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22. §  A Gytv. 15/B. § (3) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az (1) bekezdés szerinti előzetes szakmai értékelés során azt kell vizsgálni, hogy az értesítésben megjelölt anyaggal vagy 
vegyületcsoporttal kapcsolatban a magyar hatóságok, szakértői intézmények előtt nem ismert-e olyan adat,]
„b) amely kizárja, hogy az anyag vagy vegyületcsoport hasonló mértékű fenyegetést jelenthet a közegészségügyre, 
mint a  kábítószerek vagy az  egészségügyért felelős miniszter ellenőrzött anyagokról szóló rendelete 
2. mellékletében a pszichotróp anyagok 1. és 2. jegyzékén szereplő anyagok.”

23. §  A Gytv. 15/C. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) Ha a  vizsgált új pszichoaktív anyagról a  magyarországi, európai uniós, vagy az  ENSZ szakosodott szervei által 
végzett kockázatértékelés eredményeképpen bebizonyosodik, hogy hasonló mértékű fenyegetést jelenthet 
a  közegészségügyre, mint a  kábítószerek vagy az  egészségügyért felelős miniszter ellenőrzött anyagokról szóló 
rendelete 2. mellékletében a pszichotróp anyagok 1. és 2. jegyzékén szereplő anyagok, azt a megfelelő pszichotróp 
anyag jegyzékre kell felvenni, és meg kell szüntetni az új pszichoaktív anyaggá minősítését.
(3) Ha a (2) bekezdés szerinti kockázatértékelés nem támasztja alá azt, hogy a vizsgált új pszichoaktív anyag hasonló 
kockázatot jelenthet, mint a  kábítószerek vagy az  egészségügyért felelős miniszter ellenőrzött anyagokról szóló 
rendelete 2.  mellékletében a  pszichotróp anyagok 1. és 2. jegyzékén szereplő anyagok, akkor törölni kell az  új 
pszichoaktív anyagok jegyzékéről, és az egészségügyért felelős miniszter ellenőrzött anyagokról szóló rendeletében 
meghatározott más jegyzékre kell helyezni.”

24. §  A Gytv. 32. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:
„(5a) Felhatalmazást kap az egészségügyért felelős miniszter, hogy
a) a New Yorkban, 1961. március 30-án kelt Egységes Kábítószer Egyezmény és a  pszichotróp anyagokról szóló, 
Bécsben 1971. év február hó 21. napján aláírt egyezmény, valamint ezen egyezmények módosításai,
b) a tiltott kábítószer-kereskedelem területén a bűncselekmények tényállási elemeire és a büntetésekre vonatkozó 
minimumszabályok megállapításáról szóló, 2004. október 25-i 2004/757/IB tanácsi kerethatározat
figyelembevételével az  ellenőrzött anyagok körét, valamint az  új pszichoaktív anyagok listájáról a  15/C.  § 
(3) bekezdése értelmében eltávolított anyagokat rendeletben szabályozza.”

25. §  A Gytv. 32.  § (4)  bekezdés b)  pontjában a „nemzetközi egyezmények értelmében kábítószernek vagy pszichotróp 
anyagnak” szövegrész helyébe az „a kábítószernek vagy pszichotróp anyagnak” szöveg lép.

26. §  Hatályát veszti a Gytv.
a) 28. §-a,
b) 32. § (5) bekezdés x) pontja,
c) 33. § k)–m) pontja,
d) 34. § e), f ), h), i) és l) pontja, valamint
e) 2. számú melléklete.

9. A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény módosítása

27. §  Hatályát veszti a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény
a) 51. § (2) bekezdés f ) pontja,
b) 51. § (12) bekezdése.
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16. §  A Bvsztv.
a) 5. § b) pontjában az „ellenőrzi és” szövegrész helyébe az „ellenőrzi, támogatja és” szöveg
b) 11. § (8) bekezdésében a „törvénynek” szövegrész helyébe a „törvénynek (a továbbiakban: Bv. tv.)” szöveg
lép.

