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V. A Kormány tagjainak rendeletei

Az emberi erőforrások minisztere 38/2018. (X. 31.) EMMI rendelete
egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeleteknek a Nemzeti Népegészségügyi 
Központ létrehozásával összefüggő módosításáról

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (4) bekezdés m) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 92.  § (1)  bekezdés 2.  pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 2. alcím tekintetében az  egészségügyről szóló 1997.  évi CLIV.  törvény 247.  § (2)  bekezdés d)  pont df )  alpontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 92.  § (1)  bekezdés 
3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 3. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV.  törvény 247. § (2) bekezdés x) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 92.  § (1)  bekezdés 3.  pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 4. alcím tekintetében a közterület felügyeletről szóló 1999. évi LXIII.  törvény 29. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 92. § (1) bekezdés 3. pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 
15. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel egyetértésben –,
az 5. alcím tekintetében az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI.  törvény 68. § (2) bekezdés o) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 92.  § (1)  bekezdés 3.  pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 6. alcím tekintetében a  kémiai biztonságról szóló 2000.  évi XXV.  törvény 34.  § (4)  bekezdés a)  pont ag)  alpontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 92.  § (1)  bekezdés 
3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 7. alcím tekintetében az  atomenergiáról szóló 1996.  évi CXVI.  törvény 68.  § (2)  bekezdés f )  pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 92.  § (1)  bekezdés 3.  pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 8. alcím tekintetében az  egészségügyről szóló 1997.  évi CLIV.  törvény 247.  § (2)  bekezdés d)  pont df )  alpontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 92.  § (1)  bekezdés 
3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 9. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés d) pont da) és df ) alpontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 92.  § (1)  bekezdés 
3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 10. alcím és az 1. melléklet tekintetében az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről 
szóló 1997.  évi XLVII.  törvény 38.  § (2)  bekezdés e)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és 
hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 92. § (1) bekezdés 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 11. alcím és a 2. melléklet tekintetében a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 82. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 
94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 92. § (1) bekezdés 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak 
feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40.  § (1)  bekezdés 8.  pontjában meghatározott feladatkörében 
eljáró belügyminiszterrel egyetértésben –,
a 12. alcím tekintetében az  emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a  gyógyszerpiacot szabályozó törvények 
módosításáról szóló 2005. évi XCV.  törvény 32. § (5) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak 
feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 92. § (1) bekezdés 3. pontjában meghatározott feladatkörömben 
eljárva,
a 13. alcím és a  3.  melléklet tekintetében az  egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991.  évi XI.  törvény 
15.  § (10)  bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) 
Korm.  rendelet 92.  § (1)  bekezdés 3.  pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a  Kormány tagjainak feladat- és 
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hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64.  § (1)  bekezdés 1.  pontjában meghatározott feladatkörében eljáró 
pénzügyminiszterrel egyetértésben −,
a 14. alcím tekintetében az  egészségügyről szóló 1997.  évi CLIV.  törvény 247.  § (2)  bekezdés k)  pont kl)  alpontjában foglalt 
felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 92.  § (1)  bekezdés 
3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 15. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés d) pont df ) alpontjában és g) pont 
ga) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 
92. § (1) bekezdés 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 16. alcím tekintetében az  emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a  gyógyszerpiacot szabályozó törvények 
módosításáról szóló 2005.  évi XCV.  törvény 32.  § (10)  bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak 
feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 92. § (1) bekezdés 3. pontjában meghatározott feladatkörömben 
eljárva −  a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64.  § (1)  bekezdés 1.  pontjában 
meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben −,
a 17. alcím tekintetében az  emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a  gyógyszerpiacot szabályozó törvények 
módosításáról szóló 2005.  évi XCV.  törvény 32.  § (5)  bekezdés t)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak 
feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 92. § (1) bekezdés 3. pontjában meghatározott feladatkörömben 
eljárva,
a 18. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés i) pont ia) és ib) alpontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 92.  § (1)  bekezdés 
3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 19. alcím tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (4) bekezdés c) pontjában 
kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 92.  § 
(1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 20. alcím tekintetében az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi 
XLVII. törvény 38. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 
94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 92. § (1) bekezdés 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 21. alcím és a 4. melléklet tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés u) pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 92.  § (1)  bekezdés 
3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 22. alcím és az 5. melléklet tekintetében a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 78. § (1a) bekezdés 
a)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 18.  cikk (2)  bekezdésében meghatározott feladatkörömben 
eljárva – a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40.  § (1)  bekezdés 19.  pontjában 
meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel egyetértésben –,
a 23. alcím tekintetében az  egészségügyről szóló 1997.  évi CLIV.  törvény 247.  § (3)  bekezdés n)  pont nb)  alpontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 92.  § (1)  bekezdés 
3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 24. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés w) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 92.  § (1)  bekezdés 3.  pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 25. alcím tekintetében az  egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991.  évi XI.  törvény 15.  § (9)  bekezdés 
b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 
92.  § (1)  bekezdés 3.  pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva − a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 
94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet. 64.  § (1)  bekezdés 4.  pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel 
egyetértésben –,
a 26. alcím tekintetében az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi 
XLVII. törvény 38. § (2) bekezdés o) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 
94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 92. § (1) bekezdés 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 27. alcím tekintetében a  hulladékról szóló 2012.  évi CLXXXV.  törvény 88.  § (3)  bekezdés a)  pont ab)  alpontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 92.  § (1)  bekezdés 
3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. 
rendelet 79. § 9. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró agrárminiszterrel egyetértésben –,
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a 28. alcím tekintetében az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI.  törvény 68. § (2) bekezdés r) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 92.  § (1)  bekezdés 3.  pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva
a következőket rendelem el:

1. Az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló  
9/1993. (IV. 2.) NM rendelet módosítása

1. §  Az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV.  2.) 
NM  rendelet 2. számú melléklet „A járóbeteg-szakellátásban használt index/* jelzésű eljárások az  alábbi 
intézetekben végezhetők, a  szakmai feltételektől és igényektől függően a  NEAK-kal kötött szerződésben 
meghatározott mennyiségi korlátozással” megjelölésű rész 12 pontjában az „Országos Közegészségügyi Intézet” 
szövegrész helyébe a „Nemzeti Népegészségügyi Központ” szöveg lép.

2. A fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről 
szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet módosítása

2. § (1) A fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. 
(VI. 3.) NM rendelet (a továbbiakban: 18/1998. NM rendelet)
 1. 16.  § (3)  bekezdés d)  pontjában az „az OKI” szövegrész helyébe az „a Nemzeti Népegészségügyi Központ 

(a továbbiakban: NNK)” szöveg,
 2. 16/B. § (3) bekezdésében az „OKI” szövegrész helyébe az „NNK” szöveg,
 3. 1. számú melléklet A) rész „Amoebiasis” megjelölésű rész 2.3.  pont 2.3.2.  alpontjában az „OKI” szövegrész 

helyébe az „NNK” szöveg,
 4. 1. számú melléklet A) rész „Anthrax” megjelölésű rész 2.3.  pont 2.3.2.  alpontjában az „OKI” szövegrészek 

helyébe az „NNK” szöveg,
 5. 1. számú melléklet A) rész „Botulizmus” megjelölésű rész 2.3. pont 2.3.2. alpontjában az „OKI-nak” szövegrész 

helyébe az „NNK-nak” szöveg,
 6. 1. számú melléklet A) rész „Brucellosis” megjelölésű rész 2.3.  pont 2.3.2.  alpontjában az „OKI” szövegrész 

helyébe az „NNK” szöveg,
 7. 1. számú melléklet A) rész „Chikungunya-láz” megjelölésű rész 2.3. pont 2.3.2. alpontjában az „OKI” szövegrész 

helyébe az „NNK” szöveg,
 8. 1. számú melléklet A) rész „Cholera” megjelölésű rész 2.3.  pont 2.3.2.  alpontjában az  „OKI” szövegrészek 

helyébe az „NNK” szöveg,
 9. 1. számú melléklet A) rész „Diphtheria” megjelölésű rész 2.3.  pont 2.3.2.  alpontjában az „OKI-ba” szövegrész 

helyébe az „NNK-ba” szöveg,
10. 1. számú melléklet A) rész „Echinococcosis” megjelölésű rész 2.3. pont 2.3.2. alpontjában az „OKI” szövegrész 

helyébe az „NNK” szöveg,
11. 1. számú melléklet A) rész „Encephalitis infectiosa” megjelölésű rész 2.3. pont 2.3.1. alpontjában az „OKI-ban” 

szövegrész helyébe az „NNK-ban” szöveg, az „OKI” szövegrész helyébe az „NNK” szöveg,
12. 1. számú melléklet A) rész „Enterohaemorrhagiás E. coli enteritis (EHEC)” megjelölésű rész 2.3.  pont 

2.3.2. alpontjában az „OKI” szövegrész helyébe az „NNK” szöveg,
13. 1. számú melléklet A) rész „Enterotoxikus E. coli enteritis (ETEC)” megjelölésű rész 2.3. pont 2.3.2. alpontjában 

és 3.1. pontjában az „OKI” szövegrész helyébe az „NNK” szöveg,
14. 1. számú melléklet A) rész „Enteroinvazív E. coli enteritis (EIEC)” megjelölésű rész 2.3. pont 2.3.2. alpontjában 

és 3.1. pontjában az „OKI” szövegrész helyébe az „NNK” szöveg,
15. 1. számú melléklet A) rész „Enteropathogen E. coli enteritis (EPEC)” megjelölésű rész 2.3.  pont 

2.3.2. alpontjában az „OKI” szövegrész helyébe az „NNK” szöveg,
16. 1. számú melléklet A) rész „Enteroaggregatív E. coli enteritis (EAggEC)” megjelölésű rész 2.3.  pont 

