831 33 422

25–27 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 34 883 35 111 37 274 35 385 32 153

28–30 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 36 693 35 110 36 873 34 797 30 883

31–33 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 38 603 35 009 35 301 34 351 29 359

34–36 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 38 461 34 908 33 830 33 863 28 090

37–39 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 38 197 34 907 32 258 28 853 27 920

40–42 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 38 055 34 806 30 687 28 245 27 751

43–45 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 38 055 34 806 30 687 28 245 27 751

 „

6. melléklet a 2013. évi CXXVII. törvényhez

 1. A Gytv. 1. számú melléklete a „III.I.3. Gyógyszer-nagykereskedelmi engedély módosítása” sort követően a következő 
sorral egészül ki:

III.I.4. Gyógyszerközvetítői tevékenység regisztrációja 90 000
 2. A Gytv. 1. számú melléklet III.K. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

III.K. Magyarországon forgalomba hozatali engedéllyel rendelkező gyógyszerkészítmény 
forgalmazásának, gyártásának rendszeres helyszíni ellenőrzését és annak megfelelőségét 
igazoló bizonylat kiadása, készítményenként és bizonylatonként

22 500

 3. A Gytv. 1. számú melléklete a következő sorokkal egészül ki:

III.Q. Gyógyszerhatóanyag-gyártási, import és forgalmazási tevékenység regisztrációja

III.Q.1. Gyógyszerhatóanyag-gyártási, import és forgalmazási tevékenység regisztrációja, 
korábban ilyen tartalmú gyártási engedéllyel rendelkezők számára

90 000

III.Q.2. Gyógyszerhatóanyag-gyártási tevékenység regisztrációja 2013. július 1-jét megelőzően 
ilyen tevékenységet végzőként nem regisztráltak számára

675 000

III.Q.3. Gyógyszerhatóanyag-importtevékenység regisztrációja 2013. július 1-jét megelőzően 
ilyen tevékenységet végzőként nem regisztráltak számára

675 000

III.Q.4. Gyógyszerhatóanyag-forgalmazási tevékenység regisztrációja 2013. július 1-jét 
megelőzően ilyen tevékenységet végzőként nem regisztráltak számára

225 000
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2013. évi CXXVIII. törvény
Budapest főváros közigazgatási területével összefüggő egyes törvények módosításáról*

1. Az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi 17. törvényerejű 
rendelet módosítása

1. § (1) Az anyakönyvekről, a  házasságkötési eljárásról és a  névviselésről szóló 1982.  évi 17.  törvényerejű rendelet 
(a továbbiakban: Atvr.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az anyakönyvet községben, városban, megyei jogú városban és fővárosi kerületben a települési önkormányzat 
polgármesteri hivatalának anyakönyvvezetője (a továbbiakban: anyakönyvvezető), valamint – az anyakönyvvezető 
számára e törvény által biztosított jogokat gyakorolva – az anyakönyvi ügyekért felelős miniszter által rendeletben 
kijelölt szerv vezeti. A  fővárosi önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a  Budapest XIII. 
kerületi önkormányzat polgármesteri hivatalának anyakönyvvezetője jár el. Anyakönyvvezetői feladatokat 
a  jogszabályokban meghatározott képesítési feltételekkel rendelkező polgármester, jegyző, illetőleg az  illetékes 
települési önkormányzat polgármesteri hivatalának köztisztviselője láthat el.”

 (2)  Az Atvr. 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az anyakönyvbe születési helyként azt a községet, várost, fővárosi kerületet vagy a fővárosi önkormányzat által 
közvetlenül igazgatott területet kell bejegyezni, ahol a gyermek megszületett.”

2. A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény módosítása

2. §  A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A  fővárosi önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a  kerületi önkormányzat által 
bevezethető adó bevezetésére a fővárosi önkormányzat jogosult.”

3. A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény módosítása

3. §  A gépjárműadóról szóló 1991.  évi LXXXII.  törvény 9.  § (1)  bekezdésében a „fővárosban a  kerületi önkormányzati” 
szövegrész helyébe a  „fővárosban a  kerületi önkormányzati, illetve a  Margitsziget tekintetében a  Budapest  
XIII. kerületi önkormányzati” szöveg lép.

4. A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló  
1992. évi LXVI. törvény módosítása

4. §  A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 6. § (1) bekezdésében 
a  „települési (fővárosi kerületi) önkormányzat jegyzője,” szövegrész helyébe a  „települési (fővárosi kerületi) 
önkormányzat jegyzője, illetve a fővárosi önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi 
főjegyző (a továbbiakban együtt: jegyző),” szöveg lép.

5. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosítása

5. § (1) A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 4/A. §-a a következő 
(2) bekezdéssel egészül ki:
„(2) A fővárosi önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében az e törvényben a helyi önkormányzat 
képviselő-testülete számára meghatározott feladat- és hatásköröket a  fővárosi önkormányzat közgyűlése, 
a  települési önkormányzat polgármestere számára meghatározott feladat- és hatásköröket a  főpolgármester, 
a jegyző számára meghatározott feladat- és hatásköröket a fővárosi főjegyző gyakorolja.”

 (2) Az Szt. 55/C. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  fővárosi önkormányzat a  fővárosi önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében, a  fővárosi 
kerületi önkormányzat, valamint az  a  települési önkormányzat, amelynek területén negyvenezernél több állandó 
lakos él, köteles adósságkezelési szolgáltatást nyújtani.”

* A törvényt az Országgyűlés a 2013. június 26-i ülésnapján fogadta el.
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 (3) Az Szt. 86. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A  fővárosi kerületi önkormányzat biztosítja az  (1) és (2)  bekezdés szerinti szociális szolgáltatásokat, a  88.  § 
(2)  bekezdésében foglaltak figyelembevételével. A  fővárosi önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület 
tekintetében az (1) és (2) bekezdés szerinti szolgáltatásokat a fővárosi önkormányzat biztosítja.”

6. A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 
1993. évi LXXVIII. törvény módosítása

6. §  A lakások és helyiségek bérletére, valamint az  elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993.  évi 
LXXVIII. törvény 86. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) E törvény alkalmazásában kerületi önkormányzaton a fővárosi önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület 
tekintetében a fővárosi önkormányzatot is érteni kell.”

7. Az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény módosítása

7. §  Az állattenyésztésről szóló 1993.  évi CXIV.  törvény 10.  § (4)  bekezdésében a „fővárosban a  kerületi önkormányzat 
képviselő-testülete” szövegrész helyébe a „fővárosban a kerületi önkormányzat, illetve a fővárosi önkormányzat által 
közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi önkormányzat közgyűlése” szöveg lép.

8. A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény módosítása

8. §  A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény
a) 8.  § (1)  bekezdésében a  „képviselő-testületének” szövegrész helyébe a  „képviselő-testületének, illetve 

a  fővárosi önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a  fővárosi önkormányzat 
közgyűlésének” szöveg,

b) 8. § (2) bekezdésében az „önkormányzatok képviselő-testületének” szövegrész helyébe az „önkormányzatok 
képviselő-testületének, illetve a  fővárosi önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében 
a fővárosi önkormányzat közgyűlésének” szöveg

lép.

9. Budapest főváros közigazgatási területéről és kerületi beosztásáról szóló  
1994. évi XLIII. törvény módosítása

9. §  A Budapest főváros közigazgatási területéről és kerületi beosztásáról szóló 1994. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: 
Bptv.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Budapest főváros közigazgatási területe a  fővárosi önkormányzat által közvetlenül igazgatott Margitszigetre 
és a  következő kerületekre tagozódik: I. kerület, II. kerület, III. kerület, IV. kerület, V. kerület, VI. kerület, VII. kerület,  
VIII. kerület, IX. kerület, X. kerület, XI. kerület, XII. kerület, XIII. kerület, XIV. kerület, XV. kerület, XVI. kerület,  
XVII. kerület, XVIII. kerület, XIX. kerület, XX. kerület, XXI. kerület, XXII. kerület, XXIII. kerület.”

10. §  A Bptv. a következő 5–7. §-sal egészül ki:
„5. § (1) Törvényben a  fővárosi kerületi önkormányzat számára meghatározott feladat- és hatáskört a Margitsziget 
vonatkozásában – ha törvény eltérően nem rendelkezik – a fővárosi önkormányzat látja el.
(2) Jogszabályban a  kerületi önkormányzat polgármesterének és jegyzőjének meghatározott államigazgatási 
feladat- és hatáskörök vonatkozásában a  Margitsziget tekintetében a  főpolgármester, illetve a  fővárosi főjegyző 
járnak el.
(3) A  Margitsziget vonatkozásában az  államigazgatási feladatokat ellátó szervek közül – ide nem értve 
az államigazgatási feladatkörében eljáró jegyzőt – az a szerv jár el, amely a XIII. kerület tekintetében eljárni jogosult.
(4) A Margitszigettel, illetve az ott lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel, valamint székhellyel, telephellyel rendelkező 
természetes vagy jogi személyekkel és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekkel összefüggő, a Budapest 
főváros közigazgatási területével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2013.  évi CXXVIII.  törvény 
(a  továbbiakban: Módtv.) hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben az  (1)−(3)  bekezdésben meghatározott 
szervek járnak el.
6. § A Margitszigeten fekvő ingatlan címe lakóhelyként nem jelenthető be.
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7.  § Az  5.  § (1)  bekezdésének – a  Módtv. 10.  §-ával megállapított – rendelkezései a  helyi adókról szóló 1990.  évi 
C. törvény tekintetében 2013. december 31-ig nem alkalmazhatóak.”

11. §  A Bptv. 1. számú mellékletének a XIII. kerületre vonatkozó rendelkezése helyébe a következő rendelkezés lép:
„A XIII. kerület határa: a Népsziget déli csúcsától a Duna fő, majd pesti ágának középvonalán halad a Margit hídig, 
innen a Jászai Mari téren át és a Szent István körúton a Nyugati térig, a Nyugati tér nyugati, majd délkeleti oldalán 
a Váci útig, a Váci úton a Ferdinánd hídig, innen a Lehel úton a Bulcsú utcáig, a Bulcsú utcán az aluljáró bejáratáig, 
majd a  MÁV 28224 hrsz.-ú ingatlanának északnyugati határvonalát követve a  Dózsa György útig, innen a  Dózsa 
György utat keresztezve, a  Vágány utcán a  XIII. kerület régi határvonalát követve a  Róbert Károly körútig, ezen, 
a  Dévényi úton, a  Szegedi úton, a  Tatai úton át a  Kámfor utcáig, ezen a  MÁV vonalon át Újpest határáig, innen 
a főváros és Újpest régi közös határa mentén a Göncöl utcáig, a Göncöl utcán a MÁV vasútvonaláig, a vasúti töltés 
északkeleti oldalán vissza a  régi újpest-budapesti közös határig, az  újpesti összekötőhíd újpesti hídfőjéig, innen 
a régi közös határvonal mentén a Palotai-sziget déli csúcsáig, innen a Duna főágának középvonalán a Népsziget déli 
csúcsáig.”

10. A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény módosítása

12. § (1) A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Vht.) 119. § c) pontjában a „fővárosi kerületi 
önkormányzat épületében vagy a felsorolt önkormányzatok jegyzője” szövegrész helyébe a „fővárosi kerületi, illetve 
a fővárosi önkormányzat épületében vagy a felsorolt önkormányzatok jegyzője, főjegyzője” szöveg lép.

 (2) A  Vht. 122.  § (1)  bekezdés c)  pontjában és 145.  § (1)  bekezdés b)  pontjában a „fővárosi kerületi polgármesteri 
hivatal hirdetőtábláján” szövegrész helyébe a  „fővárosi kerületi polgármesteri hivatal, a  főpolgármesteri hivatal 
hirdetőtábláján” szöveg lép.

11. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény módosítása

13. § (1) A  gyermekek védelméről és a  gyámügyi igazgatásról szóló 1997.  évi XXXI.  törvény (a  továbbiakban: Gyvt.) 5.  § 
k) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában)
„k) gyámhatóság: a  fővárosi és megyei kormányhivatal szakigazgatási szerve, a  fővárosi és megyei kormányhivatal 
járási (fővárosi kerületi) hivatalának szakigazgatási szerve, a  települési önkormányzat jegyzője, valamint a  fővárosi 
önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi főjegyző,”

 (2) A  Gyvt. 94.  § (1) és (2a)  bekezdésében a „fővárosi kerületi önkormányzat” szövegrész helyébe a „fővárosi kerületi 
önkormányzat, illetve a  fővárosi önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a  fővárosi 
önkormányzat” szöveg lép.

12. Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény módosítása

14. § (1) Az  épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997.  évi LXXVIII.  törvény (a  továbbiakban: Étv.) 30/C.  §-a 
a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A  fővárosi helyi építészeti értékvédelem alá vont építmény, illetve a  fővárosi önkormányzat által 
közvetlenül igazgatott területen lévő építmény esetében az  (1)  bekezdésben meghatározott körben és módon  
a (2)−(4) bekezdésben meghatározottak szerint a fővárosi önkormányzat főpolgármestere adhat véleményt.”

 (2) Az Étv.
a) 6/A.  § (1)  bekezdés a)  pontjában és 62.  § (6)  bekezdésében a  „(fővárosban a  kerületi önkormányzat)” 

szövegrész helyébe a „(fővárosban a kerületi önkormányzat, illetve a fővárosi önkormányzat által közvetlenül 
igazgatott terület tekintetében a fővárosi önkormányzat)” szöveg,

b) 30/C. § (1) bekezdésében a „körben – véleményt adhat” szövegrész helyébe a „körben, az (1a) bekezdésben 
foglaltak kivételével – véleményt adhat” szöveg,

c) 30/D.  § (1)  bekezdésében a  „polgármestere” szövegrész helyébe a  „polgármestere, illetve a  fővárosi 
önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a főpolgármester” szöveg,

d) 58. § (10) bekezdés b) pontjában a „lakcím,” szövegrész helyébe a „lakcím, értesítési cím,” szöveg
lép.
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 (3) Az Étv. 62. § (7) bekezdése a következő 2. ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a fővárosi önkormányzat, hogy rendeletben állapítsa meg)
„2. fővárosi helyi építészeti értékvédelem alá vont építmények esetében a  településképi véleményezési eljárás 
részletes szabályait,”

13. A fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló  
1997. évi CLIX. törvény módosítása

15. §  A fegyveres biztonsági őrségről, a  természetvédelmi és a  mezei őrszolgálatról szóló 1997.  évi CLIX.  törvény 16.  § 
(1) bekezdésében a „fővárosi kerületi” szövegrész helyébe a „fővárosi kerületi, fővárosi” szöveg lép.

14. Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény módosítása

16. §  Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény
a) 42/A. § (8) bekezdés a) pontjában a „kerületi” szövegrész helyébe a „fővárosi kerületi és a fővárosi” szöveg,
b) 42/B.  § (1)−(5)  bekezdésében, 42/C.  § (1), (3) és (7)  bekezdésében, 48/A.  § (1)  bekezdésében a „kerületi 

önkormányzat” szövegrész helyébe a  „kerületi önkormányzat, illetve a  fővárosi önkormányzat által 
közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi önkormányzat” szöveg,

c) 49.  § (5) és (6)  bekezdésében a  „képviselő-testülete” szövegrész helyébe a  „képviselő-testülete, illetve 
a  fővárosi önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a  fővárosi önkormányzat 
közgyűlése” szöveg

lép.

15. A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény módosítása

17. §  A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 20. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés 
lép:
„(2) Ha temetésre kötelezett személy nincs, ismeretlen helyen tartózkodik vagy a  kötelezettségét nem teljesíti, 
a  temetésről az  elhalálozás helye szerint illetékes települési önkormányzat (fővárosban a  kerületi önkormányzat) 
polgármestere, illetve ha az elhalálozásra a  fővárosi önkormányzat által közvetlenül igazgatott területen kerül sor, 
a főpolgármester – jogszabályban meghatározott határidőn belül – gondoskodik.”

16. A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény módosítása

18. §  A környezetterhelési díjról szóló 2003.  évi LXXXIX.  törvény 21/A.  § (2) és (3)  bekezdésében, 21/B.  § (1) és 
(2)  bekezdésében a „kerületi önkormányzat” szövegrész helyébe a „kerületi önkormányzat, illetve a  Margitsziget 
tekintetében a Budapest XIII. kerületi önkormányzat” szöveg lép.

17. Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény módosítása

19. §  Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény
a) 82.  § (2)  bekezdésében és 3.  melléklet G)  pont 2. és 3.  alpontjában a „kerületi önkormányzati” szövegrész 

helyébe a „kerületi önkormányzati, illetve a Margitsziget tekintetében a Budapest XIII. kerületi önkormányzati” 
szöveg,

b) 156/B.  § (4)  bekezdés c)  pontjában a „fővárosi kerületi jegyzőnek,” szövegrész helyébe a „fővárosi kerületi 
jegyzőnek, illetve a  fővárosi önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a  főjegyzőnek,” 
szöveg,

c) 156/B.  § (5)  bekezdésében a  „polgármesteri hivatalnak” szövegrész helyébe a  „polgármesteri hivatalnak, 
illetve főpolgármesteri hivatalnak” szöveg

lép.
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18. A társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény módosítása

20. §  A társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény
a) 17.  § (3)  bekezdésében a  „kerületi” szövegrész helyébe a  „kerületi, illetve a  fővárosi önkormányzat által 

közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi” szöveg,
b) 67. §-ában a „képviselő-testülete” szövegrész helyébe a „képviselő-testülete, illetve a  fővárosi önkormányzat 

által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi önkormányzat közgyűlése” szöveg
lép.

19. A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény módosítása

21. §  A kereskedelemről szóló 2005.  évi CLXIV.  törvény 6.  § (4)  bekezdésében és 12.  § (5)  bekezdésében a „képviselő-
testülete” szövegrész helyébe a „képviselő-testülete, illetve a  fővárosi önkormányzat által közvetlenül igazgatott 
terület tekintetében a fővárosi önkormányzat közgyűlése” szöveg lép.

20. A műsorterjesztés és a digitális átállás szabályairól szóló 2007. évi LXXIV. törvény módosítása

22. §  A műsorterjesztés és a digitális átállás szabályairól szóló 2007. évi LXXIV. törvény
a) 44/A. § (1) bekezdésében a „jegyzőivel,” szövegrész helyébe a „jegyzőivel, a fővárosi főjegyzővel,” szöveg,
b) 44/A. § (1) bekezdésében a „jegyzőinél,” szövegrész helyébe a „jegyzőinél, a fővárosi főjegyzőnél,” szöveg,
c) 44/A.  § (3) és (6)  bekezdésében a „jegyzőjétől,” szövegrész helyébe a „jegyzőjétől, a  fővárosi főjegyzőtől,” 

szöveg
lép.

21. Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény módosítása

23. §  Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008.  évi XLVI.  törvény 19.  § (2)  bekezdés a) és b)  pontjában 
a  „(fővárosban kerületi)” szövegrész helyébe a  „(fővárosban a  kerületi, illetve a  fővárosi önkormányzat által 
közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi)” szöveg lép.

22. A Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény módosítása

24. §  A Nemzeti Földalapról szóló 2010.  évi LXXXVII.  törvény 21.  § (5)  bekezdésében és 22.  § (1)  bekezdésében 
a  „(fővárosban a  kerületi)” szövegrész helyébe a  „(fővárosban a  kerületi, illetve a  fővárosi önkormányzat által 
közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi)” szöveg lép.

23. A bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló  
2010. évi CLXXXIV. törvény módosítása

25. §  A bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010.  évi 
CLXXXIV. törvény 1. melléklet 1/1. pontja az 1. melléklet szerint módosul.

24. A polgárőrségről és a polgárőri tevékenység szabályairól szóló 2011. évi CLXV. törvény módosítása

26. §  A polgárőrségről és a polgárőri tevékenység szabályairól szóló 2011. évi CLXV. törvény 4. § (3) bekezdése helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„(3) A  polgárőr egyesület működési területe annak a  településnek, fővárosi kerületnek, valamint az  azokkal 
közvetlenül határos település földrajzi területe, amelyet a  polgárőr egyesület székhelyeként megjelölt. A  polgárőr 
egyesület működési területe – indokolt esetben –
a) az  alapfeladata ellátásával összefüggésben a  fővárosi kerület, valamint az  azzal közvetlenül határos kerület 
közigazgatási területén túl a főváros teljes közigazgatási területére, valamint
b) a  kiegészítő feladata ellátásával összefüggésben a  székhelye szerinti fővárosi kerület területén túl a  fővárosi 
önkormányzat által közvetlenül igazgatott területre
is kiterjedhet.”
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25. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény módosítása

27. § (1) A  Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.  évi CLXXXIX.  törvény (a  továbbiakban: Mötv.) 22.  § 
(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A  főváros területe kerületekre, valamint a  fővárosi önkormányzat által közvetlenül igazgatott Margitszigetre 
tagozódik. Minden fővárosi kerületben települési önkormányzat működik.”

 (2) Az Mötv. 23. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  fővárosi önkormányzat látja el – a  (4) és (5) bekezdésben szabályozott feladatmegosztás szerint – a  főváros 
egészét, több kerületét, valamint a  fővárosi önkormányzat által közvetlenül igazgatott Margitszigetet érintő helyi 
önkormányzati feladatokat.”

26. A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény módosítása

28. §  A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011.  évi CCIV.  törvény 89.  § (2)  bekezdés e)  pontjában a „kerületi” szövegrész 
helyébe a „kerületi, illetve a  fővárosi önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a  fővárosi” 
szöveg lép.

27. A földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény módosítása

29. §  A földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012.  évi XLVI.  törvény 12.  § (1)  bekezdésében és 26.  § 
(8)  bekezdésében a „kerületi” szövegrész helyébe a „kerületi, továbbá a  fővárosi önkormányzat által közvetlenül 
igazgatott terület tekintetében a fővárosi” szöveg lép.

28. Záró rendelkezések

30. §  Felhatalmazást kap a  Kormány, hogy az  e  törvény alapján az  érintett önkormányzatok között szükségessé váló 
átadás-átvételi eljárások, valamint a jogutódlás rendjét rendeletben szabályozza.

31. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.
 (2) A 2. § 2014. január 1-jén lép hatályba.

32. §  A 8. § az Alaptörvény 46. cikk (6) bekezdése, a 24. § az Alaptörvény 38. cikk (1) bekezdése, a 27. § az Alaptörvény 
31. cikk (3) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

 Áder János s. k., Kövér László s. k.,
 köztársasági elnök az Országgyűlés elnöke

1. melléklet a 2013. évi CXXVIII. törvényhez

„1/1. Pesti Központi Kerületi Bíróság

Budapest V. kerület Budapest VI. kerület Budapest VII. kerület

Budapest VIII. kerület Budapest IX. kerület Budapest X. kerület

Budapest XIII. kerület Budapest XIV. kerület Budapest XVI. kerület

Budapest XVII. kerület Margitsziget”
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2013. évi CXXIX. törvény
az oktatás szabályozására vonatkozó egyes törvények módosításáról*

1. Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosítása

1. §  Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés 12. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Egyes alkotmányos jogok érvényesítése, illetőleg kötelezettségek teljesítése, valamint a  társadalmi igazságosság 
előmozdítása érdekében a  mellékletben és a  külön jogszabályokban meghatározott illetékmentes eljárásokon felül 
tárgyuknál fogva illetékmentes eljárások:)
„12. az  ösztöndíj adományozásával, a  külföldön folytatott iskolai tanulmányok beszámításával, a  külföldi oktatási 
intézményben szerzett bizonyítvány, oklevél, illetőleg tudományos fokozat honosításával, a  külföldi oktatási 
intézményben szerzett bizonyítvány, oklevél elismerésével, valamint a  külföldi bizonyítványok és oklevelek 
elismeréséről szóló törvény hatálya alá tartozó, a határon átnyúló szolgáltatás bejelentésével kapcsolatos eljárás;”

2. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény módosítása

2. § (1) A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) a következő 7. §-sal egészül ki:
„7.  § A  6–6/A.  §-ban foglaltakat a  nemzeti köznevelésről szóló 2011.  évi CXC.  törvény szerinti állami 
intézményfenntartó központ tekintetében a következő eltéréssel kell alkalmazni:
a) a  tankerületi igazgató a  járási, a  megyeközponti tankerületi igazgató a  járási továbbá a  megyei jelentőségű, 
közalkalmazottak jogviszonyát érintő kérdésekben az  érintett, járási, illetve megyei szinten reprezentatív 
szakszervezetekkel a járási, illetve a megyei szintű érdekegyeztető fórum keretei között egyeztet,
b) járási, megyei szinten azt a szakszervezetet kell reprezentatívnak tekinteni, amelynek közalkalmazotti jogviszonyban 
álló tagjainak száma eléri a járási tankerület illetékességi területén, illetve a megyeközponti tankerület illetékességi 
területén az ágazatban foglalkoztatott közalkalmazottak létszámának 10%-át,
c) az állami intézményfenntartó központ elnöke a közalkalmazottak jogviszonyát érintő – az ágazati érdekegyeztető 
fórum hatáskörébe tartozó kérdések kivételével – országos jelentőségű kérdésekben a reprezentatív szakszervezetek 
elnökeivel kialakított országos egyeztető fórum keretei között egyeztet.”

 (2) A Kjt. 41. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A felsőoktatási intézményben – a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 115. § (12) bekezdésében 
az  intézményi társaságokkal kapcsolatosan előírt korlátozás megtartása mellett – a  magasabb vezető és a  vezető 
megbízásával nem összeférhetetlen a gazdasági társaságban betöltött igazgatósági, felügyelőbizottsági tagság.”

3. A Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény módosítása

3. §  A Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény (a továbbiakban: MTA tv.) 8. § (6) bekezdése helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„(6) A  Doktori Tanács külföldön szerzett tudományos fokozatot – érdemi vizsgálat után – csak akkor honosíthat, 
ha a  fokozat egyenértékűségét a  tudomány kandidátusa vagy a  tudomány doktora magyar fokozattal 
nemzetközi egyezmény vagy szerződés mondja ki. A  Magyar Tudományos Akadémia elnöke dönt – a  Doktori 
Tanács véleményének kikérését követően – a  külföldi tudományos fokozatnak az  adott szakterületen kutatást 
közfeladatként végző akadémiai költségvetési szervnél tudományos munkakörben történő (vendégkutatói) 
foglalkoztatáshoz szükséges elfogadásáról. Az  Akadémia irányítása alá tartozó költségvetési szervnél 
vendégkutatóként történő foglalkoztatás további szabályait a Kormány rendeletben állapítja meg.”

4. §  Az MTA tv. a 8. §-t követően a következő alcímmel és 8/A. §-sal egészül ki:
„A hazai akadémikusok és az MTA doktorai tiszteletdíjának felfüggesztése
8/A.  § (1) A  6.  § (4)  bekezdése és a  8.  § (3)  bekezdése szerinti tiszteletdíjak és hozzátartozói ellátások folyósítását 
az Akadémia elnöke felfüggeszti, ha a jogosult büntetőjogi felelősségét a bíróság bűncselekmény elkövetése miatt 
jogerős ítéletben megállapította és a jogosult
a) szándékos bűncselekmény miatt kiszabott végrehajtandó szabadságvesztés büntetés hatálya alatt áll,

* A törvényt az Országgyűlés a 2013. június 26-i ülésnapján fogadta el.
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b) foglalkozástól eltiltás büntetés hatálya alatt áll, vagy
c) közügyektől eltiltás mellékbüntetés hatálya alatt áll.
(2) A  felfüggesztés az  (1)  bekezdés a)–c)  pontjában meghatározott büntetés, illetve mellékbüntetés végrehajtása 
befejezéséig vagy végrehajthatóságának megszűnéséig tart.
(3) A jogosult az (1) bekezdés szerinti jogerős ítéletről az Akadémia elnökét tájékoztatja.
(4) Az  Akadémia elnöke a  jogosultról a  tiszteletdíj vagy a  hozzátartozói ellátás folyósítása feltételeinek fennállása 
ellenőrzése céljából adatot igényelhet a bűnügyi nyilvántartási rendszerből. Az adatigénylés kizárólag az (1) bekezdés 
a)–c) pontjában meghatározott adatra irányulhat.
(5) Az  Akadémia elnöke a  jogosult (1)  bekezdés szerinti személyes adatait az  ellenőrzés időtartamára vagy  
– a  tiszteletdíj folyósításának felfüggesztése esetén – a  jogosult tiszteletdíjának vagy hozzátartozói ellátásának 
folyósítása felfüggesztésének időtartamára kezelni.”

5. §  Az MTA tv. 24. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Felhatalmazást kap a  Kormány, hogy a  hazai akadémikust megillető tiszteletdíj, a  hozzátartozói 
ellátások, továbbá az  Akadémia doktora tiszteletdíja megállapításának feltételeit, mértékét, folyósításának és 
felfüggesztésének szabályait rendeletben állapítsa meg.”

4. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosítása

6. § (1) A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) a következő 84/Y. §-sal egészül ki:
„84/Y.  § E  törvénynek az  oktatás szabályozására vonatkozó egyes törvények módosításáról szóló 2013.  évi 
CXXIX.  törvénnyel megállapított 1. számú melléklet 4.13. pontjában foglaltakat a 2013. január 1-jétől megszerzett 
pénzbeli juttatások tekintetében kell alkalmazni.”

 (2) Az Szja tv 1. számú melléklet 4.12. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(4. Egyes tevékenységekhez kapcsolódóan adómentes:)
„4.12. a nemzeti felsőoktatási törvény szerinti
4.12.1. hallgató részére
a) nappali tagozaton az őt megillető juttatásként kifizetett
– ösztöndíj,
– tankönyv- és jegyzettámogatás teljes összege,
– diákotthoni (kollégiumi) elhelyezését kiváltó lakhatási támogatás összege,
b) nappali tagozaton a gyakorlati képzés idejére kifizetett juttatás, díjazás értékéből havonta a hónap első napján 
érvényes havi minimálbért meg nem haladó része;
c) folyósított Klebelsberg Képzési Ösztöndíj, Magyar Sportcsillagok Ösztöndíj, nemzeti felsőoktatási kiválóság 
ösztöndíj;
4.12.2. doktorjelölt részére a nemzeti felsőoktatási kiválóság ösztöndíj;
4.12.3. oktató, kutató részére a nemzeti felsőoktatási kiválóság ösztöndíj;”

 (3) Az Szja tv. 1. számú melléklet 4. 13. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(4. Egyes tevékenységekhez kapcsolódóan adómentes:)
„4. 13. a  nemzeti köznevelésről szóló törvényben meghatározott nevelési-oktatási intézmény, a  nemzeti 
felsőoktatásról szóló törvényben meghatározott felsőoktatási intézmény, a  helyi önkormányzat vagy vallási 
közösség által a tanuló, hallgató részére e jogviszonyára tekintettel jogszabályban meghatározott feltételek szerint 
adott, valamint a  roma szakkollégium által a  szakkollégiumi tagsági jogviszonyra tekintettel nyújtott, e  törvény 
alkalmazásában bevételnek minősülő, a 4.11–4.12. alpontban nem említett pénzbeli juttatás;”

 (4) Az Szja tv. 1. számú melléklet 4.16. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(4. Egyes tevékenységekhez kapcsolódóan adómentes:)
„4.16. az „Útravaló” Ösztöndíjprogram keretében a  Kormány rendeletében meghatározott feltételekkel és módon 
adományozott tanuló és mentori ösztöndíj, a  nemzetiségpolitikáért felelős miniszter rendeletével alapított 
anyanyelvű és kétnyelvű nemzetiségi program szerint működő középfokú iskolák, valamint – amennyiben az adott 
nemzetiség ilyen intézményt nem tart fenn – nemzetiségi nyelvoktatást folytató középfokú iskolák tanulói részére 
adományozható ösztöndíj;”
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5. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról 
szóló 1996. évi CXXVI. törvény módosítása

7. §  A személyi jövedelemadó meghatározott részének az  adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996.  évi 
CXXVI. törvény 4. § (1) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában kedvezményezett)
„g) a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 1. mellékletében meghatározott felsőoktatási intézmény;”

6. Az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramokról szóló 1997. évi CXXXVI. törvény módosítása

8. §  Az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramokról szóló 1997.  évi CXXXVI.  törvény 1.  § (6)  bekezdése helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„(6) Az OTKA javára vállalt befizetések közérdekű kötelezettségvállalásnak minősülnek.”

7. A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény módosítása

9. § (1) A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény (a továbbiakban: Elismerési tv.) 4. §-a 
a következő (4)–(5) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A kérelmező valamely külföldi képzés sikeres elvégzését tanúsító okiratának hazai felsőoktatási intézményben 
foglalkoztatott oktató vagy tudományos kutató képesítésként történő, a  Harmadik rész szerinti elismerése azon 
hazai felsőoktatási intézmény feladata, amely a  külföldi képzés sikeres elvégzését tanúsító okirattal rendelkező 
kérelmezőt foglalkoztatni kívánja.
(5) A külföldi oklevelek által tanúsított tudományos fokozatnak az adott munkakör betöltése céljából, a  III. fejezet 
rendelkezéseinek megfelelő alkalmazásával történő honosítása a  Magyar Tudományos Akadémia feladata, 
amennyiben a külföldi tudományos fokozattal rendelkező személyt a Magyar Tudományos Akadémia irányítása alá 
tartozó, az adott szakterületen kutatást közfeladatként végző költségvetési szerv közalkalmazottként tudományos 
munkakörben kívánja foglalkoztatni.”

 (2) Az Elismerési tv. 4. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) E  törvény alkalmazása során eljáró hatóságnak a  külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséért felelős 
hatóság, a  (2)–(4) és a  (6)–(7)  bekezdésben meghatározott oktatási intézmény, valamint az  (5)  bekezdésben 
a Magyar Tudományos Akadémia irányítása alá tartozó költségvetési szerveire vonatkozó rendelkezése tekintetében 
a Magyar Tudományos Akadémia minősül.”

10. § (1) Az Elismerési tv. 7. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Hiteles fordításnak minősül
a) az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda hiteles fordítása és a hitelesítési záradékával ellátott fordítás,
b) a magyar külképviseleti szerv hitelesítési záradékával ellátott fordítás,
c) a magyar közjegyző hitelesítési záradékával ellátott fordítás, továbbá
d) az a magyar nyelvű fordítás, amely hitelesnek minősül valamely tagállam [28. § (1) bekezdése] joga szerint.”

 (2) Az Elismerési tv. 7. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Az eljáró hatóság internetes honlapján közzéteszi azoknak a nyelveknek a felsorolását, amelyek esetében nem 
hiteles fordítást is elfogad.”

 (3) Az Elismerési tv. 7. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Ha az  (5)  bekezdés szerinti nem hiteles fordítás pontosságával kapcsolatban kétség merül fel, akkor az  eljáró 
hatóság tizenöt napos határidő megállapításával felhívja a  kérelmezőt a  fordítás pontosítására. Ha a  kérelmező 
a  felhívásnak nem tesz eleget, vagy az  újabb fordítás sem alkalmas arra, hogy a  döntés alapjául szolgáljon, akkor 
az eljáró hatóság hiteles fordítás beszerzése iránt intézkedik, amelynek a költségeit a kérelmező viseli.”

 (4) Az Elismerési tv. 7. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A  Harmadik rész szerinti eljárásban az  eljáró hatóság angol nyelvű okiratok esetén nem hiteles fordítást is 
elfogad.  Az Oktatási Hivatal a Harmadik rész szerinti eljárásában az angol, a  francia és a német nyelvű okiratokat 
fordítás nélkül is elfogadja.”

 (5) Az Elismerési tv. 7. §-a a következő (8)–(9) bekezdéssel egészül ki:
„(8) Hiteles másolatnak minősül
a) a jogszabály által hitelesnek minősített másolat,
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b) az eljáró hatóság által az eredeti okiratról készített másolat, továbbá
c) az a másolat, amely hitelesnek minősül valamely tagállam joga szerint.
(9) A  kérelmező a  hazai bizonyítványról, oklevélről és a  hazai szakmai gyakorlatról szóló hatósági bizonyítvány 
kiállítására irányuló kérelmét írásbelinek nem minősülő elektronikus levél útján is benyújthatja.”

11. §  Az Elismerési tv. 14/A. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki.
„(5)  Hazai felsőoktatási intézményben megszerezhető felsőoktatási szakképzést tanúsító oklevélként az  a  külföldi 
oklevél ismerhető el, amely
a)  felsőfokú képzésben folytatott legalább kétéves időtartamú tanulmányok befejezését tanúsítja, és
b)  nem tanúsít az (1), (2), (3) vagy (4) bekezdés szerinti végzettséget.”

12. §  Az Elismerési tv. 18. § (1) bekezdés a) pontjának helyébe a következő rendelkezés lép:
(Külföldi oklevél által tanúsított szakképzettség akkor ismerhető el a  hazai felsőoktatásban megszerezhető 
szakképzettségként, ha)
„a)  a szakképzettség az  oklevél által tanúsított alapfokozathoz, mesterfokozathoz, felsőfokú szakképzést, 
felsőoktatási szakképesítést vagy szakirányú továbbképzést tanúsító oklevélhez kapcsolódik, és”

13. §  Az Elismerési tv. 64. § (3) bekezdése a következő mondattal egészül ki:
„Mentes azonban az  eljárási díj alól az  e  törvény X. Fejezete szerinti bejelentés, még abban az  esetben is, ha 
a szolgáltatásnyújtás előzetes ellenőrzés alá tartozik.”

14. §  Hatályát veszti az Elismerési tv. 7. § (2) bekezdésének második mondata és a 28. § (17) bekezdése.

8. A lőfegyverekről és lőszerekről szóló 2004. évi XXIV. törvény módosítása

15. §  A lőfegyverekről és lőszerekről szóló 2004. évi XXIV.  törvény 1. § (2) bekezdés a) pontja a következő ag) alponttal 
egészül ki:
(Törvény eltérő rendelkezése hiányában e törvény hatálya nem terjed ki)
„ag) a rendészeti, illetve katonai képzést folytató felsőoktatási intézmény”
(által jogszerűen birtokolt lőfegyverekre, lőszerekre és egyéb fegyverekre, valamint ezeknek a  felsorolt szervek által 
történő megszerzésére és általuk üzemeltetett lőterekre.)

9. A Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról 
szóló 2011. évi CXXXII. törvény módosítása

16. § (1) A Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi 
CXXXII. törvény (a továbbiakban: NKE tv.) 5. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az FT)
„b) dönt az  Egyetemre felvehető hallgatói létszám szakonkénti megosztásáról a  21/A.  § (1)  bekezdésében foglalt 
költségviselési formák szerinti bontásban,”

 (2) Az NKE tv. 5. §-a a következő j) ponttal egészül ki:
(Az FT)
„j) az éves központi költségvetés tervezésekor benyújtja a Kormányhoz az Egyetem támogatási tervét a 36. §-ban 
foglaltak alapján.”

17. §  Az NKE tv. 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„12. § (1) Az Egyetemen gazdasági tanács nem működik.
(2) Az  Egyetem az  egyetem elnevezést akkor is használhatja, ha egy képzési területen jogosult mesterképzés 
folytatására.”

18. §  Az NKE tv. 13. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„13. § (1) Az Egyetemen munkakört, vezetői beosztást
a) közalkalmazott,
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b) a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló törvény hatálya alá tartozó állomány 
tagja vezényléssel,
c) a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló törvény hatálya alá tartozó 
állomány tagja vezényléssel, valamint
d) közszolgálati tisztviselő
tölthet be.
(2) Az  Egyetemen jogszabályban meghatározott feltételekkel munkakör munkaviszonyban is betölthető. 
Munkaviszonyban csak olyan személy foglalkoztatható, aki a  továbbképzések keretein belül oktatói, tananyag-
fejlesztői, illetve oktatásszervezői feladatot lát el.”

19. §  Az NKE tv. 17. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„17. § (1) Az Egyetemen a következő magasabb vezetői megbízások adhatók:
a) rektor,
b) rektor-helyettes,
c) dékán,
d) gazdasági főigazgató,
e) főtitkár.
(2) A vezetői beosztásokat nyilvános pályázat útján kell betölteni.”

20. §  Az NKE tv. 18. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  gazdasági főigazgatót a  rektor előterjesztésére az  FT bízza meg, illetve vonja vissza vezetői megbízását 
az államháztartásért felelős miniszter előzetes tájékoztatása mellett.”

21. §  Az NKE tv. 21. §-a helyébe a következő rendelkezés lép, egyidejűleg a következő 21/A. §-sal egészül ki:
„21. § Hallgatói jogviszony csak olyan személlyel létesíthető, aki büntetlen előéletű.
21/A. § (1) A költségviselés formája szerint az Egyetem képzésében részt vevő lehet
a) közszolgálati ösztöndíjas hallgató,
b) önköltség fizetésére nem kötelezett hallgató, aki hivatásos, szerződéses vagy honvéd tisztjelölti jogviszonyban áll,
c) önköltséges hallgató.
(2) A  közszolgálati ösztöndíjas hallgatóra az  Nftv. magyar állami ösztöndíjjal támogatott hallgatóra vonatkozó 
szabályait kell alkalmazni az  e  törvényben foglalt eltérésekkel. A  levelező munkarendben tanuló közszolgálati 
ösztöndíjas hallgatói juttatásra nem jogosult.
(3) A közszolgálati ösztöndíjas hallgatókkal – a rendészeti képzésben részt vevő közszolgálati ösztöndíjas hallgatók 
kivételével – az  Egyetem köt ösztöndíjszerződést. A  rendészeti képzésben részt vevő közszolgálati ösztöndíjas 
hallgatókkal a rendvédelmi szerv, illetve a Nemzeti Adó- és Vámhivatal köti meg az ösztöndíjszerződést.
(4) Az Egyetem által kötött közszolgálati ösztöndíjszerződés az Nftv. által a magyar állami ösztöndíjjal támogatott 
hallgatók részére meghatározott feltételeket tartalmazza azzal, hogy az Nftv. 48/A., 48/C. és 48/R. §-ában a Magyar 
Államon az Egyetemet kell érteni.”

22. §  Az NKE tv. 35. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„35. § (1) Az Egyetem önállóan működő és gazdálkodó központi költségvetési szerv.
(2) Az Egyetem költségvetését a közigazgatás-fejlesztésért felelős miniszter által vezetett minisztérium költségvetési 
fejezetében önálló címen kell biztosítani. A  fenntartó miniszterek megállapodása alapján kiegészítő jelleggel 
költségvetési támogatást a  rendészetért és a  honvédelemért felelős miniszter az  általa vezetett minisztérium 
költségvetési fejezetében biztosít.”

23. §  Az NKE tv. 36. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„36.  § (1) A  rendészeti képzésben részt vevő közszolgálati ösztöndíjas hallgató, valamint a  21/A.  § (1)  bekezdés 
b) pontja szerinti hallgató pénzbeli juttatásának fedezetét az ösztöndíjszerződést kötő, illetve beiskolázó szerv éves 
költségvetésében kell biztosítani.
(2) A katonai képzést folytató kar működésének dologi feltételeit a honvédelemért felelős miniszter biztosítja.
(3) Az FT és az FT hivatalának költségvetése az Egyetem költségvetésében szerepel.
(4) Az Egyetem költségvetésében kell biztosítani
a) az (1) bekezdés kivételével a hallgatói juttatások és a doktori képzésben részt vevők támogatásának fedezetét,
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b) az Egyetem engedélyezett költségvetési létszámának személyi juttatásait,
c) az egyéb személyi jellegű juttatások költségeit,
d) a (2) bekezdés kivételével az Egyetem teljes működésének költségeit a feladatellátás alapján,
e) az FT által jóváhagyott kutatási és fejlesztési programok támogatását,
f ) a 13. § (1) bekezdés b) és c) pontja szerinti vezényelt vezetői állomány illetményének FT által meghatározott vezetői 
illetményre történő kiegészítés költségeit.
(5) A hallgatói juttatások és a doktori képzésben résztvevők támogatása tekintetében a költségvetés tervezése során 
az Nftv.-ben meghatározott normatívákat kell alkalmazni.
(6) Az Egyetemre nem alkalmazandók az oktatásért felelős miniszter által biztosított támogatások szabályai.”

24. §  Az NKE tv. 41. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az  adott szakra történő éves felvétel feltételeként teljesítendő minimális felvételi követelményt (pontszámot) 
a felügyeletet gyakorló miniszter határozata állapítja meg.”

25. §  Az NKE tv. 43. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„43.  § A  közigazgatási, a  rendészeti, a  katonai és a  nemzetbiztonsági felsőoktatás vonatkozásában az  alap- 
és mesterképzések képzési és kimeneti követelményeit a  közigazgatás-fejlesztésért felelős miniszter  
– a honvédelemért és a rendészetért felelős miniszter egyetértésével – rendeletben szabályozza.”

26. § (1) Az NKE tv. 44. § (1) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben szabályozza)
„d) a  közigazgatási, a  rendészeti, a  katonai és a  nemzetbiztonsági felsőoktatás vonatkozásában a  szaklétesítés és 
a szakindítás sajátos szabályait.”

 (2) Az NKE tv. 44. § (2) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a  közigazgatás-fejlesztésért felelős miniszter, hogy – a  honvédelemért és a  rendészetért felelős 
miniszter egyetértésével – rendeletben határozza meg)
„d) a  közigazgatási, a  rendészeti, a  katonai és a  nemzetbiztonsági felsőoktatás vonatkozásában az  alap- és 
mesterképzések képzési és kimeneti követelményeit.”

27. §  Az NKE tv. a következő 52. §-sal egészül ki:
„52.  § E  törvénynek az  oktatás szabályozására vonatkozó egyes törvények módosításáról szóló 2013.  évi 
CXXIX. törvénnyel megállapított 36. §-át első alkalommal a 2014. évi költségvetés tervezése során kell alkalmazni.”

28. §  Az NKE tv.
a) 2.  §-ában a  „felsőoktatásról szóló törvény (a  továbbiakban: Ftv.)” szövegrész helyébe a  „nemzeti 

felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.)”,
b) 3. § 3. pontjában a „védelmi és katonai képzési ágak” szövegrész helyébe a „honvédelmi és katonai képzési 

ág”,
c) 33. § (1) bekezdésében az „Ftv.-ben” szövegrész helyébe az „Nftv.-ben”
szöveg lép.

29. §  Hatályát veszti az NKE tv.
a) 5. § d) pontjában az „úgy, hogy eltérhet az Ftv.-ben foglalt előírásoktól” szövegrész,
b) 5. § e) pontjában az „és támogatási tervet” szövegrész,
c) 10. § (2) bekezdésének utolsó mondata,
d) 27. § (2) bekezdésében az „az Ftv. 46. § (7) bekezdés c) pontjától eltérően” szövegrész,
e) 41. § (2) bekezdésében az „államilag támogatott és költségtérítéses képzésbe” szövegrész.

10. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosítása

30. §  A nemzeti köznevelésről szóló 2011.  évi CXC.  törvény (a  továbbiakban: Nkt.) 12.  § (1)  bekezdése a  következő 
szöveggel lép hatályba:
„(1) A  szakközépiskolának szakmai érettségi végzettséget adó érettségire, szakirányú felsőfokú iskolai 
továbbtanulásra, szakirányú munkába állásra felkészítő, valamint általános műveltséget megalapozó négy 
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középiskolai évfolyama és a  szakképzésről szóló törvény alapján az  Országos Képzési Jegyzékben meghatározott 
számú szakképzési évfolyama van, ahol szakmai elméleti és gyakorlati oktatás is folyik. A  szakközépiskolában 
a  tizenkettedik évfolyamot követően az  Országos Képzési Jegyzékben meghatározottak szerint az  utolsó 
középiskolai évfolyam elvégzéséhez vagy érettségi végzettséghez kötött, a  szakmai érettségi vizsga ágazatához 
tartozó szakképesítés szakmai vizsgájára történő felkészítés folyik. Szakközépiskolának minősül az az intézmény is, 
amely kizárólag a szakképzésről szóló törvény 22. § (7) bekezdésében meghatározott tevékenységet folytatja.”

31. §  Az Nkt. 13. § (1) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:
„(1) A  szakiskolának – a  speciális és készségfejlesztő szakiskola kivételével, továbbá a  szakképzésről szóló 
törvényben meghatározott szakiskolai képzési formák kivételével – három, az adott szakképesítés megszerzéséhez 
szükséges közismereti képzést és szakmai elméleti és gyakorlati oktatást magában foglaló szakképzési 
évfolyama van. Szakiskolának minősül az  az intézmény is, amely kizárólag a  szakképzésről szóló törvény 23.  §  
(2)–(4) bekezdésében meghatározott tevékenységet folytatja.”

32. §  Az Nkt. 21. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  köznevelési intézmény e  törvényben meghatározott köznevelési feladatok ellátására létesített intézmény. 
A  köznevelési intézmény jogi személy, amely – az  állami intézményfenntartó központ, valamint az  állami 
felsőoktatási intézmény által fenntartott intézmény kivételével – a fenntartójától elkülönült, önálló költségvetéssel 
rendelkezik. A köznevelési intézmény a nyilvántartásba való bejegyzéssel, a bejegyzés napján jön létre.”

33. §  Az Nkt. 23. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Ha a köznevelési intézményt nem állami költségvetési szerv, vagy települési önkormányzat – beleértve a helyi 
önkormányzatok társulását is – alapítja, működésének megkezdéséhez engedély szükséges.”

34. § (1) Az Nkt. 61. § (3) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:
„(3) A  nevelő- és oktatómunkát, a  pedagógiai szakszolgálatokat és a  pedagógiai-szakmai szolgáltatások ellátását 
szakképzett szakemberek segítik. A  nevelési-oktatási intézményekben alkalmazott vezetők, a  foglalkoztatott 
pedagógusok, valamint a  nevelő- és oktatómunkát közvetlenül segítő alkalmazottak körét és kötelező, 
finanszírozott létszámát a  Kormány rendeletben határozza meg. Az  óvodákban alkalmazott vezetők kötelező 
létszámát az  1.  melléklet, az  óvodákban foglalkoztatott nevelő munkát segítők finanszírozott létszámát 
a  2.  melléklet határozza meg. Az  óvodapszichológus kötelező létszámát az  óvoda gyermeklétszáma alapján kell 
meghatározni oly módon, hogy 500 gyermekenként egy, a  teljes munkaidő ötven százalékában foglalkoztatott 
óvodapszichológust kell alkalmazni.”

 (2) Az Nkt. 61. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A  köznevelési intézményben végzett munka jellegén, természetén nem változtat az  a  körülmény, hogy 
a  köznevelési intézménynek ki a  fenntartója. Az  állami intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési 
intézményben az  e  törvényben foglalt kivétellel a  munkáltatói jogokat az  állami intézményfenntartó központ 
vezetője gyakorolja. Az  állami intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési intézmény vezetője 
az  adott köznevelési intézmény alkalmazottjai tekintetében – a  bérgazdálkodást érintő döntések, a  kinevezés 
és a  közalkalmazotti jogviszony megszüntetése kivételével – gyakorolja a  munkáltatói jogokat. Az  állami 
intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési intézmény vezetője az  e  bekezdésben meghatározottak 
szerint gyakorolhatja a munkáltatói jogot azok tekintetében is, akik a működtető, vagy az általa megbízott személy, 
illetve szervezet intézkedése alapján végeznek munkát a köznevelési intézményben, amennyiben a működtető így 
dönt.”

 (3) Az Nkt. 61. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) Ahol a  Munka Törvénykönyve vagy a  közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény munkáltatóról rendelkezik, 
azon az állami intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési intézményt is érteni kell, figyelembe véve 
az intézményvezető munkáltatói jogainak e törvény szerinti korlátozását.”

35. § (1) Az Nkt. 62. § (8) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:
„(8) Az óvodapedagógusnak a kötött munkaidejét a gyermekekkel való közvetlen, a  teljes óvodai életet magában 
foglaló foglalkozásra kell fordítania, a  munkaidő fennmaradó részében, legfeljebb heti négy órában a  nevelést 
előkészítő, azzal összefüggő egyéb pedagógiai feladatok, a  nevelőtestület munkájában való részvétel, gyakornok 
szakmai segítése, továbbá eseti helyettesítés rendelhető el az óvodapedagógus számára.”
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 (2) Az Nkt. 62. §-a a következő (11a) bekezdéssel kiegészülve lép hatályba:
„(11a) Az  óvoda-, iskolapszichológus neveléssel-oktatással lekötött munkaideje – teljes munkaidőben történő 
foglalkoztatás esetében – heti huszonkettő óra. Az  óvoda-, iskolapszichológus a  neveléssel-oktatással lekötött 
munkaidőben végzi a  gyermekek, tanulók egyéni vagy csoportos szűrésével, vizsgálatával, konzultációval, 
tanácsadással (a  továbbiakban: közvetlen pszichológiai foglalkozás) kapcsolatos, továbbá a  gyermekekkel, 
tanulókkal, pedagógusokkal és szülőkkel való hatékony együttműködés kialakítását célzó feladatokat. Az  óvoda-, 
iskolapszichológus további heti tíz órában a  közvetlen pszichológiai foglalkozások szervezésével, előkészítésével 
kapcsolatos feladatokat látja el, részt vesz a  pedagógiai szakszolgálat óvoda-, iskolapszichológus koordinátora 
által szervezett szakmai feladatokban, szükség esetén előkészíti a  gyermek, tanuló szakellátásba történő 
irányítását, a  munkaidő fennmaradó részében pedig a  munkaköréhez szükséges információk feldolgozásával, 
az óvodai, iskolai dokumentáció elkészítésével kapcsolatos feladatokat, továbbá a szakmai fejlődéséhez szükséges 
tevékenységeket végez. A  közvetlen pszichológiai foglalkozás heti előírt időkerete indokolt esetben a  nevelési, 
tanítási év alatt az egyes hetek között átcsoportosítható. Részmunkaidős foglalkoztatás esetén a koordinátorral való 
kapcsolattartáson kívül a munkavégzés valamennyi időkerete arányosan csökken.”

