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III.

Kormányrendeletek

A Kormány 199/2016. (VII. 15.) Korm. rendelete
az állami projektértékelői jogviszonyról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló
2016. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 110/2016. (V. 25.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány az állami projektértékelői jogviszonyról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2016. évi
XXXIII. törvény 11. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
Az állami projektértékelői jogviszonyról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2016. évi
XXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 110/2016. (V. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 5. § (2) bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az Ápjt.-ben felsorolt, valamint az (1) bekezdésben meghatározott feltételek igazolására a pályázói adatlaphoz
– elektronikus úton – csatolni kell a pályázó
a) szakmai – Europass típusú – önéletrajzát,
b) büntetlenségét igazoló hatósági erkölcsi bizonyítványt, ha az Ápjt. alapján szükséges,
c) alapjogviszonya fennállásáról szóló – 2. melléklet szerinti – munkáltatói igazolást, valamint
d) 3. melléklet szerinti, az állami projektértékelői jogviszony létesítéséhez szükséges nyilatkozatait.”
2. §

(1) A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Rendelet 3. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

3. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
4. §		
A pályázó számára az állami projektértékelői jogviszonyról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról
szóló 2016. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 110/2016. (V. 25.) Korm. rendelet módosításáról szóló
199/2016. (VII. 15.) Korm. rendelet hatálybalépését megelőzően – a Rendelet 2. melléklete szerint – kiállított
munkáltatói igazolás 2016. július 31. napjáig felhasználható.
		

Dr. Semjén Zsolt s. k.,

		

miniszterelnök-helyettes

1. melléklet a 199/2016. (VII. 15.) Korm. rendelethez
„1. melléklet a 110/2016. (V. 25.) Korm. rendelethez

Pályázói adatlap1
1. Személyes adatok:
1.1. Név:
1.2. Születési név:
1.3. Anyja neve:
1.4. Születési hely, idő:
1.5. Adóazonosító jel:
1.6. Társadalombiztosítási azonosító jel:
A pályázói adatlapon szereplő adatok közül az értékelő neve és tématerülete az állami projektértékelői jogviszonyról, valamint egyes kapcsolódó
törvények módosításáról szóló 2016. évi XXXIII. törvény 10. § (4) bekezdése szerint közérdekből nyilvános adat.
1
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2.

3.

4.
5.

1.7. Állandó lakcím:
1.7.1.
Település – törzsadatból választható:
1.7.2.
Irányítószám:
1.7.3.
Út/utca/tér stb. megnevezése:
1.7.4.
Házszám:
1.7.5.
Emelet, ajtó:
1.8. Tartózkodási hely:
1.9. Értesítési e-mail cím:
1.10. Vezetékes telefonszám:
1.11. Mobil telefonszám:
1.12. Folyószámlát kezelő pénzintézet megnevezése:
1.13. Bankszámla száma:
Alapjogviszony szerinti munkahelyre és munkavégzésre vonatkozó adatok:
2.1. Munkahely típusa:
2.2. Munkahely megnevezése:
2.3. Munkahely adószáma:
2.4. A pályázó az állami projektértékelői jogviszonyról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló
2016. évi XXXIII. törvény szerinti alapjogviszonyban áll-e? Igen/Nem (ennek kitöltése kötelező)
Szakértői tématerülettel kapcsolatos adatok:
3.1. Választott tématerület, amely tárgykörben értékelést kíván végezni:
3.2. Szakmai tapasztalat időtartama (hónap):
Az állami projektértékelői jogviszony létesítéséhez szükséges egyéb adatok:
4.1. Az állami projektértékelői jogviszony létesítéséhez szükséges nyilatkozatok meglétének igazolása:
Azonosítószám (a minisztérium által működtetett informatikai rendszer által generált adat):
5.1. Regisztrált pályázói azonosító:
5.2. Projektértékelői azonosító:”

2. melléklet a 199/2016. (VII. 15.) Korm. rendelethez
„2. melléklet a 110/2016. (V. 25.) Korm. rendelethez

Munkáltatói igazolás alapjogviszony fennállásáról
1. A munkáltató adatai:
1.1. Munkáltató megnevezése:
1.2. Székhely címe:
1.3. Telefonszám:
1.4. Adószáma:
1.5. Nyilvántartási szám (pl. törzskönyvi, cégjegyzékszám):
1.6. A munkáltató törvényes képviselőjének adatai (név, beosztás, telefonszám):
2. A foglalkoztatott adatai:
2.1. Név:
2.2. Születési név:
2.3. Születési helye, ideje:
2.4. Anyja neve:
2.5. Munkahelyi telefonszáma:
2.6. Munkakör/beosztás:
2.7. Jelenlegi jogviszonya*:		
o kormányzati szolgálati jogviszony
o állami szolgálati jogviszony
o közszolgálati jogviszony
o közalkalmazotti jogviszony
o munkaviszony
2.8. Jelenlegi jogviszonyának kezdete:
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2.9. Kinevezés/munkaszerződés típusa*: o Határozatlan idejű
o Határozott idejű: …………………………-ig.
2.10. Igazolom, hogy fent nevezett munkatársunk felmentés/felmondás hatálya alatt
o áll
o nem áll.*
2.11. Nyilatkozom, hogy fenti jogviszonyára tekintettel munkatársunk
o hatósági bizonyítvánnyal igazolta, hogy büntetlen előéletű
vagy
o nem hatósági erkölcsi bizonyítványhoz kötött munkakörben dolgozik.*
2.12. Igazolom, hogy az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény
(a továbbiakban: Vnyt.) szerint a foglalkoztatottnak fenti jogviszonya tekintetében a Vnyt. 3. § (…) bekezdés
…) pont …) alpontja alapján vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettsége o áll fenn o nem áll fenn*;
Amennyiben kötelezett:
Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tett: …… év ……………… hó … nap
Következő vagyonnyilatkozat-tétel esedékessége: …… év ……….……….. hó … nap
2.13. Igazolom, hogy fent nevezett havi megállapított, rendszeres bruttó illetménye/munkabére a jelen igazolás
kiállítását megelőző hónapra: …………………………. Ft, azaz ……………………………. forint.
Ezt az igazolást fent nevezett munkatársunk részére az állami projektértékelői jogviszonyról, valamint egyes
kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2016. évi XXXIII. törvény 2. § 1. pontja, valamint a 3. § (2) bekezdés
c) pontja alapján állami projektértékelői jogviszony létesítése céljából állítottam ki.
Vállalom, hogy a fenti adatokban történő változásról – különösen a foglalkoztatási jogviszony
megszűnésének, megszüntetésének tényéről – a Miniszterelnökséget haladéktalanul tájékoztatom.
Kelt: …………………………… (hely), …… év …………………… hó … napján.
P. H.
		
		

..................................................................
Munkáltató cégszerű aláírása

		
		

.....................................................................
Aláíró neve nyomtatott betűkkel

* A megfelelő részt kérjük kitölteni, jelölni.”

3. melléklet a 199/2016. (VII. 15.) Korm. rendelethez
1. A Rendelet 3. melléklete a következő 9–12. ponttal egészül ki:
(büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy)
„9. rendelkezem érvényes személyazonosító igazolvánnyal, lakcímet igazoló hatósági igazolvánnyal,
társadalombiztosítási azonosító jelét igazoló hatósági igazolvánnyal és adóigazolvánnyal;
10. rendelkezem felsőfokú iskolai végzettségemet igazoló oklevéllel vagy az állam által elismert szakképesítést
tartalmazó bizonyítvánnyal;
11. rendelkezem a „Szakértői tématerülettel kapcsolatos adatok” funkcióban általam megjelölendő tématerületnek,
tématerületeknek megfelelő, legalább hároméves szakmai tapasztalattal;
12. tudomásul veszem, hogy a 9–11. pontban megnevezett igazolványokat, okmányokat, dokumentumokat,
igazolásokat eredeti, másolati vagy elektronikus formában ellenőrzés céljából a munkáltató a nyilatkozattételt
követően bekérheti.”
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A Kormány tagjainak rendeletei

A belügyminiszter 27/2016. (VII. 15.) BM rendelete
a Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ katonai nyomozó hatóságairól és
a bűncselekmények parancsnoki nyomozásáról
A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 604. § (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 21. pontjában meghatározott feladatkörömben
eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 79. § 1. pontjában meghatározott
feladatkörében eljáró igazságügyi miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. A katonai nyomozó hatóságok
1. §

(1) A Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ (a továbbiakban: TIBEK) hivatásos állományának tagja
(a továbbiakban: hivatásos állomány tagja) ellen indított katonai büntetőeljárásban – ha a nyomozást nem a katonai
ügyész vagy a legfőbb ügyész által a katonai büntetőeljárásra kijelölt ügyész (a továbbiakban együtt: katonai
ügyész) végzi – a katonai nyomozó hatóságként eljáró illetékes parancsnok (a továbbiakban: parancsnok) a TIBEK
főigazgatója.
(2) A parancsnok a nyomozóhatósági jogkörét személyesen vagy az e feladat ellátásával megbízott nyomozótiszt útján
gyakorolja.
(3) Kijelölt nyomozótiszt hiányában, illetve abban az esetben, ha a nyomozótiszt a feladata ellátásában akadályozott
vagy az eljárásból kizárt, a nyomozást a parancsnok személyesen végzi.

2. A parancsnok hatásköre és illetékessége
2. §		
Nem tartozik a parancsnok hatáskörébe, ezért a nyomozás és az eljárás során keletkezett iratokat a katonai
ügyésznek kell megküldeni:
a)
a főigazgató vagy helyettese által elkövetett katonai vétség miatt folytatott nyomozás esetén, vagy
b)
ha a parancsnok tekintetében kizáró ok áll fenn.
3. §		
Ha a parancsnok a nyomozás során észleli, hogy a terhelt bűncselekménye vagy több bűncselekmény esetén azok
valamelyike nem tartozik a nyomozási hatáskörébe, a feljelentést, továbbá az eljárás során keletkezett iratokat
három napon belül megküldi a katonai ügyésznek.
4. §		
A nyomozást az a parancsnok folytatja le, akinek a büntetőeljárás megindításakor a terhelt a szolgálati
alárendeltségébe tartozik.

3. A nyomozótiszt
5. §

(1) Nyomozótisztként a parancsnok alárendeltjei közül a hivatásos állomány
a)
jogi egyetemi, vagy a Rendőrtiszti Főiskolán, Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karán
szerzett felsőfokú végzettséggel rendelkező, és
b)
legalább tiszti rendfokozatú
tagja jelölhető ki.
(2) A parancsnok a nyomozótisztet parancsban jelöli ki. A kijelölésről a parancsnok a katonai ügyészt a parancs egy
példányának megküldésével értesíti.
(3) A nyomozótiszti kijelölés megszűnik, ha azt a parancsnok határozattal visszavonta. A parancsnok erről a katonai
ügyészt nyolc napon belül értesíti.
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6. §
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(1) A nyomozótiszt rendszeres, szervezett szakmai képzéséről a parancsnok, valamint az ügyészség gondoskodik.
(2) Az (1) bekezdés szerinti képzéshez, továbbá a nyomozói feladat végzéséhez szükséges időbeli, személyi, valamint
dologi feltételeket a parancsnok biztosítja.

7. §		
Nyomozótisztként – a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény (a továbbiakban: Be.) 38. §-ában meghatározott
kizáró okokon túl – nem járhat el az, akinek a terhelt szolgálati elöljárója.
8. §		
A nyomozótiszt a nyomozás során a parancsnok utasítása szerint jár el, aki irányítja a nyomozást és maga is ellenőrzi
annak törvényességét. A nyomozótiszt köteles a parancsnokot a nyomozás minden lényeges körülményéről
tájékoztatni.
9. §		
A nyomozótiszt a nyomozás megindulásától folyamatosan végzi azokat a nyomozási cselekményeket, amelyek nem
a parancsnok kizárólagos döntési hatáskörébe tartoznak. A 10. § (1) és (2) bekezdése szerinti határozatok, valamint
előterjesztések tervezeteit a nyomozótiszt készíti el.

4. A parancsnoki nyomozás
10. §

(1) A parancsnoki nyomozás során kizárólag a parancsnok döntési hatáskörébe tartozik:
1.
a nyomozótiszt kizárása,
2.
a nyomozás elrendelése,
3.
a feljelentés-kiegészítés elrendelése,
4.
a feljelentés áttétele,
5.
a feljelentés elutasítása,
6.
a nyomozás felfüggesztése,
7.
a nyomozás megszüntetése,
8.
a védő kirendelése, a védő kirendelésének visszavonása, a védő kirendelés alóli felmentése,
9.
a kirendelt védő díjának és költségtérítésének megállapítása,
10.
a szakértő kirendelése, kizárása, felmentése,
11.
a szakértő díjának megállapítása,
12.
a tanú és a szakértő mentességre történt hivatkozásának elbírálása,
13.
az igazolási kérelem elbírálása,
14.
a terhelt őrizetbe vétele és az őrizet megszüntetése,
15.
a házkutatás és a motozás elrendelése,
16.
a lefoglalás elrendelése és megszüntetése,
17.
a számítástechnikai rendszer útján rögzített adatok megőrzésére kötelezés elrendelése,
18.
a biztosítási intézkedés alkalmazása és feloldása,
19.
az elővezetés elrendelése,
20.
a nyomozás befejezése és az iratok ismertetése után a gyanúsított vagy a védő indítványával kapcsolatos,
a Be. 193. § (3) bekezdése szerinti határozat meghozatala,
21.
az iratoknak a katonai ügyészhez – vádemelési vagy parancsnoki fegyelmi hatáskörben történő elbírálási
javaslattal – való megküldése,
22.
a panasz benyújtásától számított három napon belül a panasznak történő helyt adás vagy a panasz elbírálás
végett történő felterjesztése, valamint
23.
a Be. 195. § (3) bekezdése alapján a határozat végrehajtásának felfüggesztése.
(2) A Be. 165. § (2) bekezdésében meghatározott, a bíróság vagy az ügyészség hatáskörébe tartozó eljárási cselekmény
elvégzésének vagy határozat meghozatalának szükségessége esetén a katonai ügyészt a parancsnok tájékoztatja,
a döntés meghozatalára irányuló indokolt előterjesztéssel.

11. §		
A parancsnok a nyomozása során a katonai ügyész szakmai segítségét kérheti.
12. §		
Ha a nyomozást a megindulásától számított két hónapon belül nem fejezik be, a parancsnok e határidő lejárta
előtt legalább tíz nappal a nyomozás határidejének meghosszabbítására a katonai ügyészhez előterjesztést tesz.
Az előterjesztéshez mellékelni kell a még szükséges, de el nem végzett nyomozási cselekmények részletes tervét is.
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(1) A nyomozótiszt a jelentősebb tárgyi súlyú vagy bonyolultabb, előreláthatóan két hónapon túli nyomozást igénylő
ügyben a nyomozás megindulását követően haladéktalanul nyomozási tervet készít és azt jóváhagyás végett
bemutatja a parancsnoknak.
(2) A nyomozási terv tartalmazza a nyomozás eredményes lefolytatásához szükséges feladatokat és azok tervezett
ütemezését. Az eljárás során feltárt új adatok és szempontok figyelembevételével a nyomozási tervet szükség
szerint módosítani kell.

14. §		
Az újabb bűncselekmények megelőzése végett a nyomozás során fokozott figyelmet kell fordítani a bűncselekmény
elkövetését elősegítő, illetve megkönnyítő okok, körülmények felderítésére. Az ennek érdekében megtett
intézkedéséről vagy azzal kapcsolatos javaslatáról, továbbá a Be. 63/A. § (1) bekezdése szerinti tájékoztatási
kötelezettsége teljesítéséről a parancsnok a katonai ügyészt értesíti.
15. §		
Az eljárás során az egyes nyomozási cselekményekről készült iratokat három példányban, az érdekelteknek a Be.
szabályai szerint kézbesítendő határozatokat a szükséges példányszámban kell elkészíteni.
16. §

(1) Ha a parancsnok a hatáskörébe nem tartozó kényszerintézkedés elrendelését tartja szükségesnek, a katonai ügyészt
erről haladéktalanul értesíti, egyben – az addig keletkezett iratokat mellékelve – arra írásban előterjesztést tesz.
(2) Ha az őrizetbe vételkor már megállapítható, hogy indokolt az előzetes letartóztatás elrendelésének
kezdeményezése, az előterjesztést haladéktalanul, de legkésőbb az őrizetbe vétel elrendelését követő huszonnégy
órán belül meg kell küldeni a katonai ügyésznek.
(3) A parancsnok haladéktalanul előterjesztést tesz a katonai ügyésznek, ha az előzetes letartóztatás, az ideiglenes
kényszergyógykezelés vagy a lakhelyelhagyási tilalom megszüntetését látja szükségesnek.
(4) A parancsnok az előzetes letartóztatás meghosszabbítására vonatkozó javaslatát – a nyomozási iratok egy
példányával együtt – a letartóztatás határidejének lejárta előtt legalább tíz nappal köteles megküldeni a katonai
ügyésznek. Az előterjesztéshez mellékelni kell a még végrehajtásra váró nyomozási cselekmények tervét is.
(5) Ha a hivatásos állomány tagjával szemben a bíróság a Be. 138/A. §-a alapján távoltartást rendel el, a parancsnok
megteszi a szükséges intézkedéseket a végrehajtás biztosítására.

17. §		
A hivatásos állomány tagjának a nyomozás során elrendelt őrizetét rendőrségi fogdában kell végrehajtani.
18. §

(1) Az elektronikus adat ideiglenes hozzáférhetetlenné tételének elrendelésére a parancsnok tesz előterjesztést
a katonai ügyészhez.
(2) Az elektronikus adat ideiglenes hozzáférhetetlenné tétele indítványozása iránti előterjesztésnek tartalmaznia kell:
a)
az eljáró katonai nyomozó hatóság megnevezését, az ügyirat számát,
b)
a bűncselekménynek a Büntető Törvénykönyvről szóló törvény szerinti megjelölését,
c)
a bűncselekmény történeti tényállását,
d)
a bűncselekmény gyanúját, illetve az elektronikus adat ideiglenes hozzáférhetetlenné tétele feltételeinek
fennállását alátámasztó bizonyítékokat,
e)
javaslatot a Be. 158/B. § (4) bekezdés a) pontja szerinti elektronikus adat ideiglenes eltávolításának
indítványozására,
f)
az elektronikus adat forrásának azonosítására szolgáló adatként:
fa)
IP címet ipv4 vagy ipv6 szabvány szerint és alhálózati maszkot,
fb)
domain nevet,
fc)
URL címet,
fd)
portszámot,
g)
az elektronikus adatot tároló tárhelyszolgáltató nevének és címének, illetve elnevezésének és székhelyének,
telephelyének vagy fióktelepének, a cégjegyzék- vagy egyéb nyilvántartási számának, továbbá a képviseletre
jogosult nevének és címének a megjelölését.
(3) A (2) bekezdés g) pontja esetében, ha a tárhelyszolgáltató külföldi, a székhely szerinti államban működő
nyilvántartás adatait szükséges beszerezni.
(4) Ha a domain név alatt található elektronikus adatok teljes körére fennállnak a hozzáférhetetlenné tétel
elrendelésének feltételei, az előterjesztés az erre való utalást is tartalmazza.
(5) Ha az elektronikus hírközlő hálózat útján közzétett elektronikus adat forrásának azonosításra szolgáló adatok
megállapítása különleges szakismeretet igényel, szaktanácsadót kell alkalmazni.
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(6) Ha az elektronikus adat ideiglenes hozzáférhetetlenné tételének további fenntartása már nem indokolt, vagy
ha a nyomozást a parancsnok megszüntette – kivéve, ha a Be. 569. §-a szerinti eljárás lefolytatásának van helye –,
haladéktalanul előterjesztést kell tenni a katonai ügyészhez a kényszerintézkedés megszüntetése és az elektronikus
adat visszaállítása iránt. Az előterjesztés megtételére a parancsnok jogosult. Az előterjesztés tartalmára
a (2) bekezdésben foglaltakat értelemszerűen alkalmazni kell.
(7) E § alkalmazásában
1.
domain név: az internet egy meghatározott részét, tartományát egyedileg leíró megnevezés,
2.
elektronikus adat: a hozzáférést biztosító elektronikus hírközlési szolgáltatók által az elektronikus hírközlő
hálózat útján közzétett olyan adat, amely egyedi azonosítók, mint az IP cím és URL cím, domain név és
portszám alapján beazonosítható,
3.
IP cím: egyedi hálózati azonosító, amely a hozzátartozó alhálózati maszkkal együtt meghatározza, hogy mely
hálózati címen érhető el az elektronikus adat,
4.
portszám: a TCP/IP és az UDP, illetve az SCTP protokollokban az adott célszerveren a logikai csatlakozást
meghatározó jelzőszám, valamint
5.
URL cím: egységes erőforrás azonosító, amely egyetlen címben foglalja össze az interneten megtalálható
elektronikus adat azonosításához szükséges legfontosabb információkat, mint a protokoll, a domain név vagy
IP cím, a portszám és az elérési út a célszerveren.
19. §

(1) A nyomozás során hozott határozat elleni panaszt, valamint a katonai nyomozó hatóság intézkedése vagy
intézkedésének elmulasztása miatt bejelentett panaszt – ha annak három napon belül nem ad helyt – a parancsnok
a nyomozás során keletkezett iratokkal, valamint a panasszal kapcsolatos nyilatkozatával együtt küldi meg a katonai
ügyésznek.
(2) A terheltnek vagy más érdekeltnek a nyomozás során szóban tett panaszát írásba kell foglalni.

20. §

(1) A nyomozás befejezését követően a parancsnok az eljárás során keletkezett iratok két példányát a nyomozás
határidejének lejárta előtt, de legkésőbb a nyomozás befejezését követő három napon belül megküldi a katonai
ügyésznek, az iratok harmadik példányát pedig irattárazza.
(2) A nyomozási iratok részeként továbbítani kell
a)
a bűnügyi nyilvántartás terheltre vonatkozó értesítését,
b)
a terhelt minősítését, a dicséreteiről és fenyítéseiről szóló okmányok másolatát,
c)
az illetmény-számfejtést végző szervnek a terhelt illetményéről szóló igazolását, továbbá
d)
a bűnjeljegyzéket és a bűnügyi költségjegyzéket.
(3) A bűnjelet a nyomozási iratokkal együtt kell megküldeni. Ha a bűnjel csatolása – annak jellegénél fogva – nem
lehetséges vagy más fontos ok azt indokolja, a bűnjelnek a bűncselekménnyel kapcsolatos egyedi tulajdonságait
rögzítő iratot vagy fényképet kell a nyomozási iratokhoz csatolni.