2.3.2. alpontjában az „OKI” szövegrész helyébe az „NNK” szöveg,
17. 1. számú melléklet A) rész „Diffúz adheziós E. coli enteritis (DAEC)” megjelölésű részében az „OKI” szövegrész 

helyébe az „NNK” szöveg,
18. 1. számú melléklet A) rész „Febris flava” megjelölésű rész 2.3.  pont 2.3.1.  alpontjában az „OKI” szövegrész 

helyébe az „NNK” szöveg, 2.3.2. alpontjában az „OKI-val” szövegrész helyébe az „NNK-val” szöveg,
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19. 1. számú melléklet A) rész „Hantavírus okozta veseszindróma” megjelölésű rész 2.3.  pont 2.3.2.  alpontjában 
az „OKI-ba” szövegrész helyébe az „NNK-ba” szöveg,

20. 1. számú melléklet A) rész „Kullancsencephalitis” megjelölésű rész 2.3.  pont 2.3.2.  alpontjában az „OKI-ba” 
szövegrész helyébe az „NNK-ba” szöveg,

21. 1. számú melléklet A) rész „Legionárius betegség” megjelölésű rész 2.3.  pont 2.3.2.  alpontjában az „OKI-ba” 
szövegrész helyébe az „NNK-ba” szöveg,

22. 1. számú melléklet A) rész „Leptospirosis” megjelölésű rész 2.3.  pont 2.3.2.  alpontjában az „OKI” szövegrész 
helyébe az „NNK” szöveg,

23. 1. számú melléklet A) rész „Lyme-kór” megjelölésű rész 2.3. pont 2.3.2. alpontjában az „OKI-ban” szövegrész 
helyébe az „NNK-ban” szöveg,

24. 1. számú melléklet A) rész „Lyssa (veszettség)” megjelölésű 2.3.  pont 2.3.2.  alpontjában az  „OKI-ban” 
szövegrész helyébe az „NNK-ban” szöveg,

25. 1. számú melléklet A) rész „Madárinfluenza” megjelölésű rész 2.1. pont 2.1.1. alpontjában az „OKI” szövegrész 
helyébe az „NNK” szöveg, 2.3. pont 2.3.2. alpontjában az „OKI-ba” szövegrész helyébe az „NNK-ba” szöveg,

26. 1. számú melléklet A) rész „Malária” megjelölésű rész 2.3.  pont 2.3.2.  alpontjában az „OKI-ba” szövegrész 
helyébe az „NNK-ba” szöveg,

27. 1. számú melléklet A) rész „Malleus” megjelölésű rész 2.3. pont 2.3.2. alpontjában az „OKI” szövegrész helyébe 
az „NNK” szöveg,

28. 1. számú melléklet A) rész „Meningococcus által okozott invazív betegség (meningitis epidemica, 
meningococcaemia)” megjelölésű rész 2.3. pont 2.3.2. alpontjában az „OKI-ba” szövegrész helyébe az „NNK-ba” 
szöveg,

29. 1. számú melléklet A) rész „Morbilli” megjelölésű rész 2.3.  pont 2.3.2.  alpontjában az „OKI-ba” szövegrészek 
helyébe az „NNK-ba” szöveg,

30. 1. számú melléklet A) rész „Nyugat-nílusi láz” megjelölésű rész 2.3. pont 2.3.2. alpontjában az „OKI” szövegrész 
helyébe az „NNK” szöveg,

31. 1. számú melléklet A) rész „Ornithosis” megjelölésű rész 2.3.  pont 2.3.2.  alpontjában az  „OKI” szövegrész 
helyébe az „NNK” szöveg,

32. 1. számú melléklet A) rész „Paratyphus” megjelölésű rész 2.3.  pont 2.3.3.  alpontjában az „OKI” szövegrész 
helyébe az „NNK” szöveg,

33. 1. számú melléklet A) rész „Parotitis epidemica” megjelölésű rész 2.3.  pont 2.3.2.  alpontjában az „OKI-ba” 
szövegrészek helyébe az „NNK-ba” szöveg,

34. 1. számú melléklet A) rész „Pertussis” megjelölésű rész 2.3.  pont 2.3.2.  alpontjában az „OKI-ba” szövegrész 
helyébe az „NNK-ba” szöveg, 3.4. pontjában az „OKI” szövegrész helyébe az „NNK” szöveg,

35. 1. számú melléklet A) rész „Pestis” megjelölésű rész 2.3. pont 2.3.2. alpontjában az „OKI” szövegrész helyébe 
az „NNK” szöveg,

36. 1. számú melléklet A) rész „Poliomyelitis” megjelölésű rész 2.3.  pont 2.3.2.  alpontjában az  „OKI-ba” 
szövegrészek helyébe az „NNK-ba” szöveg,

37. 1. számú melléklet A) rész „Q-láz” megjelölésű rész 2.3. pont 2.3.2. alpontjában az „OKI” szövegrész helyébe 
az „NNK” szöveg,

38. 1. számú melléklet A) rész „Rubeola” megjelölésű rész 2.3.  pont 2.3.2.  alpontjában az „OKI-ba” szövegrészek 
helyébe az „NNK-ba” szöveg,

39. 1. számú melléklet A) rész „Congenitalis Rubeola Syndroma” megjelölésű rész 2.3.  pont 2.3.2.  alpontjában 
az „OKI-ba” szövegrész helyébe az „NNK-ba” szöveg,

40. 1. számú melléklet A) rész „Súlyos acut légúti tünetegyüttes – SARS” megjelölésű rész 2.3.  pont 
2.3.2. alpontjában az „OKI” szövegrész helyébe az „NNK” szöveg,

41. 1. számú melléklet A) rész „Streptococcus pneumoniae (pneumococcus) által okozott invazív betegség” 
megjelölésű rész 2.3. pont 2.3.2. alpontjában az „OKI” szövegrész helyébe az „NNK” szöveg,

42. 1. számú melléklet A) rész „Taeniasis” megjelölésű rész 2.3.  pont 2.3.2.  alpontjában az „OKI-ba” szövegrész 
helyébe az „NNK-ba” szöveg,

43. 1. számú melléklet A) rész „Congenitalis toxoplasmosis” megjelölésű rész 2.3.  pont 2.3.2.  alpontjában 
az „OKI-ba” szövegrész helyébe az „NNK-ba” szöveg,

44. 1. számú melléklet A) rész „Trichinellosis” megjelölésű rész 2.3.  pont 2.3.2.  alpontjában és 3.2.  pontjában 
az „OKI-ba” szövegrész helyébe az „NNK-ba” szöveg,
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45. 1. számú melléklet A) rész „Tularemia” megjelölésű rész 2.3.  pont 2.3.2.  alpontjában az  „OKI” szövegrész 
helyébe az „NNK” szöveg, az „OKI-ba” szövegrész helyébe az „NNK-ba” szöveg,

46. 1. számú melléklet A) rész „Typhus exanthematicus” megjelölésű rész 2.3. pont 2.3.2. alpontjában az „OKI-ba” 
szövegrész helyébe az „NNK-ba” szöveg,

47. 1. számú melléklet A) rész „Variola” megjelölésű rész 2.3. pont 2.3.2. alpontjában az „OKI” szövegrész helyébe 
az „NNK” szöveg,

48. 1. számú melléklet A) rész „Vírusos haemorrhagiás lázak (VHL)” megjelölésű rész 2.3. pont 2.3.2. alpontjában 
az „OKI-ban” szövegrész helyébe az „NNK-ban” szöveg,

49. 1. számú melléklet B) rész „Acut urogenitalis chlamydiasis” megjelölésű rész 2.3.  pont 2.3.2.  alpontjában 
az „OKI-ba” szövegrész helyébe az „NNK-ba” szöveg,

50. 1. számú melléklet B) rész „Lymphogranuloma venereum” megjelölésű rész 2.3.  pont 2.3.2.  alpontjában és 
3.2. pontjában az „OKI-ba” szövegrész helyébe az „NNK-ba” szöveg,

51. 1. számú melléklet B) rész „Syphilis” megjelölésű rész 2.3.  pont 2.3.1. és 2.3.2.  alpontjában az  „OKI-ban” 
szövegrész helyébe az „NNK-ban” szöveg, 3.2. pontjában az „OKI-ba” szövegrész helyébe az „NNK-ba” szöveg,

52. 1/A. számú mellékletében az  „OKI honlapján” szövegrészek helyébe az  „országos tisztifőorvos által 
működtetett honlap” szöveg,

53. 2. számú melléklet 1. pontjában az „OKI-ban” szövegrész helyébe az „NNK-ban” szöveg, 2. pontjában az „OKI” 
szövegrész helyébe az „NNK” szöveg,

54. 3. számú melléklet „Az egészségügyi szervek feladatai a  fertőtlenítéssel kapcsolatban” megjelölésű rész 
5. pontjában az „OKI” szövegrész helyébe az „NNK” szöveg,

55. 6. számú mellékletében az „OKI” szövegrészek helyébe az „NNK” szöveg, az „OKI-ban” szövegrész helyébe 
az „NNK-ban” szöveg, az „OKI-ba” szövegrész helyébe az „NNK-ba” szöveg

lép.
 (2) Hatályát veszti a 18/1998. NM rendelet

a) 13. § (5) bekezdésében az „és az Országos Közegészségügyi Intézet (a továbbiakban: OKI)” szövegrész,
b) 13. § (7) bekezdés c) pontjában az „és az OKI-nak” szövegrész,
c) 13. § (8) bekezdésében az „és az OKI-t” szövegrész,
d) 16. §-t megelőző alcímében az „az OKI” szövegrész,
e) 16. § (3) bekezdésében az „az OKI-val együttműködve” szövegrész,
f ) 16. § (4) bekezdés c) pontjában az „az OKI értékelése alapján” szövegrész.