36. §  Az Nkt. a következő 35/A. alcímmel és 63/A–63/L. §-sal egészül ki:
„35/A. A Nemzeti Pedagógus Kar
63/A.  § (1) A  Nemzeti Pedagógus Kar (a  továbbiakban: Kar) az  állami és önkormányzati fenntartású köznevelési 
intézményekben pedagógus-munkakörben közalkalmazottként foglalkoztatottak önkormányzattal rendelkező 
köztestülete.
(2) A  Kar tagja az  a  pedagógus, aki az  (1)  bekezdésben meghatározott köznevelési intézményben pedagógus-
munkakörben történő foglalkoztatásra szóló kinevezést kapott.
(3) A  Kar stratégiai partneri megállapodást köthet más fenntartó intézményeiben dolgozó pedagógusok hasonló 
feladatokat ellátó szervezeteivel.
(4) A Kar a feladatait országos szervei, továbbá a megyékben és a fővárosban működő területi szervei (a továbbiakban: 
területi szerv) útján látja el. Az  állami intézményfenntartó központ köteles a  Kar területi szervei működéséhez 
a  megyeközponti és fővárosi tankerület székhelyén működő köznevelési intézményben a  működéshez szükséges 
megfelelő hely biztosításáról gondoskodni.
(5) A Kar az e törvényben és a Kar alapszabályában (a továbbiakban: Alapszabály) meghatározott módon és feltételek 
szerint tagozatokat alakíthat, amelyek ellátják az Alapszabályban meghatározott vagy az Országos Küldöttgyűlés által 
átruházott feladatokat.
(6) A Kar az Országos Küldöttgyűlés által elfogadott Alapszabályát köteles az elfogadástól számított 30 napon belül 
az oktatásért felelős miniszternek tájékoztatásul megküldeni.
(7) A  Kar a  céljai megvalósulásának előmozdítása érdekében, kizárólag a  tevékenységéhez, továbbá a  tagjai által 
végzett szakmai tevékenységhez kapcsolódó, kiegészítő jellegű gazdasági tevékenységet végezhet. A Kar gazdasági 
társaságnak, egyesületnek nem lehet tagja, és ilyen társaságban nem szerezhet részesedést.
63/B. § (1) A Kar
a) külön jogszabályban meghatározottak szerint ellenőrzi a  4.  § 15.  pontjában meghatározott közösségi szolgálat 
szervezését, valamint működteti az ehhez kapcsolódó tanácsadó és információs rendszert,
b) véleményezési jogot gyakorol a köznevelést és pedagógusképzést érintő jogszabályok megalkotása és módosítása 
során,
c) a feladat- és hatáskörét érintő kérdésekben az adott kérdésben hatáskörrel és illetékességgel rendelkező állami szerv 
vezetőjéhez fordulhat, és javaslatot tehet, intézkedés megtételét kezdeményezheti, valamint az állami szerv vezetője 
által irányított szerv működésével, az általa kibocsátott jogszabállyal, közjogi szervezetszabályozó eszközzel és egyéb 
döntésével kapcsolatban véleményt nyilváníthat, kezdeményezheti annak megváltoztatását vagy visszavonását,
d) a köznevelési intézmény magasabb vezetői megbízásával kapcsolatos pályázati eljárás során – a pályázó kérésére – 
szakmai ajánlást adhat,
e) a feladat- és hatáskörét érintő bármely kérdésben javaslatot tehet az oktatásért felelős miniszternek,
f ) megalkotja Alapszabályát, valamint a Pedagógus Etikai Kódexét (a továbbiakban: Etikai Kódex),
g) az e törvényben, valamint az Alapszabályban és az Etikai Kódexben foglaltak szerint tagjával szemben etikai eljárást 
folytathat,
h) konferenciákat, szakmai napokat szervez az Alapszabályban meghatározott módon,
i) díjat alapíthat,
j) tagjai számára jóléti és egyéb, az Alapszabályban meghatározott kedvezményes szolgáltatásokat nyújthat.
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(2) A  Kar szakmai érdek-képviseleti tevékenysége során a  reprezentatív szakszervezetekkel együttműködik, és 
tiszteletben tartja a  szakszervezeteknek a  Munka Törvénykönyve és a  közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény 
által biztosított jogait.
63/C. § (1) A Kar szervezete képviseleti és ügyintéző testületekből, valamint tisztségviselőkből és ügyintéző szervből 
áll. A  Kar képviseleti és ügyintéző testületeinek tagjai, valamint tisztségviselői és ügyintézői kizárólag a  Kar tagjai 
lehetnek. A Kar tagjának az ügyintéző vagy képviseleti szervben való tevékenysége a tag számára nem eredményezhet 
a közalkalmazotti jogviszony tekintetében hátrányt.
(2) A Kar legfőbb képviseleti szerve az Országos Küldöttgyűlés, amelyet a területi szervek küldöttei alkotnak. Területi 
szervenként három küldött delegálható, akiket a Területi Küldöttgyűlés választ meg.
(3) Az  Országos Küldöttgyűlést szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal össze kell hívni. Az  Országos 
Küldöttgyűlés kötelező összehívásának más eseteit, továbbá a működés rendjét az Alapszabály állapítja meg.
(4) Az Országos Küldöttgyűlés határozatképes, ha a küldöttek több mint fele jelen van. Határozatképtelenség esetén 
változatlan napirenddel, legalább három nap elteltével újabb ülést kell tartani, amely a  megjelentek számától 
függetlenül határozatképes.
(5) Az  Országos Küldöttgyűlés határozatait a  szavazásra jogosult jelenlévők többségének egyetértő szavazatával 
hozza. Az Alapszabály és az Etikai Kódex elfogadásához és módosításához, a tisztségviselők visszahívásához, továbbá 
az Alapszabályban meghatározott esetben a döntéshez a szavazásra jogosult jelenlévők kétharmadának egyetértő 
szavazata szükséges.
(6) Az Országos Küldöttgyűlés ülésein tanácskozási joggal részt vehetnek:
a) a Kar Országos Elnökségének (a továbbiakban: Elnökség) tagjai,
b) a Kar Országos Etikai Bizottságának tagjai,
c) a Kar Országos Felügyelő Bizottságának (a továbbiakban: Felügyelő Bizottság) tagjai,
d) az oktatásért felelős miniszter vagy képviselője,
e) a főtitkár,
f ) a 63/A. § (3) bekezdésében foglalt stratégiai partneri megállapodást kötött más szervezetek egy-egy képviselője.
63/D. § (1) Az Országos Küldöttgyűlés kizárólagos hatásköre:
a) a tisztségviselők, az  elnök, az  alelnök, az  Elnökség tagjainak, az  Országos Etikai Bizottság, valamint a  Felügyelő 
Bizottság tagjainak és elnökének megválasztása és visszahívása,
b) az Alapszabály és az Etikai Kódex elfogadása és módosítása,
c) a Kar éves költségvetésének elfogadása és beszámolójának jóváhagyása,
d) az Elnökség, valamint a Felügyelő Bizottság éves beszámolójának elfogadása,
e) a tisztségviselőkkel szembeni összeférhetetlenség kimondása,
f ) a közösségi szolgálattal kapcsolatos tanácsadási és ellenőrzési tevékenység szabályozása,
g) az Alapszabályban meghatározott egyéb kizárólagos feladatok gyakorlása.
(2) Az Országos Küldöttgyűlés feladat- és hatásköreinek gyakorlását – ha e törvény vagy az Alapszabály másként nem 
rendelkezik – átruházhatja a Kar országos és területi szerveire, tisztségviselőire.
63/E. § (1) A Kar legfőbb ügyintéző testülete az Elnökség.
(2) Az Elnökség tagjai:
a) az elnök,
b) az elnökhelyettes,
c) az Alapszabályban meghatározottak szerint további minimum hét, maximum kilenc elnökségi tag.
(3) Az Elnökség ülésén részt vesz a főtitkár, továbbá tanácskozási joggal részt vehet az Országos Etikai Bizottság és 
a Felügyelő Bizottság elnöke. Az Alapszabály további meghívottakról rendelkezhet.
(4) A tisztségviselőket az Országos Küldöttgyűlés választja titkos szavazással, ötéves időtartamra. Azonos tisztségre 
a  Kar tagja legfeljebb két egymást követő alkalommal, illetve két teljes ciklusra választható meg. Amennyiben 
az Elnökség tagjának megbízatása időközben megszűnik, helyére az Országos Küldöttgyűlés – az ötéves időtartamból 
hátralévő időre – új tagot választ.
(5) Az Elnökség tagjának megbízatása megszűnik:
a) a megbízási idő lejártával,
b) az Országos Küldöttgyűlésnek címzett írásbeli lemondásával,
c) a kari tagság megszűnésével,
d) a halálával,
e) az összeférhetetlenség kimondásával,
f ) amennyiben megbízatását öt hónapnál hosszabb ideig nem tudja ellátni,
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g) az e törvényben vagy az Alapszabályban meghatározott más okból.
(6) Az elnök a Kar képviseletét önállóan gyakorolja, jogkörét az Alapszabályban meghatározott módon átruházhatja.
(7) Az  Elnökség és tagjainak feladat- és hatáskörét, annak átruházási módját, működésük rendjét és választásuk 
részletes szabályait az Alapszabály határozza meg.
(8) Az  Elnökség szükség szerint, de legalább kéthavonta egy, évente hat alkalommal ülésezik. Az  Alapszabály 
rendelkezhet az Elnökség gyakoribb összehívásáról, valamint meghatározhatja az Elnökség kötelező összehívásának 
további eseteit is.
(9) Az Elnökség szükség szerint, de legalább minden elnökségi ülést követő két héten belül tájékoztatja a  területi 
szervek választott küldötteit tevékenységéről.
(10) Az Elnökség és a Felügyelő Bizottság tagjai a munkájukért tiszteletdíjban részesülnek. Az Országos Etikai Bizottság 
és a  Területi Etikai Bizottságok tagjainak eseti jelleggel felmerült, igazolt költségeit a  Kar megtéríti. A  tiszteletdíj 
mértékéről és a költségek elismerésének módjáról az Alapszabály rendelkezik.
63/F. § (1) Az Országos Etikai Bizottság és a Felügyelő Bizottság tagjait és elnökét az Országos Küldöttgyűlés választja 
titkos szavazással, ötéves időtartamra. Az Országos Etikai Bizottság és a Felügyelő Bizottság feladat- és hatáskörét, 
annak átruházási módját, működésük rendjét és választásuk részletes szabályait, a  tagok számát az  Alapszabály 
határozza meg.
(2) Az országos képviseleti és ügyintéző szervek, valamint azok tisztségviselői tevékenységének segítésére, valamint 
a különböző kamarai feladatok összehangolására Központi Iroda működik az Elnökség irányításával.
(3) A Központi Iroda vezetését pályázat útján kiválasztott főtitkár látja el. A pályázatokról az Elnökség dönt, a főtitkár 
felett a munkáltatói jogokat az elnök gyakorolja.
(4) Főtitkár közigazgatási alapvizsgával vagy azzal egyenértékűnek elismert képesítéssel rendelkező személy lehet. 
Ettől eltérően főtitkári feladatokkal olyan felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkező személy is megbízható, aki 
vállalja, hogy a munkaszerződés aláírásától számított egy éven belül leteszi a közigazgatási alapvizsgát vagy megszerzi 
a közigazgatási alapvizsga alóli mentesítést.
(5) A Központi Iroda munkaviszonyban foglalkoztatott munkavállalói felett a munkáltatói jogokat a főtitkár gyakorolja. 
A Központi Iroda és a főtitkár feladat- és hatáskörét, működésük rendjét az Alapszabály határozza meg.
(6) A Kar az e törvényben, illetve az Alapszabályban meghatározott feladatok érvényesítése érdekében és feltételek 
teljesülése esetén szakmai tagozatokat működtet.
(7) A Kar szakmai tagozatai:
1. óvodai,
2. magyar nyelv és irodalom,
3. nemzetiségi,
4. idegen nyelvek,
5. matematika,
6. ember és társadalom,
7. ember és természet,
8. földünk, környezetünk,
9. művészetek,
10. informatika,
11. életvitel és gyakorlati ismeretek,
12. testnevelés és sport,
13. kollégiumi,
14. szakképzési,
15. fejlesztő- és gyógypedagógusi,
16. intézményvezetői.
(8) Az Alapszabály további szakmai tagozatok létrehozataláról rendelkezhet.
(9) A (7) bekezdés 2–12. pontjaiban meghatározott tagozatokon belül tanári és tanítói altagozatok jöhetnek létre.
(10) A  Kar jogszabályokban, valamint az  e  törvényben meghatározott módon feladatok érvényesítése érdekében 
szakmai döntés-előkészítő, véleményező, javaslattevő országos szakértői bizottságot hozhat létre, melynek feladatait, 
működési feltételeit az Alapszabály határozza meg.
(11) A Kar országos szervei és tisztségviselői által ellátott további feladatokat az Alapszabály határozza meg.
63/G.  § (1) A  Kar működésének országos szintű megszervezése céljából területi szinten a  Területi Küldöttgyűlés 
által megválasztott Területi Elnökséget és Területi Etikai Bizottságot kell alakítani. A  Területi Elnökség elnökből, 
alelnökből és az Alapszabályban meghatározottak szerinti további elnökségi tagokból áll. A Területi Elnökség, annak 
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tagjai, valamint a Területi Etikai Bizottság feladat- és hatáskörét és annak átruházási módját, működésük rendjét, 
a megbízatás megszűnésének eseteit az Alapszabály határozza meg.
(2) A Kar tisztségviselője, az ügyintéző testületek tagja nem lehet:
a) párt tisztségviselője,
b) bármely országos kamara tagja,
c) bármely pedagógus szakmai és érdek-képviseleti szervezet tisztségviselője.
(3) Az  Országos és a  Területi Elnökség, a  Felügyelő Bizottság, az  Országos és Területi Etikai Bizottság tagjai nem 
lehetnek egyidejűleg a Kar Területi Küldöttgyűlése vagy az Országos Küldöttgyűlés által választott más testületnek 
tagjai és egymás közeli hozzátartozói.
(4) A  (2) és (3)  bekezdésben megjelölt összeférhetetlenségi okot a  Kar tagja a  megválasztásakor vagy az  ok 
bekövetkezésétől számított tizenöt napon belül köteles bejelenteni, és azt a megválasztásától, illetve a bejelentésétől 
számított tizenöt napon belül megszüntetni. A  megszüntetésről az  érintett a  választására jogosult testületet 
haladéktalanul tájékoztatja. Amennyiben a Kar tagja az összeférhetetlenséget nem szünteti meg, az ellátott tisztség, 
az ügyintéző testületi tagság a határidő eredménytelen elteltével megszűnik.
(5) Az Alapszabály az összeférhetetlenség más eseteit is megállapíthatja.
63/H. § (1) A Kar működését az alábbiakban foglalt bevételek biztosítják:
a) az oktatásért felelős minisztérium fejezetéből származó támogatás,
b) az alapítványi és egyéb támogatások,
c) a szolgáltatási, valamint a kamara célkitűzéseivel összhangban álló gazdasági-vállalkozási tevékenységből származó 
bevételek,
d) a pályázat útján elnyert bevételek,
e) a nemzetközi vagy hazai együttműködésből származó bevételek,
f ) az egyéb bevételek.
(2) A bevételekkel kapcsolatos részletes szabályokat az Alapszabály tartalmazza.
63/I. § (1) A Karban betöltött tagság megszűnik a tag pedagógus-munkakörre létesített közalkalmazotti jogviszonya 
megszűnésével.
(2) A Karban betöltött tagság nem zár ki más kamarai jogviszonyt.
(3) A Kar tagjának joga, hogy
a) közvetlenül, illetve az  Alapszabály rendelkezései szerint küldöttek útján részt vegyen a  Kar tisztségviselőinek, 
testületeinek megválasztásában,
b) jelölhető és választható legyen a Kar tisztségviselőjének vagy a Kar küldöttjének,
c) részt vegyen a Kar rendezvényein, valamint a tagozatok munkájában,
d) igénybe vegye a Kar e törvényben, illetve az Alapszabályban rögzített térítésmentes, illetve egyéb szolgáltatásait,
e) etikai eljárás lefolytatását kezdeményezze.
(4) A Kar tagjának kötelessége, hogy megtartsa a Kar működésére vonatkozó, e törvényben, az Alapszabályban és 
az Etikai Kódexben rögzített szabályokat.
63/J. § (1) Aki az Etikai Kódex, valamint az Alapszabály rendelkezéseit megszegi, etikai vétséget követ el. Etikai vétség 
gyanúja esetén a Kar tagja ellen a Kar eljárást folytat le a (2)–(14) bekezdés szerint. Nem kell az eljárást megindítani, ha 
a Területi Etikai Bizottság megállapítja, hogy a bejelentés megalapozatlan.
(2) Első fokon a Területi Etikai Bizottság jár el, amely az Alapszabályban meghatározott számú tagból, de legalább 
három főből álló testületként működik, és döntéseit a jelen lévő tagok többségének egyetértésével hozza.
(3) Az  etikai eljárást az  etikai vétség gyanújáról való tudomásszerzés esetén hivatalból kell megindítani. Az  etikai 
eljárás megindításáról az eljárás megindításával egyidejűleg írásban értesíteni kell az eljárás alá vont tagot, valamint 
– ha az eljárás panaszbejelentés alapján indult – a panaszost is. Az etikai eljárás csak az eljárás alá vont pedagógus 
kérésére vagy egyetértésével lehet nyilvános.
(4) Nem indítható meg az etikai eljárás, ha a cselekménynek a Területi Etikai Bizottság tudomására jutásától számított 
hat hónap vagy a cselekmény elkövetése óta egy év eltelt.
(5) Ha az etikai vétségnek is minősülő ügyben büntető- vagy szabálysértési eljárás indult, az eljárás jogerős befejezésétől 
számított három hónapon belül az etikai eljárás akkor is megindítható, ha a (4) bekezdésben meghatározott határidő 
eltelt. A három hónapos határidőt a Területi Etikai Bizottságnak a jogerős határozatról való tudomásszerzésétől kell 
számítani.
(6) Az  etikai eljárást a  (4)  bekezdésben meghatározott időpont bekövetkezésén túl is meg kell indítani, ha annak 
lefolytatását a tag maga ellen kéri.
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(7) Amennyiben az etikai vétség gyanúját megalapozó bejelentés kivizsgálásához olyan adatokra, információkra van 
szükség, amelyek kizárólag a munkáltató számára hozzáférhetőek, a Területi Etikai Bizottság kérésére a munkáltató 
köteles ezeket rendelkezésre bocsátani.
(8) Amennyiben olyan tag ellen indul etikai eljárás, aki a Karban tisztséget tölt be, az etikai eljárás megindításával 
egyidejűleg e tisztségének gyakorlása alól fel kell függeszteni az érdemi döntés meghozataláig.
(9) Az  etikai eljárásra – e  törvény eltérő rendelkezése hiányában – a  közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás 
általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény III., IV. és VII. Fejezeteinek rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni 
azzal, hogy az eljárás során legalább egy tárgyalás tartása és az eljárás alá vont tag meghallgatása kötelező.
(10) Az  etikai vétséget elkövető taggal szemben az  etikai eljárást lefolytató testület a  következő intézkedéseket 
hozhatja:
a) figyelmeztetés,
b) a Kar által biztosított kedvezmény, juttatás, jogosultság korlátozása, megvonása,
c) a Karban betöltött tisztségtől való megfosztás.
(11) A (10) bekezdés b) és c) pontjában meghatározott intézkedések időbeli hatálya legfeljebb öt év lehet.
(12) A Területi Etikai Bizottság határozatával szemben a fellebbezést az Országos Etikai Bizottsághoz kell benyújtani, 
az elsőfokú határozat kézhezvételét követő tizenöt napon belül. A fellebbezés alapján az Országos Etikai Bizottság 
folytatja le a másodfokú eljárást. Az Országos Etikai Bizottság döntése ellen a határozat kézhezvételét követő tizenöt 
napon belül a munkahely székhelye szerint illetékes bírósághoz lehet fordulni.
(13) A másodfokú eljárás lefolytatására az elsőfokú eljárásra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.
(14) Az  etikai eljárás eredményéről az  eljárás jogerős befejezését követően a Területi Etikai Bizottság a  határozat 
megküldésével tájékoztatja a  munkáltatót. Ha a  közalkalmazott bírósághoz fordult, a  határozatot a  munkáltató 
részére a bírósági eljárás jogerős befejezését követően lehet megküldeni.
(15) A választott szakszervezeti tisztséget betöltő közalkalmazottal szembeni etikai eljárás megindításakor a közvetlen 
felsőbb szakszervezeti szervet tájékoztatni kell.
63/K. § (1) A Kar felett az oktatásért felelős miniszter törvényességi ellenőrzést gyakorol. A törvényességi ellenőrzés 
nem terjed ki az olyan ügyekre, amelyekben munkaügyi vitának vagy egyébként bírósági vagy közigazgatási hatósági 
eljárásnak van helye.
(2) Az oktatásért felelős miniszter ellenőrzi, hogy a Kar
a) Alapszabálya és más szabályzatai vagy azok módosításai megfelelnek-e e törvény és más jogszabályok előírásainak;
b) működése, határozatai nem sértik-e a jogszabályokat, az Alapszabályt vagy az egyéb szabályzatokat.
(3) Az  oktatásért felelős miniszter a  Kar működésének törvényessége és az  Alapszabálynak megfelelő működés 
biztosítása érdekében felhívja a Kart a törvényes működés helyreállítására vagy egyéb intézkedés megtételére, illetve 
a (4) bekezdés szerinti döntést hoz. Amennyiben a Kar a törvényességi felügyeleti jogkörben hozott miniszteri döntést 
sérelmesnek tartja, a közléstől számított harmincnapos jogvesztő határidőn belül bírósághoz fordulhat, kérve annak 
megállapítását, hogy a döntés sérti a Kar e törvényben biztosított önállóságát. A bíróság nemperes eljárásban, soron 
kívül határoz. A bíróság az oktatásért felelős miniszter döntését megváltoztathatja. Az eljárásra a Fővárosi Törvényszék 
az illetékes.
(4) Az oktatásért felelős miniszter
a) megsemmisíti a Kar törvénysértő határozatát, és szükség szerint új határozat meghozatalát rendeli el,
b) a  működés törvényességének helyreállítása érdekében összehívja az  Országos Küldöttgyűlést és a  Területi 
Küldöttgyűlést,
c) ismételt vagy súlyos törvénysértés esetén a Kar egyes szerveinek működését felfüggeszti.
63/L.  § (1) A  63/A.  § (1)  bekezdésében meghatározott intézményfenntartók a  jogviszony keletkezésétől számított 
harminc napon belül kötelesek a  kinevezés tényéről, a  Kar adat-nyilvántartási körébe tartozó adatokról és azok 
változásáról értesítést küldeni a Kar intézményének székhelye szerint illetékes területi szervéhez.
(2) Az Országos szakértői és vizsgaelnöki névjegyzék, valamint a szaktanácsadói névjegyzék vezetéséért felelős szerv 
köteles a névjegyzékről és annak módosulásáról értesítést küldeni a Karnak.
(3) A Kar a tagjainak az alábbi adatait tartja nyilván:
a) családi és utóneve (születési családi és utóneve), neme,
b) születési helye, ideje,
c) anyja születési családi és utóneve,
d) lakcíme, tartózkodási helye,
e) munkahely megnevezése, OM azonosítója, a  munkahely címe, telefonszáma, a  jogviszony kezdetének és 
megszűnésének időpontja,



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2013. évi 116. szám 63693

f ) munkakör megnevezése,
g) szakértői, szaktanácsadói vagy érettségi vizsgaelnöki jegyzéken való szereplés ténye,
h) pedagógus előmeneteli rendszerben elfoglalt „Gyakornok”, „Pedagógus I.”, „Pedagógus II”, „Mesterpedagógus” vagy 
„Kutatótanár” státusza,
i) idegennyelv-ismerete,
j) oktatási azonosító száma,
k) legmagasabb iskolai végzettsége (több végzettség esetén valamennyi), szakképzettsége, iskolarendszeren kívüli 
oktatás keretében szerzett szakképesítése,
l) határozott idejű jogviszony esetén a határozott idő lejártának feltüntetése.
(4) A Központi Iroda a tagnyilvántartási adatok körében az e törvényben meghatározott feladatainak ellátása céljából 
kezeli a (3) bekezdésben foglalt, valamint a tagsági viszonyból eredő jogokkal és kötelezettségekkel összefüggésben 
keletkezett adatokat. A kezelt adatokat a tagsági viszony megszűnését követő öt év elteltével törölni kell.
(5) A Kar tagja olyan tényt, információt, megoldást vagy adatot, amelyet a Kar érdekei, illetve működése, valamint 
a közszolgálat érdekei, illetve működése védelmében kifejezetten bizalmasan vagy minősített adatként való kezelésre 
történő utalással hozott a  tudomására, semmilyen módon nem hozhatja nyilvánosságra, és azt az  e  törvényben 
meghatározott célok elérésén kívüli tevékenységében semmilyen módon nem használhatja fel.
(6) A Kar tagja a tevékenysége során tudomására jutott információkat csak a Kar jogos érdekeinek, működésének, 
a  közszolgálat érdekeinek, működésének veszélyeztetése, valamint a  személyhez fűződő jogok megsértése nélkül 
hozhatja nyilvánosságra.”

37. §  Az Nkt. 64. § (5) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:
„(5) A  pedagógus-munkakörben foglalkoztatott – a  Gyakornok fokozatba tartozó pedagógus kivételével – 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény szerint közalkalmazotti jogviszonyban töltött idő alapján háromévenként 
eggyel magasabb fizetési kategóriába lép. A pedagógust a tárgyév első napján kell a magasabb fizetési kategóriába 
besorolni. A magasabb fizetési kategória elérésével a hároméves várakozási idő újra kezdődik.”

38. §  Az Nkt. 65. § (2) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:
„(2) Az illetményalap a mindenkori minimálbér
a) középfokú végzettség esetén százhúsz,
b) alapfokozat esetén száznyolcvan,
c) mesterfokozat esetén kétszáz
százaléka.”

 (2) A Nkt. 65. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:
„(9) A 64–65. §-ban foglaltakat alkalmazni kell
a) a pedagógiai-szakmai szolgáltatatást nyújtó intézményben pedagógiai szakértő, pedagógiai előadó munkakörben,
b) a  nevelési-oktatási intézményben nevelő- és oktatómunkát közvetlenül segítő munkakörben pedagógus 
szakképzettséggel rendelkező,
c) a  gyermekek védelméről és a  gyámügyi igazgatásról szóló törvény hatálya alá tartozó intézményben 
pedagógus-munkakörben
foglalkoztatott tekintetében is.”

39. §  Az Nkt. 94. § (4) bekezdése a következő s) ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy)
„s) – az  óvoda kivételével – a  nevelési-oktatási intézményekben alkalmazott vezetők körét és kötelező létszámát, 
a nevelő- és oktatómunkát közvetlenül segítő alkalmazottak körét és finanszírozott létszámát”
(rendeletben állapítsa meg.)

40. §  Az Nkt. 97. § (20) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(20) A  nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben foglalkoztatott, aki 2013. szeptember 1-jén már 
legalább 2 éves szakmai gyakorlattal rendelkezik, első minősítéséig a Pedagógus I. fokozatba és a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló törvény alapján közalkalmazotti jogviszonyban töltött idő szerinti kategóriába, aki két évnél 
kevesebb szakmai gyakorlattal rendelkezik, Gyakornok fokozatba kerül besorolásra. A  pedagógiai szakszolgálat 
keretében pedagógus-munkakörben foglalkoztatott, továbbá a 65. § (9) bekezdésében meghatározott alkalmazott, 
aki 2015. szeptember 1-jén már legalább 2 éves szakmai gyakorlattal rendelkezik 2015. szeptember 1-től első 
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minősítéséig a  Pedagógus I. fokozatba és a  közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény alapján közalkalmazotti 
jogviszonyban töltött idő szerinti kategóriába, aki két évnél kevesebb szakmai gyakorlattal rendelkezik, Gyakornok 
fokozatba kerül besorolásra, azzal az eltéréssel, hogy a besorolás szerinti fokozat megnevezése igazodik a munkakör 
megnevezéséhez.”

41. §  Az Nkt. a következő 99/B. §-sal egészül ki:
„99/B.  § (1) A  Kar Területi Küldöttgyűlése tagjainak megválasztásával, az  Országos Küldöttgyűlés alakuló ülésének 
előkészítésével és lebonyolításával, továbbá a Kar tisztségviselőinek és bizottságainak megválasztásával összefüggő 
feladatok ellátására háromtagú Előkészítő Bizottság alakul, amelynek tagjait és elnökét az oktatásért felelős miniszter 
jelöli ki.
(2) 2014. április 30-ig a Kar Országos Küldöttgyűlése alakuló ülést tart, amelynek összehívásáról az oktatásért felelős 
miniszter gondoskodik. Az  Országos Küldöttgyűlés alakuló ülésén dönt a  Kar Alapszabályának elfogadásáról, 
megválasztja a Kar képviseleti és ügyintéző szerveit.
(3) A Kar területi szervei tisztségviselőinek és bizottságainak megválasztását az Országos Küldöttgyűlés alakuló ülését 
követő három hónapon belül kell megtartani.
(4) Az  Előkészítő Bizottság az  alakuló ülését 2013. szeptember 30-ig tartja meg. Az  Előkészítő Bizottság ügyrend 
alapján működik.
(5) Az Előkészítő Bizottság az Országos Küldöttgyűlés megalakulásáig működik.
(6) Az Előkészítő Bizottság feladatai:
a) elkészíti az Ideiglenes Választási Szabályzatot,
b) az  Ideiglenes Választási Szabályzat szerint előkészíti és lebonyolítja az  Országos Küldöttgyűlés tagjainak 
megválasztását,
c) javaslatot tesz az Alapszabályra.
(7) Az Előkészítő Bizottság által elkészített Ideiglenes Választási Szabályzat a Területi Küldöttgyűlés tisztségviselőinek 
és bizottságainak megválasztását követő 60. napon hatályát veszti.
(8) A Kar megalakulásával kapcsolatos költségeket az Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezeti kezelésű előirányzata 
tartalmazza.
(9) A 2013. szeptember 1-jén állami, önkormányzati fenntartású köznevelési intézményben pedagógus-munkakörben 
közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott a  Kar tagjává válik. A  munkáltató a  pedagógus-munkakörben 
közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott alkalmazottairól 2013. november 30-ig értesítést küld az  Előkészítő 
Bizottságnak.
(10) A  Kar 2014-ben megválasztott tisztségviselőinek megbízatása két évre szól, és további két teljes ciklusra 
megválaszthatók.”

42. § (1) Az Nkt. 19. § (3) bekezdés c) pontjában a „gazdálkodó szervezet” szövegrész helyébe a „gazdasági társaság” szöveg lép.
 (2) Az Nkt. 64. § (1) és (2) bekezdésében a „nevelési-oktatási intézmény” szövegrész helyébe a „köznevelési intézmény” 

szöveg lép.

43. § (1) Az Nkt. 1. melléklete az 1. melléklet szerinti szöveggel lép hatályba.
 (2) Az Nkt. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

11. A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény módosítása

44. §  A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV.  törvény (a továbbiakban: Nftv.) 4. § (1) bekezdés c) pontja helyébe 
a következő rendelkezés lép:
(Felsőoktatási intézményt önállóan vagy más jogosulttal együttesen)
„c) a Magyarország területén székhellyel rendelkező gazdasági társaság,”
(alapíthat.)

45. §  Az Nftv. 10. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A  miniszter az  (1)–(3)  bekezdésben meghatározott szervezetek, szervezeti egységek működését – a  Kormány 
rendeletében meghatározottak alapján – támogatásban részesítheti.”
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46. § (1) Az Nftv. 13. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A rektor az  (1) és (2) bekezdésben meghatározott jogkörét esetenként vagy az ügyek meghatározott körében 
helyettesére vagy az  intézmény más, magasabb vezető vagy vezető beosztású alkalmazottjára átruházhatja. 
Az átruházott hatáskör gyakorlója a hatáskört nem adhatja tovább.”

 (2) Az Nftv. 13. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Rektori megbízást az  kaphat, aki felsőoktatási intézményben szerzett vezetési, szervezési ismeretekkel, 
gyakorlattal és legalább egy „C” típusú középfokú államilag elismert, – középfokú (B2 szintű) általános nyelvi, 
komplex – vagy azzal egyenértékű nyelvvizsgával rendelkezik, továbbá a  felsőoktatási intézménnyel teljes 
munkaidőre szóló munkaviszonyban vagy közalkalmazotti jogviszonyban áll, illetve akivel ilyen jogviszonyt 
létesítenek. A rektori megbízáshoz egyetem esetén egyetemi tanári, főiskola esetén egyetemi tanári, főiskolai tanári, 
egyetemi docensi, tudományos tanácsadói vagy kutatóprofesszori munkakörben történő alkalmazás szükséges.”

47. §  Az Nftv. 15. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Felsőoktatási szakképzésben felsőfokú szakképzettség szerezhető, amelyet oklevél tanúsít. A  felsőoktatási 
szakképzésre tekintettel kiállított oklevél önálló végzettségi szintet nem tanúsít. A  felsőoktatási szakképzésben 
legalább százhúsz kreditet kell, és legfeljebb százötven kreditet lehet megszerezni. A  képzési és kimeneti 
követelmény tartalmazza a  felsőoktatási szakképzés képzési területi besorolását, valamint a  felsőoktatási 
szakképzésben szerzett krediteknek az azonos képzési területhez tartozó alapképzési szakokba való beszámítását. 
A  beszámítható kreditek száma legalább harminc, legfeljebb kilencven lehet. A  képzési idő legalább négy félév, 
kivéve, ha az európai uniós jog valamely képzés tekintetében ennél hosszabb időt állapít meg.”

48. §  Az Nftv. 18. § (1) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:
(A felsőoktatási intézmény)
„g) a 15. és 16. § szerint végzettek pályakövetése céljából”
(nélkülözhetetlenül szükséges személyes és különleges adatokat tartja nyilván.)

49. §  Az Nftv. 19. § (4) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép, valamint a következő d) ponttal egészül ki:
(A felsőoktatási információs rendszer működéséért felelős szerv)
„c) a felsőoktatási felvételi eljárásra jelentkezőknek, a hallgatóknak hallgatói azonosítót,
d) a hallgatóknak kérelemre diákigazolványt”
(ad ki.)

50. §  Az Nftv. 24. § (6) bekezdése a következő d) és e) ponttal egészül ki:
(A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény)
„d) 69.  §-ában foglaltaktól kormányrendelet a  magasabb vezető vezetői illetménypótlékának számítási alapja 
tekintetében eltérhet,
e) 70. § (2) bekezdésétől kormányrendelet eltérhet.”

51. §  Az Nftv. 25. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Azt a tényt, hogy a (4) bekezdésben meghatározott kizáró ok nem áll fenn,
a) a megbízási jogviszony létrejötte előtt a megbízási jogviszonyt megbízottként létesíteni kívánó személy a rektor 
részére,
b) a megbízási jogviszony fennállása alatt a megbízott a rektornak – a mulasztás jogkövetkezményeit tartalmazó – 
írásbeli felhívására, a felhívástól számított tizenöt munkanapon belül, ha e határidőn belül a megbízott személyen 
kívül álló ok miatt nem lehetséges, az ok megszűnését követően
haladéktalanul igazolja.”

52. §  Az Nftv. 28. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Az  egyetemi tanári munkakörben történő alkalmazás feltétele, hogy az  érintett rendelkezzék doktori 
fokozattal, amennyiben magyar állampolgár, habilitációval vagy azzal egyenértékű nemzetközi felsőoktatási 
oktatói gyakorlattal, továbbá az adott tudomány vagy művészeti terület olyan nemzetközileg elismert képviselője 
legyen, aki kiemelkedő tudományos kutatói, illetve művészi munkásságot fejt ki. Az  oktatásban, kutatásban, 
kutatásszervezésben szerzett tapasztalatai alapján alkalmas a  hallgatók, a  doktori képzésben részt vevők, 
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a  tanársegédek tanulmányi, tudományos, illetve művészi munkájának vezetésére, idegen nyelven publikál, 
szemináriumot, előadást tart. Az egyetemi tanár jogosult a professzori cím használatára.”

53. § (1) Az Nftv. 37. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az  (1)–(2)  bekezdésben meghatározott vezetői megbízások határozott időre – három-öt évre – adhatók és 
az  (1)  bekezdés a) és c)–d)  pontjában felsorolt megbízások egy, az  (1)  bekezdés b)  pontjában felsorolt megbízás 
kettő, az  (1)  bekezdés e)–f )  pontjában, továbbá a  (2)  bekezdésben felsorolt megbízások több alkalommal 
meghosszabbíthatók. Az (1)–(2) bekezdésben meghatározott vezetői megbízásokra nyilvános pályázatot kell kiírni.”

 (2) Az Nftv. 37. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:
„(9) A  magasabb vezető a  vezetői tevékenységének keretében gondatlanul okozott károkért teljes mértékben 
felel. A  magasabb vezető a  vezetői tevékenység keretében szándékosan okozott kárért, illetve a  nem vezetői 
tevékenysége keretében okozott kárért az  általános felelősségi szabályok szerint felel azzal az  eltéréssel, hogy 
a nem vezetői tevékenység során okozott gondatlan károkozás esetén a felelősség mértéke a vezető tizenkét havi 
átlagkeresetéig terjedhet.”

54. §  Az Nftv. 41. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Kormány
a) hátrányos helyzetű hallgatói csoport,
b) gyermekük gondozása céljából fizetés nélküli szabadságon lévők, terhességi-gyermekágyi segélyben, 
gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban vagy gyermekgondozási díjban részesülők,
c) fogyatékossággal élő jelentkezők csoportjához tartozók,
d) nemzetiséghez tartozó jelentkezők csoportjához tartozók
esélyegyenlőségét az  a)–d)  pontban meghatározott hallgatói csoportok tekintetében a  felsőoktatási felvételi 
eljárás, illetve a felsőoktatási tanulmányai, a d) pontban meghatározott csoport tekintetében a magyar állami (rész)
ösztöndíjjal támogatott hallgatói létszám meghatározása során biztosítja.”

55. §  Az Nftv. 46. § (4) bekezdése a következő mondattal egészül ki:
„A határozatot a miniszter által vezetett minisztérium hivatalos lapjában közzé kell tenni.”

56. §  Az Nftv. 49. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A  kreditátviteli bizottság az  előzetesen nem formális, informális tanulás során megszerzett tudást, 
munkatapasztalatot – az  e  törvényben, valamint kormányrendeletben meghatározottak szerint – tanulmányi 
követelmény teljesítéseként elismerheti.”

57. §  Az Nftv. 51. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Az oklevél Magyarország címerével ellátott közokirat, amely tartalmazza a kiállító felsőoktatási intézmény nevét, 
intézményi azonosító számát, az oklevél sorszámát, az oklevél tulajdonosának nevét, születési nevét, születésének 
helyét és idejét, a  végzettségi szint, illetve az  odaítélt fokozat és a  szak, szakképzettség megnevezését, a  kiállítás 
helyét, évét, hónapját és napját, az oklevél által tanúsított végzettségnek, szakképzettségnek a Magyar Képesítési 
Keretrendszer, az Európai Képesítési Keretrendszer szerinti besorolását, valamint a képzésnek a képzési és kimeneti 
követelmény szerinti időtartamát. Tartalmaznia kell továbbá a  felsőoktatási intézmény vezetőjének – illetőleg 
a  tanulmányi és vizsgaszabályzatban meghatározott vezetőnek – eredeti aláírását, a  felsőoktatási intézmény 
bélyegzőjének lenyomatát.”

58. §  Az Nftv. 56. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Ha a  hallgató a  tanulmányi kötelezettségeinek teljesítésével összefüggésben a  felsőoktatási intézménynek, 
illetve a  gyakorlati képzés szervezőjének jogellenesen kárt okoz – az  e  törvényben meghatározott eltéréssel – 
a Polgári Törvénykönyv (a továbbiakban: Ptk.) szabályai szerint kell helytállnia.”

59. §  Az Nftv. 59. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Amennyiben a  hallgatói jogviszony keretében a  hallgató ugyanazon intézményben több szakon folytat 
tanulmányokat, e  §-ban foglaltakat azzal az  eltéréssel kell alkalmazni, hogy a  hallgatói jogviszony megszűnése 
helyett az adott szakon való tanulmányok nem folytathatók.”
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60. § (1) Az Nftv. 67. § (3) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:
(Az oktatási hivatal jár el)
„g) felsőoktatási szakkollégiumok nyilvántartásba vételével”
(kapcsolatos ügyekben.)

 (2) Az Nftv. 67. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, valamint a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A (3) bekezdés a) és e) pontjában meghatározott eljárásokban, valamint az alap- és mesterképzés, felsőoktatási 
szakképzés indítása esetén a (3) bekezdés c) pontja szerinti eljárásban az oktatási hivatal köteles beszerezni a MAB 
szakvéleményét. Az  oktatási hivatal a  (3)  bekezdés e)  pontjában meghatározott eljárásban megfogalmazott MAB 
szakértői véleményhez kötve van. Az  oktatási hivatal döntésével szemben előterjesztett fellebbezést a  miniszter 
bírálja el.
(4a) A MAB a szakértői véleményét a (3) bekezdés a) pontjában és a 8. § (2) bekezdésében szabályozott eljárásokban 
a  felsőoktatási minőségbiztosítás európai sztenderdjeinek (Standards and Guidelines in the European Higher 
Education Area, a továbbiakban: ESG) figyelembe vételével hozza meg. Az oktatási hivatal határozatában ismertetni 
kell a MAB ESG-nek való megfelelésről hozott szakértői megállapítását.”

61. §  Az Nftv. 70. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  MAB a  felsőoktatásban folyó képzés, tudományos kutatás, művészeti alkotótevékenység minőségének 
és a  felsőoktatási intézmény belső minőségbiztosítási rendszere működésének külső értékelésére létrehozott, 
független országos szakértői testület, amely e  törvényben szabályozott módon szakértőként közreműködik 
a felsőoktatási intézményekkel kapcsolatos eljárásokban.”

62. §  Az Nftv. a következő 71/A. §-sal egészül ki:
„71/A. § (1) A miniszter törvényességi ellenőrzést gyakorol a MAB tevékenysége felett.
(2) A  törvényesség biztosítása keretében kell ellenőrizni a  MAB szervezeti és működési szabályzatában, alapító 
okiratában foglaltak megtartását, jogszerűségét, a MAB működésének jogszerűségét.
(3) A (2) bekezdésben szabályozott ellenőrzés eredményeképpen a miniszter – megfelelő határidő tűzésével – felhívja 
a MAB vezetőjét a jogszabálysértő működés, döntés orvoslására, a szükséges intézkedés meghozatalára.
(4) A MAB elnöke köteles a jogszabálysértő működést orvosolni, a szükséges intézkedést meghozni. A miniszter által 
kifogásolt intézkedés, döntés nem hajtható végre.
(5) Amennyiben a MAB elnöke a felhívásnak a megadott határidőn belül nem tesz eleget, a miniszter, továbbá a MAB 
elnöke a felhívással szemben bírósági eljárást kezdeményezhet.
(6) Az (5) bekezdés szerinti bírósági eljárás a határidő eredménytelen elteltétől, illetve a felhívás közlésétől számított 
harminc napos jogvesztő határidőn belül indítható meg.
(7) Az (5) bekezdésben foglalt eljárásra a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság az illetékes. A bíróság nemperes 
eljárásban, soron kívül hoz döntést.”

63. §  Az Nftv. 78. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Magyar felsőoktatási intézmény Magyarország területén kívül – ha az  adott ország jogrendje lehetővé teszi – 
kormányrendeletben meghatározottak szerint székhelyen kívüli képzést szervezhet. A  képzés nyilvántartásba 
vételére a 67. § (4) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni.”

64. §  Az Nftv. 81. § (1) bekezdés f ) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott képzés keretében a  hallgató által igénybe vehető szolgáltatások 
a következők:]
„f ) a  képzéssel, illetve doktori fokozatszerzéssel kapcsolatos valamennyi okirat első alkalommal történő kiadása, 
amennyiben kormányrendelet a hallgatóra kedvezőbb feltételt nem állapít meg.”

65. §  Az Nftv. 84. § (2) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki:
(Az állami támogatás célja)
„h) kulturális és fejlesztési támogatások”
(biztosítása.)
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66. §  Az Nftv. 93. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az  egyházi felsőoktatási intézmény hitéleti képzésére biztosított támogatás megegyezik a  bölcsész, 
bölcsész-tanár képzéshez nyújtott, a  84/A.  § (3)  bekezdésében meghatározott képzési támogatással, illetve 
a  84/A.  § (2)  bekezdésében meghatározott képzési támogatás átlagával. Az  egyházi felsőoktatási intézmények 
hitéleti képzésben részesülő hallgatóinak képzésére fordított előirányzatot külön költségvetési előirányzatként kell 
megtervezni.”

67. §  Az Nftv. 103. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:
„(9) A felsőoktatási intézmények megállapodása alapján közös képzésben is indítható tanárképzés. Az így szervezett 
képzésben a  szak meghirdetője és az  oklevél kiadója a  szakindítási engedéllyel rendelkező intézmény. A  közös 
képzésben közös oklevelet kell kiadni. Az egyházi felsőoktatási intézmény által indított közös képzésben – feltéve, 
hogy az hitéleti tanári képzésre is irányul – a hallgatói jogviszony az egyházi felsőoktatási intézménnyel jön létre.”

68. § (1) Az Nftv. 108. § 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában)
„6. fogyatékossággal élő hallgató (jelentkező): aki mozgásszervi, érzékszervi vagy beszédfogyatékos, több 
fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb 
pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd;”

 (2) Az Nftv. 108. § 9. és 10. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában)
„9. halmozottan hátrányos helyzetű hallgató: az  a  hátrányos helyzetű hallgató, akinek a  tankötelessé válásának 
időpontjában törvényes felügyeletét ellátó szülője – a  gyermekek védelméről és a  gyámügyi igazgatásról 
szóló törvényben szabályozott eljárásban tett önkéntes szülői nyilatkozat szerint – legfeljebb alapfokú iskolai 
végzettséggel rendelkezett, valamint az, akit tartós nevelésbe vettek, és aki tartós nevelését követően utógondozói 
ellátásban részesült;
10. hátrányos helyzetű hallgató (jelentkező): az  a  beiratkozás (jelentkezés) időpontjában huszonötödik életévét 
be nem töltött személy, akit középfokú, iskolarendszerű szakképzési vagy felsőoktatási tanulmányai alatt 
családi körülményei, szociális helyzete okán a  jegyző illetve a  gyámhatóság védelembe vett, illetve aki után 
rendszeres gyermekvédelmi támogatást folyósítottak, aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult 
vagy akit átmeneti vagy tartós nevelésbe vettek, ideiglenes hatályú intézeti elhelyezésben részesült, feltéve 
hogy a  beiratkozást (felsőoktatási felvételi jelentkezési kérelem benyújtását) közvetlenül megelőző jogosultsági 
időszakban – az utolsó középfokú vagy szakképzési évfolyamon vagy az utolsó aktív félévben – a  jogcím fennállt; 
a felsőoktatási felvételi eljárásban hátrányos helyzetű jelentkezőnek minősül az a személy is, aki tartós nevelt vagy 
tartós nevelését követően utógondozói ellátásban részesült;”

69. § (1) Az Nftv. 111. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az e törvényben meghatározott felvételi rendszert első alkalommal a 2013/2014. tanévre történő felsőoktatási 
jelentkezéssel kapcsolatos általános felvételi eljárásban kell alkalmazni. E  törvény 40.  § (2)  bekezdése szerint 
a felvételi vizsga feltételeként meghatározott nyelvi követelményt a Kormány rendeletében a 2016 szeptemberében 
első évfolyamon induló alap-, osztatlan képzésre jelentkezők tekintetében, illetve azt követő évfolyamokra 
jelentkezők tekintetében ír elő. A 40. § (4) bekezdése szerinti nyelvi követelményt először a 2016 szeptemberében 
induló első évfolyamon kell alkalmazni azok tekintetében, akik e  törvény hatálybalépését megelőzően nyelvi 
követelmény teljesítése nélkül szereztek oklevelet.”

 (2) Az Nftv. 111. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) Az  Nftv. 49.  § (2)  bekezdése szerinti, az  összes előírt kreditet tíz százalékkal meghaladó kreditértékű tárgy 
felvételének lehetőségét a  tanulmányaikat 2013. szeptember 1-jén megkezdő hallgatókra, majd azt követően 
felmenő rendszerben kell alkalmazni.”

70. §  Az Nftv. 113. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A 15. § (2) bekezdésében foglaltakat a 2013 szeptemberében és azt követően induló képzésekre kell alkalmazni.”

71. § (1) Az Nftv. 115. § (4e) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4e) A  művészeti felsőoktatásban 2018. december 31-ig a  foglalkoztatási követelményrendszer alkalmazásával, 
a  felsőoktatási intézmény működési engedélyével összefüggésben a doktori fokozattal egyenértékű a Kossuth-díj, 
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valamint a kormányrendelet vagy miniszteri rendelet alapján adományozott művészeti díj, annak tekintetében, aki 
a  díj tulajdonosa, feltéve, hogy az  érintett legalább alapképzésben szerzett oklevéllel rendelkezik. E  rendelkezés 
kizárólag a művészeti felsőoktatásban létesített foglalkoztatásra irányuló jogviszony alapján 2014. június 30-án már 
betöltött oktatói munkakör megtartása tekintetében alkalmazható. Doktori fokozat hiányában 2019. január 1-jétől 
kezdődően megszűnik az  e  bekezdés alapján betöltött munkakörhöz szükséges munkaköri cím használatának 
a joga.”

 (2) Az Nftv. 115. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A 13. § (5) bekezdésében foglalt megbízási követelményeket a 2013. szeptember 1-je után kiírt pályázatokra kell 
alkalmazni.”

72. § (1) Az Nftv. 2. melléklet I. 2. pontja a következő f ) ponttal egészül ki:
(A működési engedély az 1. pontban foglalt keretek között tartalmazza a felsőoktatási intézmény)
„f ) ESG-nek való megfeleléséről hozott szakértői megállapítást.”

 (2) Az Nftv. 2. melléklet I. pontja a következő 3. ponttal egészül ki:
„3. A külföldi felsőoktatási intézmény működési engedélye tartalmazza a külföldi felsőoktatási intézmény
a) származási országa szerinti államilag elismert felsőoktatási intézményként történő működését engedélyező külföldi 
döntés megnevezését, számát,
b) működési engedélyében szereplő képzések megnevezését,
c) intézményi minőségbiztosítási rendszerének a rá irányadó külföldi előírások szerinti megfelelését, valamint annak 
határidejét, amennyiben rendelkezik ilyen rendszerrel.”

 (3) Az Nftv. 2. melléklet II. 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. Szervezeti és működési rend
A szervezeti és működési rend keretében kell meghatározni különösen: a  felsőoktatási intézmény szervezeti 
felépítését, tagolását, vezetési szerkezetét, a  vezetői és magasabb vezetői választások eljárási rendjét, valamint 
az egyes szervezeti egységek feladatait, működését, az intézményen belüli kapcsolattartás rendjét.”

73. § (1) Az Nftv. 3. melléklet I/B. 1. pont ae) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[E törvény alapján nyilvántartott adatok
a) felvétellel összefüggő adatok:]
„ae) a felvételi eljárás adatai, a felvételi azonosító;”

 (2) Az Nftv. 3. melléklet I/B. 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. Az adattovábbítás feltételei: Az adatok továbbíthatók: a fenntartónak valamennyi adat, a fenntartói irányítással 
összefüggő feladatok ellátásához; a  bíróságnak, a  rendőrségnek, az  ügyészségnek, a  bírósági végrehajtónak, 
az  államigazgatási szervnek a  konkrét ügy eldöntéséhez szükséges adat; a  nemzetbiztonsági szolgálat részére 
valamennyi adat; a  felsőoktatási információs rendszer működéséért felelős szerv részére valamennyi adat; 
a Diákhitel Központnak a hallgatói hitel jogszerű folyósításával és a tanulmányok folytatásával összefüggő adatok; 
a  magyar állami ösztöndíj feltételei teljesítésének nyilvántartásáért felelős szervnek a  képzésre és a  hallgatói 
jogviszonyra vonatkozó adatok.”