21. §		
Ha a parancsnok az általános megelőzés, a katonai rend és fegyelem megszilárdítása érdekében indokoltnak
tartja, hogy a bíróság a tárgyalást a Be. 278. § (2) bekezdése alapján ne a bíróság hivatalos helyiségében, hanem
a rendvédelmi szerv hivatalos helyiségében tartsa meg, ennek indítványozására a katonai ügyésznek javaslatot tesz.
22. §		
A parancsnoki nyomozás során a sajtó részére a parancsnok adhat tájékoztatást.

5. Záró rendelkezések
23. §		
Ez a rendelet a terrorizmus elleni fellépéssel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2016. évi LXIX. törvény
hatálybalépésének napján lép hatályba.
		
		

Dr. Pintér Sándor s. k.,
belügyminiszter
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A belügyminiszter 28/2016. (VII. 15.) BM rendelete
a Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ és az utasadat szolgáltatója közötti
kapcsolattartás, valamint az adatátadás módjának szabályozásáról
A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 78. § (1b) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 21. pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:
1. §		
E rendelet alkalmazásában
a)
HU PNR rendszer: nemzeti utasadat-információs rendszer,
b)
utasadat: a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény (a továbbiakban: Lt.) 27/C. § (1) bekezdésében
meghatározott adat,
c)
az utasadat szolgáltatója: a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény (a továbbiakban:
Nbtv.) 74. § m) pontjában meghatározott személyszállítást végző légifuvarozó.
2. §		
Az utasadat szolgáltatója a rendelkezésére álló utasadatokat a HU PNR rendszer keretében továbbítja
a Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ (a továbbiakban: TIBEK) részére.
3. §		
Az utasadat szolgáltatójának csatlakozása a HU PNR rendszerhez akkor valósul meg, ha az utasadat szolgáltatója
a TIBEK által meghatározott tesztelési folyamatok elvégzését követően üzemszerűen csatlakozik a HU PNR
rendszerhez, a HU PNR rendszer a csatlakozást hitelesíti, és az adattovábbítás a TIBEK által meghatározott
formátumban és protokoll szerint működik.
4. §

(1) Az utasadat szolgáltatója a HU PNR rendszer működtetésével összefüggésben kapcsolattartásért felelős személyt
jelöl ki, akinek kilétéről és elérhetőségeiről tájékoztatja a TIBEK-et.
(2) A kapcsolattartásért felelős személy folyamatos elérhetőségét, illetve akadályoztatása esetén a helyettesítését
az utasadat szolgáltatója köteles biztosítani.

5. §

(1) Ha az utasadat szolgáltatója az adatszolgáltatásban hibát észlel, azonnal értesíti a TIBEK-et, és ezzel egyidejűleg
intézkedik a hibák kijavítása, valamint a kijavított adatok újraküldése iránt.
(2) Ha az adatszolgáltatásban a TIBEK észlel hibát, erről soron kívül értesíti az utasadat szolgáltatóját, amely a TIBEK által
megküldött jelzéstől számított egy órán belül köteles gondoskodni a hiba elhárításáról, valamint a kijavított adatok
újraküldéséről.
(3) Ha az elektronikus adatkapcsolat bármely okból elérhetetlenné válik, az adattovábbítást alternatív módon
– elsősorban elektronikus úton (elektronikus levélben, digitális adathordozón, faxon vagy telefonon) – kell
végrehajtani.
(4) A (3) bekezdés szerinti esetben a hiba elhárulását követően az utasadatokat a HU PNR rendszer keretében pótlólag
haladéktalanul továbbítani kell a TIBEK részére.

6. §		
Ez a rendelet a terrorizmus elleni fellépéssel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2016. évi LXIX. törvény
hatálybalépésének napján lép hatályba.
7. §		
Ez a rendelet az utas-nyilvántartási adatállománynak (PNR) a terrorista bűncselekmények és súlyos
bűncselekmények megelőzése, felderítése, nyomozása, és a vádeljárás lefolytatása érdekében történő
felhasználásáról szóló, 2016. április 27-i, 2016/681/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést
szolgálja.
		
		

Dr. Pintér Sándor s. k.,
belügyminiszter
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A belügyminiszter 29/2016. (VII. 15.) BM rendelete
egyes miniszteri rendeleteknek a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény
módosításával összefüggésben szükséges módosításáról
A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341. §
(1) bekezdés 23. pont a) és c) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló
152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 4., 10., 21. és 22. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 2. alcím tekintetében a büntetés-végrehajtási szervezetről szóló 1995. évi CVII. törvény 35. § (2) bekezdés h) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 4. pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 3. alcím tekintetében a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 101. § (1) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 22. pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva,
a 4. alcím tekintetében a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 81. § (1) bekezdés a)–c) és e)–f ) pontjában, valamint 82. § (3) bekezdés c)–d) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 10. pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva,
az 5. alcím és az 1. melléklet tekintetében a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (3) bekezdés a) pontjában és
a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341. §
(1) bekezdés 13. pont b) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014.
(VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 21. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 6. alcím tekintetében az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 68. § (11) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 21. pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva,
a 7. alcím és a 2. melléklet tekintetében a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati
jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341. § (1) bekezdés 4. pont a) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 21. pontjában meghatározott feladatkörömben
eljárva,
a 8. alcím tekintetében a Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló
2011. évi CCII. törvény 24. § (6) bekezdésében, valamint a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának
szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341. § (1) bekezdés 22. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 21. pontjában meghatározott feladatkörömben
eljárva,
a 9. alcím tekintetében a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (5) bekezdés q) és s) pontjában,
valamint (8) bekezdés b) pontjában, a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról
szóló 2015. évi XLII. törvény 341. § (1) bekezdés 21. pont f ) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak
feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 4., 10., 21. és 22. pontjában meghatározott feladatkörömben
eljárva,
a 10. alcím tekintetében a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 78. § (1) bekezdés c) pontjában,
az alapvető jogok biztosáról szóló 2011. évi CXI. törvény 43. § (2) bekezdésében, valamint az Országgyűlésről szóló
2012. évi XXXVI. törvény 143. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről
szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 21. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 11. alcím tekintetében a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló
2015. évi XLII. törvény 341. § (1) bekezdés 18. pont b) és e) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak
feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 21. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 12. alcím tekintetében a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (5) bekezdés q) pontjában, valamint
a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341. §
(1) bekezdés 25. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.)
Korm. rendelet 21. § 21. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 13. alcím tekintetében a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (5) bekezdés q) pontjában, valamint
a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341. §
(1) bekezdés 21. pont f ) alpontjában és 25. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről
szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 21. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
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a 14. alcím tekintetében a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló
2015. évi XLII. törvény 341. § (1) bekezdés 15. és 16. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és
hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 21. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 15. alcím tekintetében a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól
szóló 1999. évi XLII. törvény 8. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről
szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 21. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 16. alcím tekintetében a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló
1993. évi LXXVIII. törvény 87. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló
152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 21. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 17. alcím tekintetében a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 78. § (1a) bekezdés a) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 21. pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 18. § tekintetében a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (4) bekezdés g) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 21. pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 19. alcím tekintetében a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló
2015. évi XLII. törvény 341. § (1) bekezdés 2. pont a) és b) alpontjában, valamint 21. pont b) alpontjában kapott felhatalmazás
alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 21. pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva,
a 20. alcím és a 3. melléklet tekintetében a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati
jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341. § (1) bekezdés 4. pont b) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 21. pontjában meghatározott feladatkörömben
eljárva,
a 21. alcím tekintetében a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló
2015. évi XLII. törvény 341. § (1) bekezdés 21. pont d) és e) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak
feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 21. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 22. alcím tekintetében a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló
2015. évi XLII. törvény 341. § (1) bekezdés 3. pontjában, valamint 21. pont f ) és g) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 21. pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva
a következőket rendelem el:

1. A belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai Fegyelmi
Szabályzatáról szóló 11/2006. (III. 14.) BM rendelet módosítása
1. §		
A belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai Fegyelmi Szabályzatáról szóló
11/2006. (III. 14.) BM rendelet 4. § (3) bekezdés c) pont cf ) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A rendvédelmi szerv rendelkezési állományba tartozó, a belügyminiszter (a továbbiakban: miniszter) irányítása alá
tartozó, a Tv. 51. § (2)–(4) bekezdése szerinti más szervnél szolgálatot teljesítő vezényelt hivatásos állományú esetében
a fegyelmi jogkört gyakorló vezető
az általa vezetett szervnél szolgálatot teljesítő hivatásos állományú tekintetében]
„cf ) a Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központnál a főigazgató,”
2. §		
A belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai Fegyelmi Szabályzatáról szóló
11/2006. (III. 14.) BM rendelet 47/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„47/A. § A hivatásos állománynak a Becsületbíróság tagjaként eljárni jogosult tagjairól a nevet, a rendfokozatot,
a szolgálati helyet és a szolgálati beosztást rögzítő névjegyzéket
a) az Országos Rendőr-főkapitányságon,
b) a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságon,
c) a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságán,
d) a Nemzetbiztonsági Szakszolgálatnál,
e) az Alkotmányvédelmi Hivatalnál, valamint
f ) a Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központnál
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oly módon kell vezetni, hogy a Tv. 227. § (1) bekezdésében rögzített feltételek az a)–f ) pontban meghatározott
szerveknél vezetett névjegyzékek mindegyikére önállóan teljesüljenek.”
3. §		
A belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai Fegyelmi Szabályzatáról szóló
11/2006. (III. 14.) BM rendelet 1. § (1) bekezdésében a „b) és d)” szövegrész helyébe a „b), d) és e)” szöveg lép.

2. A büntetés-végrehajtási szervezet részéről a büntetés-végrehajtásért felelős miniszter vezetése,
irányítása vagy felügyelete alá tartozó szervek irányában fennálló ellátási kötelezettségről,
a fogvatartottak kötelező foglalkoztatása keretében előállított termékekről és szolgáltatásokról, azok
átadás-átvételéről és az ellentételezés rendjéről szóló 9/2011. (III. 23.) BM rendelet módosítása
4. §		
A büntetés-végrehajtási szervezet részéről a büntetés-végrehajtásért felelős miniszter vezetése, irányítása vagy
felügyelete alá tartozó szervek irányában fennálló ellátási kötelezettségről, a fogvatartottak kötelező foglalkoztatása
keretében előállított termékekről és szolgáltatásokról, azok átadás-átvételéről és az ellentételezés rendjéről szóló
9/2011. (III. 23.) BM rendelet 2. melléklet 9. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„9. Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ”

3. A rendőrség szolgálati szabályzatáról szóló 30/2011. (IX. 22.) BM rendelet módosítása
5. §		
A rendőrség szolgálati szabályzatáról szóló 30/2011. (IX. 22.) BM rendelet 10. § (1) bekezdése a következő h) ponttal
egészül ki:
(A rendőr az önveszélyes állapot vagy a személyeket, illetve az anyagi javakat közvetlenül fenyegető veszélyhelyzet
észlelése esetén – az Rtv. 37. §-ában meghatározott intézkedések végrehajtása során – a helyszínen)
„h) a szükséges intézkedések megtétele mellett közreműködik a közforgalom számára nyitva álló létesítmény
működésének felfüggesztése, valamint rendezvény félbeszakítása esetén a helyszínen tartózkodók biztonságos
helyszínelhagyásának biztosításában.”
6. §		
A rendőrség szolgálati szabályzatáról szóló 30/2011. (IX. 22.) BM rendelet a következő 22/A. alcímmel egészül ki:
„22/A. Kiemelt biztonsági intézkedés
26/A. § (1) Kiemelt biztonsági intézkedés végrehajtását
a) az országos rendőrfőkapitány,
b) a bűnügyi országos rendőrfőkapitány-helyettes és a rendészeti országos rendőrfőkapitány-helyettes,
c) illetékességi területén a rendőrfőkapitány, továbbá
d) a hatáskörük szerint ellátott speciális feladatok végrehajtása során a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság igazgatója,
a Készenléti Rendőrség parancsnoka vagy a Terrorelhárítási Központ főigazgatója
rendelheti el.
(2) Ha a kiemelt biztonsági intézkedést nem az országos rendőrfőkapitány vagy a Terrorelhárítási Központ
főigazgatója rendeli el, az elrendelő az elrendelésről haladéktalanul jelentést tesz az országos rendőrfőkapitánynak.
(3) A kiemelt biztonsági intézkedés elrendeléséről, illetve meghosszabbításáról az országos rendőrfőkapitány
– az általa történt elrendelésről, illetve meghosszabbításról a Terrorelhárítási Központ főigazgatója – haladéktalanul
jelentést tesz a rendészetért felelős miniszternek.
(4) A kiemelt biztonsági intézkedés meghosszabbításáról
a) az elrendelő személy, vagy
b) – a Terrorelhárítási Központ főigazgatója által elrendelt kiemelt biztonsági intézkedés kivételével – az országos
rendőrfőkapitány
dönt.
(5) A kiemelt biztonsági intézkedés elrendeléséről, meghosszabbításáról, illetve fenntartásáról és az azzal érintett
településről vagy településrészéről a döntést hozó személy az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott
szerv, illetve – a Terrorelhárítási Központ főigazgatójának részéről történt döntéshozatal esetén – a Terrorelhárítási
Központ internetes honlapján haladéktalanul közleményben tájékoztatja az érintett terület lakosságát.
(6) Az (5) bekezdésben meghatározott közleményben foglalt adatokról az ott megjelölt személy a kiemelt biztonsági
intézkedéssel érintett település jegyzőjét haladéktalanul tájékoztatja.”
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7. §		
Hatályát veszti a rendőrség szolgálati szabályzatáról szóló 30/2011. (IX. 22.) BM rendelet 10. § (1) bekezdés
f ) pontjában a „valamint” szövegrész.

4. A katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól szóló 62/2011. (XII. 29.) BM rendelet módosítása
8. §		
A katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól szóló 62/2011. (XII. 29.) BM rendelet 1. §-a helyébe a következő
rendelkezés lép:
„1. § A rendelet hatálya kiterjed:
a) a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságra (a továbbiakban: BM OKF),
b) a megyei katasztrófavédelmi igazgatóságokra és a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóságra (a továbbiakban
együtt: igazgatóság),
c) a katasztrófavédelmi kirendeltségekre (a továbbiakban: kirendeltség),
d) a polgári védelmi szervezetekre,
e) az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szervre,
f ) a büntetés-végrehajtás szervezetére,
g) az Alkotmányvédelmi Hivatalra,
h) a Nemzetbiztonsági Szakszolgálatra,
i) a Terrorelhárítási Központra, valamint
j) a Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központra.”
9. §		
A katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól szóló 62/2011. (XII. 29.) BM rendelet 5. alcíme helyébe a következő
alcím lép:
„5. A polgári nemzetbiztonsági szolgálatok katasztrófavédelmi feladatai
9. § Az Alkotmányvédelmi Hivatal, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat, valamint a Terrorelhárítási Információs és
Bűnügyi Elemző Központ főigazgatója irányítja és ellenőrzi a védekezésre való felkészülés és a védekezési időszak
feladatainak teljesítését. Ennek érdekében
a) gondoskodik a felkészülés során a hivatásos katasztrófavédelmi szervekkel, illetve a területileg illetékes
polgármesterrel történő megfelelő együttműködésről,
b) gondoskodik a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat.) 12. § (2) bekezdés d) pontjában és 16. § b) pontjában meghatározott
esetekben a megyei védelmi bizottság elnökének vagy a polgármesternek az élet és az anyagi javak védelme
érdekében kiadott intézkedései végrehajtásáról,
c) a BM OKF koordinálásával közreműködik a kritikus infrastruktúra védelem katasztrófavédelmi szempontú,
horizontális kritériumrendszerének kialakításában, a beazonosítási folyamatban.”

5. A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi szervek munkavédelmi feladatai, valamint
foglalkozás-egészségügyi tevékenysége ellátásának szabályairól szóló 70/2011. (XII. 30.) BM rendelet
módosítása
10. §		
A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi szervek munkavédelmi feladatai, valamint foglalkozásegészségügyi tevékenysége ellátásának szabályairól szóló 70/2011. (XII. 30.) BM rendelet 22. § (3) bekezdése helyébe
a következő rendelkezés lép:
„(3) Az Alkotmányvédelmi Hivatal, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat és a Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi
Elemző Központ esetében a baleset (2) bekezdésben meghatározott kivizsgálásáért, valamint a munkavédelmi
hatóság felé történő bejelentéséért a főigazgató a felelős.”
11. §		
A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi szervek munkavédelmi feladatai, valamint foglalkozásegészségügyi tevékenysége ellátásának szabályairól szóló 70/2011. (XII. 30.) BM rendelet 24. § (3) bekezdése helyébe
a következő rendelkezés lép:
„(3) Az Alkotmányvédelmi Hivatal, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat és a Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi
Elemző Központ esetében az elbíráló személynek címzett fellebbezést a főigazgatóhoz kell benyújtani.”
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12. §		
A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi szervek munkavédelmi feladatai, valamint foglalkozásegészségügyi tevékenysége ellátásának szabályairól szóló 70/2011. (XII. 30.) BM rendelet 1. melléklete az 1. melléklet
szerint módosul.

6. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek sugárvédelmi ellenőrző rendszerének működési
szabályairól szóló 7/2012. (III. 7.) BM rendelet módosítása
13. §		
A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek sugárvédelmi ellenőrző rendszerének működési szabályairól szóló
7/2012. (III. 7.) BM rendelet 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A rendelet hatálya – az Alkotmányvédelmi Hivatal, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat, valamint a Terrorelhárítási
Információs és Bűnügyi Elemző Központ kivételével – a belügyminiszter irányítása alá tartozó szervekre terjed ki.”
14. §		
A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek sugárvédelmi ellenőrző rendszerének működési szabályairól
szóló 7/2012. (III. 7.) BM rendelet 4. § b) pontjában az „Országos „Frédéric Joliot-Curie” Sugárbiológiai és
Sugáregészségügyi Kutató Intézetben” szövegrész helyébe az „Országos Közegészségügyi Központ Országos
Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató Igazgatóságában” szöveg lép.

7. A belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai szolgálati
igazolványának rendszeresítéséről, kiadásának és nyilvántartásának eljárási rendjéről szóló
14/2012. (III. 30.) BM rendelet módosítása
15. §		
A belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai szolgálati igazolványának
rendszeresítéséről, kiadásának és nyilvántartásának eljárási rendjéről szóló 14/2012. (III. 30.) BM rendelet 1. §
a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában)
„a) rendvédelmi feladatokat ellátó szerv: a rendőrség, a büntetés-végrehajtási szervezet, a hivatásos
katasztrófavédelmi szerv, az Alkotmányvédelmi Hivatal (a továbbiakban: AH), a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat
(a továbbiakban: NBSZ), valamint a Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ (a továbbiakban: TIBEK),”
16. §

(1) A belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai szolgálati igazolványának
rendszeresítéséről, kiadásának és nyilvántartásának eljárási rendjéről szóló 14/2012. (III. 30.) BM rendelet 2. §
(2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A szolgálati igazolvány – e rendelet eltérő rendelkezése hiányában –)
„b) a rendőrség, a büntetés-végrehajtási szervezet, az AH, az NBSZ, valamint a TIBEK hivatásos állományú tagjának
fegyverviselésre való jogosultságát,”
(igazolja.)
(2) A belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai szolgálati igazolványának
rendszeresítéséről, kiadásának és nyilvántartásának eljárási rendjéről szóló 14/2012. (III. 30.) BM rendelet 2. §
(5) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény
18. § (3) bekezdésében meghatározottak mellett a szolgálati igazolvány tartalmazza]
„g) az AH, az NBSZ, valamint a TIBEK esetében „AZ IGAZOLVÁNY TULAJDONOSA NEMZETBIZTONSÁGI FELADATOT
LÁT EL” feliratot.”

17. §		
A belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai szolgálati igazolványának
rendszeresítéséről, kiadásának és nyilvántartásának eljárási rendjéről szóló 14/2012. (III. 30.) BM rendelet 3. §
(4) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A szolgálati igazolvány megrendeléséért, elkészíttetéséért, kiadásáért, nyilvántartásáért, visszavonásáért és
selejtezéséért)
„d) az AH, az NBSZ, valamint a TIBEK állománya esetében a helyi személyügyi szerv”
(felel.)
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18. §		
A belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai szolgálati igazolványának
rendszeresítéséről, kiadásának és nyilvántartásának eljárási rendjéről szóló 14/2012. (III. 30.) BM rendelet
a)
6. melléklete a 2. melléklet szerint módosul,
b)
7. melléklete a 3. melléklet szerint módosul, valamint
c)
a 4. melléklet szerinti 9. melléklettel egészül ki.
19. §		
A belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai szolgálati igazolványának
rendszeresítéséről, kiadásának és nyilvántartásának eljárási rendjéről szóló 14/2012. (III. 30.) BM rendelet 2. §
(6) bekezdésében az „1–8.” szövegrész helyébe az „1–9.” szöveg lép.

8. A belügyminiszter által alapított és adományozott elismerésekről szóló 37/2012. (VIII. 2.)
BM rendelet módosítása
20. §		
A belügyminiszter által alapított és adományozott elismerésekről szóló 37/2012. (VIII. 2.) BM rendelet 4. § (1) és
(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A Nemzet Biztonságáért Miniszteri Díj az Alkotmányvédelmi Hivatalnál, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálatnál,
valamint a Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központnál (a továbbiakban együtt: polgári
nemzetbiztonsági szolgálatok) hivatásos szolgálati jogviszonyban álló személyek szolgálati tevékenysége során
tanúsított kiemelkedő helytállása és szakmai életútja elismerésére, évente 2 fő részére adományozható.
(2) A polgári nemzetbiztonsági szolgálatoknál nem hivatásos jogviszonyban álló személyek, illetve a polgári
nemzetbiztonsági szolgálatok tevékenységét segítő személyek részére is adományozható a Nemzet Biztonságáért
Díj, ha az (1) bekezdésben meghatározott feltételeknek megfelelnek, vagy tevékenységükkel jelentősen
hozzájárultak a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok eredményes munkájához.”

