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II. Törvények

2015. évi VIII. törvény
a területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő egyes törvények módosításáról*

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

1. § (1) A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 33. §-a a következő 
(1b) bekezdéssel egészül ki:
„(1b) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben az egészségkárosodott személy egészségkárosodásának mértékét, 
az  egészségkárosodás felülvizsgálatának szükségességét, valamint a  felülvizsgálat szükségessége esetén annak 
időpontját az eljáró hatóság szakkérdésként megvizsgálja.”

 (2) Az Szt. 45. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A  18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának ápolását, gondozását végző személy részére 
megállapított települési támogatás a  társadalombiztosítási tárgyú jogszabályok alkalmazásában ápolási díjnak 
minősül, ha az  ellátás önkormányzati rendeletben szabályozott havi összege eléri az  ápolási díj központi 
költségvetésről szóló törvényben meghatározott alapösszegének a 80%-át.”

 (3) Az  Szt. 50/A.  § (4)–(7)  bekezdése helyébe a  következő rendelkezések lépnek, és a  § a  következő (7a)  bekezdéssel 
egészül ki:
„(4) A  járási hivatal szakkérdésként megvizsgálja az  igazolásban feltüntetett havi rendszeres gyógyító ellátás iránti 
szükséglet szakmai megalapozottságát és a rendszeres gyógyító ellátások havi költségét.
(5) A  (4)  bekezdés szerinti szakkérdés vizsgálatának normatív közgyógyellátás megállapítását kérelmező személy 
esetében akkor van helye, ha a kérelmező megfelel az előírt jövedelmi feltételeknek.
(6) Ha az  igazolásban feltüntetett gyógyító ellátás iránti szükségletet a  járási hivatal nem tartja megalapozottnak, 
adategyeztetés céljából megkeresi az igazolást kiállító háziorvost.
(7) A rendszeres gyógyító ellátások havi költségének megállapítása során
a) a 49. § (2) bekezdés b) és c) pontja szerinti esetben a közfinanszírozás alapjául elfogadott ár figyelembevételével 
számított térítési díjat kell alapul venni,
b) külön meg kell jelölni az  egyéni gyógyszerkeret alapjául szolgáló gyógyszer térítési díjának – ideértve a  külön 
jogszabály szerint kiemelt, indikációhoz kötött támogatásban részesített gyógyszerért dobozonként fizetendő 
díjat – összegét (a továbbiakban: gyógyszerköltség).
(7a) A  gyógyszerköltség meghatározásánál a  kérelmező krónikus betegségéhez igazodó, egyhavi mennyiségre 
számolva legalacsonyabb költségű, külön jogszabályban meghatározott szakmai szabályok szerint elsőként 
választandó, legalacsonyabb napi terápiás költséggel alkalmazott készítményeket kell alapul venni. 
A  gyógyszerköltség megállapítása során legfeljebb havi 6000 forintig vehetők figyelembe a  nem csak szakorvos 
által, illetve nem csak szakorvosi javaslatra rendelhető gyógyszerek. Ha a  kérelmező havi gyógyszerköltsége 
a 6000 forintot meghaladja, a 6000 forint feletti összeg a csak szakorvos által, illetve csak szakorvosi javaslat alapján 
rendelhető gyógyszerek figyelembevételével állapítható meg.”

 (4) Az Szt. a következő 135. §-sal egészül ki:
„135.  § E  törvénynek a  területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő egyes törvények 
módosításáról szóló 2015.  évi VIII.  törvénnyel megállapított 45.  § (2a)  bekezdését a  2015. február 28-án hatályos 
43/B.  § alapján 2015. március 1-jét megelőző kezdő időponttal megállapított és 2015. március 1-jétől települési 
támogatásként nyújtott méltányossági ápolási díjra is alkalmazni kell.”

 (5) Az Szt.
a) 10. § (8) és (9) bekezdésében a „kincstár” szövegrészek helyébe a „Kormány által kijelölt szerv” szöveg,
b) 36. § (2) bekezdés c) pontjában a „vételét;” szövegrész helyébe a „vételét; vagy” szöveg,

* A törvényt az Országgyűlés a 2015. március 17-i ülésnapján fogadta el.
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c) 43. § a) pontjában az „a rehabilitációs hatóság komplex minősítése” szövegrész helyébe a „komplex minősítés” 
szöveg,

d) 50.  § (2)  bekezdésében az „egészségbiztosítási szerv által” szövegrész helyébe az „50/A.  § (4)  bekezdése 
szerint” szöveg,

e) 50/B.  § (1)  bekezdésében az „állásfoglalás alapján lehet megállapítani” szövegrész helyébe az „állásfoglalás 
alapján is meg lehet állapítani” szöveg

lép.
 (6) Hatályát veszti az Szt.

a) 33. § (7) bekezdése,
b) 36. § (2) bekezdés d) pontja,
c) 37/B. § (1a) bekezdése,
d) 50/A. § (10) bekezdésében a „nyolc napon belül” szövegrész,
e) 50/A.  § (10)  bekezdés c)  pontjában az  „– a  (6)  bekezdés szerinti szakhatósági állásfoglalás alapján –” 

szövegrész,
f ) 132. § (4) bekezdés a) pontja.

2. A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény módosítása

2. § (1) A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII.  törvény (a továbbiakban: Mvt.) 84. § (1) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép:
„(1) A munkavédelmi hatóság jogosult
a) a  munkahelyek tekintetében a  munkáltatót határozatban kötelezni, hogy írásban nyújtson tájékoztatást 
a megjelölt munkavédelmi követelmények teljesítéséről;
b) valamennyi munkahelyen – külön engedély nélkül, az  ellenőrzést végző kormánytisztviselő ellenőrzési 
jogosultságát az  erre jogosító igazolványával (amely a  sorszámot, az  eljáró kormánytisztviselő nevét és 
a munkavédelmi hatóság megnevezését tartalmazza) igazolva – ellenőrzést tartani;
c) a  munkabaleseteket – kivéve a  közúti közlekedéssel kapcsolatosakat – és a  fokozott expozíciós eseteket – 
a munkáltató ez irányú felelősségét nem érintve – kivizsgálni;
d) a  munkáltatót felhívni az  egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek 
teljesítésére;
e) a munkáltatót a feltárt hiányosságok meghatározott határidőn belül történő megszüntetésére kötelezni;
f ) az  egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzésre vonatkozó előírások súlyos megszegésével 
foglalkoztatott munkavállalót a kifogásolt munkavégzéstől eltiltani;
g) a  munkavállaló egészségét, testi épségét közvetlenül fenyegető veszély esetén, határértéket meghaladó 
expozícióban, rákkeltő, mutagén, teratogén hatású veszély előfordulásakor – annak elhárításáig –, vagy 
nem megfelelő védelmet nyújtó védőeszköz használatakor a  veszélyes tevékenység, illetve üzem, üzemrész 
működésének, munkaeszköz, egyéni védőeszköz, veszélyes anyag vagy keverék használatának felfüggesztését 
elrendelni;
h) elrendelni a 23. § (2) bekezdése szerinti ellenőrzést;
i) a balesetet munkabalesetnek minősíteni, továbbá a munkabaleset bejelentését vagy kivizsgálását elrendelni, ha 
a bejelentést vagy a kivizsgálást elmulasztották, nem a jogszabályban foglaltaknak megfelelően végezték, vagy ha 
a munkáltató a balesetet jogszabályba ütköző módon nem tekinti munkabalesetnek;
j) a  munkaeszköz és egyéni védőeszköz működését, használatát felfüggeszteni, ha az  nem rendelkezik a  18.  §  
(3)−(4) bekezdésében meghatározott okirattal;
k) a  munkáltatót arra kötelezni, hogy az  éjszakai munkavégzés keretében foglalkoztatott munkavállalói átlagos 
statisztikai létszámát, munkarendjét, az éjszakai munkavégzés körülményeire vonatkozó – a határozatban megjelölt 
egyéb – információkat, valamint a közölt adatokban, tényekben bekövetkező változást időszakonként bejelentse;
l) a munkahelyen tartózkodó személytől az ellenőrzéshez szükséges felvilágosítást kérni, valamint az ilyen személyt 
személyi azonossága igazolására felhívni;
m) az ellenőrzés lefolytatásának akadályozása esetén a rendőrség igénybevételére;
n) munkahigiénés vizsgálatok elvégeztetését elrendelni.”

 (2) Az Mvt. 84. § (2), (3) és (4) bekezdésében az „A felügyelő” szövegrész helyébe az „A munkavédelmi hatóság” szöveg 
lép.



2886 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2015. évi 37. szám 

3. A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény módosítása

3. § (1) A  környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995.  évi LIII.  törvény (a  továbbiakban: Kvt.) 
„A környezethasználat feltételei és hatósági engedélyezése” alcíme a következő 66/A. §-sal egészül ki:
„66/A.  § (1) A  környezethasználattal járó tevékenység engedélyezésére irányuló hatósági eljárásban 
a  környezetvédelmi szempontok érvényesülését szakhatósági közreműködés keretében vagy szakkérdésként kell 
vizsgálni.
(2) A  hatóság a  tervezett tevékenység elvégzéséhez nem járulhat hozzá, ha az  környezeti elemet veszélyeztetne 
vagy károsítana.”

 (2) A Kvt. 92. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az  (1)  bekezdésben foglalt rendelkezést nem kell alkalmazni, ha a  környezetvédelmi, természetvédelmi és 
tájvédelmi szakkérdést a  környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság más hatóság eljárásában – jogszabály 
alapján – szakértőként vizsgálja.”

 (3) A Kvt. 96/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„96/A.  § (1) A  közigazgatási hatósági eljárás során felmerülő mintavételi, laboratóriumi és az  egyéb műszeres 
vizsgálatok költségei, továbbá az eljárás során a tényállás tisztázása kapcsán felmerült személyi és dologi költségek 
egyéb eljárási költségnek minősülnek.
(2) A  nem környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárásban a  környezetvédelmi és természetvédelmi 
szakkérdés vizsgálatával kapcsolatban felmerülő költségek egyéb eljárási költségnek minősülnek.”

 (4) A Kvt. 110. § (7) bekezdése a következő 21a. ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg)
„21a. a  hatósági eljárás során felmerülő, a  környezetvédelmi és természetvédelmi szakkérdés vizsgálatával 
kapcsolatos egyéb eljárási költségeket;”

 (5) A Kvt. 110. § (7) bekezdése a következő 36. ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg)
„36. a szakértőként eljáró környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság szakértői díját.”

 (6) A Kvt. 110/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„110/A. § Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben
a) jelölje ki
aa) a környezetvédelmi hatóságot,
ab) a vízvédelmi hatóságot,
ac) a környezetvédelmi igazgatási szervet,
ad) a vízvédelmi igazgatási szervet,
ae) a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárásban szakértőként kirendelhető szerveket, továbbá
b) határozza meg
ba) a környezetvédelmi és vízvédelmi eljárások során vizsgálandó,
bb) a hatósági eljárásokban vizsgálandó környezetvédelmi és vízvédelmi
szakkérdéseket.”

4. A személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 
1996. évi XX. törvény módosítása

4. §  A személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az  azonosító kódok használatáról szóló 1996.  évi 
XX. törvény
a) 23.  § a)  pontjában az „azok kifizetésével, illetve ellenőrzésével kapcsolatban” szövegrész helyébe az „azok 

kifizetésével, ellenőrzésével, valamint a  kifizetett ellátások visszafizetésével, megtérítésével kapcsolatban” 
szöveg,

b) 32.  § q)  pontjában a „kincstár” szövegrész helyébe a „kincstár, fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint 
lakásgazdálkodásért és lakáspolitikáért felelős miniszter” szöveg

lép.
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5. A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény módosítása

5. § (1) A  területfejlesztésről és a  területrendezésről szóló 1996.  évi XXI.  törvény (a  továbbiakban: Tftv.) 19.  §-a helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„19.  § (1) A  területrendezésért felelős miniszter feladatkörébe tartozó egyes területrendezési hatósági eljárással 
összefüggő hatósági feladatokat az állami főépítészi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal látja el.
(2) Az állami főépítészi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal
a) véleményezi illetékességi területén a  területrendezési terveket, és indokolt esetben javaslatot tehet e  tervek 
módosítására,
b) véleményezi az országos, valamint az illetékességi területét érintő regionális fejlesztési programokat és azoknak 
a területrendezési tervekkel való összhangját,
c) nyilatkozik a  megyei területrendezési tervnek az  országos és a  kiemelt térségi tervekkel, továbbá 
a  településrendezési eszközöknek az  országos, a  kiemelt térségi és a  megyei területrendezési tervekkel való 
összhangjáról.”