 (3) Az Nftv. 3. melléklet II/A. a) pont ab) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alapján nyilvántartott adatok:
a) a felsőoktatási intézmény)
„ab) tisztségviselőinek – rektor, gazdasági főigazgató vagy igazgató, belső ellenőrzés vezetője, gazdasági tanács 
elnöke és tagjai, a szenátus tagjai, az  igazgatási feladatot ellátó hivatal vezetője, kollégiumi vezető, szakkollégium 
képviselője – neve, értesítési címe, elérhetősége (telefon, fax, e-mail),”

 (4) Az Nftv. 3. melléklet II/A. c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alapján nyilvántartott adatok:)
„c) a MAB, a Felsőoktatási Tervezési Testület, a Magyar Rektori Konferencia, a Hallgatói Önkormányzatok Országos 
Konferenciája és a Doktoranduszok Országos Szövetsége esetében”

 (5) Az Nftv. 3. melléklet II/B. 1. pont a következő e) és f ) ponttal egészül ki:
(E törvény alapján nyilvántartott adatok:)
„e) doktori iskolai tagság,
f ) oktatói tevékenységét mely szak, szakok képzése keretében folytatja.”
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 (6) Az Nftv. 3. melléklet II/C. 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. Az  adatok továbbíthatók: a  bíróságnak, a  rendőrségnek, az  ügyészségnek, a  bírósági végrehajtónak, 
az  államigazgatási szervnek a  konkrét ügy eldöntéséhez szükséges adat; a  nemzetbiztonsági szolgálat részére 
valamennyi adat; a  Diákhitel Központnak a  hallgatói hitel jogszerű folyósításával és a  tanulmányok folytatásával 
összefüggő adatok; a  magyar állami ösztöndíj feltételei teljesítésének nyilvántartásáért felelős szervnek 
a  képzésre, a  hallgatói jogviszonyra vonatkozó adatok, valamint az  1.  pont al)  alpontban meghatározott adatok; 
a  társadalombiztosítási hatóságnak a  társadalombiztosítási ellátásra való jogosultságot meghatározó adatok; 
a  felsőoktatási intézménynek a  hozzá jelentkező és vele hallgatói (doktorjelölti) jogviszonyban álló személyre 
vonatkozó valamennyi adat; a  felsőoktatási intézménynek a  hozzá felvételre került személyekre vonatkozó 
valamennyi adat; a közoktatási információs rendszer felé a tanulói jogviszonnyal rendelkező személyekre vonatkozó 
valamennyi adat, továbbá – a 35. § (4) bekezdésében foglaltak jogszerű biztosítása érdekében – az 1. pont aa) alpont 
szerinti adat; a miniszter által vezetett minisztériumnak a statisztikai célú adatszolgáltatáshoz szükséges valamennyi 
adat.”

 (7) Az Nftv. 3. melléklet III. 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. A  felsőoktatási információs rendszer működtetéséért felelős szerv a  felsőoktatási információs rendszerben 
nyilvántartott személyek természetes személyazonosító adatairól és lakcíméről – azonosítás, ellenőrzés és 
hitelesítés céljából – térítésmentesen, elektronikus úton adatot igényelhet a  személyiadat- és lakcímnyilvántartás 
központi szervétől. A  felsőoktatási információs rendszer működéséért felelős szerv a  felsőoktatási információs 
rendszerben nyilvántartott személyek természetes személyazonosító adatait és lakcímét elektronikus úton megküldi 
a  személyiadat- és lakcímnyilvántartás központi szervének. A  sikeres azonosítást követően a  személyiadat- és 
lakcímnyilvántartás központi szerve kapcsolati kódot képez, amelyet azonosítás céljából megküld a  felsőoktatási 
információs rendszer működtetőjének. A  személyiadat- és lakcímnyilvántartás központi szerve az  azonosított 
személy természetes személyazonosító adatainak és lakcímének a  személyiadat- és lakcímnyilvántartásban 
bekövetkezett változásáról a kapcsolati kód szerint értesíti a felsőoktatási információs rendszer működéséért felelős 
szervet.”

74. § (1) Az Nftv. 5. melléklet 1. pont i) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[E törvény által nyilvántartott adatok az állami (rész)ösztöndíjas hallgató]
„i) elektronikus levelezési címe,”

 (2) Az Nftv. 5. melléklete a következő 1/A. ponttal egészül ki:
„1/A. E törvény által a felsőoktatási felvételre jelentkezőkről nyilvántartott adatok
a) a jelentkező természetes személyazonosító adatai,
b) a jelentkező lakcímre (lakóhelyre és tartózkodási helyre) vonatkozó adatai,
c) a jelentkező felvételi azonosító száma,
d) a jelentkező elektronikus levelezési címe,
e) a jelentkező oktatási azonosítója,
f ) azon képzés adatai, amelyre a jelentkező állami (rész)ösztöndíjas finanszírozási formában felvételt nyert.”

 (3) Az Nftv. 5. melléklet 4. pontja a következő mondattal egészül ki:
„Amennyiben hallgatói jogviszony létesítésére nem kerül sor, a jelentkező 1/A. pont szerinti adatai a jelentkezéstől 
számított 1 évig kezelhetők.”

 (4) Az Nftv. 5. melléklet 6. és 7. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. A  magyar állami ösztöndíj feltételei teljesítésének nyilvántartásáért felelős szerv a  nyilvántartott személyek 
azonosítása és a  változások követése, ellenőrzése céljából térítésmentesen, elektronikus úton az  1.  pont szerinti, 
az  adott szerv által nyilvántartott adatot igényelheti a  személyiadat- és lakcímnyilvántartás központi szervétől, 
a  munkaügyi központoktól és kirendeltségeitől, a  kincstártól, az  egészségbiztosítási szervtől, a  nyugdíjbiztosítási 
igazgatási szervtől, a felsőoktatási információs rendszer működéséért felelős szervtől és az adóhatóságtól.
A magyar állami ösztöndíj feltételei teljesítésének nyilvántartásáért felelős szerv a  (volt) állami (rész)ösztöndíjas 
hallgató természetes személyazonosító adatait és lakcímét azonosítás céljából elektronikus úton megküldi 
a  személyiadat- és lakcímnyilvántartás központi szervének. A  sikeres azonosítást követően a  személyiadat- és 
lakcímnyilvántartás központi szerve kapcsolati kódot képez, amelyet azonosítás céljából megküld a magyar állami 
ösztöndíj feltételei teljesítésének nyilvántartásáért felelős szervnek. A személyiadat- és lakcímnyilvántartás központi 
szerve az azonosított természetes személy természetes személyazonosító adatainak és lakcímének a személyiadat- 
és lakcímnyilvántartásban bekövetkezett változásáról a kapcsolati kódon értesíti a magyar állami ösztöndíj feltételei 
teljesítésének nyilvántartásáért felelős szervet.



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2013. évi 116. szám 63701

7. A  magyar állami ösztöndíj feltételei teljesítésének nyilvántartásáért felelős szerv azonosítás és a  változások 
követése, ellenőrzése céljából történő adatigényléshez a  személyiadat- és lakcímnyilvántartás központi 
szervének, a  munkaügyi központoknak és kirendeltségeiknek, a  kincstárnak, az  egészségbiztosítási szervnek, 
a  nyugdíjbiztosítási igazgatási szervnek a  felsőoktatási információs rendszer működéséért felelős szervnek és 
az  adóhatóságnak megküldheti a  nyilvántartott személyek természetes személyazonosító adatait, továbbá 
adóazonosító jelét és társadalombiztosítási azonosító jelét. A sikeres azonosítást követően
a) a személyiadat- és lakcímnyilvántartás központi szerve a (volt) magyar állami ösztöndíjas hallgató nevére, születési 
nevére, lakcímére (lakóhely és tartózkodási hely),
b) a  munkaügyi központok és kirendeltségeik a  (volt) magyar állami ösztöndíjas hallgatónak a  foglalkoztatás 
elősegítéséről és a  munkanélküliek ellátásáról szóló törvényben meghatározott álláskeresőként történő 
nyilvántartásba vételére, valamint az álláskeresőként eltöltött időtartamra,
c) a  kincstár a  gyermekgondozási segélynek a  (volt) magyar állami ösztöndíjas hallgató részére történő folyósítás 
időtartamára,
d) az egészségbiztosítási szerv a terhességi-gyermekágyi segélynek és a gyermekgondozási díjnak a (volt) magyar 
állami ösztöndíjas hallgató részére történő folyósítás időtartamára,
e) a  felsőoktatási információs rendszer működéséért felelős szerv a  (volt) magyar állami ösztöndíjas hallgató 
természetes személyazonosító adataira, adóazonosító jelére, társadalombiztosítási azonosító jelére, elektronikus 
levelezési címére, felsőoktatási képzésére, a  hallgatói jogviszonyára, a  jelentkező természetes személyazonosító 
adataira, felsőoktatási képzésére, elektronikus levelezési címére,
f ) az adóhatóság a (volt) magyar állami ösztöndíjas hallgatónak hazai munkaviszony(ok) létesítésére és időtartamára,
g) a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv a (volt) magyar állami ösztöndíjas hallgató nyugdíjkorhatár elérésére
vonatkozóan kért nyilvántartott adatokat átadja a magyar állami ösztöndíj feltételei teljesítésének nyilvántartásáért 
felelős szervnek.”

75. §  Az Nftv.
 1. 4.  § (1)  bekezdés a)  pontjában, 64.  § (4)  bekezdésében, 79.  § (6)  bekezdésében, 94.  § (3)  bekezdésében és 

103. § (6) bekezdésében a „kisebbségi” szövegrész helyébe a „nemzetiségi”,
 2. 15.  § (3)  bekezdés negyedik mondatában az  „egy félévig tartó” szövegrész helyébe az  „a 85.  § 

(3) bekezdésében meghatározott időtartamú”,
 3. 24.  § (3)  bekezdésében, 101.  § (7)  bekezdésében, 110.  § (1)  bekezdés 3.  pontjában, a  3.  melléklet II/B. 

3.  pontjában, a  3.  melléklet II/C. 3.  pontjában és a  3.  melléklet III. 9.  pontjában a „közoktatási” szövegrész 
helyébe a „köznevelési”,

 4. 39. § (4) bekezdésében a „legfeljebb öt” szövegrész helyébe a „kormányrendeletben meghatározott számú”,
 5. 60.  § (6)  bekezdésében és 75.  § (1)  bekezdésében a „Fővárosi Törvényszék” szövegrész helyébe a „Fővárosi 

Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság”,
 6. 64.  § (4)  bekezdésében az „Országos Kisebbségi Bizottság” szövegrész helyébe az „Országos Nemzetiségi 

Tanács”,
 7. 94. § (3) bekezdésében az „e) pontjában” szövegrész helyébe az „e) és g) pontjában”,
 8. 103. § (6) bekezdésében a „kisebbséghez” szövegrész helyébe a „nemzetiséghez”,
 9. 103. § (7) bekezdésében a „kisebbség” szövegrész helyébe a „nemzetiség”,
10. 63. alcím címében az „Az igazgatási, rendvédelmi” szövegrész helyébe az „A közigazgatási, rendészeti”,
11. 104. § (1) bekezdésében az „az igazgatási, rendvédelmi” szövegrész helyébe az „a közigazgatási, rendészeti”,
12. 110.  § (1)  bekezdés 1.  pontjában „az alkalmazott kutatások főiskolája” szövegrész helyébe „az alkalmazott 

tudományok főiskolája”,
13. 113. § (2) bekezdésében „a hallgató” szövegrész helyébe „a hallgató, a felsőoktatási intézmény és az oktatási 

hivatal”,
14. 3. melléklet II/D. 1. pont aa) alpontjában az „értesítési címe,” szövegrész helyébe az „értesítési címe, oktatási 

azonosítója,”,
15. 3. melléklet III. 4. pontjában a „közoktatásban” szövegrész helyébe a „köznevelésben”,
16. 3. melléklet III. 7. pontjában a „közoktatás” szövegrész helyébe a „köznevelés”,
17. 5. melléklet 1. pontjában az „az állami” szövegrész helyébe az „a (volt) állami”, a „segélyre való jogosultságra, 

valamint ennek” szövegrész helyébe a „segély folyósításának”, a „díjra való jogosultságra, valamint ennek” 
szövegrész helyébe a „díj folyósításának”,
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18. 5. melléklet 2. pontjában az „1. pontban” szövegrész helyébe az „1–1/A. pontban”
szöveg lép.

76. §  Hatályát veszti az Nftv. 21. § (5) bekezdésében az „a Kormány által külön jogszabályban meghatározott eljárásban” 
szövegrész.

77. § (1) Ez a törvény – a (2)–(5) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) A 15–29. §, 75. § 10–11. pontja a törvény kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.
 (3) A 36. § és 41. § 2013. szeptember 1-jén, a 43. § (2) bekezdése 2013. szeptember 2-án lép hatályba.
 (4) A 42. § (1) bekezdése 2014. március 15-én lép hatályba.
 (5) A 38. § (2) bekezdése és a 42. § (2) bekezdése 2015. szeptember 1-jén lép hatályba.

 Áder János s. k., Kövér László s. k.,
 köztársasági elnök az Országgyűlés elnöke

1. melléklet a 2013. évi CXXIX. törvényhez
„1. melléklet a 2011. évi CXC. törvényhez

Az óvodában alkalmazott vezetők kötelező létszáma

A B C

1 Magasabb vezetői, vezetői megbízás Feltétel Létszám

2 intézményvezető intézményenként 1

3 tagintézmény-vezető tagintézményenként 1

4 intézményvezető-helyettes 50 gyermek létszám alatt –

5 intézményvezető-helyettes 51 – 200 gyermek esetén 1

6 intézményvezető-helyettes 201 – 500 gyermek esetén 2

7 intézményvezető-helyettes 500-nál több gyermek esetén 3

8 tagintézményvezető-helyettes tagintézményenként 200 gyermeklétszám alatt –

9 tagintézményvezető-helyettes tagintézményenként 201–500 gyermek esetén 1

10 tagintézményvezető-helyettes tagintézményenként 500-nál több gyermek 
esetén

2

„
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2. melléklet a 2013. évi CXXIX. törvényhez
„2. melléklet a 2011. évi CXC. törvényhez

A nevelő munkát segítő alkalmazottak finanszírozott létszáma az óvodában

A B C

1 Munkakör Feltétel Létszám

2 óvodatitkár intézményenként, ahol a gyermekek létszáma 
eléri a 100 főt; továbbá 450 gyermekenként 

1

3 dajka vagy helyette gondozónő és 
takarító együtt

csoportonként 1

4 pedagógiai asszisztens 3 óvodai csoportonként 1

5 szakorvos kizárólag sajátos nevelési 
igényű gyermekeket nevelő óvodában

250 gyermekenként 0,5

6 pszichopedagógus – fenntartó 
döntésétől 

függ

7 úszómester tanuszodával rendelkező óvodában 1
„
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III. Kormányrendeletek

A Kormány 253/2013. (VII. 5.) Korm. rendelete
az Egészségügyi Világszervezet Nemzetközi Egészségügyi Rendszabályai végrehajtásának egyes kérdéseiről

A Kormány az  Egészségügyi Világszervezet Nemzetközi Egészségügyi Rendszabályainak kihirdetéséről szóló 2009. évi 
XCI.  törvény 3.  § (2)  bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Fogalmak

1. §  E rendelet alkalmazása során
a) az  Egészségügyi Világszervezet Nemzetközi Egészségügyi Rendszabályainak kihirdetéséről szóló 2009. évi 

XCI. törvénnyel kihirdetett Nemzetközi Egészségügyi Rendszabályokban (a továbbiakban: NER), valamint
b) az egészségügyről szóló törvényben
meghatározott fogalmak irányadóak.

2. Nemzeti NER Tájékoztatási Központ

2. § (1) A Nemzeti NER Tájékoztatási Központ az Országos Tisztifőorvosi Hivatal keretében működik.
 (2) A Nemzeti NER Tájékoztatási Központ ellátja a NER-ben foglalt feladatait, különösen:

a) folyamatos kapcsolatot tart fenn az Egészségügyi Világszervezettel (a továbbiakban: EVSZ),
b) folyamatos kapcsolatot tart fenn a NER végrehajtásában érintett hatóságokkal és más szervezetekkel,
c) tájékoztatja a NER végrehajtásában érintett hatóságokat és szervezeteket az EVSZ-től, illetve a tagállamoktól 

a NER tájékoztatási rendszerén keresztül vagy más úton érkezett, őket érintő információkról,
d) közreműködik az események értékelésében, e feladat ellátása érdekében szükség esetén szakmai segítséget 

kér a NER végrehajtásában érintett társszervezetektől,
e) az egészségügyért felelős miniszter jóváhagyása alapján tájékoztatja az EVSZ-t a NER hatálya alá tartozó vagy 

potenciálisan az alá tartozó eseményekről.

3. A NER végrehajtásában közreműködő hatóságok, hivatalok és szervek

3. § (1) A NER előírásainak végrehajtásában a következő szervezetek alapfeladatuk ellátásával vesznek részt:
a) az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat,
b) a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről 

szóló 2011. évi CXIII. törvény szerinti megyei védelmi bizottságok,
c) a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal,
d) a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság,
e) a megyei és fővárosi kormányhivatalok, valamint azok járási és fővárosi kerületi hivatalai és szakigazgatási 

szervei,
f ) a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal,
g) a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság,
h) a Nemzeti Adó- és Vámhivatal,
i) az Országos Atomenergia Hivatal,
j) a Rendőrség,
k) a Magyar Honvédség Közegészségügyi-járványügyi Szolgálat.

 (2) A  NER végrehajtásában részt vevő (1)  bekezdés szerinti szervezetek a  folyamatos kapcsolattartás érdekében 
a  NER-kapcsolattartásért felelős személyt, szervezetet jelölnek ki. A  kapcsolattartó adatait, elérhetőségét 
az  (1)  bekezdés szerinti szervek megküldik a  NER Tájékoztatási Központ részére. A  kapcsolattartási adatokban 
beállott változásokat a NER Tájékoztatási Központ részére haladéktalanul meg kell küldeni.



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2013. évi 116. szám 63705

 (3) A NER végrehajtásában részt vevő (1) bekezdés szerinti, valamint a NER végrehajtásában közvetve részt vevő más 
hatóságok és szervezetek – a hatáskörükbe tartozó események tekintetében – minden a NER-ben foglalt bejelentési, 
információs és együttműködési kötelezettségnek a Nemzeti NER Tájékoztatási Központon keresztül tesznek eleget.

 (4) A  NER szerinti feladatok végrehajtásában az  (1)  bekezdés a) vagy e)  pontja szerinti szerv megkeresésére 
az  (1) bekezdés szerinti szervek – különösen az  (1) bekezdés d), h) és j) pontja szerinti szervek – területi szervei is 
részt vesznek.

4. A NER szerinti események értékelése és együttműködés a NER végrehajtása érdekében

4. § (1) A Magyarországon bekövetkező események értékelése és az esemény NER hatálya alá tartozásának vizsgálata a 3. § 
(1) bekezdése szerinti, saját hatáskörében eljáró hatóság feladata.

 (2) Az (1) bekezdés szerinti értékelésben a hatóság megkeresésére közreműködik a Nemzeti NER Tájékoztatási Központ, 
valamint az  Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat, továbbá a  megyei népegészségügyi szakigazgatási 
szerv és a járási népegészségügyi intézet.

 (3) A  NER hatálya alá tartozó eseményről az  érintett hatóság jelentést készít, és azt az  esemény észlelésétől, illetve 
a  hatóság tudomására jutásától számított 12 órán belül eljuttatja a  Nemzeti NER Tájékoztatási Központnak. 
A  jelentésben vagy azon kívül a  Nemzeti NER Tájékoztatási Központot tájékoztatni kell a  megtett NER szerinti, 
valamint egyéb intézkedésekről.

 (4) A  NER-ben előírt bejelentést az  értékelés után 3 órán belül juttatja el az  illetékes hatóság a  Nemzeti NER 
Tájékoztatási Központnak.

 (5) A NER szerinti eseménnyel összefüggő, az EVSZ-szel történő konzultációt, egyeztetést az érintett hatóság a Nemzeti 
NER Tájékoztatási Központ megkeresése útján kezdeményezi.

5. §  Amennyiben az  EVSZ Magyarországot érintően nemzetközi horderejű közegészségügyi-járványügyi 
szükséghelyzetté való minősítésről szóló döntést hozott, a  Nemzeti NER Tájékoztatási Központ haladéktalanul 
tájékoztatja az egészségügyért felelős minisztert az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: 
Eütv.) 228. § (2) bekezdés a) pontja szerinti egészségügyi válsághelyzet beálltáról.

5. NER belépési pontok kijelölése

6. § (1) A  Kormány azon határátkelőhelyeket, amelyeken a  NER értelmében biztosítani kell a  nemzetközi horderejű 
közegészségügyi-járványügyi szükséghelyzet felderítésére és az  arra történő reagálásra alkalmas alapvető 
fontosságú képességeket, az 1. melléklet szerint jelöli ki.

 (2) Az  (1)  bekezdés szerinti kijelölés alapján a  NER szerinti nemzetközi horderejű közegészségügyi-járványügyi 
veszélyhelyzet fennállása esetén, amennyiben ezt az  EVSZ is javasolja, és figyelemmel a  schengeni vívmányok 
végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló tagállami kötelezettségekre, a  Kormány az  1.  mellékletben 
foglalt határátkelőkre korlátozhatja a határforgalmat, valamint megerősített határellenőrzést rendelhet el, ide értve 
az egészségügyi ellenőrzést is.

 (3) A (2) bekezdés szerinti egészségügyi ellenőrzés során az EVSZ ajánlásaira figyelemmel kell eljárni. Közegészségügyi-
járványügyi érdekből ezzel összefüggésben természetes személyeket az  Eütv. III. Fejezet 6. Címe szerinti 
intézkedések hatálya alá lehet vonni.

 (4) Az  (1)  bekezdésben foglaltaktól eltérően, az  EVSZ jelzése alapján vizsgálat rendelhető el egy adott közlekedési 
eszköz utasai vagy kockázattal érintett irányból érkező utasok tekintetében az  1.  mellékletben kijelölt 
határátkelőhelyeken kívül is, abban az esetben is, ha a Kormány még nem döntött a megerősített határellenőrzésről.

6. Záró rendelkezés

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet a 253/2013. (VII. 5.) Korm. rendelethez

 1. NER veszélyhelyzeti ellenőrzési pontok

A B C D E

1. Határszakasz Vasúti Közúti Vízi Légi

2. Ausztria Hegyeshalom Hegyeshalom

3. Horvátország Gyékényes Udvar 

4.  Letenye

5. Románia Lőkösháza Ártánd

6.  Nyírábrány

7. Szerbia Kelebia Röszke

8. Szlovákia Rajka Rajka

9. Hidasnémeti Tornyosnémeti

10. Szlovénia Bajánsenye Rédics

11. Ukrajna Záhony Záhony

12. Beregsurány

13. Nemzetközi Mohács Budapest Liszt Ferenc 
Nemzetközi Repülőtér

 2. Állat- és növény-egészségügyi ellenőrzési pontok
Az állat- és növény-egészségügyi ellenőrzések a már meglévő, az Európai Unió által minősített pontokon keresztül 
történnek.

A Kormány 254/2013. (VII. 5.) Korm. rendelete
egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés e), k), l) és m) pontjában 
kapott felhatalmazás alapján,
a 2. alcím tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés a) pontjában 
kapott felhatalmazás alapján,
a 3. alcím tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés zs) pontjában 
kapott felhatalmazás alapján,
a 4. alcím tekintetében az  egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény 16.  § (14)  bekezdés 
n) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 5. alcím tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés t) pontjában 
kapott felhatalmazás alapján,
a 6. alcím tekintetében az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 3. § (9) bekezdés a) pont ab) alpontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 7. alcím tekintetében a  Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 100.  § (1)  bekezdés d)  pontjában, valamint az  emberi 
alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a  gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi  
XCV. törvény 32. § (4) bekezdés a), b) és e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 8. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1) bekezdés k) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján,
az 57. § tekintetében a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 51. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az 58. § tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva,
az 59.  § tekintetében a  biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint 
a  gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény 77.  § (1)  bekezdés b)  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
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a 60.  § tekintetében a  biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint 
a  gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény 77.  § (1)  bekezdés c)  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 61.  § tekintetében az  egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 15.  § (4)  bekezdés 
a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 62. § tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva,
a 63.  § tekintetében az  egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247.  § (1)  bekezdés e)  pontjában kapott felhatalmazás 
alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A kötelező egészségbiztosítási ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 
217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet módosítása

1. § (1) A  kötelező egészségbiztosítási ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 1. § (2) bekezdés c) és d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(E rendelet alkalmazásában)
„c) irányadó időszak: folyamatos biztosítás esetén az  ellátásra való jogosultság kezdő napján fennálló biztosítási 
jogviszony első napjától az ellátásra való jogosultságot megelőző napig terjedő időszak, melynek kezdő napja nem 
korábbi az ellátásra való jogosultságot megelőző naptári év első napjánál,
d) számítási időszak: az irányadó időszakon belül az Ebtv. 48. § (2)–(3) bekezdésében meghatározott időszak,”

 (2) A Vhr. 1. § (2) bekezdése a következő m) ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában)
„m) baleset: balesetnek minősül az  emberi szervezetet ért olyan egyszeri külső hatás, amely a  sérült akaratától 
függetlenül, hirtelen vagy rövid idő alatt következik be, és sérülést, mérgezést, más (testi, lelki) egészségkárosodást 
vagy halált okoz.”

2. §  A Vhr. 2. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az (1) bekezdésben nem említett járóbeteg-szakellátásokra a biztosítottat]
„b) a járóbeteg-szakellátás – ideértve az (1) bekezdés b) pontjában foglalt gondozókat és a genetikai tanácsadókat 
is – orvosa, az egynapos ellátást nyújtó szolgáltató orvosa,”
[(a továbbiakban együtt: beutaló orvos) utalhatja be.]

3. §  A Vhr. 3. § (4) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A biztosítottat)
„a) fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátást kiváltó otthoni szakápolásra saját vagy kezelőorvosi kezdeményezésre 
a  háziorvos, otthoni hospice ellátásra – a  b)  pont kivételével – a  jogszabályban meghatározott kezelőorvos 
kezdeményezésére a háziorvos,”
(utalhatja be.)

4. § (1) A Vhr. 26. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Tényleges jövedelem hiányában az  ellátásra való jogosultság kezdő napján érvényes szerződés szerinti 
jövedelmet kell figyelembe venni. Az  egyéni és társas vállalkozók ellátását tényleges jövedelem hiányában 
a  jogosultság kezdő napján érvényes minimálbér másfélszeresének figyelembevételével kell megállapítani. 
A  mezőgazdasági őstermelő ellátását tényleges jövedelem hiányában a  Tbj. 30/A.  § (1)–(3)  bekezdésében 
meghatározott járulékfizetési kötelezettsége szerint kell megállapítani.
(2) Annak, aki álláskeresési támogatás vagy vállalkozói járadék folyósításának szünetelése alatt, vagy ezek megszűnését 
követő 42 napon belül szül, és tényleges jövedelemmel nem rendelkezik, a  terhességi-gyermekágyi segély és 
a  gyermekgondozási díj összegét a  jogosultság kezdő napján érvényes minimálbér alapján kell megállapítani, 
azonban a  pénzbeli ellátás naptári napi alapja nem haladhatja meg az  álláskeresési támogatás vagy vállalkozói 
járadék alapját képező átlagkereset harmincad részét.”

 (2) A Vhr. 26. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Ha a  biztosított munkaszerződésében meghatározott munkabére összegszerűen nincs, vagy részben van 
rögzítve, akkor szerződés szerinti jövedelemként a  munkáltató által a  munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi 
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I. törvény szabályai szerint megállapított, a betegszabadság idejére járó ellátás alapjául szolgáló távolléti díjat kell 
figyelembe venni az ellátás összegének megállapításakor.”

5. §  A Vhr. 27/A. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Egyidejűleg fennálló biztosítási jogviszonyok esetén a  megszűnt biztosítási jogviszonyból származó 
biztosításban töltött napokat abban a jogviszonyban kell figyelembe venni, amelyik előbb kezdődött.
(2) A  megszűnt biztosítási jogviszonyban töltött biztosítási napokat egyidejűleg fennálló, egy időben kezdődő 
biztosítási jogviszonyok esetén annál a  biztosítási jogviszonynál kell figyelembe venni, amelyikben magasabb 
a jövedelem, azonos jövedelem esetén a biztosított választása szerint.”

6. § (1) A Vhr. 28. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  tizenkét évesnél fiatalabb beteg gyermek ápolása, illetve kórházi tartózkodása címén járó táppénz 
megállapításánál előzményként azt az  időtartamot kell figyelembe venni, amelyre ugyanazon gyermek ápolása, 
illetve kórházi tartózkodása címén a  gyermek első születésnapjáig születésének napját, azután pedig a  legutóbbi 
születésnapját követően táppénzt folyósítottak.”

 (2) A Vhr. 28. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A  12 éves, vagy annál idősebb, de 18 évesnél fiatalabb beteg gyermek ápolása, illetve kórházi tartózkodása 
címén méltányosságból folyósított táppénz megállapításánál előzményként azt az  időtartamot kell figyelembe 
venni, amelyre ugyanazon gyermek ápolása, illetve kórházi tartózkodása címén a gyermek legutóbbi születésnapját 
követően táppénzt folyósítottak.”

 (3) A Vhr. 28. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A biztosítási jogviszony kezdő napjánál korábban kezdődő keresőképtelenség esetén a keresőképtelenség első 
napjának a biztosítási jogviszony kezdő napját kell tekinteni.”

7. § (1) A Vhr. 31. § (3) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az osztószám megállapításánál az Ebtv. 48. §-ának (2) bekezdésében megjelölt időszakban biztosításban töltött napok 
számát csökkenteni kell]
„c) a  tizenkét évesnél fiatalabb beteg gyermek otthoni ápolása és – a  gyermek fekvőbeteg-szakellátást nyújtó 
intézményben történő kezelése esetén – a fekvőbeteg-szakellátást nyújtó intézményben történő tartózkodás címén 
igénybe vett fizetés nélküli szabadság”
(időtartama naptári napjainak számával.)

 (2) A Vhr. 31. § (7) és (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(7) Az  Ebtv. 48.  § (4) és (6b)  bekezdésének alkalmazásánál a  táppénz alapját képező naptári napi jövedelem 
a  minimálbér harmincad része. A  tényleges jövedelem naptári napi összegét a  számítási időszakban elért 
jövedelemből a  (2) és a  (4)–(6)  bekezdés alkalmazásával kell kiszámítani. Amennyiben a  táppénz összegének 
számításánál figyelembe vehető időtartam 6 munkanapnál kevesebb, úgy az ezen időtartam alatt elért rendszeres 
jövedelmet – heti 5 napos munkarend szerint – teljes hónapra kell átszámítani, és ezen összeg egy naptári napra 
jutó része képezi a  táppénz alapját. Tényleges jövedelem hiányában a  táppénzre való jogosultság kezdő napján 
érvényes szerződésben megállapított jövedelem harmincad részében kell megállapítani a táppénz alapját.
(8) Az  Ebtv. 48.  § (4) és (6b)  bekezdésének alkalmazásánál szerződés szerinti jövedelem alatt az  egyéni és társas 
vállalkozók esetében az ellátásra való jogosultságot megelőző hónap első napján érvényes minimálbér másfélszeresét, 
a mezőgazdasági őstermelő esetében a Tbj. 30/A. § (1)–(3) bekezdésében meghatározott járulékfizetési kötelezettsége 
szerinti jövedelmet kell érteni. Egyéni és társas vállalkozói jogviszony esetén abban a  jogviszonyban, ahol nem áll 
fenn a minimum járulékfizetési kötelezettség, a pénzbeli ellátás és a baleseti táppénz összegének alapja a tényleges 
jövedelem.”

8. §  A Vhr. 31. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„31. § (1) Az ellátás összegének megállapításánál a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz (a továbbiakban: NAV) bevallott 
jövedelemadatokat kell figyelembe venni. Ha az ellátásban részesülő biztosítottra vonatkozóan a korábban bevallott 
jövedelemadatok NAV felé történő módosítására kerül sor, akkor a  módosított jövedelemadatokat a  bevallásra 
kötelezett 15 napon belül írásban köteles közölni az ellátást folyósító szervvel.
(2) A  táppénz alapját képező naptári napi átlagjövedelem kiszámításánál a  számítási időszakban figyelembe vett 
jövedelmet el kell osztani az adott időszak naptári napjainak számával.
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(3) Az Ebtv. 48. § (3) bekezdésének az alkalmazásánál a táppénz alapját képező naptári napi jövedelem a minimálbér 
harmincad része. A tényleges jövedelem naptári napi összegét a számítási időszakban elért jövedelem naptári napi átlaga 
alapján kell kiszámítani. Amennyiben a táppénz összegének számításánál figyelembe vehető időtartam 6 munkanapnál 
kevesebb, úgy az ezen időtartam alatt elért rendszeres jövedelmet – heti 5 napos munkarend szerint – teljes hónapra 
kell átszámítani, és ezen összeg egy naptári napra jutó része képezi a táppénz alapját. Tényleges jövedelem hiányában 
a táppénzre való jogosultság kezdő napján érvényes szerződésben megállapított jövedelem harmincad részében kell 
megállapítani a táppénz alapját.
(4) Az Ebtv. 48. § (3) bekezdésének az alkalmazásánál szerződés szerinti jövedelem alatt az egyéni és társas vállalkozók 
esetében az  ellátásra való jogosultságot megelőző hónap első napján érvényes minimálbér másfélszeresét, 
a mezőgazdasági őstermelő esetében a Tbj. 30/A. § (1)–(3) bekezdésében meghatározott járulékfizetési kötelezettsége 
szerinti jövedelmet kell érteni. Egyéni és társas vállalkozói jogviszony esetén abban a  jogviszonyban, ahol nem áll 
fenn a minimum járulékfizetési kötelezettség, a pénzbeli ellátás és a baleseti táppénz összegének alapja a tényleges 
pénzbeli egészségbiztosítási járulékalapot képező jövedelem.
(5) Az elmebetegek adaptációs szabadsága idejére – esetenként legfeljebb 60 napra – vonatkozó keresőképtelenséget 
a kórház igazolja. Az adaptációs szabadság idejére járó táppénz mértékét az általános szabályok szerint – és nem 
a fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátásra előírtak szerint – kell megállapítani.
(6) A biztosítási jogviszony megszűnését követően megállapított ellátások esetében az Ebtv. 42. § (3) bekezdésének, 
valamint 42/D. § (1)–(2) bekezdésének az alkalmazásakor a megszűnt biztosítási jogviszony alapjául szolgáló szerződés 
szerinti jövedelmet kell figyelembe venni.”

9. §  A Vhr. 31/B. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Nem engedélyezhető méltányosságból táppénz, ha a  biztosított jogszabály alapján egyéb ellátásra szerzett 
jogosultságot, illetve ellátásban részesül, kivéve, ha a  gyermekgondozási támogatás mellett munkavégzési 
kötelezettsége van.”

10. § (1) A Vhr. 31/D. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  biztosított a  méltányossági kérelmet a  foglalkoztatójának székhelye szerint illetékes egészségbiztosítási 
szakigazgatási szervhez, vagy a  kormányablakhoz nyújthatja be. A  táppénz folyósítására vonatkozó kérelemhez 
csatolni kell az  orvosi igazolást és javaslatot, valamint az  orvosi szakvéleményt a  keresőképtelenség várható 
időtartamáról. Az  Ebtv. 50.  § (2)–(3)  bekezdésében foglalt esetben az  egészségbiztosítási szakigazgatási szerv 
a  biztosított méltányossági kérelmét és a  rendelkezésére álló valamennyi dokumentumot, írásbeli javaslatával 
együtt felterjeszti az OEP-hez.”

 (2) A Vhr. 31/D. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) A  táppénzt méltányosságból legkorábban – a  12 éves, vagy annál idősebb, de 18 évesnél fiatalabb beteg 
gyermek ápolása vagy kórházi tartózkodása címén méltányosságból megállapítható táppénz esetét kivéve – 
az igényjogosultság megszűnését követő naptól lehet megállapítani.”

11. §  A Vhr. 31/E. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„31/E.  § (1) Az  Ebtv. 50.  § (1)  bekezdése alapján méltányosságból engedélyezett pénzbeli ellátás összegének 
megállapítása és folyósítása, valamint az  Ebtv. 50.  § (2)–(3)  bekezdése alapján méltányosságból engedélyezett 
gyermekápolási táppénz folyósítása az egészségbiztosítási szakigazgatási szerv feladata.
(2) Az  Ebtv. 50.  § (1)  bekezdése alapján méltányosságból engedélyezett táppénz folyósításának időtartamát 
az újabb keresőképtelenség alapján járó táppénz folyósításának időtartamába be kell számítani. A méltányosságból 
engedélyezett ellátás folyósításának időtartama újabb ellátás megállapítására nem jogosít.”

12. §  A Vhr. 37. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„37.  § (1) A  biztosított a  biztosítási kötelezettséggel járó jogviszony létesítésekor az  „Igazolvány a  biztosítási 
jogviszonyról és az  egészségbiztosítási ellátásokról” elnevezésű nyomtatványt (a  továbbiakban: Igazolvány) 
a  foglalkoztatónak átadja. A  foglalkoztató az  átvett Igazolványba három napon belül bejegyzi a  biztosítási 
jogviszony kezdetét és az Igazolványt a jogviszony megszűnéséig megőrzi. A foglalkoztató a biztosítási jogviszony 
megszűnésekor az  Igazolványba bejegyzi a  megszűnést, valamint a  „Jövedelemigazolás az  egészségbiztosítási 
ellátás megállapításához” elnevezésű nyomtatvány (a  továbbiakban: jövedelemigazolás) kiadásának tényét, 
és az  Igazolványt a  biztosítottnak a  biztosítási jogviszony megszűnésének a  napján átadja, aki az  átvételt 
igazolja. A  biztosítás fennállása alatt újabb biztosítással járó jogviszony létesítése esetén az  újabb foglalkoztató 
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az  Igazolványba a  biztosítási adatokat az  előzőek szerint bejegyzi és az  Igazolványt visszajuttatja ahhoz 
a foglalkoztatóhoz, ahol a biztosítás előbb kezdődött. Ezen eljárás alól kivételt képez az adózás rendjéről szóló 2003. 
évi XCII. törvény 16. § (8) bekezdésében meghatározott megbízási jogviszony.
(2) A kifizetőhellyel rendelkező foglalkoztató a biztosítási jogviszony megszüntetésekor az (1) bekezdésben említett 
adatokon kívül az Igazolványon feljegyzi a biztosítási jogviszony megszűnését közvetlenül megelőző két éven belül 
folyósított táppénz, baleseti táppénz, terhességi-gyermekágyi segély, gyermekgondozási díj időtartamát.
(3) Ha a  biztosítás megszüntetését követően a  biztosított baleseti táppénz, terhességi-gyermekágyi segély vagy 
gyermekgondozási díj iránti kérelmet nyújt be, a korábban átvett Igazolványt a kérelemhez mellékelni kell. A folyósító 
szerv a pénzbeli ellátás és a baleseti táppénz folyósításának befejezésekor az Igazolványba bejegyzi a passzív jogon 
folyósított ellátás időtartamát és az Igazolványt öt napon belül visszaadja (visszaküldi) a biztosítottnak.
(4) Ha az  Igazolvány betelt, új Igazolványt kell kiállítani, és ahhoz csatolni kell a  visszamenőleg két éven belüli 
biztosítási időket tartalmazó Igazolványokat.
(5) Ha a biztosított az újabb biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyának kezdetekor az Igazolványt nem adja át, 
a foglalkoztató köteles a biztosítottat felhívni, hogy az Igazolványt az előző foglalkoztatójától szerezze be. Amennyiben 
a biztosított az Igazolványt nem szerzi be, erről a tényről a biztosítottnak írásban kell nyilatkoznia. Az írásbeli felhívást 
és a  nyilatkozatot a  foglalkoztató köteles öt évig megőrizni. Amennyiben az  Igazolványt a  biztosított az  előző 
foglalkoztatójától a felhívást követő 30 napon belül nem szerzi be, a foglalkoztató új Igazolványt állít ki.
(6) A pénzbeli ellátás iránti kérelemhez mellékelt Igazolványt – a kérelem első fokon történő elbírálását követően – 
a  foglalkoztatóhoz, foglalkoztató hiányában a  kérelmezőhöz vissza kell juttatni. A  kifizetőhellyel nem rendelkező 
foglalkoztató a  pénzbeli ellátás iránti kérelemhez az  Igazolványt abban az  esetben csatolja, ha a  biztosított 
e foglalkoztatónál első alkalommal kér pénzbeli ellátást, és a kétévi folyamatos biztosítási időn belül más foglalkoztatója 
is volt.”

13. § (1) A Vhr. 37/A. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A Tbj.-ben meghatározott mértékű pénzbeli egészségbiztosítási járulékfizetési kötelezettséggel járó jogviszony 
megszűnésének napján a  foglalkoztató a  biztosított írásbeli kérésére a  jövedelemigazoláson köteles igazolni 
a megelőző naptári év első napjától a jogviszony megszűnésének napjáig a biztosított pénzbeli egészségbiztosítási 
járulékalapot képező jövedelmét és azon időtartamokat, amelyekre a  biztosítottnak pénzbeli egészségbiztosítási 
járulékalapot képező jövedelme nem volt. A  biztosított jövedelemigazolás kiadása iránti írásbeli kérelmének 
átvételéről a  foglalkoztatónak igazolást kell kiadnia. A  jövedelemigazolásra külön fel kell vezetni az  irányadó 
időszakban kifizetett nem rendszeres jövedelem összegét, jogcímét, megjelölve a  kifizetésre való jogosultság 
időtartamát, valamint a  kifizetés időpontját. A  jövedelemigazolás mellékletét képező pótlap használata akkor 
kötelező, ha a kifizetett nem rendszeres jövedelem feltüntetésére a jövedelemigazoláson nincs elegendő hely.
(2) Amennyiben a  biztosított a  2014. május 11-ét megelőzően született gyermekre tekintettel igényel terhességi-
gyermekágyi segélyt vagy gyermekgondozási díjat, úgy az  igény bejelentésével egyidejűleg a  foglalkoztató 
rendelkezésére bocsátja az előző év első napjától az ellátás igényléséig minden más munkáltató által kibocsájtott 
jövedelemigazolást. Foglalkoztató hiányában a biztosított a terhességi-gyermekágyi segély, illetve gyermekgondozási 
díj iránti kérelemmel együtt az  irányadó időszak jövedelmét igazoló jövedelemigazolást közvetlenül 
az egészségbiztosítási szakigazgatási szervhez nyújtja be.”

 (2) A Vhr. 37/A. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az  Ebtv. 63.  § (1)  bekezdésének az  alkalmazásakor a  biztosított gyermekgondozási díj iránti kérelme 
elbírálásához a  foglalkoztató igazolást állít ki, melyet a  biztosított által benyújtott igazolásokkal együtt 
a  társadalombiztosítási kifizetőhely 5 napon belül továbbít a  foglalkoztató székhelye vagy telephelye szerint 
illetékes egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szervhez.”

14. §  A Vhr. 38. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„38.  § (1) Ha a  foglalkoztatónál kifizetőhely nincs, a  foglalkoztató a  terhességi-gyermekágyi segélyre, 
a  gyermekgondozási díjra, a  táppénzre, a  baleseti táppénzre vonatkozó kérelem elbírálásához „Foglalkoztatói 
igazolás”-t állít ki, és azt a  biztosított által benyújtott igazolásokkal együtt – terhességi-gyermekágyi segély iránti 
kérelem esetén a  „Nyilatkozat terhességi-gyermekágyi segély megállapításához”, gyermekgondozási díj iránti 
kérelem esetén az  „Igénybejelentés gyermekgondozási díjra” elnevezésű nyomtatvánnyal – öt napon belül 
a  (4)  bekezdésben foglaltaknak megfelelően a  székhelye (telephelye) szerint illetékes egészségbiztosítási pénztári 
szakigazgatási szervnek megküldi. A foglalkoztató a kérelem, illetve igazolások átvételét, beérkezését hitelt érdemlő 
módon köteles igazolni.
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(2) Ha a foglalkoztatónál kifizetőhely működik, a foglalkoztató a terhességi-gyermekágyi segélyre, a gyermekgondozási 
díjra, a táppénzre, a baleseti táppénzre vonatkozó kérelem elbírálásához a biztosított által benyújtott igazolásokat öt 
napon belül a kifizetőhely részére megküldi. A foglalkoztató a kérelem, illetve igazolások átvételét, beérkezését hitelt 
érdemlő módon köteles igazolni.
(3) Az  „Igénybejelentés táppénz, terhességi-gyermekágyi segély, gyermekgondozási díj, baleseti táppénz 
igényléséhez” elnevezésű nyomtatvány kiállítására kötelezett a (4) bekezdésben foglaltaknak megfelelően nyújthatja 
be a pénzbeli ellátás iránti igényét a székhelye (telephelye) szerint illetékes egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási 
szervhez. Amennyiben az „Igénybejelentés táppénz, terhességi-gyermekágyi segély, gyermekgondozási díj, baleseti 
táppénz igényléséhez” elnevezésű nyomtatvány kiállítására kötelezett e  jogviszonyával egyidejűleg fennálló 
biztosítási jogviszonya olyan foglalkoztatónál áll fenn, amely kifizetőhelyet működtet, a pénzbeli ellátás iránti igényét 
a kifizetőhelyhez nyújtja be.
(4) Az  Ebtv. 61.  § (5)  bekezdése szerinti kérelem kinyomtatva és aláírva személyesen vagy postai úton nyújtható 
be, vagy regisztrációt követően elektronikus úton – ügyfélkapun keresztül – küldhető meg az  egészségbiztosítási 
pénztári szakigazgatási szervhez.
(5) A jogosult halála esetén a fel nem vett ellátás felvételét az Ebtv. 61. § (10) bekezdésében meghatározott személy 
kérheti. A kérelmet az OEP által erre a célra rendszeresített és a hivatalos honlapján közzétett formanyomtatványon 
lehet benyújtani. A formanyomtatványon fel kell tüntetni az elhunyt személy nevét, társadalombiztosítási azonosító 
jelét, a  halál időpontját, az  igénylőnek az  elhunyt személlyel fennállt rokonsági, hozzátartozói fokát, valamint 
az  igénylő személy nevét, társadalombiztosítási azonosító jelét, születési helyét, idejét, anyja nevét, lakóhelyét és 
aláírását.
(6) Ha a  biztosított a  keresőképtelenség, a  terhességi-gyermekágyi segély, a  gyermekgondozási díj igénybevétele 
vagy a szülés napját megelőző két éven belül más foglalkoztatónál vagy foglalkoztatóknál biztosítási jogviszonyban 
állt, ezt a tényt a „Foglalkoztatói igazolás”-on jelezni kell, továbbá
a) a biztosítási időt a 37. § szerint kiállított Igazolvánnyal, és
b) amennyiben a  biztosított a  2014. május 11-ét megelőzően született gyermekére tekintettel igényel terhességi-
gyermekágyi segélyt vagy gyermekgondozási díjat, az ellátás alapját képező jövedelmet a 37/A. § szerint kiállított 
jövedelemigazolással
kell igazolni, melyet a foglalkoztató a „Foglalkoztatói igazolás”-sal, az egyéni vállalkozó pedig a kérelemmel együtt 
köteles benyújtani.
(7) Ha a biztosított nem bocsátja a foglalkoztató rendelkezésére a (3) bekezdés szerinti nyomtatványokat, ezt a tényt 
a „Foglalkoztatói Igazolás”-on jelezni kell.
(8) Amennyiben az Igazolvánnyal kapcsolatos hiánypótlási eljárás nem vezet eredményre, úgy a rendelkezésre álló 
adatok alapján kell a kérelmet elbírálni.
(9) Amennyiben a  jövedelemigazolással kapcsolatos hiánypótlási eljárás nem vezet eredményre, úgy a  terhességi-
gyermekágyi segély, illetve a gyermekgondozási díj összegének megállapítása érdekében a NAV-tól kell a szükséges 
jövedelem adatokat beszerezni.
(10) Az Ebtv. 82/F. § (1) bekezdése alapján a 2014. május 11-ét megelőzően született gyermekekre tekintettel igényelt 
és megállapított terhességi-gyermekágyi segély vagy gyermekgondozási díj esetében az  ellátás összegét a  2013. 
július 15-e előtt hatályos, valamint a 2013. július 14-e után hatályos jogszabályok alapján is meg kell állapítani, és 
a biztosított részére a magasabb összegű ellátást kell folyósítani.
(11) Az  Ebtv. 39/B.  §-a, 52/A.  §-a és 55/A.  §-a szerinti előleget a  jogosultság kezdő napján érvényes minimálbér 
alapulvételével kell megállapítani, kivéve, ha a rendelkezésre álló adatok alapján a jövedelem összege a minimálbér 
összegét nem éri el, ebben az esetben a rendelkezésre álló adatok alapján kell az előleget megállapítani.”

15. §  A Vhr. 38/B. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) Nem lehet papíralapú digitalizált dokumentumként az  elektronikus űrlaphoz csatolni a  37.  § szerint kiállított 
Igazolványt és jövedelemigazolást.
(3) A  papíralapú digitalizált dokumentumon, az  elektronizált űrlapon, illetve a  papíralapú eredeti igazoláson lévő 
adatok egyezőségéért a foglalkoztató, ennek hiányában az igénylő felel.”

16. § (1) A Vhr. 41. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  táppénz megállapítása iránti kérelemben a  keresőképtelenséget a  keresőképtelenség és keresőképesség 
orvosi elbírálásáról és annak ellenőrzéséről szóló 102/1995. (VIII. 25.) Korm. rendelet rendelkezései szerint kiállított 
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orvosi igazolással, a  kórházi (klinikai) ápolást, valamint a  szülő fekvőbeteg-ellátást nyújtó intézményben történő, 
gyermeke melletti tartózkodását a kórház (klinika) által kiállított igazolással kell igazolni.”

 (2) A Vhr. 41. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Amennyiben a beteg gyermek kórházi ápolásának ideje alatt a szülő gyermeke mellett tartózkodik, úgy a szülő 
kórházban történő tartózkodásának idejét az OEP által rendszeresített nyomtatványon kell igazolni.”

17. §  A Vhr.
a) 1.  § (1)  bekezdésében a  „kifizetőhelyére” szövegrész helyébe a  „társadalombiztosítási kifizetőhelyére 

(a továbbiakban: kifizetőhely)” szöveg,
b) 1. § (2) bekezdés d) pontjában a „(2)–(3)” szövegrész helyébe az „(1)–(4) és (6)” szöveg,
c) 1.  § (4)  bekezdésében a „38/C.  §-ában,” szövegrész helyébe a „38/C.  §-ában, 50.  § (2)–(3)  bekezdésében,” 

szöveg,
d) 1. § (6) bekezdésében az „50. § (1)–(4) bekezdésében” szövegrész helyébe az „50. § (1) és (4) bekezdésében” 

szöveg,
e) 1. § (8) bekezdésében az „és a 49/A. §-ban” szövegrész helyébe az „ , a 49/A. §-ban és a 49/B. §-ban” szöveg,
f ) 7/A.  § (7)  bekezdésében az  „eszközcsoportokra” szövegrész helyébe a  „funkcionális csoportokra vagy 

alcsoportokra” szöveg,
g) 28.  § (3)  bekezdésében az „a folyamatos” szövegrészek helyébe az „az Ebtv. 48/A.  § (1)  bekezdés szerinti 

folyamatos” szöveg,
h) 38/A.  § (1)  bekezdésében az  „a bérfizetés napján” szövegrész helyébe a  „legkésőbb a  bérfizetés napján” 

szöveg,
i) 39. § (2) bekezdésében a „nyilvántartás” szövegrész helyébe a „nyilvántartásának az” szöveg,
j) 41/A. §-ában az „az anya” szövegrész helyébe az „a kérelmező” szöveg,
k) 42. § (1) bekezdésében az „orvost” szövegrész helyébe az „orvost és a biztosítottat” szöveg,
l) 44.  § (1)  bekezdésében az  „a baleseti jegyzőkönyvet” szövegrész helyébe az  „az „Üzemi baleseti 

jegyzőkönyv”-et” szöveg,
m) 45.  § (3)  bekezdésében a  „határozatot” szövegrész helyébe a  „baleset üzemiségét elismerő határozatot” 

szöveg
lép.

18. §  Hatályát veszti a Vhr.
a) 1. § (2) bekezdés b) pont ba) alpontja,
b) 31. § (1) bekezdésében a „pénzbeli egészségbiztosítási járulékalapot képező” szövegrész,
c) 31. § (9) bekezdése,
d) 31/D. § (2) bekezdése,
e) 32. § (3) bekezdése,
f ) 33. § (2), (4) és (5) bekezdése,
g) 33. § (3) bekezdésében a „rendszeres” szövegrész,
h) 40. § (2) bekezdésében a „helyszíni vizsgálat során” szövegrész.

2. Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes 
szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosítása

19. §  Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 
43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 3. § második mondata helyébe a következő rendelkezés lép:
„A finanszírozási szerződésnek a felek általános jogait és kötelezettségeit tartalmazó részének módosítása esetén is 
– amennyiben a módosításra nem jogszabály-változás miatt kerül sor – az e §-ban foglaltak szerint kell eljárni.”