3. A természetes gyógytényezőkről szóló 74/1999. (XII. 25.) EüM rendelet módosítása

3. §  A természetes gyógytényezőkről szóló 74/1999. (XII. 25.) EüM rendelet
a) 3.  § (3)  bekezdés h)  pontjában az „az Országos Közegészségügyi Intézet (a  továbbiakban: OKI)” szövegrész 

helyébe az „a Nemzeti Népegészségügyi Központ (a továbbiakban: NNK)” szöveg,
b) 14. § (3) bekezdés e) pontjában, 21. § (4) bekezdésében és 2. számú melléklet III. rész 6. pontjában az „OKI” 

szövegrész helyébe az „NNK” szöveg,
c) 21. § (3) bekezdésében az „OKI-nak” szövegrész helyébe az „NNK-nak” szöveg,
d) 21. § (3) bekezdésében az „OKI” szövegrész helyébe az „NNK” szöveg
lép.

4. A közterület-felügyelők egészségi, fizikai és pszichikai alkalmassági követelményeiről szóló  
78/1999. (XII. 29.) EüM–BM együttes rendelet módosítása

4. §  A közterület-felügyelők egészségi, fizikai és pszichikai alkalmassági követelményeiről szóló 78/1999. (XII. 29.)  
EüM–BM együttes rendelet
a) 11.  § (2)  bekezdésében az  „az egészségügyért felelős miniszter által vezetett minisztérium” szövegrész 

helyébe az „a Nemzeti Népegészségügyi Központ (a továbbiakban: NNK)” szöveg,
b) 12. § (3) bekezdésében az „Országos Közegészségügyi Intézet” szövegrész helyébe az „NNK” szöveg
lép.
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5. Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 
16/2000. (VI. 8.) EüM rendelet módosítása

5. §  Az atomenergiáról szóló 1996.  évi CXVI.  törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 16/2000. (VI. 8.) 
EüM rendelet 28.  § (4)  bekezdésében az „az Országos Közegészségügyi Intézet” szövegrész helyébe az „a Nemzeti 
Népegészségügyi Központ” szöveg lép.

6. A veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások,  
illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet módosítása

6. §  Hatályát veszti a  veszélyes anyagokkal és a  veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve 
tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet 8.  § (3)  bekezdés b)  pontjában az 
„az Országos Közegészségügyi Intézet, valamint” szövegrész.

7. Az egészségügyi ágazat radiológiai mérő és adatszolgáltató hálózata felépítéséről és működéséről 
szóló 8/2002. (III. 12.) EüM rendelet módosítása

7. §  Az egészségügyi ágazat radiológiai mérő és adatszolgáltató hálózata felépítéséről és működéséről szóló 8/2002. 
(III. 12.) EüM rendelet
a) 2.  § (1)  bekezdésében az „az Országos Közegészségügyi Intézet (a  továbbiakban: OKI)” szövegrész helyébe 

az „a Nemzeti Népegészségügyi Központ (a továbbiakban: NNK)” szöveg,
b) 2.  § (2), (5) és (6)  bekezdésében, 3.  § (2) és (4)  bekezdésében és 2. számú melléklet II.  pontjában az „OKI” 

szövegrész helyébe az „NNK” szöveg
lép.

8. A szerzett immunhiányos tünetcsoport kialakulását okozó fertőzés terjedésének megelőzése 
érdekében szükséges intézkedésekről és a szűrővizsgálatok elvégzésének rendjéről szóló  
18/2002. (XII. 28.) ESZCSM rendelet módosítása

8. §  A szerzett immunhiányos tünetcsoport kialakulását okozó fertőzés terjedésének megelőzése érdekében szükséges 
intézkedésekről és a szűrővizsgálatok elvégzésének rendjéről szóló 18/2002. (XII. 28.) ESZCSM rendelet
a) 11. § (3) bekezdés c) pontjában az „az Országos Közegészségügyi Intézet (a továbbiakban: OKI) Mikrobiológiai 

Kutatócsoportjában” szövegrész helyébe az „a Nemzeti Népegészségügyi Központban (a továbbiakban: NNK)” 
szöveg,

b) 2. melléklet II. pont a) alpontjában, III. pont a) alpontjában az „OKI Virológiai Főosztály” szövegrész helyébe 
az „NNK virológiai” szöveg,

c) 2. melléklet II. pont b) alpontjában, III. pont b) alpontjában, VI.1. pont a) alpontjában, VI.2. pont a) alpontjában 
az „OKI” szövegrész helyébe az „NNK” szöveg

lép.

9. Az élelmiszer eredetű megbetegedések esetén követendő eljárásról szóló  
62/2003. (X. 27.) ESZCSM rendelet módosítása

9. § (1) Az  élelmiszer eredetű megbetegedések esetén követendő eljárásról szóló 62/2003. (X. 27.) ESZCSM rendelet 
(a továbbiakban: 62/2003. ESZCSM rendelet)
a) 2. számú melléklet „Vizsgáló laboratórium” megjelölésű rész első sorában az  „OKI” szövegrész helyébe 

a „Nemzeti Népegészségügyi Központ” szöveg,
b) 6. számú mellékletében az „OKI” szövegrész helyébe az „országos tisztifőorvos” szöveg
lép.

 (2) Hatályát veszti a 62/2003. ESZCSM rendelet
a) 6. § (4) bekezdésében az „és az Országos Közegészségügyi Intézetet (a továbbiakban: OKI)” szövegrész,
b) 8. § (3) bekezdésében az „és az OKI-nak” szövegrész,
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c) 8. § (4) bekezdésében és 8. § (6) bekezdésében az „és az OKI-t” szövegrész,
d) 8. § (8) bekezdésében az „és az OKI” szövegrész,
e) 9. §-ában az „az OKI és” szövegrész.

10. Az egyes személyazonosításra alkalmatlan ágazati (egészségügyi, szakmai) adatok körének 
meghatározására, gyűjtésére, feldolgozására vonatkozó részletes szabályokról szóló  
76/2004. (VIII. 19.) ESZCSM rendelet módosítása

10. §  Az egyes személyazonosításra alkalmatlan ágazati (egészségügyi, szakmai) adatok körének meghatározására, 
gyűjtésére, feldolgozására vonatkozó részletes szabályokról szóló 76/2004. (VIII. 19.) ESZCSM rendelet 1. számú 
melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

11. A rendkívüli eseményekkel, katasztrófákkal kapcsolatos bejelentés és adatközlés rendjéről szóló 
10/2005. (IV. 12.) EüM rendelet módosítása

11. § (1) A  rendkívüli eseményekkel, katasztrófákkal kapcsolatos bejelentés és adatközlés rendjéről szóló 10/2005. (IV. 12.) 
EüM rendelet (a továbbiakban: 10/2005. EüM rendelet) 6. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az országos tisztifőorvos a hozzá a 6. § (1) bekezdése alapján bejelentett eseményeket – a saját hatáskörében 
megtett vagy tervezett intézkedések ismertetésével együtt – szóban haladéktalanul, de legkésőbb 1 órán belül 
írásban is továbbjelenti a minisztérium részére.”

 (2) A 10/2005. EüM rendelet 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„10.  § Az  Országos Vérellátó Szolgálat a  2.  § (1)  bekezdésében meghatározottakon túl, a  minisztérium külön 
elrendelése alapján, az  elrendeléskor meghatározott gyakorisággal a  3. számú melléklet szerinti adatlap 
felhasználásával jelentést ad a  minisztérium részére a  vér- és vérkészítmény-készletek alakulásáról, és erről 
egyidejűleg tájékoztatja az országos tisztifőorvost a jelentés másolati példányának megküldésével.”

 (3) A 10/2005. EüM rendelet 11. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az  országos tisztifőorvos a  (3)  bekezdés szerinti jelentésekből elkészíti az  országos ellátás kapacitás jelentést, 
melyet a 7. számú melléklet szerinti adatlapon továbbít a minisztérium részére.”

 (4) A 10/2005. EüM rendelet a 2. melléklet szerinti 7. számú melléklettel egészül ki.

12. Az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerek forgalomba hozataláról szóló  
52/2005. (XI. 18.) EüM rendelet módosítása

12. §  Az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerek forgalomba hozataláról szóló 52/2005. (XI. 18.) EüM rendelet
a) 23.  § (3)  bekezdésében az  „az OKI” szövegrész helyébe az  „a Nemzeti Népegészségügyi Központ 

(a továbbiakban: NNK)” szöveg,
b) 1. számú melléklet 3. rész 1. pont 1.2. alpontjában az „OKI” szövegrész helyébe az „NNK” szöveg
lép.

13. Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási 
jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról szóló 1/2009. (I. 30.) EüM rendelet módosítása

13. §  Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű 
szolgáltatásaiért fizetendő díjakról szóló 1/2009. (I. 30.) EüM rendelet 2. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

14. Az orvostechnikai eszközökről szóló 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet módosítása

14. §  Az orvostechnikai eszközökről szóló 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet
a) 3.  § (14)  bekezdésében az  „az egészségügyért felelős miniszter által vezetett minisztérium” szövegrész 

helyébe az „a Nemzeti Népegészségügyi Központ” szöveg,
b) 28. § (5) bekezdésében az „egészségügyért felelős miniszter által vezetett minisztériumot” szövegrész helyébe 

az „országos tisztifőorvost” szöveg,
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c) 14.  mellékletében az  „Egészségügyért felelős miniszter által vezetett minisztérium” szövegrész helyébe 
a „Nemzeti Népegészségügyi Központ” szöveg

lép.

15. Az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések megelőzéséről, e tevékenységek szakmai 
minimumfeltételeiről és felügyeletéről szóló 20/2009. (VI. 18.) EüM rendelet módosítása

15. § (1) Az  egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések megelőzéséről, e  tevékenységek szakmai minimumfeltételeiről 
és felügyeletéről szóló 20/2009. (VI. 18.) EüM rendelet (a  továbbiakban: 20/2009. EüM rendelet) 9.  § b)  pontjában 
az „az Országos Közegészségügyi Intézet (a továbbiakban: OKI)” szövegrész helyébe az „a Nemzeti Népegészségügyi 
Központ” szöveg lép.

 (2) Hatályát veszti a 20/2009. EüM rendelet 9. § a) pont ab) alpontja és 2. melléklete.