9. A lakáscélú munkáltatói kölcsönről szóló 44/2012. (VIII. 29.) BM rendelet módosítása
21. §

(1) A lakáscélú munkáltatói kölcsönről szóló 44/2012. (VIII. 29.) BM rendelet 3. § b) pont bb) alpontja helyébe
a következő rendelkezés lép:
(A Belügyminisztérium lakásügyi szervei:
helyi lakásügyi szerv:)
„bb) a Készenléti Rendőrség: a saját, valamint külön megállapodás alapján az Országos Rendőr-főkapitányság
állománya vonatkozásában, továbbá a rendészeti szakközépiskolák, a Nemzeti Bűnügyi Együttműködési Központ,
a Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ, a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság, a Közszolgálati Személyzetfejlesztési
Főigazgatóság, a BM Nemzetközi Oktatási Központ, a Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ,
a Nemzeti Védelmi Szolgálat, a Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézet dolgozói állománya vonatkozásában,”
(2) A lakáscélú munkáltatói kölcsönről szóló 44/2012. (VIII. 29.) BM rendelet 3. § b) pont bn) alpontja helyébe
a következő rendelkezés lép:
(A Belügyminisztérium lakásügyi szervei:
helyi lakásügyi szerv:)
„bn) a belügyi szervekhez, valamint a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karhoz kirendelt és
vezényelt dolgozók vonatkozásában a kirendelés vagy vezénylés szerinti munkáltatói jogkör gyakorlója szerinti,
a ba)–bm) alpontban felsorolt szervek.”

22. §		
A lakáscélú munkáltatói kölcsönről szóló 44/2012. (VIII. 29.) BM rendelet 28. § (6) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
„(6) Az Alkotmányvédelmi Hivatalnál, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálatnál szolgálati jogviszonyban álló vagy
a Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központhoz vezényelt igénylő esetén a kérelmek elbírálására
e szervek vezetője jogosult.”
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10. A polgári nemzetbiztonsági szolgálatok irányításáért felelős miniszter útján irányított
nemzetbiztonsági szolgálatok létesítményeibe történő belépés rendjéről szóló 62/2012. (XII. 11.)
BM rendelet módosítása
23. §

(1) A polgári nemzetbiztonsági szolgálatok irányításáért felelős miniszter útján irányított nemzetbiztonsági szolgálatok
létesítményeibe történő belépés rendjéről szóló 62/2012. (XII. 11.) BM rendelet 1. § a) pontja helyébe a következő
rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában:)
„a) Szolgálat:
aa) az Alkotmányvédelmi Hivatal,
ab) a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat, valamint
ac) a Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ;”
(2) A polgári nemzetbiztonsági szolgálatok irányításáért felelős miniszter útján irányított nemzetbiztonsági szolgálatok
létesítményeibe történő belépés rendjéről szóló 62/2012. (XII. 11.) BM rendelet 1. § d) pontja helyébe a következő
rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában:)
„d) más közigazgatási szerv:
da) az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv,
db) a belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerv,
dc) a terrorizmust elhárító szerv,
dd) a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat,
de) az Alkotmányvédelmi Hivatal,
df ) a Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ,
dg) az Információs Hivatal,
dh) a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat, valamint
di) a Nemzeti Adó- és Vámhivatal;”

11. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek hivatásos állományú tagjainak továbbképzési és
vezetőképzési rendszeréről, valamint a rendészeti utánpótlási és vezetői adatbankról szóló
2/2013. (I. 30.) BM rendelet módosítása
24. §		
Hatályát veszti a belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek hivatásos állományú tagjainak továbbképzési
és vezetőképzési rendszeréről, valamint a rendészeti utánpótlási és vezetői adatbankról szóló 2/2013. (I. 30.)
BM rendelet 1. § 3. pontjában az „és a Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ” szövegrész.

12. A belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos és közalkalmazotti állománya
részére adható szociális támogatásról és a kegyeleti gondoskodással kapcsolatos egyes feladatokról
szóló 6/2013. (III. 27.) BM rendelet módosítása
25. §		
A belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos és közalkalmazotti állománya részére adható
szociális támogatásról és a kegyeleti gondoskodással kapcsolatos egyes feladatokról szóló 6/2013. (III. 27.)
BM rendelet 1. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában)
„b) rendvédelmi feladatokat ellátó szerv:
ba) az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv,
bb) a belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerv,
bc) a terrorizmust elhárító szerv,
bd) a büntetés-végrehajtási szervezet,
be) a hivatásos katasztrófavédelmi szerv,
bf ) az Alkotmányvédelmi Hivatal,
bg) a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat, valamint
bh) a Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ;”
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26. §		
A belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos és közalkalmazotti állománya részére adható
szociális támogatásról és a kegyeleti gondoskodással kapcsolatos egyes feladatokról szóló 6/2013. (III. 27.)
BM rendelet 22. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„22. § A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a polgári nemzetbiztonsági szolgálatoknál
történő végrehajtásáról szóló 4/2008. (XII. 31.) TNM rendelet 17–24. §-a nem alkalmazható
a) az Alkotmányvédelmi Hivatal,
b) a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat, valamint
c) a Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ
közalkalmazottainak tekintetében.”

13. A belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak,
közalkalmazottainak és a hivatásos állományból nyugállományba helyezettek fogászati ellátással,
valamint szemüvegkészítéssel kapcsolatos költségeinek megtérítéséről, illetve támogatásban
részesítéséről szóló 11/2013. (IV. 23.) BM rendelet módosítása
27. §		
A belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak, közalkalmazottainak
és a hivatásos állományból nyugállományba helyezettek fogászati ellátással, valamint szemüvegkészítéssel
kapcsolatos költségeinek megtérítéséről, illetve támogatásban részesítéséről szóló 11/2013. (IV. 23.) BM rendelet 2. §
(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A vezényléssel szolgálatot teljesítő hivatásos állományú esetében a fogászati költségek, valamint
a szemüvegkészítés vagy kontaktlencse vásárlás költségeinek megtérítése a foglalkoztató belügyi szervet terheli.”
28. §		
A belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak, közalkalmazottainak és
a hivatásos állományból nyugállományba helyezettek fogászati ellátással, valamint szemüvegkészítéssel kapcsolatos
költségeinek megtérítéséről, illetve támogatásban részesítéséről szóló 11/2013. (IV. 23.) BM rendelet 11. §-a
következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a polgári nemzetbiztonsági szolgálatoknál
történő végrehajtásáról szóló 4/2008. (XII. 31.) TNM rendelet 25. §-a a Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző
Központ közalkalmazottaira az egyes miniszteri rendeleteknek a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi
CXXV. törvény módosításával összefüggésben szükséges módosításáról szóló 29/2016. (VII. 15.) BM rendelet
hatálybalépésével nem alkalmazható.”
29. §		
Hatályát veszti a belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak,
közalkalmazottainak és a hivatásos állományból nyugállományba helyezettek fogászati ellátással, valamint
szemüvegkészítéssel kapcsolatos költségeinek megtérítéséről, illetve támogatásban részesítéséről szóló 11/2013.
(IV. 23.) BM rendelet 1. § a) pontjában a „Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ,” szövegrész.

14. A belügyminiszter irányítása alatt álló egyes fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai
teljesítményértékelésének ajánlott elemeiről, az ajánlott elemek alkalmazásához kapcsolódó eljárási
szabályokról, a minősítés rendjéről és a szervezeti teljesítményértékelésről szóló 26/2013. (VI. 26.)
BM rendelet módosítása
30. §		
A belügyminiszter irányítása alatt álló egyes fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai teljesítményértékelésének
ajánlott elemeiről, az ajánlott elemek alkalmazásához kapcsolódó eljárási szabályokról, a minősítés rendjéről és
a szervezeti teljesítményértékelésről szóló 26/2013. (VI. 26.) BM rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. § E rendelet hatálya
a) az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv,
b) a terrorizmust elhárító szerv,
c) a belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerv,
d) a büntetés-végrehajtási szervezet, valamint
e) a hivatásos katasztrófavédelmi szerv
szervezeti teljesítményértékelésére, továbbá az a)–e) pont szerinti rendvédelmi feladatokat ellátó szerv,
az Alkotmányvédelmi Hivatal, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat, valamint a Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi
Elemző Központ hivatásos állományának egyéni teljesítményértékelése ajánlott elemeire és minősítésére terjed ki.”
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31. §
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(1) A belügyminiszter irányítása alatt álló egyes fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai teljesítményértékelésének
ajánlott elemeiről, az ajánlott elemek alkalmazásához kapcsolódó eljárási szabályokról, a minősítés rendjéről
és a szervezeti teljesítményértékelésről szóló 26/2013. (VI. 26.) BM rendelet 2. § 6. pontja helyébe a következő
rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában:)
„6. rendvédelmi feladatokat ellátó szerv: az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv,
a Terrorelhárítási Központ, a Nemzeti Védelmi Szolgálat, a büntetés-végrehajtási szervezet, a hivatásos
katasztrófavédelmi szerv, továbbá az egyéni teljesítményértékelés ajánlott elemeire és minősítésére vonatkozó
rendelkezések tekintetében az Alkotmányvédelmi Hivatal, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat, valamint
a Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ;”
(2) A belügyminiszter irányítása alatt álló egyes fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai teljesítményértékelésének
ajánlott elemeiről, az ajánlott elemek alkalmazásához kapcsolódó eljárási szabályokról, a minősítés rendjéről
és a szervezeti teljesítményértékelésről szóló 26/2013. (VI. 26.) BM rendelet 2. § 16. pontja helyébe a következő
rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában:)
„16. országos parancsnok: a 17. pontban meghatározott szervezeti egység vezetője, valamint az egyéni
teljesítményértékelés
ajánlott
elemeire
és
minősítésére
vonatkozó
rendelkezések
tekintetében
az Alkotmányvédelmi Hivatal, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat, valamint a Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi
Elemző Központ vezetője;”

32. §		
A belügyminiszter irányítása alatt álló egyes fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai teljesítményértékelésének
ajánlott elemeiről, az ajánlott elemek alkalmazásához kapcsolódó eljárási szabályokról, a minősítés rendjéről és
a szervezeti teljesítményértékelésről szóló 26/2013. (VI. 26.) BM rendelet 2. § 2. pontjában a „Szervezett Bűnözés
Elleni Koordinációs Központ” szövegrész helyébe a „Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ” szöveg
lép.

15. A belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek tekintetében a dohányzás,
a dohányzóhelyek kijelölésének és a dohánytermékek forgalmazásának részletes szabályairól szóló
48/2013. (VIII. 21.) BM rendelet módosítása
33. §		
A belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek tekintetében a dohányzás, a dohányzóhelyek kijelölésének
és a dohánytermékek forgalmazásának részletes szabályairól szóló 48/2013. (VIII. 21.) BM rendelet 1. §-a helyébe
a következő rendelkezés lép:
„1. § E rendelet hatálya
a) az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szervre,
b) a belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szervre,
c) a terrorizmust elhárító szervre,
d) a büntetés-végrehajtási szervezetre,
e) a hivatásos katasztrófavédelmi szervre,
f ) az Alkotmányvédelmi Hivatalra,
g) a Nemzetbiztonsági Szakszolgálatra,
h) a Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központra [az a)–h) pontban meghatározottak a továbbiakban
együtt: rendvédelmi szerv] és
i) a rendvédelmi szervek állományának a hivatásos állományú, kormányzati szolgálati, közszolgálati, igazságügyi
alkalmazotti, közalkalmazotti jogviszonyban és munkaviszonyban álló tagjaira
terjed ki.”

16. A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról
szóló 1993. évi LXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 75/2013. (XII. 18.) BM rendelet módosítása
34. §

(1) A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi
LXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 75/2013. (XII. 18.) BM rendelet 2. § b) pont bb) alpontja helyébe a következő
rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában a Belügyminisztérium lakásügyi szervei:
helyi lakásügyi szerv:)
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„bb) a Készenléti Rendőrség: a saját, valamint külön megállapodás alapján az Országos Rendőr-főkapitányság
állománya vonatkozásában, továbbá a rendészeti szakközépiskolák, a Nemzeti Bűnügyi Együttműködési Központ,
a Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ, a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság, a Közszolgálati Személyzetfejlesztési
Főigazgatóság, a BM Nemzetközi Oktatási Központ, a Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ,
a Nemzeti Védelmi Szolgálat, a Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézet dolgozói állománya vonatkozásában,”
(2) A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi
LXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 75/2013. (XII. 18.) BM rendelet 2. § b) pont bn) alpontja helyébe a következő
rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában a Belügyminisztérium lakásügyi szervei:
helyi lakásügyi szerv:)
„bn) a belügyi szervekhez, valamint a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karhoz kirendelt és
vezényelt dolgozók vonatkozásában a kirendelés vagy vezénylés helye szerinti munkáltatói jogkör gyakorlója
szerinti, a ba)–bm) alpontban felsorolt szervek.”

17. A belügyminiszter feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek
meghatározásáról szóló 15/2015. (IV. 10.) BM rendelet módosítása
35. §		
A belügyminiszter feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek
meghatározásáról szóló 15/2015. (IV. 10.) BM rendelet 1. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában foglalkoztató szervezet)
„b) – az Alkotmányvédelmi Hivatal, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat, a Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi
Elemző Központ, a Nemzeti Védelmi Szolgálat és a Terrorelhárítási Központ kivételével – a belügyminiszter által
irányított, illetve felügyelt központi államigazgatási szerv és”
36. §		
Hatályát veszti a belügyminiszter feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek
meghatározásáról szóló 15/2015. (IV. 10.) BM rendelet 1. melléklet C) pont 3. és 3.1. alpontja.

18. A belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi szerveknél foglalkoztatott közalkalmazottak
részére rendvédelmi ágazati pótlék megállapításáról szóló 29/2015. (VI. 15.) BM rendelet módosítása
37. §		
A belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi szerveknél foglalkoztatott közalkalmazottak részére rendvédelmi
ágazati pótlék megállapításáról szóló 29/2015. (VI. 15.) BM rendelet 1. § (1) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
„(1) E rendelet alkalmazásában rendvédelmi közalkalmazott
a) az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szervnél,
b) a terrorizmust elhárító szervnél,
c) a belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szervnél,
d) a hivatásos katasztrófavédelmi szervnél,
e) a büntetés-végrehajtási szervezetnél,
f ) az Alkotmányvédelmi Hivatalnál,
g) a Nemzetbiztonsági Szakszolgálatnál,
h) a rendészeti szakközépiskoláknál a nem tanár (pedagógus) munkakörökben,
i) a Belügyminisztérium Nemzetközi Oktatási Központnál,
j) a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóságon, vagy
k) a Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központnál
foglalkoztatott közalkalmazott.”

19. A belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos
szolgálati beosztásokról és a betöltésükhöz szükséges követelményekről szóló 30/2015. (VI. 16.)
BM rendelet módosítása
38. §		
Hatályát veszti a belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos szolgálati
beosztásokról és a betöltésükhöz szükséges követelményekről szóló 30/2015. (VI. 16.) BM rendelet
a)
8. § (2) bekezdés b) pontja,
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b)
c)
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10. § (2) bekezdése, valamint
7. melléklet „II. A belügyminiszter által irányított szervnél vezényléssel betölthető szolgálati beosztások” cím
A) pontjában foglalt táblázat.

20. A belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi szervek szolgálati jelvényeinek
rendszeresítésével, valamint az ilyen szerveknél szolgálati jogviszonyban álló személyek szolgálati
jelvénnyel történő ellátásának rendjével összefüggő szabályokról szóló 32/2015. (VI. 16.)
BM rendelet módosítása
39. §		
A belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi szervek szolgálati jelvényeinek rendszeresítésével, valamint
az ilyen szerveknél szolgálati jogviszonyban álló személyek szolgálati jelvénnyel történő ellátásának rendjével
összefüggő szabályokról szóló 32/2015. (VI. 16.) BM rendelet 1. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában)
„b) rendvédelmi szerv: az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv, a belső bűnmegelőzési
és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerv, a terrorizmust elhárító szerv, a büntetés-végrehajtási szervezet,
a hivatásos katasztrófavédelmi szerv, az Alkotmányvédelmi Hivatal, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat, valamint
a Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ.”
40. §		
A belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi szervek szolgálati jelvényeinek rendszeresítésével, valamint
az ilyen szerveknél szolgálati jogviszonyban álló személyek szolgálati jelvénnyel történő ellátásának rendjével
összefüggő szabályokról szóló 32/2015. (VI. 16.) BM rendelet 3. § d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A szolgálati jelvény megrendeléséért, kiadásáért, cseréjéért, nyilvántartásáért, visszavonásáért és selejtezéséért
(a továbbiakban együtt: ellátás), valamint az ezekkel járó költségek biztosításáért]
„d) az Alkotmányvédelmi Hivatal, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat, illetve a Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi
Elemző Központ állománya esetében a helyi személyügyi szerv”
(saját költségvetése terhére felel.)
41. §		
A belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi szervek szolgálati jelvényeinek rendszeresítésével, valamint
az ilyen szerveknél szolgálati jogviszonyban álló személyek szolgálati jelvénnyel történő ellátásának rendjével
összefüggő szabályokról szóló 32/2015. (VI. 16.) BM rendelet az 5. melléklet szerinti 7. melléklettel egészül ki.
42. §		
A belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi szervek szolgálati jelvényeinek rendszeresítésével, valamint
az ilyen szerveknél szolgálati jogviszonyban álló személyek szolgálati jelvénnyel történő ellátásának rendjével
összefüggő szabályokról szóló 32/2015. (VI. 16.) BM rendelet 2. § (4) bekezdésében az „1–5. melléklet” szövegrész
helyébe az „1–5. és a 7. melléklet” szöveg lép.

21. A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos
szolgálati viszonyban álló tagjai illetményének és egyéb juttatásainak megállapításáról, valamint
a folyósítás szabályairól szóló 33/2015. (VI. 16.) BM rendelet módosítása
43. §		
A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos szolgálati viszonyban
álló tagjai illetményének és egyéb juttatásainak megállapításáról, valamint a folyósítás szabályairól szóló 33/2015.
(VI. 16.) BM rendelet 1. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A 14–16. § hatálya nem terjed ki az Alkotmányvédelmi Hivatal, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat, valamint
a Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ hivatásos állományára.”

22. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek egyenruha-ellátásra jogosult személyi
állományának ruházati és öltözködési szabályzatáról, valamint a különleges foglalkoztatási állomány
ruházati, fegyverzeti, kényszerítőeszköz- és világítástechnikai felszereléséről szóló 14/2016. (V. 10.)
BM rendelet módosítása
44. §		
A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek egyenruha-ellátásra jogosult személyi állományának ruházati és
öltözködési szabályzatáról, valamint a különleges foglalkoztatási állomány ruházati, fegyverzeti, kényszerítőeszköz-
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és világítástechnikai felszereléséről szóló 14/2016. (V. 10.) BM rendelet 1. § f ) pontja helyébe a következő
rendelkezés lép:
(E rendelet hatálya kiterjed)
„f ) az Alkotmányvédelmi Hivatal (a továbbiakban: AH), a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat (a továbbiakban:
NBSZ), valamint a Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ (a továbbiakban: TIBEK) igényjogosult
állományára,”
45. §		
A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek egyenruha-ellátásra jogosult személyi állományának ruházati és
öltözködési szabályzatáról, valamint a különleges foglalkoztatási állomány ruházati, fegyverzeti, kényszerítőeszközés világítástechnikai felszereléséről szóló 14/2016. (V. 10.) BM rendelet
a)
2. § 7. és 12. pontjában, valamint 21. § (8) bekezdésében az „NBSZ” szövegrész helyébe az „NBSZ, a TIBEK”,
b)
2. § 13. pontjában, valamint 7. § (1) bekezdésében az „AH és az NBSZ” szövegrész helyébe az „AH, az NBSZ és
a TIBEK”,
c)
24. § (4) bekezdésében az „AH-nál és az NBSZ-nél” szövegrész helyébe az „AH-nál, az NBSZ-nél és a TIBEK-nél”,
valamint
d)
6. mellékletének címében és 1–3. pontjában a „Nemzetbiztonsági Szakszolgálat” szövegrész helyébe
a „Nemzetbiztonsági Szakszolgálat, a Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ”
szöveg lép.

23. Záró rendelkezések
46. §		
Ez a rendelet a terrorizmus elleni fellépéssel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2016. évi LXIX. törvény
hatálybalépésének napján lép hatályba.
		

Dr. Pintér Sándor s. k.,

		

belügyminiszter

1. melléklet a 29/2016. (VII. 15.) BM rendelethez
A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi szervek munkavédelmi feladatai, valamint foglalkozásegészségügyi tevékenysége ellátásának szabályairól szóló 70/2011. (XII. 30.) BM rendelet 1. melléklet 2. alcíme
szerinti táblázat a következő 14/a. sorral egészül ki:
„
14/a.