20. §  A Kr. 4. §-a a következő (12) bekezdéssel egészül ki:
„(12) Élődonoros szervátültetés esetén, amennyiben a  recipiens magyar biztosítási jogviszonnyal rendelkezik 
és az  átültetésre kerülő szerv külföldi donorból származik, a  külföldi donor magyarországi ellátását a  donor 
adatlapjának és a  betegdokumentáció másolati példányának a  megküldésével egyidejűleg az  egészségügyi 
szolgáltató „K” térítési kategóriában jelenti a  finanszírozó részére. Az  ellátást a  finanszírozó minden esetben 
ellenőrzi.”
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21. §  A Kr. a következő 4/B. §-sal egészül ki:
„4/B.  § Az  OEP a  szolgáltatók által az  országos várólista nyilvántartásban – a  várólista alapján nyújtható ellátások 
részletes szabályairól szóló 287/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet szerint – regisztrált adatok és a fekvőbeteg szakellátás 
teljesítmény-elszámolási adatai között minden tárgyhónapot követő 20. napig (a  továbbiakban: egyeztetési 
időpont) elszámolási egyeztetést végez. Ennek során az OEP a várólista nyilvántartási tételeket a tárgyhónap utolsó 
napjának vége szerinti státusz alapján vizsgálja, azzal, hogy az  adatokban a  tárgyhónapot követő 20. nap végéig 
elvégzett adathiba javításokat és adathiány pótlásokat is figyelembe kell venni az 5/A. § szerinti eljárások során.”

22. §  A Kr. a következő 5/A. és 5/B. §-sal egészül ki:
„5/A.  § (1) A  fekvőbeteg-szakellátás finanszírozása vonatkozásában adathiánynak minősül, ha az  Eb. tv. 20.  § 
(1)  bekezdés a)  pontja alapján teljesíthető fekvőbeteg-szakellátással kapcsolatosan a  várólista alapján nyújtható 
ellátások részletes szabályairól szóló 287/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 2.  § h)  pontja szerinti országos várólista 
nyilvántartásban (a  továbbiakban: országos várólista nyilvántartás) az  egyeztetési időpontban a  jelentett adathoz 
tartozó várólista nyilvántartási tétel hiányzik.
(2) A  fekvőbeteg-szakellátás finanszírozása vonatkozásában adathibának minősül, ha a  fekvőbeteg-szakellátás 
elszámolási szabályai szerinti jelentés hiánytalan és hibátlan, azonban a  várólista nyilvántartási tétel adathibás, 
mivel a  jelentett adathoz tartozó várólista nyilvántartási tételről az  országos várólista nyilvántartási rendszerben 
az egyeztetési időpontban megállapítható, hogy
a) az elvégzett ellátást nem vezették ki a várakozási sorból,
b) az országos várólista nyilvántartás nem tartalmazza a kötelezően nyilvántartandó adatok teljes körét,
c) az adott ellátáshoz tartozó várólista nyilvántartási tétel bármely adata az egyeztetési időpontban nem felel meg 
a jogszabályban, valamint a kitöltési útmutatóban foglaltaknak,
d) a  várólistán hibásan közzétett nyilvántartási tétel bármely adata az  országos várólista nyilvántartásba történt 
felvételt követően nem felelt meg a jogszabályban, valamint a kitöltési útmutatóban foglaltaknak és a rendszeresen 
elvégzett ellenőrzés alapján küldött első hibaüzenetet követő 10 munkanapon belül sem került sor a  várólista 
nyilvántartási tétel adatának a kijavítására az országos várólista nyilvántartásban, vagy
e) a várólista nyilvántartási tétel ellátott esetként nyilvántartott, azonban az ellátás adata vagy részjelentése az aktuális 
elszámolási időszakban a teljesítmény-elszámolásra jelentett adatok között nem szerepel.
(3) Az  OEP az  (1)  bekezdés szerinti adathiány, illetve a  (2)  bekezdésben meghatározott adathiba által érintett 
nyilvántartási tételekről, valamint az érintett fekvőbeteg-szakellátásra vonatkozó adatokról listát készít.
(4) Az  (1)  bekezdés szerinti adathiány, illetve a  (2)  bekezdés szerinti adathiba által érintett ellátások nem 
finanszírozhatóak mindaddig, amíg az adathiány, illetve az adathiba fennáll.
(5) Az  (1)  bekezdés szerinti adathiány megszüntetéséig, illetve a  (2)  bekezdés szerinti adathiba kijavításáig 
a  szolgáltató tárgyhavi elszámolási összegét az  érintett esetek számának és a  mindenkori alapdíj 20%-ának 
szorzataként meghatározott összeggel csökkenteni kell. Ha az adathiány megszüntetése, illetve az adathiba kijavítása 
a tárgyhónapot követően sem történik meg, az adathiány megszüntetéséig, illetve az adathiba kijavításáig az érintett 
esetek számának és a  mindenkori alapdíj 20%-ának szorzatával egyező összeggel a  szolgáltató havi finanszírozási 
díját csökkenteni kell.
(6) Nem kell alkalmazni az (5) bekezdésben foglaltakat a (2) bekezdés e) pontja szerinti esetben, ha a szolgáltatónál 
a teljesítmény-elszámolás keretében a folyamatban lévő ellátás jelentésére legalább részben sor került.
5/B.  § (1) A  teljesítményjelentések feldolgozását, illetve ehhez kapcsolódóan egyéb, a  finanszírozás mértékének 
megállapítását érintő elháríthatatlan akadály esetén az  OEP főigazgatója – az  egészségügyért felelős miniszter 
értesítésével egyidejűleg – a  betegellátás folyamatosságának biztosítása érdekében elrendelheti, hogy az  akadály 
megszűnéséig az érintett egészségügyi szolgáltatók részére az akadály bekövetkezését megelőző, az akadályoztatással 
érintett ellátási forma háromhavi finanszírozási díja átlagának megfelelő finanszírozási díj utalására kerüljön sor.
(2) Amennyiben az  (1) bekezdésben meghatározott finanszírozási díj nem állapítható meg, akkor az egészségügyi 
szolgáltató részére az adott ellátási formára jellemző országos havi átlagos teljesítménydíj megállapítására kerül sor.
(3) Az  elháríthatatlan akadály léte nem érinti az  egészségügyi szolgáltatók e  rendeletben meghatározott 
kötelezettségeit.
(4) Az akadály megszűnését az OEP főigazgatója állapítja meg, melyről értesíti az egészségügyért felelős minisztert. 
Az  akadály megszűnését követően a  teljesítményjelentések vonatkozásában az  adathiány pótlására, hibás adat 
javítására nyitva álló – e rendeletben megállapított – határidők újrakezdődnek.
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(5) Amennyiben az  (1), illetve a  (2)  bekezdés szerint utalványozott finanszírozási díj nem éri el vagy meghaladja 
a  teljesítményjelentések visszamenőleges feldolgozása alapján megállapítható díjat, úgy a  különbözetet az  OEP 
jogosult a következő havi finanszírozási díjjal egyidejűleg utalványozni vagy abból visszatartani.”

23. §  A Kr. 28/B. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Az  egészségügyi szolgáltató a  2012. december 31-ét követő intézményi integrációt megelőzően önálló 
egészségügyi szolgáltatóként működő telephelye után is jogosult az (1) és a (2) bekezdés szerinti díjazásra, ha arra 
a telephely az integrációt megelőzően jogosult volt.”

24. §  A Kr. 30/A. § (1) bekezdés első mondata helyébe a következő rendelkezés lép:
„A vér- és vérkészítmények (a  továbbiakban együtt: vérkészítmény) térítési díját az  R. 13. számú melléklete 
tartalmazza.”

25. §  A Kr. a következő 76. §-sal egészül ki:
„76.  § (1) Az  egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló  
254/2013. (VII. 5.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr3.) megállapított 5/A. § (4), illetve (5) bekezdése szerinti 
jogkövetkezmények a 2013. október 31-ét követő teljesítmények elszámolásától alkalmazhatóak.
(2) A Módr3. által megállapított 28/B. § (2a) bekezdésében foglaltakat a 2013. január 1-jétől a Módr3. hatálybalépéséig 
terjedő időszakra járó díjazás tekintetében is alkalmazni kell.”

26. § (1) A Kr. 8. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
 (2) A Kr. 14. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
 (3) A Kr. 32. számú melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

27. §  A Kr.
a) 6/A. § (1), (1a), (2) és (3) bekezdésében a „finanszírozási előleg” szövegrész helyébe a „működési költségelőleg” 

szöveg,
b) 6/A.  § (2)  bekezdésében a  „finanszírozási előlegben” szövegrész helyébe a  „működési költségelőlegben” 

szöveg,
c) 6/A. § (3) bekezdésében a „finanszírozási előleget” szövegrész helyébe a „működési költségelőleget” szöveg,
d) 6/A. § (5) bekezdésében a „finanszírozási előleget” szövegrész helyébe a „finanszírozási előleget és a működési 

költségelőleget” szöveg,
e) 6/B. § (1) bekezdésében a „(10)” szövegrész helyébe a „(13)” szöveg,
f ) 14.  § (3)  bekezdés d)  pont da)  alpontjában a „mellékletében felsorolt település(ek)re kiterjed és a  körzet 

lakosságszáma a 800 főt eléri, vagy” szövegrész helyébe az „alapján 2012. december 31-ig jogosult volt a fix 
összegű díjazás 50%-os emelésére, vagy” szöveg,

g) 35.  § (3)  bekezdés a)  pontjában a  „kezdeményezésre vagy” szövegrész helyébe a  „kezdeményezésre, 
kezelőorvosi javaslat vagy” szöveg,

h) 40. § (11a) bekezdés b) pontjában az „a 22 mozgásszervi rehabilitáció és a 09 neurológia” szövegrész helyébe 
az „a mozgásszervi rehabilitáció és a neurológiai rehabilitáció” szöveg,

i) 64.  § (4)  bekezdésében a  „2013. június 30-áig” szövegrész helyébe a  „2013. december 31-ig” szöveg, 
a „2013. szeptember 1-jéig” szövegrész helyébe a „2014. március 1-jéig” szöveg,

j) 64.  § (5)  bekezdésében a  „2013. december 31-éig” szövegrész helyébe a  „2014. június 30-áig” szöveg, 
a „2014. január 31-éig” szövegrész helyébe a „2014. augusztus 31-éig” szöveg,

k) 8/A. számú melléklet „Megjegyzés” megjelölésű részében az „az október 1. és szeptember 30.” szövegrész 
helyébe az „a november 1. és október 31.” szöveg

lép.

28. §  Hatályát veszti a  Kr. 40.  § (2)  bekezdésében az „a kórházi felvétel időpontjától számított legalább 10 napon túl” 
szövegrész.



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2013. évi 116. szám 63715

3. A várólista alapján nyújtható ellátások részletes szabályairól szóló  
287/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

29. §  A várólista alapján nyújtható ellátások részletes szabályairól szóló 287/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: Vr.) 2. § c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában)
„c) szervriadó: az  az eseménysorozat, amelynek időtartama a  potenciális donor kijelölésétől az  adott szerv 
beültetésének kezdetéig vagy a szerv ártalmatlanításáig tart,”

30. § (1) A Vr. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  központi várólistát az  Országos Vérellátó Szolgálat Központja (a  továbbiakban: OVSZK) működteti azzal, 
hogy a  transzplantációs várólista működtetéséhez a  (2)  bekezdésben meghatározott egészségügyi ellátások 
szerinti Transzplantációs Bizottságok közreműködését veszi igénybe. A  transzplantációs várólista – a  csontvelő 
transzplantációra vonatkozó lista kivételével – az állami vérellátó szolgálat által megkötött megállapodásban részes 
szervcsere szervezet (a továbbiakban: szervcsere szervezet) által vezetett nemzetközi várólista részét képezi.”

 (2) A Vr. 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A  transzplantációs várólistára történő felkerüléssel, az  átmeneti alkalmatlansággal és a  törléssel kapcsolatos 
döntést a  transzplantáció típusa szerint illetékes Transzplantációs Bizottság hozza meg a  várólista-sorrend 
kialakításának szakmai feltételeiről szóló jogszabályban, valamint szervátültetések esetében az (1) bekezdés szerinti, 
a szervcsere szervezettel kötött megállapodásban foglaltak szerint.”

31. §  A Vr. 4. § (4) és (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(4) A  transzplantációra való alkalmasság megállapítása esetén a  Transzplantációs Bizottság a  beteget 
transzplantációs várólistára helyezi. Az  OVSZK meghatározza a  beteg Ebtv. 20/A.  § (5)  bekezdése szerinti 
azonosítóját (a továbbiakban: egyedi azonosító), amelyet zárt borítékban, személyesen vagy a kezelőorvos útján kell 
közölni a beteggel. Az egyedi azonosítót az OVSZK a központi várólista keretében közzéteszi és a beteg állapotában 
bekövetkezett változást 24 órán belül aktualizálja.
(5) Az illetékes Transzplantációs Bizottság a várólistára történő felvételről, törlésről és minden egyéb, a várólistával 
kapcsolatban a beteget érintő döntésről a beteget és kezelőorvosát, valamint az OVSZK-t írásban tájékoztatja.”

32. §  A Vr. 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„5.  § (1) Szervriadó esetén az  adott szerv transzplantációjához megfelelő beteg kiválasztását a  szervcsere 
szervezet végzi. Az  OVSZK minden szervriadó esetén továbbítja a  donor adatokat a  szervcsere szervezet felé. 
A  3.  § (1)  bekezdése szerinti megállapodás alapján magyar betegnek érkező szervfelajánlást az  OVSZK fogadja és 
továbbítja az illetékes Transzplantációs Központ felé.
(2) A szervriadó kimeneteléről a beavatkozást végző egészségügyi szolgáltató a beavatkozást követő 24 órán belül 
értesíti az OVSZK-t. Az OVSZK az értesítés alapján haladéktalanul tájékoztatja a szervcsere szervezetet.”

33. §  Hatályát veszti a Vr.
a) 3. § (2) bekezdés d) pontjában az „Országos Vese Transzplantációs Bizottság,” szövegrész,
b) 7. § (2) bekezdésében az „A szakmai beszámolóban a beültetett szervekre vonatkozó allokációs kritériumok 

érvényesülését is be kell mutatni.” szövegrész,
c) 9. § (1)–(3) bekezdése.

4. Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 
337/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

34. §  Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 
337/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Eftv. Vhr.) 1. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) Ha az  1. számú melléklet szerinti eszköz befogadása, illetve cseréje az  (1)  bekezdés a)  pontja szerinti 
többletkapacitás iránti igénnyel is jár, az  eszköz befogadásáról, illetve cseréjéről az  (1)  bekezdés a)  pontja szerinti 
többletkapacitás befogadására irányuló eljárásban kell dönteni és az (1) bekezdés f ) pontja szerinti eljárást nem kell 
lefolytatni.”
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35. §  Az Eftv. Vhr. 5/B. § (6a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6a) Abban az esetben, ha jogszabályi változás érinti a Tv. 5/A. § (8b) bekezdés d) pontjában, illetve (8c) bekezdés 
d)  pontjában meghatározott adatokat, a  változást – a  kapacitás-nyilvántartásnak a  (3), illetve az  (5)  bekezdés 
szerinti módosulásáig – az  egészségbiztosításért felelős miniszter által vezetett minisztérium honlapján 
közzétett tájékoztatóban meghatározottak szerint kell figyelembe venni azzal, hogy ennek tényét – a  tájékoztató 
elérhetőségének biztosításával egyidejűleg – a kapacitás-nyilvántartásban is közölni kell.”

36. §  Az Eftv. Vhr. 15. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  TBB létszáma 8 fő, amelyből 3 főt az  egészségügyért felelős miniszter, 1 főt az  államháztartásért felelős 
miniszter, 2 főt az OEP főigazgatója, 1 főt az országos tisztifőorvos és 1 főt a GYEMSZI főigazgatója jelöl ki. A TBB 
elnökét – a tagok közül – az OEP főigazgatója jelöli ki.”

37. §  Az Eftv. Vhr. 15/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az 1. § (1) bekezdés c), d) és f )–j) pontja, valamint az 1. § (1a) bekezdése szerinti többletkapacitás a 13–15. §-ban 
foglaltaktól eltérően az e § szerinti eljárás során is befogadásra kerülhet.”

38. § (1) Az  Eftv. Vhr. 8.  § (9a)  bekezdés h)  pontjában az  „az ellátási kötelezettség” szövegrész helyébe az  „a Tv. 1.  § 
(2) bekezdés l) pontja szerinti egészségügyi szakellátási intézményműködtetési kötelezettség, a Tv. 1. § (2) bekezdés 
o)  pontja szerinti egészségügyi szakellátási feladat, illetve a Tv. 1.  § (2)  bekezdés p)  pontja szerinti egészségügyi 
szakellátási kötelezettség” szöveg lép.

 (2) Hatályát veszti az Eftv. Vhr. 5/B. § (2), (2a), (4) és (6) bekezdése.

5. Az egészségügyi technológiák egészségbiztosítási finanszírozásba történő befogadásának 
alapelveiről, feltételrendszeréről és részletes szabályairól, valamint a már befogadott technológiák 
körének felülvizsgálatáról és módosításáról szóló 180/2010. (V. 13.) Korm. rendelet módosítása

39. §  Az egészségügyi technológiák egészségbiztosítási finanszírozásba történő befogadásának alapelveiről, 
feltételrendszeréről és részletes szabályairól, valamint a  már befogadott technológiák körének felülvizsgálatáról 
és módosításáról szóló 180/2010. (V. 13.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: Tr.) 2. § 12. pontja helyébe a következő 
rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában:)
„12. új orvosi eljárás: orvosi közreműködéssel vagy közvetlen orvosi irányítással végzett – az egészségügyi szakellátás 
társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló miniszteri rendeletben, az  Egészségbiztosítási 
Alap terhére finanszírozható járóbeteg-szakellátási tevékenységek meghatározásáról, az  igénybevétel során 
alkalmazandó elszámolhatósági feltételekről és szabályokról, valamint a  teljesítmények elszámolásáról szóló 
miniszteri rendeleti szabályokban, az  Egészségbiztosítási Alapból a  959A-L, valamint 9511-9515 homogén 
betegségcsoportok szerint finanszírozott daganatellenes terápiákról szóló miniszteri rendeleti szabályokban, 
a  fogászati ellátás tevékenységi kódlistájának alkalmazásáról szóló miniszteri rendeleti szabályokban, 
továbbá a  gyógyító-megelőző ellátás jogcímén az  Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható homogén 
betegségcsoportok kódolási és besorolási szabályairól szóló miniszteri rendeleti szabályokban nem szereplő – 
egészségügyi tevékenység, amelyet diagnosztikus, terápiás, megelőző, rehabilitációs céllal végeznek új módszertan 
vagy technológia alkalmazásával, és amely
a) a már korábban is alkalmazott, azonos ellátási célú orvosi eljárásokhoz képest
aa) diagnosztika esetén a  vizsgálati cél szempontjából releváns jellemző legalább egy paraméterrel eltérő értékét 
határozza meg, vagy a jellemző paraméter értékének mérési pontosságát, megbízhatóságát módosítja vagy
ab) megelőzés, terápia, rehabilitáció esetén az alkalmazásával a beteg egészségi állapotának legalább egy, az eljárás 
célja szempontjából releváns értékét javítja vagy
b) az egészségi állapot korábban nem vizsgált jellemzőjének meghatározására vagy az egészségi állapot, betegség 
korábban nem kezelt elváltozásának megszüntetésére, javítására, romlásának megakadályozására irányul.”

40. § (1) A Tr. 4. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az (1) bekezdés szerinti eljárásokban az ügyintézési határidő a kérelemnek az OEP-hez történő megérkezésétől 
számított 90 nap.”
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 (2) A Tr. 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Ha a  befogadási kérelem új gyógyszert igénylő új technológia befogadására irányul, az  OEP a  kérelemben 
foglaltakat elkülöníti és a  technológiai befogadásra vonatkozó eljárást az  R1. szerinti eljárással egyidejűleg 
lefolytatja, azzal, hogy a kérelemben foglaltakról egy határozatban dönt.”

41. §  A Tr. 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„5.  § (1) A  4.  § (1)  bekezdése szerinti kérelmet a  kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi  
LXXXIII. törvény 19/A.  § (1a)  bekezdésében meghatározott formában, az  1.  melléklet szerinti adattartalommal 
az OEP-hez kell benyújtani.
(2) A kérelemhez csatolni kell
a) a gyógyító-megelőző eljárások során alkalmazott egészségügyi technológiák egészségbiztosítási finanszírozásba 
történő befogadásához kapcsolódó egyes eljárásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról szóló miniszteri 
rendeletben meghatározott igazgatási szolgáltatási díj befizetéséről szóló igazolást,
b) amennyiben nem a  cégjegyzésre jogosult képviselő jár el, úgy az  eljáró személy részére adott írásbeli 
meghatalmazását,
c) a beküldött elektronikus adathordozón szereplő és a papír alapú adatok azonosságáról szóló nyilatkozatot, és
d) új eszközt igénylő kérelem esetében a  befogadási kérelem tárgyát képező új eszköz és a  kérelemhez csatolt 
CE-tanúsítványban szereplő eszköz azonosságáról szóló nyilatkozatot, valamint amennyiben a  kérelmező nem 
a termék gyártója, úgy az eljáró személy/szerv részére adott írásbeli meghatalmazást.
(3) A  kérelmező a  kérelmet vagy a  személyét érintő adataiban bekövetkezett változásokról haladéktalanul értesíti 
az OEP-et.”

42. § (1) A Tr. 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az OEP a 4. § (1) bekezdés b) és c) pontja szerinti kérelem beérkezésétől számított 7 napon belül szakhatósági 
állásfoglalás céljából megküldi a kérelmet az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal számára.”

 (2) A Tr. 6. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az  OEP a  4.  § (1)  bekezdés b) vagy c)  pontja szerinti kérelem esetében az  Egészségügyi Engedélyezési és 
Közigazgatási Hivatal szakhatósági állásfoglalásának kézhezvételét követő 5 napon belül, a  4.  § (1)  bekezdés 
a) pontja szerinti kérelem esetében annak az OEP-hez történő megérkezésétől számított 5 napon belül a kérelmet 
véleményezés céljából megküldi a  Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézetnek 
(a  továbbiakban: GYEMSZI), valamint az  egészségügyi szakmai kollégium illetékes tagozatának (a  továbbiakban: 
tagozat), továbbá megküldheti az  Egészségügyi Tudományos Tanácsnak. Az  OEP a  kérelemhez tájékoztatásul 
csatolja az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal szakhatósági állásfoglalását.”

 (3) A Tr. 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  GYEMSZI, a  tagozat, illetve az  Egészségügyi Tudományos Tanács a  kérelem kézhezvételétől számított  
30 napon belül küldi meg a véleményét az OEP részére.”

 (4) A Tr. 6. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) Amennyiben a  befogadási kérelem több tagozatot is érint, úgy az  OEP a  kérelmet az  (1a)  bekezdés alapján 
az egészségügyi szakmai kollégium elnökének küldi meg véleményezésre, amely alapján az egészségügyi szakmai 
kollégium elnöke a (2) bekezdésben foglaltak szerint jár el.”

 (5) A Tr. 6. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) Az  Egészségügyi Tudományos Tanács – az  (1a)  bekezdés alapján történő megkeresése esetén – véleményt 
nyilvánít arról, hogy
a) a  technológiához kapcsolódó orvostechnikai eszköz klinikai értékelése alapján a  technológia magyarországi 
alkalmazása szakmai szempontból javasolt-e,
b) a  technológiával végzett kutatás eredménye alapján a  technológia magyarországi alkalmazása szakmai 
szempontból javasolt-e és
c) a technológia alkalmas-e a kérelemben foglalt célok megvalósítására.”

 (6) A Tr. 6. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Az  OEP a  (2)  bekezdés szerinti határidő lejártát követő 3 napon belül kikéri a  kérelem tekintetében  
az  R1. szerinti Egészségügyi Technológia-értékelő Bizottság véleményét. Az  Egészségügyi Technológia-értékelő 
Bizottság a  kérelem kézhezvételétől számított 20 napon belül küldi meg a  véleményét az  OEP részére. Az  OEP 
az  Egészségügyi Technológia-értékelő Bizottság véleményének kézhezvételétől számított 10 napon belül értékeli, 
és a gyógyító-megelőző eljárások során alkalmazott egészségügyi technológiák egészségbiztosítási finanszírozásba 
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történő befogadásához kapcsolódó eljárás során alkalmazandó szakmai szempontrendszerről és szakmapolitikai 
prioritásokról szóló miniszteri rendeletben (a továbbiakban: R2.) meghatározott szakmai szempontrendszer alapján 
pontozza a kérelmet.”

43. § (1) A Tr. 11. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  miniszter a  határozatok alapján a  Magyarország központi költségvetéséről szóló törvény soron következő 
kihirdetését követően és annak figyelembevételével, a  társadalombiztosítási finanszírozásra vonatkozó miniszteri 
rendeletek módosításával fogadhatja be a technológiákat.”

 (2) A Tr. 11. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Ha a  határozat a  6.  § (5)  bekezdése alapján megállapítja, hogy a  technológia életmentő és finanszírozott 
alternatívával nem rendelkezik, vagy az  E. Alap számára megtakarítással jár, akkor a  miniszter az  (1)  bekezdéstől 
eltérő időpontban is befogadhatja a technológiát.”

44. §  A Tr.
a) 6. § (3) bekezdésében az „Az illetékes szakmai kollégium (kollégiumok) a véleményüket” szövegrész helyébe 

az „A tagozat a véleményét” szöveg, az „adhatják” szövegrész helyébe az „adhatja” szöveg,
b) 8.  § (2)  bekezdésében az „R3.-ban” szövegrész helyébe az „R2.-ben” szöveg, 8.  § (3)  bekezdés c)  pontjában 

az „R3.” szövegrész helyébe az „R2.” szöveg,
c) 2.  mellékletében az „A szakmai kollégiumok” szövegrész helyébe az „Az egészségügyi szakmai kollégium, 

illetve annak tagozata” szöveg
lép.

45. §  Hatályát veszti a Tr.
a) 7. és 14. §-a,
b) 8. § (1) bekezdésében a „ , valamint a 7. §” szövegrész.

6. Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló  
313/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

46. §  Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 
12. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  praxiskezelő az  Öotv. 2/C.  § b)  pontja szerinti feladatkörében nyilvántartja az  eladott praxisjoggal érintett 
körzet ellátási területének megnevezését, kódját, típusát, valamint az átadás időpontját.”

7. A kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal, valamint az új pszichoaktív anyagokkal végezhető 
tevékenységekről, valamint ezen anyagok jegyzékre vételéről és jegyzékeinek módosításáról szóló 
66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet módosítása

47. §  A kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal, valamint az új pszichoaktív anyagokkal végezhető tevékenységekről, 
valamint ezen anyagok jegyzékre vételéről és jegyzékeinek módosításáról szóló 66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: KábszR.) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § (1) E rendelet hatálya kiterjed
a) kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal, valamint új pszichoaktív anyagokkal végezhető, a 3. § (1) bekezdésében 
meghatározott tevékenységekre,
b) kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal, valamint új pszichoaktív anyagokkal végezhető tevékenységekhez 
kapcsolódó hatósági eljárásokra,
c) kábítószerek és pszichotróp anyagok, valamint új pszichoaktív anyagok jegyzékbe vételi eljárására, továbbá 
e jegyzékek módosítására,
d) kábítószernek és pszichotróp anyagnak az egészségügyi szolgáltató, valamint az állatgyógyászati intézmény és 
állatgyógyászati készítmények kiskereskedelmi forgalmazója, magán-állatorvos és állatorvost alkalmazó telep, 
állatkert, vadaspark által történő megrendelésére,
e) az engedélyesnél, a nyilvántartásba vett bejelentőnél, továbbá az egészségügyi szolgáltatónál végzett rendészeti 
ellenőrzésre, valamint
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f ) kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal, valamint új pszichoaktív anyagokkal végzett klinikai vizsgálatok és 
orvostudományi, valamint tudományos célú kutatások engedélyezésére.
(2) E rendelet hatálya az (1) bekezdés d)–f ) pontjában meghatározott eljárásokon túl az egészségügyi szolgáltatókra 
akkor terjed ki, ha e rendelet kifejezetten így rendelkezik.”

48. §  A KábszR. 4. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) Amennyiben az  e  rendelet szerint kiadott engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezet olyan tevékenységet 
is folytat, amelyhez kizárólag nyilvántartásba vétele szükséges, nyilvántartásba vett adatait az  e  rendelet szerint 
kiadott engedélyében kell feltüntetni.”

49. § (1) A KábszR. 16. § (1)–(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Az eseti exportengedély egy példányát az EEKH az érintett külföldi társhatóság részére postai úton megküldi, 
a  külföldi társhatóság által záradékolt és visszaküldött példányt megőrzi. Az  eseti exportengedély három 
példányát az  exportőr kapja meg. A  példányokat a  szállítmány indításakor a  kiviteli irányú vámeljárást végző 
vámszerv bélyegzőjével látja el, és feltünteti rajta az  eljárás elvégzésének időpontját, valamint az  eljárás alá 
vont kábítószer, pszichotróp anyag vagy új pszichoaktív anyag mennyiségét, majd azokat a  szállítmánnyal 
együtt továbbküldi a  kiléptető vámszervnek. A  kiléptető vámszerv a  szállítmány országból való kiléptetése során 
az engedélyeket lebélyegzi, és feltünteti rajtuk az eljárás elvégzésének időpontját. Az eljáró vámszerv az engedély 
két példányát visszaküldi az EEKH részére. Az EEKH az engedély egy példányát megküldi az exportőr részére. Az eseti 
exportengedély egy példánya a szállítmányt az indulástól a célállomásig kíséri.
(2) Az Európai Unió valamely tagállamába irányuló kiszállítás esetén a vámeljárásra vonatkozó rendelkezéseket nem 
kell alkalmazni. Az EEKH az eseti exportengedély három példányát az exportőr részére megküldi. A kiszállítás során 
az engedélyen feltüntetett vámszerv az engedélyeket lebélyegzi és feltünteti rajtuk az eljárás időpontját és a szállított 
kábítószer, pszichotróp anyag vagy új pszichoaktív anyag mennyiségét, majd az engedély két példányát visszaküldi 
az EEKH-nak. Az EEKH az engedély egy példányát megküldi az exportőr részére. Az eseti exportengedély egy példánya 
a szállítmányt az indulástól a célállomásig végigkíséri.
(3) Az  eseti importengedély egy példányát az  EEKH az  érintett külföldi társhatóság részére postai úton megküldi. 
Az eseti importengedély három példányát az importőr kapja meg, amelyből egy példányt megküld a külföldi félnek, 
amely ennek alapján a külföldi hatóságtól beszerzi a Magyarországra irányuló exportra szóló engedélyt. Az importőr 
két példányt bemutat az engedélyen feltüntetett vámszervnek.
(4) Az  engedélyen feltüntetett vámszerv a  külföldi exportengedéllyel érkező szállítmány belépésekor az  importőr 
által bemutatott két példányt lebélyegzi és feltünteti rajtuk a beléptetés elvégzésének időpontját, és amennyiben 
nem végzi el a  behozatali irányú vámeljárást, a  szállítmányt és az  engedélypéldányokat árutovábbítás vámeljárás 
keretében továbbküldi a  további vámeljárás elvégzésére kijelölt vámszervnek. Az  eljárást lefolytató vámszerv 
a példányokat hitelesíti, feltünteti rajtuk a kábítószer, pszichotróp anyag vagy új pszichoaktív anyag mennyiségét, ezt 
követően az egyik példányt az EEKH részére visszaküldi. A másik példányt az importőr megőrzi.”

 (2) A KábszR. 16. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Az EEKH által kiállított eseti export és import engedélyeken a Nemzeti Adó- és Vámhivatal szervezetéről és egyes 
szervek kijelöléséről szóló 273/2010. (XII. 9.) Korm. rendelet 3. számú mellékletében megjelölt, be- és kiléptetést, 
behozatali és kiviteli irányú vámeljárást, valamint engedélyigazolást végző vámszervet kell feltüntetni.”

50. §  A KábszR. 19. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az  1.  melléklet szerinti kábítószereket és pszichotróp anyagokat, valamint az  új pszichoaktív anyagokat  
– a  (2)  bekezdésben meghatározott gyógyszerek kivételével – minden más anyagtól térben elkülönítve kell 
elhelyezni
a) minden oldalról erős fallal körülzárt, megfelelő megvilágítású, biztonsági zárral és vasráccsal vagy ezzel azonos 
védelmi szintet biztosító biztonsági redőnnyel, valamint elektronikus védelmi berendezéssel ellátott raktárhelyiségben, 
vagy
b) biztonsági zárral ellátott, rögzített lemez- vagy páncélszekrényben, melyet K1, K2 és P2 jegyzéken szereplő 
kábítószer, illetve pszichotróp anyag 500 g-ot meghaladó összesített mennyisége esetén elektronikus védelmi 
berendezéssel ellátott helyiségben kell tárolni.”
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51. §  A KábszR. 20. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az  engedélyes vagy e  rendelet szerint nyilvántartásba vett gazdálkodó szervezet kábítószert, pszichotróp 
anyagot, valamint új pszichoakítv anyagot – a (2) bekezdésben foglaltak és az egészségügyi szolgáltatóknak történő 
értékesítés és átadás, továbbá a  szállítás céljára történő átadás kivételével – kizárólag más engedélyesnek vagy 
e rendelet szerint nyilvántartásba vett gazdálkodó szervezetnek értékesíthet vagy adhat át.”

52. §  A KábszR. a következő 36. §-sal egészül ki:
„36.  § Ez  a  rendelet a  4-metilamfetamin ellenőrzési intézkedéseknek történő alávetéséről szóló 2013. március 7-i 
2013/129/EU tanácsi határozat végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.”

53. § (1) A KábszR. 1. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.
 (2) A KábszR. 9. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.

54. §  A KábszR.
a) 3.  § (3)  bekezdésében a  „(2)  bekezdés szerinti adatokat” szövegrész helyébe a  „(2)  bekezdés a)–c) és 

e)–f ) pontja szerinti adatokat” szöveg,
b) 3.  § (5)  bekezdésében az „a (4)  bekezdés szerinti adatokat nyilvántartásba veszi, és” szövegrész helyébe az   

„a Gytv. 15. § (12) bekezdése szerinti nyilvántartás alapján” szöveg,
c) 3.  § (7)  bekezdésében az „a (6)  bekezdés szerinti adatokat nyilvántartásba veszi, és” szövegrész helyébe az   

„a Gytv. 15. § (15) bekezdése szerinti nyilvántartás alapján” szöveg,
d) 4.  § (3)  bekezdésében a  „Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a  továbbiakban: vámszerv)” szövegrész helyébe 

a „Nemzeti Adó- és Vámhivatal vámszerveinek (a továbbiakban: vámszerv)” szöveg,
e) 15. § (5) bekezdésében az „árunyilatkozatain” szövegrész helyébe a „vámáru-nyilatkozatain” szöveg,
f ) 16. § (5) bekezdésében a „beszállítás” szövegrész helyébe a „beérkezés” szöveg
lép.

8. Az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központról szóló  
214/2012. (VII. 30.) Korm. rendelet módosítása

55. § (1) Az  Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központról szóló 214/2012. (VII. 30.)  
Korm. rendelet (a továbbiakban: 214/2012. Korm. rendelet) 20. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló törvény szerinti határon átnyúló egészségügyi ellátáshoz való 
jogok érvényesítése érdekében az OBDK tájékoztatást nyújt a betegek és az egészségügyi szakemberek számára
a) a határon átnyúló egészségügyi ellátás igénybevételével kapcsolatos jogaikról és jogosultságaikról, a panasztételi 
eljárásokról és jogorvoslati mechanizmusokról, valamint a vitarendezésre szolgáló jogi és közigazgatási lehetőségekről, 
beleértve a határon átnyúló egészségügyi ellátásokból eredő károk esetét is,
b) a magyar egészségügyi szolgáltatókról, egy adott szolgáltató szolgáltatásnyújtáshoz való jogáról vagy működésének 
korlátozásáról,
c) a  Magyarországon érvényes minőségi és biztonsági előírásokról és iránymutatásokról, beleértve a  felügyeletre 
vonatkozó rendelkezéseket, az egészségügyi szolgáltatók értékelését és a fogyatékkal élők számára akadálymentesített 
kórházakról szóló tájékoztatást,
d) a más tagállamban levő nemzeti kapcsolattartó pont vagy pontok elérhetőségéről.”

 (2) A 214/2012. Korm. rendelet 20. §-a a következő (4)–(7) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az  OBDK a  (2)  bekezdésben meghatározott feladatainak az  ellátása érdekében – a  fogyatékkal élők számára 
akadálymentesen is elérhető – tájékoztató honlapot működtet és adattartalmának frissítéséről szükség szerint, de 
legalább 30 naponta gondoskodik.
(5) Az  OBDK a  (4)  bekezdés szerinti honlap működtetése és a  (2)  bekezdés szerinti feladatok ellátása érdekében 
történő adatszolgáltatásra vonatkozóan megállapodást köt az  Országos Tisztifőorvosi Hivatallal, az  Országos 
Egészségbiztosítási Pénztárral, a  Gyógyszerészeti és Egészségügyi, Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézettel, 
továbbá az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatallal.
(6) Az (5) bekezdés szerinti megállapodásban meg kell határozni a honlap működtetéséhez és a (2) bekezdés szerinti 
tájékoztatás megadásához szükséges, továbbítandó adatköröket és az adatszolgáltatás rendjét.
(7) Az  OBDK közreműködik a  kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló törvény szerinti határon átnyúló 
egészségügyi ellátásokkal kapcsolatos számlák tartalmára vonatkozó megkeresések kezelésében.”
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56. §  A 214/2012. Korm. rendelet 7. § (4) bekezdésében az „a gyermek valamint a szolgáltató közötti” szövegrész helyébe 
az „a gyermek jogait és érdekeit képviselve, az érintett és a szolgáltató közötti” szöveg lép.

9. Egyéb, az egészségüggyel összefüggő kormányrendeletek módosítása

57. §  A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 
24. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A kérelemhez csatolni kell)
„a) a  Cst. 29.  § (1)  bekezdés a)  pontjában megjelölt esetben a  várandósgondozást végző védőnő igazolásának 
másolatát arról, hogy a  szülő nő – a  várandósgondozási könyvben rögzítettek tanúsága szerint – a  szükséges 
alkalommal részt vett a várandósgondozáson;”

58. § (1) Az egészségbiztosítási szervekről szóló 319/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése a következő y) ponttal 
egészül ki:
(Az OEP ellátja a jogszabályokban meghatározott feladatait, ennek keretében)
„y) működteti és vezeti az  implantátum beültetésével, kivételével és cseréjével kapcsolatos beavatkozáson átesett 
érintetteknek az  egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 101/C.  § (1)  bekezdése szerinti, az  egészségügyi 
szolgáltatói nyilvántartáshoz kapcsolódó informatikai felületet és az  egészségügyi és a  hozzájuk kapcsolódó 
személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény 22/B.  §-a szerinti központi 
implantátumregisztert.”

 (2) Hatályát veszti az egészségbiztosítási szervekről szóló 319/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet
a) 8. § (1) bekezdés a) pontja,
b) 8. § (2) bekezdésében az „ETT, valamint az” szövegrész.

59. §  A járóbeteg-ellátás keretében rendelt gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök és gyógyfürdőellátások 
árához nyújtott támogatások elszámolásáról és folyósításáról szóló 134/1999. (VIII. 31.) Korm. rendelet 6/C.  § 
(2) bekezdésében a „Gyftv. 40. § b) pontja” szövegrész helyébe a „Gyftv. 41. § (1) bekezdése” szöveg lép.

60. § (1) A  gyógyszerek és a  gyógyászati segédeszközök ismertetésével kapcsolatban kiszabott bírság pénzügyi 
teljesítésének feltételeiről és felhasználásáról szóló 338/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet 2.  § (1)  bekezdése helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„(1) A  gyógyszerek és gyógyászati segédeszközök ismertetésével kapcsolatban eljáró hatóság által a  biztonságos 
és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a  gyógyszerforgalmazás általános 
szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény 19. § (2) bekezdés d) pontja szerint kiszabott bírságot a Gyógyszerészeti 
és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézetnek (a továbbiakban: GYEMSZI) a Magyar Államkincstárnál 
vezetett számlájára – a  (2)  bekezdésben megjelölt időpontig – kell megfizetni, amelyet a  GYEMSZI 
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 14. § (4) bekezdés d) pontja szerinti fejezeti számlára utal.”

 (2) Hatályát veszti a  gyógyszerek és a  gyógyászati segédeszközök ismertetésével kapcsolatban kiszabott bírság 
pénzügyi teljesítésének feltételeiről és felhasználásáról szóló 338/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet 3.  §-a, 4.  §-a és 
4/A. §-a.

61. §  Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a  népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, 
valamint a  gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 12.  § 
(4) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Kormány egészségügyi államigazgatási szervként az OTH-t jelöli ki)
„g) a  humángenetikai adatok védelméről, a  humángenetikai vizsgálatok és kutatások, valamint a  biobankok 
működésének szabályairól szóló 2008. évi XXI. törvény
ga) 12. § (1) bekezdése,
gb) 22. § (1) bekezdése,
gc) 25. § (3) bekezdés d) pontja,
gd) 25. § (4) bekezdése,
ge) 26. § (2a) bekezdése,
gf ) 26. § (6) bekezdése,
gg) 26. § (7) bekezdése,
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gh) 27. § (5) bekezdése,
gi) 28. § (5) bekezdése,”
(szerinti feladatok ellátására.)

62. § (1) A Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézetről szóló 59/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: GYEMSZIr.) 2/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2/A.  § A  GYEMSZI a  MÖKtv., a  Ttv., az  Esztergom Város Önkormányzata egyes intézményeinek átvételéről szóló 
2011.  évi CLXXXVI. törvény, valamint az  egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény 
alapján átvett, és az  egészségügyért felelős miniszter irányítása alá tartozó gyógyintézetek középirányító szerve. 
A GYEMSZI középirányító szervként különösen
a) érvényesíti, illetve – módszertani segítséget is nyújtva – érvényesítteti az  irányítása alá tartozó költségvetési 
szervek tevékenységében a közfeladatok ellátására vonatkozó követelményeket, és az erőforrásokkal (így különösen: 
az  előirányzatokkal, a  létszámokkal és a  vagyonnal) való szabályszerű és hatékony gazdálkodás követelményeit, 
továbbá számon kéri, ellenőrzi e követelmények érvényre juttatását;
b) javaslatot tesz az irányítása alá tartozó költségvetési szervek éves költségvetésére és azt megküldi a miniszternek;
c) meghatározza az irányítása alá tartozó költségvetési szervek gazdálkodásának részletes rendjét;
d) meghatározza az  irányítása alá tartozó költségvetési szervek előirányzatainak felhasználására vonatkozó 
irányelveket;
e) szervezi, irányítja és ellenőrzi a szakmai feladatok végrehajtásához szükséges pénzügyi feltételeket;
f ) előkészíti és jóváhagyásra a  miniszternek megküldi az  irányítása alá tartozó költségvetési szervek alapító, 
megszüntető vagy módosító okiratát;
g) előkészíti és jóváhagyásra a  miniszternek megküldi az  irányítása alá tartozó egészségügyi szolgáltatókat érintő 
éves fejlesztési tervet, jelentős igényeltérés esetén elvégzi annak módosítását;
h) előkészíti és jóváhagyásra a miniszternek megküldi az irányítása alá tartozó egészségügyi szolgáltatók szakellátási 
kapacitásait és ellátási területeit érintő – a legalább az adott egészségügyi szolgáltató lekötött kapacitásának 10%-át 
elérő mértékű, vagy az  adott szolgáltatónál szakmacsoport közfinanszírozásának megszűnését eredményező – 
módosításokat, feladatátadásokat, átcsoportosításokat bemutató éves tervet és annak módosítását;
i) előkészíti és jóváhagyásra a miniszternek megküldi az egészségügyi szolgáltató lekötött kapacitásának 10%-át elérő 
vagy azt meghaladó tervezett funkcióváltást;
j) előkészíti és a miniszternek megküldi az egészségügyi intézmény vezetőjének, gazdasági igazgatójának kinevezését 
vagy megbízását és felmentését vagy a megbízásának visszavonását;
k) összegyűjti, ellenőrzi az irányítása alá tartozó intézmények gazdálkodására vonatkozó kötelező, rendszeres és ad 
hoc jellegű adatszolgáltatásokat, szükség szerint összesítve továbbítja azokat a minisztériumba;
l) jóváhagyja a  miniszter által vezetett minisztérium költségvetési fejezetének a  gyógyító-megelőző ellátás 
szakintézményeire vonatkozó címén belül az előirányzat- és létszám-átcsoportosításokat;
m) jogosult az  irányítása alá tartozó intézmények vonatkozásában a  közbeszerzéseket összevontan lefolytatni, 
valamint az intézmények közbeszerzési eljárásaival kapcsolatban folyamatba épített és utóellenőrzéseket végezni;
n) jóváhagyja az irányítása alá tartozó egészségügyi intézmények szervezeti és működési szabályzatát.”

 (2) A GYEMSZIr. a következő 2/C. §-sal egészül ki:
„2/C. § Azon egészségügyi szolgáltató, amelynek fenntartói jogait a GYEMSZI gyakorolja, a finanszírozási szerződés 
megkötéséről, módosításáról, megszűnéséről a GYEMSZI-t tájékoztatja.”

 (3) Hatályát veszti a GYEMSZIr. 2. § o) pontja.

63. §  Hatályát veszti a  katasztrófa-egészségügyi ellátásról szóló 139/2012. (VI. 29.) Korm. rendelet 21.  § b)  pontjában 
az „önálló” szövegrész.

10. Záró rendelkezések

64. § (1) Ez a rendelet – a (2)–(6) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) Az 1. § (1) bekezdése, a 4. § (1) bekezdése, az 5. §, a 7. § (2) bekezdése, a 12. §, a 13. § (1) bekezdése, a 14–16. §, 

a 17. § e)–m) pontja, a 18. § a)–e) pontja és h) pontja 2013. július 15-én lép hatályba.
 (3) A 26. § (2) és (3) bekezdése, valamint a 2. és a 3. melléklet 2013. augusztus 1-jén lép hatályba.
 (4) Az 55. § 2013. október 25-én lép hatályba.
 (5) Az 58. § (1) bekezdése 2014. január 1-jén lép hatályba.
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 (6) A 4. § (2) bekezdése, a 8. §, a 13. § (2) bekezdése, a 17. § b) pontja, valamint a 18. § f ) és g) pontja 2015. január 1-jén 
lép hatályba.

65. § (1) Ez a rendelet a határon átnyúló egészségügyi ellátásra vonatkozó betegjogok érvényesítéséről szóló 2011. március 
9-i 2011/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

 (2) Ez  a  rendelet a  4-metilamfetamin ellenőrzési intézkedéseknek történő alávetéséről szóló 2013. március 7-i 
2013/129/EU tanácsi határozat végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

 (3) A  rendelet tervezet 47–54.  §-ának és 4–5.  mellékletének a  műszaki szabványok és szabályok terén történő 
információszolgáltatási eljárás megállapításáról és az  információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályok 
megállapításáról szóló 1998. június 22-i 98/34/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 8–10. cikke szerinti előzetes 
bejelentése megtörtént.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 254/2013. (VII. 5.) Korm. rendelethez

 1. A Kr. 8. számú mellékletében foglalt táblázat a „00027” megjelölésű sort követően a következő sorral egészül ki:
(Kódja Megnevezése Szorzója)

00028 Gyermekek és ifjak addiktológiai, pszichiátriai rehabilitációs ellátása 1,8
 2. A Kr. 8. számú mellékletében foglalt táblázat „00025” megjelölésű sorában az „1,8” szövegrész helyébe a „3,8” szöveg 

lép.

2. melléklet a 254/2013. (VII. 5.) Korm. rendelethez

 1. A  Kr. 14. számú melléklet „Kitöltési útmutató” rész 19.  pontja az „L.” megjelölésű sort követően a  következő sorral 
egészül ki:
„M. bíróság által elrendelt elmemegfigyelés”

 2. A  Kr. 14. számú melléklet „Kitöltési útmutató” rész 23.  pontja az „N.” megjelölésű sort követően a  következő sorral 
egészül ki:
„P. kemoterápiás protokollváltás történt”

 3. A Kr. 14. számú melléklet „Kitöltési útmutató” rész 23. pont „T.” megjelölésű sorában a „parentális” szövegrész helyébe 
a „parenterális” szöveg lép.

 4. A Kr. 14. számú melléklet „Kitöltési útmutató” rész 26. pont „F.” megjelölésű sora helyébe a következő sor lép, és azt 
követően a pont a következő „T.” megjelölésű sorral egészül ki:
„F. funkcionális (FNO) kód felvételkor
T. funkcionális (FNO) kód távozáskor”

 5. A  Kr. 14. számú melléklet „Kitöltési útmutató” rész 26.  pontja az „N.” megjelölésű sort követően a  következő sorral 
egészül ki:
„R. rehabilitációt igénylő diagnózis”
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3. melléklet a 254/2013. (VII. 5.) Korm. rendelethez

 1. A Kr. 32. számú melléklet I. pont 4–6. alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„4. Km-óra állása a tárgyhó első napján a szolgálat megkezdésekor
5. Km-óra állása a tárgyhó utolsó napján a szolgálat leadásakor
6. Napi összes repülési idő”

 2. A Kr. 32. számú melléklet III. pont
a) 9. alpontjában az „átadás” szövegrész helyébe a „felvétel” szöveg,
b) 10. alpontjában a „felvétel” szövegrész helyébe az „átadás” szöveg
lép.

 3. Hatályát veszti a Kr. 32. számú melléklet I. pont 7. alpontja.

4. melléklet a 254/2013. (VII. 5.) Korm. rendelethez

 1. A  KábszR. 1.  melléklet „B) PSZICHOTRÓP ANYAGOK JEGYZÉKE” rész „Pszichotróp anyagok 1. jegyzéke (P1)” című 
táblázata a következő 55. sorral egészül ki:

55 4- MA, 4- methylamphetamine 
(4-metilamfetamin) 

1-(4-methylphenyl)propan-2-amine

 2. A  KábszR. 1.  melléklet „C) ÚJ PSZICHOAKTÍV ANYAGOK JEGYZÉKE” rész 1.  pontja helyébe a  következő rendelkezés 
lép:
„1. Azok

1.1. az indolil-naftil-keton (1H-indol-3-il(naftalin-1-il)metanon, 1H-indol-3-il(naftalin-2-il)metanon) vagy
1.2. a fenil-indolil-keton (fenil(1H-indol-3-il)metanon) vagy
1.3. a benzil-indolil-keton (2-fenil-1-(1H-indol-3-il)etanon) vagy
1.4. az indazolil-naftil-keton (1H-indazol-3-il(naftalin-1-il)metanon, 1H-indazol-3-il(naftalin-2-il)metanon) 

vagy
1.5. a fenil-indazolil-keton (fenil(1H-indazol-3-il)metanon) vagy
1.6. a benzil-indazolil-keton (2-fenil-1-(1H-indazol-3-il)etanon) vagy
1.7. a naftil-pirrolil-keton (naftalin-1-il(1H-pirrol-3-il)metanon, naftalin-2-il(1H-pirrol-3-il)metanon) vagy
1.8. a (ciklusos alkil)-indolil-keton (mono- vagy policikloalkil(1H-indol-3-il)metanon) vagy
1.9. a (ciklusos alkil)-indazolil-keton (mono- vagy policikloalkil(1H-indazol-3-il)metanon) vagy
1.10. a (ciklusos alkil)-pirrolil-keton (mono- vagy policikloalkil(1H-pirrol-3-il)metanon) vagy
1.11. az indol-3-karboxilát (1H-indol-3-karbonsav észterszármazék) vagy
1.12. az indol-3-karboxamid (1H-indol-3-karboxamid) vagy
1.13. az indazol-3-karboxilát(1H-indazol-3-karbonsav észterszármazék) vagy
1.14. az indazol-3-karboxamid (1H-indazol-3-karboxamid)
szerkezeti részt tartalmazó vegyületek, amelyekben
1.15. az indol-, indazol-, illetve pirrolváz 1-es helyzetű nitrogénatomjához

1.15.1. legfeljebb 7 szénatomos alkil-, alkenil- vagy alkinilcsoport, illetve
1.15.2. az  1.15.1 szerinti csoport ciano-, hidroxi-, alkoxi-, alkilszulfanil-, cikloalkil-, halogénezett 

cikloalkil-, cikloalkenil-, fenil-, (halogénfenil)-, tetrahidrofuranil-, tetrahidropiranil-, 
morfolinil-, N-metilpirrolidinil- vagy N-metilpiperidinilcsoportot, vagy egy, illetve több 
halogénatomot tartalmazó származéka kapcsolódik.

1.16. az indolváz
1.16.1. 2-es helyzetben lévő szénatomja metil- vagy etilcsoportot tartalmazhat, illetve
1.16.2. 4-es, 5-ös, 6-os, illetve 7-es helyzetben lévő szénatomjai – tetszőleges kombinációban – 

halogénatomot, metil-, metoxi- vagy nitrocsoportot tartalmazhatnak.
1.17. a  pirrolváz a  2-es, 4-es, illetve 5-ös helyzetű szénatomjához kapcsolódóan, tetszőleges 

kombinációban egy vagy több
1.17.1. halogénatomot vagy
1.17.2. fenil-, (halogénfenil)-, naftil- vagy 1-2 szénatomos alkilcsoportot tartalmazhat.
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1.18. az  1.11. és az  1.13. szerinti karboxilátok oxigénatomjához, illetve az  1.12. és az  1.14. szerinti 
karboxamidok nitrogénatomjához
1.18.1. (ciklusos alkil)-, fenil-, benzil-, naftil- vagy kinolincsoport kapcsolódik.