16. Az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerekkel kapcsolatos egyes engedélyezési eljárások során 
fizetendő igazgatási szolgáltatási díj kezeléséről és nyilvántartásáról szóló  
57/2009. (XII. 30.) EüM rendelet módosítása

16. §  Az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerekkel kapcsolatos egyes engedélyezési eljárások során fizetendő 
igazgatási szolgáltatási díj kezeléséről és nyilvántartásáról szóló 57/2009. (XII. 30.) EüM rendelet 1/A.  § 
(1)  bekezdésében az  „az Országos Közegészségügyi Intézetet (a  továbbiakban: OKI)” szövegrész helyébe az 
„a  Nemzeti Népegészségügyi Központot (a  továbbiakban: NNK)” szöveg, az  „OKI” szövegrész helyébe az  „NNK” 
szöveg lép.

17. Az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerek farmakovigilanciájáról szóló  
15/2012. (VIII. 22.) EMMI rendelet módosítása

17. §  Az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerek farmakovigilanciájáról szóló 15/2012. (VIII. 22.) EMMI rendelet
a) 7. § (9) bekezdésében az „az Országos Közegészségügyi Intézetnek (a továbbiakban: OKI)” szövegrész helyébe 

az „a Nemzeti Népegészségügyi Központnak (a továbbiakban: NNK)” szöveg,
b) 7.  § (9)  bekezdésében az „OKI-nak” szövegrész helyébe az „NNK-nak”, az „OKI” szövegrész helyébe az „NNK” 

szöveg
lép.

18. Az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítés megszerzéséről szóló  
22/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet módosítása

18. §  Az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítés megszerzéséről szóló 22/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet 
5.  melléklet 2.3.2.2.  pont i)  alpontjában az  „az Országos Közegészségügyi Intézetben” szövegrész helyébe 
az „a Nemzeti Népegészségügyi Központban” szöveg lép.

19. A vizsgálati és terápiás eljárási rendek kidolgozásának, szerkesztésének, valamint az ezeket érintő 
szakmai egyeztetések lefolytatásának egységes szabályairól szóló 18/2013. (III. 5.) EMMI rendelet 
módosítása

19. §  A vizsgálati és terápiás eljárási rendek kidolgozásának, szerkesztésének, valamint az  ezeket érintő szakmai 
egyeztetések lefolytatásának egységes szabályairól szóló 18/2013. (III. 5.) EMMI rendelet 6.  § (1)  bekezdése 
a következő d) ponttal egészül ki:
(Az egészségügyi szakmai irányelv kidolgozásának kezdeményezésére)
„d) az országos tisztifőorvos”
(jogosult.)
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20. A fertőző betegségek jelentésének rendjéről szóló 1/2014. (I. 16.) EMMI rendelet módosítása

20. §  A fertőző betegségek jelentésének rendjéről szóló 1/2014. (I. 16.) EMMI rendelet
a) 10.  § (2)  bekezdésében az „Az országos tisztifőorvos” szövegrész helyébe az „A Nemzeti Népegészségügyi 

Központ (a továbbiakban: NNK)” szöveg,
b) 10. § (7) és (8) bekezdésében az „országos tisztifőorvos” szövegrész helyébe az „NNK” szöveg,
c) 11.  § (2)  bekezdésében az  „az országos tisztifőorvost és az  Országos Közegészségügyi Intézetet 

(a továbbiakban: OKI).” szövegrész helyébe az „és az NNK-t.” szöveg,
d) 13. § (1) bekezdésében, valamint 14. § (1) és (2) bekezdésében az „OKI” szövegrész helyébe az „NNK” szöveg
lép.

21. Az egységes egészségügyi ágazati humánerőforrás-monitoringrendszer működésének részletes 
szabályairól szóló 2/2014. (I. 16.) EMMI rendelet módosítása

21. §  Az egységes egészségügyi ágazati humánerőforrás-monitoringrendszer működésének részletes szabályairól szóló 
2/2014. (I. 16.) EMMI rendelet (a továbbiakban: 2/2014. EMMI rendelet) 1. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

22. Az emberi erőforrások minisztere feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá 
eső személyek meghatározásáról szóló 20/2015. (IV. 10.) EMMI rendelet módosítása

22. §  Az emberi erőforrások minisztere feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek 
meghatározásáról szóló 20/2015. (IV. 10.) EMMI rendelet (a  továbbiakban: 20/2015. EMMI rendelet) 1.  melléklete 
az 5. melléklet szerint módosul.

23. A Legionella által okozott fertőzési kockázatot jelentő közegekre, illetve létesítményekre 
vonatkozó közegészségügyi előírásokról szóló 49/2015. (XI. 6.) EMMI rendelet módosítása

23. §  A Legionella által okozott fertőzési kockázatot jelentő közegekre, illetve létesítményekre vonatkozó 
közegészségügyi előírásokról szóló 49/2015. (XI. 6.) EMMI rendelet 6.  § (1)  bekezdése helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
„(1) A  Legionella-fertőzési kockázatot jelentő azon létesítmények esetén, ahol az  1.  melléklet 9.  pontja szerinti 
értékelés magas kockázatot állapít meg, a  Nemzeti Népegészségügyi Központ által kiadott módszertani 
útmutatóban meghatározott gyakorisággal monitoringot kell végezni.”

24. Az Állami Egészségügyi Tartalékkal való gazdálkodás szabályairól szóló  
1/2016. (I. 13.) EMMI rendelet módosítása

24. §  Az Állami Egészségügyi Tartalékkal való gazdálkodás szabályairól szóló 1/2016. (I. 13.) EMMI rendelet 10.  § 
(1)  bekezdésében az  „összefoglaló jelentést készít és megküldi azt a  miniszternek” szövegrész helyébe 
az „összefoglaló jelentést készít, és azt – az országos tisztifőorvos útján – megküldi a miniszternek” szöveg lép.

25. A fizikai tényezők (elektromágneses terek) hatásának kitett munkavállalókra vonatkozó minimális 
egészségi és biztonsági követelményekről szóló 33/2016. (XI. 29.) EMMI rendelet módosítása

25. §  A fizikai tényezők (elektromágneses terek) hatásának kitett munkavállalókra vonatkozó minimális egészségi és 
biztonsági követelményekről szóló 33/2016. (XI. 29.) EMMI rendelet
a) 4.  § (2)  bekezdésében az „az Országos Közegészségügyi Intézet (a  továbbiakban OKI)” szövegrész helyébe 

az „a Nemzeti Népegészségügyi Központ (a továbbiakban: NNK)” szöveg,
b) 7. § (3) bekezdésében az „OKI” szövegrész helyébe az „NNK” szöveg
lép.
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26. Az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térrel kapcsolatos részletes szabályokról szóló  
39/2016. (XII. 21.) EMMI rendelet módosítása

26. §  Az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térrel kapcsolatos részletes szabályokról szóló 39/2016. (XII. 21.) EMMI 
rendelet 2. § (1) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:
[Az Eüak. 35/B.  § (1)  bekezdés d)  pontja szerint az  EESZT-hez informatikai rendszer útján csatlakozásra köteles 
államigazgatási szervek:]
„c) a Nemzeti Népegészségügyi Központ.”

27. Az egészségügyi szolgáltatónál képződő hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási 
tevékenységekről szóló 12/2017. (VI. 12.) EMMI rendelet módosítása

27. §  Az egészségügyi szolgáltatónál képződő hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 
12/2017. (VI. 12.) EMMI rendelet 7.  § (2)  bekezdésében az „az Országos Epidemiológiai Központ vagy az  Országos 
Közegészségügyi Központ” szövegrész helyébe az „a Nemzeti Népegészségügyi Központ” szöveg lép.

28. Az egészségügyi szolgáltatások nyújtása során ionizáló sugárzásnak nem munkaköri 
kötelezettségük keretében kitett személyek egészsége védelmének szabályairól szóló  
21/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet módosítása

28. §  Az egészségügyi szolgáltatások nyújtása során ionizáló sugárzásnak nem munkaköri kötelezettségük keretében 
kitett személyek egészsége védelmének szabályairól szóló 21/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet
a) 4.  § (2)  bekezdés d)  pontjában az „az  Országos Közegészségügyi Intézet (a  továbbiakban: OKI)” szövegrész 

helyébe az „a Nemzeti Népegészségügyi Központ (a továbbiakban: NNK)” szöveg,
b) 11. § (2)–(4), (7) és (8) bekezdésében, 17. § (2) bekezdésében, 19. § (1) és (2) bekezdésében, valamint 22. § 

(7) bekezdésében, az „OKI” szövegrészek helyébe az „NNK” szöveg,
c) 11. § (5) bekezdésében az „OKI-val” szövegrész helyébe az „NNK-val” szöveg
lép.

29. Záró rendelkezések

29. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) A 26. § 2018. december 1-jén lép hatályba.

  Dr. Kásler Miklós s. k.,
  emberi erőforrások minisztere
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1. melléklet a 38/2018. (X. 31.) EMMI rendelethez
„1. számú melléklet a 76/2004. (VIII. 19.) ESZCSM rendelethez

Ágazati Adatgyűjtési Rendszer

Az adatgyűjtés 

nyilvántartási 

száma

Az adatgyűjtés címe
Az adatgyűjtés 

gyakorisága

Az adatgyűjtés adatszolgáltatóinak 

meghatározása
Az adatgyűjtés címzettje Az adatgyűjtés beérkezési határideje*

1002/09 Jelentés 
az iskola-egészségügyi 
munkáról

évenkénti valamennyi iskolai (óvodai) 
egészségügyi feladatot ellátó 
orvos, védőnő

országos tisztifőorvos iskolaévet követő szeptember 15.

országos tisztifőorvos Központi Statisztikai Hivatal, népegészségügyi 
feladatkörében eljáró fővárosi és megyei 
kormányhivatal,
egészségügyért felelős miniszter által vezetett 
minisztérium, Nemzeti Egészségbiztosítási 
Alapkezelő

december 20.