 (2) A Tftv. 23/D. § (1), (2), (3), (3a), (6), (7), (9) és (10) bekezdésében az „állami főépítész” szövegrész helyébe az „állami 
főépítészi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal” szöveg lép.

6. A munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény módosítása

6. § (1) A  munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996.  évi LXXV.  törvény (a  továbbiakban: Met.) 2.  § (1)  bekezdése helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„(1) A munkaügyi ellenőrzést – az e törvényben foglalt kivételekkel – a munkaügyi hatóság látja el.”

 (2) A Met. 2/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  munkaügyi hatóság ellenőrzési tevékenységét az  e  törvény szerinti szempontok alapján 
a  foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter (a  továbbiakban: miniszter) által megállapított és a  miniszter által 
vezetett minisztérium hivatalos lapjában évenként, az ellenőrzési időszakot megelőző 45 napig közzétett ellenőrzési 
irányelv alapján végzi.”

 (3) A Met. 4. §-a és 4/A. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„4.  § (1) A  munkaügyi hatóság a  foglalkoztató valamennyi munkahelyén külön engedély és előzetes bejelentési 
kötelezettség nélkül ellenőrzést tarthat.
(2) Az ellenőrzés során a munkaügyi hatóság jogosult
a) a munkahelyen tartózkodó személyek személyazonosságának igazoltatással történő megállapítására,
b) a Társadalombiztosítási Azonosító Jel (a továbbiakban: TAJ) használatára.
4/A.  § A  munkaügyi hatóság kormánytisztviselője hatósági ellenőrzést erre jogosító igazolvány birtokában 
végezhet. Az igazolvány tartalmazza a munkaügyi hatóság kormánytisztviselőjének nevét, az igazolvány sorszámát 
és az eljárásra illetékes munkaügyi hatóság megnevezését.”

 (4) A Met. 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  munkaügyi hatóság az  ellenőrzés során tapasztalt szabálytalanságok miatt eljárása során a  következő 
intézkedésekkel élhet:
a) megtiltja a további foglalkoztatást, ha az alkalmazás vagy a  foglalkoztatás a 3. § (1) bekezdés a) pontjának első 
és második fordulata, továbbá b), e), f ), i), k) és s) pontja esetében a jogszabálysértés súlyossága miatt nem tartható 
fenn és a  sérelem rövid időn belül nem orvosolható; ha a  további foglalkoztatás megtiltására azért került sor, 
mert a  foglalkoztató megsértette a  foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítéséhez szükséges jognyilatkozatok 
alakszerűségére vagy a  jogviszony bejelentésére vonatkozó rendelkezéseket, a  munkaügyi hatóság az  eltiltás 
időtartamára kötelezi a munkáltatót az Mt. 146. § (1) bekezdése szerinti díjazásnak a munkavállaló részére történő 
megfizetésére,
b) kötelezi a foglalkoztatót a szabálytalanság meghatározott időn belül történő megszüntetésére,
c) kötelezi a  foglalkoztatót a  központi költségvetésbe történő befizetésre a  harmadik országbeli állampolgár 
magyarországi foglalkoztatásának engedélyezésére vonatkozó szabályok megsértése miatt a  7/A.  §-ban foglaltak 
szerint,
d) munkaügyi bírságot szab ki a 6/A. §-ban és a 7. §-ban foglaltak szerint,
e) az  1.  § (5)  bekezdése alapján eljárva megállapítja a  foglalkoztatásra irányuló jogviszonynak a  munkába lépés 
napjától történő fennállását és kötelezi a  foglalkoztatót a  foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra vonatkozó 
szabályok betartására,
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f ) eltiltja a  foglalkoztatót tevékenysége folytatásától, ha foglalkoztatásra vonatkozó jogszabályban előírt 
engedéllyel, nyilvántartásba vétellel nem rendelkezik,
g) a  3.  § (1)  bekezdés a)  pontjában foglalt, a  munkavállalói jogalanyisággal kapcsolatos életkori feltételekre 
vonatkozó jogsértés megállapítása esetén a  gyermek veszélyeztetettsége miatt jelzéssel él a  gyermekjóléti 
szolgálatnál, vagy
h) a  további jogsértés megelőzésének érdekében – a  b)  pont alkalmazhatóságának hiányában – megállapítja 
a munkáltató jogsértését.”

 (5) A Met. 6. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  munkaügyi hatóság a  foglalkoztató és a  részére munkát végző személy közötti jogviszony tartalmát érintő 
intézkedést nem hozhat, amennyiben az  ellenőrzést megelőzően a  felek között az  ellenőrzés tárgyát érintően 
munkaügyi vita indult.”

 (6) A Met. 6/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Munkaügyi bírság kiszabása nem mellőzhető, ha a foglalkoztató
a) a munkavállalói jogalanyisággal kapcsolatos életkori feltételekre (ideértve a gyermekmunka tilalmát is) vonatkozó 
rendelkezéseket megsértette,
b) a  foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítésével összefüggésben nem tett eleget az  adózás rendjéről szóló 
2003.  évi XCII.  törvény 16.  § (4)  bekezdés a)  pontjában, illetve az  egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010.  évi 
LXXV. törvény 11. §-ában foglalt bejelentési kötelezettségének,
c) a  jogszabályban vagy kollektív szerződésben megállapított munkabér összegére és a  kifizetés határidejére 
vonatkozó rendelkezéseket megsértette, ide nem értve a felszámolási eljárás alatt álló foglalkoztatót, vagy
d) hatósági nyilvántartásba vétel hiányában folytat munkaerő-kölcsönzésre irányuló tevékenységet.”

 (7) A Met. 7. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) A  6.  § (1)  bekezdés b), e), f ) és h)  pontjában meghatározott jogkövetkezmény, valamint munkaügyi bírság 
egyidejű alkalmazása esetén egy határozatot kell hozni.”

 (8) A Met. 8/A. § (4) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az e  törvény alapján lefolytatott eljárásokban a  közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvény 
jogorvoslati eljárásait a következő eltérésekkel kell alkalmazni:)
„b) a  bíróság a  7.  § (8)  bekezdése alapján hozott határozat valamely rendelkezésének hatályon kívül helyezése 
esetén a munkaügyi bírság összegét a hatályon kívül helyezett rendelkezésre tekintettel megváltoztathatja.”

 (9) A Met. 9. §-a a következő (5b) bekezdéssel egészül ki:
„(5b) Felhatalmazást kap a  Kormány, hogy rendeletben jelölje ki a  munkaügyi hatósági jogkör gyakorlóját 
a  honvédségi szervezeteknél, a  honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium vagyonkezelésében 
lévő területen honvédelmi érdeket is szolgáló telepített munkahelynél és ideiglenes építési munkahelynél, a Katonai 
Nemzetbiztonsági Szolgálatnál, valamint azon gazdasági társaságoknál, amelyeknél a  tulajdonosi jog gyakorlója 
a honvédelemért felelős miniszter (a továbbiakban együtt: honvédelmi foglalkoztatók).”

 (10) A Met. 9. § (6) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap)
„a) a  honvédelemért felelős miniszter, hogy rendeletben állapítsa meg a  honvédelmi foglalkoztatók tekintetében 
a munkaügyi ellenőrzés eljárási, valamint a 3. § és a 6. § alkalmazásának eltérő szabályait,”

 (11) A Met.
a) 1. § (5) bekezdésében, 6. § (2) bekezdésében az „A felügyelő” szövegrész helyébe az „A munkaügyi hatóság” 

szöveg,
b) 2/A.  § (2)  bekezdésében az  „A munkaügyi hatóság vezetője ellenőrzési irányelve” szövegrész helyébe 

az „Az ellenőrzési irányelv” szöveg,
c) 6/A. § (2) bekezdés a) pontjában a „munkaügyi ellenőrzés” szövegrész helyébe a „hatósági ellenőrzés” szöveg
lép.

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

7. § (1) Az  egészségügyi és a  hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997.  évi 
XLVII. törvény (a továbbiakban: Eüak.) 22/E. §-át megelőző alcím-címének helyébe a következő cím lép:
„Az orvosszakértői, rehabilitációs, illetve szociális szakértői szerv, a rehabilitációs hatóság, valamint 
egyes szociális ellátások megállapítása céljából eljáró szerv adatkezelése”
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 (2) Az Eüak.
a) 4.  § (2)  bekezdés g)  pontjában az  „illetve az  ártámogatás elszámolása,” szövegrész helyébe az  „illetve 

az ártámogatás elszámolása, valamint a társadalombiztosítási ellátások megállapítása, kifizetése és a kifizetett 
ellátások visszafizetése, megtérítése érdekében,” szöveg,

b) 22/E. § (1) bekezdés első mondatában a „rehabilitációs hatóság” szövegrész helyébe a „rehabilitációs hatóság, 
a szociális feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatal (a továbbiakban: járási hivatal)” szöveg,

c) 22/E.  § (1)  bekezdés második mondatában, 22/E.  § (3)  bekezdésében, 22/E.  § (4)  bekezdésében 
a „rehabilitációs hatóság” szövegrészek helyébe a „rehabilitációs hatóság, a járási hivatal” szöveg,

d) 22/E.  § (2)  bekezdésében a  „rehabilitációs hatóságnak a  szakértői tevékenység elvégzésével megbízott 
dolgozója” szövegrész helyébe a  „rehabilitációs hatóságnak, járási hivatalnak a  szakértői tevékenység 
elvégzésével, a szakkérdés elbírálásával megbízott dolgozója” szöveg

lép.

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

8. § (1) Az  épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997.  évi LXXVIII.  törvény (a  továbbiakban: Étv.) 62.  § 
(3) bekezdés 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap a  miniszter arra, hogy – az  adópolitikáért felelős miniszterrel egyetértésben – rendelettel állapítsa 
meg)
„3. az  építésügyi hatóságot szakkérdés vizsgálatáért megillető eljárási költségek körét, mértékét, annak 
beszedésével, kezelésével, nyilvántartásával kapcsolatos részletes szabályokat.”

 (2) Az  Étv. 59.  § (2)  bekezdés c)  pontjában az  „az állami főépítész” szövegrész helyébe az  „a fővárosi és megyei 
kormányhivatal, a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala” szöveg lép.

9. A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások 
fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény módosítása

9. §  A társadalombiztosítás ellátásaira és a  magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e  szolgáltatások fedezetéről szóló 
1997. évi LXXX. törvény
a) 44/A. § (1) bekezdésében a „kincstár” szövegrészek helyébe a „családtámogatási igazgatási eljárásban, illetve 

a fogyatékossági támogatás ügyében másodfokon eljáró hatóság” szöveg,
b) 44/A.  § (5)  bekezdésében a  „szakhatósági állásfoglalásával” szövegrész helyébe a  „szakhatósági 

állásfoglalásával, hatósági bizonyítványával, határozatával” szöveg
lép.

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

10. § (1) A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény (a továbbiakban: Ebtv.) 20. § (7)−(7b) bekezdése 
helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(7) Az  országos várólista-nyilvántartást vezető szerv kezdeményezésére az  egészségügyi államigazgatási szerv 
köteles megvizsgálni, hogy az  egészségügyi szolgáltató megfelel-e a  működési engedély kiadásának feltételéül 
külön jogszabályban meghatározott szakmai minimumfeltételeknek, amennyiben a  várólista hossza szakember, 
gép, műszer, orvostechnikai eszköz hiánya miatt aránytalanul eltér az országos átlagtól.
(7a) Az  egészségügyi államigazgatási szerv a  (7)  bekezdés szerinti vizsgálat eredményéről 15 napon belül 
tájékoztatja az országos várólista-nyilvántartást vezető szervet.
(7b) Amennyiben a várólisták hossza egyes ellátások esetében aránytalanul eltér egymástól, az országos várólista-
nyilvántartást vezető szerv kezdeményezheti az  egészségügyi államigazgatási szervnél az  érintett egészségügyi 
szolgáltató kapacitásainak és ellátási területének a külön törvény szerinti módosítását.”

 (2) Az Ebtv. 47. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  táppénz folyósítását meg kell szüntetni, ha a  jogosult az elrendelt orvosi vizsgálaton elfogadható ok nélkül 
nem jelent meg, vagy a  keresőképesség elbírálásának ellenőrzése során a  szakértő, illetve a  felülvéleményező 
főorvos általi vizsgálatához nem járult hozzá. A  szakértő, illetve a  felülvéleményező főorvos – a  kezelő orvos 
jelenlétében – a  keresőképességet a  jogosult tartózkodási helyén is ellenőrizheti. A  táppénz folyósítását akkor is 
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meg kell szüntetni, ha a táppénzre jogosult a keresőképességét elbíráló orvos utasításait nyilvánvalóan nem tartja 
be, illetve a gyógyulását tudatosan késlelteti.”