1.19. az  1.1–1.7. szerinti fenil- és naftilcsoport, illetve az  1.18.1. szerinti fenil-, benzil-, naftil- és 
kinolincsoport
1.19.1. 1-4 szénatomos alkilcsoportot vagy
1.19.2. metoxi- vagy etoxicsoportot vagy
1.19.3. azido-, dimetilamino-, fenil-, hidroxi-, hidroximetil-, nitro- vagy cianocsoportot, vagy egy, 

illetve több halogénatomot
tartalmazhat.
1.20. az 1.12. és 1.14. szerinti karboxamidok nitrogénatomja tagja lehet

1.20.1. egy olyan piperazingyűrűnek, amely egy vagy több metil-, illetve etilcsoportot tartalmaz, 
vagy

1.20.2. egy olyan részlegesen vagy teljesen telített biciklusos gyűrűrendszernek, amely 
7-10 szénatomból és egy vagy két nitrogénatomból áll.

1.21. az 1.8., 1.9., 1.10. és 1.18.1. szerinti (ciklusos alkil)-csoport egy vagy több 3-10 szénatomos gyűrűből 
áll és egy vagy több 1-3 szénatomos alkilcsoportot vagy halogénatomot tartalmazhat.”

 3. A  KábszR. 1.  melléklet „C) ÚJ PSZICHOAKTÍV ANYAGOK JEGYZÉKE” rész 4.  pontja helyébe a  következő rendelkezés 
lép:
„4. Azok a fenetilamin (2-feniletánamin) szerkezeti részt tartalmazó vegyületek – ideértve a 2-feniletánamint is –, 

amelyekben
4.1. az aminocsoport egy vagy – tetszőleges kombinációban – több

4.1.1. legfeljebb 4 szénatomos alkil-, alkenil-, cikloalkil-, halogénalkil-, hidroxialkil-, cianoalkil- 
vagy metoxialkil-csoportot,

4.1.2. acetil-, hidroxi-, metoxi-, ciklopropilmetil-, benzil-, metoxibenzil- vagy furilmetil-csoportot
 tartalmazhat.

4.2. az aminocsoport azetidin, pirrolidin vagy piperidin gyűrű tagja lehet.
4.3. az etánamin szerkezeti rész 1-es helyzetű szénatomja

4.3.1. legfeljebb 4 szénatomos alkilcsoportot tartalmazhat.
4.4. a fenilcsoport egy vagy – tetszőleges kombinációban – több

4.4.1. legfeljebb 5 szénatomos alkil-, (cikloalkil)alkil-, alkoxi-, (cikloalkil)alkoxi-, (alkoxi)alkil-, 
alkilszulfanil-, alkilamino-, halogénalkil-csoportot, illetve

4.4.2. halogénatomot, benzil-, benziloxi-, amino-, ciano-, nitro-, trimetilén-, metiléndioxi-, 
etiléndioxi-, etilénoxi-, etendiiloxi-, etilénimino-, etendiilimino-csoportot

 tartalmazhat.”
 4. A  KábszR. 1.  melléklet „C) ÚJ PSZICHOAKTÍV ANYAGOK JEGYZÉKE” rész 5.  pontjában foglalt táblázat a  következő 

49–51. sorral egészül ki:

49 3-MeO-PCP 1-[1-(3-methoxyphenyl)cyclohexyl]-piperidine

50 Homoamphetamine 3-amino-1-phenyl-butane

51 URB-754 6-methyl-2-[(4-methylphenyl)amino]-1-benzoxazin-4-one
 5. Hatályát veszti a KábszR. 1. melléklet „C) ÚJ PSZICHOAKTÍV ANYAGOK JEGYZÉKE” rész 5. pontjában foglalt táblázat 

23. és 45–48. sora.
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5. melléklet a 254/2013. (VII. 5.) Korm. rendelethez

A KábszR. 9. melléklet 9/a rész „Becsült kábítószer felhasználás (1)” című táblázata helyébe a következő rendelkezés 
lép:
„Becsült kábítószer felhasználás (1)

Kábítószer 

megnevezése 

1 2 3 4 5 6

Import Export

Nagykeres-

kedelmi 

értékesítés

Kiskereskedelmi 

értékesítés és 

tudományos 

felhaszná lás

Gyártáshoz felhasználni kívánt mennyiség

 .... XII. 31-i 

tervezett 

készlet 

 Más 

kábítószer 

előállítására

 K3 jegyzék 

szerinti 

készítményhez

 Nem 

ellenőrzött 

készítményhez

 függetlenül attól, hogy a gyártás célja hazai  

felhasználás vagy export

kg g kg g kg g  kg  g  kg  g  kg  g  kg  g kg  g

        
”

A Kormány 255/2013. (VII. 5.) Korm. rendelete
a Budapest főváros közigazgatási területével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

A Kormány
az 1–6. § tekintetében a Budapest főváros közigazgatási területével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2013. évi 
CXXVIII. törvény 30. § kapott felhatalmazás alapján,
a 8.  §, a  16.  §, a  36.  § és a  40.  § tekintetében az  Alaptörvény 15.  cikk (3)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói 
hatáskörében,
a 9. § tekintetében a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 47. § (1) bekezdés 
a) és c) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján,
a 10. § tekintetében a termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény 90. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 11. § tekintetében a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről 
szóló 1997. évi LXXX. törvény 58.  §-ában, valamint a  kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 
83. § (2) bekezdés n) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 12. § tekintetében a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről 
szóló 2011. évi CXIII. törvény 81. § (1) bekezdés p) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 13. § tekintetében a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. § (1) bekezdés a)–e) és g) pontjaiban kapott 
felhatalmazás alapján,
a 14. § tekintetében a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (1) bekezdés 7. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 15. § tekintetében a termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény 90. § (1) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 17. § tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés d) pontjában 
kapott felhatalmazás alapján,
a 18. § tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 7. alpontjában, a közigazgatási 
hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) b) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján,
a 19. § tekintetében az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 49. § (3) bekezdés b) pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 20.  § tekintetében az  ingatlan-nyilvántartási eljárás részletes szabályai megállapítása tárgyában az  ingatlan-nyilvántartásról 
szóló 1997. évi CXLI. törvény 90.  § (5)  bekezdés c)–d)  pontjaiban, a  közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 21.  § tekintetében az  épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62.  § (1)  bekezdés 
12.1. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 22. § tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110/A. §-ban, a vízgazdálkodásról 
szóló 1995. évi LVII. törvény 45.  § (11)  bekezdésében, a  természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 85.  § (1)  bekezdés 
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12.  pontjában, valamint a  közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 
174/A. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 23. § tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 23. pontjában 
valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés 
a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 24.  § tekintetében az  élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76.  § (1)  bekezdés 
f )–g) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 25. § tekintetében a tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 
27. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 26.  § tekintetében a  közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 
174/A. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 27.  § tekintetében a  kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12.  § (1)  bekezdés a), b), d), h)  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 28.  § tekintetében a  kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12.  § (1)  bekezdés a), b), c), d) és h)  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 29. § tekintetében a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. § (1) bekezdés f ), h) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján,
a 30. § tekintetében az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 49. § (3) bekezdés f ) pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 31. § tekintetében a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 32. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján,
a 32. § tekintetében a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 32. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján,
a 33. § tekintetében a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény 81. § (1) bekezdés a)–b) pontjában és 81. § 
(2) bekezdés a)–h) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 34. § tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (1) bekezdés a) pontjában 
kapott felhatalmazás alapján,
a 35. § tekintetében a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 32. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján,
a 37.  § tekintetében a  lőfegyverekről és lőszerekről szóló 2004. évi XXIV. törvény 22.  § (1)  bekezdés b)  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 38.  § tekintetében a  nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94.  § (4)  bekezdés d), i) és m)  pontjában kapott 
felhatalmazás,
a 39.  § tekintetében a  földrendező és a  földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvény 15.  §-ában kapott felhatalmazás 
alapján, valamint
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. Értelmező rendelkezés

1. §  E rendelet alkalmazásában folyamatban lévő ügy: e  rendelet hatálybalépését megelőző napon a  Budapest Főváros 
XIII. Kerületi Önkormányzat (a továbbiakban: Kerületi Önkormányzat), valamint annak jegyzője hatáskörébe tartozó, 
a Margitsziget területét, mint illetékességi területet érintő, a Budapest főváros közigazgatási területével összefüggő 
egyes törvények módosításáról szóló törvény, valamint e  rendelet alapján a  Fővárosi Önkormányzat és szervei 
feladat- és hatáskörébe kerülő, jogerős határozattal le nem zárt, továbbá megismételt eljárások, valamint ezen 
eljárásokkal összefüggésben folyamatban lévő peres és nemperes eljárások.

2. A jogutódlás rendje

2. § (1) A Kerületi Önkormányzat előtt folyamatban lévő ügyek tekintetében a rendelet hatálybalépését követően a Fővárosi 
Önkormányzat jár el.

 (2) Az (1) bekezdéstől eltérően azon ügyek tekintetében, ahol a Kerületi Önkormányzat által korábban nyújtott pénzbeli 
és természetbeni támogatással összefüggésben visszafizetési igény merül fel, a rendelet hatálybalépését követően 
is a Kerületi Önkormányzat jár el.
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3. § (1) A folyamatban lévő ügyek iratait a  Kerületi Önkormányzat jegyzője (a továbbiakban: jegyző) darabszintű 
iratjegyzékkel ellátott átadás-átvételi jegyzőkönyvvel adja át a  Fővárosi Önkormányzat főjegyzőjének 
(a  továbbiakban: főjegyző) e  rendelet hatálybalépését követő 15 napon belül. Az  iratjegyzék átadás-átvételének 
előkészítésében a Fővárosi Önkormányzat szükség szerint közreműködik. Az átvételről a főjegyző értesíti az ügyfelet.

 (2) E rendelet hatálybalépését követően törvény, valamint kormányrendelet alapján a  Fővárosi Önkormányzathoz 
átkerülő feladat- és hatáskörökkel összefüggésben az  e  rendelet hatálybalépése előtt lezárt iratok őrzéséről 
– a  (3) bekezdésben foglalt kivétellel – a Kerületi Önkormányzat gondoskodik. A Fővárosi Önkormányzat kérésére 
a lezárt iratokat a Kerületi Önkormányzat átadja a Fővárosi Önkormányzatnak.

 (3) A jegyző a  Fővárosi Önkormányzat feladat- és hatáskörébe kerülő ügyek lezárt iratait az  irattárban a  köziratokról, 
a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény 9/A. §-a szerint – a Fővárosi 
Önkormányzat szükség szerinti közreműködésével – leválogatja és elkülöníti, valamint az  iratanyagról készült 
tételszintű iratjegyzéket külön megállapodás szerint a Fővárosi Önkormányzatnak átadja.

4. § (1) A Fővárosi Önkormányzathoz átkerülő folyamatban lévő ügyekkel összefüggően a  Kerületi Önkormányzat által 
kezelt adatok és működtetett adatbázisok kezelésére, illetve működtetésére a  Fővárosi Önkormányzat jogosult és 
köteles.

 (2) Az adatok és adatbázisok átadásának módját és határidejét a  Fővárosi Önkormányzat, valamint a  Kerületi 
Önkormányzat által megkötött megállapodás határozza meg. A  Kerületi Önkormányzat a  megállapodásban 
meghatározott időpontig az  adatokat a  Fővárosi Önkormányzat feladatellátásának biztosítása céljából tartja 
nyilván, és köteles a Fővárosi Önkormányzat kérésére a szükséges adatokat részére továbbítani. A megállapodásban 
meghatározott időpontot követően a  Kerületi Önkormányzat törli a  feladatellátásához nem szükséges, a  Fővárosi 
Önkormányzat által átvett adatokat az  információs önrendelkezési jogról és az  információszabadságról szóló 
törvény szerint.

3. Az átadás-átvételi eljárás

5. § (1) A Budapest főváros közigazgatási területével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló törvény, valamint 
e rendelet alapján a Fővárosi Önkormányzathoz átkerülő feladat- és hatáskörökkel összefüggésben az átadás-átvétel 
részletkérdéseit a  polgármester és a  főpolgármester között kötött, a  Kerületi Önkormányzat képviselő-testülete, 
valamint a  fővárosi közgyűlés által jóváhagyott átadás-átvételi megállapodás (a továbbiakban: megállapodás) 
rendezi.

 (2) A megállapodást a rendelet hatálybalépését követő 30 napon belül kell megkötni. A határidő elmulasztása a feladat- 
és hatáskörök átvételét nem akadályozza.

6. § (1) Az érintett önkormányzatok az átadás-átvételi eljárásban kölcsönösen együttműködve járnak el.
 (2) A megállapodást a  3.  § (1)  bekezdésben meghatározott iratjegyzéket alapul véve kell megkötni, egyebekben 

szerepelnie kell benne mindannak, amit az érintett önkormányzatok bármelyike lényeges körülménynek minősít.

4. Záró rendelkezések

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

5. A víz- és csatornadíjnak a lakások és a nem lakás céljára szolgáló helyiségek  
bérlőre való áthárításáról szóló 18/1990. (I. 31.) MT rendelet módosítása

8. §  A víz- és csatornadíjnak a  lakások és a  nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérlőre való áthárításáról szóló 
18/1990. (I. 31.) MT rendelet 2. § (2) bekezdésének b) pontjában „a fővárosban a kerületi önkormányzat” szövegrész 
helyébe „a fővárosban a  kerületi önkormányzat, a  Fővárosi Önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület 
tekintetében a fővárosi önkormányzat” szöveg lép.
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6. A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló  
1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet módosítása

9. § (1) A  polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló 
146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 8. § (1) bekezdésében a „fővárosban a kerületi” szövegrész 
helyébe a  „fővárosban a  kerületi, a  Fővárosi Önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében 
a fővárosi” szöveg lép.

 (2) Az  R1. 15.  § (5)  bekezdés a)  pontjában és (6)  bekezdés b)  pont ba)  alpontjában az  „a fővárosban a  kerület 
megjelölésével” szövegrész helyébe az  „a fővárosban a  kerület megjelölésével, a  Fővárosi Önkormányzat által 
közvetlenül igazgatott Margitsziget tekintetében a Budapest-Margitsziget elnevezés használatával” szöveg lép.

 (3) Az R1. 18. § (2) bekezdése a következő f ) ponttal egészül ki:
(A hatósági igazolvány kiadása hivatalból történik, ha)
„f ) arra a Budapest főváros közigazgatási területével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló törvény miatti 
címváltozás miatt kerül sor.”

7. A külföldiek ingatlanszerzéséről szóló 7/1996. (I. 18.) Korm. rendelet módosítása

10. §  A külföldiek ingatlanszerzéséről szóló 7/1996. (I. 18.) Korm. rendelet 1.  § (3)  bekezdésében a  „fővárosi kerületi 
önkormányzat polgármesterének (a továbbiakban polgármester)” szövegrész helyébe a  „fővárosi kerületi 
önkormányzat polgármesterének, a  Fővárosi Önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében 
a főpolgármesternek (a továbbiakban polgármester)” szöveg lép.

8. A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások 
fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet 
módosítása

11. §  A társadalombiztosítás ellátásaira és a  magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e  szolgáltatások fedezetéről szóló 
1997. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet 22. § (2) bekezdésében a „települési 
önkormányzat jegyzője” szövegrész helyébe a „települési önkormányzat jegyzője, a  fővárosban a  kerületi jegyző, 
a Fővárosi Önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében pedig a fővárosi főjegyző” szöveg lép.

9. A tűzszerészeti mentesítési feladatok ellátásáról szóló 142/1999. (IX. 8.) Korm. rendelet módosítása

12. §  A tűzszerészeti mentesítési feladatok ellátásáról szóló 142/1999. (IX. 8.) Korm. rendelet 5.  § (1)  bekezdésében 
az „a fővárosban a  kerületi – önkormányzat jegyzője” szövegrész helyébe az „a fővárosban a  kerületi, a  Fővárosi 
Önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a  fővárosi – önkormányzat jegyzője, főjegyzője” 
szöveg lép.

10. A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló  
145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet módosítása

13. §  A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. (X.1.) Korm. rendelet 
30.  § (1)  bekezdésében a  „települési önkormányzat jegyzője” szövegrész helyébe a  „települési önkormányzat 
jegyzője, a Fővárosi Önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi főjegyző” szöveg lép.

11. A hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint kiszabásának  
és megállapításának módjáról szóló 271/2001. (XII. 21.) Korm. rendelet módosításáról

14. §  A hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint kiszabásának és megállapításának módjáról szóló 
271/2001.  (XII. 21.) Korm. rendelet 4.  § (3)  bekezdésében a  „(fővárosban a  kerületi)” szövegrész helyébe 
a „(fővárosban a  kerületi, a  Fővárosi Önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a  fővárosi)” 
szöveg lép.
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12. A termőföldre vonatkozó elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlásának  
részletes szabályairól szóló 16/2002. (II. 18.) Korm. rendelet módosítása

15. §  A termőföldre vonatkozó elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlásának részletes szabályairól szóló 
16/2002. (II. 18.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdésében a „(fővárosban a fővárosi kerületi önkormányzat)” szövegrész 
helyébe a „(fővárosban a  fővárosi kerületi önkormányzat, a  Fővárosi Önkormányzat által közvetlenül igazgatott 
terület tekintetében a fővárosi önkormányzat)” szöveg lép.

13. Egyes lakáscélú kölcsönökből eredő adósságok rendezéséről szóló  
11/2005. (I. 26.) Korm. rendelet módosítása

16. § (1) Az  egyes lakáscélú kölcsönökből eredő adósságok rendezéséről szóló 11/2005. (I. 26.) Korm. rendelet 
(a  továbbiakban: R2.) 3.  § (4)  bekezdésében a „fővárosi kerületi önkormányzat jegyzője (a továbbiakban: jegyző)” 
szövegrész helyébe a  „fővárosi kerületi önkormányzat jegyzője, a  Fővárosi Önkormányzat által közvetlenül 
igazgatott terület tekintetében a fővárosi főjegyzője (a továbbiakban: jegyző)” szöveg lép.

 (2) Az  R2. 9.  § (1)  bekezdésében a  „fővárosi kerületi önkormányzathoz” szövegrész helyébe a  „fővárosi kerületi 
önkormányzathoz, a  Fővárosi Önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a  Fővárosi 
Önkormányzathoz” szöveg lép.

14. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának,  
valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet módosítása

17. § (1) A  pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának 
részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R3.) 1/A. § (1) bekezdés a) pontjában 
a „települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál” szövegrész helyébe a „települési önkormányzat polgármesteri 
hivatalánál, a Fővárosi Önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a főpolgármesteri hivatalánál” 
szöveg lép.

 (2) Az  R3. 6.  § (1)  bekezdésében „a fővárosban a  fővárosi kerületi önkormányzat jegyzője” szövegrész helyébe 
„a  fővárosban a  fővárosi kerületi önkormányzat jegyzője, a  Fővárosi Önkormányzat által közvetlenül igazgatott 
terület tekintetében a fővárosi főjegyző” szöveg lép.

15. A Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet módosítása

18. §  A Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 3. melléklet 11. sor harmadik mezőjében, 
az  5/I.  melléklet 7. sor harmadik mezőjében és az  5/III.  melléklet 2. sor harmadik mezőjében a „fővárosi kerületi 
önkormányzat jegyzője” szövegrész helyébe a „fővárosi kerületi önkormányzat jegyzője, a  Fővárosi Önkormányzat 
által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi főjegyző” szöveg lép.

16. Az állatvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 334/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

19. §  Az állatvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 334/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (6) és (7) bekezdésében, valamint 
a  4.  § és 6.  §-ban „a fővárosban a  kerületi önkormányzat jegyzője” szövegrész helyébe „a fővárosban a  kerületi 
önkormányzat jegyzője, a  Fővárosi Önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a  fővárosi 
főjegyző” szöveg lép.

17. A földhivatalokról, a Földmérési és Távérzékelési Intézetről, a Földrajzinév Bizottságról  
és az ingatlan-nyilvántartási eljárás részletes szabályairól szóló 338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 
módosítása

20. §  A földhivatalokról, a Földmérési és Távérzékelési Intézetről, a Földrajzinév Bizottságról és az  ingatlan-nyilvántartási 
eljárás részletes szabályairól szóló 338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 4.  melléklet 1. sor 3-as számú mezőjében 
a  „fővárosi kerületi önkormányzat jegyzője” szövegrész helyébe a  „fővárosi kerületi önkormányzat jegyzője, 
a Fővárosi Önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi főjegyző” szöveg lép.
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18. Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 
343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

21. §  Az építésügyi és az  építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII. 23.) 
Korm.  rendelet 1.  § (1) és (4)  bekezdésében a  „fővárosi kerületi önkormányzat jegyzőjét” szövegrész helyébe 
a  „fővárosi kerületi önkormányzat jegyzőjét, a  Fővárosi Önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület 
tekintetében a fővárosi főjegyzőt” szöveg lép.

19. A környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek 
kijelöléséről szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

22. § (1) A környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 
347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R4.) 11. §-ában „a fővárosban a kerületi önkormányzat jegyzője” 
szövegrész helyébe „a fővárosban a  kerületi önkormányzat jegyzője, a  Fővárosi Önkormányzat által közvetlenül 
igazgatott terület tekintetében a fővárosi főjegyző” szöveg lép.

 (2) Az R4. 32/E. § (8) bekezdés d) pontjában a „fővárosi kerületi önkormányzat jegyzőjét” szövegrész helyébe a „fővárosi 
kerületi önkormányzat jegyzőjét, a  Fővárosi Önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében 
a fővárosi főjegyzőt” szövegrész lép.

20. A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 
módosítása

23. §  A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 
4. § (1) bekezdésében „a főváros esetében a kerületi önkormányzat jegyzője” szövegrész helyébe „a főváros esetében 
a  kerületi önkormányzat jegyzője, a  Fővárosi Önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében 
a fővárosi főjegyző” szöveg lép.

21. A parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának, valamint az állami,  
illetve a közérdekű védekezés költségei megállapításának és igénylésének részletes szabályairól szóló 
221/2008. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosítása

24. § (1) A parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának, valamint az állami, illetve a közérdekű védekezés költségei 
megállapításának és igénylésének részletes szabályairól szóló 221/2008. (VIII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 
R5.) 1. § (1) bekezdésének b) pontjában „a települési (fővárosban kerületi) önkormányzat jegyzője (a továbbiakban: 
jegyző)” szövegrész helyébe „a települési (fővárosban kerületi) önkormányzat jegyzője, a  Fővárosi Önkormányzat 
által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi főjegyző (a továbbiakban: jegyző)” szöveg lép.

 (2) Az  R5. 1.  § (2)  bekezdésében „a települési (fővárosban kerületi) önkormányzat” szövegrész helyébe „a települési 
(fővárosban kerületi, a  Fővárosi Önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a  fővárosi) 
önkormányzat” szöveg lép.

 22. A fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

25. §  A fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet 5.  § (4)  bekezdésében a  „települési 
önkormányzat (fővárosban a  kerületi önkormányzat) jegyzője (a továbbiakban: jegyző)” szövegrész helyébe 
„települési önkormányzat (fővárosban a kerületi önkormányzat) jegyzője, a Fővárosi Önkormányzat által közvetlenül 
igazgatott terület tekintetében a fővárosi főjegyző (a továbbiakban: jegyző)” szöveg lép.

23. A Nemzeti Hírközlési Hatóság eljárásában közreműködő szakhatóságok kijelöléséről,  
valamint egyes szakhatósági közreműködések megszüntetéséről és módosításáról szóló  
362/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet módosítása

26. § (1) A  Nemzeti Hírközlési Hatóság eljárásában közreműködő szakhatóságok kijelöléséről, valamint egyes szakhatósági 
közreműködések megszüntetéséről és módosításáról szóló 362/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R6.) 
1. melléklete „Szakkérdés” oszlop 4. sor helyébe a következő rendelkezés lép:
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„Annak elbírálása kérdésében, hogy a  létesítmény vagy tevékenység a  helyi önkormányzati rendeletben, 
a  fővárosban a  Fővárosi Önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a  Fővárosi Önkormányzat 
rendeletében meghatározott természetvédelmi követelményeknek a  kérelemben foglaltak szerint vagy további 
feltételek mellett megfelel-e.”

 (2) R6. 1. melléklete „Első fokú eljárásban” oszlop 4. sor helyébe a következő rendelkezés lép:
„települési (fővárosi kerületi) önkormányzat jegyzője, fővárosi főjegyző”

24. A vásárokról, a piacokról, és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet 
módosítása

27. § (1) A  vásárokról, a  piacokról, és a  bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R7.) 
4. § (1) bekezdésében a „kerületi önkormányzat jegyzőjét” szövegrész helyébe a „kerületi önkormányzat jegyzőjét, 
a Fővárosi Önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi főjegyzőt” szöveg lép.

 (2) Az  R7. 4.  § (2)  bekezdésében a  „kerületi önkormányzat jegyzője” szövegrész helyébe a  „kerületi önkormányzat 
jegyzője, a Fővárosi Önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi főjegyző” szöveg lép.

 (3) Az R7. 4/B. § (1) bekezdésében a „kerületi önkormányzat jegyzőjénél” szövegrész helyébe a „kerületi önkormányzat 
jegyzőjénél, a  Fővárosi Önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a  fővárosi főjegyzőnél” 
szöveg lép.

25. A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 
módosítása

28. § (1) A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R8.) 
2. § a) és b) pontjában a „kerületi önkormányzat jegyzőjét” szövegrész helyébe a „kerületi önkormányzat jegyzőjét, 
a Fővárosi Önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi főjegyzőt” szöveg lép.

 (2) Az R8. 10/A. § (1) bekezdésében a „kerületi önkormányzat jegyzőjének” szövegrész helyébe a „kerületi önkormányzat 
jegyzőjének, a  Fővárosi Önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a  fővárosi főjegyzőnek” 
szöveg lép.

26. A szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről  
és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 
módosítása

29. §  A szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a  szálláshely-üzemeltetési engedély 
kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 3.  § (1)  bekezdésében „a kerületi önkormányzat 
jegyzőjét (a továbbiakban: jegyző)” szövegrész helyébe „a kerületi önkormányzat jegyzőjét, a  Fővárosi 
Önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a  fővárosi főjegyzőt (a továbbiakban: jegyző)” 
szöveg lép.

27. A kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 
módosítása

30. §  A kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet
a) 17/C.  § (1)  bekezdésében „a kerület önkormányzat jegyzője” szövegrész helyébe „a kerület önkormányzat 

jegyzője, a  Fővárosi Önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a  fővárosi főjegyző” 
szöveg,

b) 17/D. § (1) bekezdésében a „kerületi önkormányzat” szövegrész helyébe a „kerületi önkormányzat, a Fővárosi 
Önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi önkormányzat” szöveg

lép.
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28. A Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól szóló  
262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet módosítása

31. §  A Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól szóló 262/2010. (XI. 17.) 
Korm.  rendelet 6.  § (4)  bekezdésében a  „települési (a fővárosban a  kerületi) önkormányzat (a továbbiakban: 
önkormányzat) polgármesteri hivatala” szövegrész helyébe „települési (a fővárosban a  kerületi, a  Fővárosi 
Önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a  fővárosi) önkormányzat (a továbbiakban: 
önkormányzat) polgármesteri hivatala” szöveg lép.

29. A Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek szociális földprogram megvalósítása céljából 
az önkormányzatok számára történő ingyenes tulajdonba vagy vagyonkezelésbe adásának 
szabályairól szóló 263/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet módosítása

32. §  A Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek szociális földprogram megvalósítása céljából az  önkormányzatok 
számára történő ingyenes tulajdonba vagy vagyonkezelésbe adásának szabályairól szóló 263/2010. (XI. 17.) 
Korm.  rendelet 3.  § (1)  bekezdésében „A települési (fővárosban a  kerületi) önkormányzat (a továbbiakban: 
önkormányzat)” szövegrész helyébe „A települési (fővárosban a kerületi, a Fővárosi Önkormányzat által közvetlenül 
igazgatott terület tekintetében a fővárosi) önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat)” szöveg lép.

30. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal szervezetéről és egyes szervek kijelöléséről szóló  
273/2010. (XII. 9.) Korm. rendelet módosítása

33. §  A Nemzeti Adó- és Vámhivatal szervezetéről és egyes szervek kijelöléséről szóló 273/2010. (XII. 9.) Korm. rendelet 
43. § (1) bekezdés a) pontjában, valamint a (3) bekezdés a) pontjában „a főváros területén a kerületi önkormányzat 
jegyzőjét” szövegrész helyébe „a főváros területén a kerületi önkormányzat jegyzőjét, a Fővárosi Önkormányzat által 
közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi főjegyzőt” szöveg lép.

31. A fővárosi és megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szerveinek  
kijelöléséről szóló 328/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása

34. § (1) A  fővárosi és megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szerveinek kijelöléséről szóló 
328/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R9.) 9. § (5) bekezdésében „a települési (fővárosban a kerületi) 
önkormányzat” szövegrész helyébe „a települési (fővárosban a kerületi, a Fővárosi Önkormányzat által közvetlenül 
igazgatott terület tekintetében a fővárosi) önkormányzat” szöveg lép.

 (2) Az  R9. 9.  § (6)  bekezdésében „A települési (fővárosban kerületi) önkormányzat jegyzőjének” szövegrész helyébe 
„A települési (fővárosban kerületi) önkormányzat jegyzőjének, a Fővárosi Önkormányzat által közvetlenül igazgatott 
terület tekintetében a fővárosi főjegyzőnek” szöveg lép.

32. A Nemzeti Földalap vagyonnyilvántartásának szabályairól szóló 11/2011. (II. 22.) Korm. rendelet 
módosítása

35. §  A Nemzeti Földalap vagyonnyilvántartásának szabályairól szóló 11/2011. (II. 22.) Korm. rendelet 5.  § h)  pontjában 
„a települési (fővárosban: kerületi) önkormányzat” szövegrész helyébe „a települési (fővárosban: kerületi, a Fővárosi 
Önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi) önkormányzat” szöveg lép.

33. A zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló  
23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet módosítása

36. §  A zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet 
3.  §  (3)  bekezdésében „a kerületi önkormányzat jegyzője (a továbbiakban: jegyző)” szövegrész helyébe „a kerületi 
önkormányzat jegyzője, a  Fővárosi Önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a  fővárosi 
főjegyző (a továbbiakban: jegyző)” szöveg lép.
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34. A polgári célú pirotechnikai tevékenységekről szóló 173/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet módosítása

37. §  A polgári célú pirotechnikai tevékenységekről szóló 173/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet 84.  § (3)  bekezdésében 
a „(Budapesten a  kerületi önkormányzat)” szövegrész helyébe a „(Budapesten a  kerületi, a  Fővárosi Önkormányzat 
által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi önkormányzat)” szöveg lép.

35. Az oktatási igazolványokról szóló 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

38. §  Az oktatási igazolványokról szóló 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet
a) az  5.  § (2)  bekezdés d)  pontjában a  „az okmányirodák kijelöléséről és illetékességi területéről szóló 

kormányrendeletben meghatározott települési (a fővárosban kerületi) önkormányzat jegyzője” szövegrész 
helyébe a  „a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala (a továbbiakban: járási 
hivatal)” szöveg,

b) az  5.  § (2a)  bekezdésében a  „körzetközponti jegyző hivatala (a továbbiakban: okmányiroda)” szövegrész 
helyébe a „járási hivatal” szöveg,

c) az 5. § (2a) bekezdésében a „az okmányiroda” szövegrész helyébe az „a járási hivatal” szöveg
lép.

36. A részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésének  
részletes szabályairól szóló 405/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása

39. §  A részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésének részletes szabályairól 
szóló 405/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet 1.  § (5)  bekezdésében a „települési (fővárosban a  kerületi) önkormányzat 
polgármesteri hivatala” szövegrész helyébe a  „települési (fővárosban a  kerületi) önkormányzat polgármesteri 
hivatala, a fővárosban a Fővárosi Önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a főpolgármesteri 
hivatal” szöveg lép.

37. A telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható  
egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről  
és a bejelentés szabályairól szóló 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet módosítása

40. §  A telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató 
tevékenységekről, valamint a  telepengedélyezés rendjéről és a  bejelentés szabályairól szóló 57/2013. (II. 27.) 
Korm. rendelet 3. § (1) bekezdésében a „Budapesten a kerületi önkormányzat jegyzőjénél (a továbbiakban: jegyző)” 
szövegrész helyébe a „Budapesten a kerületi önkormányzat jegyzőjénél, a Fővárosi Önkormányzat által közvetlenül 
igazgatott terület tekintetében a fővárosi főjegyzőnél (a továbbiakban: jegyző)” szöveg lép.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2013. évi 116. szám 63735

A Kormány 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelete
egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének,  
valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól

A Kormány az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény 28. § (3) bekezdés a) és 
b) pontjában,
a 12.  §, a  17.  § és a  9.  melléklet tekintetében az  emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a  gyógyszerpiacot 
szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény 32. § (4) bekezdés e) pont ea) alpontjában,
a 13–16.  § és a  8.  melléklet tekintetében a  kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997.  évi LXXXIII.  törvény 
83. § (2) bekezdés a) pontjában,
a 18. § tekintetében a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 5. § (5) bekezdésében és 
77. § (1) bekezdés a) pontjában,
a 19–22.  § és a  10.  melléklet tekintetében az  egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003.  évi 
LXXXIV. törvény 28. § (3) bekezdés c) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a  következőket 
rendeli el:

1. Az egészségügyi ágazati előmeneteli szabályok hatálya alá tartozó munkakörök

1. § (1) Az  egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003.  évi LXXXIV.  törvényben (a  továbbiakban: 
Eütev.) meghatározott egészségügyi ágazati előmeneteli szabályok hatálya alá tartozó, az Eütev.
a) 11/A. § (4) bekezdése szerinti orvosi,
b) 11/A. § (5) bekezdése szerinti egészségügyi szakdolgozói és egyes egészségügyben dolgozói,
c) 11/A. § (6) bekezdése szerinti, felsőfokú végzettséggel betölthető, valamint
d) 11/A. § (6a) bekezdése szerinti gyógyszerészi
munkaköröket az 1. melléklet tartalmazza.

 (2) Az  (1)  bekezdés szerinti munkakörök megnevezése és tartalma tekintetében a  közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992.  évi XXXIII.  törvény egészségügyi intézményekben történő végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) 
Korm.  rendeletben (a  továbbiakban: Kjt. vhr.), valamint a  gyógyintézetek működési rendjéről, illetve szakmai 
vezető testületéről szóló jogszabályban foglaltak az  irányadóak. A  közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.  évi 
XXXIII.  törvény (a  továbbiakban: Kjt.) hatálya alá nem tartozó foglalkoztatott esetében a  munkáltató megállapítja, 
hogy az egészségügyi dolgozó vagy az egészségügyben dolgozó munkaköre a munkakör tartalma, foglalkoztatási 
osztályba sorolása alapján melyik közalkalmazotti munkakörnek felel (feleltethető) meg. Az 1. melléklet 5. pontjában 
foglalt munkakört betöltő foglalkoztatott az egészségügyi szakképesítéséhez igazodóan, abban az esetben jogosult 
bérnövelésre, ha munkaköri feladataként egészségügyi tevékenységet is végez.

 (3) A  Kjt. hatálya alá nem tartozó, az  (1) és a  (2)  bekezdés szerinti munkakörben alkalmazott foglalkoztatottak 
tekintetében az  Eütev. 11/A.  § (4) és (5)  bekezdésének a  végrehajtása, valamint az  Eütev. 29/C.  § (1)  bekezdése 
szerinti átsorolás során a  foglalkoztatott munkabérét olyan módon kell megállapítani, mintha a  foglalkoztatottra 
a Kjt. rendelkezései lennének irányadóak. A Kjt. hatálya alá nem tartozó foglalkoztatottak esetében a jogviszonyban 
töltött idő számításánál a  Kjt.-nek a  közalkalmazotti jogviszonyban töltött idő megállapítására vonatkozó 
rendelkezéseit kell alkalmazni, azzal az  eltéréssel, hogy a  béremelésre tekintettel elvégzendő besorolás 
szempontjából jogviszonyban töltött időnek kell tekinteni az  1992. június 30-át követően, közfinanszírozott 
egészségügyi szolgáltatónál, az  egészségügyi ágazati előmeneteli szabályok hatálya alá tartozó munkakörben 
töltött időt is.

2. Az egészségügyi ágazati előmeneteli szabályok hatálya alá tartozó ellátások, szolgáltatások

2. § (1) Az  Eütev. 11/A.  § (2)  bekezdés a)  pontjának a  hatálya alá tartoznak a  fekvő- vagy járóbeteg-szakellátáson kívül 
a következő egészségügyi szolgáltatások:
a) mentés,
b) betegszállítás,
c) vérellátás.

 (2) Ha egészségügyi ágazati előmeneteli szabályok hatálya alá tartozó egészségügyi intézményben az  1.  § 
(1)  bekezdése szerinti munkakörben foglalkoztatott személy a  munkaköre keretei között egészségügyi 
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tevékenységnek nem minősülő tevékenységet is végez, vagy az (1) bekezdésben foglalt ellátásokon, egészségügyi 
szolgáltatásokon kívül más ellátási formában vagy más egészségügyi szolgáltatás nyújtásában is részt vesz, rá 
az  egészségügyi ágazati előmeneteli szabályokat abban az  esetben kell alkalmazni, ha az  (1)  bekezdésben foglalt 
ellátások, szolgáltatások nyújtása legalább a munkaideje felében történik.

 (3) Az egészségügyi ágazati előmeneteli szabályokat kell alkalmazni arra az egészségügyi szakképesítéssel rendelkező 
egészségügyi tevékenységet végző oktatóra, akit nem kizárólag oktatási, kutatási szakfeladaton, oktatási, kutatási 
tevékenység végzésére irányuló, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény felsőoktatásban való 
végrehajtásáról és a felsőoktatási intézményekben történő foglalkoztatás egyes kérdéseiről szóló kormányrendelet 
hatálya alá tartozó munkakörben foglalkoztatnak.

 (4) Az  1.  § (1) és (3)  bekezdése alkalmazásában a  Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományába tartozók 
esetében a  munkaköröket a  honvédek jogállásáról szóló 2012.  évi CCV.  törvény egyes rendelkezéseinek 
végrehajtásáról szóló miniszteri rendeletben foglaltak szerint, az egészségügyi fegyvernemi (szakági) azonosítóval 
kell meghatározni.

 (5) Az  egészségügyi ágazati előmeneteli szabályok hatálya alá tartozó egészségügyi szolgáltatók jegyzékét 
a 2. melléklet tartalmazza.

3. A támogatás igénylése és mértéke

3. § (1) Az  egészségügyi ágazati előmeneteli szabályok hatálya alá tartozó egészségügyi dolgozót vagy egészségügyben 
dolgozót foglalkoztató egészségügyi szolgáltató munkáltató az  Eütev. 30.  §-a szerinti támogatás iránti igényét 
a  3.  melléklet szerinti tartalommal elektronikus úton nyújtja be a  Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és 
Szervezetfejlesztési Intézet (a továbbiakban: GYEMSZI) részére.

 (2) A  munkáltató által 2013. szeptember 1-jétől az  illetmény- vagy bérnövelés biztosítása érdekében igényelhető 
támogatás havi mértéke megegyezik az
a) Eütev. 11/A. § (4) bekezdése szerinti foglalkoztatott esetében a 4. mellékletben szereplő összeg,
b) Eütev. 11/A. § (5) bekezdése szerinti foglalkoztatott esetében az 5. mellékletben szereplő összeg,
c) Eütev. 11/A. § (6) bekezdése szerinti foglalkoztatott esetében 41 435 Ft,
d) Eütev. 11/A. § (6a) bekezdése szerinti foglalkoztatott esetében 75 820 Ft
és annak a kifizetőt terhelő közterhei együttes mértékével.

 (3) A kérelem elektronikusan kitöltendő példányát a GYEMSZI bocsátja a munkáltató rendelkezésére.

4. § (1) A  2013. szeptember 1-je és 2014. február 28-a közötti időszakban a  2013. július 1-jei munkáltatói foglalkoztatási 
adatok alapján havonta utalványozandó bruttó támogatási összeget szolgáltatói és havi bontásban a  GYEMSZI 
– az  igény megalapozottságának megállapítását követően – 2013. szeptember 20-áig továbbítja az  Országos 
Egészségbiztosítási Pénztár (a továbbiakban: OEP) részére.

 (2) 2014. március 1-jétől a  havonta utalványozandó bruttó támogatási összeget szolgáltatói és havi bontásban 
a GYEMSZI – az igény megalapozottságának megállapítását követően –
a) az adott év március 1-je és augusztus 31-e közötti időszakra vonatkozóan az adott év január 1-jei munkáltatói 

foglalkoztatási adatok alapján adott év február 20-áig, és
b) az adott év szeptember 1-je és az adott évet követő év február 28-a közötti időszakra vonatkozóan az adott 

év július 1-jei munkáltatói foglalkoztatási adatok alapján adott év augusztus 21-éig
továbbítja az OEP részére.

 (3) A munkáltató a 3. § (1) bekezdésében meghatározott igénybejelentését a GYEMSZI által meghatározott, legalább 
5 munkanapos határidővel megállapított időpontig nyújtja be a GYEMSZI részére. A GYEMSZI által meghatározott 
időpont nem lehet későbbi, mint a GYEMSZI-nek az OEP tájékoztatására irányuló határnapját megelőző 5. nap.

 (4) Az  igénylésnek megfelelő támogatási összeget – a  GYEMSZI adatszolgáltatása alapján – az  OEP havonta 
utalványozza a munkáltatónak.

 (5) Az e rendeletben foglalt támogatás fedezetéül az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő 
finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: FinR.) 5. számú 
melléklete szerinti Célelőirányzatok jogcímen belül az illetmény- és bérnövelés fedezeteként nevesített előirányzat 
szolgál.

 (6) A munkáltató a 2013. január–szeptember hónapra ténylegesen kifizetett összegekkel 2013. október 15-éig elszámol 
a 6. melléklet szerinti tartalommal a GYEMSZI felé.
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 (7) A (6) bekezdésben foglalt elszámolás teljesítését követően az elszámolás a tárgyévet megelőző év október hónaptól 
a tárgyév szeptember hónapjáig tartó időszakra a ténylegesen kifizetett összegekkel október 15-ig esedékes.

4. Ellenőrzés

5. § (1) A GYEMSZI a támogatás iránti igényt – az igénylés adattartalmát is ide értve –, valamint a ténylegesen megvalósított 
béremelést is ellenőrzi, amelynek eredményéről az OEP-et is tájékoztatja. A GYEMSZI az ellenőrzés keretében annak 
adattartalmát érintően – hatáskörében eljárva – kiegészítő adatokat kérhet a munkáltatótól.

 (2) A  munkáltató az  egészségügyi szakfeladataiban, ellátási területében vagy finanszírozásában beállt, a  támogatás 
iránti igényét öt százalékot elérő mértékben érintő változás esetén új igényt köteles benyújtani.

 (3) A  GYEMSZI az  ellenőrzéseinek megállapításait, valamint a  (2)  bekezdés alapján bejelentett igények alapján 
a támogatási összeg tekintetében fennálló változásokat összesítve, intézményi bontásban küldi meg az OEP részére.

 (4) Amennyiben a  GYEMSZI az  ellenőrzése során megállapítja, hogy a  munkáltató jogosulatlanul vett igénybe vagy 
használt fel támogatást, az  OEP a  jogosulatlanul igénybe vett vagy felhasznált támogatást a  GYEMSZI-től kapott 
értesítés megállapításai alapján
a) amennyiben az értesítés az adott hónap 20-áig beérkezik az OEP-hez, az adott hónapot követő hónapban,
b) amennyiben az  értesítés az  adott hónap 20-át követően érkezik be az  OEP-hez, az  adott hónapot követő 

második hónapban
esedékes támogatási összegből levonja.

 (5) A  GYEMSZI az  értesítést a  (4)  bekezdés a) és b)  pontjában foglalt finanszírozási szabályra figyelemmel, annak 
megfelelően készíti el és küldi meg az OEP részére.

 (6) A  támogatások elszámolásának utólagos – adott esetben helyszíni szemle útján történő – ellenőrzése céljából 
minden támogatásban részesített foglalkoztató köteles részletes – jogosult személyenkénti bontású – nyilvántartást 
vezetni az  érintett egészségügyi dolgozók jogviszonyának típusáról, munkaidejéről, az  egészségügyi ágazati 
előmeneteli szabályokat érintő, munkavégzési kötelezettséggel nem járó időszakokról és azok jogcíméről, 
munkaköri és béradatairól.

5. Záró rendelkezések

6. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2013. július 15-én lép hatályba.
 (2) A 7. § (2) bekezdése, a 18. §, valamint a 2. mellékletben foglalt táblázat 6., 36. és 143. pontja 2013. szeptember 1-jén 

lép hatályba.

7. § (1) Hatályát veszti az  egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók 2012.  évi illetmény- vagy 
bérnövelésének, valamint az  ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 
138/2012. (VI. 29.) Korm. rendelet.

 (2) Hatályát veszti a 8. § és a 7. melléklet.

6. Átmeneti rendelkezések

8. § (1) A  munkáltató a  2013. január–augusztus hónapra felmerülő visszamenőleges illetmény- vagy bérnövelésre 
tekintettel járó támogatás iránti igényét 2013. augusztus 15-éig nyújtja be a GYEMSZI részére.

 (2) A  munkáltató által a  2013. január 1-je és 2013. augusztus 31-e közötti időszakra vonatkozó visszamenőleges 
illetmény- vagy bérnövelés biztosítása érdekében igényelhető támogatás összege megegyezik az  egészségügyi 
dolgozót, illetve egészségügyben dolgozót a  visszamenőleges illetmény- vagy bérnövelés keretében az  Eütev. 
szerint megillető mértékű béremelési összegnek a kifizetőt terhelő adókkal és járulékokkal megnövelt mértékével.

 (3) Az (1) bekezdés szerinti igénybejelentésre a 4. § (3) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni.
 (4) A (2) bekezdésben foglalt támogatáson felül, a munkáltató által a 2013. július 15-e és 2013. augusztus 31-e közötti 

időszakra vonatkozóan az  Eütev. szerint igényelhető támogatás mértéke megegyezik az  egészségügyi ágazati 
előmeneteli szabályok hatálya alá tartozó foglalkoztatottját az Eütev. 29. §-a alapján megillető folyamatos illetmény- 
vagy bérnövelés – kifizetőt terhelő közterhekkel együttesen értendő – mértékével, illetve – az Eütev. 29. § (19) és 
(20)  bekezdésének az  alkalmazása körében, 2012. június 30-át, illetve 2012. december 31-ét követően létesített 
foglalkoztatási jogviszony esetén – a 7. mellékletben vagy az Eütev. 3. mellékletében foglalt mértékkel.
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 (5) A  4.  § (4)  bekezdésében foglaltaktól eltérően a  (2) és a  (4)  bekezdés szerinti támogatásnak – a  GYEMSZI 
adatszolgáltatása alapján – az  OEP általi utalványozására a  2013. szeptember hónapban esedékes támogatás 
utalványozásával egyidejűleg kerül sor.

9. § (1) Az  Almási Balogh Pál Kórház, a  Nagyatádi Kórház, valamint a  Bugát Pál Kórház 2013. július 15-én illetmény- vagy 
bérnövelésre jogosult munkakörben álló foglalkoztatottja, valamint az  ezen munkáltatóknál 2013. július 15-e és 
augusztus 31-e között munkába lépő foglalkoztatott a  2012. január 1-je és 2013. augusztus 31-e közötti időszak 
tekintetében eseti kereset-kiegészítésre jogosult.

 (2) Az (1) bekezdés szerinti foglalkoztatottat megillető eseti kereset-kiegészítés összege megegyezik azzal az összeggel, 
amely a  foglalkoztatottat 2012. január 1-jétől megillette volna, ha az  egészségügyi ágazati előmeneteli szabályok 
hatálya alatt állt volna a 2012. január 1-je és 2013. augusztus 31-e közötti jogosultsági időszakban.

 (3) Az  eseti kereset-kiegészítés biztosítására az  (1)  bekezdés szerinti munkáltató támogatást igényelhet, amelynek 
fedezetéül a FinR. 5. számú melléklete szerinti Célelőirányzatok jogcímen belül az Egyes egészségügyi intézmények 
egészségügyi dolgozóinak kereset-kiegészítése előirányzat szolgál.

 (4) Az  eseti kereset-kiegészítésre jogosult foglalkoztatottakról az  eseti kereset-kiegészítés biztosításához szükséges 
adatokat az (1) bekezdés szerinti munkáltató 2013. augusztus 15-éig küldi meg a GYEMSZI részére.

 (5) A bruttó támogatási összeg utalványozására a 8. § (5) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni.

10. § (1) A Nemzetközi Pető András Közhasznú Nonprofit Kft.-nek az egészségügyi ágazati előmeneteli rendszer hatálya alá 
tartozó, e rendelet hatálybalépésének napján jogviszonyban álló foglalkoztatottja az  illetmény- vagy bérnövelésre 
2012. január 1-jétől, de legfeljebb a munkáltatónál fennálló, az egészségügyi ágazati előmeneteli rendszer hatálya 
alá tartozó foglalkoztatási jogviszonya időtartamára jogosult.

 (2) Az (1) bekezdés alapján illetmény- vagy bérnövelésre jogosult foglalkoztatott az egészségügyi ágazati előmeneteli 
rendszer alapján egyébként járó visszamenőleges és folyamatos illetmény- vagy bérnövelésre az  e  §-ban 
meghatározottak szerint egyösszegű illetmény- vagy bérnövelésként (a  továbbiakban együtt: egyösszegű 
illetménynövelés) jogosult.

 (3) Az  (1)  bekezdés szerinti munkáltató illetmény- vagy bérnövelésre jogosult foglalkoztatottja részére 
az  egyösszegű illetménynövelés összegét a  2013. augusztusi bér (illetmény) kifizetésével egyidejűleg kell kifizetni 
2013. szeptember hónapban.

 (4) Az  (1)  bekezdés szerinti munkáltató által a  2012. január 1-je és 2013. augusztus 31-e közötti időszakra vonatkozó 
egyösszegű illetménynövelés biztosítása érdekében igényelhető támogatás összege megegyezik az  egészségügyi 
dolgozót, illetve egészségügyben dolgozót az Eütev. szerint megillető mértékű emelési összegnek a kifizetőt terhelő 
adókkal és járulékokkal megnövelt mértékével.

 (5) Az egyösszegű illetménynövelés igénybejelentésére a 4. § (1) és (3) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni.
 (6) A 4. § (4) bekezdésében foglaltaktól eltérően a  (4) bekezdés szerinti támogatásnak – a GYEMSZI adatszolgáltatása 

alapján – az  OEP általi utalványozására a  2013. szeptember hónapban esedékes támogatás utalványozásával 
egyidejűleg kerül sor.

11. §  Az Eütev. 29.  § (16)  bekezdésének az  alkalmazásában az  ott meghatározott kinevezésben meghatározott 
illetmény vagy munkaszerződésben meghatározott alapbér, továbbá a  Kjt. 2012. június 30-án hatályos 
szabályainak alapulvételével meghatározott besorolási osztályhoz és fokozathoz tartozó garantált illetmény 
összegének a  megállapítása során – az  ügyeleti díj, az  Eütev. 14/B.  §-a szerinti pótlék, a  készenléti díj, valamint 
a  rendkívüli munkavégzés bérpótlékának alapjaként – a  2012. június 30-át követő, az  egészségügyi ágazati 
illetmény- vagy bérnöveléstől függetlenül esedékessé vált átsorolások és a munkáltatónál egyébként megvalósult 
munkabéremelések összegét figyelembe kell venni.

7. A jogalkotásra vonatkozó európai uniós követelményekre utaló rendelkezések

12. §  A 17.  § és a  9.  melléklet tervezetének a  műszaki szabványok és szabályok terén történő információszolgáltatási 
eljárás megállapításáról és az  információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályok megállapításáról 
szóló 1998. június 22-i 98/34/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 8–10.  cikke szerinti előzetes bejelentése 
megtörtént.
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8. Módosító rendelkezések

13. §  A FinR. 21. § (4) bekezdése a következő mondattal egészül ki:
„A védőnői szolgáltató az  e  bekezdés szerinti havi díjazása 12%-ának megfelelő összeget köteles közvetlenül 
a védőnő díjazására fordítani.”

14. §  A FinR. a következő 76. §-sal egészül ki:
„76.  § Az  egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint 
az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelettel 
megállapított 21. § (4) bekezdésében meghatározott, a 21. § (4) bekezdése szerinti havi díjazás 12%-ának megfelelő 
összeg a védőnőt – a 2013. június 30-ával őt megillető díjazásán felül – első alkalommal a 2013. július hónapra járó 
díjazásával illeti meg, amennyiben ezen összeget eddig az időpontig nem fordították a védőnő díjazására.”

15. §  A FinR. 21. § (11) bekezdésében az „A fix összegű díj 15%-a területi pótlék,” szövegrész helyébe az „A fix összegű díj 
15%-a a védőnőt közvetlenül megillető területi pótlék,” szöveg lép.

16. §  A FinR. 5. számú melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

17. §  A kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal, valamint az új pszichoaktív anyagokkal végezhető tevékenységekről, 
valamint ezen anyagok jegyzékre vételéről és jegyzékeinek módosításáról szóló 66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: KábszR.) 1. melléklete a 9. melléklet szerint módosul.