1003/09 Védőnői jelentés összesítője havonkénti/ 
évenkénti

valamennyi területi védőnő országos tisztifőorvos a tárgyhót követő 15. nap

országos tisztifőorvos Központi Statisztikai Hivatal,
egészségügyért felelős miniszter által vezetett 
minisztérium, Nemzeti Egészségbiztosítási 
Alapkezelő

a tárgyévet követő február 15.

1205/04 Tüdőbeteg-gondozók éves 
jelentése

évenkénti valamennyi tüdőbeteg-gondozó 
intézet

területért felelős minőségügyi szakfőorvos  
3 példányban,

a tárgyévet követő február 15.

a fővárosi és megyei kormányhivatal 
népegészségügyi feladatkörében eljáró járási 
(fővárosi kerületi) hivatala 1 példányban

területért felelős minőségügyi 
szakfőorvos

Országos Korányi Pulmonológiai Intézet, 
népegészségügyi feladatkörében eljáró 
fővárosi és megyei kormányhivatal

a tárgyévet követő március 1.

Országos Korányi Pulmonológiai 
Intézet

egészségügyért felelős miniszter által vezetett 
minisztérium,
országos tisztifőorvos, Központi Statisztikai 
Hivatal

a tárgyévet követő március 31.
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1209/04 Jelentés az addiktológiai 
betegek gondozásáról

évenkénti valamennyi addiktológiai 
ellátást végző szolgáltató, 
tulajdonformától függetlenül

országos tisztifőorvos, Országos 
Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi 
Intézet

a tárgyévet követő január 31.

országos tisztifőorvos Kábítószerügyi Koordinációs Tárcaközi 
Bizottság, Nemzeti Kábítószer Adatgyűjtő és 
Kapcsolattartó Központ, Központi Statisztikai 
Hivatal,
egészségügyért felelős miniszter által vezetett 
minisztérium

a tárgyévet követő március 31.

1211/04 Jelentés a kábítószer- 
fogyasztókról és 
kezelésükről

évenkénti drogambulanciák és 
drogközpontok, pszichiátriai 
gondozók, gyermek- és 
ifjúsági pszichiátriai gondozók, 
pszichiátriai osztályok és 
szakambulanciák, krízis 
intervenciós osztály (osztályok), 
alkohológiai és addiktológiai 
gondozók és osztályok, illetve 
szakambulanciák, drogterápiás 
intézetek

országos tisztifőorvos, Országos 
Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi 
Intézet

a tárgyévet követő január 31.

igazságügyi orvostani intézetek, 
orvosszakértői intézetek, 
Rendőrség Egészségügyi 
Szolgálata (az utóbbiak kizárólag 
a mortalitásról)

Semmelweis Egyetem a tárgyévet követő április 30.

országos tisztifőorvos egészségügyért felelős miniszter által vezetett 
minisztérium

a tárgyévet követő március 31.

egészségügyért felelős miniszter 
által vezetett minisztérium

Kábítószerügyi Koordinációs Tárcaközi 
Bizottság, Nemzeti Kábítószer Adatgyűjtő és 
Kapcsolattartó Központ, Központi Statisztikai 
Hivatal

a tárgyévet követő június 15. 
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1213/06 Kábítószer-fogyasztók 
kezelési igényének 
indikátora (TDI)

negyed- 
évenkénti/ 
évenkénti

drogambulanciák és 
drogközpontok, háziorvosok, 
pszichiátriai és addiktológiai 
gondozók, gyermek- és 
ifjúsági pszichiátriai gondozók, 
pszichiátriai és addiktológiai 
osztályok és szakambulanciák, 
krízisintervenciós osztályok, 
illetve szakambulanciák, 
drogterápiás intézetek, 
alacsonyküszöbű szolgáltatók, 
büntetés-végrehajtási 
intézetek, elterelést végző 
szervezetek (megelőző-
felvilágosító szolgáltatók, 
egészségügyi szolgáltatók), 
igazságügyi orvostani intézetek, 
orvosszakértői intézetek, 
Rendőrség Egészségügyi 
Szolgálata (az utóbbiak kizárólag 
a mortalitásról) 

országos tisztifőorvos, Országos 
Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi 
Intézet

a tárgynegyedévet követő hónap 
15. nap

országos tisztifőorvos egészségügyért felelős miniszter által vezetett 
minisztérium

a tárgyévet követő március 31.

Semmelweis Egyetem egészségügyért felelős miniszter által vezetett 
minisztérium

a tárgyévet követő március 31.

egészségügyért felelős miniszter 
által vezetett minisztérium

Kábítószerügyi Koordinációs Tárcaközi 
Bizottság, Nemzeti Kábítószer Adatgyűjtő és 
Kapcsolattartó Központ, Központi Statisztikai 
Hivatal, országos tisztifőorvos

a tárgyévet követő május 1.
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1214/06 Jelentés az elterelésben 
résztvevőkről

negyed- 
évenkénti/ 
évenkénti

a büntetőeljárás alternatívájaként 
egészségügyi vagy megelőző 
felvilágosító szolgáltatás 
végzésére jogosult egészségügyi 
intézmények és megelőző- 
felvilágosító szolgáltatók

országos tisztifőorvos, Országos 
Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi 
Intézet

a tárgynegyedévet követő hónap 
15. napja

országos tisztifőorvos egészségügyért felelős miniszter által vezetett 
minisztérium

a tárgyévet követő március 31.

egészségügyért felelős miniszter 
által vezetett minisztérium

Kábítószerügyi Koordinációs Tárcaközi 
Bizottság, Nemzeti Kábítószer Adatgyűjtő és 
Kapcsolattartó Központ, Központi Statisztikai 
Hivatal, országos tisztifőorvos

a tárgyévet követő május 1.

1210/04 Fővárosi, megyei 
kardiológiai jelentés

évenkénti valamennyi kardiológiai 
fekvőbeteg osztály, szakrendelés 
(felnőtt, gyermek)

szakterületi állandó minőségügyi szakfőorvos a tárgyévet követő január 31.

szakterületi állandó minőségügyi 
szakfőorvos

Gottsegen György Országos Kardiológiai 
Intézet, népegészségügyi feladatkörében 
eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal

február 15.

Gottsegen György Országos 
Kardiológiai Intézet

egészségügyért felelős miniszter által vezetett 
minisztérium, országos tisztifőorvos, Központi 
Statisztikai Hivatal

március 31.

1617/04 Jelentés onkológiai 
tevékenységről

évenkénti valamennyi onkológiai feladatok 
ellátása céljából 

fővárosi és megyei kormányhivatal 
népegészségügyi feladatkörében eljáró járási 
(fővárosi kerületi) hivatala

a tárgyévet követő január 20.

szervezett járóbeteg- 
szakrendelés és fekvőbeteg 
osztály, részleg

szakterületi állandó minőségügyi szakfőorvos, 
Országos Onkológiai Intézet 

fővárosi és megyei 
kormányhivatal népegészségügyi 
feladatkörében eljáró járási 
(fővárosi kerületi) hivatala

népegészségügyi feladatkörében eljáró 
fővárosi és megyei kormányhivatal

január 31.

Országos Onkológiai Intézet egészségügyért felelős miniszter által vezetett 
minisztérium, országos tisztifőorvos, Központi 
Statisztikai Hivatal

a tárgyévet követő április 15.
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1620/09 Jelentés a rehabilitáció 
fekvő- és járóbeteg 
tevékenységéről

évenkénti valamennyi, rehabilitációt 
végző fekvő- és járóbeteg-ellátó 
osztály, részleg, ambulancia, 
ortetikai-protetikai szakrendelő 
(szakorvosi, nem szakorvosi), 
nappali kórház, kivéve 
pszichiátria

Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet, területi 
állandó minőségügyi szakfőorvos

a tárgyévet követő január 31.

Országos Orvosi Rehabilitációs 
Intézet

egészségügyért felelős miniszter által vezetett 
minisztérium, országos tisztifőorvos

a tárgyévet követő április 30.

3026/1/09 Az egészségügyi 
szolgáltatók hatósági 
szakfelügyeletéről, szakmai 
minőségértékeléséről és 
a minőségügyi vezetőkről 
szóló 33/2013. (V. 10.) EMMI 
rendelet szerinti kötelező 
klinikai audit jelentések

folyamatos/ 
évenkénti

szakterület szerinti valamennyi 
egészségügyi szolgáltató

egészségügyért felelős miniszter által vezetett 
minisztérium

folyamatos

egészségügyért felelős miniszter 
által vezetett minisztérium

Központi Statisztikai Hivatal a tárgyévet követő március 31.

3026/2/09 Minőségügyi szakfőorvosok 
és szakterületi vezetők éves 
klinikai audit beszámolója

évenkénti valamennyi minőségügyi 
szakfőorvos és szakterületi 
vezető

egészségügyért felelős miniszter által vezetett 
minisztérium

a tárgyévet követő április 30.

egészségügyért felelős miniszter 
által vezetett minisztérium

Központi Statisztikai Hivatal a tárgyévet követő június 30.

3027/06 Összesítő jelentés 
a veleszületett 
rendellenességgel sújtott 
magzatokról, újszülöttekről, 
csecsemőkről (Veleszületett  
Rendellenességek Országos 
Nyilvántartása)

évenkénti országos tisztifőorvos egészségügyért felelős miniszter által vezetett 
minisztérium

a tárgyévet követő április 30.

népegészségügyi feladatkörében eljáró 
fővárosi és megyei kormányhivatal

Központi Statisztikai Hivatal

4029/09 Jelentés az egészségügyi 
szakképzésről

eseményhez 
kötődő

egészségügyi szakképzést 
folytató intézmények 
(a szakképzésről szóló 2011. évi 
CLXXXVII. törvény alapján)

Állami Egészségügyi Ellátó Központ az eseményt követő 15. nap

egészségügyi szakképzést folytató intézmény 
fenntartója
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4133/06 Épületkataszter 
a fekvőbeteg-ellátó 
intézetekről

többévenkénti állami fenntartású 
fekvőbeteg-ellátó 
intézmények, az orvos-, illetve 
egészségtudományi karral 
rendelkező egyetemek, továbbá 
az egyházi, alapítványi és magán 
fekvőbeteg-ellátó intézmények

Állami Egészségügyi Ellátó Központ a tárgyévet követő január 15.