Terrorelhárítási és Információs Bűnügyi
Elemző Központ

munkavédelmi felügyelő

felsőfokú

1/teljes*
”

2. melléklet a 29/2016. (VII. 15.) BM rendelethez
1. A belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai szolgálati igazolványának
rendszeresítéséről, kiadásának és nyilvántartásának eljárási rendjéről szóló 14/2012. (III. 30.) BM rendelet 6. melléklet
3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. Az igazolvány hátoldalának adattartalma:
– „ÉRVÉNYES:” felirat,
– sorszám,
– az érvényesség dátuma,
– a „Saját kezű aláírás:” felirat, alatta a saját kezű aláírás minta digitalizált képe,
– „AZ IGAZOLVÁNY TULAJDONOSA NEMZETBIZTONSÁGI FELADATOT LÁT EL” felirat,
– a „Kitöltés dátuma:” felirat, alatta a megszemélyesítés dátuma,
– az igazolvány alsó harmadán elhelyezkedő gépi kód.
”
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3. melléklet a 29/2016. (VII. 15.) BM rendelethez
1. A belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai szolgálati igazolványának
rendszeresítéséről, kiadásának és nyilvántartásának eljárási rendjéről szóló 14/2012. (III. 30.) BM rendelet 7. melléklet
3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. Az igazolvány hátoldalának adattartalma:
– „ÉRVÉNYES:” felirat,
– sorszám,
– az érvényesség dátuma,
– a „Saját kezű aláírás:” felirat, alatta a saját kezű aláírás minta digitalizált képe,
– „AZ IGAZOLVÁNY TULAJDONOSA NEMZETBIZTONSÁGI FELADATOT LÁT EL” felirat,
– a „Kitöltés dátuma:” felirat, alatta a megszemélyesítés dátuma,
– az igazolvány alsó harmadán elhelyezkedő gépi kód.
”

4. melléklet a 29/2016. (VII. 15.) BM rendelethez
„9. melléklet a 14/2012. (III. 30.) BM rendelethez

A Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ hivatásos állományú tagjai szolgálati
igazolványának leírása
1. Az igazolvány felépítése:
Az igazolvány az ISO 7810 (1995) szabványnak megfelelő, ID-1 méretű, világoskék színű címsorban sötétlila felirattal
ellátott többrétegű műanyag kártyaigazolvány. Az első oldalon holografikus biztonsági elem található.
2. Az igazolvány első oldalának adattartalma:
– a Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ címere,
– a „TERRORELHÁRÍTÁSI INFORMÁCIÓS ÉS BŰNÜGYI ELEMZŐ KÖZPONT” felirat,
– „fegyverviselésre jogosult” felirat,
– az állományviszony megnevezése,
– arckép,
– név,
– rendfokozat megnevezése.
3. Az igazolvány hátoldalának adattartalma:
– „ÉRVÉNYES:” felirat,
– sorszám,
– az érvényesség dátuma,
– a „Saját kezű aláírás:” felirat, alatta a saját kezű aláírás minta digitalizált képe,
– „AZ IGAZOLVÁNY TULAJDONOSA NEMZETBIZTONSÁGI FELADATOT LÁT EL” felirat,
– a „Kitöltés dátuma:” felirat, alatta a megszemélyesítés dátuma,
– az igazolvány alsó harmadán elhelyezkedő gépi kód.
”
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5. melléklet a 29/2016. (VII. 15.) BM rendelethez
„7. melléklet a 32/2015. (VI. 16.) BM rendelethez

A Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ hivatásos állományú tagjai szolgálati
jelvényének leírása
A szolgálati igazolvány bőr tokjának felső részében található plakett vastartalmú ötvözött lemezből sajtoló
fémnyomással készül. A plakett fémlemez széle vékonyodó, lekerekített. A plakett felszínét szürkés-feketés fémes
hatású bevonat borítja. A plakett optikailag két elkülönítethető részből, egy körből és a kör mögött található
pajzsból áll. A pajzs alapvetően keskenyebb a körnél, annak alsó és felső széle azonban kilóg a logót tartalmazó kör
alól. A pajzs felső íve enyhébb, az alsó szélét a pajzs szélességével azonos átlójú körív zárja.
A plakett látható részének mérete ennél csekély mértékben kisebb, a dombornyomott lemez a látható felület
felé kúposodik. A középső kerek rész logóként a Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ címerét
tartalmazza.
A plakett alsó részét záró körív bal és jobb oldalán szimmetrikus, zöld színű tölgyfalevél ékítmények láthatók,
amelyek a jelvény azonosító számát fogják közre.”

Az emberi erőforrások minisztere 15/2016. (VII. 15.) EMMI rendelete
a törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszerek társadalombiztosítási
támogatásba való befogadásának szempontjairól és a befogadás vagy a támogatás megváltoztatásáról
szóló 32/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet és a finanszírozási eljárásrendekről szóló 31/2010. (V. 13.)
EüM rendelet módosításáról
A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (3) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 2. pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva − a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 2. pontjában
meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben −,
a 2. alcím és a 6–18. melléklet tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. §
(6) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.)
Korm. rendelet 48. § 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva
a következőket rendelem el:

1. A törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszerek
társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának szempontjairól és a befogadás
vagy a támogatás megváltoztatásáról szóló 32/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet módosítása
1. §		
A törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszerek társadalombiztosítási
támogatásba való befogadásának szempontjairól és a befogadás vagy a támogatás megváltoztatásáról szóló
32/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet (a továbbiakban: 32/2004. ESZCSM rendelet) a következő 26. §-sal egészül ki:
„26. § (1) A 3. számú mellékletnek a törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielégítő
tápszerek társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának szempontjairól és a befogadás vagy
a támogatás megváltoztatásáról szóló 32/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet és a finanszírozási eljárásrendekről szóló
31/2010. (V. 13.) EüM rendelet módosításáról szóló 15/2016. (VII. 15.) EMMI rendelet (a továbbiakban: MódR.2.)
3. mellékletével hatályon kívül helyezett EÜ90 3/a1., EÜ90 3/a2., EÜ90 3/a3., EÜ90 3/b1., EÜ90 3/b2., EÜ90
3/b3. pontja alapján felírt vények 2016. október 31-éig válthatóak ki és számolhatóak el.
(2) A 3. számú mellékletnek a MódR.2. 3. mellékletével hatályon kívül helyezett EÜ90 3/a1., EÜ90 3/a2., EÜ90
3/a3. pontjára vonatkozó szakorvosi javaslatok érvényesek a 3. számú mellékletnek a MódR.2. 3. mellékletével
megállapított EÜ90 3/a. pontjára.
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(3) A 3. számú mellékletnek a MódR.2. 3. mellékletével hatályon kívül helyezett EÜ90 3/b1., EÜ90 3/b2., EÜ90
3/b3. pontjára vonatkozó szakorvosi javaslatok érvényesek a 3. számú mellékletnek a MódR.2. 3. mellékletével
megállapított EÜ90 3/b. pontjára.”
2. §

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

A 32/2004. ESZCSM rendelet 1. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
A 32/2004. ESZCSM rendelet 2. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
A 32/2004. ESZCSM rendelet 3. számú melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
A 32/2004. ESZCSM rendelet 4. számú melléklete a 4. melléklet szerint módosul.
A 32/2004. ESZCSM rendelet 7/b. számú melléklete az 5. melléklet szerint módosul.

3. §		
Hatályát veszti a 32/2004. ESZCSM rendelet
a)
8. § (4) bekezdésében a „(+/–20%)”,
b)
6/a., 6/b. és 7/b. számú mellékletében a „Beadás dátuma: (OEP tölti ki)” és
c)
7/a. számú mellékletében a „Beadás dátuma: (Országos Egészségbiztosítási Pénztár tölti ki)”
szövegrész.

2. A finanszírozási eljárásrendekről szóló 31/2010. (V. 13.) EüM rendelet módosítása
4. §

(1) A finanszírozási eljárásrendekről szóló 31/2010. (V. 13.) EüM rendelet (a továbbiakban: 31/2010. EüM rendelet)
6. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.
(2) A 31/2010. EüM rendelet 15. melléklete a 7. melléklet szerint módosul.
(3) A 31/2010. EüM rendelet 16. melléklete a 8. melléklet szerint módosul.
(4) A 31/2010. EüM rendelet 20. melléklete a 9. melléklet szerint módosul.
(5) A 31/2010. EüM rendelet 21. melléklete a 10. melléklet szerint módosul.
(6) A 31/2010. EüM rendelet 23. melléklete a 11. melléklet szerint módosul.
(7) A 31/2010. EüM rendelet 24. melléklete a 12. melléklet szerint módosul.
(8) A 31/2010. EüM rendelet 28. melléklete a 13. melléklet szerint módosul.
(9) A 31/2010. EüM rendelet 30. melléklete a 14. melléklet szerint módosul.
(10) A 31/2010. EüM rendelet 32. melléklete a 15. melléklet szerint módosul.
(11) A 31/2010. EüM rendelet 33. melléklete a 16. melléklet szerint módosul.
(12) A 31/2010. EüM rendelet 36. melléklete a 17. melléklet szerint módosul.
(13) A 31/2010. EüM rendelet 41. melléklete a 18. melléklet szerint módosul.

5. §		
Hatályát veszti a 31/2010. EüM rendelet 5. § (16) bekezdése és 34. melléklete.

3. Záró rendelkezések
6. §		
Ez a rendelet 2016. augusztus 1-jén lép hatályba.
		
		

Balog Zoltán s. k.,
emberi erőforrások minisztere
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1. melléklet a 15/2016. (VII. 15.) EMMI rendelethez
1. A 32/2004. ESZCSM rendelet 1. számú mellékletében foglalt táblázat J01CA megjelölésű sora helyébe a következő
rendelkezés lép:
TÁMOGATÁSI KATEGÓRIÁK
NORMATÍV
(ATC

ATC MEGNEVEZÉS

0%
ÉRTÉK
NÉLKÜL

25%
ÁTLAGON
ALULI

EMELT

55%
ÁTLAGOS

KIEMELT

80%

INDI-

INDI-

ÁTLA-

KÁCIÓ-

KÁCIÓ-

GON

HOZ

HOZ

FELÜLI

KÖTÖTT

KÖTÖTT

KÜLÖNKERET)

„
J01CA

széles spektrumú penicillinek

X

X

X

”
2. A 32/2004. ESZCSM rendelet 1. számú mellékletében foglalt táblázat J01CE megjelölésű sora helyébe a következő
rendelkezés lép:
TÁMOGATÁSI KATEGÓRIÁK
NORMATÍV
(ATC

ATC MEGNEVEZÉS

0%
ÉRTÉK
NÉLKÜL

25%
ÁTLAGON
ALULI

EMELT

55%
ÁTLAGOS

KIEMELT

80%

INDI-

INDI-

ÁTLA-

KÁCIÓ-

KÁCIÓ-

GON

HOZ

HOZ

FELÜLI

KÖTÖTT

KÖTÖTT

KÜLÖNKERET)

„
J01CE

béta-laktamáz érzékeny penicillinek

X

X

X

”
3. A 32/2004. ESZCSM rendelet 1. számú mellékletében foglalt táblázat J01CR megjelölésű sora helyébe a következő
rendelkezés lép:
TÁMOGATÁSI KATEGÓRIÁK
NORMATÍV
(ATC

ATC MEGNEVEZÉS

0%
ÉRTÉK
NÉLKÜL

25%
ÁTLAGON
ALULI

EMELT

55%
ÁTLAGOS

KIEMELT

80%

INDI-

INDI-

ÁTLA-

KÁCIÓ-

KÁCIÓ-

GON

HOZ

HOZ

FELÜLI

KÖTÖTT

KÖTÖTT

KÜLÖNKERET)

„
J01CR

penicillinek kombinációi, beleértve
a béta-laktamáz gátlókat

X

X

X

”
4. A 32/2004. ESZCSM rendelet 1. számú mellékletében foglalt táblázat J01DC megjelölésű sora helyébe a következő
rendelkezés lép:
TÁMOGATÁSI KATEGÓRIÁK
NORMATÍV
(ATC

ATC MEGNEVEZÉS

0%
ÉRTÉK
NÉLKÜL

25%
ÁTLAGON
ALULI

55%
ÁTLAGOS

EMELT

KIEMELT

80%

INDI-

INDI-

ÁTLA-

KÁCIÓ-

KÁCIÓ-

GON

HOZ

HOZ

FELÜLI

KÖTÖTT

KÖTÖTT

KÜLÖNKERET)

„
J01DC

második generációs cephalosporinok

X

X

X
”

8183

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2016. évi 105. szám

5. A 32/2004. ESZCSM rendelet 1. számú mellékletében foglalt táblázat J01DD megjelölésű sora helyébe a következő
rendelkezés lép:
TÁMOGATÁSI KATEGÓRIÁK
NORMATÍV
(ATC

ATC MEGNEVEZÉS

0%
ÉRTÉK
NÉLKÜL

25%
ÁTLAGON
ALULI

EMELT

55%
ÁTLAGOS

KIEMELT

80%

INDI-

INDI-

ÁTLA-

KÁCIÓ-

KÁCIÓ-

GON

HOZ

HOZ

FELÜLI

KÖTÖTT

KÖTÖTT

KÜLÖNKERET)

„
J01DD

harmadik generációs cephalosporinok

X

X

X

”
6. A 32/2004. ESZCSM rendelet 1. számú mellékletében foglalt táblázat J01EE megjelölésű sora helyébe a következő
rendelkezés lép:
TÁMOGATÁSI KATEGÓRIÁK
NORMATÍV
(ATC

ATC MEGNEVEZÉS

0%
ÉRTÉK
NÉLKÜL

25%
ÁTLAGON
ALULI

EMELT

55%
ÁTLAGOS

KIEMELT

80%

INDI-

INDI-

ÁTLA-

KÁCIÓ-

KÁCIÓ-

GON

HOZ

HOZ

FELÜLI

KÖTÖTT

KÖTÖTT

KÜLÖNKERET)

„
J01EE

Szulfonamidok és trimethropim
kombinációi

X

X

X

”
7. A 32/2004. ESZCSM rendelet 1. számú mellékletében foglalt táblázat J01FA megjelölésű sora helyébe a következő
rendelkezés lép:
TÁMOGATÁSI KATEGÓRIÁK
NORMATÍV
(ATC

ATC MEGNEVEZÉS

0%
ÉRTÉK
NÉLKÜL

25%
ÁTLAGON
ALULI

EMELT

55%
ÁTLAGOS

KIEMELT

80%

INDI-

INDI-

ÁTLA-

KÁCIÓ-

KÁCIÓ-

GON

HOZ

HOZ

FELÜLI

KÖTÖTT

KÖTÖTT

X

X

KÜLÖNKERET)

„
J01FA

makrolidok

X

X

”
8. A 32/2004. ESZCSM rendelet 1. számú mellékletében foglalt táblázat L04AC megjelölésű sora helyébe a következő
rendelkezés lép:
TÁMOGATÁSI KATEGÓRIÁK
NORMATÍV
(ATC

ATC MEGNEVEZÉS

0%
ÉRTÉK
NÉLKÜL

25%
ÁTLAGON
ALULI

55%
ÁTLAGOS

EMELT

KIEMELT

80%

INDI-

INDI-

ÁTLA-

KÁCIÓ-

KÁCIÓ-

GON

HOZ

HOZ

FELÜLI

KÖTÖTT

KÖTÖTT

KÜLÖNKERET)

„
L04AC

Interleukin-gátlók

X

X
”
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2. melléklet a 15/2016. (VII. 15.) EMMI rendelethez
1. A 32/2004. ESZCSM rendelet 2. számú melléklet EÜ100 8/l1. pont „TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:” része helyébe
a következő rendelkezés lép:
„TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
– Hólyagtumor alacsony és közepes kockázatú eseteiben az intravesicalis instilláció céljára a finanszírozási
eljárásrendekről szóló miniszteri rendeletben meghatározott finanszírozási eljárásrend alapján”
2. A 32/2004. ESZCSM rendelet 2. számú melléklet EÜ100 8/l2. pont „TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:” része helyébe
a következő rendelkezés lép:
„TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
– Hólyagtumor magas kockázatú eseteiben intravesicalis instilláció céljára és in situ carcinomában a finanszírozási
eljárásrendekről szóló miniszteri rendeletben meghatározott finanszírozási eljárásrend alapján”
3. A 32/2004. ESZCSM rendelet 2. számú melléklet EÜ100 10/a1. pont „TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:” része helyébe
a következő rendelkezés lép:
„TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
– Schizophrenia esetén a finanszírozási eljárásrendekről szóló miniszteri rendeletben meghatározott finanszírozási
eljárásrend alapján
– Schizotypiás és paranoid (delusiv) rendellenességek esetén”
4. A 32/2004. ESZCSM rendelet 2. számú melléklet EÜ100 10/a2. pont „TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:” része helyébe
a következő rendelkezés lép:
„TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
– Schizophrenia esetén a finanszírozási eljárásrendekről szóló miniszteri rendeletben meghatározott finanszírozási
eljárásrend alapján
– Schizotypiás és paranoid (delusiv) rendellenességek esetén”
5. A 32/2004. ESZCSM rendelet 2. számú melléklet EÜ100 28. pont „TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:” része helyébe
a következő rendelkezés lép:
„TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
Súlyos asthma bronchiale kiegészítő kezelése céljából – a finanszírozási eljárásrendekről szóló miniszteri
rendeletben meghatározott finanszírozási eljárásrendek (felnőttkori asthma bronchiale és gyermekkori asthma
bronchiale) alapján – a következő feltételek teljesülése esetén:
– IgE-szint > 76 NE/ml és az IgE-szint nem haladja meg az alkalmazási előírás szerinti maximális értéket,
– perenniális inhalatív allergénnel szembeni pozitív bőrpróba vagy specifikus IgE kimutatása a szérumban,
– szisztémás szteroid tartós (legfeljebb 4 hétig történő) alkalmazása ellenére az asthma nem kontrollált vagy nagy
dózisú ICS+LABA alkalmazása ellenére gyakoriak a szisztémás szteroidot igénylő exacerbációk (≥ 4/év),
– FEV1 < ref. 80%-a.
Az anti-IgE-kezelés megkezdését követően évente értékelni kell a kezelés hatását és az anti-IgE-kezelés kizárólag
akkor folytatható, ha az utolsó egy év során szisztémás szteroidot igénylő exacerbáció legfeljebb 2 alkalommal
fordult elő.”
6. A 32/2004. ESZCSM rendelet 2. számú melléklete a következő EÜ100 34. ponttal egészül ki:
„EÜ100 34.
TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
– Sclerosis multiplex esetén a finanszírozási eljárásrendekről szóló miniszteri rendeletben meghatározott
finanszírozási eljárásrend alapján
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ
ELŐÍRÁSOK:
MUNKAHELY:

SZAKKÉPESÍTÉS:

JOGOSULTSÁG:

Kijelölt intézmény
Neurológia
ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)
G35
Kijelölt intézmények:
Város

Budapest

írhat

Intézmény neve

Egyesített Szent István és Szent László Kórház-Rendelőintézet
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Budapest

Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ

Budapest

Semmelweis Egyetem Neurológiai Klinika

Budapest

Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet

Budapest

Szent Imre Kórház

Budapest

Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházak

Budapest

Semmelweis Egyetem Kútvölgyi Neurológiai Klinikai Csoport

Budapest

Magyar Honvédség Egészségügyi Központ

Budapest

Uzsoki Utcai Kórház

Budapest

Jahn Ferenc Dél-Pesti Kórház és Rendelőintézet

Budapest

Országos Klinikai és Idegtudományi Intézet

Budapest

Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet

Debrecen

Debreceni Egyetem Klinikai Köpont, Neurológiai Klinika Neuroimmunológia

Debrecen

Kenézy Gyula Kórház és Rendelőintézet

Eger

Markhot Ferenc Kórház Kft.

Esztergom

Vaszary Kolos Kórház

Győr

Petz Aladár Megyei Oktató Kórház

Gyula

Békés Megyei Központi Kórház

Kaposvár

Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház

Kecskemét

Bács-Kiskun Megyei Kórház a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar
Oktató Kórháza

Kistarcsa

Pest Megyei Flór Ferenc Kórház

Miskolc

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház

Nyíregyháza

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház

Pécs

Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ, Neurológiai Klinika

Salgótarján

Szent Lázár Megyei Kórház

Szeged

Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ, Neurológiai Klinika

Székesfehérvár

Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház

Szekszárd

Tolna Megyei Balassa János Kórház

Szolnok

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet

Szombathely

Markusovszky Egyetemi Oktatókórház

Veszprém

Csolnoky Ferenc Kórház

Zalaegerszeg

Zala Megyei Kórház

”
7. A 32/2004. ESZCSM rendelet 2. számú melléklet EÜ100 35. pontjában foglalt „Kijelölt intézmények:” táblázat helyébe
a következő rendelkezés lép:
„Kijelölt intézmények:
Város

Intézmény neve

Budapest

Heim Pál Gyermekkórház

Budapest

Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházak

Budapest

Semmelweis Egyetem I. és II. sz. Gyermekgyógyászati Klinika

Budapest

Semmelweis Egyetem I. és II. sz. Belgyógyászati Klinika – Endokrinológia

Budapest

Magyar Honvédség Egészségügyi Központ

Debrecen

Debreceni Egyetem Klinikai Központ Gyermekklinika, I. sz. Belgyógyászati Klinika
Endokrinológiai Tanszék

Eger

Markhot Ferenc Kórház Kft.