18. § (1) A  költségvetési szerveknél és az  egyházak közcélú tevékenységet folytató intézményeinél foglalkoztatottak 
2013.  évi kompenzációjáról szóló 408/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: Kr.1.) 3.  § (2)  bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az  (1)  bekezdés a) és d)  pontjában foglaltaktól eltérően a  2.  § vonatkozásában nem kell illetményként 
figyelembe venni az  egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003.  évi LXXXIV.  törvény 
(a továbbiakban: Eütev.) alapján az egészségügyi ágazati előmeneteli szabályok hatálya alá tartozó foglalkoztatott 
illetményének az Eütev. 11/A. § (4)–(6a) bekezdése alapján járó növelését.”

 (2) A Kr.1. 3. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A (2) bekezdés alkalmazásában
a) az Eütev. 11/A. § (4) vagy (5) bekezdése alapján járó növelésnek kell tekinteni az egyes egészségügyi dolgozók 
és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az  ahhoz kapcsolódó támogatás 
igénybevételének részletes szabályairól szóló 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet 4.  melléklete vagy 5.  melléklete 
szerinti összeget,
b) az  Eütev. 11/A.  § (6) vagy (6a)  bekezdése alapján járó növelésnek kell tekinteni az  Eütev. 11/A.  § (6) vagy 
(6a) bekezdésében meghatározott összeget.”

19. §  A közszférában alkalmazandó nyugdíjpolitikai elveknek az  egészségügyi dolgozók vonatkozásában történő 
érvényesítéséről és végrehajtásáról szóló 124/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.2.) 2. §-a a következő 
(8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) A  (3) és a  (7)  bekezdés alkalmazása során a  nyugdíjfolyósító szerv az  egészségügyi dolgozót egyébként 
megillető pénzellátás havi összegéről ad tájékoztatást, függetlenül attól, hogy az  egészségügyi dolgozó részére 
megállapított pénzellátás összegére a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 67. §-a alapján végrehajtás 
elrendelésére került sor.”

20. §  A Kr.2. 6. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az OEP az egészségügyi dolgozó jövedelem-kiegészítése, valamint annak az Eütev. szerinti adó- és járulékterhei 
után e  rendelet szerint igényelhető támogatás rendelkezésre bocsátása érdekében szerződést köt az  OEP-pel 
megkötött, hatályos finanszírozási szerződéssel nem rendelkező, jövedelem-kiegészítésre jogosult egészségügyi 
dolgozót foglalkoztató költségvetési szerv munkáltatóval.”
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21. §  A Kr.2. 2.  § (6)  bekezdésében a  „további jogviszonyára tekintettel a  Tny. 22/A.  §-a szerinti nyugdíjnövelésben 
részesült” szövegrész helyébe a  „nyugdíjának összege a  nyugdíjfolyósító szerv határozata alapján módosult” 
szöveg lép.

22. §  A Kr.2. 3. melléklete a 10. melléklet szerint módosul.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelethez

 1. Az Eütev. 11/A. § (4) bekezdése szerinti orvosi munkakörök:
1.1. orvosvezető, orvos igazgató
1.2. vezető főorvos (osztály-, részleg-, rendelő)*
1.3. orvos
1.4. szakorvos
1.5. alorvos*
1.6. adjunktus*
1.7. főorvos*
1.8. fogorvos
1.9. fogszakorvos

 2. Az Eütev. 11/A. § (5) bekezdése szerinti egészségügyi szakdolgozói és egyes egészségügyben dolgozói munkakörök:
2.1. osztályvezető főnővér**
2.2. osztályvezető főnővér-helyettes**
2.3. vezető ápoló*,**
2.4. vezető ápoló-helyettes**
2.5. vezető (asszisztens, műtős, szülésznő)*
2.6. főápoló/főnővér/klinikai, osztályos, részlegfelelős főnővér/főmadám/főműtős/nő (vezetői megbízás nélkül)
2.7. mentálhigiénés szakember
2.8. egyetemi okleveles ápoló/diplomás ápoló
2.9. általános ápoló
2.10. ápoló, csecsemő- és gyermekápoló
2.11. szakápoló
2.12. ápolási asszisztens
2.13. segédápoló
2.14. egyéb ápoló/szakápoló
2.15. asszisztens
2.16. szakasszisztens
2.17. segédasszisztens
2.18. egyéb asszisztens/szakasszisztens
2.19. laborasszisztens*
2.20. orvosdiagnosztikai laboratóriumi analitikai asszisztens
2.21. dietetikus
2.22. diétás nővér
2.23. rehabilitációs tevékenység terapeuta
2.24. gyógytornász
2.25. konduktor
2.26. szülésznő
2.27. védőnő/családgondozó védőnő
2.28. mentőtiszt
2.29. mentőápoló
2.30. mentő gépkocsivezető
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2.31. szolgálatvezető
2.32. betegszállító/betegkísérő
2.33. beteghordó*
2.34. gondozó
2.35. segédgondozó
2.36. egyéb gondozó
2.37. radiográfus
2.38. szonográfus*
2.39. egészségügyi laboráns
2.40. optometrista
2.41. boncmester
2.42. boncsegéd
2.43. klinikai fogászati higiénikus
2.44. műtőtechnikus
2.45. műtőssegéd
2.46. gipszmester
2.47. gyógymasszőr, sportmasszőr
2.48. masszőr (fürdősmasszőr)
2.49. egészségügyi operátor
2.50. orvosírnok
2.51. laboráns, vegyésztechnikus
2.52. kardiotechnikus
2.53. fertőtlenítő sterilező
2.54. sterilizáló*
2.55. egészségnevelő
2.56. foglalkoztató
2.57. szociális munkás
2.58. szociális szervező
2.59. szociális ügyintéző
2.60. szociális gondozó
2.61. közegészségügyi és járványügyi felügyelő, okleveles népegészségügyi szakember
2.62. közegészségügyi járványügyi ellenőr
2.63. közegészségügyi felügyelő*,**
2.64. vezető közegészségügyi felügyelő*

 3. Az Eütev. 11/A. § (6) bekezdése szerinti, felsőfokú végzettséggel betölthető munkakörök:
3.1. pszichológus
3.2. klinikai szakpszichológus
3.3. laboratóriumi vegyész, vegyészmérnök, biológus
3.4. klinikai sugárfizikus, klinikai biokémikus, klinikai mikrobiológus, molekuláris biológiai diagnosztikus
3.5. gyógypedagógus
3.6. logopédus
3.7. mikrobiológus*

 4. Az Eütev. 11/A. § (6a) bekezdése szerinti gyógyszerészi végzettséggel betölthető munkakörök:
4.1. főgyógyszerész*
4.2. gyógyszertárvezető*
4.3. gyógyszertárvezető helyettes*
4.4. gyógyszerész
4.5. szakgyógyszerész

 5. Azon munkakörök, ahol az  egészségügyi szakképesítéshez igazodóan szükséges a  foglalkoztatott besorolása 
az 1–4. pont valamelyikébe:
5.1. főigazgató, igazgató
5.2. parancsnok*
5.3. parancsnok helyettes*
5.4. ápolási igazgató
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5.5. intézetvezető*
5.6. intézetvezető-helyettes (ápolási-helyettes)*
5.7. foglalkoztatásvezető
5.8. munkavezető, foglalkozásvezető
Jelmagyarázat:
 * = a  Honvédelmi Minisztérium és a  Magyar Honvédség egészségügyi intézményeiben foglalkoztatott 

közalkalmazottakra irányadó munkakör.
** = a Kjt. vhr. 17. §-ában említett fegyveres szerveknél foglalkoztatott közalkalmazottakra irányadó munkakör.

2. melléklet a 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelethez

A B

1. Egészségügyi szolgáltató neve Település

2. „Az Ormánság Egészségéért” Nonprofit Kft. Sellye

3. „Hajdúböszörmény ESZ-V” Egészségügyi Szolgáltató és Vagyonkezelő 
Nonprofit Kft.

Hajdúböszörmény

4. Albert Schweitzer Kórház – Rendelőintézet Hatvan

5. Állami Szívkórház Balatonfüred Balatonfüred

6. Almási Balogh Pál Kórház Ózd

7. Általános Iskolai, Óvodai és Egészségügyi Gondnokság Kaposvár

8. Árpád-házi Szent Erzsébet Szakkórház és Rendelőintézet Tata

9. Bács-Kiskun Megyei Kórház a Szegedi Orvostudományi Egyetem 
Általános Orvostudományi Kar Oktató Kórháza

Kecskemét

10. Bajai Szent Rókus Kórház Baja

11. Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet Budapest

12. Balatonalmádi Kistérségi Egészségügyi Központ Közhasznú Nonprofit 
Kft.

Balatonalmádi

13. Balatonfüredi Rendelőintézet Egészségház Társasház Balatonfüred

14. Barcs Város Önkormányzata Járóbetegellátó Intézmények Barcs

15. Batthyány Kázmér Szakkórház Kisbér

16. Battonya Város Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet Battonya

17. Békés Megyei Körös-menti Szociális Centrum Szarvas

18. Békés Megyei Pándy Kálmán Kórház Gyula

19. Békés Városi Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet Békés

20. Belváros-Lipótváros Egészségügyi Szolgálat Budapest

21. Betegápoló Irgalmasrend Pécsi Rendháza Pécs

22. Bicskei Egészségügyi Központ Szolgáltató Nonprofit Kft. Bicske

23. Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Budapest

24. Bodrogközi Járóbeteg Szakrendelő Nonprofit Kft. Cigánd

25. Bonyhádi Kórház és Rendelőintézet Bonyhád

26. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Miskolc

27. Budai Irgalmasrendi Kórház Budapest

28. Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Egészségügyi Szolgálata Budapest

29. Budapest Főváros XIX. Ker. Önkormányzat Kispesti Egészségügyi 
Intézete

Budapest
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30. Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat Egészségügyi 
Intézménye

Budapest

31. Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzatának 
Egészségügyi és Szociális Intézménye

Budapest

32. Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálata Budapest

33. Budapest X. kerület Kőbányai Egészségügyi Szolgálat Budapest

34. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Tóth Ilona Egészségügyi 
Szolgálat XXI. kerület

Budapest

35. Budapesti Szent Ferenc Kórház Budapest

36. Bugát Pál Kórház Gyöngyös

37. Büntetés-végrehajtás Központi Kórház (Tököl) Tököl

38. Csenger Város Önkormányzat Népjóléti és Szociális Alapszolgáltatási 
Központ

Csenger

39. Csolnoky Ferenc Kórház Veszprém

40. Csongrád Megyei Dr. Bugyi István Kórház Szentes

41. Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ 
Hódmezővásárhely–Makó

Hódmezővásárhely

42. Csongrád Megyei Mellkasi Betegségek Szakkórháza Deszk

43. Csornai Margit Kórház Csorna

44. Csurgói Egészségügyi Centrum Szolgáltató Nonprofit Kft. Csurgó

45. Deák Jenő Kórház Tapolca

46. Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Debrecen

47. Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum 
Kazincbarcikai Kórház Nonprofit Kft.

Kazincbarcika

48. Dél-budai Egészségügyi Szociális Szolgáltató Nonprofit Kft. Budapest

49. Demecser Városi Önkormányzat Demecser

50. Dévaványa Város Önkormányzata Dévaványa

51. Dombóvári Szent Lukács Kórház Dombóvár

52. Dorogi Szent Borbála Szakkórház és Szakorvosi Rendelő Dorog

53. Dr. Halász Géza Szakorvosi Rendelőintézet Dabas

54. Dr. Hetés Ferenc Szakorvosi Rendelőintézet Lenti

55. Dr. Kenessey Albert Kórház – Rendelőintézet Balassagyarmat

56. Dr. Kostyán Andor Rendelőintézet Abony

57. Dr. Réthy Pál Városi Kórház – Rendelőintézet Békéscsaba

58. Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény Érd

59. Dr. Szarka Ödön Kistérségi Egészségügyi Szolgáltató Kft. Csongrád

60. Dr. Tábori Lajos Rendelőintézet Nyergesújfalu

61. Dr. Török Sándor Egészségügyi Központ Balatonboglár

62. Dunakeszi Város Önkormányzatának Szakorvosi Rendelőintézete Dunakeszi

63. Dunavecse Város Önkormányzat Dr. Kolozs Gergely Kistérségi 
Járóbeteg Szakellátó Centrum és Szociális Intézmény

Dunavecse

64. Egészségház Csepreg

65. Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság Nyíregyháza

66. Egészségügyi Alapellátó Intézmény Vasvár

67. Egészségügyi Központ Füzesabony

68. Egészségügyi Központ Kunszentmiklós
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69. Egészségügyi Nonprofit Kft. Fonyód

70. Egyesített Szent István és Szent László Kórház- Rendelőintézet Budapest

71. Egyesített Szociális és Egészségügyi Intézet Szerencs

72. Ercsi Kistérség Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi Központ Kiemelten 
Közhasznú Nonprofit Kft.

Ercsi

73. Európa Egészségház-Baktalórántháza Nonprofit Zrt. Baktalórántháza

74. Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház Székesfehérvár

75. Felső-Szabolcsi Kórház Kisvárda

76. Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Kiemelkedően Közhasznú 
Nonprofit Kft.

Budapest

77. Gálfi Béla Gyógyító és Rehabilitációs Nonprofit Kft. Pomáz

78. Gazdasági-Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet Szabadszállás

79. Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet Budapest

80. Gönc és Térsége Egészségéért Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. Gönc

81. Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő Pápa

82. Gróf Tisza István Kórház Berettyóújfalu

83. Gyógyír XI. Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. Budapest

84. Gyógyító–Megelőző Intézmény Sajószentpéter

85. Hajdúszoboszló Járóbeteg-ellátó Centrum Hajdúszoboszló

86. Heim Pál Gyermekkórház Budapest

87. Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház Hévíz

88. Hőgyész Nagyközség Önkormányzata Hőgyész

89. Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet Budapest

90. INDIT Közalapítvány Pécs

91. Jahn Ferenc Dél-Pesti Kórház és Rendelőintézet Budapest

92. Jánoshalmi Kistérségi Egészségügyi Központ Nonprofit Közhasznú 
Kft.

Jánoshalma

93. Jászberényi Szent Erzsébet Kórház Jászberény

94. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház – Rendelőintézet Szolnok

95. Jávorszky Ödön Kórház Vác

96. Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat Budapest

97. Kanizsai Dorottya Kórház Nagykanizsa

98. Kaposvári Egyetem – Egészségügyi Centrum Kaposvár

99. Karolina Kórház – Rendelőintézet Mosonmagyaróvár

100. Károlyi Sándor Kórház Budapest

101. Kátai Gábor Kórház Karcag

102. Kemenesaljai Egyesített Kórház Celldömölk

103. Kenézy Gyula Kórház és Rendelőintézet Debrecen

104. Kerekegyháza Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Kerekegyháza

105. Keszthelyi Kórház Keszthely

106. Kiskunfélegyházi Kórház – Rendelőintézet Gyógyfürdő és 
Rehabilitációs Központ

Kiskunfélegyháza

107. Kiskunhalasi Semmelweis Kórház Kiskunhalas

108. Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft. Kiskunmajsa

109. Kisteleki Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. Kistelek

110. Koch Róbert Kórház és Rendelőintézet Edelény
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111. Komlói Egészségcentrum Komló

112. Komlós Településszolgáltatási Kft. Tótkomlós

113. Koppány-Völgye Kistérség Egészségfejlesztő Központ Nonprofit Kft. Tab

114. Kunhegyesi Szakorvosi és Ápolási Intézet Kunhegyes

115. Kunszentmárton Városi Egészségügyi Központ Kunszentmárton

116. Kuthy Elek Egészségügyi Intézmény Tiszafüred

117. Lábatlan Egészségház Lábatlan

118. Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és 
Szociális Intézménye

Lajosmizse

119. LÉT.A.MED. Létavértesi Kistérségi Járóbeteg Szakellátó és Szolgáltató 
Nonprofit Zrt.

Létavértes

120. Lőrinc-Med Nonprofit Kft. Szentlőrinc

121. Lumniczer Sándor Kórház- Rendelőintézet Kapuvár

122. Mágocs Város Önkormányzata Mágocs

123. Magyar Imre Kórház Ajka

124. Magyar Légimentő Nonprofit Kft. Budaörs

125. Magyar Pünkösdi Egyház Hajnalcsillag Rehabilitációs Otthon Dunaharaszti

126. Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórháza Budapest

127. Margit Kórház (Pásztó) Pásztó

128. Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet Eger

129. Markusovszky Egyetemi Oktatókórház Szombathely

130. Mátrai Gyógyintézet Mátraháza

131. MÁV Kórház és Rendelőintézet Szolnok Szolnok

132. MAZSIHISZ Szeretetkórház Budapest

133. MEDI-AMB Nonprofit Közhasznú Kft. Ibrány

134. Mezőcsáti Kistérségi Egészségfejlesztő Központ Egészségügyi 
Szolgáltató Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft.

Mezőcsát

135. Mezőtúri Kórház és Rendelőintézet Mezőtúr

136. MH Egészségügyi Központ Budapest

137. Miskolci Semmelweis Kórház és Egyetemi Oktatókórház Miskolc

138. Misszió Egészségügyi Központ Veresegyház

139. Mohácsi Kórház Mohács

140. Móra – Vitál Térségi Egészségmegőrző és Szociális Nonprofit 
Kiemelkedő Közhasznú Kft.

Mórahalom

141. Móri Kórház – Rendelőintézet Mór

142. MRE KIMM Drogterápiás Otthon Ráckeresztúr

143. Nagyatádi Kórház Nagyatád

144. Nagykőrösi Rehabilitációs Szakkórház és Rendelőintézet Nagykőrös

145. Nemzetközi Pető András Közhasznú Nonprofit Kft. Budapest

146. Nyírő Gyula Kórház Budapest

147. Oroszlányi Szakorvosi és Ápolási Intézet Oroszlány

148. Országos Epidemiológiai Központ Budapest

149. Országos Gyermekegészségügyi Intézet Budapest

150. Országos Idegtudományi Intézet Budapest

151. Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet Budapest

152. Országos Környezetegészségügyi Intézet Budapest
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153. Országos Mentőszolgálat Budapest

154. Országos Onkológiai Intézet Budapest

155. Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet Budapest

156. Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet Budapest

157. Országos Sportegészségügyi Intézet Budapest

158. Országos Vérellátó Szolgálat Budapest

159. Paks Város Rendelőintézete Paks

160. Pannonhalmi Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Központ Nonprofit 
Közhasznú Kft.

Pannonhalma

161. Parádfürdői Állami Kórház Parádfürdő

162. Pécs Egyesített Egészségügyi Intézmény Pécs

163. Pécsi Tudományegyetem Pécs

164. Pécsvárad Város Önkormányzata Pécsvárad

165. Pest Megyei Flór Ferenc Kórház Kistarcsa

166. Pestszentlőrinc–Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit 
Kiemelten Közhasznú Kft.

Budapest

167. PÉTEGISZ Polgár és Térsége Egészségügyi Központ Nonprofit Zrt. Polgár

168. Péterfy Sándor Utcai Kórház – Rendelőintézet és Baleseti Központ Budapest

169. Petz Aladár Megyei Oktató Kórház Győr

170. Pilisvörösvár Városi Önkormányzat Szakorvosi Rendelőintézete Pilisvörösvár

171. Ráckeve Város Szakorvosi Rendelőintézete Ráckeve

172. Rendelőintézet Mezőkövesd

173. Rendelőintézet Szentgotthárd Szentgotthárd

174. Répcelak Város Önkormányzata Répcelak

175. Rétsági Kistérségi Egészségfejlesztő Központ Nonprofit Kft. Rétság

176. Ruzsa Község Önkormányzata Ruzsa

177. Sarkadi Kistérségi Egészségügyi Fejlesztő Nonprofit Kft. Sarkad

178. Sárospatak Város Rendelőintézete Sárospatak

179. Sásdi Többcélú Kistérségi Társulás Sásd

180. Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház Sátoraljaújhely

181. Selye János Kórház Komárom

182. Semmelweis Egyetem Budapest

183. Siófoki Kórház – Rendelőintézet Siófok

184. Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház Kaposvár

185. Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet Sopron

186. Sümegi Kistérségi Egészségügyi Szolgálat Kiemelkedően Közhasznú 
Nonprofit Kft.

Sümeg

187. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház Nyíregyháza

188. Szakorvosi Rendelőintézet Gyömrő Gyömrő

189. Szakorvosi Rendelőintézet Monor Monor

190. Szakorvosi Rendelőintézet Nagykáta Nagykáta

191. Szakorvosi Rendelőintézet Szigetszentmiklós Szigetszentmiklós

192. Szászvár Nagyközség Önkormányzat Szászvár

193. Szécsény és Térsége Egészségügyi Centrum Nonprofit Közhasznú Kft. Szécsény

194. Szegedi Kistérségi Többcélú Társulás Egyesített Szociális Intézmény, 
Dr. Farkasinszky Terézia Ifjúsági Drogcentrum

Szeged
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195. Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Humán 
Szolgáltató Intézete

Székesfehérvár

196. Székkutas Községi Önkormányzat Székkutas

197. Szent Borbála Kórház Tatabánya

198. Szent Imre Kórház Budapest

199. Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházak Budapest

200. Szent Kozma és Damján Rehabilitációs Szakkórház Visegrád

201. Szent László Kórház Sárvár Sárvár

202. Szent Lázár Megyei Kórház Salgótarján

203. Szent Margit Kórház Budapest

204. Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Kft. Budapest

205. Szent Pantaleon Kórház – Rendelőintézet Dunaújváros Dunaújváros

206. Szent Rókus Kórház és Intézményei Budapest

207. Szentendre Város Egészségügyi Intézményei Szentendre

208. Szigetvári Kórház Szigetvár

209. Szob Város Szakorvosi Rendelőintézete Szob

210. SZTE Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Szeged

211. Téglás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Téglás

212. Terézvárosi Egészségügyi Szolgálat Budapest

213. Területi Egészségügyi Központ (TEK) Encs Encs

214. Tiszakécske Város Önkormányzata Tiszakécske

215. Tiszaújváros Városi Rendelőintézet Tiszaújváros

216. Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulás Tiszavasvári Szociális és 
Egészségügyi Szolgáltató Központja (SZESZK)

Tiszavasvári

217. Tokaji Egészségfejlesztő Központ Nonprofit Kft. Tokaj

218. Toldy Ferenc Kórház és Rendelőintézet Cegléd

219. Tolna Megyei Balassa János Kórház Szekszárd

220. Tormay Károly Egészségügyi Központ Gödöllő

221. Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Egyesített Gyógyító – 
Megelőző Intézet

Törökszentmiklós

222. Tüdőgyógyintézet Törökbálint Törökbálint

223. Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. Budapest

224. Uzsoki Utcai Kórház Budapest

225. Városi Egészségügyi Alapellátás Kisvárda

226. Városi Egészségügyi és Szociális Központ Putnok

227. Városi Egészségügyi Intézmény Gyomaendrőd

228. Városi Önkormányzat Egészségügyi Központja Zalaszentgrót

229. Városi Önkormányzat Kórháza Orosháza

230. Városi Rendelőintézet Hajdúnánás

231. Vasútegészségügyi Nonprofit Kiemelten Közhasznú Kft. Budapest

232. Vaszary Kolos Kórház Esztergom

233. Vecsési Egészségügyi Szolgálat Vecsés

234. Velencei-tavi Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Közhasznú Nonprofit Kft. Velence

235. Veszprém Megyei Tüdőgyógyintézet Farkasgyepű

236. XIII. Kerületi Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Kft. Budapest

237. XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat Budapest
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238. Zala Megyei Kórház Zalaegerszeg

239. Zirci Erzsébet Kórház – Rendelőintézet Zirc

240. Zuglói Egészségügyi Szolgálat Budapest

241. Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Nonprofit Kft. Harkány

3. melléklet a 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelethez

Igénylő lap 
az egészségügyi ágazati előmeneteli szabályok hatálya alá tartozó egészségügyi dolgozót  
vagy egészségügyben dolgozót foglalkoztató egészségügyi szolgáltató munkáltató által  
igénybe vehető támogatáshoz

 1. A munkáltatóra vonatkozó adatok
1.1. neve,
1.2. címe,
1.3. fenntartója, tulajdonosa neve, címe, adószáma,
1.4. törzsszáma,
1.5. adószáma,
1.6. pénzforgalmi jelzőszáma,
1.7. KSH kódja,
1.8. pénzügyi körzet,
1.9. OEP finanszírozási kód,
1.10. bankszámlaszám, bankszámlát vezető pénzintézet neve.

 2. A támogatásra vonatkozó adatok
2.1. az Eütev. 11/A.  § (4)  bekezdése alapján béremelésre jogosult orvosok száma, és e  jogosultak után igényelt 

támogatás összesített összege,
2.2. az Eütev. 11/A. § (5) bekezdése alapján béremelésre jogosult egészségügyi szakdolgozók és egészségügyben 

dolgozók száma, és e jogosultak után igényelt támogatás összesített összege,
2.3. az Eütev. 11/A.  § (6)  bekezdése alapján béremelésre jogosult felsőfokú végzettséggel betölthető 

munkakörökben foglalkoztatottak száma, és e jogosultak után igényelt támogatás összesített összege,
2.4. az Eütev. 11/A.  § (6a)  bekezdése alapján béremelésre jogosult gyógyszerészi végzettséggel betölthető 

munkakörökben foglalkoztatottak száma, és e jogosultak után igényelt támogatás összesített összege,
2.5. a támogatás igényelt összesített bruttó összege/hónap,
2.6. a kifizetőt terhelő közterhek összege/hónap.

 3. A foglalkoztatottra vonatkozó adatok (jogviszonyonként)
3.1. a foglalkoztatott munkáltató általi azonosítására szolgáló jogviszony-azonosító kód,
3.2. az alkalmazott munkaszerződésében szereplő szakfeladatát, foglalkozását jelölő FEOR kód,
3.3. a munkakör szabad szöveges leírása,
3.4. a jogviszony teljes vagy részmunkaidős jellege,
3.5. az alkalmazott iskolai végzettsége, foglalkozási területe, eredeti végzettsége, szakfeladata, valamint a  Kjt. 

hatálya alá tartozó dolgozók esetében a besorolási kulcsszáma,
3.6. a törvényes munkaidő és a foglalkoztatott munkaszerződés szerinti heti munkaóráinak száma,
3.7. a foglalkoztatott munkarendje szerinti, a  tárgyhónap egészére megállapított munkanapok száma (a fizetett 

munkaszüneti napokkal együtt),
3.8. a nem jogszerző napok száma,
3.9. az alkalmazott dolgozó kinevezés szerinti alap- és munkáltatói döntés alapján megállapított illetménye, 

valamint jogcímenként a rendszeres pótlék-adatai, vagy munkaszerződés szerinti bére, rendszeres pótlékai.
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 4. Záró rész
4.1. dátum,
4.2. az adatlap kitöltéséért felelős neve, telefonszáma,
4.3. a támogatási igény bejelentésére jogosult neve, aláírása,
4.4. büntetőjogi felelősség tudatában tett nyilatkozat az adatok valóságtartalmáért.

4. melléklet a 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelethez

Az orvos legmagasabb személyi 

alapbére (alapilletménye) 

és rendszeres illetménypótlékai 

összege 

(Ft/hó, bruttó)

Az Eütev. 11/A. § (4) bekezdése szerinti egészségügyi dolgozók illetmény- vagy bérnövelésére tekintettel 

igényelhető támogatási összeg fizetési osztályonként a kifizetőt terhelő közterhek nélkül 

(Ft/hó)

H I J

350 000 alatt 75 820 105 820 105 820

350 000–359 999 70 820 100 820 100 820

360 000–369 999 65 820 95 820 95 820

370 000–379 999 60 820 90 820 90 820

380 000–389 999 55 820 85 820 85 820

390 000–399 999 50 820 80 820 80 820

400 000–409 999 45 820 75 820 75 820

410 000–419 999 40 820 70 820 70 820

420 000–429 999 35 820 65 820 65 820

430 000–439 999 30 820 60 820 60 820

440 000–449 999 25 820 55 820 55 820

450 000–464 999 20 000 40 000 40 000

465 000–479 999 20 000 30 000 30 000

480 000– 20 000 20 000 20 000

5. melléklet a 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelethez

Az Eütev. 11/A. § (5) bekezdése szerinti egészségügyi szakdolgozók illetmény- vagy bérnövelésére tekintettel igényelhető támogatási összeg 

fizetési osztályonként a kifizetőt terhelő közterhek nélkül 

(Ft/hó)

Évek A B C D E F G H I J

0–3 5 000 5 000 4 000 4 000 4 000 41 425 41 425 41 425 41 425 41 425

4–6 7 046 7 976 7 024 8 968 10 912 41 425 41 425 41 425 41 425 41 425

7–9 9 092 10 952 10 048 13 936 17 020 41 425 41 425 41 425 41 425 41 425

10–12 10 952 13 928 13 072 17 452 20 476 41 425 41 425 41 425 41 425 41 425

13–15 12 998 16 045 16 048 20 044 24 040 41 425 41 425 41 425 41 425 41 425

16–18 16 045 18 463 18 532 23 500 27 496 41 425 41 425 41 425 41 425 41 425

19–21 16 975 20 044 20 044 25 984 30 952 41 425 41 425 41 425 41 425 41 425

22–24 17 998 21 532 21 448 27 496 32 616 41 425 41 425 41 425 41 425 41 425

25–27 19 021 23 020 22 960 29 008 32 672 41 425 41 425 41 425 41 425 41 425

28–30 20 044 24 508 24 472 30 520 32 936 41 425 41 425 41 425 41 425 41 425

31–33 20 974 23 296 25 984 32 032 33 092 41 425 41 425 41 425 41 425 41 425
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34–36 21 997 22 084 27 496 33 544 33 848 41 425 41 425 41 425 41 425 41 425

37–39 23 020 20 872 29 008 34 348 34 712 41 425 41 425 41 425 41 425 41 425

40–42 24 043 19 460 30 520 32 860 35 068 41 425 41 425 41 425 41 425 41 425

43–45 24 043 19 460 30 520 32 860 35 068 41 425 41 425 41 425 41 425 41 425

6. melléklet a 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelethez

Beszámoló 
az egészségügyi ágazati előmeneteli szabályok hatálya alá tartozó egészségügyi dolgozót  
vagy egészségügyben dolgozót foglalkoztató egészségügyi szolgáltató munkáltató által igénybe vett 
támogatásról

 1. A munkáltatóra vonatkozó adatok
1.1. neve,
1.2. címe,
1.3. fenntartója, tulajdonosa neve, címe, adószáma,
1.4. törzsszáma,
1.5. adószáma,
1.6. pénzforgalmi jelzőszáma,
1.7. KSH kódja,
1.8. pénzügyi körzet,
1.9. OEP finanszírozási kód,
1.10. bankszámlaszám, bankszámlát vezető pénzintézet neve.

 2. A támogatásra vonatkozó adatok
2.1. az igényelt támogatásra vonatkozó adatok a 3. melléklet 2. pontja szerint,
2.2. az Eütev. 11/A. § (4) bekezdése alapján béremelésre jogosult, az adott időszakban alkalmazásban álló orvosok 

száma, és e jogosultak után kapott támogatás összesített összege,
2.3. az Eütev. 11/A.  § (5)  bekezdése alapján béremelésre jogosult, az  adott időszakban alkalmazásban álló 

egészségügyi szakdolgozók és egészségügyben dolgozók száma, és e  jogosultak után kapott támogatás 
összesített összege,

2.4. az Eütev. 11/A.  § (6)  bekezdése alapján béremelésre jogosult, az  adott időszakban alkalmazásban álló 
felsőfokú végzettséggel betölthető munkakörökben foglalkoztatottak száma, és e  jogosultak után kapott 
támogatás összesített összege,

2.5. az Eütev. 11/A.  § (6a)  bekezdése alapján béremelésre jogosult, az  adott időszakban alkalmazásban álló 
gyógyszerészi végzettséggel betölthető munkakörökben foglalkoztatottak száma, és e  jogosultak után 
kapott támogatás összesített összege,

2.6. a kapott támogatás összesített bruttó összege/hónap,
2.7. a kifizetőt terhelő közterhek összege/hónap.

 3. A kifizetett béremelésre vonatkozó adatok
3.1. a kifizetőt terhelő, közterhekkel növelt bruttó összeg (Ft),
3.2. a foglalkoztatottaknak kifizetett/október-december hónapra kifizetendő nettó összeg.

 4. Záró rész
4.1. dátum,
4.2. az adatlap kitöltéséért felelős neve, telefonszáma,
4.3. a támogatási igény bejelentésére jogosult neve, aláírása,
4.4. büntetőjogi felelősség tudatában tett nyilatkozat az adatok valóságtartalmáért.
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7. melléklet a 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelethez

A B

1. Az orvos legmagasabb személyi alapbére (alapilletménye) és 

rendszeres illetménypótlékai összege 

(Ft/hó, bruttó)

Igényelhető támogatási összeg a kifizetőt terhelő közterhek 

nélkül 

(Ft/hó)

2. 350 000 alatt 65 820

3. 350 000–359 999 60 820

4. 360 000–369 999 55 820

5. 370 000–379 999 50 820

6. 380 000–389 999 45 820

7. 390 000–399 999 40 820

8. 400 000–409 999 35 820

9. 410 000–419 999 30 820

10. 420 000–429 999 25 820

11. 430 000–439 999 20 820

12. 440 000–449 999 15 820

13. 450 000-től 10 000

8. melléklet a 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelethez
„5. számú melléklet a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelethez

Millió forint

Megnevezés
2013. évi módosított 

előirányzat

Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás

  Praxisfinanszírozás 76 646,6

  Eseti ellátás díjazása 649,3

  Ügyeleti szolgálat 9 647,4

1. Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás összesen 86 943,3

  Védőnői szolgáltatás, anya-, gyermek- és ifjúságvédelem

  Iskolaegészségügyi ellátás 2 116,4

  Védőnői ellátás 16 972,6

  Anya-, gyermek- és csecsemővédelem 461,5

  MSZSZ: gyermekgyógyászat 121,6

  MSZSZ: nőgyógyászat 96,3

2. Védőnői szolgáltatás, anya-, gyermek- és ifjúságvédelem összesen 19 768,4

3. Fogászati ellátás 23 336,9

5. Betegszállítás és orvosi rendelvényű halottszállítás 6 046,9

8. Művesekezelés 23 171,1

9. Otthoni szakápolás 4 337,6

11. Működési költségelőleg 2 000,0
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Célelőirányzatok

  Bázisfinanszírozott fekvőbeteg-szakellátás 8,9

  Méltányossági alapon történő térítések 3 783,1

  Alapellátási vállalkozás támogatási átalánydíj 4 208,0

  A 2012. évi illetmény- és bérnövelés 2013. évi fedezete 30 926,4

  Egészségügyi dolgozók béremelésének fedezete 21 780,4

  Egyes egészségügyi intézmények egészségügyi dolgozóinak 
  kereset-kiegészítése

523,4

  Az egészségügyi dolgozók pénzellátást helyettesítő 
  jövedelemkiegészítése

6 400,0

13. Célelőirányzatok összesen 67 630,2

15. Mentés 26 000,4

17. Laboratóriumi ellátás 21 057,0

  Összevont szakellátás

  Járóbeteg-szakellátás 122 514,7

  Fekvőbeteg-szakellátás 415 993,6

  ebből:

  – aktív fekvőbeteg-szakellátás 352 148,9

  – krónikus fekvőbeteg-szakellátás 62 844,7

  – bázis finanszírozású szakellátás (BVOP) 1 000,0

  Extrafinanszírozás 500,0

  Speciális finanszírozású szakellátás 67 706,1

18. Összevont szakellátás összesen 606 714,4

ÖSSZESEN 887 006,2
”

9. melléklet a 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelethez

A KábszR. 1.  melléklet „C) ÚJ PSZICHOAKTÍV ANYAGOK JEGYZÉKE” részében foglalt táblázat a  következő 52. sorral 
egészül ki:

(Hivatalos elnevezés /illetve más név vagy rövidítés, illetve 

külföldön gyakran használt más írásmód/
Kémiai név)

52. para-methyl-4-methylaminorex (para-metil-4-
metilaminorex) / 4,4’-DMAR

4-methyl-5-(4-methylphenyl)–4,5-dihydro-
1,3-oxazol-2-amine, illetve 4-methyl-5-(4-
methylphenyl)–1,3-oxazolidin-2-imine tautomerek
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10. melléklet a 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelethez

A Kr.2. 3. melléklet 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. A kifizetett támogatásra vonatkozó adatok
3.1. a kifizetőt terhelő, közterhekkel növelt bruttó összeg,
3.2. a foglalkoztatottaknak kifizetett/október-december hónapra kifizetendő nettó összeg,
3.3. a foglalkoztatottak által igénybe vett személyi jövedelemadó kedvezmény jövedelem-kiegészítésre jutó összege,
3.4. a  saját jogú nyugdíjas vagy a  társadalombiztosítási nyugellátásról szóló jogszabályban meghatározott reá 
irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött foglalkoztatottak esetében a  foglalkoztatottakat nem terhelő 
munkaerő-piaci járulék jövedelem-kiegészítésre jutó összege.”

A Kormány 257/2013. (VII. 5.) Korm. rendelete
egyes gyermekvédelmi tárgyú és kapcsolódó kormányrendeleteknek a hátrányos, halmozottan 
hátrányos helyzet fennállásának megállapításával, valamint a családi pótlék felhasználásával összefüggő 
módosításáról

A Kormány a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés b), d), m), q) és 
z) pontjában,
a 2. alcím tekintetében a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 51. § a) pontjában,
a 3. alcím tekintetében a  közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85.  § (2)  bekezdés a) és g)  pontjában, 
valamint 85. § (3) bekezdés b) pont bb) és be) alpontjában,
a 4. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés d) pontjában,
az 5. alcím tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés  
d) és n) pontjában,
a 6. alcím tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (4) bekezdés g), s) és t) pontjában,
a 7. alcím tekintetében a  gyermekek védelméről és a  gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162.  § (1)  bekezdés  
d), q) és z) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a  következőket 
rendeli el:

1. A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló  
149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet módosítása

1. § (1) A gyámhatóságokról, valamint a  gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: Gyer.) 68/F. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az  óvodáztatási támogatást ugyanazon gyermek után csak az  egyik szülő vagy a  gyermek részére kirendelt 
családbafogadó gyám igényelheti.”

 (2) A Gyer. 68/F. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az óvodáztatási támogatás iránti 11. számú melléklet szerinti kérelmet a szülő, a családbafogadó gyám a lakcíme 
szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál vagy a kormányablaknál terjesztheti elő.”

 (3) A Gyer. 68/F. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) Az  óvodáztatási támogatás iránti kérelemhez, ha azt a  családbafogadó gyám igényeli, csatolni kell 
a gyámrendelés tárgyában hozott gyámhatósági döntést.”

2. §  A Gyer. 68/G. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A gyermek Gyvt. 67/A. §-a szerinti halmozottan hátrányos helyzetének
a) az első alkalommal folyósított óvodáztatási támogatás esetén a kérelem benyújtásának időpontjában,
b) a további óvodáztatási támogatás esetén a  tárgyév június hónapjában folyósított óvodáztatási támogatásnál 
a tárgyév május 5-én, a tárgyév december hónapjában folyósított óvodáztatási támogatásnál a tárgyév november 
5-én
kell fennállnia.”
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3. §  A Gyer. 68/J. § (2) bekezdés b) pont ba) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A települési önkormányzat jegyzője a további óvodáztatási támogatás folyósítását megelőzően
b) megvizsgálja, hogy]
„ba) a gyermek halmozottan hátrányos helyzete a 68/G. § (4) bekezdés b) pontja szerinti időpontban fennáll-e, és”

4. §  A Gyer. ÖTÖDIK RÉSZE a következő XI/A. Fejezettel egészül ki:
„XI/A. FEJEZET
A HÁTrÁnyOS, HALMOZOTTAn HÁTrÁnyOS HELyZET FEnnÁLLÁSÁnAK MEGÁLLAPíTÁSA
83/A.  § (1) A  hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet fennállásának megállapítása iránti kérelmet a  3. számú 
melléklet szerinti formanyomtatványon kell benyújtani
a) a 3. számú melléklet A) és B) lapjának együttes kitöltésével, ha a gyermek rendszeres kedvezményre való jogosultsága 
a kérelem benyújtásának időpontjában nem áll fenn, illetve a megállapítása iránt eljárás nincs folyamatban,
b) a 3. számú melléklet A) lapja „I) Személyi adatok” 1–3. pontjának és a 3. számú melléklet B) lapjának kitöltésével, ha 
a gyermek rendszeres kedvezményre való jogosultsága a kérelem benyújtásának időpontjában fennáll.
(2) A települési önkormányzat jegyzője a  gyermek, nagykorúvá vált gyermek hátrányos, halmozottan hátrányos 
helyzetének fennállását
a) a szülő, családbafogadó gyám alacsony iskolai végzettsége tekintetében a gyermeket együtt nevelő mindkét szülő, 
a gyermeket egyedül nevelő szülő, a családbafogadó gyám iskolai végzettségre vonatkozó önkéntes adatszolgáltatása,
b) az alacsony foglalkoztatottság tekintetében a  szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi  
III. törvény 18. §-a alapján vezetett nyilvántartása vagy a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi 
III. törvény 33. §-a szerinti ellátásra való jogosultság hiányában az állami foglalkoztatási szervnek a gyermeket nevelő 
szülők bármelyikének, a családbafogadó gyámnak az álláskeresőként történő nyilvántartásáról szóló igazolása,
c) a településre vonatkozó integrált városfejlesztési stratégia szegregátum meghatározása, vagy ennek hiányában 
a  lakókörnyezet, illetve lakáskörülmények tekintetében az  elvégzett vagy beszerzett, 3/A.  melléklet szerinti 
környezettanulmány vagy a  gyámhatóságok, a  területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a  gyermekjóléti 
szolgálatok és a  személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról szóló  
235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelet 2. számú melléklet IV. számú adatlapja szerinti, hat hónapnál nem régebbi, 
ugyanazon a címen elvégzett környezettanulmány
alapján állapítja meg.
(3) A (2) bekezdés c) pontja szerinti környezettanulmány elvégzésére a települési önkormányzat jegyzője felkérheti 
a gyermekjóléti szolgálatot.
(4) A hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet fennállását megállapító határozat rendelkező része a  14.  §-ban 
foglaltakon kívül tartalmazza, hogy a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet fennállásának megállapítására a Gyvt. 
67/A. § (1) bekezdésében foglalt mely ok alapján került sor.
(5) A települési önkormányzat jegyzője a  hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetet megállapító határozatához 
– annak a szülő, családbafogadó gyám vagy a nagykorúvá vált gyermek részére történő közlésekor – tájékoztatót 
mellékel a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzethez kapcsolódó jogosultságokról.
(6) A települési önkormányzat jegyzője a  hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet fennállását megállapító 
határozatát, a határozat jogerőre emelkedését követő öt napon belül tájékoztatásul megküldi annak a bölcsődének, 
nevelési-oktatási vagy felsőoktatási intézménynek, ahol a  gyermek bölcsődei ellátásban részesül, vagy amellyel 
a gyermek (nagykorúvá vált gyermek) óvodai, tanulói vagy hallgatói jogviszonyban áll.”

5. §  A Gyer. 103. §-a a következő (1a) és (1b) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Ha az illetékes megyei (fővárosi) gyermekvédelmi szakértői bizottság nem tud húsz napon belül szakvéleményt 
készíteni az elhelyezési javaslathoz, azt a gyermekvédelmi szakszolgálat haladéktalanul jelzi a gyámhivatal számára. 
Ebben az esetben a gyámhivatal az  illetékességi területén kívüli, más megyei (fővárosi) gyermekvédelmi szakértői 
bizottságot kér fel a szakvélemény elkészítésére, ha annak a megkereséstől számított húsz napon belüli elkészítését 
az  újonnan felkért megyei (fővárosi) szakértői bizottság vállalja. A  gyámhivatal a  felkérésről haladéktalanul 
tájékoztatja
a) a gyermek elhelyezése kérdésében elhelyezési javaslatot és egyéni elhelyezési tervet készítő gyermekvédelmi 
szakszolgálatot és
b) az újonnan felkért megyei (fővárosi) szakértői bizottság helye szerinti gyermekvédelmi szakszolgálatot.
(1b) A  gyámhivatal, valamint a  gyermekvédelmi szakszolgálat és a  gyermekvédelmi szakértői bizottság – ha 
technikai felkészültségük lehetővé teszi – elektronikus levél útján tartanak kapcsolatot. A  felkért gyermekvédelmi 
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szakértői bizottság a  gyermek elhelyezése kérdésében elhelyezési javaslatot és egyéni elhelyezési tervet készítő 
gyermekvédelmi szakszolgálatnak küldi meg közvetlenül a szakvéleményét, és erről értesíti a gyámhivatalt.”

6. §  A Gyer. 103. §-a és az azt megelőző alcím helyébe a következő rendelkezés és alcím lép:
„A gondozási hely meghatározása és a járulékos kérdések eldöntése
103.  § (1) A gyámhivatal a  nevelésbe vétel kezdő időpontját követő harmincöt napon belül a  gyermekvédelmi 
gyám, a gyermek gondozási helye, a vér szerinti családot gondozó gyermekjóléti szolgálat tájékoztatása, javaslata, 
a  gyermekvédelmi szakszolgálat elhelyezési javaslata és egyéni elhelyezési terve, valamint a  megyei (fővárosi) 
gyermekvédelmi szakértői bizottság szakvéleménye alapján – az  ítélőképessége birtokában lévő gyermek 
véleményének figyelembevételével – meghatározza a gondozási helyet és dönt a Gyvt. 79. § (5) bekezdése szerinti 
járulékos kérdésekről.
(2) A gyámhivatal a  gyermek ideiglenes hatályú elhelyezését vagy a  gyermek nevelésbe vételére irányuló eljárás 
megindítását követő öt napon belül, vagy a gyermek nevelésbe vételével egyidejűleg megkeresi a gyermekvédelmi 
szakszolgálatot, hogy készítse elő az  elhelyezési javaslatot és az  egyéni elhelyezési tervet, kivéve, ha ideiglenes 
hatályú elhelyezés esetén a  gyermek másik szülőnél vagy más személynél történő elhelyezésének vizsgálata még 
folyamatban van.
(3) A gyermekvédelmi szakszolgálat a  gyámhivatal megkeresését követően haladéktalanul intézkedik a  megyei 
(fővárosi) gyermekvédelmi szakértői bizottságnál a  Gyvt. 79.  § (1)  bekezdése szerinti szakvélemény elkészítése 
érdekében.
(4) Ha az illetékes megyei (fővárosi) gyermekvédelmi szakértői bizottság nem tud húsz napon belül szakvéleményt 
készíteni az elhelyezési javaslathoz, azt a gyermekvédelmi szakszolgálat haladéktalanul jelzi a gyámhivatal számára. 
Ebben az esetben a gyámhivatal az  illetékességi területén kívüli, más megyei (fővárosi) gyermekvédelmi szakértői 
bizottságot kér fel a szakvélemény elkészítésére, ha annak a megkereséstől számított húsz napon belüli elkészítését 
az újonnan felkért megyei (fővárosi) szakértői bizottság vállalja. A gyámhivatal a felkérésről haladéktalanul tájékoztatja
a) a gyermek elhelyezése kérdésében elhelyezési javaslatot és egyéni elhelyezési tervet készítő gyermekvédelmi 
szakszolgálatot és
b) az újonnan felkért megyei (fővárosi) szakértői bizottság helye szerinti gyermekvédelmi szakszolgálatot.
(5) A gyámhivatal, valamint a  gyermekvédelmi szakszolgálat és a  gyermekvédelmi szakértői bizottság – ha 
technikai felkészültségük lehetővé teszi – elektronikus levél útján tartanak kapcsolatot. A  felkért gyermekvédelmi 
szakértői bizottság a  gyermek elhelyezése kérdésében elhelyezési javaslatot és egyéni elhelyezési tervet készítő 
gyermekvédelmi szakszolgálatnak küldi meg közvetlenül a szakvéleményét, és erről értesíti a gyámhivatalt.
(6) A gyermekvédelmi szakszolgálat a  megyei (fővárosi) szakértői bizottság szakvéleményének megérkezését 
követő tíz napon belül elkészíti az elhelyezési javaslatot, valamint az egyéni elhelyezési tervet, és azokat megküldi 
a gyámhivatalnak.
(7) A gyámhivatal a gyermek gondozási helyének meghatározása érdekében tárgyalást tart. A tárgyaláson részt vesz
a) az ítélőképessége birtokában lévő gyermek,
b) a szülő, feltéve, hogy szülői felügyeleti jogát nem szüntették meg, valamint a lakó- vagy tartózkodási helye szerint 
illetékes gyermekjóléti szolgálat képviselője,
c) szükség szerint a gyermek más hozzátartozója,
d) a családot korábban gondozó gyermekjóléti szolgálat képviselője,
e) a kirendelt vagy javasolt gyermekvédelmi gyám,
f ) az ideiglenes gondozási helyet biztosító nevelőszülő és működtetőjének vagy a  gondozó intézménynek 
a képviselője,
g) a javasolt nevelőszülő és működtetőjének képviselője, a javasolt gondozó intézmény képviselője,
h) – speciális ellátást igénylő gyermek esetén – a gyermekjogi képviselő.
(8) A tárgyalásra speciális ellátást nem igénylő gyermek esetén is meg kell hívni a gyermekjogi képviselőt, aki részt 
vehet a tárgyaláson.
(9) A tárgyalás csak akkor hívható össze ismételten, ha az a döntés meghozatalához nélkülözhetetlen.
(10) A tárgyaláson a  gyermekvédelmi gyám ismerteti a  gyermekvédelmi szakszolgálat által elkészített elhelyezési 
javaslatot és egyéni elhelyezési tervet. Ha a gyermekvédelmi gyám nem tud személyesen részt venni a tárgyaláson, 
a  gyermekvédelmi szakszolgálat legkésőbb a  tárgyalás időpontjáig megküldi a  gyámhivatalnak az  elkészített 
elhelyezési javaslatot és egyéni elhelyezési tervet.
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(11) A tárgyalás során a  résztvevők kialakítják az  elhelyezési javaslatra és az  egyéni elhelyezési tervre vonatkozó 
véleményüket, melyet a gyámhivatal jegyzőkönyvben rögzít. A tárgyalást úgy kell megtartani, hogy az hozzásegítse 
a gyermeket és a szülőt a nevelésbe vétel okának, céljának és jogkövetkezményének megismeréséhez.
(12) A gyámhatóság a gondozási hely meghatározására irányuló döntése meghozatala során mérlegeli
a) a megyei, fővárosi, illetve országos gyermekvédelmi szakértői bizottság szakvéleményében foglaltakat,
b) a gyermekvédelmi szakszolgálat elhelyezési javaslatában és egyéni elhelyezési tervében foglaltakat,
c) a gyermek szülőjének vagy a gyermeket korábban gondozó más személynek a véleményét a javasolt gondozási 
helyről, a kapcsolattartásról és az őt érintő egyéb kérdésekről,
d) az ítélőképessége birtokában lévő gyermek véleményét a számára javasolt gondozási helyről és kapcsolattartásról, 
amelyet
da) a gyermek személyes meghallgatása útján szerez be, ha az szükséges és nem ellentétes a gyermek érdekeivel,
db) a gyermeket gondozó intézmény, személy útján vagy a  megyei (fővárosi), illetve országos gyermekvédelmi 
szakértői bizottság szakvéleményéből szerez be, ha a  gyermek meghallgatása szükségtelen vagy ellentétes 
az érdekeivel.
(13) A gondozási hely meghatározására irányuló eljárás során a szülő – ha szülői felügyeleti jogát nem szüntették meg 
– kérheti, hogy a gyermeket nevelőszülőnél, gyermekotthonban, fogyatékosok vagy pszichiátriai betegek otthonában 
helyezzék el. A  kért elhelyezési módtól különösen akkor lehet eltérni, ha az  ellentétes a  gyermek érdekével vagy 
az elhelyezés feltételei nem állnak fenn.”

7. §  A Gyer. 146. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Ha a gyermeknek vagy a gondnokság alatt álló személynek van vagyona, azt a gyám vagy a gondnok leltárral 
veszi át. A  gyámhivatal felkéri a  hagyatéki ügyekben eljáró hatóságot a  leltár felvételére. A  leltárt a  hagyatéki 
leltározásra vonatkozó rendelkezések szerint kell elkészíteni.”

8. §  A Gyer. 159. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  családbafogadó gyám nem köteles éves számadásra, ha a  gyámoltnak nincsen vagyona és bevételeinek 
havi összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét. Nem köteles éves számadásra 
a  gyermekvédelmi gyám, ha a  gyámolt nem rendelkezik vagyonnal és utána kizárólag családtámogatási ellátást 
folyósítanak.”

9. §  A Gyer. a következő 183. §-sal egészül ki:
„183.  § A  gyermekotthonban, a  fogyatékos személyek otthonában vagy a  pszichiátriai betegek otthonában 
elhelyezett gyermek számára 2013. június 30-áig átutalt családi pótlékkal való elszámolásra a  2013. június 30-án 
hatályos 159. § (1a) bekezdést kell alkalmazni.”