 (3) Az Ebtv. 65. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  baleseti táppénz iránti kérelem benyújtására, elbírálására és folyósítására a  táppénzre vonatkozó 
rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni.”

 (4) Az Ebtv. 70. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A 68/B. §-on alapuló határozatot az egészségbiztosító hozza.”

 (5) Az Ebtv.
a) 70. § (4) bekezdésében a „67. §-on alapuló” szövegrész helyébe a „67. és 68. §-on alapuló” szöveg,
b) 79.  § (1)  bekezdésében az „a társadalombiztosítási feladatot ellátó szervek hatáskörébe utalt más ellátások 

megállapítása, folyósítása és ellenőrzése céljából” szövegrész helyébe az „a társadalombiztosítási feladatot 
ellátó szervek hatáskörébe utalt más ellátások megállapítása, folyósítása és ellenőrzése, valamint a kifizetett 
ellátások visszafizetése, megtérítése céljából” szöveg,

c) 79/A.  § (3)  bekezdésében az  „a Magyar Államkincstár” szövegrész helyébe az  „az egységes szociális 
nyilvántartással kapcsolatos adatfeldolgozási feladatokat ellátó szerv, szervezet” szöveg

lép.
 (6) Hatályát veszti az Ebtv.

a) 20. § (7c) bekezdése,
b) 45. § (3a) bekezdése,
c) 47. § (4) bekezdése,
d) 83. § (2a) bekezdés b) pontja.

11. A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény módosítása

11. § (1) A  kulturális örökség védelméről szóló 2001.  évi LXIV.  törvény (a  továbbiakban: Kötv.) a  következő 62/A.  §-sal 
egészül ki:
„62/A. § (1) A kulturális örökségvédelmet érintő hatósági eljárásban az örökségvédelmi szempontok érvényesülését 
szakhatósági eljárás keretében vagy szakkérdésként kell vizsgálni.
(2) A  hatóság a  tervezett tevékenység vagy beavatkozás elvégzéséhez nem járulhat hozzá, ha a  tervezett 
beavatkozás a védett kulturális örökségi elemet veszélyezteti.”

 (2) A Kötv. 93. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben:)
„b) jelölje ki az  e  törvényben meghatározott feladatok tekintetében hatáskörrel rendelkező hatóságokat és 
feladatkörrel rendelkező egyéb szerveket, és állapítsa meg az  azok eljárására és szolgáltatásaira vonatkozó 
szabályokat, beleértve a  hatóságok eljárásaiban vizsgálandó kulturális örökségvédelmi szempontokat és 
szakkérdéseket, a  szakkérdések vizsgálatára a  kormányhivatalhoz örökségvédelmi érdekből történő kirendelés 
szabályait, valamint az eljárások alóli mentesség feltételeit;”

12. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 
módosítása

12. § (1) A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: 
Ket.) 31. § (1) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A hatóság az eljárást megszünteti, ha)
„h) a hatósági eljárásért illetéket vagy igazgatási szolgáltatási díjat (a továbbiakban: díj) kell fizetni, vagy a hatóság 
az ügyfelet eljárási költség előlegezésére kötelezi, és az ügyfél a fizetési kötelezettségének a hatóság erre irányuló 
felhívása ellenére az erre tűzött határidő alatt nem tesz eleget és költségmentességben sem részesül,”

 (2) A Ket. 33. § (3) bekezdés i) pontja a következő rendelkezéssel egészül ki:
(Ha jogszabály ezt nem zárja ki, az ügyintézési határidőbe nem számít be:)
„i) a kérelmező ügyfelet az eljárási költség előlegezésére kötelező döntés közlésére irányuló intézkedéstől az annak 
teljesítéséig terjedő idő,”
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 (3) A Ket. 153. §-a a következő 14a. ponttal egészül ki:
(Eljárási költségek:)
„14a. a  tényállás tisztázásához szükséges, az  eljáró hatóság által végzett műszeres (laboratóriumi vagy más 
speciális eszköz használatát igénylő) vizsgálat azon költsége, amelyet az eljárásért fizetendő illeték vagy igazgatási 
szolgáltatási díj nem tartalmaz,”

13. A Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéről szóló 2005. évi LXIV. törvény módosítása

13. §  A Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéről szóló 2005.  évi LXIV.  törvény 5.  § (3)  bekezdésében és 
7. § (3) bekezdésében az „állami főépítésznek” szövegrész helyébe az „állami főépítészi hatáskörében eljáró fővárosi 
és megyei kormányhivatalnak” szöveg lép.

14. A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról 
és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény módosítása

14. § (1) A  nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és 
egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Ngtv.) 1. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A  kisajátításról szóló törvény hatálya alá tartozó kisajátítási eljárás nem nyilvánítható kiemelt jelentőségű 
üggyé.”

 (2) Az Ngtv. a következő alcímmel és 1/A. §-sal egészül ki:
„A kiemelt jelentőségű ügyben eljáró hatóságok és szakhatóságok
1/A. § (1) Kiemelt jelentőségű ügyben első fokon
a) a  Kormány által rendeletben kijelölt hatóság, ennek hiányában az  a  hatóság jár el, amely az  adott ügyfajtára 
vonatkozó jogszabály szerint elsőfokú hatóságként jár el,
b) szakhatóságként a  Kormány által rendeletben kijelölt hatóság, ennek hiányában az  a  hatóság jár el, amely 
az adott ügyfajtára vonatkozó jogszabály szerint elsőfokú szakhatóságként jár el.
(2) Kiemelt jelentőségű ügyben a fellebbezés elbírálására jogosult
a) a Kormány által rendeletben kijelölt hatóság, ennek hiányában az a hatóság, amely az adott ügyfajtára vonatkozó 
jogszabály szerint másodfokú hatóságként jár el,
b) szakhatóságként a  Kormány által rendeletben kijelölt hatóság, ennek hiányában az  a  hatóság, amely az  adott 
ügyfajtára vonatkozó jogszabály szerint másodfokú szakhatóságként jár el.
(3) Ha a  kiemelt jelentőségű ügyben a  közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 
szóló törvény vagy az  ügyfajtára vonatkozó különös hatósági eljárási szabályokat megállapító törvény kizárja 
a  fellebbezést vagy másodfokú szakhatóság közreműködését, akkor a  kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánító 
kormányrendeletben nem kell a  fellebbezés elbírálására jogosult hatóságot vagy másodfokú szakhatóságot 
kijelölni.”

 (3) Az Ngtv. 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2.  § (1) A  kiemelt jelentőségű ügyben eljáró hatóság az  általa meghozott döntéseket – az  eljárás során 
a személyesen az ügyfélnek szóló végzések kivételével – hirdetményi úton közli.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hirdetményi úton történő közlés esetén, ha a döntés az ügyfél számára kötelezettséget 
állapít meg, vagy alapvető jogát vonja el vagy korlátozza, a kiemelt jelentőségű ügyben a hatóság az ismert ügyfelet 
a  döntés szövegéről – a  hirdetmény kifüggesztésével egyidejűleg – az  ügyfél tekintetében az  adott ügyfajtára 
vonatkozó külön jogszabály szerint alkalmazható egyéb kapcsolattartási forma használatával is tájékoztatja. A közlés 
jogkövetkezményei ilyen esetben is a  hirdetményi úton történő közléshez kapcsolódóan állnak be. A  döntés 
közlésének napja – a  kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánító kormányrendelet eltérő rendelkezése hiányában – 
a hirdetmény kifüggesztését követő 5. nap.”

 (4) Az Ngtv.
a) 3. § (1) bekezdésében a „két hónap” szövegrész helyébe a „negyvenkét nap” szöveg,
b) 3. § (6) bekezdésében a „határidőt” szövegrész helyébe a „határidőt egy alkalommal,” szöveg,
c) 5. § (1) bekezdésében az „ügy engedélyezési eljárásában” szövegrész helyébe az „ügyben” szöveg,
d) 6/A. §-ában a „harminc” szövegrész helyébe a „huszonegy” szöveg
lép.

 (5) Hatályát veszti az Ngtv. 1. § (1) bekezdésében az „engedélyezési” szövegrész.
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15. A kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény módosítása

15. § (1) A kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény (a továbbiakban: Ktv.) 10. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő 
rendelkezés lép:
(Nem jár kártalanítás)
„b) az olyan épületért,
ba) amelynél az építést, a használatbevételt vagy fennmaradást engedélyező jogerős határozat a későbbi lebontás 
esetére a kártalanítást kizárta,
bb) amelynek a lebontását az építésügyi vagy az építésfelügyeleti hatóság jogerős döntéssel elrendelte.”

 (2) A  Ktv. 4.  § (1)  bekezdés c)  pontjában, d)  pont dc)  alpontjában és m)  pont mb)  alpontjában az „állami főépítész” 
szövegrész helyébe az „állami főépítészi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal” szöveg lép.

16. A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény módosítása

16. § (1) A  termőföld védelméről szóló 2007.  évi CXXIX.  törvény (a  továbbiakban: Tfvt.) 2.  §-a a  következő 5a.  ponttal 
egészül ki:
(E törvény alkalmazásában)
„5a. földvédelmi szakkérdés vizsgálata: a  termőföld mennyiségi védelmére vonatkozó jogszabályi előírásoknak való 
megfelelés vizsgálata bármely hatósági eljárásban;”

 (2) A Tfvt. 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Ha az  ingatlanügyi hatóság földvédelmi szakkérdést vizsgál vagy más hatóságok engedélyezési eljárásaiban 
földvédelmi szakhatóságként működik közre, a  termőföld védelmének érvényesítése érdekében érvényre kell 
juttatni, hogy az engedélyezési eljárás alá eső tevékenység végzése, létesítmény elhelyezése, jogosultság gyakorlása 
lehetőség szerint a  gyengébb minőségű termőföldeken, a  lehető legkisebb mértékű termőföld igénybevételével 
történjen.”

 (3) A Tfvt. „Földvédelmi eljárás” alcíme a következő 8/A. §-sal egészül ki:
„8/A. § Földvédelmi szakkérdés vizsgálata során a 8. § (1)−(3) bekezdésében foglaltakat alkalmazni kell.”

 (4) A Tfvt. 14. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Az eredeti állapot helyreállítását – a (4) bekezdés szerinti bejelentést követő 15 napon belül – az  ingatlanügyi 
hatóság helyszíni ellenőrzéssel állapítja meg.”

 (5) A Tfvt. 14/A. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Az ingatlanügyi hatóság a bejelentésben foglaltakat megvizsgálja. Ha a vizsgálat eredményeként megállapítja, 
hogy a  bejelentés megfelel az  (1)−(5)  bekezdésben foglaltaknak, a  bejelentés elfogadásáról értesíti a  bejelentőt. 
Ha a vizsgálat eredményeként azt állapítja meg, hogy más célú hasznosítás engedélyköteles lett volna, megindítja 
az engedély nélküli más célú hasznosítás esetére irányadó eljárást.”

 (6) A Tfvt. 15/B. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Ha a végleges más célú hasznosítással érintett területet a  jogosult a cél-kitermelőhely megszüntetése esetére 
irányadó szabályok alapján kiadott jogerős határozat előírásainak megfelelően úgy állítja helyre, hogy ennek 
eredményeként a végleges más célú hasznosítással érintett terület egésze vagy annak egy része e törvény szerinti 
újrahasznosítása valósul meg, a jogosult köteles az újrahasznosítást az ingatlanügyi hatóságnak bejelenteni.”

 (7) A Tfvt. 18. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„18.  § Az  első fokon kérelemre, illetve bejelentésre induló földvédelmi eljárásért – ideértve az  ingatlanügyi 
hatóságnak a  külön jogszabály szerinti, a  termőföld mennyiségi védelmének érvényre juttatásával kapcsolatos 
szakhatósági közreműködését is –, a  földvédelmi eljárásban igénybe vehető valamennyi jogorvoslati eljárásért 
e törvény végrehajtásáról szóló rendeletben meghatározott összegű igazgatási szolgáltatási díjat (a továbbiakban: 
díj) kell fizetni.”