Győr

Petz Aladár Megyei Oktató Kórház

Hódmezővásárhely

Erzsébet Kórház-Rendelőintézet
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Miskolc

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház

Pécs

Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ Gyermekgyógyászati Klinika

Pécs

Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ I. sz. Belgyógyászati Klinika Endokrinológia

Salgótarján

Szent Lázár Megyei Kórház

Szeged

Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Endokrinológia

Szeged

Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Gyermekgyógyászati
Klinika

Szolnok

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet

Szombathely

Markusovszky Egyetemi Oktatókórház

Veszprém

Csolnoky Ferenc Kórház

”
8. A 32/2004. ESZCSM rendelet 2. számú melléklet EÜ100 36/b. pontjában foglalt „Kijelölt intézmények:” táblázat
helyébe a következő rendelkezés lép:
„Kijelölt intézmények:
Város

Intézmény neve

Budapest

Egyesített Szent István és Szent László Kórház-Rendelőintézet

Budapest

Magyar Honvédség Egészségügyi Központ, I. Belgyógyászati Osztály

Budapest

Semmelweis Egyetem I., II., III. sz. Belgyógyászati Klinika

Debrecen

Debreceni Egyetem Klinikai Központ II. sz. Belgyógyászati Klinika

Győr

Petz Aladár Megyei Oktató Kórház

Gyula

Békés Megyei Központi Kórház

Kaposvár

Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház

Kecskemét

Bács-Kiskun Megyei Kórház a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar
Oktató Kórháza

Miskolc

Miskolci Semmelweis Kórház és Egyetemi Oktatókórház

Mosonmagyaróvár

Karolina Kórház

Nyíregyháza

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház

Pécs

Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ I. sz. Belgyógyászati Klinika

Sopron

Országos Vérellátó Szolgálat

Szeged

Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ II. sz. Belgyógyászati
Klinika

Szekszárd

Tolna Megyei Balassa János Kórház

Szombathely

Markusovszky Egyetemi Oktatókórház

Tatabánya

Szent Borbála Kórház, Belgyógyászat Onko-Hematológia részlege

Veszprém

Csolnoky Ferenc Kórház

”
9. A 32/2004. ESZCSM rendelet 2. számú melléklet EÜ100 37/b. pontjában foglalt „Kijelölt intézmények:” táblázat
helyébe a következő rendelkezés lép:
„Kijelölt intézmények:
Város

Intézmény neve

Budapest

Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet

Budapest

Országos Onkológiai Intézet

Budapest

Egyesített Szent István és Szent László Kórház-Rendelőintézet

Budapest

Semmelweis Egyetem I. sz. Belgyógyászati Klinika, Urológiai Klinika

Budapest

Szent Margit Kórház

Budapest

Magyar Honvédség Egészségügyi Központ

Budapest

Uzsoki Utcai Kórház

Debrecen

Debreceni Egyetem Klinikai Központ, Onkológiai Tanszék
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Gyula

Békés Megyei Központi Kórház

Kaposvár

Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház

Kecskemét

Bács-Kiskun Megyei Kórház a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar
Oktató Kórháza

Miskolc

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház

Pécs

Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ, Onkoterápiás Klinika

Szeged

Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ, Onkoterápiás Klinika

Szombathely

Markusovszky Egyetemi Oktatókórház

Veszprém

Csolnoky Ferenc Kórház

Zalaegerszeg

Zala Megyei Kórház

”
10. A 32/2004. ESZCSM rendelet 2. számú melléklet EÜ100 37/c. pontjában foglalt „Kijelölt intézmények:” táblázat
helyébe a következő rendelkezés lép:
„Kijelölt intézmények:
Város

Intézmény neve

Budapest

Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet

Budapest

Országos Onkológiai Intézet

Budapest

Egyesített Szent István és Szent László Kórház-Rendelőintézet

Budapest

Semmelweis Egyetem I. sz. Belgyógyászati Klinika, Urológiai Klinika

Budapest

Szent Margit Kórház

Budapest

Magyar Honvédség Egészségügyi Központ

Budapest

Uzsoki Utcai Kórház

Debrecen

Debreceni Egyetem Klinikai Központ, Onkológiai Tanszék

Gyula

Békés Megyei Központi Kórház

Kaposvár

Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház

Kecskemét

Bács-Kiskun Megyei Kórház a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar
Oktató Kórháza

Miskolc

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház

Pécs

Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ, Onkoterápiás Klinika

Szeged

Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ, Onkoterápiás Klinika

Szombathely

Markusovszky Egyetemi Oktatókórház

Veszprém

Csolnoky Ferenc Kórház

Zalaegerszeg

Zala Megyei Kórház

”
11. A 32/2004. ESZCSM rendelet 2. számú melléklet EÜ100 38/b. pontjában foglalt „Kijelölt intézmények:” táblázat
helyébe a következő rendelkezés lép:
„Kijelölt intézmények:
Város

Intézmény neve

Budapest

Egyesített Szent István és Szent László Kórház-Rendelőintézet

Budapest

Magyar Honvédség Egészségügyi Központ, I. Belgyógyászati Osztály

Budapest

Semmelweis Egyetem I. sz. Belgyógyászati Klinika

Budapest

Semmelweis Egyetem II. sz. Belgyógyászati Klinika

Budapest

Semmelweis Egyetem III. sz. Belgyógyászati Klinika

Budapest

Semmelweis Egyetem I. sz. Gyermekgyógyászati Klinika

Budapest

Semmelweis Egyetem II. sz. Gyermekgyógyászati Klinika

Debrecen

Debreceni Egyetem Klinikai Központ, II. Belgyógyászati Klinika

Debrecen

Debreceni Egyetem Klinikai Központ, Gyermekklinika
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Gyula

Békés Megyei Központi Kórház

Kaposvár

Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház

Kecskemét

Bács-Kiskun Megyei Kórház a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar
Oktató Kórháza

Miskolc

Miskolci Semmelweis Kórház és Egyetemi Oktatókórház

Mosonmagyaróvár

Karolina Kórház

Nyíregyháza

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház

Pécs

Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ, Gyermekgyógyászati Klinika

Pécs

Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ I. sz. Belgyógyászati Klinika

Sopron

Országos Vérellátó Szolgálat

Szeged

Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ, Belgyógyászati
Klinika Haematológiai Osztály

Szeged

Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ, Gyermekgyógyászati
Klinika

Szekszárd

Tolna Megyei Balassa János Kórház

Szombathely

Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Haematológiai és Haemostaseológiai Osztály

Tatabánya

Szent Borbála Kórház, Belgyógyászat Onko-Hematológia részlege

Veszprém

Csolnoky Ferenc Kórház

”
12. A 32/2004. ESZCSM rendelet 2. számú melléklet EÜ100 56. pontjában foglalt „Kijelölt intézmények:” táblázat helyébe
a következő rendelkezés lép:
„Kijelölt intézmények:
Város

Intézmény neve

Budapest

Magyar Honvédség Egészségügyi Központ, I. Belgyógyászati Osztály

Budapest

Egyesített Szent István és Szent László Kórház-Rendelőintézet Haematológiai és
Csontvelőtranszplantációs Osztály, I. Belgyógyászat

Budapest

Semmelweis Egyetem I. sz. Belgyógyászati Klinika

Budapest

Semmelweis Egyetem II. sz. Belgyógyászati Klinika

Budapest

Semmelweis Egyetem III. sz. Belgyógyászati Klinika

Debrecen

Debreceni Egyetem Klinikai Központ Belgyógyászati Intézet

Győr

Petz Aladár Megyei Oktató Kórház II. sz. Belgyógyászat-Haematológiai Osztály

Gyula

Békés Megyei Központi Kórház

Kaposvár

Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház

Kecskemét

Bács-Kiskun Megyei Kórház a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar
Oktató Kórháza

Miskolc

Miskolci Semmelweis Kórház és Egyetemi Oktatókórház

Nyíregyháza

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház

Pécs

Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ I. sz. Belgyógyászati Klinika

Sopron

Országos Vérellátó Szolgálat

Szeged

Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ II. sz. Belgyógyászati
Klinika

Szekszárd

Tolna Megyei Balassa János Kórház

Szombathely

Markusovszky Egyetemi Oktatókórház

Tatabánya

Szent Borbála Kórház, Belgyógyászat Onko-Haematológiai részlege

Veszprém

Csolnoky Ferenc Kórház
”
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13. A 32/2004. ESZCSM rendelet 2. számú melléklete a következő EÜ100 60. ponttal egészül ki:
„EÜ100 60.
TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
Teljes vagy részleges hasnyálmirigy-eltávolítás esetén
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ
ELŐÍRÁSOK:

14.

15.

16.
17.
18.
19.

MUNKAHELY:

SZAKKÉPESÍTÉS:

JOGOSULTSÁG:

Járóbeteg szakrendelés /
Fekvőbeteg gyógyintézet

Gastroenterológia

javasolhat és írhat

Járóbeteg szakrendelés /
Fekvőbeteg gyógyintézet

Klinikai onkológia

javasolhat és írhat

Járóbeteg szakrendelés /
Fekvőbeteg gyógyintézet

Sebészet

javasolhat és írhat

Járóbeteg szakrendelés /
Fekvőbeteg gyógyintézet

Sugártherápia

javasolhat és írhat

Háziorvos

Megkötés nélkül

javaslatra írhat

SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE: 12 hónap
ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)
C 25”
A 32/2004. ESZCSM rendelet 2. számú melléklet
a)
EÜ100 7/a., EÜ100 7/b., EÜ100 8/t., EÜ100 9/b., EÜ100 23/a., EÜ100 24., EÜ100 30/a., EÜ100 31/a., EÜ100
31/b., EÜ100 31/c., EÜ100 31/d., EÜ100 36/a., EÜ100 36/c., EÜ100 37/a., EÜ100 39/a., EÜ100 39/b., EÜ100
41., EÜ100 42., EÜ100 43., EÜ100 51., EÜ100 52. és EÜ100 59. pontjában a „Debreceni Egyetem Orvos- és
Egészségtudományi Centrum” szövegrész helyébe a „Debreceni Egyetem Klinikai Központ” szöveg,
b)
EÜ100 28. pontjában a „Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum” szövegrészek helyébe
a „Debreceni Egyetem Klinikai Központ” szöveg
lép.
A 32/2004. ESZCSM rendelet 2. számú melléklet EÜ100 8/t., EÜ100 23/a., EÜ100 36/a., EÜ100 37/a. és EÜ100
51. pontjában a „Békés Megyei Pándy Kálmán Kórház” szövegrész helyébe a „Békés Megyei Központi Kórház” szöveg
lép.
A 32/2004. ESZCSM rendelet 2. számú melléklet EÜ100 23/a. és EÜ100 36/a. pontjában a „Réthy Pál
Kórház-Rendelőintézet” szövegrész helyébe a „Békés Megyei Központi Kórház” szöveg lép.
A 32/2004. ESZCSM rendelet 2. számú melléklet EÜ100 42. pontjában a „Réthy Pál Kórház” szövegrész helyébe
a „Békés Megyei Központi Kórház” szöveg lép.
A 32/2004. ESZCSM rendelet 2. számú melléklet EÜ100 23/a., EÜ100 29., EÜ100 36/a., EÜ100 36/b., EÜ100 37/b. és
EÜ100 37/c. pontjában a „protokoll” szövegrész helyébe az „eljárásrend” szöveg lép.
Hatályát veszti a 32/2004. ESZCSM rendelet 2. számú melléklet EÜ100 10/a3., EÜ100 10/a4., EÜ100 10/a5., EÜ100
34/a., EÜ100 34/b., EÜ100 53/a. és EÜ100 53/b. pontja.
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3. melléklet a 15/2016. (VII. 15.) EMMI rendelethez
1. A 32/2004. ESZCSM rendelet 3. számú melléklet EÜ50 9/a1. pont „TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:” része helyébe
a következő rendelkezés lép:
„TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
Az asthma bronchiale ICS+LABA kombinációjával nem kontrollált formájában a finanszírozási eljárásrendekről szóló
miniszteri rendeletben meghatározott finanszírozási eljárásrend alapján”
2. A 32/2004. ESZCSM rendelet 3. számú melléklet EÜ50 10. pont „TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:” része helyébe
a következő rendelkezés lép:
„TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
– Coronariascleroticus stabil angina pectoris, komplex antianginás kezelés mellett ismétlődő anginiform panaszok
fennállása esetén a finanszírozási eljárásrendekről szóló miniszteri rendeletben meghatározott finanszírozási
eljárásrend alapján”
3. A 32/2004. ESZCSM rendelet 3. számú melléklete a következő EÜ50 11. ponttal egészül ki:
„EÜ50 11.
TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
Az 5 év alatti gyermekek antibiotikummal történő kezelésére
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ
ELŐÍRÁSOK:
MUNKAHELY:

SZAKKÉPESÍTÉS:

JOGOSULTSÁG:

Járóbeteg szakrendelés /
Fekvőbeteg gyógyintézet

Csecsemő- és gyermekgyógyászat

írhat

Háziorvos
Megkötés nélkül
írhat
ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)
Y40-Y41”
4. A 32/2004. ESZCSM rendelet 3. számú melléklet EÜ70 2/a1. pont „TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:” része helyébe
a következő rendelkezés lép:
„TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
– Lezajlott tranziens ischemias attack (TIA), illetve stroke után halmozott atherothrombotikus rizikó esetén
secunder stroke prevenció céljából a finanszírozási eljárásrendekről szóló miniszteri rendeletben meghatározott
finanszírozási eljárásrend alapján”
5. A 32/2004. ESZCSM rendelet 3. számú melléklet EÜ70 2/a3. pont „TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:” része helyébe
a következő rendelkezés lép:
„TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
– Akut koronária szindróma (instabil angina, NSTEMI, STEMI) perkután endovasculáris intervencióját követően
egy évig ASA-val kombinálva
– ST-eleváció nélküli akut coronaria szindrómában (instabil angina vagy NSTEMI/non-Q myocardialis infarctus) egy
évig ASA-val kombinálva
– STEMI-ben thrombolitikus kezelést követően ASA-val kombinálva maximum négy hétig
– Ischaemiás eredetű cerebrovascularis betegségek, instabil angina, non-QMI, NSTEMI, AMI, perifériás artériás
obstrukció angiográfiával, vagy egyéb képalkotó vizsgálattal igazolt eseteiben, szekunder prevenció céljára,
dokumentált ASA-allergia, ASA rezisztencia, műszeresen igazolt ASA-non-responsió, valamint ASA adása mellett
kialakult endoscoppal, vagy Weber-vizsgálattal igazolt gastrointestinalis vérzés, ASA-indukálta asthmaroham esetén
a finanszírozási eljárásrendekről szóló miniszteri rendeletben meghatározott finanszírozási eljárásrend alapján”
6. A 32/2004. ESZCSM rendelet 3. számú melléklet EÜ70 9/a1. pont „TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:” része helyébe
a következő rendelkezés lép:
„TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
Kalcium- és D-vitaminbevitel kiegészítő pótlására, ha a dokumentáltan gondozott posztmenopauzás nő vagy 55 év
feletti férfi beteg oszteoporózisa igazolódott (BMD érték –2,5 SD T-score alatti), vagy a fokozott töréskockázati
tényezőkből legalább három egyidejűleg bizonyítottan fennáll, vagy a FRAX alapján számított 10 éves törési
kockázata magas (általános > 20%, illetve csípő > 3%), vagy típusos oszteoporotikus törést szenvedett el –
a finanszírozási eljárásrendekről szóló miniszteri rendeletben meghatározott finanszírozási eljárásrend alapján.
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7.

8.

9.

10.

11.
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A szükséges kalcium- és D-vitaminbevitel (amennyiben nem kontraindikált), továbbá a megfelelő életvitel
kialakítása az oszteoporózis terápiájának folyamatos követelménye.”
A 32/2004. ESZCSM rendelet 3. számú melléklet EÜ70 9/a2. pont „TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:” része helyébe
a következő rendelkezés lép:
„TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
Orális biszfoszfonát oszteoporotikus csonttörések primer prevenciója céljából, azoknak az igazolt oszteoporózissal
élő (BMD érték –2,5 SD T-score alatti), de oszteoporotikus csonttörést nem szenvedett posztmenopauzás nő vagy
55 év feletti férfi betegeknek, akiknek a FRAX alapján számított 10 éves törési kockázata magas (általános > 20%,
illetve csípő > 3%) – a finanszírozási eljárásrendekről szóló miniszteri rendeletben meghatározott finanszírozási
eljárásrend alapján. A terápiát megfelelő kalcium- és D-vitaminbevitel (amennyiben nem kontraindikált)
biztosításával, továbbá a megfelelő életvezetésre is kiterjedő gondozás mellett kell folytatni.”
A 32/2004. ESZCSM rendelet 3. számú melléklet EÜ70 9/a3. pont „TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:” része helyébe
a következő rendelkezés lép:
„TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
Parenterális biszfoszfonát oszteoporotikus csonttörések primer prevenciója céljából, azoknak az igazolt
oszteoporózissal élő (BMD érték –2,5 SD T-score alatti), de oszteoporotikus csonttörést nem szenvedett
posztmenopauzás nő vagy 55 év feletti férfi betegeknek, akiknek a FRAX alapján számított 10 éves törési kockázata
magas (általános > 20%, illetve csípő > 3%), de az EÜ70 9a/2. pontban meghatározott kezelés ellenjavallt, vagy
dokumentált intolerancia vagy a kezelést hátrányosan befolyásoló egyéb tényező miatt nem folytatható –
a finanszírozási eljárásrendekről szóló miniszteri rendeletben meghatározott finanszírozási eljárásrend alapján.
A terápiát megfelelő kalcium- és D-vitaminbevitel (amennyiben nem kontraindikált) biztosításával, továbbá
a megfelelő életvezetésre is kiterjedő gondozás mellett kell folytatni.”
A 32/2004. ESZCSM rendelet 3. számú melléklet EÜ70 9/a4. pont „TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:” része helyébe
a következő rendelkezés lép:
„TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
Az oszteoporotikus csonttörés primer prevenciójának alternatív lehetőségeként alkalmazható, azoknál
a posztmenopauzás nő vagy 55 év feletti férfi betegeknél, akiknek az oszteoporózisa igazolt (BMD értéke –2,5 SD
T-score alatti), és a FRAX alapján számított 10 éves törési kockázata magas (általános > 20%, illetve csípő > 3%),
amennyiben az EÜ70 9a/2. vagy az EÜ70 9a/3. pontjában meghatározott kezelés ellenjavallt, vagy azzal szemben
dokumentált intolerancia lép fel, vagy a készítmény legalább 12 hónapon át történő alkalmazása nem volt
eredményes (a BMD értéke a kiindulási értékhez képest legkevesebb 5%-kal csökkent, illetve oszteoporotikus
csonttörés történt), a megfelelő gyógyszeres kalcium- és D-vitaminbevitel (amennyiben nem kontraindikált)
biztosításával együtt – a finanszírozási eljárásrendekről szóló miniszteri rendeletben meghatározott finanszírozási
eljárásrend alapján.”
A 32/2004. ESZCSM rendelet 3. számú melléklet EÜ70 9/b1. pont „TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:” része helyébe
a következő rendelkezés lép:
„TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
Orális biszfoszfonát oszteoporotikus csonttörések szekunder prevenciója céljából, annak a posztmenopauzás
nő vagy 55 év feletti férfi betegnek, aki típusos oszteoporotikus törést szenvedett el, és a FRAX alapján számított
10 éves törési kockázata magas (általános > 20%, csípő > 3%) vagy az oszteoporózisa csontsűrűség vizsgálattal
igazolt (BMD érték –2,5 SD T-score alatti) – a finanszírozási eljárásrendekről szóló miniszteri rendeletben
meghatározott finanszírozási eljárásrend alapján. A terápiát megfelelő kalcium- és D-vitaminbevitel (amennyiben
nem kontraindikált) biztosításával, továbbá a megfelelő életvezetésre is kiterjedő gondozás mellett kell folytatni.”
A 32/2004. ESZCSM rendelet 3. számú melléklet EÜ70 9/b2. pont „TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:” része helyébe
a következő rendelkezés lép:
„TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
Parenterális biszfoszfonát oszteoporotikus csonttörések szekunder prevenciója céljából, annak a posztmenopauzás
nő vagy 55 év feletti férfi betegnek, aki típusos oszteoporotikus törést szenvedett el, és a FRAX alapján számított
10 éves törési kockázata magas (általános > 20%, csípő > 3%), vagy az oszteoporózisa csontsűrűség vizsgálattal
igazolt (BMD érték –2,5 SD T-score alatti), de az EÜ70 9b/1. pontban meghatározott kezelés ellenjavallt, vagy
dokumentált intolerancia vagy a kezelést hátrányosan befolyásoló egyéb tényező miatt nem folytatható
– a finanszírozási eljárásrendekről szóló miniszteri rendeletben meghatározott finanszírozási eljárásrend alapján.
A terápiát megfelelő kalcium- és D-vitaminbevitel (amennyiben nem kontraindikált) biztosításával, továbbá
a megfelelő életvezetésre is kiterjedő gondozás mellett kell folytatni.”
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12. A 32/2004. ESZCSM rendelet 3. számú melléklet EÜ70 9/b3. pont „TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:” része helyébe
a következő rendelkezés lép:
„TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
Az oszteoporotikus csonttörés szekunder prevenciójának alternatív lehetőségeként alkalmazható annál
a posztmenopauzás nő vagy 55 év feletti férfi betegnél, aki típusos oszteoporotikus törést szenvedett el, és
a FRAX alapján számított 10 éves törési kockázata magas (általános > 20%, csípő > 3%), vagy az oszteoporózisa
csontsűrűség vizsgálattal igazolt (BMD érték –2,5 SD T-score alatti), amennyiben az EÜ70 9b/1. vagy az EÜ70
9b/2. pontban meghatározott kezelés ellenjavallt, vagy azzal szemben dokumentált intolerancia lép fel, vagy
a készítmény legalább 12 hónapon át történő alkalmazása nem volt eredményes (a BMD értéke a kiindulási értékhez
képest legkevesebb 5%-kal csökkent, illetve újabb oszteoprotikus törés történt), a megfelelő gyógyszeres kalciumés D-vitaminbevitel (amennyiben nem kontraindikált) biztosításával együtt – a finanszírozási eljárásrendekről szóló
miniszteri rendeletben meghatározott finanszírozási eljárásrend alapján.”
13. A 32/2004. ESZCSM rendelet 3. számú melléklet EÜ70 26. pont „TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:” része helyébe
a következő rendelkezés lép:
„TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
Stroke és szisztémás embolizáció megelőzésére nem billentyű eredetű pitvarfibrillációban szenvedő felnőtt
betegeknél,
– K-vitamin antagonista (acenocumarol és/vagy warfarin) alkalmazásának ellenjavallata esetén, vagy
– K-vitamin antagonista kezelés ellenére elszenvedett stroke vagy szisztémás embolizáció esetén, vagy
amennyiben 6 hónapot meghaladó K-vitamin antagonista kezelés során a mért INR értékek kevesebb mint 60%-a
esik terápiás tartományba (INR 2 és 3 közé), a következő kockázati tényezők közül legalább kettő fennállása esetén:
– bal kamrai ejekciós frakció < 40%,
– tünetekkel járó szívelégtelenség New York Heart Association (NYHA) II. stádium,
– életkor >= 75 év,
– életkor >= 65 év, a következők valamelyikével: diabetes mellitus, koszorúér-betegség vagy hypertonia.”
14. A 32/2004. ESZCSM rendelet 3. számú melléklete az EÜ90 2/b. pontot követően a következő EÜ90 3/a. ponttal
egészül ki:
„EÜ90 3/a.
TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
– Asthma bronchiale kezelésére a finanszírozási eljárásrendekről szóló miniszteri rendeletben meghatározott
finanszírozási eljárásrendek alapján.
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ
ELŐÍRÁSOK:
MUNKAHELY:

SZAKKÉPESÍTÉS:

JOGOSULTSÁG:

Járóbeteg szakrendelés /
Fekvőbeteg gyógyintézet

Allergológia és klinikai immunológia javasolhat és írhat

Járóbeteg szakrendelés /
Fekvőbeteg gyógyintézet

Csecsemő-gyermekgyógyászat

javasolhat és írhat

Járóbeteg szakrendelés /
Fekvőbeteg gyógyintézet

Gyermektüdőgyógyászat

javasolhat és írhat

Járóbeteg szakrendelés /
Fekvőbeteg gyógyintézet

Tüdőgyógyászat

javasolhat és írhat

Háziorvos

Megkötés nélkül

javaslatra írhat

Megkötés nélkül

Allergológia és klinikai immunológia írhat

Megkötés nélkül

Csecsemő-gyermekgyógyászat

írhat

Megkötés nélkül

Gyermektüdőgyógyászat

írhat

Megkötés nélkül

Tüdőgyógyászat

írhat

SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE: 12 hónap
ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)
J45”
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15. A 32/2004. ESZCSM rendelet 3. számú melléklet EÜ90 3/a4. pont „TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:” része helyébe
a következő rendelkezés lép:
„TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
– Gyermekkori asthma bronchiale kezelésére (14 éves korig, az életkorra vonatkozó rendelési előírások szigorú
figyelembevételével) a finanszírozási eljárásrendekről szóló miniszteri rendeletben meghatározott finanszírozási
eljárásrend alapján”
16. A 32/2004. ESZCSM rendelet 3. számú melléklete a következő EÜ90 3/b. ponttal egészül ki:
„EÜ90 3/b.
TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
– Krónikus obstruktív tüdőbetegség (COPD) esetén a finanszírozási eljárásrendekről szóló miniszteri rendeletben
meghatározott finanszírozási eljárásrend alapján
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ
ELŐÍRÁSOK:
MUNKAHELY:

SZAKKÉPESÍTÉS:

JOGOSULTSÁG:

Járóbeteg szakrendelés /
Fekvőbeteg gyógyintézet

Gyermektüdőgyógyászat

javasolhat és írhat

Járóbeteg szakrendelés /
Fekvőbeteg gyógyintézet

Tüdőgyógyászat

javasolhat és írhat

Háziorvos

Megkötés nélkül

javaslatra írhat

Megkötés nélkül

Gyermektüdőgyógyászat

írhat

Megkötés nélkül

Tüdőgyógyászat

írhat

SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE: 12 hónap
ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)
J44”
17. A 32/2004. ESZCSM rendelet 3. számú melléklet EÜ90 14/a. pont „ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK:” része helyébe
a következő rendelkezés lép:
„ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)
H441, L209, L4050, L409, M059, M0690, M0800, M352”
18. A 32/2004. ESZCSM rendelet 3. számú melléklet EÜ90 29. pont „TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:” része helyébe
a következő rendelkezés lép:
„TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
– Oszteoporotikus törések szekunder prevenciójára választható annál a posztmenopauzás nő vagy 55 év feletti
férfi betegnél, aki típusos oszteoporotikus törést szenvedett el, és a törzscsontok ásványianyag tartalmának
fotonabszorpciós meghatározással igazolt BMD értéke –4,0 SD T-score alatti, a megfelelő gyógyszeres kalcium- és
D-vitaminbevitel (amennyiben nem kontraindikált) biztosításával együtt – a finanszírozási eljárásrendekről szóló
miniszteri rendeletben meghatározott finanszírozási eljárásrend alapján. A beteg legfeljebb 18 havi kezelést,
legfeljebb 24 hónap alatt vehet igénybe. A kezelés nem ismételhető.
– Oszteoporotikus törések szekunder prevenciójára választható annál a posztmenopauzás nő vagy 55 év
feletti férfi betegnél, aki egynél több típusos oszteoporotikus törési eseményt szenvedett el, és a törzscsontok
ásványianyag tartalmának fotonabszorpciós meghatározással igazolt BMD értéke –3,0 SD T-score alatti, a megfelelő
gyógyszeres kalcium- és D-vitaminbevitel (amennyiben nem kontraindikált) biztosításával együtt – a finanszírozási
eljárásrendekről szóló miniszteri rendeletben meghatározott finanszírozási eljárásrend alapján. A beteg legfeljebb
18 havi kezelést, legfeljebb 24 hónap alatt vehet igénybe. A kezelés nem ismételhető.
– Az oszteoporotikus csonttörés szekunder prevenciójában kezelési alternatívaként alkalmazható annál
a posztmenopauzás nő vagy 55 év feletti férfi betegnél, aki típusos oszteoporotikus törést szenvedett el, és
a törzscsontok ásványianyag tartalmának fotonabszorpciós meghatározással igazolt BMD értéke –3,0 SD T-score
alatti, amennyiben az EÜ70 9b/1., az EÜ70 9b/2. és az EÜ70 9b/3. pontban meghatározott készítményekkel
megelőző, legalább 12 hónapon át tartó kezelés hatástalan (a BMD értéke a kiindulási értékhez képest legkevesebb
5%-kal csökkent, illetve újabb oszteoprotikus törés történt), vagy azzal szemben intolerancia lép fel, vagy a kezelés
ellenjavallt, a megfelelő gyógyszeres kalcium- és D-vitaminbevitel (amennyiben nem kontraindikált) biztosításával
együtt – a finanszírozási eljárásrendekről szóló miniszteri rendeletben meghatározott finanszírozási eljárásrend
alapján. A beteg legfeljebb 18 havi kezelést, legfeljebb 24 hónap alatt vehet igénybe. A kezelés nem ismételhető.”
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19. A 32/2004. ESZCSM rendelet 3. számú melléklet EÜ70 18. pontjában a „Debreceni Egyetem Orvos- és
Egészségtudományi Centrum” szövegrész helyébe a „Debreceni Egyetem Klinikai Központ” szöveg lép.
20. A 32/2004. ESZCSM rendelet 3. számú melléklet EÜ70 24. pontjában a „Debreceni Egyetem, Orvos- és
Egészségtudományi Centrum” szövegrész helyébe a „Debreceni Egyetem Klinikai Központ” szöveg lép.
21. A 32/2004. ESZCSM rendelet 3. számú melléklet EÜ70 24. pontjában a „Békés Megyei Pándy Kálmán Kórház”
szövegrész helyébe a „Békés Megyei Központi Kórház” szöveg lép.
22. A 32/2004. ESZCSM rendelet 3. számú melléklet EÜ90 6/a., EÜ90 6/b., EÜ90 6/c. pontjában a „protokoll” szövegrész
helyébe az „eljárásrend” szöveg lép.
23. Hatályát veszti a 32/2004. ESZCSM rendelet 3. számú melléklet EÜ70 9/c1., EÜ90 3/a1., EÜ90 3/a2., EÜ90 3/a3., EÜ90
3/b1., EÜ90 3/b2., EÜ90 3/b3. pontja.

4. melléklet a 15/2016. (VII. 15.) EMMI rendelethez
1. A 32/2004. ESZCSM rendelet 4. számú melléklet 1. pont t) alpontjában a „B-domain-depletált” szövegrész helyébe
a „B-domain rövidített” szöveg lép.
2. A 32/2004. ESZCSM rendelet 4. számú melléklet 1. pontja a következő u) alponttal egészül ki:
(A veleszületett vérzékenység kezelésére:)
„u) recombináns technológiával humán sejtvonalon előállított 3. generációs B-domain-rövidített VIII. faktor
koncentrátum.”
3. A 32/2004. ESZCSM rendelet 4. számú melléklet 2. pontjában a „protokoll” szövegrész helyébe az „eljárásrend”
szöveg lép.

5. melléklet a 15/2016. (VII. 15.) EMMI rendelethez
A 32/2004. ESZCSM rendelet 7/b. számú melléklet II. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„II. A Gyftv. 29. § (4) bekezdése szerinti bejelentés indoka:
A megfelelő rész jelölendő!
– már támogatott tápszer kiadhatóságának változása

o

– már támogatott tápszer névváltozása

o

– már támogatott tápszer törlése

o

– már támogatott tápszer árcsökkentése

o

– nyilvántartási szám változása

o

– támogatás megszüntetése [Gyftv. 29. § (4) bekezdés b) pontja]

o
”

6. melléklet a …/2016. (…) EMMI rendelethez
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A 31/2010.
EüM
6. melléklet
6. melléklet
a 15/2016. (VII.
15.)rendelet
EMMI rendelethez
„

4. pontjában foglalt ábra helyébe a következő ábra lép:

A 31/2010. EüM rendelet 6. melléklet 4. pontjában foglalt ábra helyébe a következő ábra lép:
„

”

”

1. A 31/2010. EüM rendelet 15. melléklet 4.4. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
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„4.4. A denoszumab, raloxifen és teriparatid oszteoporotikus csonttörés primer prevenciójában való
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alkalmazását a társadalombiztosítás nem támogatja.”

7. melléklet a 15/2016. (VII. 15.) EMMI rendelethez

2. A 31/2010. EüM rendelet 15. melléklet 5.1. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
1. A 31/2010. EüM rendelet 15. melléklet 4.4. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„4.4. A denoszumab, raloxifen és teriparatid oszteoporotikus csonttörés primer prevenciójában való alkalmazását
a társadalombiztosítás
támogatja.”
„5.1.
Az algoritmus nem
posztmenopauzás
nők és 55 év feletti férfiak oszteoporotikus csonttörését
2. A 31/2010. EüM rendelet 15. melléklet 5.1. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
megelőző
kezelésének sémáját mutatja be.
„5.1. Az algoritmus posztmenopauzás nők és 55 év feletti férfiak oszteoporotikus csonttörését megelőző
kezelésének sémáját mutatja be.

”
3. Hatályát veszti a 31/2010. EüM rendelet 15. melléklet 7.3. alpontjában foglalt táblázat 15. sora.

3. Hatályát veszti a 31/2010. EüM rendelet 15. melléklet 7.3. alpontjában foglalt táblázat 15. sora.

8. melléklet a 15/2016. (VII. 15.) EMMI rendelethez
A 31/2010. EüM rendelet 16. melléklet 4.5.2. alpontjában az „a posztmenopauzás nő vagy 55 év feletti férfi betegnél”
szövegrész helyébe az „a posztmenopauzás nő betegnél” szöveg lép.

”
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9. melléklet a 15/2016. (VII. 15.) EMMI rendelethez
A 31/2010. EüM rendelet 20. melléklet 2.8.4. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„2.8.4. Emelt, indikációhoz kötött társadalombiztosítási támogatással adható új típusú oralis antikoaguláns
készítmények
Stroke és szisztémás embolizáció megelőzésére nem billentyű eredetű pitvarfibrillációban szenvedő felnőtt
betegeknél,
– K-vitamin antagonista (acenocumarol és/vagy warfarin) alkalmazásának ellenjavallata esetén, vagy
– K-vitamin antagonista kezelés ellenére elszenvedett stroke vagy szisztémás embolizáció esetén, vagy
amennyiben 6 hónapot meghaladó K-vitamin antagonista kezelés során a mért INR értékek kevesebb mint 60%-a
esik terápiás tartományba (INR 2 és 3 közé), a következő kockázati tényezők közül legalább kettő fennállása esetén:
– bal kamrai ejekciós frakció < 40%,
– tünetekkel járó szívelégtelenség New York Heart Association (NYHA) II. stádium,
– életkor >= 75 év,
– életkor >= 65 év, a következők valamelyikével: diabetes mellitus, koszorúér-betegség vagy hypertonia
dabigatran etexilate, rivaroxaban, apixaban (Eü70 26.).”

10. melléklet a 15/2016. (VII. 15.) EMMI rendelethez
A 31/2010. EüM rendelet 21. melléklet 2.3.3.4. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„2.3.3.4. Pitvarfibrilláció
A pitvarfibrilláció a stroke erős, független rizikófaktora. TIA-t vagy ischemiás stroke-ot szenvedett betegeket
antikoagulálni kell.
Pitvarfibrillációban emelt társadalombiztosítási támogatással adható új típusú oralis antikoaguláns készítmények
a vonatkozó Eü70 26. indikációs pont szerint:
Stroke és szisztémás embolizáció megelőzésére nem billentyű eredetű pitvarfibrillációban szenvedő felnőtt
betegeknél,
– K-vitamin antagonista (acenocumarol és/vagy warfarin) alkalmazásának ellenjavallata esetén, vagy
– K-vitamin antagonista kezelés ellenére elszenvedett stroke vagy szisztémás embolizáció esetén, vagy
amennyiben 6 hónapot meghaladó K-vitamin antagonista kezelés során a mért INR értékek kevesebb mint 60%-a
esik terápiás tartományba (INR 2 és 3 közé), a következő kockázati tényezők közül legalább kettő fennállása esetén:
– bal kamrai ejekciós frakció < 40%,
– tünetekkel járó szívelégtelenség New York Heart Association (NYHA) II. stádium,
– életkor >= 75 év,
– életkor >= 65 év, a következők valamelyikével: diabetes mellitus, koszorúér-betegség vagy hypertonia
Vonatkozó hatóanyagok: dabigatran etexilate, rivaroxaban, apixaban (Eü70, 26).
Néhány kiemelt betegcsoport:”

11. melléklet a …/2016. (…) EMMI rendelethez
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11. melléklet a 15/2016. (VII. 15.) EMMI rendelethez

„3.2. A gyomordaganat ellátása – Stádium 0-IA
A 31/2010. EüM rendelet 23. melléklet 3.2–3.4. alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„3.2. A gyomordaganat ellátása – Stádium 0-IA

3.3. A gyomordaganat ellátása – Stádium IB-II-III
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3.3. A gyomordaganat ellátása – Stádium IB-II-III

3.4. A gyomordaganat ellátása – Stádium IV

8199
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3.4. A gyomordaganat ellátása – Stádium IV

”

”

12. melléklet a …/2016. (…) EMMI rendelethez
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A 31/2010.
EüM
rendelet
24. melléklet
12. melléklet
a 15/2016.
(VII. 15.)
EMMI rendelethez
„

3. pontjában foglalt ábra helyébe a következő ábra lép:

A 31/2010. EüM rendelet 24. melléklet 3. pontjában foglalt ábra helyébe a következő ábra lép:
„

≤

”

”

13. melléklet a …/2016. (…) EMMI rendelethez
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13. melléklet a 15/2016. (VII. 15.) EMMI rendelethez

A 31/2010. EüM rendelet 28. melléklet 3.2. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
A 31/2010. EüM rendelet 28. melléklet 3.2. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„3.2. „3.2.
A nem
invazív tumorok finanszírozási algoritmusa
A nem invazív tumorok finanszírozási algoritmusa

”

”
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14. melléklet a 15/2016. (VII. 15.) EMMI rendelethez
A 31/2010. EüM rendelet 30. melléklet 3.1. alpontjában foglalt ábra helyébe a következő ábra lép:
„

”

”

15. melléklet a …/2016. (…) EMMI rendeleth
8204
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1. A (VII.
31/2010.
EüM
rendelet
15. melléklet a 15/2016.
15.) EMMI
rendelethez
lép:

32. melléklet 3. pontjában foglalt „2. ábra” helyébe a következő áb

1. A 31/2010.
„ EüM rendelet 32. melléklet 3. pontjában foglalt „2. ábra” helyébe a következő ábra lép:
„

”

”
8205 ábra
2. A 31/2010. EüM rendelet 32. melléklet 3. pontjában foglalt „4. ábra” helyébe a következő
lép:
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„

2. A 31/2010. EüM rendelet 32. melléklet 3. pontjában foglalt „4. ábra” helyébe a következő ábra lép:
„

”

”

3. A 31/2010. EüM rendelet 32. melléklet 3. pontjában foglalt „6. ábra” helyébe a következő ábra
lép:

8206
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„

3. A 31/2010. EüM rendelet 32. melléklet 3. pontjában foglalt „6. ábra” helyébe a következő ábra lép:
„

”

”

4. A 31/2010. EüM rendelet 32. melléklet 3. pontjában foglalt „7. ábra” helyébe a következő ábra
lép:

„
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4. A 31/2010. EüM rendelet 32. melléklet 3. pontjában foglalt „7. ábra” helyébe a következő ábra lép:
„

”

”

5. A 31/2010. EüM rendelet 32. melléklet 3. pontjában foglalt „8. ábra” helyébe a következő ábra
lép:
„
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5. A 31/2010. EüM rendelet 32. melléklet 3. pontjában foglalt „8. ábra” helyébe a következő ábra lép:
„

”

”

6. A 31/2010. EüM rendelet 32. melléklet 3. pontjában foglalt „9. ábra” helyébe a következő ábra
lép:

„
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6. A 31/2010. EüM rendelet 32. melléklet 3. pontjában foglalt „9. ábra” helyébe a következő ábra lép:
„

”

”

16. melléklet a …/2016. (…) EMMI rendelethez
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1. A 31/2010. EüM rendelet 33. melléklet 3. pontjában
foglalta „1.
ábra” (…)
helyébe
a következő
16. melléklet
…/2016.
EMMI
rendelethezábra
lép:
M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2016. évi 105. szám

„ a 15/2016. (VII. 15.) EMMI rendelethez
16. melléklet
1. A 31/2010.
EüM rendelet 33. melléklet
lép:
„

3. pontjában foglalt „1. ábra” helyébe a következő ábra

1. A 31/2010. EüM rendelet 33. melléklet 3. pontjában foglalt „1. ábra” helyébe a következő ábra lép:
„

”
2. A 31/2010. EüM rendelet 33. melléklet 3. pontjában foglalt „7. ábra” helyébe a következő ábra
”
”
lép:
2. A 31/2010. EüM rendelet 33. melléklet 3. pontjában foglalt „7. ábra” helyébe a következő ábra lép:
„ „

2. A 31/2010. EüM rendelet 33. melléklet 3. pontjában foglalt „7. ábra” helyébe a következő ábra
lép:
„

”
”

”

	
  

17. melléklet a …/2016. (…) EMMI rendelethez
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17. melléklet
a 15/2016. (VII.
15.)rendelet
EMMI rendelethez
1. A 31/2010.
EüM
36. melléklet

4.1. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

1. A 31/2010. EüM rendelet 36. melléklet 4.1. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„4.1. „4.1.
A stabil
kezelésében
választható
hatóanyagcsoportok
a beteg csoportja szerint
A stabilCOPD
COPD kezelésében
választható
hatóanyagcsoportok
a beteg csoportja szerint
Csoport: C

Csoport: D

LAMA
ICS+LABA (ha a C csoportba
Első
választandó sorolás exacerbációs feltétele a
gyógyszerbeállítást megelőző 12
hónapban teljesül)

LAMA
ICS+LABA (ha a D csoportba
Első
választandó sorolás exacerbációs feltétele a
gyógyszerbeállítást megelőző 12
hónapban teljesül)
LABA+LAMA

Alternatív

LABA+LAMA (dohányzásról
leszokás támogatása esetén)

Alternatív

ICS+LABA+LAMA (ha a D
csoportba sorolás exacerbációs
feltétele a gyógyszerbeállítást
megelőző 12 hónapban teljesül)

SABA

SABA

Szükség esetén SAMA

Szükség esetén SAMA

SABA+SAMA

SABA+SAMA

Csoport: A

Csoport: B
LABA (kivéve: indacaterol és
olodaterol)
Első
LAMA (LABA-kontraindikáció
választandó
vagy -intolerancia vagy GOLD 2
esetén)

Alternatív

SABA
Szükség esetén SAMA
SABA+SAMA

LABA
LABA+LAMA (a
gyógyszerbeállítást megelőző 6
hónapban az első választandó
szerből min. 3 havi adag kiváltása
és továbbra is fennálló tünetek
(mMRC≥2 vagy CAT≥10) esetén)

SABA
Szükség esetén SAMA
SABA+SAMA

”

”
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2. A 31/2010. EüM rendelet 36. melléklet 4.6. és 4.7. alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„4.6. „A” csoport:
– Szükség szerint alkalmazhatók:
– SABA,
– SAMA,
– SABA+SAMA.
4.7. „B” csoport:
– Első választandó kezelés:
– LABA (kivéve: indacaterol és olodaterol),
– LAMA. A LAMA akkor választható, ha a LABA kontraindikált vagy vele szemben intolerancia lép fel vagy
a légzésfunkciós vizsgálat alapján a beteg a GOLD 2 osztályba tartozik.
– Alternatív kezelés:
– LABA
– LABA+LAMA. A LABA+LAMA akkor választható, ha a gyógyszerbeállítást megelőző 6 hónapban a beteg
a „B” csoport első választandó gyógyszeréből legalább 3 havi adagot kiváltott, és ennek ellenére a tünetek továbbra
is jelentősek (mMRC≥2 vagy CAT≥10).
– Szükség szerint alkalmazhatók:
– SABA,
– SAMA,
– SABA+SAMA.”
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8213 rendelethez
18. melléklet a …/2016. (…) EMMI

18. melléklet a 15/2016. (VII. 15.) EMMI rendelethez

A 31/2010. EüM rendelet 41. melléklet 3.2. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

A 31/2010. EüM rendelet 41. melléklet 3.2. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„3.2. A kiterjedt kissejtes tüdődaganat ellátása
„3.2. A kiterjedt kissejtes tüdődaganat ellátása

”
”

8214

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2016. évi 105. szám

A földművelésügyi miniszter 47/2016. (VII. 15.) FM rendelete
a szántóföldi növényfajok vetőmagvainak előállításáról és forgalomba hozataláról szóló
48/2004. (IV. 21.) FVM rendelet és a zöldség szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló
50/2004. (IV. 22.) FVM rendelet módosításáról
Az 1. alcím tekintetében a növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba
hozataláról szóló 2003. évi LII. törvény 30. § (2) bekezdés c) és f ) pontjában,
a 2. alcím tekintetében a növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról
szóló 2003. évi LII. törvény 30. § (2) bekezdés c), d) és f ) pontjában
kapott felhatalmazás alapján,
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 1. pontjában és 66. § (1) bekezdésében
meghatározott feladatkörömben eljárva, a következőket rendelem el:

1. A szántóföldi növényfajok vetőmagvainak előállításáról és forgalomba hozataláról szóló
48/2004. (IV. 21.) FVM rendelet módosítása
1. §

(1) A szántóföldi növényfajok vetőmagvainak előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 48/2004. (IV. 21.)
FVM rendelet [a továbbiakban: 48/2004. (IV. 21.) FVM rendelet] 3. § 8. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A rendelet alkalmazásában:)
„8. címke: a fémzárolt vetőmagtétel azonosító adatait és hiteles zárását bizonyító okmány, amely egyedi azonosító
jelként a tétel minden göngyölegegységén rajta van, tartalmazza az egyes címkéket megkülönböztető hatósági
sorszámot és a növény-egészségügyi jogszabályokkal összhangban egyes növényfajok esetében egyúttal
növényútlevélként is szolgál,”
(2) A 48/2004. (IV. 21.) FVM rendelet 3. §-a a következő 24a. ponttal egészül ki:
(A rendelet alkalmazásában:)
„24a. hatósági sorszám: hatóság által nyilvántartott, a címkén nyomdai úton elhelyezett szám, amely az Európai
Unióban használt típusoknál cdv ellenőrző számjegy, az OECD típusoknál folyamatos sorszám,”

2. §

(1) A 48/2004. (IV. 21.) FVM rendelet 44. § (2) bekezdése a következő o) ponttal egészül ki:
(Magyarországon forgalomba hozott elit és alacsonyabb szaporítási fokú vetőmagtétel címkéjének tartalmaznia kell)
„o) a címke hatósági sorszámát.”
(2) A 48/2004. (IV. 21.) FVM rendelet 44. § (3) bekezdése a következő j) ponttal egészül ki:
(Magyarországon forgalomba hozott kereskedelmi vetőmagtétel címkéjének tartalmaznia kell)
„j) a címke hatósági sorszámát.”