5. A nemzetközi bűnügyi jogsegélyről szóló 1996. évi XXXVIII. törvény módosítása

17. §  A nemzetközi bűnügyi jogsegélyről szóló 1996. évi XXXVIII. törvény 36. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„36. § A kiadatási kérelem alapján külföldön történt fogvatartás teljes időtartamát a Btk.-nak az előzetes fogvatartás 
és a bűnügyi felügyelet beszámítására vonatkozó szabályai szerint, a külföldi fogvatartás jellegére figyelemmel kell 
beszámítani a bíróság által kiszabott büntetésbe vagy szabadságelvonással járó intézkedésbe.”

6. A jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 
módosítása

18. §  A jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény (a továbbiakban: 
Jszbt.) 11. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A  (3) és (3a)  bekezdés szerinti határozatokat haladéktalanul kézbesíteni kell a  vagyoni érdekeltnek, valamint 
a jogszabály alapján a bűnügyi hitelezői igény képviseletére jogosult egyéb érdekeltnek is.”

19. §  A Jszbt. 11.  § (3a)  bekezdésében a „vagyoni érdekelt” szövegrész helyébe a „vagyoni érdekelt vagy a  jogszabály 
alapján a  bűnügyi hitelezői igény képviseletére jogosult egyéb érdekelt” szöveg, valamint a  „kiegészítéséről” 
szövegrész helyébe a „megváltoztatásáról” szöveg lép.

7. A jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény módosítása

20. §  A jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény 66. §-a a következő (4b) bekezdéssel egészül ki:
„(4b) A (4) bekezdés szerinti feltételeket a jogi segítségnyújtó szolgálat az ügyvédi kamarai nyilvántartásból történő 
adatigénylés útján ellenőrzi.”

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

21. § (1) Az  emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a  gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról 
szóló 2005. évi XCV. törvény (a továbbiakban: Gytv.) 1. § 4–5/a. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(E törvény alkalmazásában:)
„4. kábítószer: az  egészségügyért felelős miniszter ellenőrzött anyagokról szóló rendelete 1.  mellékletében 
a kábítószerek 1. és 2. jegyzékén szereplő anyag;
4a. kábítószerként minősített gyógyszer: a kábítószernek minősített hatóanyagot tartalmazó gyógyszer;
5. pszichotróp anyag: az  egészségügyért felelős miniszter ellenőrzött anyagokról szóló rendelete 2.  mellékletében 
a pszichotróp anyagok 1–4. jegyzékén szereplő anyag;
5a. pszichotróp anyagként minősített gyógyszer: az  a  gyógyszer, amelynek hatóanyaga az  egészségügyért felelős 
miniszter ellenőrzött anyagokról szóló rendelete 2. mellékletében a pszichotróp anyagok 2–4. jegyzékén szerepel;”

 (2) A Gytv. 1. §-a a következő 5/b. ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában:)
„5/b. ellenőrzött anyag: a kábítószer, a pszichotróp anyag és az új pszichoaktív anyag;”

 (3) A Gytv. 1. § 37. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában:)
„37. új pszichoaktív anyag: olyan, a  forgalomban újonnan megjelent, gyógyászati felhasználással nem rendelkező 
anyag vagy vegyületcsoport, amely a  központi idegrendszer működésének befolyásolása révén alkalmas 
a  tudatállapot, a  viselkedés vagy az  érzékelés módosítására, megváltoztatására, és ezért hasonló mértékű 
fenyegetést jelenthet a közegészségügyre, mint a kábítószerek, vagy az egészségügyért felelős miniszter ellenőrzött 
anyagokról szóló rendelete 2. mellékletében a pszichotróp anyagok 1. és 2. jegyzékén szereplő anyagok, és amelyet 
erre tekintettel az egészségügyért felelős miniszter rendeletében ilyen anyaggá minősített;”
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22. §  A Gytv. 15/B. § (3) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az (1) bekezdés szerinti előzetes szakmai értékelés során azt kell vizsgálni, hogy az értesítésben megjelölt anyaggal vagy 
vegyületcsoporttal kapcsolatban a magyar hatóságok, szakértői intézmények előtt nem ismert-e olyan adat,]
„b) amely kizárja, hogy az anyag vagy vegyületcsoport hasonló mértékű fenyegetést jelenthet a közegészségügyre, 
mint a  kábítószerek vagy az  egészségügyért felelős miniszter ellenőrzött anyagokról szóló rendelete 
2. mellékletében a pszichotróp anyagok 1. és 2. jegyzékén szereplő anyagok.”