 (8) A Tfvt. 66. § (3) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a földügyért felelős miniszter, hogy)
„d) a földvédelmi eljárás díjának mértékét, a befizetésére, kezelésére, nyilvántartására és felhasználására vonatkozó 
szabályokat az adópolitikáért felelős miniszterrel, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal irányítására kijelölt 
miniszterrel egyetértésben”
(kiadott rendeletben határozza meg.)
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 (9) A Tfvt.
a) 7.  § (2) és (3)  bekezdésében a „földvédelmi eljárás során” szövegrész helyébe a „földvédelmi eljárás, illetve 

a földvédelmi szakkérdés vizsgálata során” szöveg,
b) 8.  § (2)  bekezdésében az  „A szakhatósági állásfoglalás kialakítása során” szövegrész helyébe 

az „A szakhatósági állásfoglalás kialakítása, illetve a földvédelmi szakkérdés vizsgálata során” szöveg,
c) 14/C. § (1) bekezdésében a „termőföldön – a katasztrófavédelmi szervnek, a környezetvédelmi hatóságnak, 

illetve a  vízügyi hatóságnak az  élet, illetve anyagi javak mentésére, valamint a  védekezésre irányuló 
intézkedéseinek befejezésétől” szövegrész helyébe a „termőföldön – az élet, illetve anyagi javak mentésére, 
valamint a védekezésre irányuló intézkedések befejezésétől” szöveg

lép.
 (10) Hatályát veszti a Tfvt.

a) 6. § (8) bekezdésében az „a talajvédelmi hatósággal közös” szövegrész,
b) 6/A. § (2) bekezdésében az „a talajvédelmi hatósággal közös” szövegrész,
c) 14/A. § (8) bekezdés záró szövegrészében az „a talajvédelmi hatósággal közös” szövegrész,
d) 17. § (3) bekezdésében az „a talajvédelmi hatóság bevonásával” szövegrész,
e) 18−20. §-a és a 18. §-t megelőző, az „A földvédelmi és az újrahasznosítási eljárás igazgatási szolgáltatási díja” 

alcím címe,
f ) 66. § (3) bekezdés b) pontjában az „a földvédelmi hatósági eljárás és” szövegrész.

17. A bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar 
állampolgárokkal szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a bűnügyi és rendészeti 
biometrikus adatok nyilvántartásáról szóló 2009. évi XLVII. törvény módosítása

17. §  A bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az  Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar állampolgárokkal 
szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a  bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásáról 
szóló 2009.  évi XLVII.  törvény 33/A.  § (2) és (4)  bekezdésében az  „az anyakönyvi ügyekért felelős miniszter” 
szövegrész helyébe az „a központi anyakönyvi szerv” szöveg lép.

18. Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény módosítása

18. § (1) Az  anyakönyvi eljárásról szóló 2010.  évi I.  törvény (a  továbbiakban: Atv.) „Szakmai irányítás és felügyelet” alcíme 
a következő 13/A. §-sal egészül ki:
„13/A. § A hazai anyakönyvezési eljárásban fellebbezésnek helye nincs.”

 (2) Az Atv. a következő 101. §-sal egészül ki:
„101.  § E  törvénynek a  területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő egyes törvények 
módosításáról szóló 2015. évi VIII. törvénnyel módosított rendelkezéseit a területi államigazgatási szervezetrendszer 
átalakításával összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2015.  évi VIII.  törvény hatálybalépése előtt indult, 
folyamatban lévő hazai anyakönyvezési ügyekben is alkalmazni kell.”

19. Az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló  
2011. évi CLVI. törvény módosítása

19. §  Az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvény
a) 462/D. § (5) bekezdésében a „kincstár” szövegrészek helyébe a „családtámogatási feladatokat ellátó fővárosi 

és megyei kormányhivatal” szöveg,
b) 462/D. § (6) bekezdésében a „kincstár” szövegrész helyébe a „családtámogatási feladatokat ellátó fővárosi és 

megyei kormányhivatal” szöveg
lép.
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20. A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 
2011. évi CXCI. törvény módosítása

20. § (1) A  megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011.  évi 
CXCI. törvény (a továbbiakban: Mmtv.) 14. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az állami adóhatóság az ellátás megállapítása céljából a rehabilitációs hatóság megkeresésére a megkereséstől 
számított 15 napon belül közli
a) a 2009. december 31-ét követő időszakra vonatkozóan a biztosításban töltött napok számát,
b) a  2010. december 31-ét követő időszakra vonatkozóan – a  havi átlagjövedelem meghatározása érdekében  – 
az  adózás rendjéről szóló törvény 31.  § (2)  bekezdésében meghatározott bevallásban bevallott pénzbeli 
egészségbiztosítási járulék alapot képező havi jövedelmi adatokat.”

 (2) Az Mmtv. 15. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Ha a  rehabilitációs hatóság az  (1) és (2)  bekezdésben foglaltakról komplex minősítést végzett, a  szakhatósági 
állásfoglalás, hatósági bizonyítvány, komplex minősítés időbeli hatálya alatt a  megváltozott munkaképességű 
személyek ellátásaival kapcsolatos eljárásban nem kell ismételt komplex minősítést végezni.”

 (3) Az Mmtv.
a) 21.  § (3)  bekezdésében a „kincstár” szövegrész helyébe a „családtámogatási ellátásokat megállapító szerv” 

szöveg,
b) 22.  § b)  pontjában a „szakhatósági állásfoglalás” szövegrész helyébe a „szakhatósági állásfoglalás, hatósági 

bizonyítvány, minősítés” szöveg,
c) 28.  § (1)  bekezdés b)  pontjában a „komplex minősítésre” szövegrész helyébe a „rehabilitációs hatóság által 

végzett komplex minősítésre, rehabilitációs és orvosszakértői feladatok ellátására” szöveg,
d) 37.  § (1)  bekezdésében a  „szakhatósági állásfoglalásokra” szövegrész helyébe a  „szakhatósági 

állásfoglalásokra, hatósági bizonyítványokra, komplex minősítésekre” szöveg
lép.

 (4) Hatályát veszti az Mmtv.
a) 8. § (2) bekezdésében az „ , és együttműködik az állami foglalkoztatási szervvel” szövegrész,
b) 8. § (3) bekezdésében az „az állami foglalkoztatási szervvel,” szövegrész,
c) 14. § (4) és (5) bekezdése,
d) 21/B. § (4) bekezdése.

21. A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény módosítása

21. § (1) A  hitelintézetekről és a  pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013.  évi CCXXXVII.  törvény (a  továbbiakban: Hpt.) 
161. § (2) bekezdés l) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az (1) bekezdés b) pontjában foglaltak alapján a banktitok megtartásának kötelezettsége nem áll fenn]
„l) a lakáscélú támogatások igénybevételének és felhasználásának jogszerűsége céljából feladatkörében ellenőrzést 
végző fővárosi és megyei kormányhivatallal, kincstárral, lakásgazdálkodásért és lakáspolitikáért felelős miniszterrel, 
valamint pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásáért felelős miniszterrel, továbbá a  jogalap nélkül felvett 
fogyatékossági támogatás összegének megtérülése érdekében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatallal,”
[szemben e szerveknek a pénzügyi intézményhez intézett írásbeli megkeresése esetén.]

 (2) A  Hpt. 161.  § (2)  bekezdés i)  pontjában a „kormányrendelet” szövegrész helyébe a „kormányrendeletek” szöveg, 
a „kincstárral” szövegrész helyébe a „fővárosi és megyei kormányhivatallal” szöveg lép.

22. A Magyarország 2015. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló  
2014. évi XCIX. törvény eltérő szöveggel történő hatályba léptetése

22. § (1) A  Magyarország 2015.  évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2014.  évi XCIX.  törvény 99.  §-ának 
a  gyermekek védelméről és a  gyámügyi igazgatásról szóló 1997.  évi XXXI.  törvény 68/A.  § (1)  bekezdését, 
(3)  bekezdés b)  pontját és (4)  bekezdését módosító rendelkezése a „kincstárnál” szövegrész helyett a „fővárosi és 
megyei kormányhivatalnál” szöveggel lép hatályba.
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 (2) A  Magyarország 2015.  évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2014.  évi XCIX.  törvény 259.  §-ának 
a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény
a) 15. § (1) bekezdés b) pontját módosító rendelkezése a „kincstárnál” szövegrész helyett a „fővárosi és megyei 

kormányhivatalnál” szöveggel, és
b) 15.  § (3)  bekezdését módosító rendelkezése a  „kincstár” szövegrész helyett a  „fővárosi és megyei 

kormányhivatal” szöveggel
lép hatályba.

23. Záró rendelkezések

23. §  Ez a törvény 2015. április 1-jén lép hatályba.

24. § (1) Amennyiben törvény másként nem rendelkezik, e  törvény vagy az  egyes közigazgatási tárgyú törvények 
módosításáról szóló 2015.  évi VI.  törvény alapján 2015. április 1-jével a  fővárosi és megyei kormányhivatal 
(a  továbbiakban: kormányhivatal), illetve a  fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala 
(a továbbiakban: járási hivatal) feladat- és hatáskörébe kerülő, folyamatban lévő ügyekben az a szerv jár el, amelynek 
hatáskörébe a feladat ellátása a jogszabály rendelkezése szerint kerül.

 (2) A  folyamatban lévő ügyekben a  2015. április 1. előtt végzett eljárási cselekmények hatályát és a  megkezdett 
határidőket nem érinti, hogy az  eljárás lefolytatása 2015. április 1-jével a  kormányhivatal, illetve a  járási hivatal 
feladat- és hatáskörébe kerül.

 (3) A  (2)  bekezdés megfelelően alkalmazandó a  2015. április 1-jével a  kormányhivatal, illetve a  járási hivatal feladat- 
és hatáskörébe kerülő, más hatóság eljárásában felhasználandó szakhatósági állásfoglalás kiadására irányuló, 
folyamatban lévő szakhatósági eljárásra.

 (4) Amennyiben a  folyamatban lévő ügyben 2015. április 1-jét megelőzően olyan szakhatóság adott ki szakhatósági 
állásfoglalást, amelyet 2015. április 1-jét követően már nem kell bevonni az  adott eljárásba, az  eljáró hatóság 
a  határozatát a  szakhatósági állásfoglalásban meghatározott szakkérdés tekintetében kizárólag a  már kiadott 
szakhatósági állásfoglalásra alapozza.

 (5) A 2015. április 1-jét megelőzően indult ügyben folyamatban lévő szakhatósági eljárás 2015. április 1-jén a törvény 
erejénél fogva egyesül azzal az  eljárással, amelyben a  szakhatóság megkeresésére sor került, ha a  szakhatósági 
eljárásban vizsgálandó szakkérdést a  2015. április 1-jén hatályos jogszabályok alapján az  ügyben hatáskörrel 
rendelkező hatóság szakhatósági közreműködés nélkül a  saját eljárásában vizsgálja. Az  eljárások egyesítésére 
egyebekben a  közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004.  évi CXL.  törvény 
33/B.  §-a alkalmazandó azzal, hogy az  egyesítés nem érinti a  2015. április 1. előtt végzett eljárási cselekmények 
hatályát és a megkezdett határidőket.

 (6) A  2015. április 1-jét megelőzően előzetes szakhatósági állásfoglalás iránt indult eljárást meg kell szüntetni, ha 
a  szakhatósági eljárásban vizsgálandó szakkérdést a  2015. április 1-jén hatályos jogszabályok alapján az  ügyben 
hatáskörrel rendelkező hatóság szakhatósági közreműködés nélkül a  saját eljárásában vizsgálja. Az  előzetes 
szakhatósági eljárásért megfizetett illetéket vagy igazgatási szolgáltatási díjat vissza kell téríteni annak, aki azt 
megfizette. A visszatérítés iránt a 2015. április 1-jén hatályos jogszabályok alapján az ügyben hatáskörrel rendelkező 
hatóság intézkedik.

 Áder János s. k., Jakab István s. k.,
 köztársasági elnök az Országgyűlés alelnöke
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2015. évi IX. törvény
a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról*

1. § (1) A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 76. § (4) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép:
„(4) Az  a  települési önkormányzat, amelynek illetékességi területén a  települési önkormányzat tulajdonában lévő 
épületben működik az  állami intézményfenntartó központ fenntartásában lévő köznevelési intézmény, a  helyi 
önkormányzati képviselők választását követő év június 15. napjáig – külön jogszabályban meghatározott eljárás 
keretében – nyújtja be a  nyilatkozatát arról, hogy a  működtetői feladatokat a  helyi önkormányzati képviselők 
választását követő év szeptember 1-jétől el kívánja látni vagy a  működtetői feladatokat nem vállalja, továbbá, ha 
a működtetési kötelezettséget
a) nem tudja vállalni, kérelmet a működtetési kötelezettség alóli felmentésre a 3000 főt meghaladó lakosságszámú 
települési önkormányzat esetében,
b) vállalni tudja, kérelmet a  működtetésről való gondoskodás vállalására vonatkozóan 3000 főt meg nem haladó 
lakosságszámú települési önkormányzat esetén.
A határidő elmulasztása jogvesztő.”