10. §  A Gyer. a következő 184. §-sal egészül ki:
„184.  § (1) A  Gyvt. 161/Q.  § (4) és (5)  bekezdésének alkalmazásában 2013. szeptember 1-jét megelőzően 
megállapított óvodáztatási támogatásnak minősül a  2013. szeptember 1-jét megelőzően benyújtott kérelem 
alapján, a 2013. augusztus 31-én hatályos szabályozás szerint megállapított óvodáztatási támogatás is.
(2) Az egyes gyermekvédelmi tárgyú és kapcsolódó kormányrendeleteknek a  hátrányos, halmozottan hátrányos 
helyzet fennállásának megállapításával, valamint a családi pótlék felhasználásával összefüggő módosításáról szóló 
257/2013. (VII. 5.) Korm. rendelettel megállapított 68/G. § (4) bekezdést, 68/J. § (2) bekezdés b) pont ba) alpontját és  
11. számú mellékletet a  2013. augusztus 31-ét követően óvodáztatási támogatás megállapítása iránt indult 
ügyekben és a 2013. szeptember 1-jét megelőzően indult eljárások alapján megállapított óvodáztatási támogatásnak  
a 2014. szeptember 1-jét követően esedékes, további alkalommal történő folyósítására kell alkalmazni.”

11. § (1) A Gyer. 3. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
 (2) A Gyer. a 2. melléklet szerinti 3/A. melléklettel egészül ki.
 (3) A Gyer. 11. számú melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

12. §  Hatályát veszti a Gyer.
a) 149. § (5) bekezdésében a „személyre szóló” szövegrész,
b) 159. § (1a) bekezdése.
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13. § (1) A Gyer.
a) 68.  § (3)  bekezdésében az  „a Nemzeti Üdülési Szolgálat Korlátolt Felelősségű Társaság (a  továbbiakban: 

Üdülési Szolgálat)” szövegrész helyébe az „az Erzsébet Utalványforgalmazó és Gazdasági Szolgáltató Korlátolt 
Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Erzsébet Utalványforgalmazó Kft.)” szövegrész,

b) 68.  § (4), (7), (9), (13), (14) és (16)  bekezdésében az  „Üdülési Szolgálat” szövegrész helyébe az  „Erzsébet 
Utalványforgalmazó Kft.” szövegrész,

c) 102.  § (2)  bekezdés b)  pontjában és 102.  § (2a)  bekezdésében a „letéti számlájának” szövegrész helyébe 
a „fizetési számlájának” szöveg

lép.
 (2) A Gyer.

a) 65/A. § a) pontjában a „B) pontjának 4., 5. és 6. alpontja” szövegrész helyébe az „A) lapja „II. Jövedelmi adatok” 
4–6. pontja” szöveg,

b) 66/A. § (1) bekezdésében a „szülőt” szövegrész helyébe a „szülőt, családbafogadó gyámot” szöveg,
c) 68/F.  § (3)  bekezdésében, 68/G.  § (2)  bekezdés b)  pontjában a  „szülő” szövegrész helyébe a  „szülő, 

a családbafogadó gyám” szöveg,
d) 68/G. § (1) bekezdésében a „Gyvt. 20/C. § (5) bek.” szövegrész helyébe a „Gyvt. 20/C. § (4) bek.” szöveg,
e) 68/G. § (5) bekezdésében a „Gyvt. 20/C. § (5) bekezdése” szövegrész helyébe a „Gyvt. 20/C. § (4) bekezdése” 

szöveg,
f ) 68/H. § (1) bekezdésében a „Gyvt. 20/C. § (10) bekezdése” szövegrész helyébe a „Gyvt. 20/C. § (9) bekezdése” 

szöveg,
g) 68/I. § (1) bekezdésében a „szülőt” szövegrész helyébe a „szülőt, a családbafogadó gyámot” szöveg és a „Gyvt. 

20/C. § (6) bek.” szövegrész helyébe a „Gyvt. 20/C. § (5) bek.” szöveg,
h) 68/J. § (1) bekezdésében a „Gyvt. 20/C. § (6) bek.” szövegrész helyébe a „Gyvt. 20/C. § (5) bek.” szöveg,
i) 68/K. § (1) bekezdésében a „Gyvt. 20/C. § (5) és (6) bekezdésében” szövegrész helyébe a „Gyvt. 20/C. § (4) és 

(5) bekezdésében” szöveg,
j) 68/K. § (2) bekezdésében és 68/L. § (1) bekezdésében a „Gyvt. 20/C. § (5) bekezdésében” szövegrész helyébe 

a „Gyvt. 20/C. § (4) bekezdésében” szöveg és a „Gyvt. 20/C. § (6) bekezdésében” szövegrész helyébe a „Gyvt. 
20/C. § (5) bekezdésében” szöveg,

k) 12. számú mellékletének címében a  „Gyvt. 20/C.  §-a (5)  bekezdése” szövegrész helyébe a  „Gyvt. 20/C.  § 
(4) bekezdése” szöveg,

l) 12. számú mellékletének 4., 5. és 7.  pontjában a „Gyvt. 20/C.  § (5)  bekezdése” szövegrész helyébe a „Gyvt. 
20/C. § (4) bekezdése” szöveg,

m) 13. számú mellékletének címében a  „Gyvt. 20/C.  §-a (6)  bekezdése” szövegrész helyébe a  „Gyvt. 20/C.  § 
(5) bekezdése” szöveg,

n) 13. számú mellékletének 4., 5. és 7.  pontjában a „Gyvt. 20/C.  § (6)  bekezdése” szövegrész helyébe a „Gyvt. 
20/C. § (5) bekezdése” szöveg,

o) 14. számú melléklete 3/A)  pontjában a  „szülő által igazolt mulasztása” szövegrész helyébe a  „szülő, 
családbafogadó gyám által igazolt mulasztása” szöveg,

p) 14. számú melléklete 3/B)  pontjában a  „szülő által igazolt mulasztása” szövegrész helyébe a  „szülő, 
családbafogadó gyám által igazolt mulasztása” szöveg,

q) 14. számú melléklete 3/B) pontját követő részében a „szülő által igazolt és az igazolatlanul mulasztott napok” 
szövegrészek helyébe a  „szülő/családbafogadó gyám által igazolt és az  igazolatlanul mulasztott napok” 
szöveg

lép.

2. A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló  
223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

14. §  Hatályát veszti a  családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 223/1998. (XII. 30.) 
Korm. rendelet 11. § (4) bekezdése.
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3. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint 
a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló  
257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet módosítása

15. § (1) A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a  szociális, valamint a  gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 8. § a) pontja helyébe 
a következő rendelkezés lép:
(Az oktatói, nevelői munkát végzők pótszabadságára jogosult)
„a) a  bölcsődei és a  0–3 éves korú gyermekeket ellátó gyermekotthoni kisgyermeknevelői, bölcsődei 
intézményvezetői, vezetői és szaktanácsadói,”
(munkát végző közalkalmazott.)

 (2) A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a  szociális, valamint a  gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 8.  §-a a  következő 
f ) ponttal egészül ki:
(Az oktatói, nevelői munkát végzők pótszabadságára jogosult)
„f ) bölcsődében a sajátos nevelési igényű gyermekek nevelését, gondozását végző gyógypedagógus, pszichológus, 
pedagógus”
(munkát végző közalkalmazott.)

16. §  A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a  szociális, valamint a  gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet a következő 10. §-sal és 
azt megelőzően a következő alcímmel egészül ki:
„[A törvény 61. §-ának (4) bekezdéséhez]
10. § (1) A
a) gyermekotthonban a gyermekvédelmi asszisztens, a gyermekfelügyelő és a kisgyermeknevelő munkakörre,
b) javítóintézetben a gyermekfelügyelő munkakörre,
c) bölcsődében a kisgyermeknevelő munkakörre,
d) gyermekek átmeneti otthonában a gyermekfelügyelő munkakörre
meghatározott képesítési előírás alól a  felmentés abban az  esetben adható meg, ha a  közalkalmazott a  képesítés 
megszerzése érdekében már oktatásban vesz részt, vagy az  adott munkakörre nem áll rendelkezésre olyan 
– a  képesítési előírásoknak megfelelő képesítésű – személy, aki az  adott munkakörre kinevezhető lenne és 
a közalkalmazott vállalja a képesítés megszerzését.
(2) A képesítési előírás alól a  felmentést a  munkáltatói jogkör gyakorlója határozott időre, legfeljebb három évre 
adhatja meg.”

17. §  A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a  szociális, valamint a  gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 16.  §-a a  következő 
(7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A 2013. szeptember 1-jén a 8. § f ) pontjában meghatározott munkát végző közalkalmazott pótszabadságának 
számítása során a 2013. január 1-jétől 2013. augusztus 31-ig terjedő időszakban munkával töltött időt is figyelembe 
kell venni.”

18. §  A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a  szociális, valamint a  gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 2. számú melléklete 
a 4. melléklet szerint módosul.

19. §  A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a  szociális, valamint a  gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 15. § (6) bekezdésében 
a „kisgyermeknevelőt” szövegrész helyébe a „kisgyermeknevelőt és a gyógypedagógust” szöveg lép.
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4. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint 
folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet módosítása

20. §  A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes 
szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 17/B. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően a jogosultság megszüntetését megelőzően teljesített együttműködés 
is figyelembe vehető a megelőző együttműködés számításánál abban az esetben, ha a közfoglalkoztatási jogviszony 
azonnali felmondással történő megszüntetésére a  közfoglalkoztatásról és a  közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, 
valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény (a  továbbiakban: Kftv.) 1.  § (4e)  bekezdése 
alapján, a Kftv. 1. § (4a) bekezdés a) pontjában foglalt okból került sor.”

5. A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság 
szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

21. §  A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a  gyámhatóság szervezetéről és 
illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Gyár.) 4. §-a a következő r) ponttal egészül ki:
(A járási gyámhivatal a gyermekek védelme érdekében)
„r) a gyermek gondozási helyére vonatkozó javaslat kialakítása érdekében felkérhet az illetékességi területén kívüli 
más megyei (fővárosi) gyermekvédelmi szakértői bizottságot szakvélemény elkészítésére.”

22. §  A Gyár. 21. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A kijelölt gyámhivatal illetékessége kiterjed a megye (főváros) egész területére.”

23. § (1) A Gyár. 23. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(10) A  nevelésbe vett gyermek örökbefogadásának engedélyezése esetén a  volt gyám végszámadásának 
elfogadására a  kijelölt gyámhivatal az  illetékes. Az  elfogadott végszámadás alapján a  vagyonnal rendelkező 
gyermekről és vagyonáról a  kijelölt gyámhivatal értesíti az  örökbefogadó szülő lakóhelye szerinti járási 
gyámhivatalt.”

 (2) A Gyár. 23. §-a a következő (14) bekezdéssel egészül ki:
„(14) A  hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet fennállásának megállapítására irányuló eljárásra a  gyermek 
(nagykorúvá vált gyermek) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága tekintetében 
illetékességgel rendelkező települési önkormányzat jegyzője illetékes.”

24. §  A Gyár. a következő 27. §-sal egészül ki:
„27. § Az egyes gyermekvédelmi tárgyú és kapcsolódó kormányrendeleteknek a hátrányos, halmozottan hátrányos 
helyzet fennállásának megállapításával, valamint a családi pótlék felhasználásával összefüggő módosításáról szóló 
257/2013. (VII. 5.) Korm. rendelettel megállapított 21.  § (6)  bekezdést és 23.  § (10)  bekezdést a  folyamatban lévő 
ügyekre is alkalmazni kell.”

25. §  Hatályát veszti a Gyár. 9. § k) pontja.

6. A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 
módosítása

26. §  A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 27.  §-a helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„27.  § (1) A  gyermek, a  tanuló hátrányos, halmozottan hátrányos helyzete fennállásának megállapítását 
a  szülő, a  családbafogadó gyám a  gyámhatóságokról, valamint a  gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 
kormányrendeletben foglaltak szerint kérheti.
(2) A nevelési-oktatási intézmény tájékoztatást ad a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket, tanulót 
a nevelési-oktatási intézménnyel fennálló jogviszonyával összefüggésben megillető kedvezményekről, juttatásokról, 
pályázati lehetőségekről.
(3) A nevelési-oktatási intézmény képviselője a felvételi naplóban és a törzslapon feltünteti, hogy a gyermek, a tanuló 
hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű.
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(4) A települési önkormányzat jegyzője által a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról 
szóló kormányrendelet alapján a  nevelési-oktatási intézmény részére a  gyermek, a  tanuló hátrányos, halmozottan 
hátrányos helyzetével összefüggésben megküldött döntésben foglalt adatokat a nevelési-oktatási intézmény az Nkt. 
41. § (4) bekezdés d) pont de) alpontja alapján kizárólag
a) az óvodai, iskolai körzethatárok kialakításával,
b) a köznevelést érintő, a  hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű tanulók számára működtetett programok 
megvalósításával,
c) az óvodai, tanulói, kollégiumi jogviszonyhoz kapcsolódó kedvezmények, juttatások folyósításával
összefüggésben használhatja fel.”

27. §  A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a  következő  
V/B. fejezettel egészül ki:
„V/B. FEJEZET
A nEMZETI KÖZnEVELÉSrŐL SZÓLÓ TÖrVÉny SZErInTI EGyES KÖZHITELES nyILVÁnTArTÁSOKKAL 
ÖSSZEFÜGGŐ BIZOnyíTÁSI ESZKÖZÖK
44/D.  § (1) Az  Oktatáskutató és Fejlesztő Intézethez postai úton benyújtandó, a  szaktanácsadói névjegyzékbe 
történő felvétel iránti kérelemnek tartalmaznia kell az  Nkt. 3.  mellékletében meghatározott végzettséget és 
szakképzettséget és a  pedagógus szakvizsga követelményeinek teljesítését igazoló oklevél számát, keltét, 
a  kibocsátó intézmény (szak, kar) megnevezését, a  végzettség, szakképzettség megnevezésével, illetve a  nem 
magyar felsőoktatási intézményben szerzett oklevél esetén a  Magyarországon megszerezhető oklevéllel való 
egyenértékűség elismeréséről szóló határozat számát.
(2) A kérelemhez csatolni kell a  munkáltató által kiállított igazolást a  tíz év gyakorlati idő meglétéről, nyugdíjas 
kérelmező esetén, az  utolsó munkáltató vagy annak jogutódja, jogutód nélkül megszűnt munkáltató esetén 
a munkáltató fenntartója általi, ennek hiányában más, hitelt érdemlő igazolást.
44/E.  § (1) Az  Országos szakértői névjegyzékbe történő felvételhez a  bejelentésnek tartalmaznia kell az  Nkt. 82.  § 
(2)  bekezdésében a  szakértői tevékenység folytatásának feltételeként előírt adatokon kívül a  végzettséget és 
szakképzettséget igazoló oklevél számát, keltét, a  kibocsátó intézmény (szak, kar) megnevezését, a  végzettség, 
szakképzettség megnevezésével, illetve a  nem magyar felsőoktatási intézményben szerzett oklevél esetén 
a  Magyarországon megszerezhető oklevéllel való egyenértékűség elismeréséről szóló határozat számát kell 
tartalmaznia.
(2) A bejelentéshez csatolni kell:
a) a munkáltató által kiállított igazolást a  tíz év gyakorlati idő meglétéről, nyugdíjas bejelentő esetén a  gyakorlati 
időnek az  utolsó munkáltató vagy annak jogutódja, jogutód nélkül megszűnt munkáltató esetén a  munkáltató 
fenntartója általi, ennek hiányában más, hitelt érdemlő igazolást,
b) az igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló készpénz átutalási megbízás másolatát, amennyiben a befizetés 
elektronikusan történt, az összeg átutalását igazoló bankkivonatot,
c) az esélyegyenlőségi szakterület megjelölése esetén az esélyegyenlőségi szakterületen szervezett továbbképzésen 
való részvételt igazoló oklevelek, bizonyítványok, tanúsítványok másolatát,
d) nemzetiségi nevelés és oktatás szakterület esetén nemzetiségi nevelési-oktatási intézményben szerzett tíz év 
gyakorlati idő meglétéről szóló, munkáltató által kiállított igazolást.
44/F.  § (1) Az  Országos szakértői névjegyzékbe történő, az  Nkt. 82.  § (2)  bekezdés szerinti engedélyezési eljárás 
megindításához a kérelemnek tartalmaznia kell az Nkt.-ban előírt végzettséget és szakképzettséget igazoló oklevél 
számát, keltét, a kibocsátó intézmény (szak, kar) megnevezését, a végzettség, szakképzettség megnevezésével, illetve 
a nem magyar felsőoktatási intézményben szerzett oklevél esetén a Magyarországon megszerezhető oklevéllel való 
egyenértékűség elismeréséről szóló határozat számát.
(2) A kérelemhez csatolni kell:
a) a 44/E. § (2) bekezdés a)–d) pontjában meghatározottakat,
b) részletes szakmai önéletrajzot,
c) a publikációk jegyzékét,
d) a szakterület elismert képviselőjeként kapott szakmai díjak, címek, kitüntetések jegyzékét,
e) a kérelmet benyújtó szakmai tevékenységét tartalmazó – legalább két – szakmai ajánlást.
(3) A kérelem a Hivatal által rendszeresített adatlapon nyújtható be.
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44/G. § Az Országos érettségi vizsgaelnöki névjegyzékbe történő felvétel iránti kérelemhez csatolni kell
a) a végzettséget és szakképzettséget igazoló oklevél számát, keltét, a kibocsátó intézmény (szak, kar) megnevezését, 
a végzettség, szakképzettség megnevezésével,
b) a munkáltató által kiállított igazolást a  tíz év pedagógus-munkakörben vagy pedagógusképző felsőoktatási 
intézmény oktatói munkakörben töltött gyakorlati idő meglétéről,
c) a vizsgaelnöki feladatok ellátásához szükséges szakmai felkészítésben, továbbképzésen történő részvétel igazolását.”

7. Az egyes gyermekvédelmi tárgyú kormányrendeleteknek a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárások 
egyszerűsítésével összefüggő módosításáról szóló 97/2013. (III. 29.) Korm. rendelet módosítása

28. §  Nem lép hatályba az  egyes gyermekvédelmi tárgyú kormányrendeleteknek a  gyermekvédelmi és gyámügyi 
eljárások egyszerűsítésével összefüggő módosításáról szóló 97/2013. (III. 29.) Korm. rendelet
a) 23. §-a,
b) 34. §-a,
c) 58. §-a,
d) 61. §-a.

8. Záró rendelkezés

29. § (1) Ez a rendelet – a (2)–(4) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) Az 1. § (1) és (3) bekezdése, a 2–4. §, a 10. és 11. §, a 13. § (2) bekezdése, a 15–20. §, a 23. § (2) bekezdése, a 26. § és 

az 1–4. melléklet 2013. szeptember 1-jén lép hatályba.
 (3) Az 1. § (2) bekezdése 2013. október 1-jén lép hatályba.
 (4) A 6. § és a 8. § 2014. január 1-jén lép hatályba.
 (5) Ez a rendelet 2014. január 2-án hatályát veszti.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet a 257/2013. (VII. 5.) Korm. rendelethez
„3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez

FORMANYOMTATVÁNY 
a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához és felülvizsgálatához (A lap), és  

 a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet fennállásának megállapításához (B lap) 
 

A) lap 
Alulírott kérem, hogy gyermekem, gyermekeim részére/részemre (a megfelelő aláhúzandó) rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot megállapítani szíveskedjenek. 

I) Személyi adatok 

1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 

Neve:......................................................................................................................................................................... 
Születési neve: ......................................................................................................................................................... 
Anyja neve: .............................................................................................................................................................. 
Születés helye, ideje: ................................................................................................................................................ 
Lakóhely:     irányítószám ..........................................................................................................település 
..........................................................utca/út/tér .............. házszám ............ épület/lépcsőház ............... emelet, ajtó 
Tartózkodási hely:     irányítószám ..............................................................................................település 
...........................................................utca/út/tér .............. házszám .......... épület/lépcsőház .............. emelet, ajtó
(A lakóhely és a tartózkodási hely megadásakor a lakcímnyilvántartásba bejelentett lakóhelyet, tartózkodási 
helyet kell feltüntetni) 
Társadalombiztosítási Azonosító Jele (TAJ):    -    -    
Telefonszám (nem kötelező megadni): .................................................................................................. 
E-mail cím (nem kötelező megadni): ………………………………………………………………..... 
 
2. A kérelmezővel a kérelem benyújtásának időpontjában közös háztartásban élő közeli hozzátartozók száma: 
…………… fő 

3. A kérelem benyújtásának időpontjában a kérelmezővel közös háztartásban élő, az egy főre jutó jövedelem számítása 
szempontjából figyelembe vehető közeli hozzátartozók (gondozó család) adatai (a 3/B táblázatot kell kitölteni, ha a 
jogosultság megállapítását nagykorú gyermek, saját jogán kérelmezi!): 

 

3/A táblázat: 

 Név Születési hely, 
idő 

Anyja neve Társadalombiztosítási 
Azonosító Jele (TAJ) 

1. házastársa, élettársa    � � � - � � � - � � � 
2. egyéb rokon (akinek 
eltartásáról gondoskodik) 

    

3. gyermekei    � � � - � � � - � � � 
    � � � - � � � - � � � 
    � � � - � � � - � � � 
    � � � - � � � - � � � 
    � � � - � � � - � � � 
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3/B táblázat: 
 

 Név Születési hely, 
idő 

Anyja neve Társadalombiztosítási 
Azonosító Jele (TAJ) 

1. szülő    � � � - � � � - � � � 
2. szülő házastársa/élettársa    � � � - � � � - � � � 
3. kérelmező testvérei    � � � - � � � - � � � 
    � � � - � � � - � � � 
    � � � - � � � - � � � 
    � � � - � � � - � � � 
    � � � - � � � - � � � 

 
Megjegyzés: 
- A 3/A táblázat 2. pontjában a táblázat 1. és 3. pontjába nem tartozó, a házasságról, a családról és a gyámságról szóló 

1952. évi IV. törvény (Csjt.) alapján a szülő vagy házastársa által eltartott rokont kell feltüntetni. 
- A 3/A és 3/B táblázat 3. pontjában a 20 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező gyermeket; a 23 évesnél 

fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, nappali tagozaton középfokú tanulmányokat folytató gyermeket; a 25 évesnél fiatalabb, 
önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató gyermeket; továbbá korhatárra 
tekintet nélkül a tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermeket kell feltüntetni. Gyermekeken a kérelmező szülő vér szerinti, 
örökbe fogadott, valamint a házastárs és az élettárs gyermekeit egyaránt érteni kell. 
 
4. Kérem, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság első alkalommal történő megállapítása 
esetén a jogerős határozat egy példánya az intézményi gyermekétkeztetés biztosítása céljából az alábbi gyermek(ek) 
vonatkozásában az ellátást biztosító intézmény részére megküldésre kerüljön: 

Gyermek neve A gyermekétkeztetést 
biztosító intézmény teljes 

neve 

A gyermekétkeztetést biztosító 
intézmény címe (irányítószám, 
településnév, utca, házszám) 

A gyermek az 
intézményi 

étkeztetést igénybe 
veszi (a megfelelő 
válasz aláhúzással 

jelölendő) 
   igen/nem 
   igen/nem 
   igen/nem 
   igen/nem 
Megjegyzés: A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő bölcsődés, óvodás, 1-8. évfolyamon nappali 
rendszerű iskolai oktatásban részt vevő, fogyatékos gyermek számára nappali ellátást nyújtó, a szociális igazgatásról és 
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény hatálya alá tartozó intézményben elhelyezett 0-14 éves korú gyermek 
számára az étkeztetést térítésmentesen kell biztosítani. Továbbá a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 
gyermek és tanuló (14-18 év) számára, amennyiben az intézményben étkezést is igénybe vesz, 50%-os térítési díj 
kedvezményt kell biztosítani [a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 151. § 
(5) bekezdés a)-b) pontja]. 
 
5. Kijelentem, hogy  
a) gyermekemet, gyermekeimet egyedülállóként gondozom,        
b) gyermekem tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos,       
c) a nagykorúvá vált gyermek a 3/A és 3/B táblázat 3. pontjához kapcsolódó megjegyzésben foglalt feltételeknek 
megfelel,            
d) a kiskorú gyermek, gyermekek családbafogadó gyámul rendelt hozzátartozója vagyok.    
(Aktuális rész x-szel jelölendő!) 
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6. [Kizárólag az 5. d) pont bejelölése esetén kitöltendő!] 
 
6/a. Alulírott, mint a kiskorú gyermek családbafogadó gyámként kirendelt hozzátartozója, kijelentem, hogy  

 nyugellátásban, 
 megváltozott munkaképességű személyek ellátásában (például rokkantsági ellátás, rehabilitációs ellátás), 
 korhatár előtti ellátásban, 
 szolgálati járandóságban, 
 balettművészeti életjáradékban, 
 átmeneti bányászjáradékban, 
 időskorúak járadékában, vagy 
 a nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások emeléséről szóló jogszabály hatálya alá tartozó ellátásban 

részesülök. (A megfelelő rész jelölendő, a folyósítást igazoló irat csatolandó!) 
 
6/b. A gyám és a gyámság alá helyezett gyermek, gyermekek közti rokonsági fok:  ................................................  
6/c. A gyámrendelés oka:  .........................................................................................................................................  
6/d. A gyámrendelő hatóság megnevezése és a gyámrendelő határozat iktatószáma: ...............................................  
 ...................................................................................................................................................................................  
6/e. Alulírott gyám, a gyermek, gyermekek tartására kötelezett vagyok, mert  
        tartási kötelezettségemet jogerős bírósági döntés kimondja, vagy 
        a gyermek, gyermekek szülei nem élnek, vagy 
        a gyermek, gyermekek szülei a gyermek, gyermekek tartására nem képesek, mert  .......................................  
 ...................................................................................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................................................................  
(A megfelelő rész jelölendő, kitöltendő!) 
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II) Jövedelmi adatok 
 

A jövedelmek típusai A kérelmező 
jövedelme 

A kérelmezővel
közös 

háztartásban élő
házastárs 
(élettárs) 

jövedelme 

A kérelmezővel 
közös 

háztartásban élő 
egyéb rokon  
jövedelme 

Összesen 

1. Munkaviszonyból, munkavégzésre/foglalkoztatásra 
irányuló egyéb jogviszonyból származó jövedelem 
és táppénz 

      

2. Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve 
szellemi és más önálló tevékenységből származó 
jövedelem 

      

3. Nyugellátás, megváltozott munkaképességű 
személyek ellátásai (például rokkantsági ellátás, 
rehabilitációs ellátás), korhatár előtti ellátás, 
szolgálati járandóság, balettművészeti életjáradék, 
átmeneti bányászjáradék, időskorúak járadéka, a 
nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások 
emeléséről szóló jogszabály hatálya alá tartozó 
ellátás 

      

4. A gyermek ellátásához és gondozásához 
kapcsolódó támogatások (különösen: GYED, 
GYES, GYET, családi pótlék, gyermektartásdíj, 
árvaellátás) 

      

5. Önkormányzat, járási hivatal és munkaügyi 
szervek által folyósított rendszeres pénzbeli 
ellátások 

      

6. Egyéb jövedelem (különösen: kapott tartás-, 
ösztöndíj, értékpapírból származó jövedelem, kis 
összegű kifizetések stb.) 

      

7. A család összes nettó jövedelme        
8. A család összes nettó jövedelmét csökkentő 

tényezők (fizetett tartásdíj összege)       

Egy főre jutó havi családi nettó jövedelem (ügyintéző tölti ki!): ........................ Ft/hó. 

Megjegyzés: A kérelemhez mellékelni kell a jövedelemnyilatkozat 1–6. pontjában feltüntetett jövedelmek valódiságának 
igazolására szolgáló iratokat, kivéve a családi pótlék és a GYES igazolását, amennyiben azt nem munkáltatói 
kifizetőhely folyósítja, valamint a GYET és a fogyatékossági támogatás (FOT) igazolását. 
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III) Vagyoni adatok 
 

Ingatlanok 

1. Lakástulajdon és lakótelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat) címe: 
................................................;................................................... város/község ................................................. út/utca 
.......... hsz., alapterülete: .............. m2, tulajdoni hányad ............, a szerzés ideje: ...................... év.  

Becsült forgalmi érték: ................... Ft.  

2. Üdülőtulajdon és üdülőtelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat) címe: 
................................................................................... város/község ................................................. út/utca ......... hsz., 
alapterülete: ........... m2, tulajdoni hányad ............, a szerzés ideje: ............ év.  

Becsült forgalmi érték: ......................... Ft.  

3. Egyéb, nem lakás céljára szolgáló épület-(épületrész-)tulajdon (vagy állandó használat) megnevezése (zártkerti 
építmény, műhely, üzlet, műterem, rendelő, garázs stb.): .............................................. címe: 
……………............................. város/község .......................................... út/utca ........ hsz., alapterülete: ............... m2, 
tulajdoni hányad ..............., a szerzés ideje: ........... év.  

Becsült forgalmi érték: ............................ Ft.  

4. Termőföldtulajdon (vagy állandó használat) megnevezése: .............................................................................. 
címe:......................................................................... város/község ............................................. út/utca .......... hsz., 
alapterülete: ......... m2, tulajdoni hányad ............., a szerzés ideje: ............. év.  

Becsült forgalmi érték: ............................. Ft.  

Egyéb vagyontárgyak 

5. Gépjármű 
a) személygépkocsi: ................................... típus: ..............., rendszám: .............., a szerzés ideje, valamint a gyártás 

éve: ................. év. 
Becsült forgalmi érték: ............................... Ft.  
b) tehergépjármű, autóbusz, motorkerékpár, vízi- vagy egyéb jármű: ....................... típus: ..................., rendszám 

(rendszám nélküli gépek esetén a gyártási vagy azonosító számot kell feltüntetni): ................., a szerzés ideje, valamint a 
gyártás éve: ...................... év. 

Becsült forgalmi érték: ........................... Ft.  

Összes vagyontárgy 
(Ügyintéző tölti ki!) 

 
6. A gondozó család összes vagyonának becsült forgalmi értéke (1.+2.+3.+4.+5.): ................ Ft. Egy főre jutó 

forgalmi érték: ............ Ft. 
Megjegyzés:  
Ha a kérelmező vagy közeli hozzátartozója bármely vagyontárgyból egynél többel rendelkezik, akkor a 

vagyonnyilatkozat megfelelő pontját a vagyontárgyak számával egyezően kell kitölteni. 
Ingatlan becsült forgalmi értékként az ingatlannak a településen szokásos forgalmi értékét kell feltüntetni. 
Gépjármű, termelő- és munkaeszköz becsült forgalmi értékként a jármű, illetve termelő- és munkaeszköz kora és 

állapota szerinti értéket kell feltüntetni. 
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Egyéb nyilatkozatok 
Felelősségem tudatában kijelentem, hogy 
- életvitelszerűen a lakóhelyemen vagy a tartózkodási helyemen élek (a megfelelő rész aláhúzandó, ezt a nyilatkozatot 
csak abban az esetben kell megtenni, ha bejelentett lakó- és tartózkodási hellyel is rendelkezik), 
- a közölt adatok a valóságnak megfelelnek. 
 
Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 131. § (5) bekezdése alapján a hatáskört gyakorló szerv – a Nemzeti Adó- 
és Vámhivatal hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóigazgatósága útján – ellenőrizheti. 
Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához. 
Kijelentem, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítása iránti kérelmemnek teljes egészében helyt 
adó döntés elleni fellebbezési jogomról lemondok. (Nemleges válasz esetén kérjük a szövegrészt áthúzással törölni!) 

 
Kelt:............................................................,...................................

 

  
            …..………………………………… 

szülő / családbafogadó gyám / nagykorúvá 
vált gyermek aláírása 
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B) lap 

Alulírott kérem a gyermekem, gyermekeim/a gyámságom alá helyezett gyermek részére/részemre (a megfelelő 
aláhúzandó) a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet fennállásának megállapítását 

 

1. NYILATKOZAT iskolai végzettségről (A nyilatkozat megtétele önkéntes! Amennyiben a szülői felügyeleti jogot a 
gyermeket együtt nevelő mindkét szülő gyakorolja mindkét szülőnek külön-külön nyilatkoznia kell!) 

 
□ Kijelentem, hogy a kérelem benyújtásának időpontjában legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel 

rendelkezem.  
 
   …………………………………………...   ……………………………………. 
                                      szülő/családbafogadó gyám aláírása    szülő aláírása 
 

 
2. A GYERMEK (NAGYKORÚVÁ VÁLT GYERMEK) BÖLCSŐDÉJÉRE, NEVELÉSI-OKTATÁSI 
INTÉZMÉNYÉRE, FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYÉRE VONATKOZÓ ADATOK 
 

 
Gyermek (nagykorúvá vált 

gyermek) neve 
A bölcsőde, nevelési-oktatási, 
felsőoktatási intézmény teljes 

neve, ahol a gyermek bölcsődei, 
óvodai ellátásban részesül vagy a 

tanuló, hallgató tanul 

Az intézmény címe (irányítószám, 
településnév, utca, házszám) 

   
   
   
   
   
 
(Nem szükséges a táblázatot kitölteni, amennyiben adattartalma megegyezik a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 
megállapítása iránt e kérelemmel egyidejűleg benyújtott A) lap 4. pontjában foglalt táblázat adattartalmával. Ha a 
nevelési-oktatási intézménynek, felsőoktatási intézménynek telephelye is van, azt a nevet és címet kell megadni, ahova a 
gyermek, tanuló, hallgató ténylegesen jár.) 

        
3. Egyéb Nyilatkozatok 

 
Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek. 
 
 

Kelt, ……………………………………… 
..……..…………………………………… 

       szülő/családbafogadó gyám/nagykorúvá vált 
gyermek aláírása 
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TÁJÉKOZTATÓ a formanyomtatvány B) lapjához: 
 
Amennyiben a gyermek, gyermekek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága már a hátrányos, 

halmozottan hátrányos helyzet fennállásának megállapítására irányuló kérelem benyújtását megelőzően megállapításra 
került, a B) lap önállóan is benyújtható oly módon, hogy ahhoz kitöltve csatolni kell az A) lap I. Személyi Adatokra 
vonatkozó részének 1–3. pontjait tartalmazó részét.  

 
Hátrányos helyzetű gyermek: az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek, aki esetében az 

alábbi körülmények közül egy fennáll: 
 a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének időpontjában a gyermeket együtt nevelő mindkét 

szülő, a gyermeket egyedül nevelő szülő, illetve a családbafogadó gyám legmagasabb iskolai végzettsége 
alapfokú – (alacsony iskolai végzettség, melynek igazolása a kérelmen megtett önkéntes nyilatkozattal 
történik) 

 a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének időpontjában a gyermeket nevelő szülők bármelyike 
vagy a családbafogadó gyám a szociális törvény szerinti aktív korúak ellátására (foglalkoztatást helyettesítő 
támogatás vagy rendszeres szociális segély) jogosult vagy a kedvezmény igénylésének időpontját megelőző 
16 hónapon belül legalább 12 hónapig álláskeresőként tartotta nyilván a munkaügyi központ – (alacsony 
foglalkoztatottság, melynek fennállását az eljáró hatóság ellenőrzi) 

 a gyermek szegregátumnak nyilvánított lakókörnyezetben, vagy az eljárás során felvett környezettanulmány 
szerint félkomfortos, komfort nélküli vagy szükséglakásban, illetve olyan lakáskörülmények között él, ahol 
korlátozottan biztosítottak az egészséges fejlődéshez szükséges feltételek – (elégtelen lakókörnyezet, illetve 
lakáskörülmény) 

 
Halmozottan hátrányos helyzetű gyermek: az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek, aki 

esetében fenti három körülmény közül (alacsony iskolai végzettség; alacsony foglalkoztatottság; elégtelen 
lakókörnyezet, lakáskörülmény) legalább kettő fennáll. 

 
Alapfokú iskolai végzettség: a köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény alapján a nyolcadik évfolyam sikeres 

elvégzéséről kiállított bizonyítvány – iskolatípustól függetlenül – alapfokú iskolai végzettséget tanúsít.  
(Pl. egy 9. évfolyam elvégzése, vagy egy középfokú oktatási intézmény pár osztályának elvégzése a középfokú 

végzettség megszerzése nélkül az alapfokú végzettséget nem befolyásolja, hiszen ezek végzettségi szintet nem emelnek.)” 
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2. melléklet a 257/2013. (VII. 5.) Korm. rendelethez
„3/A. melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez

 
 

Környezettanulmány  

Hátrányos helyzet, halmozottan hátrányos helyzet megállapításához  

A környezettanulmány készítésének ideje:  
Az érintett gyermek, gyermekek neve:  
Cím (a hely, ahol a környezettanulmány készült):  
A gyermek, gyermekek lakcíme:   

A vizsgált ingatlanban életvitelszerűen élők adatai 

A lakásban életvitelszerűen a gyermekkel együtt élő, közeli hozzátartozók: 
Név Születési idő Rokoni kapcsolat 

   

A lakásban a gyermekkel és családjával együtt élő egyéb személyek adatai: 
Név Születési idő Kapcsolat, együttélés minősége 

   

 
 

A lakásra vonatkozó adatok 
(Felsorolás esetén a megfelelő választ húzza alá!) 

A törvényes képviselő/gondozó személy lakáshasználatának jogcíme: tulajdonos, bérlő (egész lakást bérel), bérlőtárs, 
társbérlő, albérlő (lakáson belül helyiségeket bérel), ágybérlő, szívességi lakáshasználó, jogcím nélküli lakáshasználó, 
egyéb: 

Típusa: családi ház, házrész, sorház, lakótelepi lakás, többlakásos lakóház (pl. bérház, társasház), üdülő, nem lakás 
céljára szolgáló helyiség, egyéb:  

Tulajdoni formája: magán, önkormányzati, szövetkezeti, állami, egyéb: 

Településkörnyezet (belterület, külterület, zártkert, tanya stb.): 

Komfortfokozata: összkomfortos, komfortos, félkomfortos, komfort nélküli; szükséglakás 
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Alapterület: A lakószobák + félszobák száma: 
Egyéb helyiségek, előszoba, előtér, étkező, konyha, fürdőszoba, WC, fürdőszoba-WC, egyéb: 
 
 
Udvar, kert: 
 
 
Fűtése: távfűtés, központi fűtés, egyedi fűtés (gáz, villany, olaj, vegyes, szén, fa) 
 
 
 
Közüzemi szolgáltatások: 
 
 
 
 
 
 
Fűtési, főzési, tisztálkodási lehetőségek biztosítottak-e, működnek-e? Ha valamelyik hiányzik vagy nem használható, 
jelezze az okát is! 
 
 
 
 
 
 
A lakás jellemzőinek leírása (állapota, felszereltsége, bútorzata, tisztasága) 
 
 
 
 
 
 

 
A család élettere, lakókörnyezete, a gyermek nevelésének feltételei:   
 
 
 
 
 

 

Található-e a gyermek, gyermekek lakókörnyezetében olyan veszélyforrás, amely testi épségüket, egészségüket, 
erkölcsi fejlődésüket közvetlenül fenyegeti (pl. a lakás állagából adódó veszély; az épület nedvesedése, penész 
megjelenése, fedetlen kút; veszélyes állatok; vasúti sínek, forgalmas út, veszélyes üzem, szórakozóhely stb.)?*  
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A gyermek, gyermekek ellátására, lakókörülményeire vonatkozó adatok* 
 

Környezet – a gyermek, gyermekek környezetének jellemzése (az élelmezés, ruházat, saját szoba, ágy, játékok, 
illetve könyvek meglétére vonatkozó fontosabb információk)  
 
 
 
 
 
 
Van-e a gyermeknek, gyermekeknek pihenésre, alvásra, tanulásra, félrevonulásra megfelelő, nyugodt, békés helye? 
 
 
 
 
 

 
 

Dátum:  Javaslatok az adatlapot kitöltő szolgáltató, hatóság részéről: 
 
 
 
 
 
 
 
Aláírás (az adatlapot kitöltő részéről) 
 
 

 
 
 

Dátum:  
Jelen lévő szülők, 
törvényes képviselők 
aláírása  
(rokonsági fok 
megjelölésével 
(anya, apa, nagyszülő 
stb.)  
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Útmutató a kitöltéshez 
 

Az adatlap funkciója: A hátrányos helyzet, halmozottan hátrányos helyzet megállapításához szükséges 
környezettanulmány készítése, a gyermek és szülei életkörülményeinek felmérése.   
Az adatlap kitöltője: Felkérésre a gyermekjóléti szolgálat családgondozója, a hátrányos helyzet, halmozottan hátrányos 
helyzet megállapításában eljáró települési önkormányzat polgármesteri hivatalának ügyintézője.    

Segédlet a lakás komfortfokozatának megállapításához 

Az 1993. évi LXXVIII. törvény 91/A. §-ában szereplő meghatározás alapján:  
1.) Komfortos az a lakás, amely legalább:  
12 négyzetmétert meghaladó alapterületű lakószobával, főzőhelyiséggel (ennek hiányában további, legalább 4 

négyzetméter alapterületű, a főzést lehetővé tevő, önálló szellőzésű lakótérrel, térbővülettel), fürdőhelyiséggel és WC-
vel valamint közművesítettséggel; melegvíz-ellátással; és egyedi fűtési móddal (különösen szilárd- vagy olajtüzelésű 
kályhafűtéssel, elektromos hőtároló kályhával, gázfűtéssel) rendelkezik. 

2.) Félkomfortos az a lakás, amely a komfortos lakás követelményeinek nem felel meg de legalább:  
12 négyzetmétert meghaladó alapterületű lakószobával és főzőhelyiséggel (ennek hiányában további, legalább 4 
négyzetméter alapterületű, a főzést lehetővé tevő, önálló szellőzésű lakótérrel, térbővülettel), továbbá fürdőhelyiséggel 
vagy WC-vel, közművesítettséggel (legalább villany- és vízellátással); és egyedi fűtési móddal 
rendelkezik. Fontos kiemelni, hogy szemben a komfortos lakással itt nem található meg a WC- és fürdőhelyiség 
együttesen, valamint nincs melegvíz-ellátási rendszer!  

3.) Komfort nélküli az a lakás, amely a félkomfortos lakás követelményeinek nem felel meg, de legalább:  
12 négyzetmétert meghaladó alapterületű lakószobával és főzőhelyiséggel (ennek hiányában további, legalább 4 
négyzetméter alapterületű, a főzést lehetővé tevő, önálló szellőzésű lakótérrel, térbővülettel), WC használatával és 
egyedi fűtési móddal rendelkezik, valamint a vízvétel lehetősége biztosított. Fontos kiemelni, hogy szemben a 
félkomfortos lakással, a fürdő- és WC-helyiség nem a lakás tartozéka, de az illemhely használata megoldott, vezetékes 
vízellátás nincs, csupán a vízvételi lehetőség biztosított!   
4.) Szükséglakás az olyan helyiség (helyiségcsoport), amelynek (amelyben legalább egy helyiségnek) 

a) alapterülete 6 négyzetmétert meghaladja; 
b) külső határoló fala legalább 12 centiméter vastag téglafal vagy más anyagból épült ezzel egyenértékű fal; 
c) ablaka vagy üvegezett ajtaja van; továbbá 
d) fűthető; és 
e) WC használata, valamint a vízvétel lehetősége biztosított. 

* Amennyiben az adatlap „Található-e a gyermek, gyermekek) lakókörnyezetében olyan veszélyforrás, amely testi 
épségüket, egészségüket, erkölcsi fejlődésüket közvetlenül fenyegeti (pl. a lakás állagából adódó veszély; fedetlen kút; 
veszélyes állatok; vasúti sínek, forgalmas út, veszélyes üzem, szórakozóhely stb.)?” kérdésére igen a válasz, a 
gyermekjóléti szolgálat köteles alapellátás keretében segítséget nyújtani a család számára, a veszélyeztető tényezők 
felszámolása érdekében, függetlenül attól, hogy korábban a gyermek a gyermekjóléti szolgálat látókörébe került-e.   
A „Javaslatok az adatlapot kitöltő szolgáltató, hatóság részéről” pontban szükséges kitérni arra, hogy a gyermekek 
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 67/A §. (1) bekezdésének c) pontjában 
meghatározottak szerint fennállnak-e azon körülmények a vizsgált ingatlanban, melyek hátrányosan befolyásolják,  
vagy korlátozzák a gyermek egészséges fejlődését.      
 
Az adatlap továbbítása:  
Az adatlap továbbítandó a hátrányos helyzet, halmozottan hátrányos helyzet megállapítása tekintetében eljáró települési 
önkormányzat jegyzője felé.    
Amennyiben a feltárt helyzet a környezettanulmányt készítő álláspontja szerint szükségessé teszi a védelembe vétel 
vagy más gyermekvédelmi intézkedés elrendelését, köteles jelezni/javaslatot tenni az illetékes  járási gyámhivatalnak, 
illetve megtenni az alapellátásban lehetséges lépéseket!   
 
  

”
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KÉRELEM  
az óvodáztatási támogatásra való jogosultság megállapításához 

Alulírott ........................... szülői felügyelet gyakorlására jogosult szülő/kirendelt családbafogadó gyám1 kérem 
halmozottan hátrányos helyzetű gyermekem/gyámoltam után óvodáztatási támogatás megállapítását. 
 
A) Személyi adatok 

1. Az óvodáztatási támogatásra való jogosultság megállapítását kérő 
a) neve (születési név is): ........................................................................................................... 
b) anyja neve: ........................................................................................................................... 
c) születési helye, ideje: ............................................................................................................. 
d) lakcíme: ................................................................................................................................ 

2. A gyermek 
a) neve (születési név is): ........................................................................................................... 
b) anyja neve: ............................................................................................................................ 
c) születési helye, ideje: .............................................................................................................. 
d) lakcíme: ................................................................................................................................ 
 
B) A köznevelési intézmény adatai, ahol a gyermek óvodai elhelyezésben részesül 
 
Intézmény neve:…………………………………………………………………………………………………………, 
Címe………………………………………………………………………………………………………………… 

 

B) Nyilatkozat 

 
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a KÉRELEM-ben közölt adatok a valóságnak megfelelnek. 
Hozzájárulok a KÉRELEM-ben közölt adatoknak az óvodáztatási támogatás megállapítására irányuló eljárásban való 
kezeléséhez. 
 
Kijelentem, hogy a kérelmemnek teljes egészében helyt adó döntés elleni fellebbezési jogomról lemondok.2 
 
Dátum: .........................................................… 

 
 

………………………………………………. 
óvodáztatási támogatást igénylő aláírása 

  

                                                 
1 A megfelelő aláhúzással jelölendő! Amennyiben a gyermek részére családbafogadó gyám került kirendelésre kérjük 
csatolni a kérelemhez a gyámhatóság gyámrendelésről szóló döntésének másolatát. 
2 Nemleges válasz esetén kérjük a szövegrészt áthúzással törölni.” 

3. melléklet a 257/2013. (VII. 5.) Korm. rendelethez
„11. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez
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1. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a 
gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) 
Korm. rendelet 2. számú melléklet I. pont 1. alpontja a következő rendelkezéssel egészül ki: 
 
( 

Megnevezés 
Fizetési osztályok 

A B C D E F G H I J 
) 
 
„ 
 esetfelelős      * * *   
„ 
 
2. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a 
gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) 
Korm. rendelet 2. számú melléklet I. pont 2. alpont c) alpontja a következő rendelkezéssel egészül 
ki: 
 
( 

Megnevezés 
Fizetési osztályok 

A B C D E F G H I J 
) 
 
 „ 
 esetfelelős     *      
 kísérő támogatást biztosító munkatárs  * * * *      
„ 
 
 

 
 

1. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a 
gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) 
Korm. rendelet 2. számú melléklet I. pont 1. alpontja a következő rendelkezéssel egészül ki: 
 
( 

Megnevezés 
Fizetési osztályok 

A B C D E F G H I J 
) 
 
„ 
 esetfelelős      * * *   
„ 
 
2. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a 
gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) 
Korm. rendelet 2. számú melléklet I. pont 2. alpont c) alpontja a következő rendelkezéssel egészül 
ki: 
 
( 

Megnevezés 
Fizetési osztályok 

A B C D E F G H I J 
) 
 
 „ 
 esetfelelős     *      
 kísérő támogatást biztosító munkatárs  * * * *      
„ 
 
 

 
 

1. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a 
gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) 
Korm. rendelet 2. számú melléklet I. pont 1. alpontja a következő rendelkezéssel egészül ki: 
 
( 

Megnevezés 
Fizetési osztályok 

A B C D E F G H I J 
) 
 
„ 
 esetfelelős      * * *   
„ 
 
2. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a 
gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) 
Korm. rendelet 2. számú melléklet I. pont 2. alpont c) alpontja a következő rendelkezéssel egészül 
ki: 
 
( 

Megnevezés 
Fizetési osztályok 

A B C D E F G H I J 
) 
 
 „ 
 esetfelelős     *      
 kísérő támogatást biztosító munkatárs  * * * *      
„ 
 
 

 
 

1. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a 
gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) 
Korm. rendelet 2. számú melléklet I. pont 1. alpontja a következő rendelkezéssel egészül ki: 
 
( 

Megnevezés 
Fizetési osztályok 

A B C D E F G H I J 
) 
 
„ 
 esetfelelős      * * *   
„ 
 
2. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a 
gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) 
Korm. rendelet 2. számú melléklet I. pont 2. alpont c) alpontja a következő rendelkezéssel egészül 
ki: 
 
( 

Megnevezés 
Fizetési osztályok 

A B C D E F G H I J 
) 
 
 „ 
 esetfelelős     *      
 kísérő támogatást biztosító munkatárs  * * * *      
„ 
 
 

 
 

1. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a 
gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) 
Korm. rendelet 2. számú melléklet I. pont 1. alpontja a következő rendelkezéssel egészül ki: 
 
( 

Megnevezés 
Fizetési osztályok 

A B C D E F G H I J 
) 
 
„ 
 esetfelelős      * * *   
„ 
 
2. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a 
gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) 
Korm. rendelet 2. számú melléklet I. pont 2. alpont c) alpontja a következő rendelkezéssel egészül 
ki: 
 
( 

Megnevezés 
Fizetési osztályok 

A B C D E F G H I J 
) 
 
 „ 
 esetfelelős     *      
 kísérő támogatást biztosító munkatárs  * * * *      
„ 
 
 

4. melléklet a 257/2013. (VII. 5.) Korm. rendelethez
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A Kormány 258/2013. (VII. 5.) Korm. rendelete
a Magtárház Kikötő Kft. „f. a.”-nak a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló törvény szerinti 
stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősítéséről

A Kormány a  csődeljárásról és a  felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 84/A.  § (2)  bekezdés a)  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A Kormány a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény (a továbbiakban: Cstv.) 65. §-a 
alapján a  Magtárház Kikötő Korlátolt Felelősségű Társaság „felszámolás alatt” gazdasági társaságot (székhelye: 
1012  Budapest, Várfok utca 7. I. em. 1.; cégjegyzékszáma: 01-09-938277) stratégiailag kiemelt jelentőségű 
gazdálkodó szervezetnek minősíti.

2. §  A Kormány megállapítja, hogy a  Magtárház Kikötő Korlátolt Felelősségű Társaság „felszámolás alatt” gazdasági 
társaság mint stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezet vonatkozásában a  Cstv. 65–67.  §-át kell 
alkalmazni.