23. §  A Gytv. 15/C. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) Ha a  vizsgált új pszichoaktív anyagról a  magyarországi, európai uniós, vagy az  ENSZ szakosodott szervei által 
végzett kockázatértékelés eredményeképpen bebizonyosodik, hogy hasonló mértékű fenyegetést jelenthet 
a  közegészségügyre, mint a  kábítószerek vagy az  egészségügyért felelős miniszter ellenőrzött anyagokról szóló 
rendelete 2. mellékletében a pszichotróp anyagok 1. és 2. jegyzékén szereplő anyagok, azt a megfelelő pszichotróp 
anyag jegyzékre kell felvenni, és meg kell szüntetni az új pszichoaktív anyaggá minősítését.
(3) Ha a (2) bekezdés szerinti kockázatértékelés nem támasztja alá azt, hogy a vizsgált új pszichoaktív anyag hasonló 
kockázatot jelenthet, mint a  kábítószerek vagy az  egészségügyért felelős miniszter ellenőrzött anyagokról szóló 
rendelete 2.  mellékletében a  pszichotróp anyagok 1. és 2. jegyzékén szereplő anyagok, akkor törölni kell az  új 
pszichoaktív anyagok jegyzékéről, és az egészségügyért felelős miniszter ellenőrzött anyagokról szóló rendeletében 
meghatározott más jegyzékre kell helyezni.”

24. §  A Gytv. 32. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:
„(5a) Felhatalmazást kap az egészségügyért felelős miniszter, hogy
a) a New Yorkban, 1961. március 30-án kelt Egységes Kábítószer Egyezmény és a  pszichotróp anyagokról szóló, 
Bécsben 1971. év február hó 21. napján aláírt egyezmény, valamint ezen egyezmények módosításai,
b) a tiltott kábítószer-kereskedelem területén a bűncselekmények tényállási elemeire és a büntetésekre vonatkozó 
minimumszabályok megállapításáról szóló, 2004. október 25-i 2004/757/IB tanácsi kerethatározat
figyelembevételével az  ellenőrzött anyagok körét, valamint az  új pszichoaktív anyagok listájáról a  15/C.  § 
(3) bekezdése értelmében eltávolított anyagokat rendeletben szabályozza.”

25. §  A Gytv. 32.  § (4)  bekezdés b)  pontjában a „nemzetközi egyezmények értelmében kábítószernek vagy pszichotróp 
anyagnak” szövegrész helyébe az „a kábítószernek vagy pszichotróp anyagnak” szöveg lép.

26. §  Hatályát veszti a Gytv.
a) 28. §-a,
b) 32. § (5) bekezdés x) pontja,
c) 33. § k)–m) pontja,
d) 34. § e), f ), h), i) és l) pontja, valamint
e) 2. számú melléklete.

9. A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény módosítása

27. §  Hatályát veszti a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény
a) 51. § (2) bekezdés f ) pontja,
b) 51. § (12) bekezdése.
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44. § (1) A Btk. 459. § (1) bekezdés 18. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában:)
„18. kábítószer: az  egészségügyért felelős miniszter ellenőrzött anyagokról szóló rendelete 1.  mellékletében 
a kábítószerek 1. és 2., valamint 2. mellékletében a pszichotróp anyagok 1. és 2. jegyzékén szereplő anyag;”

 (2) A Btk. 459. § (1) bekezdés 33. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában:)
„33. új pszichoaktív anyag: az  egészségügyért felelős miniszter ellenőrzött anyagokról szóló rendelete 
3. mellékletében meghatározott anyag;”