 (2) Az Nkt. 76. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) A (4) bekezdésben meghatározott nyilatkozat hiányában a helyi önkormányzati képviselők választását követő 
év szeptember 1-jétől
a) a  3000 főt meghaladó lakosságszámú települési önkormányzat a  74.  § (4)  bekezdése szerinti köznevelési 
intézmények működtetésére köteles,
b) a 3000 főt meg nem haladó lakosságszámú települési önkormányzat esetében a működtetői feladatok ellátásáról 
az állami intézményfenntartó központ gondoskodik.”

2. §  Ez a törvény 2015. március 25-én lép hatályba.

 Áder János s. k., Jakab István s. k.,
 köztársasági elnök az Országgyűlés alelnöke

* A törvényt az Országgyűlés a 2015. március 17-i ülésnapján fogadta el.
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V. A Kormány tagjainak rendeletei

A belügyminiszter 8/2015. (III. 24.) BM rendelete
a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által fenntartott, a menekültügyi őrizet végrehajtására szolgáló 
intézményre, a befogadó állomásra és a közösségi szállásra, valamint a rendőrség által fenntartott, 
az idegenrendészeti eljárásban elrendelt őrizet végrehajtására szolgáló őrzött szállásra vonatkozó 
közegészségügyi követelményekről, a közegészségügyi ellenőrzésekről, valamint az egészségügyi 
államigazgatási szervvel való együttműködés rendjéről

Az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 15. § (7) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 9., 22. pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában 
meghatározott feladatkörében eljáró emberi erőforrások miniszterével egyetértésben,
a következőket rendelem el:

1. Általános rendelkezések

1. §  a) a BÁH által fenntartott intézmények: a  Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal (a  továbbiakban: BÁH) 
főigazgatójának irányítása alatt álló a  menekültügyi vagy idegenrendészeti eljárásban résztvevő személyek 
számára szállást, ellátást nyújtó, valamint a menekültügyi őrizet végrehajtására szolgáló létesítmények;
aa) befogadó állomás: az  elismerését kérő, a  menekült, az  oltalmazott, a  menedékes, valamint 

a befogadott elhelyezését és ellátását biztosító intézmény;
ab) közösségi szállás: az idegenrendészeti eljárás alatt álló külföldiek elhelyezésére szolgáló, intézmény;
ac) menekültügyi őrzött befogadó központ: a  menekültügyi őrizet végrehajtásának szabályairól és 

a menekültügyi óvadékról szóló 29/2013. (VI. 28.) BM rendelet 1. § a) pontja szerint meghatározott 
intézmény;

b) BÁH közegészségügyi felügyelője: BÁH által fenntartott intézményekben jelen rendeletben meghatározott 
közegészségügyi-járványügyi feladatok ellátására foglalkoztatott szakirányú felsőfokú végzettséggel 
rendelkező személy;

c) BÁH közegészségügyi szakorvosa: a BÁH állományában a jelen rendeletben meghatározott közegészségügyi-
járványügyi feladatok ellátására foglalkoztatott orvos;

d) BÁH személyi állománya: a  BÁH által fenntartott intézményekben a  külföldiek ellátásában, valamint 
az idegenrendészeti és menekültügyi eljárással összefüggő feladatok végrehajtásában résztvevő személyek;

e) BÁH szerződéses orvosa: a  BÁH-nál az  egészségügyi államigazgatási szerv által kiadott működési engedély 
alapján egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosult személy;

f ) Belügyminisztérium (a  továbbiakban: BM) közegészségügyi főfelügyelője: a  belügyminiszter irányítása alá 
tartozó rendvédelmi szervek közegészségügyi-járványügyi és egészségfejlesztési feladatainak ellátásáról, 
valamint a  védőoltás elrendelésének rendjéről szóló 1/2014. (I. 10.) BM rendelet (a  továbbiakban: 
BM rendelet) 1. § 1. pontjában meghatározott személy;

g) közegészségügyi-járványügyi felügyelő: a BM rendelet 1. § 5. pontjában meghatározott személy;
h) külföldi: olyan nem magyar állampolgár vagy hontalan, akinek menekültügyi vagy idegenrendészeti eljárása 

van folyamatban, és aki a BÁH által fenntartott intézmények valamelyikében került elhelyezésre;
i) őrizetes: az a személy, akinek kiutasítást előkészítő, illetve idegenrendészeti vagy kitoloncolási őrizetét az arra 

jogosult hatóság elrendelte, továbbá akinek az őrizetét a bíróság meghosszabbította;
j) őrzött szállás: az  idegenrendészeti eljárásban elrendelt őrizet végrehajtásának szabályairól szóló 

27/2007. (V. 31.) IRM rendelet 1. § (1) bekezdésben meghatározott, az idegenrendészeti őrizet végrehajtására 
szolgáló intézmény;

k) őrzött szállás orvosa: a  Rendőrség személyi állományába tartozó vagy szerződéses jogviszonyban 
foglalkoztatott, az  egészségügyi államigazgatási szerv által kiadott működési engedély alapján az  őrzött 
szálláson elhelyezettek részére egészségügyi szolgáltatást nyújtó orvos;
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l) Rendőrség közegészségügyi főfelügyelője: A  Rendőrségnél foglalkoztatott felsőfokú közegészségügyi-
járványügyi vagy népegészségügyi szakképzettséggel rendelkező, közegészségügyi-járványügyi feladatok 
ellátására foglalkoztatott személy;

m) Rendvédelmi Közegészségügyi-Járványügyi Szolgálat: a BM rendelet 1. § 7. pontjában meghatározott szolgálat;
n) Rendőrség személyi állománya: a  külföldiek elfogásában, előállításában, visszatartásában, őrzésében, 

kísérésében, egészségügyi ellátásában, valamint az  egyéb ügyintézéssel kapcsolatos feladatok 
végrehajtásában résztvevő, a Rendőrség személyi állományába tartozó dolgozó;

o) rendvédelmi tisztifőorvos: a rendvédelmi szervek, a Magyar Honvédség, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat, 
az  Országgyűlési Őrség, valamint a  honvédelemért felelős miniszter tulajdonosi joggyakorlása alatt álló 
gazdasági társaságok közegészségügyi-járványügyi feladatait ellátó egyes szervek kijelöléséről szóló 
4/2014. (I. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. § b) pontjában meghatározott személy;

p) rendvédelmi tisztiorvos: a Korm. rendelet 1. § c) pontjában meghatározott személy.

2. Az őrzött szállás közegészségügyi-járványügyi követelményei

2. § (1) Az őrzött szállásra történő befogadás végrehajtása során az őrizetes orvosi vizsgálatát az őrzött szállás orvosa végzi. 
Az őrzött szállásra történő befogadásra annak hivatali idején kívül is sor kerülhet. Hivatali időn túl a befogadáshoz 
kapcsolódó orvosi vizsgálat szerződéses orvossal is elvégeztethető. A  hivatali időt az  országos rendőrfőkapitány 
határozza meg, erről valamint a  végrehajtással kapcsolatos intézkedésekről az  országos rendőrfőkapitány a  BÁH 
főigazgatóját tájékoztatja.

 (2) A vizsgálatot végző orvos általános belgyógyászati vizsgálatot végez, és vizsgálati leletben írásban rögzíti az őrizetes 
aktuális egészségi állapotát. A  vizsgálati leletnek ki kell terjednie az  őrizetes életfontosságú szervei működésének 
mérhető és fizikális módszerrel megítélt szakmai adataira, az  őrizetes testsúlyának megállapítására, az  őrizetesen 
lévő külsérelmi nyomok megállapítására (látlelet), keletkezésének okára, illetve rögzíteni kell, hogy az  őrizetesen 
külsérelmi nyomok nem találhatók. A vizsgálati leletet az orvos az orvosi dokumentációk között – nem selejtezhető 
módon – helyezi el.

 (3) Az orvosi vizsgálat eredménye alapján az alábbi minősítések adhatók:
a) az őrizetes közösségbe elhelyezhető;
b) egészségügyi ellenőrzés mellett helyezhető el (feltárt krónikus, nem fertőző megbetegedés miatt);
c) közösségben nem elhelyezhető.

 (4) Az orvosi vizsgálat eredményét az eljáró hatóság kapja meg, amelyet nem selejtezhető módon tárol.
 (5) A  befogadott őrizetes csak előzetes orvosi vizsgálat után, a  vizsgálatot végző orvos írásbeli egyetértése alapján 

helyezhető el közösségben.
 (6) A  vizsgálathoz egyszer használatos gumikesztyűt, orvosi köpenyt – szükség esetén védőlábbelit, egyszer 

használatos orvosi orr-szájmaszkot, egyszer használatos védőköpenyt, valamint FFP3 védőmaszkot – kell biztosítani.

3. § (1) Az őrizetes részére az elhelyezése során biztosítani kell a hideg-meleg folyóvíz és a WC használatának lehetőségét.
 (2) Kiskorú csak szülőjével, vagy a  jogszabály vagy szokás alapján felügyeletéért felelős nagykorú személlyel közös 

lakóhelyiségben helyezhető el, ahol a kiskorú számára életkorának megfelelő fekvőhelyet kell biztosítani.
 (3) Az őrizetesnek dohányozni az őrzött szállás napirendjében foglaltak szerint van lehetőség.
 (4) Az őrizetes számára a megfelelő személyi felszerelési tárgyakat, szükség szerint az évszaknak megfelelő ruházatot, 

a  tisztálkodáshoz, valamint a  hálókörlet tisztaságának fenntartásához szükséges eszközöket az  őrzött szállás 
biztosítja. A  kiskorú őrizetes számára az  életkorának megfelelő speciális higiéniai eszközöket kell biztosítani. 
A tisztálkodáshoz szükséges – kiskorú őrizetes esetén a speciális – higiéniai eszközöket szükség szerint, de legalább 
havonta pótolni kell.

 (5) A (4) bekezdés szerinti tárgyak és eszközök körét az országos rendőrfőkapitány utasításban határozza meg.
 (6) Az őrzött szállás fenntartója az őrzött szálláson az egészségügyi szakasszisztens jelenlétét folyamatosan biztosítani 

köteles. Az őrizet végrehajtása során az orvosi rendelésen tolmácsot – az orvos kérelme alapján – az őrzött szállás 
biztosítja.

 (7) Amennyiben az  idegenrendészeti eljárás során fertőző megbetegedésre vagy annak gyanújának megállapítására 
kerül sor, és a  megbetegedett személy más helyszínre kerül átszállításra, a  megállapított tényről, körülményről 
a  vizsgálatot végző orvos haladéktalanul, de legkésőbb a  befogadást megelőzően tájékoztatja az  átszállítás helye 
szerinti intézmény vezetőjét, így különösen a  menekültügyi őrzött befogadó központ és a  befogadó állomás 
vezetőjét, valamint az ott egészségügyi szolgálatot ellátó személyeket.
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3. Az őrizetes fertőző megbetegedésével, vagy annak gyanújával továbbá kórokozó hordozó 
állapotával kapcsolatos járványügyi tevékenységek

4. § (1) Nem helyezhető el közösségben az az őrizetes, aki fertőző beteg vagy kórokozó-hordozó.
Az őrzött szállás orvosa fertőző vagy fertőzésre gyanús, továbbá kórokozó-hordozó őrizetes esetén – a rendvédelmi 
tisztiorvos vagy annak akadályoztatása esetén a  Rendőrség közegészségügyi főfelügyelője szakmai javaslatának 
figyelembevételével – intézkedik az  őrizetes őrzött szállás elkülönítő helyiségében történő elhelyezésére vagy 
a betegség természetének megfelelő egészségügyi intézménybe történő beutalására.

 (2) Amennyiben az  (1)  bekezdésben megjelölt járványügyi esemény először az  őrzést biztosító személyi állomány 
tagja észleli vagy tudomására jut, úgy az  eseményről haladéktalanul jelentést tesz szolgálati elöljárója útján 
az őrzött szállás vezetőjének. Az őrzött szállás vezetője telefonon, és írásban haladéktalanul tájékoztatja az őrizetet 
elrendelő hatóságot, a rendvédelmi tisztiorvost, vagy annak akadályoztatása esetén a Rendőrség közegészségügyi-
járványügyi főfelügyelőjét.

 (3) A  rendvédelmi tisztiorvos a  járványügyi eseményről és a  megtett intézkedésekről tájékoztatja a  megbetegedés 
megállapításának helye és az  őrizetes tartózkodási helye szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatalok 
járási (fővárosi kerületi) népegészségügyi intézetet (a  továbbiakban: járási népegészségügyi intézet) valamint 
a rendvédelmi tisztifőorvost.

 (4) A fertőző beteget elszállításáig az elkülönítő helyiségben kell elhelyezni. A fertőző beteg elszállítása után az őrzött 
szállás orvosa intézkedik a fertőző ágens elleni hatékony fertőtlenítésről, amely kiterjed a helyiség, a berendezési és 
használati tárgyak, textíliák fertőtlenítésére.