Állami Egészségügyi Ellátó 
Központ

országos tisztifőorvos, egészségügyért felelős 
miniszter által vezetett minisztérium

a tárgyévet követő június 30.

4134/06 Energiakataszter 
a fekvőbeteg-ellátó 
intézetekről

többévenkénti állami fenntartású 
fekvőbeteg-ellátó 
intézmények, az orvos-, illetve 
egészségtudományi karral 
rendelkező egyetemek, továbbá 
az egyházi, alapítványi és magán 
fekvőbeteg-ellátó intézmények

Állami Egészségügyi Ellátó Központ a tárgyévet követő április 15.

Állami Egészségügyi Ellátó 
Központ

országos tisztifőorvos, egészségügyért felelős 
miniszter által vezetett minisztérium

a tárgyévet követő június 30.

6001/09 Jelentés szülészeti 
eseményről

havonkénti/ 
évenkénti

szülészeti-nőgyógyászati 
osztályok, háziorvosok, 
az eseményt észlelő orvosok

országos tisztifőorvos a tárgyhót követő 10. nap

országos tisztifőorvos Központi Statisztikai Hivatal, Állami 
Egészségügyi Ellátó Központ, egészségügyért 
felelős miniszter által vezetett minisztérium

a tárgyévet követő január 31.



30936 
M

A
G

Y
A

R
 K

Ö
Z

L
Ö

N
Y

 • 2018. évi 168. szám
 

6002/09 Országos vérkészítmény- 
előállítási és -felhasználási 
jelentés

évenkénti az Országos Vérellátó Szolgálat 
területi szervei, a szerződés 
alapján vért vevő osztályok/ 
részlegek és a vérkészítményt 
felhasználó

Országos Vérellátó Szolgálat Központja a tárgyévet követő január 15.

egészségügyi szolgáltatók

Országos Vérellátó Szolgálat 
Központja

egészségügyért felelős miniszter által vezetett 
minisztérium, országos tisztifőorvos, Országos 
Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi 
Intézet, Állami Egészségügyi Ellátó Központ, 
Központi Statisztikai Hivatal, népegészségügyi 
feladatkörében eljáró fővárosi és megyei 
kormányhivatal

a tárgyévet követő február 28.

* Az adatszolgáltatás beérkezési határideje: ha a megjelölt dátum munkaszüneti nap vagy heti pihenőnap, a határidő a következő munkanap.”
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2. melléklet a 38/2018. (X. 31.) EMMI rendelethez
„7. számú melléklet a 10/2005. (IV. 12.) EüM rendelethez

ORSZÁGOS ELLÁTÁS KAPACITÁS JELENTÉS

Lapszám:   

NEMZETI NÉPEGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT
..................... év ................................................ hó .......... nap .......... óra

Ügyeletes(ek) neve: ....................................................., ..........................................................
NNK telefon-/faxszáma: ...........................................................................................................

Akut ellátások

Kód Megnevezés Üres ágy

01 Sebészeti (hasi, ér, mellkas stb.)

02 Traumatológiai

03 Idegsebészeti és neurotraumatológiai

04 Égési sérülések ellátása

05 Urológiai

06 Szemészeti

07 Fül-orr-gégészeti

08 Szájsebészeti

09 Gyermeksebészeti

10 Belgyógyászati, Kardiológiai

12 Stroke-ellátás

13 Organikus ideggyógyászati

14 Pulmonológiai (bronchológiai)

15 Gyermekgyógyászati

16 Neonatális Intenzív Centrumok (NIC), (PIC)

17 Felnőtt intenzív

18 Szülészeti és nőgyógyászati

20 Toxikológiai

21 Psychiátriai

Diagnosztikai és terápiás egységek, eszközök
Egység/eszköz képesség mutató Kapacitás

22 Sürgősségi betegellátó egység (ágy)

25 CT (működőképesség igen – nem)

26 MRI (működőképesség igen – nem)

Lélegeztető gép (darab)

  .................................................. 
  aláírás”
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3. melléklet a 38/2018. (X. 31.) EMMI rendelethez
„2. melléklet az 1/2009. (I. 30.) EüM rendelethez

A B

1 Intézet Számlaszám

2 Nemzeti Népegészségügyi Központ 10032000-00290438-00000000

3 Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet 10032000-00290050-00000000

4 Emberi Erőforrások Minisztériuma 10032000-01425190-00000000

5 Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 10025004-00299657-00000000

6 Baranya Megyei Kormányhivatal 10024003-00301019-00000000

7 Békés Megyei Kormányhivatal 10026005-00299578-00000000

8 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal 10027006-00302852-00000000

9 Csongrád Megyei Kormányhivatal 10028007-00302584-00000000

10 Fejér Megyei Kormányhivatal 10029008-00305350-00000000

11 Budapest Főváros Kormányhivatala 10023002-00301253-00000000

12 Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 10033001-00299633-00000000

13 Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal 10034002-00301954-00000000

14 Heves Megyei Kormányhivatal 10035003-00299619-00000000

15 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 10045002-00301947-00000000

16 Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal 10036004-00304270-00000000

17 Nógrád Megyei Kormányhivatal 10037005-00299547-00000000

18 Pest Megyei Kormányhivatal 10023002-00332873-00000000

19 Somogy Megyei Kormányhivatal 10039007-00301129-00000000

20 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal 10044001-00302285-00000000

21 Tolna Megyei Kormányhivatal 10046003-00306014-00000000

22 Vas Megyei Kormányhivatal 10047004-00299523-00000000

23 Veszprém Megyei Kormányhivatal 10048005-00299516-00000000

24 Zala Megyei Kormányhivatal 10049006-00303066-00000000
”

4. melléklet a 38/2018. (X. 31.) EMMI rendelethez

A 2/2014. EMMI rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat B:17 mezője helyébe a következő mező lép:

(B)

(Adatszolgáltató)

(17.) Nemzeti Népegészségügyi Központ
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5. melléklet a 38/2018. (X. 31.) EMMI rendelethez

 1. A 20/2015. EMMI rendelet 1. melléklet B) része a következő 14. ponttal egészül ki:
(Központi hivatalok)
„14. A Nemzeti Népegészségügyi Központnál
14.1. a közbeszerzési eljárásban részt vevő munkakör
14.2. a gyorsreagálási, a humánpolitikai, az igazgatási és a járványügyi feladatokat ellátó szervezeti egység vezetője
14.3. a gazdasági vezető
14.4. a biztonságszervezési, védelmi feladatokat ellátó, valamint az elektronikus információs rendszer biztonságáért, 
üzemeltetéséért és fejlesztéséért felelős munkakör
14.5. Nemzeti Biztonsági Laboratórium vezetője és helyettese
14.6. az Országos Sugáregészségügyi Készenléti Szolgálattal kapcsolatos munkakör”

 2. Hatályát veszti a 20/2015. EMMI rendelet 1. melléklet C) rész 5. pontja.
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IX. Határozatok Tára

Az Országgyűlés 23/2018. (X. 31.) OGY határozata
a 2018–2030 közötti időszakra vonatkozó, 2050-ig tartó időszakra kitekintést nyújtó  
második Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégiáról*

Az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007.  évi 
LX. törvény 3. § (1) és (2) bekezdésében foglaltak alapján az Országgyűlés a következő határozatot hozza:
 1. Az Országgyűlés elfogadja az e határozat mellékletét képező, 2018–2030 közötti időszakra vonatkozó, 2050-ig tartó 

időszakra is kitekintést nyújtó második Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégiát.
 2. Az Országgyűlés a második Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia alapján megerősíti az alábbiakat:

2.1. Az  éghajlatváltozás egyike azoknak a  környezeti, társadalmi-gazdasági kihívásoknak, amelyek közvetlenül 
befolyásolják az  emberek létfeltételeit és életminőségét, veszélyeztetik a  természeti erőforrások és 
az  ökoszisztéma szolgáltatások készleteit és minőségét, károsítják az  épített környezetet és infrastruktúrát, 
akadályozzák a  kiemelt közszolgáltatásokhoz történő biztonságos és zavarmentes hozzáférést. A  fenti 
hatások összessége miatt az éghajlatváltozás jelentős akadályát képezi a fenntartható fejlődésnek.

2.2. Magyarország az  éghajlatváltozás mérséklése érdekében – a  közös, de megosztott felelősség elvének, 
valamint hazánk nemzeti érdekeinek következetes érvényesítése mellett – részt vesz mindazon nemzetközi 
és európai uniós klímavédelmi folyamatokban, valamint eleget tesz azon kötelezettségeinek, amelyek 
az  üvegházhatású gázok kibocsátásának mérséklésére, valamint a  szén-dioxid elnyelésének fokozására 
irányulnak.

2.3. Az  éghajlatváltozás mérséklése érdekében tett erőfeszítések mellett azonos súllyal kell kezelni 
az éghajlatváltozás kedvezőtlen hatásaihoz történő alkalmazkodást, különösen az éghajlatváltozás hatásaival 
szemben kiemelkedő mértékben sérülékeny ágazatokban és térségekben.

2.4. Az  éghajlatváltozás elleni sikeres fellépés csak a  fenntarthatóság elveivel összhangban, az  érdekeltek 
széles körének bevonásával valósítható meg. Az  éghajlatváltozás mérséklésére irányuló törekvés, 
továbbá a  megváltozott körülményekhez való alkalmazkodás csak akkor lehet hatékony, ha az  ezt 
szolgáló intézkedések szükségességét és indokoltságát társadalmi és szakpolitikai konszenzus övezi. 
Az  éghajlatváltozással kapcsolatos szemléletformálás célja ezért a  klímatudatosság és a  fenntarthatóság 
szempontjainak integrálása a  tervezésbe, a  döntéshozatalba és a  cselekvésekbe a  társadalom minden 
szintjén.