45. §  A Btk. 461. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A  184–184/C.  § alkalmazásában az  új pszichoaktív anyag csekély mennyiségű, ha annak tiszta hatóanyag-
tartalma az  egészségügyért felelős miniszter ellenőrzött anyagokról szóló rendelete 3.  mellékletében szereplő 
jegyzék
a) 1. pontja szerinti vegyületcsoport esetében a 0,5 gramm,
b) 2. pontja szerinti vegyületcsoport esetében az 1,5 gramm,
c) 3. pontja szerinti vegyületcsoport esetében a 2 gramm,
d) 4. pontja szerinti vegyületcsoport esetében az 1 gramm,
e) 5. pontja szerinti vegyületcsoport esetében a 0,1 gramm,
f ) 6. pontja szerinti anyagok esetében a 2 gramm
mennyiséget nem haladja meg.”

46. §  A Btk.
a) 87. § d) pontjában a „területére visszatér” szövegrész helyébe a „területére jogellenesen visszatér” szöveg,
b) 185.  § (6)  bekezdésében az  „egyezmény I.  mellékletének kihirdetéséről szóló” szövegrész helyébe 

az „egyezményt vagy annak módosítását kihirdető” szöveg,
c) 185/A.  § (2)  bekezdésében az „1979.  évi 25.  törvényerejű rendelettel kihirdetett, a  pszichotróp anyagokról 

szóló, Bécsben, az 1971. évi február hó 21. napján aláírt egyezmény mellékletének III. vagy IV. Jegyzékében 
meghatározott” szövegrész helyébe az  „egészségügyért felelős miniszter ellenőrzött anyagokról szóló 
rendelete 2. mellékletében a pszichotróp anyagok 3. vagy 4. jegyzékén szereplő” szöveg,

d) 392.  § (1)  bekezdés c)  pontjában és 394.  § (1)  bekezdésében a  „készpénzhelyesítő” szövegrész helyébe 
a „készpénz-helyettesítő” szöveg,

e) 459. § (1) bekezdés 29. pontjában a „tekintetni” szövegrész helyébe a „tekinteni” szöveg
lép.

47. §  Hatályát veszti a Btk. 187. § (1) bekezdés b) pontja.

13. Az Európai Unió tagállamaival folytatott bűnügyi együttműködésről szóló 2012. évi CLXXX. törvény 
módosítása

48. §  Az Európai Unió tagállamaival folytatott bűnügyi együttműködésről szóló 2012. évi CLXXX. törvény (a továbbiakban: 
EUtv.) X. Fejezete a következő 146/E. §-sal egészül ki:
„146/E.  § (1) Az  e  fejezetben foglalt rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni egy harmadik állam által 
Magyarországnak vagy egy másik tagállamnak kiadott személy Magyarország vagy egy másik tagállam területén 
történő átmenő átszállítására irányuló kérelem vonatkozásában.
(2) A 146/A. § (3) bekezdésében meghatározott adatokról történő tájékoztatás az  (1) bekezdésben meghatározott 
esetben a kiadatási kérelem megküldésével is teljesíthető.”

2458 EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 22. szám 

I. RÉSZ 
Személyi rész

II. RÉSZ 
Törvények, országgyűlési határozatok,  

köztársasági elnöki határozatok, kormányrendeletek  
és -határozatok, az Alkotmánybíróság határozatai

2022. évi LX. törvény
egyes büntetőjogi tárgyú és ehhez kapcsolódóan egyéb törvények módosításáról*
(kivonatos közlés)

* A törvényt az Országgyűlés a 2022. december 7-i ülésnapján fogadta el.
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22. §  A Gytv. 15/B. § (3) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az (1) bekezdés szerinti előzetes szakmai értékelés során azt kell vizsgálni, hogy az értesítésben megjelölt anyaggal vagy 
vegyületcsoporttal kapcsolatban a magyar hatóságok, szakértői intézmények előtt nem ismert-e olyan adat,]
„b) amely kizárja, hogy az anyag vagy vegyületcsoport hasonló mértékű fenyegetést jelenthet a közegészségügyre, 
mint a  kábítószerek vagy az  egészségügyért felelős miniszter ellenőrzött anyagokról szóló rendelete 
2. mellékletében a pszichotróp anyagok 1. és 2. jegyzékén szereplő anyagok.”