 (5) Amennyiben az őrizetes egészségi állapota miatt nem helyezhető el őrzött szálláson, haladéktalanul egészségügyi 
intézménybe kell szállítani.

4. A BÁH által fenntartott intézmények közegészségügyi-járványügyi követelményei

5. § (1) A  befogadó állomáson, közösségi szálláson és a  menekültügyi őrzött befogadó központba történő befogadás 
végrehajtása során a  külföldi orvosi vizsgálatát a  BÁH szerződéses orvosa végzi el, illetve a  menekültügyi őrzött 
befogadó központban a BÁH szerződéses orvosa mellett az őrzött szállás orvosa is elvégezheti.

 (2) A vizsgálatot végző orvos általános belgyógyászati vizsgálatot végez és vizsgálati leletben írásban rögzíti az őrizetes 
aktuális egészségi állapotát. A  vizsgálati leletnek ki kell terjednie – a  menekültügyi őrizet végrehajtásának 
szabályairól és a  menekültügyi óvadékról szóló 29/2013. (VI. 28.) BM rendeletben előírtak mellett – az  őrizetes 
életfontosságú szervei működésének mérhető és fizikális módszerrel megítélt szakmai adataira, az  őrizetes 
testsúlyának megállapítására, az  őrizetesen lévő külsérelmi nyomok megállapítására (látlelet), annak okára, 
illetve rögzíteni kell, hogy az őrizetesen külsérelmi nyomok nem találhatóak. A vizsgálati leletet az orvos az orvosi 
dokumentációk között – nem selejtezhető módon – helyezi el.

 (3) Az orvosi vizsgálat eredménye alapján a BÁH szerződéses orvosa az alábbi megállapításokat teheti:
a) közösségben elhelyezhető;
b) egészségügyi ellenőrzés mellett helyezhető el (feltárt krónikus, nem fertőző megbetegedés miatt);
c) közösségben nem elhelyezhető.

 (4) Az orvosi vizsgálat eredményét az eljáró hatóság kapja meg, amelyet nem selejtezhető módon tárol.
 (5) A  külföldi csak előzetes orvosi vizsgálat után, a  vizsgálatot végző orvos írásbeli egyetértésével helyezhető el 

közösségben.
 (6) A vizsgálathoz használt védőeszközökre a 2. § (6) bekezdésben foglalt rendelkezések az irányadóak.
 (7) A BÁH által fenntartott intézményekben dohányozni csak a napirendben meghatározottak szerint lehetséges.
 (8) A menekültügyi őrzött befogadó központ egészségügyi szakasszisztens jelenlétét folyamatosan biztosítani köteles.
 (9) A  menekültügyi őrizet végrehajtása során az  orvosi rendelésen közreműködő tolmácsot – az  orvos kérelmére – 

a menekültügyi őrzött befogadó központ biztosítja.

5. A BÁH által fenntartott intézményekben elhelyezett külföldiek fertőző megbetegedésével, vagy 
annak gyanújával továbbá kórokozó hordozó állapotával kapcsolatos járványügyi tevékenységek

6. § (1) Az  5.  § (1)  bekezdése szerint elvégzett orvosi vizsgálat alapján nem helyezhető el közösségben az  a  külföldi, aki 
fertőző beteg vagy kórokozó-hordozó.
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 (2) A  BÁH szerződéses orvosa vagy az  őrzött szállás orvosa fertőző vagy fertőzésre gyanús továbbá kórokozó-
hordozó őrizetes esetén – a  BÁH közegészségügyi szakorvosának szakmai javaslatának figyelembevételével  – 
gondoskodik a  fertőző beteg elkülönítő helyiségben történő elhelyezésére vagy a  betegség természetének 
megfelelő egészségügyi intézménybe történő beutalására. Ha a külföldi egészségi állapota miatt nem helyezhető 
el menekültügyi őrzött befogadó központban, haladéktalanul egészségügyi intézménybe kell szállítani. A  külföldi 
átszállítása során a  külsérelmi nyom megállapítására szolgáló látlelet másolatát át kell adni az  egészségügyi 
intézménynek.

 (3) Amennyiben az  (1)  bekezdésben megjelölt járványügyi eseményt nem a  BÁH szerződéses orvosa, hanem a  BÁH 
által fenntartott intézmény valamely alkalmazottja vagy a  menekültügyi őrzött befogadó központőrzést biztosító 
személyi állomány tagja észleli vagy tudomására jut, úgy az  eseményről haladéktalanul jelentést tesz közvetlen 
vezetője, illetve szolgálati elöljárója útján a BÁH által fenntartott intézmény vezetőjének.

 (4) A  BÁH által fenntartott intézmény vezetője a  tudomására jutott járványügyi eseményről telefonon majd írásban 
haladéktalanul tájékoztatja az  őrizetet elrendelő hatóságot, a  BÁH közegészségügyi szakorvosát és a  beteg 
tartózkodási helye szerint illetékes járási népegészségügyi intézetet.

 (5) A  BÁH szerződéses orvosa bejelenti a  betegség megállapításának helye és a  beteg tartózkodási helye szerint 
illetékes járási népegészségügyi intézetnek, valamint ezzel egyidejűleg a  BÁH közegészségügyi felügyelőjének 
és a  Rendőrség közegészségügyi főfelügyelőjének a  BÁH személyi állománya, valamint a  BÁH által fenntartott 
intézményekben elhelyezett külföldiek körében járványosan vagy szórványosan fellépő, jelentésre kötelezett 
valamennyi fertőző megbetegedést, illetve annak gyanúját. A  bejelentést a  fertőző beteg bejelentésére szolgáló 
felületen az orvos megjegyzései rovatban a „BÁH” megkülönböztető jelzést feltüntetve megküldi a népegészségügyi 
intézetnek.

 (6) Az  (5)  bekezdésben meghatározott bejelentést követően a  BÁH szerződéses orvosa intézkedik a  betegségből 
gyógyult személy fertőzőképességének megállapítására irányuló mikrobiológiai szűrővizsgálat elvégeztetésére.

 (7) A BÁH közegészségügyi felügyelője a csoportos és tömeges fertőző megbetegedéseket szóban azonnal és írásban 
24 órán belül jelenti – BÁH közegészségügyi szakorvosának egyidejű tájékoztatása mellett – a BM közegészségügyi-
járványügyi főfelügyelőjének. A BÁH szerződéses orvosa a bekövetkezett fertőző betegségről – a személyi adatok 
nélkül – megküldött bejelentésről nyilvántartást vezet.

 (8) A nyilvántartás tartalmazza:
a) a megbetegedés helyét,
b) betegség megnevezését,
c) a megbetegedés kezdetének és bejelentésének idejét,
d) az esetleges kórházi ápolás esetén a kórházba szállítás napját,
e) a kórház nevét, címét,
f ) a beteg környezetéhez tartozók közül a munkahelyről kitiltandók számát,
g) a diagnosztikai és felszabadítandó mintavételek napját és eredményeit, azt, hogy a beteg az adott betegség 

ellen kapott-e védőoltást, hogy a  beteg környezetében az  adott betegség előfordulása miatt hányan és 
milyen védőoltást kaptak,

h) a beteg gyógyulásának, halálozásának napját, kijelentésének napját, a záró-fertőtlenítés napját és az ehhez 
használt szer megnevezését valamint,

i) a személyi állomány körébe tartozó beteg foglalkozását, munkahelyét.

7. § (1) A  fertőző beteget elszállításáig az  elkülönítő helyiségben kell elhelyezni. A  fertőző beteg elszállítása után 
a  BÁH szerződéses orvosa intézkedik a  fertőző ágens elleni hatékony fertőtlenítésről, amely kiterjed a  helyiség, 
a berendezési és használati tárgyak, textíliák fertőtlenítésére.

 (2) Ha a  fertőző beteggel szállítása során a  rendőrség személyi állományának valamely tagja érintkezett, úgy a  BÁH 
közegészségügyi szakorvosa – a  rendőrség személyi állományának egészsége védelmében – a  járványügyi 
eseményről és a megtett intézkedésekről haladéktalanul értesíti a rendvédelmi tisztiorvost.

 (3) Amennyiben a menekültügyi vagy idegenrendészeti eljárás során fertőző megbetegedésre vagy annak gyanújának 
megállapítására kerül sor, és a  megbetegedett személy más helyszínre kerül átszállításra, a  megállapított tényről, 
körülményről a  vizsgálatot végző orvos haladéktalanul, de legkésőbb a  befogadást megelőzően tájékoztatja 
az átszállítás helye szerinti intézmény vezetőjét, valamint az ott egészségügyi szolgálatot ellátó személyeket.
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6. Fertőző beteg szállítása

8. § (1) A  fertőző betegségben szenvedő őrizetes vagy külföldi szállítása az  egészségügyről szóló törvényben 
meghatározott gépjárművel vagy olyan szolgálati gépjárművel történhet, amely könnyen mosható fertőtleníthető 
belső felületekkel rendelkezik.

 (2) A  fertőző beteget szállító gépjárművek fertőtlenítése a  fertőző betegségek és a  járványok megelőzése érdekében 
szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendeletben (a  továbbiakban: NM rendelet) 
meghatározott módon történhet. A  BÁH gépjárműveivel történt szállítást követő fertőtlenítésre vonatkozó 
szabályokat a BÁH főigazgatója által kiadott közegészségügyi-járványügyi szabályzat rögzíti.

 (3) Amennyiben a fertőző beteg szállítása szolgálati gépjárművel történt, annak fertőtlenítésére az adott rendvédelmi 
szerv vezetője intézkedik. A  fertőtlenítés részlet szabályait az  országos rendőr-főkapitány által kiadott 
közegészségügyi-járványügyi szabályzatban szükséges rögzíteni.

 (4) Ha a fertőzött beteg egészségi állapota indokolja, szállítását mentőgépjárművel kell végrehajtani.

7. Az őrzött szállással kapcsolatos közegészségügyi tevékenységek

9. § (1) A rendvédelmi tisztifőorvos
a) elemzi és értékeli az  érintett személyi állomány, az  őrzött szálláshelyeken és a  BÁH által fenntartott 

intézményekben elhelyezett őrizetesek és külföldiek közegészségügyi-járványügyi helyzetét, amelyhez 
az országos tisztifőorvostól információt, tájékoztatást kérhet;

b) javaslatot tesz a szükséges intézkedésekre;
c) az  országos tisztifőorvos véleményének kikérésével meghatározza a  közegészségüggyel-járványüggyel 

összefüggésben jelentendő tevékenységek, események körét;
d) az országos tisztifőorvos véleményének kikérésével elvi szakmai állásfoglalást ad ki, valamint;
e) jogosult feladatai végrehajtása érdekében természetes személytől, gazdálkodó szervezettől a  Rendőrség 

és a  BÁH személyi állományát, valamint az  őrzött szállásokon elhelyezett őrizetes és a  BÁH által 
fenntartott intézményekben elhelyezett külföldi személyt érintő, személyes adatokat nem tartalmazó, 
közegészségüggyel és járványüggyel összefüggő adatokat térítésmentesen megkérni.

 (2) A Rendőrség közegészségügyi-járványügyi felügyelőinek valamint az őrzött szállás orvosának járványügyi feladatát 
képezi:
a) a járványok megelőzése, illetve leküzdése érdekében szükséges intézkedések kezdeményezése,
b) a  Rendőrség, személyi állománya fertőző megbetegedésekkel szembeni védelmére vonatkozó javaslatok 

kidolgozása,
c) a  Rendőrség személyi állományába tartozó fertőző betegekkel, a  fertőzésre gyanús állapotú személyekkel, 

a kórokozó hordozókkal és mindezek környezetével kapcsolatos járványügyi tevékenység ellátása.
 (3) A Rendőrség közegészségügyi főfelügyelője az őrzött szállások vonatkozásában:

a) koordinálja az  őrizetesekkel összefüggő közegészségügyi feladatokat ellátó közegészségügyi-járványügyi 
felügyelők tevékenységét;

b) segíti és ellenőrzi az  őrizetesek egészségügyi ellátását végző orvosok és közegészségügyi feladatot ellátó 
egészségvédelmi megbízottak közegészségügyi tevékenységét, valamint;

c) elemzi és értékeli – a  rendvédelmi tisztifőorvos, illetve a  rendvédelmi tisztiorvos által meghatározottak 
alapján – az  őrzött szállások közegészségügyi helyzetét, tevékenységét, javaslatot tesz a  szükséges 
intézkedésekre.

 (4) Ha a  munkakörhöz vagy a  szolgálati feladathoz kapcsolódóan a  Rendőrség személyi állománya tagjának, vagy 
csoportjainak egészségét, biztonságát veszélyeztető biológiai kockázat áll fenn, az  érintetteket a  kockázat 
csökkentése érdekében megfelelő védőoltásban kell részesíteni.