2.5. A  kibocsátás-csökkentésre, az  elnyelés mértékének növelésére és az  éghajlatváltozáshoz való 
alkalmazkodásra irányuló célok elérése érdekében a 2.2–2.4. alpontokban meghatározott következtetéseket, 
feladatokat és célkitűzéseket integrálni kell az  ágazati és területi szakpolitikai tervezési folyamatokba, 
valamint érvényesíteni kell azokat a kapcsolódó döntéshozatal során.

 3. Az Országgyűlés az 1–2. pontokban foglaltak végrehajtása érdekében felkéri a Kormányt, hogy a második Nemzeti 
Éghajlatváltozási Stratégiában foglaltak alapján a következő feladatokat végezze el:
3.1. Fordítson kiemelt figyelmet az Európai Unióval, annak tagállamaival, valamint más államokkal és nemzetközi 

szervezetekkel kialakított kapcsolatainak fenntartása és fejlesztése során az  éghajlatváltozással kapcsolatos 
célok megvalósítására.

3.2. Vegye figyelembe a  második Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégiában kijelölt cselekvési irányokat a  hazai 
szakágazati és területi stratégiák előkészítése és felülvizsgálata során, különös tekintettel az  Országos 
Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepcióra, a  Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégiára, a  Nemzeti 
Környezettechnológiai Innovációs Stratégiára, a  Kvassay Jenő Terv Nemzeti Vízstratégiára, Magyarország 
Nemzeti Biztonsági Stratégiájára, az  Irinyi Tervre, a  Nemzeti Környezetvédelmi Programra, a  Nemzeti 
Épületenergetikai Stratégiára, a  Nemzeti Közlekedési Infrastruktúra-fejlesztési Stratégiára, a  Jedlik Ányos 
Tervre, továbbá a  Nemzeti Energiastratégiára, valamint a  Nemzeti Vidékfejlesztési Stratégiára, Nemzeti 

* A határozatot az Országgyűlés a 2018. október 30-i ülésnapján fogadta el.
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Természetvédelmi Alaptervre, a  Nemzeti Biodiverzitás Stratégiára, a  Nemzeti Erdőstratégiára, továbbá 
mindezek végrehajtási keretrendszerének esetében.

3.3. A  második Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia elfogadását követő hat hónapon belül, azt követően 
háromévente dolgozzon ki Éghajlatváltozási Cselekvési Tervet. Az  Éghajlatváltozási Cselekvési 
Terv Dekarbonizációs Programjának kidolgozása során kiemelt figyelmet kell fordítani a  Nemzeti 
Energiastratégia, a  Nemzeti Közlekedési Stratégia, a  Nemzeti Reform Program, a  Nemzeti Erdőstratégia 
és a  Nemzeti Környezettechnológiai Innovációs Stratégia célkitűzéseivel való összhang megteremtésére. 
Az Éghajlatváltozási Cselekvési Terv dekarbonizációs, alkalmazkodási és szemléletformálási alprogramokból 
épül fel a következő tartalmi elemekkel:
a) a  tárgyidőszakban megvalósuló, a  Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia cselekvési irányainak 

megfelelő intézkedések, beavatkozások bemutatása;
b) a jelentős üvegházhatású gáz kibocsátás-csökkentési és elnyelési potenciállal rendelkező, a Nemzeti 

Éghajlatváltozási Stratégia előrehaladását nyomon követő indikátorok azonosítása;
c) a  második Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia nyomon követésére és értékelésére vonatkozó terv, 

valamint nyomon követési és értékelési rendszer.
3.4. Gondoskodjon az  éghajlatváltozással kapcsolatos információk előállításáról és rendszeres felülvizsgálatáról, 

ezen belül különösen az  éghajlatváltozás hosszú távú előrejelzéséről; a  magyarországi üvegházhatású 
gáz kibocsátás, valamint szén-dioxid elnyelő kapacitás alakulásának nyomon követéséről; továbbá 
az  éghajlatváltozással kapcsolatos hazai hatások és sérülékenység jellegének, illetve mértékének 
meghatározásáról szóló információkkal kapcsolatosan.

3.5. Gondoskodjon az  éghajlatváltozás hatásainak vizsgálatához szükséges modellek előállításáról, folyamatos 
frissítéséről, azok módszertani és technológiai fejlesztéséről.

3.6. Gondoskodjon a  második Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia céljainak hatékony megvalósulását 
elősegítő források koordinációjáról, valamint a  pályázati rendszerek kidolgozásánál vegye figyelembe 
az éghajlatváltozás mérséklésének és az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodásnak a szempontjait.

3.7. A  klímavédelmi célok megvalósítása érdekében segítse az  épületenergetikai beruházások finanszírozását, 
különösen a lakóépületek és a közfeladatot ellátó intézmények vonatkozásában.

3.8. Azonosítsa az éghajlatváltozási kockázatkezeléssel összefüggő kutatás-fejlesztési feladatokat, gondoskodjon 
azok végrehajtásáról.

3.9. Ösztönözze az éghajlatváltozással kapcsolatos szemléletformálás eredményes megvalósítását.
3.10. Módosítsa a  tervek és programok stratégiai környezeti vizsgálati folyamatára vonatkozó szabályozást olyan 

módon, hogy a  vizsgálati szempontok kiegészüljenek az  éghajlatváltozásra gyakorolt hatások, valamint 
az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás mértékének és jellegének megítélésével.

 4. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
 5. Hatályát veszti a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégiáról szóló 29/2008. (III. 20.) OGY határozat.

Kövér László s. k.,
az Országgyűlés elnöke

 Arató Gergely s. k., Dr. Tiba István s. k.,
 az Országgyűlés jegyzője az Országgyűlés jegyzője

Melléklet a 23/2018. (X. 31.) OGY határozathoz*

* Az OGY határozat Melléklete jelen Magyar Közlöny mellékleteként, az MK_18_168_23_2018_OGYhat_Melléklet.pdf fájlnév alatt található. 
Az OGY határozat ezen része jelen Magyar Közlöny 30942-től 31192-ig oldalait képezi.
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Az Országgyűlés 24/2018. (X. 31.) OGY határozata
a Magyar Nemzeti Bank 2017. évről szóló üzleti jelentése és beszámolója elfogadásáról*

Az Országgyűlés elfogadja a Magyar Nemzeti Bank 2017. évről szóló üzleti jelentését és beszámolóját.

Kövér László s. k.,
az Országgyűlés elnöke

 Arató Gergely s. k., Dr. Tiba István s. k.,
 az Országgyűlés jegyzője az Országgyűlés jegyzője

Az Országgyűlés 25/2018. (X. 31.) OGY határozata
a Magyar Honvédség részletes bontású létszámáról**

 1. A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 
2011. évi CXIII. törvény (a továbbiakban: Hvt.) 19.  § (1)  bekezdés b)  pontja alapján, a  Hvt. 38.  § (1)  bekezdésére 
figyelemmel az Országgyűlés a Magyar Honvédség részletes bontású létszámát az alábbiak szerint állapítja meg:

Állománycsoportok
Engedélyezett létszámkeret 

(státuszok száma)

A létszám összlétszámhoz viszonyított 

maximális aránya

Tiszt  6.600

Altiszt 10.200 legfeljebb az összlétszám 29%-a

Legénységi állomány 13.200 legfeljebb az összlétszám 36%-a

Honvéd tisztjelölt állomány    800 –

Honvéd altiszt-jelölt állomány    250 –

Kormánytisztviselők, közalkalmazott és 
munkavállaló állomány

 6.600 legfeljebb az összlétszám 18%-a

Összesen legfeljebb 37.650

 2. A Magyar Honvédség 1. pont szerinti létszáma nem tartalmazza a legfeljebb 20.000 fő önkéntes tartalékos, valamint 
a Magyar Honvédség rendelkezési állománya, továbbá a Magyar Honvédség központi egészségügyi szervezetében 
a lakossági ellátást biztosító státuszok számát.

 3. Az  1.  pont szerinti összlétszámkereten belül – szükség esetén – végrehajtott átcsoportosítások eredményeként 
az állománycsoportok létszáma nem haladhatja meg az egyes kategóriákra meghatározott maximumértéket, a tiszti 
létszám nem növekedhet.

 4. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
 5. Hatályát veszti a Magyar Honvédség részletes bontású létszámáról szóló 35/2013. (V. 16.) OGY határozat.

Kövér László s. k.,
az Országgyűlés elnöke

 Arató Gergely s. k., Dr. Tiba István s. k.,
 az Országgyűlés jegyzője az Országgyűlés jegyzője

  * A határozatot az Országgyűlés a 2018. október 30-i ülésnapján fogadta el.
** A határozatot az Országgyűlés a 2018. október 30-i ülésnapján fogadta el.
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Az Országgyűlés 26/2018. (X. 31.) OGY határozata
az orosz közösség Magyarországon honos népcsoporttá nyilvánítására irányuló kezdeményezésről*

Az Országgyűlés a  nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény és a  népszavazás kezdeményezéséről, az  európai 
polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény vonatkozó rendelkezései alapján 
megtárgyalta az  orosz közösség Magyarországon honos népcsoporttá nyilvánítására irányuló – a  Nemzeti Választási Bizottság 
115/2018. számú határozatával hitelesített – kezdeményezését, és arról az alábbiak szerint döntött:

Az Országgyűlés a magyarországi orosz közösséget nem nyilvánítja Magyarországon honos népcsoporttá.

Kövér László s. k.,
az Országgyűlés elnöke

 Arató Gergely s. k., Dr. Tiba István s. k.,
 az Országgyűlés jegyzője az Országgyűlés jegyzője

Az Országgyűlés 27/2018. (X. 31.) OGY határozata
a székelyek Magyarországon honos népcsoporttá nyilvánítására irányuló kezdeményezésről**

Az Országgyűlés a  nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény és a  népszavazás kezdeményezéséről, az  európai 
polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény vonatkozó rendelkezései alapján 
megtárgyalta a  magyarországi székelyek Magyarországon honos népcsoporttá nyilvánításra irányuló – a  Nemzeti Választási 
Bizottság 94/2017. számú határozatával hitelesített – kezdeményezését, és arról az alábbiak szerint döntött:

Az Országgyűlés a magyarországi székely közösséget nem nyilvánítja Magyarországon honos népcsoporttá.