3. §		
A 48/2004. (IV. 21.) FVM rendelet 45. §-a a következő i) ponttal egészül ki:
(A szürke címkének az alábbi adatokat kell tartalmaznia:)
„i) más tagállamban betakarított vetőmag esetén a hatósági sorszámot.”
4. §		
A 48/2004. (IV. 21.) FVM rendelet 46. §-a a következő i) ponttal egészül ki:
(A vetőmagkeverék címkéjén az alábbi adatokat kell szerepeltetni:)
„i) a hatósági sorszámot.”
5. §

(1) A 48/2004. (IV. 21.) FVM rendelet 59. § (2) bekezdése a következő r) ponttal egészül ki:
(Ez a rendelet a következő irányelveknek való megfelelést szolgálja:)
„r) a Bizottság 2015/1955/EU végrehajtási irányelve (2015. október 29.) a gabonavetőmagok forgalmazásáról szóló
66/402/EGK tanács irányelv I. és II. mellékletének módosításáról.”
(2) A 48/2004. (IV. 21.) FVM rendelet 59. § (2) bekezdése a következő s) ponttal egészül ki:
(Ez a rendelet a következő irányelveknek való megfelelést szolgálja:)
„s) a Bizottság 2016/11/EU végrehajtási irányelve (2016. január 5.) az olaj- és rostnövények vetőmagjának
forgalmazásáról szóló 2002/57/EK tanácsi irányelv II. mellékletének módosításáról.”
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(3) A 48/2004. (IV. 21.) FVM rendelet 59. § (2) bekezdése a következő t) ponttal egészül ki:
(Ez a rendelet a következő irányelveknek való megfelelést szolgálja:)
„t) a Bizottság 2016/317/EU végrehajtási irányelve (2016. március 3.) a 66/401/EGK, a 66/402/EGK, a 2002/54/EK,
a 2002/55/EK, a 2002/56/EK és a 2002/57/EK tanácsi irányelvnek a vetőmagcsomagok hatósági címkéje tekintetében
történő módosításáról.”
6. §

(1) A 48/2004. (IV. 21.) FVM rendelet 1. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
(2) A 48/2004. (IV. 21.) FVM rendelet 4. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

7. §		
A 48/2004. (IV. 21.) FVM rendelet 9. § (2) bekezdésében a „kivételével – az 1. és 4. számú mellékletben felsorolt fajok”
szövegrész helyébe a „kivételével – az 1. és 3. számú mellékletben felsorolt fajok” szöveg lép.

2. A zöldség szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló
50/2004. (IV. 22.) FVM rendelet módosítása
8. §		
A zöldség szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 50/2004. (IV. 22.) FVM rendelet
[a továbbiakban: 50/2004. (IV. 22.) FVM rendelet] 39. § (2) bekezdése a következő j) ponttal egészül ki:
(Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:)
„j) a Bizottság 2016/317/EU végrehajtási irányelve (2016. március 3.) a 66/401/EGK, a 66/402/EGK, a 2002/54/EK,
a 2002/55/EK, a 2002/56/EK és a 2002/57/EK tanácsi irányelvnek a vetőmagcsomagok hatósági címkéje tekintetében
történő módosításáról.”
9. §

(1) Az 50/2004. (IV. 22.) FVM rendelet 6. számú melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
(2) Az 50/2004. (IV. 22.) FVM rendelet 7. számú melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

3. Záró rendelkezések
10. §

(1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
(2) Az 5. § (2) bekezdése, a 6. § (2) bekezdése és a 2. melléklet 2017. január 1-jén lép hatályba.
(3) Az 1. §, a 2–4. §, az 5. § (3) bekezdése, a 8. és 9. §, valamint a 3. és 4. melléklet 2017. április 1-jén lép hatályba.

11. §		
Ez a rendelet
a)
a gabonavetőmagok forgalmazásáról szóló 66/402/EGK tanácsi irányelv I. és II. mellékletének módosításáról
szóló, 2015. október 29-i, 2015/1955/EU bizottsági végrehajtási irányelvnek,
b)
az olaj- és rostnövények vetőmagjának forgalmazásáról szóló 2002/57/EK tanácsi irányelv II. mellékletének
módosításáról szóló, 2016. január 5-i, 2016/11/EU bizottsági végrehajtási irányelvnek,
c)
a 66/401/EGK, a 66/402/EGK, a 2002/54/EK, a 2002/55/EK, a 2002/56/EK és a 2002/57/EK tanácsi irányelvnek
a vetőmagcsomagok hatósági címkéje tekintetében történő módosításáról szóló, 2016. március 3-i,
2016/317/EU bizottsági végrehajtási irányelvnek
való megfelelést szolgálja.
		

Dr. Fazekas Sándor s. k.,

		

földművelésügyi miniszter
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1. melléklet a 47/2016. (VII. 15.) FM rendelethez
1. A 48/2004. (IV. 21.) FVM rendelet 1. számú melléklet A. részében foglalt második táblázat helyébe a következő
táblázat lép:
„
A

B

Faj és szaporítási fok

Minimális

1.

fajtatisztaság
(%)

3.
4.
5.
6.
7.
8.

1. Csupasz zab (Avena nuda), zab (Avena sativa), homoki zab (Avena strigosa), árpa
(Hordeum vulgare), rizs (Oryza sativa), búza (Triticum aestivum), durum búza (Triticum
durum) és tönköly búza (Triticum spelta) (kivéve hibridek)
1.1. elit és szuperelit vetőmag
1.2. I. szaporítási fokú vetőmag
1.3. II. szaporítási fokú vetőmag
2. Önbeporzó triticale (x Triticosecale) a hibridek kivételével
2.1. elit és szuperelit vetőmag
2.2. I. szaporítási fokú vetőmag

99,9
99,7
99,0

9.

2.3. II. szaporítási fokú vetőmag

98,0

10.

3. Csupasz zab (Avena nuda), zab (Avena sativa), homoki zab (Avena strigosa), árpa
(Hordeum vulgare), rizs (Oryza sativa), búza (Triticum aestivum), durum búza (Triticum
durum) tönköly búza (Triticum spelta) és önbeporzó triticale (x Triticosecale) hibrid fajták
I. szaporítási fokú (hibrid F1) vetőmag
4. Citoplazmás hímsterilitással előállított árpa (Hordeum vulgare)
(a fajtatisztasági hiba a helyreállító vonal kivételével nem lehet 2% nál nagyobb)

2.

11.

99,7
99,0

90,0
85

“
2. A 48/2004. (IV. 21.) FVM rendelet 1. számú melléklet A. részének utolsó bekezdése helyébe a következő bekezdés
lép:
„Ezen feltételek biztosítására elsődlegesen a szántóföldi ellenőrzés követelményeit kell betartani. A már forgalomba
hozott vetőmagvak fajtatisztaságának ellenőrző megállapítása megfelelő számú minta hivatalos utóellenőrzésével,
szántóföldi fajtakitermesztéssel, illetve kiegészítő laboratóriumi vizsgálatokkal történik.”
3. A 48/2004. (IV. 21.) FVM rendelet 1. számú melléklet B. rész 2. pontja helyébe a következő pont lép:
„2. Kalászos hibrid növények
Zab, árpa, rozs, búza, durum búza, tönköly búza és önbeporzó tritikálé hibridjei, árpa citoplazmás hímsterilitással
előállított hibridjei.
2.1. Az ellenőrzések száma összesen: három.
2.2. Az ellenőrzések időpontja és a minősítési feladatok:
2.2.1. Első ellenőrzés: a virágzás kezdete előtt el kell végezni:
2.2.1.1. a szigetelés ellenőrzését,
2.2.1.2. a fejlettség, kiegyenlítettség, kultúrállapot bírálatát,
2.2.1.3. kártételek mértékének vizsgálatát,
2.2.1.4. a steril és fenntartó növénysorok arányának vizsgálatát (bázis vetőmag-előállítás esetén).
2.2.2. Második ellenőrzés: virágzáskor el kell végezni:
2.2.2.1. a fejlettség, kiegyenlítettség, kultúrállapot bírálatát,
2.2.2.2. a kártételek mértékének vizsgálatát,
2.2.2.3. a faj-, fajtatisztaság, az idegenelési hiba vizsgálatát,
2.2.2.4. a hímsteril komponens sterilitási szintjének vizsgálatát (bázis vetőmag-előállítás esetén),
2.2.2.5. ugyanazon fajú növények előfordulásának vizsgálatát az izolációs távolságon belül.
2.2.3. Harmadik ellenőrzés: érés idején el kell végezni:
2.2.3.1. a kártételek mértékének vizsgálatát,
2.2.3.2. a megtermékenyülés mértékének vizsgálatát,
2.2.3.3. az idegenelési hiba vizsgálatát,
2.2.3.4. a várható vetőmagtermés vizsgálatát.
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2.3. Elővetemény korlátozás: A vetőmag-szaporító tábla előveteménye ugyanazon faj nem lehet. Hibrid rozs
esetén az anyai szülőkomponens elit vetőmag-előállítása esetén a szaporítást megelőző 2 évben, az apai szülő elit
vetőmag, illetve az I. fok (hibrid F1) vetőmag-előállítása esetén a szaporítást megelőző évben.
2.4. A mintatér nagysága: 100 m2.
2.5. A mintaterek száma: 20 ha-ig: 4 db, minden további megkezdett 10 ha után: 2 db.
2.6. Egyéb követelmények:
2.6.1. Zab, árpa, búza, durum búza, tönköly búza és önbeporzó tritikálé hibridjei esetén:
2.6.1.1. az anyai komponensnek ugyanazon fajtól való izolációs távolsága: 25 méter,
2.6.1.2. az idegen kultúr- és gyomnövényekre, gombabetegségekre és kártevőkre vonatkozó követelményeket
a B. rész 1. pontjában lévő, a nem hibrid fajtákra vonatkozó táblázata tartalmazza.
2.6.2. Hibrid rozs esetén:
2.6.2.1. I. fokú (hibrid F1) vetőmag-előállításnál az anyai komponensbe belekevert apai szülőkomponenst nem
szabad idegen fajtának értékelni,
2.6.2.2. elit vetőmag-szaporítás esetén az anyai komponens sterilitása legalább 98% kell legyen,
2.6.2.3. I. fokú (hibrid F1) vetőmag-szaporításkor az apai komponens növényeinek aránya nem lépheti túl a nemesítő
által meghatározott szülőkomponens arányát,
2.6.2.4. elit szaporítási fokú anyai szülőkomponens vetőmag-előállítás esetén az izolációs távolság 1000 méter a rozs
más fajtájától vagy a szülőkomponenstől, ugyanazon szülőkomponenstől, amelyben a nem fajtaazonos növények
száma e rendelet határértékeit meghaladják,
2.6.2.5. elit szaporítási fokú apai szülőkomponens vetőmag-előállítás esetén az izolációs távolság 600 méter a rozs
más fajtájától vagy a szülőkomponenstől, ugyanazon szülőkomponenstől, amelyben a nem fajtaazonos növények
száma e rendelet határértékeit meghaladja,
2.6.2.6. I. fokú (hibrid F1) vetőmag-előállítás esetén az izolációs távolság 500 méter ugyanazon faj
szülőkomponensétől vagy más fajtától, ugyanazon fajtától, amely fajtatisztaságra nézve erős heterogenitást mutat.
2.6.3. A citoplazmás hímsterilitás technikájával előállított hibridárpa vetőmagjának az alábbi követelményeknek kell
megfelelnie:
2.6.3.1. Elit szaporítási fokú vetőmag-előállítás esetén az izolációs távolság 100 méter más típusú fajtaazonos, illetve
más fajtájú árpától.
2.6.3.2. I. szaporítási fokú (hibrid F1) vetőmag-előállítás esetén az izolációs távolság 50 méter más típusú fajtaazonos,
illetve más fajtájú árpától.
2.6.3.3. A nem fajtaazonos egyedek számának megengedett legmagasabb százalékos aránya:
2.6.3.3.1. Elit vetőmag előállítására szánt vetőmag esetében a fenntartó és a helyreállító vonal tekintetében 0,1%,
a citoplazmás hímsteril anyai szülőkomponens esetében 0,2%;
2.6.3.3.2. I. szaporítási fokú (hibrid F1) vetőmag előállítás esetében a helyreállító vonal és a citoplazmás hímsteril
anyai szülőkomponens tekintetében 0,3%, amennyiben pedig a citoplazmás hímsteril anyai szülőkomponens
egyszeres keresztezésű hibrid, 0,5%.
2.6.3.4. Az anyai szülő komponens hímsterilitásának szintje:
2.6.3.4.1. az elit vetőmag előállítás esetében legalább 99,7%
2.6.3.4.2. az I. szaporítási fokú (hibrid F1) vetőmag előállítás esetében legalább 99,5%.
2.6.3.5. A 2.6.3.3. valamint a 2.6.3.4. pontoknak való megfelelést kisparcellás fajtaazonosító vizsgálattal kell ellenőrizni.
2.6.3.6. Az I. szaporítási fokú (hibrid F1) vetőmag egy anyai szülő hímsteril komponens és egy, az apai szülő fertilitást
visszaállító apai szülő komponens vegyes művelésében termeszthető.
2.7. A vetőmag-előállítás ellenőrzésének szempontjai:
A
1.

A vizsgálat tárgya

2.

1. Elválasztó sáv más gabonától

3.

2. Gyomosság, legfeljebb

4.
5.
6.
7.

3. Fejlettség, legalább
4. Kiegyenlítettség, legalább
5. Kultúrállapot, legalább
6. Idegen fajú kalászos kultúrnövény
a mintaterek átlagában, legfeljebb

B

C

D

Szuperelit, Elit

I. (Hibrid F1)

szaporítási fok

szaporítási fok

méter

2

2

minősítő
szám
értékszám
értékszám
értékszám
növény db

2

2

3
3
3
1,3

3
3
3
4

Egység
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8.

3,3

10

0,6

2

0,6

1,3

12.

8.2. vadzab fajok
(Avena spp.)
8.3. szédítő vadóc (Lolium temulentum)

0,3

2

13.

8.4. gabona rozsnok (Bromus secalinus)

5

10

14.

15.

9. Idegen kultúr- és gyomnövények
a mintaterek átlagában hibrid rozs esetén
összesen legfeljebb
9.1. repcsényretek (Raphanus raphanistrum)

3,3

6,6

16.

9.2. kaszanyűg bükköny (Vicia cracca)

3,3

6,6

17.

9.3. keserűfű fajok (Polygonum spp.)

3,3

6,6

18.

10. Gombabetegségek a mintaterek
átlagában hibrid rozs esetében legfeljebb
10.1. Törpeüszög (Tilletia contraversa)
a mintaterek átlagában hibrid rozs esetében
legfeljebb
10.2. szárrozsda
(Puccinia graminis f.sp. secalis) a mintaterek
átlagában hibrid rozs esetében legfeljebb

kalász db

0,6

0,6

növény db

2

3,3

növény db

2

3,3

9.

10.
11.

19.

20.

7. Idegen fajta valamint fajtaazonos, fertil
anya a mintaterek átlagában, legfeljebb
8. Idegen kultúr- és gyomnövények
a mintaterek átlagában hibrid rozs esetén
legfeljebb
8.1. ragadós galaj (Galium aperine)

növény db

növény db

növény db

2.8. Az izolációs távolságon belül, a szomszédos növényállományokban a hibrid rozs vetőmag-előállító táblától
a megadott távolságban 100 m2-ként megengedett rozs növények megengedett legmagasabb darabszámát
a következő táblázat tartalmazza:
A
1.

2.

Szaporítási fok komponens

B

C

Távolság a szaporító táblától

Növények száma, legfeljebb

(méter)

(db)

Elit vetőmag

0–250

3

A X B komponens (anya)

3.1. 250–500
3.2. 500–750
3.3. 750–1000

3.1. 10
3.2. 50
3.3. 250

C komponens (apa)

4.1. 0–150
4.2. 150–300
4.3. 300–450
4.4. 450–600

4.1. 0
4.2. 10
4.3. 50
4.4. 200

I. fokú (hibrid F1) vetőmag köpenyvetés nélkül

5.1. 0–100
5.2. 100–200
5.3. 200–300
5.4. 300–500

5.1. 0
5.2. 10
5.3. 50
5.4. 200

I. fokú (hibrid F1) vetőmag 10 méteres
köpenyvetéssel

6.1. 0–100
6.2. 100–200
6.3. 200–500

6.1. 10
6.2. 50
6.3. 200

3.

4.

5.

6.

”
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2. melléklet a 47/2016. (VII. 15.) FM rendelethez
A 48/2004. (IV. 21.) FVM rendelet 4. számú melléklet A. része helyébe a következő rendelkezés lép:
„A. rész
1.
A

B

1.

Faj

Engedélyezett szaporítási fok

2.

Barna mustár (Brassica juncea /L./Czern.)

3.

Fehér mustár (Sinapis alba L.)

4.

Fekete mustár (Brassica nigra /L./W.D.J. Koch)

5.

Földimogyoró (Arachis hypogaea L.)

6.

Gyapot (Gossypium hirsutum L, Gossypium barbadense L.)

7.

Őszi káposztarepce (Brassica napus L./partim/)

8.

Tavaszi káposztarepce (Brassica napus L./partim/)

9.

Kender (Cannabis sativa L.)

10.

Kömény (Carum carvi L.)

11.

Len (olajlen, rostlen) (Linum usitatissimum L.)

12.

Mák (Papaver somniferum L.)

13.

Napraforgó (Helianthus annuus L.)

14.

Réparepce (Brassica rapa L. var. silvestris/Lam./Briggs Tarlórépa
Brassica rapa L. var. rapa)

Szuperelit
Elit
I. szaporítási fok
Szuperelit
Elit
I. szaporítási fok
Szuperelit
Elit
I. szaporítási fok
Kereskedelmi
Szuperelit
Elit
I. szaporítási fok
II. szaporítási fok
Kereskedelmi
Szuperelit
Elit
I. szaporítási fok
II. szaporítási fok
Szuperelit,
Elit
I. szaporítási fok
Szuperelit
Elit
I. szaporítási fok
Szuperelit
Elit
I. szaporítási fok
II. szaporítási fok
Szuperelit
Elit
I. szaporítási fok
Szuperelit
Elit
I. szaporítási fok
II. szaporítási fok
III. szaporítási fok
Szuperelit
Elit
I. szaporítási fok
Szuperelit
Elit
I. szaporítási fok
Szuperelit
Elit
I. szaporítási fok
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15.

Sáfrányos szeklice (Carthamus tinctorius L.)

16.

Szója (Glycine max/L./Merr.)

Szuperelit
Elit
I. szaporítási fok
Szuperelit
Elit
I. szaporítási fok
II. szaporítási fok

2. A szuperelit szaporítási fokú vetőmag-előállításokat, amennyiben termésüket nem közvetlenül elit szaporítási
fokú vetőmag-előállítás céljaira használják fel, továbbá az elit, az I., a II. és a III. szaporulati fokú vetőmagelőállításokat és termésüket hivatalos minősítési eljárásban kell részesíteni, és meg kell felelniük az A. részben foglalt
követelményeknek.
3. Elit szaporítási fok hibrid fajták esetén:
3.1. az elit szaporítási fokú beltenyésztett vonal, melyet hivatalos minősítési eljárásban kell részesíteni és meg kell
felelnie az A. rész elit szaporítási fokra vonatkozó feltételeinek,
3.2. elit szaporulati fokú alapanyag egyszeres keresztezés, amelyet három (TC) vagy négyvonalas (DC) keresztezésű
hibridek létrehozására szántak; hivatalos minősítési eljárásban kell részesíteni és meg kell felelnie az A. rész elitre
vonatkozó feltételeinek.
4. A vetőmag fajtaazonosságának és fajtatisztaságának kielégítőnek kell lennie. Az alább felsorolt fajok
vetőmagjának a következő fajtatisztasági határértéknek kell megfelelnie:
1.

A

B

Faj és szaporítási fok

Minimális
fajtatisztaság (%)

2.

1. Gyapot (Gossypium hirsutum L, Gossypium barbadense L.)

3.
4.
5.

1.1. elit és szuperelit vetőmag
1.2. I. és II. szaporítási fokú vetőmag
2. Földimogyoró (Arachis hypogaea)

99,9
99,5

6.
7.
8.

99,7
99,5

9.

2.1. elit és szuperelit vetőmag
2.2. I. és II. szaporítási fokú vetőmag
3. Káposztarepce (Brassica napus), Réparepce (Brassica rapa) kizárólag
takarmányozási célra szánt fajták, Napraforgó (Helianthus annuus), nem hibrid
fajták, ideértve a komponenseiket is, Fehér mustár (Sinapis alba)
3.1. elit és szuperelit vetőmag

10.

3.2. I. szaporítási fokú vetőmag

99,0

11.

4. Napraforgó (Helianthus annuus) hibrid fajták

12.

4.1. elit vetőmag előállítása esetén:

13.

4.1.1. beltenyésztett vonal

99,8

14.

4.1.2. alapegyszeres apa

99,8

15.

4.1.3. alapegyszeres anya

99,5

16.

4.2. I. szaporítási fokú vetőmag előállítása esetén:

17.

4.2.1. apa

99,5

18.

4.2.2. anya

99,0

99,7
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19.

5. Káposztarepce hibridfajták előállítása esetén

20.

5.1. elit vetőmag előállítása esetén:

21.

5.1.2. beltenyésztett vonal

99,9

22.

5.1.3. alapegyszeres apa

99,9

23.

5.1.4. alapegyszeres anya

99,8

24.

5.2. I. szaporítási fokú vetőmag előállítása esetén:

25.

5.2.1. apa

99,7

26.

5.2.2. anya

99,0

27.

5.2.3. őszi káposztarepce

90,0

28.

5.2.4. tavaszi káposztarepce hímsterilitás felhasználásával előállított
hibridfajták esetében

85,0

29.

6. Len (Linum usitatissimum)

30.

6.1. elit és szuperelit vetőmag

99,7

31.

6.2. I. szaporítási fokú vetőmag

98,0

32.

6.3. II. és III. szaporítási fokú vetőmag

97,5

33.

7. Mák (Papaver somniferum)

34.

7.1. elit és szuperelit vetőmag

99,0

35.

7.2. I. szaporítási fokú vetőmag

98,0

36.

8. Szója (Glycine max)

37.

8.1. elit és szuperelit vetőmag

99,5

38.

8.2. I. és II. szaporítási fokú vetőmag

99,0

Ezen feltételek biztosítására elsődlegesen a szántóföldi ellenőrzés követelményeit kell betartani. A már forgalomba
hozott vetőmagvak fajtatisztaságának ellenőrző megállapítása szántóföldi fajtakitermesztéssel, illetve kiegészítő
laboratóriumi vizsgálatokkal történik.”