8. A BÁH általfenntartott intézményekkel kapcsolatos közegészségügyi tevékenységek

10. § (1) A  BÁH által fenntartott intézmények vonatkozásában közegészségügyi tevékenységet a  BÁH közegészségügyi 
szakorvosa, a  BÁH állományában, teljes munkaidőben foglalkoztatott közegészségügyi felügyelő, valamint 
a BÁH szerződéses orvosai látnak el. Szervezeten belüli jogállásukat, hatáskörüket és feladataikat az érintett szerv 
szervezeti és működési szabályzata, valamint az érintettek munkaköri leírása határozza meg. Az önálló beosztásokat 
az érintett szerv állománytáblázata tartalmazza.
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 (2) A  BÁH közegészségügyi szakorvosi feladat ellátására az  a  személy bízható meg, aki megelőző orvostan és 
népegészségtan szakvizsgával vagy közegészségtan-járványtan szakvizsgával rendelkezik.

 (3) A BÁH közegészségügyi szakorvosa:
a) belső közegészségügyi ellenőrzést végez a BÁH által fenntartott intézményekben;
b) bejelentést tesz a megbetegedés megállapításának helye, és a beteg tartózkodási helye szerint illetékes járási 

népegészségügyi intézetnek a  járványosan vagy szórványosan fellépő, jelentésre kötelezett valamennyi 
fertőző megbetegedés, illetve annak gyanúja esetén;

c) a személyi állomány körében bekövetkezett járványügyi eseményről jelentést tesz a  rendvédelmi 
tisztifőorvosnak;

d) kezdeményezi a járványok megelőzése, illetve leküzdése érdekében szükséges intézkedéseket;
e) kidolgozza a  személyi állományfertőző megbetegedésekkel szembeni védelmére vonatkozó javaslatokat, 

valamint;
f ) ellátja a fertőző betegekkel, a fertőzésre gyanús állapotú személyekkel, a kórokozó hordozókkal és mindezek 

környezetével kapcsolatos járványügyi tevékenységet.
 (4) A BÁH közegészségügyi felügyelője;

a) a BÁH által fenntartott intézményekben közegészségügyi-járványügyi helyszíni ellenőrzést végez;
b) végzi a  BÁH személyi állományával, valamint a  külföldiekkel összefüggő közegészségügyi-járványügyi 

tevékenységet;
c) segíti a  BÁH személyi állományának foglalkozás-egészségügyi ellátását, valamint a külföldi személyek 

egészségügyi ellátását végző BÁH szerződéses orvosok közegészségügyi tevékenységét;
d) javaslatot tesz a  Rendőrség közegészségügyi főfelügyelője részére a  BÁH által fenntartott intézményekben 

dolgozó, a  Rendőrség kötelékébe tartozó személyi állomány egészségvédelmét támogató követelmények 
biztosítására, továbbá;

e) elemzi és értékeli a BÁH által fenntartott intézmények közegészségügyi helyzetét, tevékenységét.
 (5) Az egészségügyi, közegészségügyi-járványügyi feladatok ellátásának személyi feltételeit az 1. melléklet tartalmazza.

11. § (1) A  BÁH közegészségügyi szakorvosa, a  BÁH közegészségügyi felügyelője és a  BÁH szerződéses orvosai javaslatot 
tesznek a  BÁH főigazgatójának a  BÁH veszélyeztetett személyi állománya célzott népegészségügyi, illetve 
járványügyi szűrővizsgálatára, szükség esetén megfigyelésére.

 (2) Ha a  munkakörhöz vagy a  szolgálati feladathoz kapcsolódóan a  BÁH személyi állománya tagjának, vagy 
csoportjainak egészségét, biztonságát veszélyeztető biológiai kockázat áll fenn, az  érintetteket a  kockázat 
csökkentése érdekében megfelelő védőoltásban kell részesíteni. A  BÁH személyi állomány munkakörhöz kötött 
kötelező védőoltásait a  biológiai kockázatértékelés eredménye alapján – figyelemmel az  NM rendeletben 
meghatározott rendelkezésekre – a  BÁH közegészségügyi szakorvosának javaslatát is figyelembe véve, a  BÁH 
főigazgatója határozza meg.

 (3) A (2) bekezdésben meghatározott védőoltások költségvetési fedezetét a BÁH biztosítja.
 (4) A BM közegészségügyi főfelügyelője a BM rendelet 4. § (2) bekezdésében meghatározottakon túl – az adatvédelmi 

szabályok betartása mellett – jogosult megismerni a  BÁH-nál keletkezett, közegészségügyi tárgyú dokumentumokat, 
így különösen:
a) a járványügyi események dokumentumait;
b) a közegészségügyi tevékenységgel kapcsolatos jegyzőkönyvek és intézkedések iratait;
c) a közegészségügyi helyzet éves értékeléséről készített dokumentumot;
d) a szakterületével összefüggő rendkívüli eseményekről meghatározott egyéb jelentéseket;
e) a kockázatértékeléssel kapcsolatban keletkezett valamennyi dokumentumot, valamint;
f ) egyéb, a feladatai ellátásához szükséges iratot és dokumentumot.

 (5) A BÁH főigazgatója közegészségügyi-járványügyi szabályzatban határozza meg:
a) a (2) bekezdésben foglaltak szerinti oltóanyagok beszerzésének rendjét,
b) a  BÁH által fenntartott intézményekre vonatkozó közegészségügyi (élelmezés, takarítás, textíliák mosatása, 

rovar-, és rágcsálóirtás, kémiai biztonság, veszélyes hulladék, veszélyes anyagok, létesítési követelmények) 
feladatokat,

c) a BÁH gépjárműveinek fertőző személy szállítását követő fertőtlenítésére vonatkozó szabályokat.
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9. Az őrzött szállással és a BÁH által fenntartott intézményekkel kapcsolatos  
közegészségügyi-járványügyi ellenőrzési tevékenység

12. § (1) Helyszíni ellenőrzésre jogosultak:
a) a Rendőrség rendvédelmi tisztiorvosai, a  Rendőrség közegészségügyi főfelügyelője, a  Rendőrség 

közegészségügyi-járványügyi felügyelői az őrzött szállások vonatkozásában;
b) a Rendőrség rendvédelmi tisztiorvosai, Rendőrség közegészségügyi főfelügyelője, a  Rendőrség 

közegészségügyi-járványügyi felügyelői, a  Rendőrség alapellátó orvosai a  menekültügyi őrzött befogadó 
központ tekintetében az ott szolgálatot teljesítő rendőri állomány vonatkozásában;

c) a járási népegészségügyi intézet, a BÁH közegészségügyi szakorvosa és a BÁH közegészségügyi felügyelője 
a BÁH által fenntartott intézmények tekintetében.

 (2) A  helyszíni ellenőrzés során megállapított tényeket, hiányosságokat ellenőrzési jegyzőkönyvben kell rögzíteni, 
amely tartalmazza az  ellenőrzést végzők és az  ellenőrzött szerv részéről az  ellenőrzésben résztvevők nevét, 
beosztását és szolgálati helyét.

 (3) A  jegyzőkönyvet három példányban kell elkészíteni, amelyből az  1. példányt az  ellenőrzött szerv vezetője, 
a  2.  példányt a  Rendőrség vonatkozásában a  Rendőrség rendvédelmi tisztiorvosa, a  BÁH vonatkozásában a  BÁH 
közegészségügyi szakorvosa kapja. A 3. példányt az ellenőrzést végző szerv irattárában kell elhelyezni.

 (4) A  Rendőrség rendvédelmi tisztiorvosa, valamint a  BÁH főigazgatója – a  BÁH közegészségügyi szakorvosa útján – 
az  ellenőrzés során megállapított tényállás alapján a  hiányosságok, szabályszegések jellegét és súlyát mérlegelve 
megteszi a szükséges intézkedéseket és ellenőrzi azok végrehajtását.

10. A szakmai együttműködésre irányadó szabályok

13. § (1) A  járványügyi intézkedések kidolgozása és végrehajtása során a  Rendvédelmi Közegészségügyi-Járványügyi 
Szolgálatban közreműködők, valamint a  BÁH közegészségügyi szakorvosa és közegészségügyi felügyelői szakmai 
konzultációt folytatnak a  területileg illetékes járási népegészségügyi intézettel valamint a  területileg illetékes 
fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szervvel.

 (2) A  BÁH közegészségügyi szakorvosa munkája során együttműködik a  rendvédelmi tisztifőorvossal, a  BM 
közegészségügyi főfelügyelőjével, a  területileg illetékes járási népegészségügyi intézettel, valamint a  területileg 
illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szervével.

 (3) A  BÁH közegészségügyi felügyelője a  BÁH által fenntartott intézmények vonatkozásában együttműködik 
a  BM közegészségügyi főfelügyelőjével, a  Rendőrség közegészségügyi főfelügyelőjével és közegészségügyi-
járványügyi felügyelőivel, a  járási népegészségügyi intézetekkel. A  BÁH közegészségügyi felügyelője a  Rendőrség 
személyi állományát, valamint az  őrizeteseket veszélyeztető – tudomására jutott – közegészségügyi-járványügyi 
eseményekről haladéktalanul tájékoztatja a Rendőrség közegészségügyi főfelügyelőjét, és közreműködik az illetékes 
járási népegészségügyi intézet által lefolytatott hatósági eljárásban.

14. § (1) A  rendvédelmi tisztiorvos járványügyi esemény esetén szakmai segítséget kérhet a  területileg illetékes járási 
népegészségügyi intézettől.

 (2) A  rendvédelmi tisztiorvos a  járványügyi eseményről és a  megtett intézkedésekről tájékoztatja a  betegség 
megállapításának, és a  beteg tartózkodási helye szerint illetékes járási népegészségügyi intézet tisztiorvosát, 
valamint a rendvédelmi tisztifőorvost.

 (3) A  BÁH által fenntartott intézményekben bekövetkezett járványügyi esemény esetén a  területileg illetékes járási 
népegészségügyi intézet kérheti a  Rendvédelmi Közegészségügyi-Járványügyi Szolgálat közreműködését 
a vizsgálat lefolytatásában.

 (4) A Rendőrség közegészségügyi főfelügyelője, valamint a BÁH közegészségügyi felügyelői szakmai feladataik ellátása 
során közvetlen kapcsolatot tartanak a BM közegészségügyi főfelügyelőjével.

15. § (1) A  BÁH által fenntartott intézményekben fellépő járványok, valamint a  különösen veszélyes járványos 
megbetegedések leküzdésével és más közegészségügyi események okainak megszüntetésével, valamint 
egyéb, jelen rendeletben szabályozott feladatok ellátásával kapcsolatban felmerülő pénzügyi-anyagi, tárgyi 
szükségletek biztosítása érdekében a  rendvédelmi tisztifőorvos, valamint a  BÁH főigazgatója javaslatot tesznek 
a belügyminiszternek.
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 (2) A  BÁH főigazgatója valamint az  országos rendőrfőkapitány évente legalább egy alkalommal közösen 
értékelik a  Rendőrség és a  BÁH személyi állománya, valamint az  őrzött szálláson, illetve a  BÁH által fenntartott 
intézményekben elhelyezett őrizetesek és külföldiek közegészségügyi helyzetét, a  közegészségügyi ellenőrzések 
tapasztalatait, továbbá meghatározzák az  ezekkel kapcsolatos feladatokat. A  közegészségügyi helyzetértékelést 
a  BM rendelet 2.  mellékletében, valamint a  2. és 3.  mellékletben meghatározott szempontrendszer alapján 
a tárgyévet követő év március 1-jéig kell elkészíteni, és megküldeni a rendvédelmi tisztifőorvos részére.

11. Záró rendelkezések

16. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba.
 (2) Hatályát veszti

a) az idegenrendészeti eljárásban elrendelt őrizet végrehajtásának szabályairól szóló 27/2007. (V. 31.) 
IRM rendelet 2. § (4) bekezdés, 3. § (1)–(4), és (9), bekezdése 4. § (2)–(4) bekezdései, 5/A. § (1) bekezdés utolsó 
mondata, a 6. § (1) bekezdés, 14. § (1) és (2) bekezdése, 23. § (4)–(5), 6. § (4) bekezdése;

b) a menekültügyi őrizet végrehajtásának szabályairól és a  menekültügyi óvadékról szóló 29/2013. (VI. 28.) 
BM rendelet 3. § (1)–(3) bekezdése, 26. § (4)–(5) bekezdése.