Kövér László s. k.,
az Országgyűlés elnöke

 Arató Gergely s. k., Dr. Tiba István s. k.,
 az Országgyűlés jegyzője az Országgyűlés jegyzője

  * A határozatot az Országgyűlés a 2018. október 30-i ülésnapján fogadta el.
** A határozatot az Országgyűlés a 2018. október 30-i ülésnapján fogadta el.
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Az Országgyűlés 28/2018. (X. 31.) OGY határozata
az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 
5/2018. (V. 8.) OGY határozat módosításáról*

 1. Az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 5/2018. (V. 8.) 
OGY határozat 2. pontja a következők szerint módosul:

Az Országgyűlés a Törvényalkotási bizottságba

dr. Selmeczi Gabriella (Fidesz) helyett

dr. Budai Gyulát (Fidesz)

a bizottság tagjává megválasztja.

 2. Ez a határozat az elfogadásakor lép hatályba.

Kövér László s. k.,
az Országgyűlés elnöke

 Arató Gergely s. k., Dr. Tiba István s. k.,
 az Országgyűlés jegyzője az Országgyűlés jegyzője

Az Országgyűlés 29/2018. (X. 31.) OGY határozata
Simonka György országgyűlési képviselő mentelmi ügyében**

Az Országgyűlés Simonka György országgyűlési képviselő mentelmi jogát a  legfőbb ügyész KSB. 4861/2014/82-I. 
számú átiratával érintett ügyben felfüggeszti.

Kövér László s. k.,
az Országgyűlés elnöke

 Hiszékeny Dezső s. k., Dr. Szűcs Lajos s. k.,
 az Országgyűlés jegyzője az Országgyűlés jegyzője

  * A határozatot az Országgyűlés a 2018. október 30-i ülésnapján fogadta el.
** A határozatot az Országgyűlés a 2018. október 29-i ülésnapján fogadta el.

A Kormány 1549/2018. (X. 31.) Korm. határozata
az egyes Sopron-Fertő kiemelt turisztikai fejlesztési térségbeli ingatlanokon megvalósítandó 
beruházásokról

A Kormány
 1. egyetért a turisztikai térségek és a kiemelt turisztikai fejlesztési térségek meghatározásáról szóló 429/2016. (XII. 15.) 

Korm. rendelet 3. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 2. és 3. sorában megjelölt ingatlanok esetében a turisztikai 
fejlesztési beruházások megvalósításának mielőbbi megkezdésével;

 2. egyetért azzal, hogy az 1. pont szerinti ingatlanok esetében a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól 
szóló 2016. évi CLVI. törvény 4. § (3) bekezdése szerinti vagyonkezelő a Sopron-Fertő Turisztikai Fejlesztő Nonprofit 
Zártkörűen Működő Részvénytársaság legyen;
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 3. felhívja a  miniszterelnök kabinetfőnökét és a  belügyminisztert, hogy – a  nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca 
nélküli miniszter bevonásával – készítsenek előterjesztést annak tárgyában, hogy az  Észak-dunántúli Vízügyi 
Igazgatóság vagyonkezelésében álló, a  Sopron külterület 01150/6, 01160, 01161/5, 01164/1, 01164/9a, 01164/11, 
01166, 01167, 01203 és 01204/1 helyrajzi számú ingatlanokon, valamint a Sopron külterület 01245 helyrajzi számú 
ingatlan b–j alrészletén, a  Sopron-Fertő Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
–  a  turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI. törvény szerinti – vagyonkezelési 
jogának átadása vagy a célnak megfelelő gyakorlása hogyan biztosítható annak érdekében, hogy a vízgazdálkodásról 
szóló 1995. évi LVII. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti állami feladatok ellátása zavartalan maradjon;

Felelős: miniszterelnök kabinetfőnöke 
belügyminiszter 
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter

Határidő: 2018. november 15.
 4. felhívja a  belügyminisztert – a  miniszterelnök kabinetfőnöke bevonásával – annak biztosítására, hogy 

a  Sopron-Fertő Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság a  turisztikai fejlesztési 
beruházás megvalósításához szükséges terület-előkészítő munkákat az  Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság 
vagyonkezelésében álló, a  Sopron külterület 01150/6, 01160, 01161/5, 01164/1, 01164/9a, 01164/11, 01166, 
01167, 01203, 01204/1 helyrajzi számú ingatlanokon, valamint a Sopron külterület 01245 helyrajzi számú ingatlan 
b–j alrészletein elvégezhesse.

Felelős: belügyminiszter 
miniszterelnök kabinetfőnöke

Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1550/2018. (X. 31.) Korm. határozata
a Magyarország és a Kínai Népköztársaság között a Fudan Egyetem magyarországi felsőoktatási 
tevékenységének támogatásáról szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott 
felhatalmazásról

A Kormány
 1. egyetért a  Magyarország és a  Kínai Népköztársaság között a  Fudan Egyetem magyarországi felsőoktatási 

tevékenységének támogatásáról szóló megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) bemutatott szövegével;
 2. felhatalmazza az  innovációért és technológiáért felelős minisztert vagy az  általa kijelölt személyt a  Megállapodás 

bemutatott szövegének – a megerősítés fenntartásával történő – végleges megállapítására;
 3. felhívja a külgazdasági és külügyminisztert, hogy a Megállapodás szövegének végleges megállapításához szükséges 

meghatalmazási okiratot adja ki;
 4. elfogadja a Megállapodás kihirdetéséről szóló törvénytervezetet, és elrendeli a Megállapodás szövegének végleges 

megállapítását követően annak az Országgyűléshez történő benyújtását. A törvényjavaslat előadójának a Kormány 
az innovációért és technológiáért felelős minisztert jelöli ki.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1551/2018. (X. 31.) Korm. határozata
a Központi Maradványelszámolási Alapból történő átcsoportosításról

A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (2) bekezdésében, valamint az államháztartásról 
szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 153.  §-ában biztosított jogkörében eljárva  
1 841 960 000 forint átcsoportosítását rendeli el a  Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 
2017. évi C. törvény 1.  melléklet XLII. A  költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 43. Központi 
Maradványelszámolási Alap cím terhére, az 1. melléklet szerint.

Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1551/2018. (X. 31.) Korm. határozathoz

XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium
XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai

forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása

XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

38 Egyéb feladatok
301624 3 Kormányzati szakpolitikai feladatok

K3 Dologi kiadások 1 841 960 000

XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai
374873 43 Központi Maradványelszámolási Alap

K5 Egyéb működési célú kiadások -1 841 960 000

forintban

Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása

forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása
XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
38 Egyéb feladatok

301624 3 Kormányzati szakpolitikai feladatok 1 841 960 000

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I. n.év II. n.év III. n.év IV. n.év
Fejezetet irányító szerv időarányos
Állami Számvevőszék teljesítményarányos   
Magyar Államkincstár egyéb: azonnal 1 841 960 000 1 841 960 000
Pénzügyminisztérium
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

K I A D Á S O K 

B E V É T E L

T Á M O G A T Á S 

1 példány

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

1 példány

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

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

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

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

2 példány

A módosítást elrendelő jogszabály/határozat 
száma

A módosítást elrendelő jogszabály határozat 
száma

Az adatlap 5 példányban töltendő ki
1 példány

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2018.

A módosítást elrendelő jogszabály/határozat 
száma

Államház-
tartási egyedi 

azonosító



A Magyar Közlönyt az Igazságügyi Minisztérium szerkeszti.
A szerkesztésért felelős: dr. Salgó László Péter.
A szerkesztőség címe: Budapest V., Kossuth tér 4.
A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://www.magyarkozlony.hu 
honlapon érhető el.
A Magyar Közlöny oldalhű másolatát papíron kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó.
Felelős kiadó: Köves Béla ügyvezető.


	Az emberi erőforrások minisztere 38/2018. (X. 31.) EMMI rendelete
	egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeleteknek a Nemzeti Népegészségügyi Központ létrehozásával összefüggő módosításáról

	Az Országgyűlés 23/2018. (X. 31.) OGY határozata
	a 2018–2030 közötti időszakra vonatkozó, 2050-ig tartó időszakra kitekintést nyújtó 
második Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégiáról*

	Az Országgyűlés 24/2018. (X. 31.) OGY határozata
	a Magyar Nemzeti Bank 2017. évről szóló üzleti jelentése és beszámolója elfogadásáról*

	Az Országgyűlés 25/2018. (X. 31.) OGY határozata
	a Magyar Honvédség részletes bontású létszámáról**

	Az Országgyűlés 26/2018. (X. 31.) OGY határozata
	az orosz közösség Magyarországon honos népcsoporttá nyilvánítására irányuló kezdeményezésről*

	Az Országgyűlés 27/2018. (X. 31.) OGY határozata
	a székelyek Magyarországon honos népcsoporttá nyilvánítására irányuló kezdeményezésről**

	Az Országgyűlés 28/2018. (X. 31.) OGY határozata
	az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 5/2018. (V. 8.) OGY határozat módosításáról*

	Az Országgyűlés 29/2018. (X. 31.) OGY határozata
	Simonka György országgyűlési képviselő mentelmi ügyében**

	A Kormány 1549/2018. (X. 31.) Korm. határozata
	az egyes Sopron-Fertő kiemelt turisztikai fejlesztési térségbeli ingatlanokon megvalósítandó beruházásokról

	A Kormány 1550/2018. (X. 31.) Korm. határozata
	a Magyarország és a Kínai Népköztársaság között a Fudan Egyetem magyarországi felsőoktatási tevékenységének támogatásáról szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

	A Kormány 1551/2018. (X. 31.) Korm. határozata
	a Központi Maradványelszámolási Alapból történő átcsoportosításról
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