3. melléklet a 47/2016. (VII. 15.) FM rendelethez
1. Az 50/2004. (IV. 22.) FVM rendelet 6. számú melléklet A. rész 1. pont 1.4. alpontja helyébe a következő alpont lép:
(Kötelezően feltüntetendő adatok.)
„1.4. A tétel fémzárolási száma.”
2. Az 50/2004. (IV. 22.) FVM rendelet 6. számú melléklet A. rész 1. pont 1.11. és 1.12. alpontja helyébe a következő
alpontok lépnek, egyidejűleg az 1. pont a következő 1.13. alponttal egészül ki:
(Kötelezően feltüntetendő adatok.)
„1.11. Az egyes címkéket megkülönböztető hatósági sorszám.
1.12. Olyan fajták esetében, amelyek hibridek vagy beltenyésztésű vonalak:
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1.12.1. elit vetőmag esetében, amennyiben az a hibrid vagy beltenyésztésű vonal, amelyhez a vetőmag tartozik,
hatóságilag el van ismerve: az adott komponens fajta hivatalos elismerése során használt megnevezése, a végleges
fajtára való hivatkozással vagy a nélkül, kizárólag végleges fajta komponenséül szánt hibrid vagy beltenyésztésű
vonal esetében pedig a „komponens” szó kíséretében,
1.12.2. elit vetőmag egyéb eseteiben: annak a komponensnek a megnevezése, amelyhez az elit vetőmag tartozik,
amely kód formájában is megadható a végleges fajtára való hivatkozás kíséretében, a funkcióra (hím vagy anyai
szülő) való hivatkozással vagy a nélkül és a „komponens” szó kíséretében,
1.12.3. certifikált vetőmag esetében: annak a fajtának a megnevezése, amelyhez a vetőmag tartozik, a „hibrid” szó
kíséretében.
1.13. Amennyiben elvégezték legalább a csírázás ismételt ellenőrzését, ez a tény az „Ismételten ellenőrizve (év és
hónap)” felirattal jelezhető.”

4. melléklet a 47/2016. (VII. 15.) FM rendelethez
„7. számú melléklet az 50/2004. (IV. 22.) FVM rendelethez

A más tagállamban betakarított, nem véglegesen certifikált vetőmagvak címkéjére és okmányára
vonatkozó részletes előírások
1. A címkén kötelezően feltüntetendő adatok a következők:
1.1. a szántóföldi ellenőrzésért felelős hatóság és tagállam neve vagy kezdőbetűi,
1.2. a faj megnevezése álló latin betűkkel, a botanikai név, amely rövidített formában és a leíró neve nélkül is
elfogadható, vagy a faj közönséges neve, illetve mindkettő,
1.3. a fajta megnevezése, álló latin betűkkel,
1.4. kategória,
1.5. a vetőmag-előállító tábla vagy a vetőmag tétel hivatkozási száma,
1.6. bejelentett nettó vagy bruttó súly,
1.7. a „nem véglegesen certifikált vetőmag” felirat,
1.8. az egyes címkéket megkülönböztető hatósági sorszám.
2. A címke színe szürke.
3. Az okmányon kötelezően feltüntetendő adatok a következők:
3.1. az okmányt kibocsátó hatóság,
3.2. a faj megnevezése álló latin betűkkel, a botanikai név, amely rövidített formában és a leíró neve nélkül is
elfogadható, vagy a faj közönséges neve, illetve mindkettő,
3.3. a fajta megnevezése, álló latin betűkkel,
3.4. kategória,
3.5. az anyamag hivatkozási száma és a vetőmagot minősítő ország vagy országok neve,
3.6. a vetőmag-előállító tábla vagy a vetőmag tétel hivatkozási száma,
3.7. az okmányon szereplő vetőmag tétel előállítására szolgáló vetőmag előállító tábla területe,
3.8. a betakarított vetőmag mennyisége és a csomagolási egységek száma,
3.9. annak tanúsítása, hogy a vetőmag termelése során a vetőmag előállító tábla növényállománya
a követelményeknek megfelelt,
3.10. adott esetben az előzetes vetőmagvizsgálat eredményei,
3.11. a hatósági sorszám.”
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A nemzeti fejlesztési miniszter 22/2016. (VII. 15.) NFM rendelete
az egyes gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét
gyakorló szervezet kijelöléséről szóló 77/2012. (XII. 22.) NFM rendelet módosításáról
Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 71. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben
eljárva a következőket rendelem el:
1. §		
Az egyes gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét
gyakorló szervezet kijelöléséről szóló 77/2012. (XII. 22.) NFM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) a következő
1/A. §-sal egészül ki:
„1/A. § A Vtv. 3. § (2a) bekezdés b) pontja alapján a Neumann János Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű
Társaság felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összessége gyakorlójának
2020. december 31-ig a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumot jelölöm ki.”
2. §		
A Rendelet 1. §-ában az „Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény” szövegrész helyébe az „Az állami vagyonról
szóló 2007. évi CVI. törvény (a továbbiakban: Vtv.)” szöveg lép.
3. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Dr. Seszták Miklós s. k.,

		

nemzeti fejlesztési miniszter
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IX. Határozatok Tára

A köztársasági elnök 247/2016. (VII. 15.) KE határozata
bírói felmentésről
Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 90. §-a alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – lemondására tekintettel
dr. Bognár Piroska Alicét 2016. július 25-ei hatállyal bírói tisztségéből felmentem.
Budapest, 2016. július 5.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/04058-2/2016.

A köztársasági elnök 248/2016. (VII. 15.) KE határozata
bírói felmentésről
Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 90. §-a alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – lemondására tekintettel
dr. Osztrogonácz Juditot 2016. szeptember 20-ai hatállyal bírói tisztségéből felmentem.
Budapest, 2016. július 5.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/04058-3/2016.

A köztársasági elnök 249/2016. (VII. 15.) KE határozata
bírói felmentésről
Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 90. §-a alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – nyugállományba helyezés iránti
kérelmére tekintettel dr. Páldy Zsuzsannát 2016. december 20-ai hatállyal bírói tisztségéből felmentem.
Budapest, 2016. július 5.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/04058-4/2016.
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A köztársasági elnök 250/2016. (VII. 15.) KE határozata
bírói felmentésről
Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 90. §-a alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – nyugállományba helyezés iránti
kérelmére tekintettel Bödéné dr. Baráth Máriát 2016. december 30-ai hatállyal bírói tisztségéből felmentem.
Budapest, 2016. július 5.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/04058-5/2016.

A köztársasági elnök 251/2016. (VII. 15.) KE határozata
bírói felmentésről
Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 90. §-a alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – nyugállományba helyezés iránti
kérelmére tekintettel dr. Madarász Annát 2016. december 30-ai hatállyal bírói tisztségéből felmentem.
Budapest, 2016. július 5.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/04058-6/2016.

A köztársasági elnök 252/2016. (VII. 15.) KE határozata
bírói felmentésről
Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 90. §-a alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – nyugállományba helyezés iránti
kérelmére tekintettel dr. Mucsi Erika Csillát 2016. december 30-ai hatállyal bírói tisztségéből felmentem.
Budapest, 2016. július 5.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/04058-7/2016.
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A köztársasági elnök 253/2016. (VII. 15.) KE határozata
bírói felmentésről
Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 90. §-a alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – nyugállományba helyezés iránti
kérelmére tekintettel dr. Buzinkay Zoltánt 2016. december 31-ei hatállyal bírói tisztségéből felmentem.
Budapest, 2016. július 5.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/04058-8/2016.

A köztársasági elnök 254/2016. (VII. 15.) KE határozata
bírói felmentésről
Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 90. §-a alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – nyugállományba helyezés iránti
kérelmére tekintettel dr. Fényes Miklóst 2016. december 31-ei hatállyal bírói tisztségéből felmentem.
Budapest, 2016. július 5.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/04058-9/2016.

A köztársasági elnök 255/2016. (VII. 15.) KE határozata
bírói kinevezésről
Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 3. § (2) bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Emri Gergelyt
a 2016. augusztus 1. napjától 2019. július 31. napjáig terjedő időtartamra bíróvá kinevezem.
Budapest, 2016. július 5.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/04058-10/2016.
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A köztársasági elnök 256/2016. (VII. 15.) KE határozata
bírói kinevezésről
Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 3. § (2) bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Galambos Emesét
a 2016. augusztus 1. napjától 2019. július 31. napjáig terjedő időtartamra bíróvá kinevezem.
Budapest, 2016. július 5.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/04058-11/2016.

A köztársasági elnök 257/2016. (VII. 15.) KE határozata
bírói kinevezésről
Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 3. § (2) bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Grajczárik Tündét
a 2016. augusztus 1. napjától 2019. július 31. napjáig terjedő időtartamra bíróvá kinevezem.
Budapest, 2016. július 5.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/04058-12/2016.

A köztársasági elnök 258/2016. (VII. 15.) KE határozata
bírói kinevezésről
Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 3. § (2) bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Bőke Katalin
Erzsébetet a 2016. szeptember 1. napjától 2019. augusztus 31. napjáig terjedő időtartamra bíróvá kinevezem.
Budapest, 2016. július 5.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/04058-13/2016.
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A köztársasági elnök 259/2016. (VII. 15.) KE határozata
bírói kinevezésről
Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 3. § (2) bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – Heilingné dr. Demeter
Mariannát a 2016. szeptember 1. napjától 2019. augusztus 31. napjáig terjedő időtartamra bíróvá kinevezem.
Budapest, 2016. július 5.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/04058-14/2016.

A Kormány 1371/2016. (VII. 15.) Korm. határozata
Magyarország rövid- és középtávú közútfejlesztéséhez kapcsolódó infrastrukturális beruházások
összehangolásáról és azok 2022-ig történő megvalósításáról
1. A Kormány a Nemzeti Közlekedési Infrastruktúra-fejlesztési Stratégiában meghatározott célokkal összhangban
1.1. elfogadja a 2014–2020 programozási időszak Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program
(a továbbiakban: IKOP) 1. és 4. prioritásából, az Európai Hálózatfejlesztési Eszközből (a továbbiakban:
CEF), valamint hazai költségvetési forrásból 2022-ig megvalósítandó közútfejlesztési projektek listáját
az 1. melléklet szerint;
1.2. dönt arról, hogy a 2014–2020 programozási időszak IKOP 1. és 4. prioritásából, a CEF-ből, valamint
a 2022-ig tervezett hazai költségvetési forrásból kizárólag az 1. melléklet szerinti közútfejlesztési projektek
megvalósítását támogatja;
1.3. egyetért azzal, hogy az 1. mellékletben meghatározott projektlistába újabb projekt felvétele kizárólag
a Kormány ezen döntésének módosításával lehetséges;
1.4. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert és a közlekedési infrastrukturális fejlesztésekért felelős
kormánybiztost, hogy gondoskodjon az 1. pont 1.1. alpontjában meghatározott beruházások előkészítéséről
és megvalósításáról;
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
közlekedési infrastrukturális fejlesztésekért felelős kormánybiztos
Határidő:
azonnal
1.5. felhívja a nemzetgazdasági minisztert és a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy gondoskodjon az 1. pont
1.1. alpontjában meghatározott beruházások megvalósításához szükséges uniós és költségvetési források
biztosításáról;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
azonnal
a költségvetési források tekintetében az éves költségvetési tervezések alkalmával
1.6. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert és a közlekedési infrastrukturális fejlesztésekért felelős
kormánybiztost, hogy a nemzetgazdasági miniszterrel egyeztetve negyedévente készítsen részletes jelentést
az 1. melléklet szerinti projektek tervezett műszaki tartalmáról, ütemezéséről, a megvalósításukhoz szükséges
költségek forrásszerkezetéről és a projektek előrehaladásáról;
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
nemzetgazdasági miniszter
közlekedési infrastrukturális fejlesztésekért felelős kormánybiztos
Határidő:
2016. július 31-től folyamatos
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1.7.

felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, a nemzeti fejlesztési minisztert és a közlekedési
infrastrukturális fejlesztésekért felelős kormánybiztost, hogy vizsgálja felül az 1. melléklet szerinti projekteket
figyelembe véve jelen határozat közzétételét megelőzően hozott közútfejlesztésre vonatkozó döntéseket és
szükség esetén intézkedjen azok módosításáról, visszavonásáról;
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
közlekedési infrastrukturális fejlesztésekért felelős kormánybiztos
Határidő:
2016. július 31.
1.8. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy az IKOP Éves Fejlesztési Keretét az 1. mellékletben
meghatározott projektekkel összhangban módosítsa.
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
azonnal
2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
		

Dr. Semjén Zsolt s. k.,

		

miniszterelnök-helyettes

1. melléklet az 1371/2016. (VII. 15.) Korm. határozathoz
Magyarország rövid- és középtávú közútfejlesztéséhez kapcsolódó infrastrukturális beruházások
projektlistája
1. Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program 1. prioritás terhére megvalósítani tervezett közútfejlesztési
projektlista
A tervezett projekt megnevezése

1.

8. sz. főút Várpalota elkerülő I. ütem megvalósítása – szakaszolt projekt

2.

M86 Csorna-Hegyfalu szakasz megvalósítása – szakaszolt projekt

3.

8. sz. főút Székesfehérvár-Feketehegy elkerülő megvalósítása – szakaszolt projekt

4.

M7 Érd, Iparos úti csomópont megvalósítása – szakaszolt projekt

5.

M0 autóút kiegészítő munkái – szakaszolt projekt

6.

Zalakomári pihenő tengelysúlymérő állomás megvalósítása – szakaszolt projekt

7.

M30 autóút Tornyosnémeti-országhatár közötti szakasz megvalósítása

8.

M35 autópálya (I. ütem) 4. sz. főút – 481. sz. főút közötti szakasz és a 481. sz. főút megvalósítása

9.

M35 autópálya (II. ütem) 481. sz. főút – Berettyóújfalu közötti szakasz megvalósítása

10.

M1 autópálya, Lajta tengelysúlymérő állomás megvalósítása

11.

M4 autópálya Berettyóújfalu-Nagykereki országhatár közötti szakasz megvalósítása, Berettyóújfalu –
47. sz. főút (2+550-5+500)

12.

M4 autópálya Berettyóújfalu-Nagykereki országhatár közötti szakasz megvalósítása 47. sz. főút –
Nagykereki oh. (5+500-32+038)

13.

55. sz. főút megvalósítása Mórahalom elkerülő megyehatár közötti szakaszán

14.

M2 gyorsforgalmi út megvalósítása Budapest–Vác

15.

M0 autóút Déli szektor fejlesztése, rekonstrukciója (I. ütem)

16.

8. sz. főút Várpalota elkerülő II. ütem megvalósítása

17.

62. sz. főút Szabadegyháza-ipartelep elkerülő szakasz megvalósítása

18.

Mogyoród térség közúti kapcsolatainak fejlesztése, M3–M31-es autópálya átkötés,
20101 j. út – tervezett M3-as autópálya csomópont átkötése

19.

M7–710 sz. főút csomópont, 710 sz. főút bekötéssel projekt megvalósítása
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20.

M1 autópálya Hegyeshalom, országhatár átkelési szakasz akadálymentesítés megvalósítása

21.

M30 autópálya Miskolc–Tornyosnémeti projekt megvalósítása

22.

M6 autópálya Bóly–Ivándárda, országhatár közötti szakasz megvalósítása Villányi csomóponttal

23.

M34 gyorsforgalmi út Vásárosnamény–Záhony közötti szakasz előkészítése

24.

M8 autóút Körmend–Rábafüzes országhatár szakasz 2×1 sávos előkészítése és építése

25.

M0 autóút Északi szektor, 11–10. sz. főutak közötti szakasz előkészítése (tervezés)

26.

M0 autóút Nyugati szektor, 10. sz. főút – M1 autópálya közötti szakasz előkészítése

27.

86. számú főút Szombathely és Egyházasrádóc közötti szakaszának 2×2 sávos úttá történő fejlesztésének
előkészítése

28.

M9 autóút Vasvár–Zalaegerszeg projekt előkészítése

2. Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program 4. prioritás terhére megvalósítani tervezett közútfejlesztési
projektlista
A tervezett projekt megnevezése

1.

Salgótarján megközelítése, 21. sz. főút Heves I. Nógrád II–III. szakasz megvalósítása

2.

Salgótarján megközelítése, 21. sz. főút Nógrád IV. szakasz megvalósítása

3.

Salgótarján megközelítése, 21. sz. főút Nógrád V. szakasz megvalósítása

4.

Kaposvár megközelítése, 67. sz. főút Kaposfüred és Látrány elkerülő utak közötti szakasz fejlesztése

5.

Eger megközelítése, 2502. j. út átkötés és 252. sz. út projekt megvalósítása

6.

47. sz. főút Hódmezővásárhely elkerülő szakasz megvalósítása

7.

48. sz. főút Debrecen–Nyírábrány országhatár szakasz fejlesztése

8.

Eger megközelítése, M25 autóút Északi ütem megvalósítása

9.

83. sz. főút Győr bevezető 2×2 sáv főúti kialakítással projekt megvalósítása

10.

Eger megközelítése, M25 Déli ütem megvalósítása

11.

Kaposvár megközelítése, 67. sz. főút Kaposfüred elkerülő szakasz fejlesztése

12.

83. sz. főút 2×2 sávos főúti kialakítása

13.

Kaposvár megközelítése, 67. sz. főút Látrány elkerülő szakasz fejlesztése

3. Európai Hálózatfejlesztési Eszköz terhére megvalósítani tervezett közútfejlesztési projektlista
A tervezett projekt megnevezése

1.

Komáromi új Duna-híd megvalósítása Komárom–Révkomárom között

2.

M70 Letenye–Tornyiszentmiklós országhatár közötti szakasz bővítése

3.

M15–M1-Rajka országhatár közötti szakasz bővítése

4. Költségvetési forrásból megvalósítani tervezett közútfejlesztési projektlista
A tervezett projekt megnevezése

1.

Zalalövő elkerülő szakaszolt projekt megvalósítása

2.

Sopron megközelítése, M85 autóút Csorna elkerülő (II. ütem) megvalósítása

3.

471. sz. főút Hajdúsámson-megyehatár projekt megvalósítása

4.

813. sz. főút II. ütem Győr ipartelepi út déli csomópont megvalósítása

5.

4451. sz. Nagylak elkerülő út építése

6.

Nagygyanté és Geszt települések közötti 42154. j. országos közút felújítása

7.

Békéscsaba megközelítése, M44 Tiszakürt-Kondoros

8.

Szolnok megközelítése, M4 gyorsf. M0 – Cegléd közötti szakasz

9.

471. sz. főút Hajdúsámson elkerülő projekt megvalósítása

10.

813. sz. főút III. ütem 1. sz. főút – 14. sz. főút projekt megvalósítása

11.

4149 j. Kisvárda nyugati összekötő út projekt megvalósítása

12.

445. sz. főút Kecskemét elkerülő (II/2) ütem (M5 és 5. sz. főút között) projekt megvalósítása
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13.

Kisvárda déli tehermentesítő út megvalósítása 4. sz. főút és a 4108 j. összekötő út között

14.

Fürjesi út (M44–4432 közötti összekötő út Békéscsaba) projekt megvalósítása

15.

Békéscsaba megközelítése, M44 Kondoros–Békéscsaba

16.

471. sz. főút Debrecen–Hajdúsámson projekt megvalósítása

17.

Sopron északnyugati elkerülő megvalósítása

18.

8518 j. út átépítése a fertődi Esterházy-kastély körül

19.

338. sz. főút Nyíregyháza nyugati elk. 36. sz. és 38. sz. utak között projekt megvalósítása

20.

338. sz. főút Nyíregyháza nyugati elk. 38. sz. és 3822. j. utak között projekt megvalósítása

21.

Békéscsaba megközelítése, M44 Nagykőrős–Tiszakürt

22.

Békéscsaba megközelítése, M8 Kecskemét–Nagykőrös közötti szakasz

23.

Sopron megközelítése, M85 Csorna II. – Fertőd-Endrédmajor csomópont

24.

Sopron megközelítése, M85 Fertőd-Endrédmajor csomópont – Fertőrákos csomópont

25.

Szolnok megközelítése, M4 gyorsf. Cegléd–Abony közötti szakasz

26.

Szolnok megközelítése, M4 Abony (Kelet) – Törökszentmiklós közötti szakasz (Szolnok északi elkerülő)
megvalósítása új Tisza-híd megépítésével, előzmény lezárása, elszámolás

27.

Sopron megközelítése M85 Fertőrákos csomópont – országhatár

28.

Zalaegerszeg megközelítése, 76. sz. főút Keszthely–Fenékpuszta-Balatonszentgyörgy–M7 közötti szakasz
gyorsúttá fejlesztése

29.

Esztergom megközelítése, 102. sz. út Esztergom – M1 közötti szakasz fejlesztése

30.

Kalocsa–Paks Duna-híd megvalósítása

31.

Zalaegerszeg megközelítése, 76. sz. főút Zalaegerszeg–Keszthely közötti szakaszának gyorsúttá történő
fejlesztése

32.

Kisvárda ÉK-i tehermentesítő út (előkészítés)

33.

Galvani híd (előkészítés)

34.

23–25. sz. főút Bátonyterenye–Kisterenye-Ózd (előkészítés és részbeni kivitelezés) Tanulmányterv, KHT

35.

M60 Pécs–Barcs országhatár közötti szakasz előkészítése – megvalósíthatósági tanulmány, környezeti
hatástanulmány készítése

36.

471. sz. főút Debrecen belterület (1+000-2+850 km sz.) – építési engedély megszerzése

37.

Nagykanizsa délkeleti elkerülő–Tanulmány terv, előzetes vizsgálati dokumentáció

A miniszterelnök 77/2016. (VII. 15.) ME határozata
az ENSZ XIV. Kereskedelmi és Fejlesztési Konferenciáján történő részvételről
A nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásokról szóló 2005. évi L. törvény 5. § (1) bekezdése szerinti hatáskörömben
eljárva, a külgazdasági és külügyminiszter előterjesztése alapján
1. egyetértek azzal, hogy az ENSZ XIV. Kereskedelmi és Fejlesztési Konferenciáján (a továbbiakban: Konferencia)
− amely 2016. július 17. és 22. között kerül megrendezésre Nairobiban − Magyarország Kormányát képviselő
küldöttség vegyen részt;
2. felhatalmazom a külgazdasági és külügyminisztert, hogy a küldöttség tagjait jelölje ki;
3. felhívom a külgazdasági és külügyminisztert, hogy a küldöttség részére a részvételhez szükséges meghatalmazási
okiratot a Konferencia előtt adja ki.
		

Dr. Semjén Zsolt s. k.,

		

miniszterelnök-helyettes
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