  Dr. Pintér Sándor s. k.,
  belügyminiszter

1. melléklet a 8/2015. (III. 24.) BM rendelethez

A közegészségügyi feladatokat ellátó személyek létszáma, a szakképesítési követelmények és 
a munkavégzés napi időtartama a BÁH szerveinél

A B C D E

Szerv Megnevezés Szakképesítés létszám (fő) munkaidő

1.
a BÁH által 
fenntartott 

intézmények

BÁH 
közegészségügyi 

szakorvos
felsőfokú 2 rész/teljes

közegészségügyi- 
járványügyi 

felügyelő
felsőfokú 2 teljes

2. melléklet a 8/2015. (III. 24.) BM rendelethez

Szempontrendszer 
a BÁH személyi állományával kapcsolatos éves közegészségügyi, járványügyi, egészségfejlesztési 
tevékenység helyzetértékeléshez

 1. A közegészségügyi szakképesítésű szakemberek foglalkoztatásának helyzete.
 2. A közegészségügyi ellenőrzések tapasztalatai:

a) ellenőrzések száma;
b) főbb hiányosságok;
c) a hiányosságok megszüntetésére tett intézkedések;
d) eredmények.
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 3. A kockázatértékelés éves felülvizsgálatának megállapításai (összegezve).
 4. Munkakörnyezeti helyzetértékelés:

a) a munkahelyek higiénés helyzetének értékelése: takarításra, munkakörnyezeti rendre, tisztasági festésre 
vonatkozó megállapítások, intézkedések, eredmények;

b) közegészségügyi-járványügyi szempontból minősített épületek, objektumok számáról és azok állapotáról.
 5. Járványügyi helyzetértékelés:

a) bejelentésre kötelezett fertőző megbetegedések számának alakulása és a megtett járványügyi intézkedések;
b) a munkakörhöz kötött kötelező védőoltások számának alakulása;
c) ételfertőzések-ételmérgezések előfordulása.

 6. Élelmezés-biztonsági helyzetértékelés:
a) élelmezési egységek HACCP-minőségbiztosítási rendszerrel való rendelkezése, valamint a  szerv területén 

üzemelő hideg-, melegital-, szendvics automaták száma;
b) külső cég által történő ételszállítás, az ételszállításra vonatkozó közegészségügyi szabályok teljesülése;
c) az otthonról hozott ételek hűtésére, melegítésére, mosogatására vonatkozó közegészségügyi feltételek 

teljesülése;
d) a tárgyévben végzett rovar-rágcsálóirtások száma;
e) intézkedések, eredmények.

 7. Kémiai biztonsággal kapcsolatos helyzetértékelés:
A veszélyes anyag, készítmény bejelentésére, felhasználására, tárolására, kockázat- elemzésére vonatkozó előírások 
teljesülése.

 8. A veszélyes hulladék tárolására, kezelésére, szállítására, nyilvántartására vonatkozó előírások teljesülése.
 9. Végrehajtott közegészségügyi tárgyú oktatások száma, tapasztalatai.
 10. Hazai szervezetekkel, intézményekkel való együttműködés során végzett feladatok.
 11. Egyéb.

3. melléklet a 8/2015. (III. 24.) BM rendelethez

Szempontrendszer 
az őrzött szálláshelyeken és a BÁH által fenntartott intézményekben elhelyezett személyekkel 
kapcsolatos éves közegészségügyi, járványügyi tevékenység helyzetértékeléshez

I.  Kimutatás egészségügyi- és pszichológiai tevékenységről
 1.  Befogadás előtti orvosi vizsgálat (fő)

a) Rendőrségi állományú orvos/BÁH szerződéses orvosa
b) Szerződéses orvos
c) Külsős eü. szolgáltató

 2. Orvosi alapellátás (esetszám)
a) Rendőrségi állományú orvos/BÁH szerződéses orvosa
b) Szerződéses orvos
c) Külső eü. szolgáltató

 3. Fogdapszichológiai ellátást igénybe vettek száma (esetszám)
a) Szakorvosi ellátás (esetszám)
b) Ambuláns ellátás
c) Szakrendelő
d) Kórházi ambulancia
e) OMSZ
f) Fekvőbeteg intézeti ellátás
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II.  Kimutatás a kábítószer-használó őrizetesek és elhelyezett külföldi személyek egészségügyi ellátásáról
 1. Kábítószer-gyorsteszt használata befogadás alkalmával végzett vizsgálatkor (fő)

a) 
aa) Rendőrségi állományú orvos által végzett
ab) Nem rendőrségi állományú orvos által végzett

b) BÁH által fenntartott intézményekben végzett
 2. Kábítószer-használónak minősített személyek ellátása (esetszám)

a) egészségügyi ellátást nem igényelt
b) alapellátó orvos látta el konzílium nélkül
c) alapellátó orvos látta el konzíliummal
d) nem volt ellátható

III.  Kimutatás fertőző megbetegedések számáról
a) Tbc
b) Hepatitis-ek
c) HIV
d) Tetvesség
e) Rühesség
f ) Ételfertőzés
g) Egyéb

IV.  Kimutatás az őrzött szálláson/a BÁH általfenntartott intézményekben végzett felcseri tevékenységről
a) Szakrendelőbe történő beutalások ügyintézése
b) Mentőhívás
c) Rosszullét
d) Kötözés, sebellátás
e) Injekciózás
f ) Vércukormérés
g) EKG-vizsgálat
h) Egyéb rendkívüli esemény (pl. fertőző megbetegedés, öngyilkosság)

V.  Kimutatás orvosi tevékenységről
Rendőrségi állományú orvos/BÁH szerződéses orvosa esetében
a) Befogadás előtti orvosi vizsgálat (fő)
b) Vér és/vagy vizeletvétel kábítószerre (esetszám)
c) Vér és/vagy vizeletvétel alkoholra (esetszám)
d) Látlelet felvétele (esetszám)
e) DNS-mintavétel (esetszám)
f ) Egyéb biológiai mintavétel (esetszám)
g) Egyéb tevékenység (esetszám)
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IX. Határozatok Tára

Az Országgyűlés 6/2015. (III. 24.) OGY határozata
az Európai Unió Közép-afrikai Köztársaságbeli Műveletében („EUFOR RCA”) történő további magyar katonai 
szerepvállalásról szóló beszámoló elfogadásáról*

 1. Az Országgyűlés az Európai Unió Közép-afrikai Köztársaságbeli Műveletében („EUFOR RCA”) történő további magyar 
katonai szerepvállalásról szóló beszámolót elfogadja.

 2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

Jakab István s. k.,
az Országgyűlés alelnöke

 Gelencsér Attila s. k., Hegedűs Lorántné s. k.,
 az Országgyűlés jegyzője az Országgyűlés jegyzője

Az Országgyűlés 7/2015. (III. 24.) OGY határozata
az Európai Unió Közép-afrikai Köztársaságbeli Műveletében („EUFOR RCA”) történő magyar katonai 
szerepvállalásról szóló 1070/2014 . (II. 19.) Korm. határozatról szóló beszámoló elfogadásáról**

 1.  Az Országgyűlés az Európai Unió Közép-afrikai Köztársaságbeli Műveletében („EUFOR RCA”) történő magyar katonai 
szerepvállalásról szóló 1070/2014. (II. 19.) Korm. határozatról szóló beszámolót elfogadja.

 2.  Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

Jakab István s. k.,
az Országgyűlés alelnöke

 Gelencsér Attila s. k., Hegedűs Lorántné s. k.,
 az Országgyűlés jegyzője az Országgyűlés jegyzője

 * A határozatot az Országgyűlés a 2015. március 17-i ülésnapján fogadta el.
** A határozatot az Országgyűlés a 2015. március 17-i ülésnapján fogadta el.
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Az Országgyűlés 8/2015. (III. 24.) OGY határozata
az ENSZ Közép-afrikai Köztársaságbeli Többdimenziós Integrált Stabilizációs Missziójában (MINUSCA) 
történő magyar katonai szerepvállalásról szóló beszámoló elfogadásáról*

 1. Az  Országgyűlés az  ENSZ Közép-afrikai Köztársaságbeli Többdimenziós Integrált Stabilizációs Missziójában 
(MINUSCA) történő magyar katonai szerepvállalásról szóló beszámolót elfogadja.

 2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

Jakab István s. k.,
az Országgyűlés alelnöke

 Gelencsér Attila s. k., Hegedűs Lorántné s. k.,
 az Országgyűlés jegyzője az Országgyűlés jegyzője

Az Országgyűlés 9/2015. (III. 24.) OGY határozata
az Európai Uniónak a szomáliai biztonsági erők kiképzésére irányuló missziójához („EUTM Somalia”) történő 
további magyar katonai hozzájárulásról szóló 1915/2013. (XII. 11.) Korm. határozatban foglalt döntésről 
szóló beszámoló elfogadásáról**

 1. Az Országgyűlés az Európai Uniónak a szomáliai biztonsági erők kiképzésére irányuló missziójához („EUTM Somalia”) 
történő további magyar katonai hozzájárulásról szóló 1915/2013. (XII. 11.) Korm. határozatban foglalt döntésről 
szóló beszámolót elfogadja.

 2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

Jakab István s. k.,
az Országgyűlés alelnöke

 Gelencsér Attila s. k., Hegedűs Lorántné s. k.,
 az Országgyűlés jegyzője az Országgyűlés jegyzője

Az Országgyűlés 10/2015. (III. 24.) OGY határozata
az Európai Unió Mali Kiképző Műveletében („EUTM Mali”) történő további magyar katonai szerepvállalásról 
szóló beszámoló elfogadásáról***

 1. Az  Országgyűlés az  Európai Unió Mali Kiképző Műveletében („EUTM Mali”) történő további magyar katonai 
szerepvállalásról szóló beszámolót elfogadja.

 2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

Jakab István s. k.,
az Országgyűlés alelnöke

 Gelencsér Attila s. k., Hegedűs Lorántné s. k.,
 az Országgyűlés jegyzője az Országgyűlés jegyzője

 * A határozatot az Országgyűlés a 2015. március 17-i ülésnapján fogadta el.
 ** A határozatot az Országgyűlés a 2015. március 17-i ülésnapján fogadta el.
*** A határozatot az Országgyűlés a 2015. március 17-i ülésnapján fogadta el.
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Az Országgyűlés 11/2015. (III. 24.) OGY határozata
az afganisztáni Eltökélt Támogatás Műveletben (RSM) történő magyar katonai szerepvállalásról szóló 
beszámoló elfogadásáról*

 1. Az  Országgyűlés az  afganisztáni Eltökélt Támogatás Műveletben (RSM) történő magyar katonai szerepvállalásról 
szóló beszámolót elfogadja.

 2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

Jakab István s. k.,
az Országgyűlés alelnöke

 Gelencsér Attila s. k., Hegedűs Lorántné s. k.,
 az Országgyűlés jegyzője az Országgyűlés jegyzője

Az Országgyűlés 12/2015. (III. 24.) OGY határozata
az afganisztáni Nemzetközi Biztonsági Közreműködő Erők (ISAF) műveleteiben történő további magyar 
katonai szerepvállalásról szóló 2186/2008. (XII. 29.) Korm. határozat módosításáról szóló beszámoló 
elfogadásáról**

 1. Az  Országgyűlés az  afganisztáni Nemzetközi Biztonsági Közreműködő Erők (ISAF) műveleteiben történő további 
magyar katonai szerepvállalásról szóló 2186/2008. (XII. 29.) Korm. határozat módosításáról szóló beszámolót 
elfogadja.

 2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

Jakab István s. k.,
az Országgyűlés alelnöke

 Gelencsér Attila s. k., Hegedűs Lorántné s. k.,
 az Országgyűlés jegyzője az Országgyűlés jegyzője

Az Országgyűlés 13/2015. (III. 24.) OGY határozata
az afganisztáni Nemzetközi Biztonsági Közreműködő Erők (ISAF) műveleteiben történő magyar 
katonai szerepvállalásról szóló 2186/2008. (XII. 29.) Korm. határozat módosításáról szóló beszámoló 
elfogadásáról***

 1. Az  Országgyűlés az  afganisztáni Nemzetközi Biztonsági Közreműködő Erők (ISAF) műveleteiben történő magyar 
katonai szerepvállalásról szóló 2186/2008. (XII. 29.) Korm. határozat módosításáról szóló beszámolót elfogadja.

 2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

Jakab István s. k.,
az Országgyűlés alelnöke

 Gelencsér Attila s. k., Hegedűs Lorántné s. k.,
 az Országgyűlés jegyzője az Országgyűlés jegyzője

 * A határozatot az Országgyűlés a 2015. március 17-i ülésnapján fogadta el.
 ** A határozatot az Országgyűlés a 2015. március 17-i ülésnapján fogadta el.
*** A határozatot az Országgyűlés a 2015. március 17-i ülésnapján fogadta el.
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