3. §  Ez a rendelet a kihirdetése napján 19 órakor lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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V. A Kormány tagjainak rendeletei

A közigazgatási és igazságügyi miniszter 12/2013. (VII. 5.) KIM rendelete
a bírósági végrehajtási ügyek nyilvántartásának vezetésével kapcsolatos miniszteri rendeletek 
módosításáról

A bírósági végrehajtásról szóló 1994.  évi LIII.  törvény 307.  § (2)  bekezdés d)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, az  egyes 
miniszterek, valamint a  Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 
12. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 6. § vonatkozásában a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 307. § (2) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) 
Korm. rendelet 12. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 3.  § tekintetében az  egyes miniszterek, valamint a  Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 
212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73.  § c)  pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel 
egyetértésben
a következőket rendelem el:

1. A Magyar Bírósági Végrehajtói Kamara egyes feladatairól szóló 14/2001. (X. 20.) IM rendelet 
módosítása

1. §  A Magyar Bírósági Végrehajtói Kamara egyes feladatairól szóló 14/2001. (X. 20.) IM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. és 
2. §-a, valamint azokat megelőző alcímei helyébe a következő rendelkezések lépnek és az R. a következő 2/A. §-sal 
egészül ki:
„Végrehajtási ügyek központi nyilvántartása
1.  § (1) A  Magyar Bírósági Végrehajtói Kamara (a  továbbiakban: kamara) az  önálló bírósági végrehajtók 
(a továbbiakban: végrehajtó) adatszolgáltatása alapján elektronikus nyilvántartást vezet a végrehajtók által intézett, 
a Vht. 253/E. § (1) bekezdésében meghatározott végrehajtási ügyekről (a továbbiakban: központi ügynyilvántartás).
(2) A  kamara a  központi ügynyilvántartás vezetésére szolgáló informatikai alkalmazást (a  továbbiakban: központi 
ügynyilvántartó rendszer) működtet.
(3) A végrehajtó az (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatást (a továbbiakban: végrehajtói adattovábbítás) a központi 
ügynyilvántartó rendszer útján, az  adattovábbítási küldeménynek a  központi ügynyilvántartó rendszerbe történő 
elküldésével végzi el. A  kamara meghatározza a  végrehajtói adattovábbításra szolgáló küldemény formátumát és 
azt a bevezetés időpontjának megjelölésével közzéteszi a központi ügynyilvántartó rendszerben.
(4) A központi ügynyilvántartó rendszernek alkalmasnak kell lennie
a) a végrehajtói adattovábbítási küldemények elküldésére és fogadására,
b) a  végrehajtói adattovábbítási küldeményben szereplő adatoknak (változott adatoknak) a  központi 
ügynyilvántartásban történő megőrzésére,
c) a  központi ügynyilvántartó rendszerben őrzött adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés, azok jogosulatlan 
megváltoztatása, nyilvánosságra hozatala vagy törlése, illetőleg sérülésük vagy megsemmisülésük elleni, továbbá 
a jogosulatlan adatbevitel elleni védelem biztosítására,
d) a központi ügynyilvántartásban szereplő adatoknak a Vht. 253/E. § (5) bekezdése szerinti adattovábbítás, a Vht. 
253/E.  § (6) és (7)  bekezdése szerinti tanúsítvány kiállítása és a  végrehajtók feletti kamarai szakmai felügyelet 
gyakorlása érdekében történő lekérdezésére,
e) a  központi ügynyilvántartásban legalább az  eljáró végrehajtó, a  végrehajtási ügy száma, a  felek adatai, 
a  folyamatban lévő és a  követelés behajthatatlansága vagy meghatározott cselekmény nemteljesítése miatt 
szüneteléssel befejezett ügyek, továbbá az ügyek befejezésének időpontja alapján történő keresésre,
f ) a naplóadatok rögzítésére, őrzésére és lekérdezésére.
(5) A központi ügynyilvántartásban
a) a Vht. 253/E. § (1) bekezdés d) pontja szerinti személy adatai körében szerepeltetni kell azt, hogy adós, kötelezett 
vagy címzett,



63778 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2013. évi 116. szám 

b) a  végrehajtási kérelem elkészítését és a  kézbesítési regisztrációt kérelmező személy adatait a  Vht. 253/E.  § 
(1) bekezdés e) pontja szerinti személyek adatai között kell szerepeltetni,
c) a végrehajtási ügy befejezésének módját a bírósági végrehajtási ügyvitelről és pénzkezelésről szóló 1/2002. (I. 17.) 
IM rendelet 33. §-a és 34. §-a szerinti bontásban kell szerepeltetni azzal, hogy a szüneteléssel történő befejezések 
körében fel kell tüntetni a szünetelés Vht. 52. §-ában meghatározott okát is.
2. § (1) A kamara az önálló bírósági végrehajtók és önálló bírósági végrehajtó-helyettesek (a továbbiakban e §-ban 
együtt: végrehajtó) számára – az üzemszerű karbantartás idejét kivéve – folyamatosan elérhetővé teszi a központi 
ügynyilvántartó rendszert, melyhez hozzáférést a  végrehajtó felhasználói nevének és jelszavának megadásával, 
valamint hivatali elektronikus aláírása autentikációs tanúsítványának használatával biztosít.
(2) A kamara
a) a  végrehajtókat a  hivatalba lépésüket követően ellátja a  központi ügynyilvántartó rendszer használatához 
szükséges felhasználói névvel és jelszóval,
b) a  központi ügynyilvántartó rendszer felhasználói számára kötelezően alkalmazandó felhasználói szabályzatot 
rendszeresít.
2/A. § (1) A központi ügynyilvántartó rendszer működtetője a kamara, alkalmazásgazdája és adatgazdája a kamara 
elnöke.
(2) Az  adatvédelemre vonatkozó jogszabályok betartásán túl a  központi ügynyilvántartó rendszer fejlesztésével 
és üzemeltetésével megbízott kamarai tagok és alkalmazottak az  e  tevékenységük végzése során tudomásukra 
jutott, a központi ügynyilvántartó rendszerrel kapcsolatos adatok tekintetében titoktartásra kötelesek. A titoktartási 
kötelezettség a  munkaviszony, illetve a  munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony megszűnését követően is 
fennmarad.
(3) A  központi ügynyilvántartó rendszer működtetésével összefüggő felelősségi körrel, feladattal rendelkező 
személyeket a kamara bízza meg.
(4) A kamarának biztosítania kell, hogy:
a) a  központi ügynyilvántartó rendszerben található adatok gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, 
megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, 
zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása az adatkezelést 
szabályozó törvényi előírások betartásával történjen (törvényes adatkezelés),
b) a  központi ügynyilvántartó rendszerben kezelt adatot csak az  arra jogosultak és csak a  jogosultságuk szerint 
ismerhessék meg, használhassák fel, illetve rendelkezhessenek a felhasználásáról (bizalmasság),
c) a  központi ügynyilvántartó rendszerben kezelt adat tartalma és tulajdonságai az  elvárttal megegyezzenek 
– ideértve a bizonyosságot abban, hogy az elvárt forrásból származik és a származás megtörténtének bizonyosságát 
is –, továbbá azt, hogy a rendszerelemek a rendeltetésüknek megfelelően használhatóak legyenek (sértetlenség),
d) a  központi ügynyilvántartó rendszerben kezelt adatokat, illetve a  központi ügynyilvántartó rendszer elemeit 
az arra jogosultak elérhessék és használhassák (rendelkezésre állás),
e) a  központi ügynyilvántartó rendszer, illetve ennek elemei, alkalmazásai a  jogszabályban előírt funkciókkal 
rendelkezzenek.
(5) A  (4)  bekezdésben meghatározott követelmények teljesülése érdekében a  kamarának rendelkeznie kell 
– szükség szerinti struktúrában elfogadott –
a) üzemeltetési, jogosultságkezelési, valamint informatikai biztonsági szabályzatokkal,
b) üzletmenet-folytonossági, katasztrófa-elhárítási tervvel,
c) szolgáltatásműködési szabályzattal, amelyben meg kell határozni a rendszer működéséért felelős, az adatgazda, 
az  adatkezelő, illetőleg az  adatfeldolgozó, az  üzemeltető és az  igénybe vevők jogait és kötelezettségeit, valamint 
az adatkezelés, adattovábbítás és adatszolgáltatás eljárásrendjét,
d) változáskezelési szabályzattal,
e) mentési renddel és biztonsági mentésekkel,
f ) a  rendkívüli üzemeltetési helyzetekre kidolgozott eljárásrenddel, és rendkívüli helyzetekben folyamatos 
üzemelést biztosító tartalékberendezésekkel.
(6) A  kamarának gondoskodnia kell a  Vht. 253/E.  § (10)  bekezdés szerinti adatokon túlmenően a  központi 
ügynyilvántartó rendszer működése szempontjából meghatározó folyamatok valamennyi – különösen 
az informatikai biztonsági szempontból – kritikus eseményének naplózásáról.”
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2. §  Az R. 4. és 5. §-a, valamint a 4. §-t megelőző alcím helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„A központi ügynyilvántartás adatairól szóló tanúsítvány kiállítása
4. § (1) A Vht. 253/E. § (6) és (7) bekezdése szerinti tanúsítvány kiállítása iránti kérelmet (a továbbiakban: kérelem) 
az erre rendszeresített nyomtatványon – papír alapon vagy elektronikus úton – kell előterjeszteni.
(2) A kérelemben fel kell tüntetni
a) a kért tanúsítvány típusát [Vht. 253/E. § (6) bekezdés a)–c) pont vagy (7) bekezdés] és a tanúsítvány kiállítása iránti 
kérelmet,
b) a Vht. 253/E. § (6) bekezdés c) pontja szerinti tanúsítvány esetében a gazdálkodó szervezet nevét és azonosítására 
alkalmas adatait (cégjegyzékszám vagy egyéb nyilvántartási szám, székhely, egyéb azonosító adat), valamint 
az adatkéréshez fűződő jogi érdeket és célt,
c) a Vht. 253/E. § (7) bekezdés szerinti tanúsítvány esetében annak az időszaknak – kezdő és befejező időpontjának 
naptári nap szerinti – megjelölését, melyre vonatkozóan kérik a tanúsítvány kiállítását,
d) a  kérelmező nevét, születési idejét és anyja nevét, lakóhelyét (szervezet esetében elnevezését, székhelyét, 
törvényes képviselőjének nevét),
e) azt, hogy papíralapú vagy elektronikus iratként kérik a tanúsítvány kiállítását,
f ) azt a címet (elektronikus levélcímet), ahová a tanúsítvány megküldését kérik,
g) a  kérelmezőnek a  büntetőjogi felelőssége tudatában előterjesztett nyilatkozatát a  kérelmezőre vonatkozó, 
valamint az adatkéréshez fűződő jogi érdek és cél alapjául megjelölt adatok valódiságáról.
(3) A papír alapú kérelemnek meg kell felelnie a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (a továbbiakban: 
Pp.) 196. § (1) bekezdés b) vagy d) pontjában foglaltaknak, ügyvédi képviselet esetén pedig azt az ügyvédnek kell 
aláírásával ellátnia. Az elektronikus úton előterjesztett kérelmet legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással 
ellátva kell benyújtani. A kérelem részeként a kamarának megküldhető az elektronikus aláírás titkosító tanúsítványa, 
ebben az  esetben a  kamara a  tanúsítványt vagy az  elutasítás okáról való tájékoztatást ezzel titkosítva kézbesíti 
a kérelmező részére.
(4) A  kérelemhez csatolni kell a  költségtérítés befizetésének igazolását, valamint a  meghatalmazott útján 
előterjesztett kérelemhez a kérelem előterjesztésére vonatkozó meghatalmazást.
(5) A kérelem benyújtására a nyomtatványt a kamara rendszeresíti.
(6) A  kamara a  tanúsítványt vagy az  elutasítás okáról szóló tájékoztatást elektronikus úton akként kézbesíti, 
hogy a  kézbesítési folyamat részeként a  kézbesítés időpontját, a  kézbesített irat átvételét vagy a  kézbesítés 
sikertelenségét igazoló, automatikusan létrejövő igazolás (elektronikus tértivevény) keletkezzen. Ha a tanúsítványt 
vagy az elutasítás okáról szóló tájékoztatást öt munkanapon belül nem veszik át, azt kézbesítettnek kell tekinteni 
(kézbesítési vélelem), a  kézbesítési vélelem beálltáról – a  kézbesítési folyamat részeként – mind a  kamara, mind 
a  kérelmező értesítést kap. Papír alapú kézbesítés esetén a  Pp.-nek a  bírósági iratok kézbesítésére vonatkozó 
szabályait kell alkalmazni.
5. § (1) A tanúsítvány kiadásakor azt kell vizsgálni, hogy a kiadására okot adó kérelem beérkezésének időpontjában 
folyamatban lévő vagy befejezett végrehajtási ügyekkel kapcsolatos adatok alapján kiadható-e a  kért tanúsítvány 
vagy a tanúsítvány kiadása megtagadásának van helye.
(2) Ha a kérelem hiányos, és a kérelem hiánya miatt a  tanúsítvány kiadásának nincs helye vagy a kért tanúsítvány 
kiállításának nincs helye, a  kamara a  kérelmezőt ennek okáról írásban tájékoztatja; ha pedig a  Vht. 253/E.  § 
(6)  bekezdés a)  pontja szerinti tanúsítvány kiállításának azért nincs helye, mert a  kérelmező a  központi 
ügynyilvántartásban adósként szerepel, arról is tájékoztatást kell adni részére, hogy lehetősége van a Vht. 253/E. § 
(6) bekezdés b) pontja vagy (7) bekezdése szerinti tanúsítvány kiállítását kérelmeznie.
(3) Ha a  tanúsítvány kiadása érdekében történt adatlekérdezés időpontjában a  rendelkezésre álló adatokból nem 
állapítható meg, hogy a kérelmező vagy – a Vht. 253/E. § (6) bekezdés c) pontjában foglalt esetben – a gazdálkodó 
szervezet vagy pedig más személy szerepel-e a  nyilvántartásban, a  tanúsítvány kiadásának nincs helye. Ha 
a  kérelem adatai és a  nyilvántartás adatainak összevetése alapján az  valószínűsíthető, hogy valamely adat téves, 
a kamara a központi ügynyilvántartó rendszer útján felhívja a végrehajtót, hogy a végrehajtási ügyek számítógépes 
nyilvántartásában rögzített adatokat vesse össze az ügy iratainak adataival, és az összevetés eredményéről három 
munkanapon belül adjon tájékoztatást.
(4) A  (3)  bekezdéstől eltérően, ha a  tanúsítvány kiadása érdekében történt adatlekérdezés időpontjában 
a  rendelkezésre álló adatokból annak okán nem állapítható meg, hogy a  kérelmező vagy – a  Vht. 253/E.  § 
(6)  bekezdés c)  pontjában foglalt esetben – a  gazdálkodó szervezet vagy pedig más személy szerepel-e 
a  nyilvántartásban, mert a  rendelkezésre álló adatok egyeznek, azonban azok nem elegendőek egy személy 
személyazonosságának megállapításához, a  kamara az  érintett adatokkal rendelkező kérelmezők részére 
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vagy –  a  Vht. 253/E.  § (6)  bekezdés c)  pontjában foglalt esetben – gazdálkodó szervezetek tekintetében a  kért 
tanúsítványt vagy az elutasítás okáról szóló tájékoztatást ezen ügyek figyelembe vétele nélkül adja ki, ha a hiányos 
adatokkal rendelkező ügy befejezett.”

3. §  Az R. 6. és 7. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„6.  § (1) A  központi ügynyilvántartás adatairól szóló tanúsítvány kiállításáért fizetendő költségtérítés összege 
– a központi ügynyilvántartásban szereplő személyenként –
a) a Vht. 253/E. § (6) bekezdés a) pontja szerinti tanúsítvány esetében 3000 Ft,
b) a Vht. 253/E. § (6) bekezdés b) és c) pontja, valamint (7) bekezdése szerinti tanúsítvány esetében 6000 Ft.
(2) A költségtérítést – a (4) bekezdésben foglalt kivétellel – akkor is meg kell fizetni, ha a kérelmet visszavonták, vagy 
a kérelem hiánya miatt vagy a kérelem alapján a tanúsítvány kiállításának nincs helye. Ha a Vht. 253/E. § (6) bekezdés 
a)  pontja szerinti tanúsítvány kiállításának azért nincs helye, mert a  kérelmező a  központi ügynyilvántartásban 
adósként szerepel és a  kérelmező erre hivatkozással, valamint a  korábbi kérelme beazonosításához szükséges 
adatok megadásával kéri a Vht. 253/E. § (6) bekezdés b) pontja vagy (7) bekezdése szerinti tanúsítvány kiállítását, 
a tanúsítvány kiállításáért fizetendő költségtérítés összegébe beszámít a Vht. 253/E. § (6) bekezdés a) pontja szerinti 
tanúsítvány kiállításáért megfizetett költségtérítés.
(3) A költségtérítést
a) átutalással vagy
b) fizetési számlára postai úton történő készpénz befizetéssel (postai készpénz-átutalási megbízással)
kell megfizetni.
(4) A költségtérítés összegét a kamara visszatéríti, ha a kérelem visszavonásáról – a kérelmező írásbeli bejelentése 
alapján – a tanúsítvány kiállítására vonatkozó intézkedés megkezdését megelőzően tudomást szerzett.
(5) A  költségtérítést vagy túlfizetés esetén a  többletet kérelemre tizenöt napon belül kell visszatéríteni; 
a kérelemben meg kell jelölni a visszatérítés okát, a számlatulajdonos nevét, a számlaszámot vagy a postai címet, 
ahová a kérelmező a visszatérített összeg utalását, kiutalását kéri. A visszafizetéssel járó költséget a kérelmező viseli.
(6) A kérelmező az át nem vett összeg visszatérítését, az eredménytelen visszatérítést követően 5 évig kérheti.
7. § (1) A kamara az általa üzemeltetett honlapon közzéteszi
a) a kérelem benyújtására rendszeresített nyomtatványt a kitöltését segítő tájékoztatóval együtt,
b) a  kérelem benyújtásához szükséges információkat (személyes beadás esetén ügyfélfogadás helye, időpontja, 
postacím, költségtérítés megfizetésének módja),
c) azt a fizetési számlaszámot, amelyre a költségtérítés átutalását elfogadja,
d) a költségtérítés megfizetése igazolásának módját.
(2) A kamara az ügyfélfogadása keretében a hozzá forduló ügyfél rendelkezésére bocsátja a kérelem előterjesztésére 
szolgáló nyomtatványt és a költségtérítés megfizetésére szolgáló készpénz átutalási nyomtatványt.
(3) A  tanúsítvány vagy az  elutasítás okáról szóló tájékoztatás egyben a  költségtérítésről kiállított számviteli 
bizonylatként is szolgál.
(4) A  befizetett költségtérítések összegéről a  kamara nyilvántartást vezet, melynek alkalmasnak kell lennie 
a tanúsítvány kiállítása iránti ügyek számának és a befizetett költségtérítések összegének kimutatására.”

4. §  Az R. 8. §-át megelőző „Hatálybalépés” alcím helyébe a „Záró rendelkezések” alcím lép.

5. §  Az R. a következő 9. §-sal egészül ki:
„9.  § A  kamara a  központi ügynyilvántartó rendszer végrehajtói adattovábbításra szolgáló moduljának tesztelésre 
alkalmas változatát 2013. július 15. napjáig a  végrehajtók számára elérhetővé teszi és biztosítja az  informatikai 
alkalmazás használatához szükséges oktatáson való részvétel lehetőségét.”

2. A bírósági végrehajtási ügyvitelről és pénzkezelésről szóló 1/2002. (I. 17.) IM rendelet módosítása

6. § (1) A bírósági végrehajtási ügyvitelről és pénzkezelésről szóló 1/2002. (I. 17.) IM rendelet (a továbbiakban: VÜSZ) 20. § 
(1) bekezdés q) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A nyilvántartás megfelelő rovataiban a következő adatokat kell feltüntetni:)
„q) a végrehajtási ügyben tett végrehajtói intézkedés megnevezése, címzettje és az intézkedés megtételének napja,”
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 (2) A VÜSZ 20. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az  adós, kötelezett felek neveként, azonosító adataiként [(1)  bekezdés e)  pont], ha rendelkezésre állnak 
a következő adatokat kell feltüntetni:
a) a 3. melléklet 1.1.–1.6.3.1. pont és 1.8.–1.8.2.8. pontjában,
b) a 4. melléklet 1.1.–1.6.3.1. pont és 1.8.–1.8.2.8. pontjában,
c) az 5. melléklet 1.1.–1.6.3.1. pont és 1.8.–1.8.2.8. pontjában vagy
d) a 6. melléklet 1.1.–1.6.3.1. pont és 1.8.–1.8.2.8. pontjában
meghatározott adatok.”

 (3) A VÜSZ. 20. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A  megjegyzés rovatban fel kell tüntetni az  iratok teljes vagy részleges eltűnését, megsemmisülését, illetve 
az egyéb szükséges adatokat.”

 (4) A VÜSZ. a 22/A. §-t követően a következő 22/B. §-sal egészül ki:
„22/B.  § (1) Az  önálló bírósági végrehajtó az  általa intézett bírósági végrehajtási ügyeknek és az  1.  § (2)  bekezdés 
szerinti ügyeknek a  Vht. 253/E.  § (1)  bekezdésében meghatározott, a  nyilvántartásban rögzített adatait a  külön 
jogszabály szerinti központi ügynyilvántartó rendszer útján – az erre a célra a  felügyelő szerv által meghatározott 
üzenetformátum alkalmazásával – elektronikus úton továbbítja a felügyelő szervnek a központi ügynyilvántartásba 
(Vht. 253/E. §) történő rögzítés érdekében.
(2) Az  (1)  bekezdés szerinti adattovábbítást munkanaponként egy alkalommal kell elvégezni az  előző 
adattovábbítást követően a nyilvántartásban rögzített új és megváltozott adatok tekintetében.
(3) A végrehajtó által használt, nyilvántartás vezetésére szolgáló informatikai alkalmazásnak alkalmasnak kell lennie
a) a 20. §-ban, valamint a 21/A–22. §-okban meghatározott adatok nyilvántartásban történő rögzítésére,
b) a nyilvántartásban rögzített adatok sérülése, megváltozása, megsemmisülése elleni védelem biztosítására,
c) a központi ügynyilvántartásba történő adattovábbításra szolgáló küldemény automatizált összeállítására,
d) a  nyilvántartás vezetése során végzett műveleteknek a  naplózására a  rögzített és törölt adatoknak, a  művelet 
elvégzése időpontjának, valamint a műveletet elvégző személy beazonosítására szolgáló adat feltüntetésével.”

 (5) A VÜSZ. a 40. §-t követően a következő 40/A. §-sal egészül ki:
„40/A.  § (1) Az  önálló bírósági végrehajtó – ha a  korábbi tájékoztatása óta vagy az  utolsó intézkedésének 
végrehajtást kérővel történő közlésétől legalább 45 nap eltelt – kérelemre 3 munkanapon belül írásbeli tájékoztatást 
ad a végrehajtást kérőnek a végrehajtási ügy állásáról; a tájékoztatás tartalmazza a végrehajtási ügy azonosítására 
szolgáló adatokat, a megtett végrehajtói intézkedések megnevezését és megtételük időpontját, továbbá azt, hogy 
az intézkedés eredményre vezetett-e.
(2) A végrehajtó által használt, nyilvántartás vezetésére szolgáló informatikai alkalmazásnak alkalmasnak kell lennie 
az (1) bekezdés szerinti tájékoztatást tartalmazó iratnak a nyilvántartás adataiból történő automatizált előállítására.”

 (6) A VÜSZ. 46. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Az  önálló bírósági végrehajtó az  e  rendeletben meghatározott ügyviteli, irat- és pénzkezelési feladatokat 
a  felügyelő szerv által – a  felügyelő szerv költségén – e  célból létrehozott és a  végrehajtó részére biztosított 
informatikai alkalmazás igénybevételével végzi.”

 (7) A VÜSZ 58. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) E  rendeletnek a  bírósági végrehajtási ügyek nyilvántartásának vezetésével kapcsolatos miniszteri rendeletek 
módosításáról szóló 12/2013. (VII. 5.) KIM rendelettel módosított rendelkezéseit a  végrehajtóhoz 2013. 
augusztus 1-jét követően érkezett végrehajtási ügyekben kell alkalmazni.”

3. Hatálybalépés

7. § (1) E rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetést követő 8. napon lép hatályba.
 (2) Az 1–3. § és a 6. § 2013. augusztus 1-jén lép hatályba.

  Dr. navracsics Tibor s. k.,
  közigazgatási és igazságügyi miniszter
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IX. Határozatok Tára

Az Országgyűlés 69/2013. (VII. 5.) OGY határozata
a Magyarországot megillető egyenlő elbánásról*

 1. Mi, magyarok, több mint ezer éve az  államalapítással, a  kereszténység felvételével beléptünk az  európai népek 
családjába.
Mi, magyarok, sokszor kiálltunk az európai értékekért. Volt idő, amikor vérünkkel védtük ezeket az értékeket külső 
támadásokkal szemben. 1956-ban fegyvert fogtunk a kommunista diktatúra ellen. 1989-ben hozzájárultunk Európa 
újraegyesítéséhez a vasfüggöny lebontásával.
Mi, magyarok, szabad akaratunkból léptünk be az Európai Unióba.
Tettük ezt abban a reményben, hogy a jog, az igazságosság és a szabadság alapján álló közösséghez csatlakozunk.
Mi, magyarok, nem akarunk többet olyan Európát, ahol a szabadságot korlátozzák, és nem kiteljesítik. Nem akarunk 
többet olyan Európát, ahol a nagyobb visszaél a hatalmával, ahol megsértik a nemzetek szuverenitását, és ahol csak 
a kisebbnek kell tisztelnie a nagyobbat.
A vasfüggöny mögött eltöltött 40 év alatt elegünk lett a diktátumokból.
Mi, magyarok, mindig tiszteletben tartottuk, ha az  Európai Unió erre feljogosított intézményei párbeszédet 
kezdeményeztek, és mindig készen álltunk az ésszerűség jegyében fogant megállapodásokra.
Ezért joggal várjuk el az Európai Unió intézményeitől a Magyarországnak kijáró tiszteletet és egyenlő elbánást.
Elvárjuk az Európai Uniótól, hogy tartsa tiszteletben mindazon jogainkat, amelyek a csatlakozás után is megilletnek 
minket, éppen úgy, mint minden tagországot.
A magyar Országgyűlés csodálkozásának ad hangot, hogy az Európai Parlament olyan határozatot hozott, amelyhez 
nincs joga, és amellyel az  Európai Parlament túllépi hatáskörét. Önkényesen állapít meg követelményeket, 
önkényesen vezet be új eljárásokat, és olyan új intézményeket kreál, amelyekkel megsérti Magyarország uniós 
alapszerződésben garantált szuverenitását.
Ezzel az Európai Parlament szembemegy az európai értékekkel és veszélyes útra vezeti az Európai Uniót.
További aggodalomra ad okot, hogy a  Magyarországot sújtó hatalmi visszaélés mögött üzleti érdekek húzódnak 
meg.
Magyarország csökkenti a  magyar családok által felhasznált energia árát. Ez  sértheti több európai nagyvállalat 
érdekeit, akik monopol helyzetük révén hosszú éveken át extraprofitot termeltek Magyarországon. Elfogadhatatlan, 
hogy az Európai Parlament ezeknek a nagyvállalatoknak az érdekében próbál nyomást gyakorolni hazánkra.
A magyar Országgyűlés egész Európára nézve veszélyesnek tartja, ha az  üzleti csoportok érdekei akadálytalanul 
érvényesülnek az Európai Unióban, és felülírhatják az alapszerződésben lefektetett szabályokat.
A mai napon határozatot fogadunk el annak érdekében, hogy megvédjük Magyarország szuverenitását és a magyar 
emberek egyenjogúságát Európában.
Felszólítjuk Magyarország Kormányát, hogy ne engedjen az  Európai Unió nyomásának, ne hagyja csorbítani 
az ország alapszerződésben garantált jogait, és folytassa a magyar családok életét megkönnyítő politikáját!

 2. Ez az országgyűlési határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

Kövér László s. k.,
az Országgyűlés elnöke

 Földesi Gyula s. k., Hegedűs Lorántné s. k.,
 az Országgyűlés jegyzője az Országgyűlés jegyzője

* A határozatot az Országgyűlés a 2013. július 5-i ülésnapján fogadta el.
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A Kormány 1415/2013. (VII. 5.) Korm. határozata
az új büntetés-végrehajtási kódex megalkotásáról

 1. A  Kormány annak érdekében, hogy a  büntetés-végrehajtási szabályozás korszerű, az  európai uniós tagságunkból 
eredő és a nemzetközi megállapodásokban vállalt kötelezettségeinknek megfelelő, a jogtudomány és joggyakorlat 
eredményeit hasznosító törvénymű legyen és a  büntető jogágban bekövetkezett változásokat koherens módon 
megjelenítse, elrendeli az új büntetés-végrehajtási kódex tervezetének előkészítését az alábbi szabályozási elvek és 
irányok mentén:
a) az egyes jogintézmények kidolgozásakor biztosítani kell a nemzetközi előírásoknak való megfelelést;
b) az új kódex hatálya kiterjed a büntetőjogi büntetésekre és intézkedésekre, a büntetőeljárási törvény szerinti 

szabadságkorlátozó kényszerintézkedésekre, továbbá a szabálysértési elzárásra;
c) a törvényi szintű szabályozást igénylő, de jelenleg rendeleti szabályokat az új kódexben kell elhelyezni;
d) meg kell jeleníteni és érvényre kell juttatni a  hatályos alapelvek mellett az  új, a  jelenlegi társadalmi 

helyzetre reagáló alapelveket, különösen a  reintegrációt, a  rugalmasságot, a káros hatások minimalizálását, 
a pragmatizmust, az egyéni aktivitást, az egyéniesítést;

e) a szabadságvesztés végrehajtása körében új alapokra kell helyezni a fogvatartottak osztályozását, biztonsági 
besorolását és foglalkoztatását, ennek érdekében ki kell dolgozni az egyéniesítést és reintegrációt biztosító 
előmeneteli rezsimrendszert, ehhez:
ea) ki kell alakítani a  progresszív elvek alapján működő – a  fogvatartott megismerését, az  ismeretek 

kiértékelését, differenciálását, megfelelő rezsimbe sorolását, a  személyiség változásának 
figyelemmel kísérését, valamint a  korábbi döntések rendszeres felülvizsgálatát magába foglaló – 
Kockázatelemzési és Kezelési Rendszert, valamint létre kell hozni ennek a  feladatnak az  ellátására 
szolgáló intézményt, az  egyéniesítést elősegítő, kategorizálást végző Központi Kivizsgáló és 
Módszertani Intézetet,

eb) a  munkáltatást és terápiás foglalkoztatást minél szélesebb fogvatartotti körre ki kell terjeszteni és 
ki kell dolgozni a  fogvatartottak foglalkoztatásának a  társadalombiztosítási ellátórendszerrel való 
viszonyát rendező szabályokat,

ec) differenciáltabb jutalmazási és fegyelmi felelősségi rendet kell kialakítani,
ed) meg kell vizsgálni új kapcsolattartási formák – például a mobiltelefon – bevezetésének lehetőségét;

f ) meg kell vizsgálni a  zsúfoltság csökkentése érdekében az  elektronikus távfelügyelet büntetés-végrehajtási 
szervezet keretei között való alkalmazásának lehetőségét a  fogvatartottak őrzött területen kívüli 
munkáltatása, illetve civil kórházi elhelyezése során, valamint a szabadságvesztés utolsó szakaszában;

g) a társadalomba való visszailleszkedés érdekében az  utógondozás hatékonyságának javítása céljából 
a  hosszabb tartamú szabadságvesztések esetén meg kell teremteni a  büntetés-végrehajtási intézetből 
való szabadulást követően közfoglalkoztatás formájában a  munka, valamint a  kedvezményes lakhatás 
biztosításának lehetőségét, gondatlan bűncselekményt elkövetők és rövidebb tartamú szabadságvesztések 
esetén a szabadságvesztés egy részének a pártfogók közreműködésével való letöltésének lehetőségét;

h) annak érdekében, hogy a gyermekbarát igazságszolgáltatás a büntetés-végrehajtás során is megvalósuljon, 
a  javítóintézetek biztonságos működése végett, a  javítóintézeti infrastruktúra meghatározásában, valamint 
a  fiatalkorúak büntetés-végrehajtási intézetében való oktatási, nevelési, személyiségfejlesztési tevékenység 
és az egészségügyi ellátás területén erősíteni kell a büntetés-végrehajtásért felelős miniszter és az oktatásért 
felelős miniszter együttműködését;

i) a fogvatartottak egészségügyi ellátásával kapcsolatban a  betegjogokat a  büntetés-végrehajtási szervezet 
sajátosságaihoz kell igazítani, valamint meg kell vizsgálni a polgári egészségügyi intézmények sürgősségi és 
ügyeleti ellátási kötelezettségének lehetőségét;

j) a büntetés-végrehajtási szervezet határozza meg a  szabadságvesztés büntetés végrehajtásának kezdő 
napját a  szabadlábon lévő elítélt tekintetében azzal, hogy a  befogadásra úgy kell sort keríteni, hogy  
az az időszerűség tekintetében ne veszélyeztesse a büntetés célját;

k) felül kell vizsgálni a fogvatartottak tömeg-kommunikációs nyilatkozattételi lehetőségeit a sértettek jogaira és 
jogos érdekeire figyelemmel;

l) meg kell határozni azokat a szolgáltatásokat, amelyeket a büntetés-végrehajtási szervezet térítés ellenében 
biztosít a fogvatartottak számára.
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 2. A Kormány egyetért az új büntetés-végrehajtási kódex alábbiak szerinti hatálybalépésével:
a) az új büntetés-végrehajtási kódex általános hatálylépési időpontja: 2014. évben
b) a jelentősebb költségvetési kihatással járó intézmények esetében: 2015. évben.

 3. A Kormány felhívja
a) az érintett minisztereket, hogy az  új büntetés-végrehajtási kódexre vonatkozó javaslataikat juttassák el 

az igazságügyért felelős miniszternek;
Felelős: érintett miniszterek
Határidő: 2013. július 15.

b) az igazságügyért felelős minisztert, hogy készítse elő az új büntetés-végrehajtási kódex tervezetét és kezdje 
meg annak közigazgatási egyeztetését;
Felelős: az igazságügyért felelős miniszter a büntetés-végrehajtásért felelős miniszter bevonásával
Határidő: 2013. szeptember 1.

c) az államháztartásért felelős minisztert, az  igazságügyért felelős minisztert és a  büntetés-végrehajtásért 
felelős minisztert, hogy biztosítsák az új büntetés-végrehajtási kódex hatálybalépéséhez szükséges források 
rendelkezésre állását;
Felelős: az államháztartásért felelős miniszter, az igazságügyért felelős minisztert és 

a büntetés-végrehajtásért felelős miniszter
Határidő: a 2014. évi, valamint a 2015. évi költségvetés tervezése során

d) a gyermekek és az  ifjúság védelméért felelős minisztert, hogy vizsgálja meg a  gyermekvédelmi 
szakellátásban nevelkedő gyermekek esetében a  gyermekotthonból történő eltávozás pedagógiai 
eszközökkel történő korlátozásának lehetőségét a  disszociális magatartást tanúsító gyermek társadalomba 
való beilleszkedésének elősegítése céljából, abban az  esetben, ha a  gyermek a  gyermekotthon területén 
kívül olyan magatartást tanúsít, amely saját vagy mások életét, testi épségét vagy vagyonát súlyosan és 
közvetlenül veszélyezteti.
Felelős: a gyermekek és az ifjúság védelméért felelős miniszter
Határidő: 2013. augusztus 15.

 4. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A miniszterelnök 93/2013. (VII. 5.) ME határozata
kormánymegbízott kinevezéséről

A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a  fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és 
a  területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010.  évi CXXVI.  törvény 10.  § (2)  bekezdésében 
foglalt jogkörömben, a közigazgatási és igazságügyi miniszter javaslatára

dr. Galambos Dénest a Fejér Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízottá

– 2013. július 1-jei hatállyal –

kinevezem.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A miniszterelnök 94/2013. (VII. 5.) ME határozata
helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról

Megállapítom, hogy

Horváth Attila Imrének, a  Nemzeti Fejlesztési Minisztérium helyettes államtitkárának kormányzati szolgálati 
jogviszonya a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 221. § (1) bekezdésének d) pontja alapján, 
államtitkári megbízatására tekintettel

– 2013. július 14-ei hatállyal –

megszűnik.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A miniszterelnök 95/2013. (VII. 5.) ME határozata
helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 223. § (3) bekezdésében foglalt 
jogkörömben, a nemzetgazdasági miniszter előterjesztésére megállapítom, hogy

dr. Kozma György Istvánnak, a Nemzetgazdasági Minisztérium helyettes államtitkárának e megbízatása a Kttv. 221. § 
(2) bekezdése a) pontja alapján történő áthelyezésére tekintettel

– 2013. június 30-ai hatállyal –

megszűnt.

  Orbán Viktor s. k., 
  miniszterelnök

A miniszterelnök 96/2013. (VII. 5.) ME határozata
helyettes államtitkár kinevezéséről

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 220.  § (2)  bekezdése alapján, a  nemzetgazdasági 
miniszter javaslatára

nikoletti Antalt a Nemzetgazdasági Minisztérium helyettes államtitkárává

– 2013. július 1-jei hatállyal –

kinevezem.

  Orbán Viktor s. k., 
  miniszterelnök
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A miniszterelnök 97/2013. (VII. 5.) 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 –

Deák Ilonát, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara szakértőjét
az Országos Statisztikai Tanács tagsági teendői ellátása alól – a jelölés visszavonása miatt – felmentem, egyidejűleg
Hörömpő nándort, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara főigazgatóját

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

az Országos Statisztikai Tanács tagsági teendőinek ellátásával megbízom.

  Orbán Viktor s. k., 
  miniszterelnök

Az Országos Választási Bizottság 66/2013. (VII. 5.) OVB határozata
 

Az Országos Választási Bizottság – 2013. július 2-án megtartott ülésén – a  választási eljárásról szóló  
1997. évi C. törvény (a  továbbiakban: régi Ve.) 124/A.  § (3)  bekezdés b)  pontjában foglalt hatáskörében eljárva  
B. Z. magánszemély (a továbbiakban: beadványozó) által benyújtott országos népszavazási kezdeményezés 
tárgyában meghozta a következő

határozatot:

Az Országos Választási Bizottság az aláírásgyűjtő ív mintapéldányának hitelesítését megtagadja.
A határozat ellen – a  Magyar Közlönyben való közzétételét követő 15 napon belül – a  Kúriához címzett kifogást 
lehet benyújtani az Országos Választási Bizottságnál (1051 Budapest, Arany J. u. 25.; levélcím: 1357 Budapest, Pf. 2;  
fax: 06-1-7950-143). A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A  jogi szakvizsgával rendelkező személy 
saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. Az  illeték mértéke 
15 000 Ft. A kifogás benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.  Beadványozó 2013. június 4-én aláírásgyűjtő ív mintapéldányát nyújtotta be az  Országos Választási Bizottsághoz 
az  országos népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 1998. évi III. törvény (a  továbbiakban: Nsztv.) 2.  §-a 
szerinti hitelesítés céljából. Az aláírásgyűjtő íven a következő szerepelt:
„Egyetért-e Ön azzal, hogy az  Országgyűlés törvényt alkosson arról, hogy az  Országos Választási Bizottság által 
hitelesített népi kezdeményezések aláírásgyűjtő ívei elektronikus formában is aláírhatóak legyenek?”
Az Országos Választási Bizottság megállapítja, hogy a  kezdeményezésben foglalt kérdés az  Nsztv. 13.  § 
(1)  bekezdésében foglalt egyértelműségi követelménynek nem felel meg. Az  egyértelműség követelménye 
azt jelenti, hogy a  népszavazásra szánt kérdésnek egyértelműen megválaszolhatónak kell lennie. Ahhoz, hogy 
a  választópolgár a  népszavazásra feltett kérdésre egyértelműen tudjon válaszolni az  szükséges, hogy a  kérdés 
világos és kizárólag egyféleképpen legyen értelmezhető, a kérdésre igennel vagy nemmel lehessen felelni.
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a  továbbiakban: Ve.) 352.  § (1)  bekezdésében foglaltak 
értelmében 2013 szeptemberében kerülnek első alkalommal megválasztásra a Nemzeti Választási Bizottság tagjai. 
A Ve. 352. § (2) bekezdése szerint a jelenleg működő Országos Választási Bizottság tagjainak megbízatása a Nemzeti 
Választási Bizottság alakuló üléséig tart. Tekintettel arra, hogy a  kezdeményezés az  Országos Választási Bizottság 
által hitelesített népi kezdeményezésekre vonatkozik, és az  Nsztv. 13.  § (2)  bekezdése szerint a  konkrét kérdést 
a  kezdeményezésben megfogalmazott formában kell népszavazásra bocsátani, így egy érvényes és eredményes 
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népszavazás esetén olyan helyzet állna elő, hogy egy akkor már nem létező elnevezésű testületre vonatkozó 
jogszabályt kellene az Országgyűlésnek megalkotnia.
Fentiek alapján az Országos Választási Bizottság – az Nsztv. 10. § c) pontja alapján, mivel a kérdés megfogalmazása 
nem felel meg a  törvényben foglalt követelményeknek – az  aláírásgyűjtő ív mintapéldányának hitelesítését 
megtagadja.

II.  A határozat a Ve. 349. § (1) bekezdés c) pontján, 352. § (1)–(2) bekezdésén, az Nsztv. 2. §-án, 10. § c) pontján, a 13. § 
(1)–(2)  bekezdésein, a  jogorvoslatról szóló tájékoztatás a  régi Ve. 130.  §-ának (1)  bekezdésén, az  illetékekről szóló 
tájékoztatás az 1990. évi XCIII. tv. 37. § (1) bekezdésén, 39. § (3) bekezdés d) pontján, 42. § (1) bekezdés g) pontján, 
valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

  Dr. Bordás Vilmos s. k.,
  az Országos Választási Bizottság elnöke

Az Országos Választási Bizottság 67/2013. (VII. 5.) OVB határozata
 

Az Országos Választási Bizottság – 2013. július 2-án megtartott ülésén – a  választási eljárásról szóló 1997. évi 
C. törvény (a  továbbiakban: régi Ve.) 131/A.  § b)  pontjában foglalt hatáskörében eljárva J. Cs. magánszemély  
(a továbbiakban: beadványozó) által benyújtott országos népi kezdeményezés tárgyában meghozta a következő

határozatot:

Az Országos Választási Bizottság az aláírásgyűjtő ív mintapéldányának hitelesítését megtagadja.
A határozat ellen – a  Magyar Közlönyben való közzétételét követő 15 napon belül – a  Kúriához címzett kifogást 
lehet benyújtani az Országos Választási Bizottságnál (1051 Budapest, Arany J. u. 25.; levélcím: 1357 Budapest, Pf. 2;  
fax: 06-1-7950-143). A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A  jogi szakvizsgával rendelkező személy 
saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. Az  illeték mértéke 
15 000 Ft. A kifogás benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.  A beadványozó 2013. június 16-án aláírásgyűjtő ív mintapéldányát nyújtotta be az Országos Választási Bizottsághoz 
az  országos népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 1998. évi III. törvény (a  továbbiakban: Nsztv.) 2.  §-a 
szerinti hitelesítés céljából. Az aláírásgyűjtő íven a következő szerepelt:
„Egyetért-e Ön azzal, hogy a büntethetőségi korhatár alatti személyek bűncselekményeiért és szabálysértéseiért a szülők 
vagy gondviselők vállalják a büntető- és polgári jogi felelősséget?”
Az Országos Választási Bizottság megállapítja, hogy a  kezdeményezés nem felel meg az  Nsztv. 17.  §-ában 
foglaltaknak, amely szerint a népi kezdeményezésnek pontosan és egyértelműen kell tartalmaznia a megtárgyalásra 
javasolt kérdést. Ahhoz, hogy a  választópolgár a  népi kezdeményezésre feltett kérdést egyértelműen tudja 
támogatni aláírásával az szükséges, hogy a kérdés kizárólag egyféleképpen legyen értelmezhető.
Az Országos Választási Bizottság megítélése szerint a  „bűncselekményeiért és szabálysértéseiért” fordulat 
együttállása miatt a  választópolgárok nem dönthetnek akként, hogy közülük csak az  egyiket támogassák 
aláírásukkal. Mivel a  választópolgár csak abban az  esetben tudja aláírásával támogatni a  kérdést, ha mind 
a  bűncselekményekre, mind a  szabálysértésekre vonatkozó kérdés-részt támogatja, így eltérő válasz esetén nem 
tudja választói akaratát megfelelő módon kinyilvánítani. Ugyanilyen problémát okoz a „szülők vagy gondviselők” és 
a „büntető- és polgári jogi felelősséget”fordulatok egyidejű használata is.
Mivel a kezdeményezés nem felel meg az Nsztv. 17. §-ában foglalt követelményeknek, ezért ugyanezen jogszabály 
18.  §-ának b)  pontja értelmében az  Országos Választási Bizottság az  aláírásgyűjtő ív mintapéldány hitelesítésének 
megtagadásáról döntött.
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II.  A határozat a  választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 349.  § (1)  bekezdés c)  pontján, az  Nsztv. 2.  §-án, 
17. §-án, 18. § b) pontján, a  jogorvoslatról szóló tájékoztatás a  régi Ve. 130. § (1) bekezdésén, az  illetékekről szóló 
tájékoztatás az  1990. évi XCIII. törvény 37.  § (1)  bekezdésén, 39.  § (3)  bekezdés d)  pontján, 42.  § (1)  bekezdés 
g) pontján, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

  Dr. Bordás Vilmos s. k.,
  az Országos Választási Bizottság elnöke

Az Országos Választási Bizottság 68/2013. (VII. 5.) OVB határozata
 

Az Országos Választási Bizottság – 2013. július 2-án megtartott ülésén – a  választási eljárásról szóló 1997.  évi 
C.  törvény (a  továbbiakban: régi Ve.) 131/A.  § b)  pontjában foglalt hatáskörében eljárva J. Cs. magánszemély 
(a továbbiakban: beadványozó) által benyújtott országos népi kezdeményezés tárgyában meghozta a következő

határozatot:

Az Országos Választási Bizottság az aláírásgyűjtő ív mintapéldányának hitelesítését megtagadja.
A határozat ellen – a  Magyar Közlönyben való közzétételét követő 15 napon belül – a  Kúriához címzett kifogást 
lehet benyújtani az Országos Választási Bizottságnál (1051 Budapest, Arany J. u. 25.; levélcím: 1357 Budapest, Pf. 2; 
fax: 06-1-7950-143). A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A  jogi szakvizsgával rendelkező személy 
saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. Az  illeték mértéke 
15 000 Ft. A kifogás benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.  A beadványozó 2013. június 16-án aláírásgyűjtő ív mintapéldányát nyújtotta be az Országos Választási Bizottsághoz 
az  országos népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 1998.  évi III.  törvény (a  továbbiakban: Nsztv.) 2.  §-a 
szerinti hitelesítés céljából. Az aláírásgyűjtő íven a következő szerepelt:
„Egyetért-e Ön azzal, hogy a büntető eljárásokban a bíróságok hivatalból intézkedjenek a sértettek kártérítéséről?”
Az Országos Választási Bizottság megállapítja, hogy a  kezdeményezés nem felel meg az  Nsztv. 17.  §-ában 
foglaltaknak, amely szerint a népi kezdeményezésnek pontosan és egyértelműen kell tartalmaznia a megtárgyalásra 
javasolt kérdést.
Az Országos Választási Bizottság megítélése szerint nem egyértelmű a népi kezdeményezés tárgyát képező kérdés, 
mert nem állapítható meg pontosan, hogy egy létező intézmény fenntartására irányul, vagy beadványozó egy új 
intézmény bevezetését kezdeményezi, tekintettel arra, hogy a  jelenlegi jogszabályi keretek között lehetőség van 
polgári jogi igény érvényesítésére.
Nem egyértelmű továbbá, hogy beadványozó mit ért a „hivatalból intézkedjenek” kifejezés alatt.
Mivel a kezdeményezés nem felel meg az Nsztv. 17. §-ában foglalt követelményeknek, ezért ugyanezen jogszabály 
18.  §-ának b)  pontja értelmében az  Országos Választási Bizottság az  aláírásgyűjtő ív mintapéldány hitelesítésének 
megtagadásáról döntött.

II.  A határozat a  választási eljárásról szóló 2013.  évi XXXVI.  törvény 349.  § (1)  bekezdés c)  pontján, az  Nsztv. 2.  §-án, 
17. §-án, 18. § b) pontján, a  jogorvoslatról szóló tájékoztatás a  régi Ve. 130. § (1) bekezdésén, az  illetékekről szóló 
tájékoztatás az  1990.  évi XCIII.  törvény 37.  § (1)  bekezdésén, 39.  § (3)  bekezdés d)  pontján, 42.  § (1)  bekezdés 
g) pontján valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

  Dr. Bordás Vilmos s. k.,
  az Országos Választási Bizottság elnöke
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Az Országos Választási Bizottság 69/2013. (VII. 5.) OVB határozata
 

Az Országos Választási Bizottság – 2013. július 2-án megtartott ülésén – a  választási eljárásról szóló  
1997. évi C. törvény (a  továbbiakban: régi Ve.) 124/A.  § (3)  bekezdés b)  pontjában foglalt hatáskörében eljárva  
J. Cs. magánszemély (a továbbiakban: beadványozó) által benyújtott országos népszavazási kezdeményezés 
tárgyában meghozta a következő

határozatot:

Az Országos Választási Bizottság az aláírásgyűjtő ív mintapéldányát hitelesíti.
A határozat ellen – a  Magyar Közlönyben való közzétételét követő 15 napon belül – a  Kúriához címzett kifogást 
lehet benyújtani az Országos Választási Bizottságnál (1051 Budapest, Arany J. u. 25.; levélcím: 1357 Budapest, Pf. 2;  
fax: 06-1-7950-143). A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A  jogi szakvizsgával rendelkező személy 
saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. Az  illeték mértéke 
15 000 Ft. A kifogás benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.  Beadványozó 2013. június 16-án aláírásgyűjtő ív mintapéldányát nyújtotta be az  Országos Választási Bizottsághoz 
az  országos népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 1998. évi III. törvény (a  továbbiakban: Nsztv.) 2.  §-a 
szerinti hitelesítés céljából. Az aláírásgyűjtő íven a következő szerepelt:
„Egyetért-e Ön azzal, hogy közterületen tilos legyen dohányozni?”
Az Országos Választási Bizottság megállapítja, hogy az aláírásgyűjtő ív a törvényben meghatározott formai, valamint 
a népszavazásra feltenni kívánt kérdésre vonatkozó tartalmi követelményeknek eleget tesz, ezért a hitelesítésének 
akadálya nincs.

II.  A határozat a  választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 349.  § (1)  bekezdés c)  pontján, az  Nsztv. 2.  §-án, 
a  régi Ve. 117.  § (1)  bekezdésén, a  jogorvoslatról szóló tájékoztatás a  régi Ve. 130.  §-ának (1)  bekezdésén, 
az  illetékekről szóló tájékoztatás az  1990. évi XCIII. tv. 37.  § (1)  bekezdésén, 39.  § (3)  bekezdés d)  pontján, 42.  § 
(1) bekezdés g) pontján, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

  Dr. Bordás Vilmos s. k.,
  az Országos Választási Bizottság elnöke

Az Országos Választási Bizottság 70/2013. (VII. 5.) OVB határozata
 

Az Országos Választási Bizottság – 2013. július 2-án megtartott ülésén – a  választási eljárásról szóló 1997.  évi 
C.  törvény (a  továbbiakban: régi Ve.) 131/A.  § b)  pontjában foglalt hatáskörében eljárva J. Cs. magánszemély 
(a továbbiakban: beadványozó) által benyújtott országos népi kezdeményezés tárgyában meghozta a következő

határozatot:

Az Országos Választási Bizottság az aláírásgyűjtő ív mintapéldányának hitelesítését megtagadja.
A határozat ellen – a  Magyar Közlönyben való közzétételét követő 15 napon belül – a  Kúriához címzett kifogást 
lehet benyújtani az Országos Választási Bizottságnál (1051 Budapest, Arany J. u. 25.; levélcím: 1357 Budapest, Pf. 2; 
fax: 06-1-7950-143). A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A  jogi szakvizsgával rendelkező személy 
saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. Az  illeték mértéke 
15 000 Ft. A kifogás benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
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Indokolás

I.  A beadványozó 2013. június 16-án aláírásgyűjtő ív mintapéldányát nyújtotta be az Országos Választási Bizottsághoz 
az  országos népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 1998.  évi III.  törvény (a  továbbiakban: Nsztv.) 2.  §-a 
szerinti hitelesítés céljából. Az aláírásgyűjtő íven a következő szerepelt:
„Egyetért-e Ön azzal, hogy az  Országgyűlés úgy alakítsa át a  gyermekneveléshez kapcsolódó támogatások rendszerét, 
hogy mindenki csak annyi gyermeket szüljön vagy nemzzen, ahányat tisztességesen fel tud nevelni és el tud tartani?”
Az Országos Választási Bizottság megállapítja, hogy a  kezdeményezés nem felel meg az  Nsztv. 17.  §-ában 
foglaltaknak, amely szerint a népi kezdeményezésnek pontosan és egyértelműen kell tartalmaznia a megtárgyalásra 
javasolt kérdést. Ahhoz, hogy a  választópolgár a  népi kezdeményezésre feltett kérdést egyértelműen tudja 
támogatni aláírásával az szükséges, hogy a kérdés kizárólag egyféleképpen legyen értelmezhető.
Az Országos Választási Bizottság megítélése szerint a  „szüljön vagy nemzzen” fordulat együttállása miatt 
a  választópolgárok nem dönthetnek akként, hogy közülük csak az  egyiket támogassák aláírásukkal. Mivel 
a választópolgár csak abban az esetben tudja aláírásával támogatni a kérdést, ha mind a szülésre, mind a nemzésre 
vonatkozó kérdés-részt támogatja, így eltérő válasz esetén nem tudja választói akaratát megfelelő módon 
kinyilvánítani.
Nem egyértelmű továbbá a  népi kezdeményezés tárgyát képező kérdés azért sem, mert nem állapítható meg 
pontosan, hogy beadványozó mit ért a „tisztességesen fel tud nevelni” és „el tud tartani” kifejezések alatt, milyen 
feltételeknek kell teljesülnie ahhoz, hogy egy gyermek eltartása, felnevelése tisztességesnek tekinthető legyen, 
a  gyermek megszületésekor járó támogatások esetén hogyan érvényesülne ez, vagy kinek a  feladata lenne 
megítélni a gyermek felnevelésének és eltartásának tisztességes voltát.
Mivel a kezdeményezés nem felel meg az Nsztv. 17. §-ában foglalt követelményeknek, ezért ugyanezen jogszabály 
18.  §-ának b)  pontja értelmében az  Országos Választási Bizottság az  aláírásgyűjtő ív mintapéldány hitelesítésének 
megtagadásáról döntött.

II.  A határozat a  választási eljárásról szóló 2013.  évi XXXVI.  törvény 349.  § (1)  bekezdés c)  pontján, az  Nsztv. 2.  §-án, 
17. §-án, 18. § b) pontján, a  jogorvoslatról szóló tájékoztatás a  régi Ve. 130. § (1) bekezdésén, az  illetékekről szóló 
tájékoztatás az  1990.  évi XCIII.  törvény 37.  § (1)  bekezdésén, 39.  § (3)  bekezdés d)  pontján, 42.  § (1)  bekezdés 
g) pontján, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

  Dr. Bordás Vilmos s. k.,
  az Országos Választási Bizottság elnöke

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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