23. §  A Gytv. 15/C. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) Ha a  vizsgált új pszichoaktív anyagról a  magyarországi, európai uniós, vagy az  ENSZ szakosodott szervei által 
végzett kockázatértékelés eredményeképpen bebizonyosodik, hogy hasonló mértékű fenyegetést jelenthet 
a  közegészségügyre, mint a  kábítószerek vagy az  egészségügyért felelős miniszter ellenőrzött anyagokról szóló 
rendelete 2. mellékletében a pszichotróp anyagok 1. és 2. jegyzékén szereplő anyagok, azt a megfelelő pszichotróp 
anyag jegyzékre kell felvenni, és meg kell szüntetni az új pszichoaktív anyaggá minősítését.
(3) Ha a (2) bekezdés szerinti kockázatértékelés nem támasztja alá azt, hogy a vizsgált új pszichoaktív anyag hasonló 
kockázatot jelenthet, mint a  kábítószerek vagy az  egészségügyért felelős miniszter ellenőrzött anyagokról szóló 
rendelete 2.  mellékletében a  pszichotróp anyagok 1. és 2. jegyzékén szereplő anyagok, akkor törölni kell az  új 
pszichoaktív anyagok jegyzékéről, és az egészségügyért felelős miniszter ellenőrzött anyagokról szóló rendeletében 
meghatározott más jegyzékre kell helyezni.”

24. §  A Gytv. 32. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:
„(5a) Felhatalmazást kap az egészségügyért felelős miniszter, hogy
a) a New Yorkban, 1961. március 30-án kelt Egységes Kábítószer Egyezmény és a  pszichotróp anyagokról szóló, 
Bécsben 1971. év február hó 21. napján aláírt egyezmény, valamint ezen egyezmények módosításai,
b) a tiltott kábítószer-kereskedelem területén a bűncselekmények tényállási elemeire és a büntetésekre vonatkozó 
minimumszabályok megállapításáról szóló, 2004. október 25-i 2004/757/IB tanácsi kerethatározat
figyelembevételével az  ellenőrzött anyagok körét, valamint az  új pszichoaktív anyagok listájáról a  15/C.  § 
(3) bekezdése értelmében eltávolított anyagokat rendeletben szabályozza.”

25. §  A Gytv. 32.  § (4)  bekezdés b)  pontjában a „nemzetközi egyezmények értelmében kábítószernek vagy pszichotróp 
anyagnak” szövegrész helyébe az „a kábítószernek vagy pszichotróp anyagnak” szöveg lép.

26. §  Hatályát veszti a Gytv.
a) 28. §-a,
b) 32. § (5) bekezdés x) pontja,
c) 33. § k)–m) pontja,
d) 34. § e), f ), h), i) és l) pontja, valamint
e) 2. számú melléklete.

9. A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény módosítása

27. §  Hatályát veszti a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény
a) 51. § (2) bekezdés f ) pontja,
b) 51. § (12) bekezdése.
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16. §  A Bvsztv.
a) 5. § b) pontjában az „ellenőrzi és” szövegrész helyébe az „ellenőrzi, támogatja és” szöveg
b) 11. § (8) bekezdésében a „törvénynek” szövegrész helyébe a „törvénynek (a továbbiakban: Bv. tv.)” szöveg
lép.

5. A nemzetközi bűnügyi jogsegélyről szóló 1996. évi XXXVIII. törvény módosítása

17. §  A nemzetközi bűnügyi jogsegélyről szóló 1996. évi XXXVIII. törvény 36. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„36. § A kiadatási kérelem alapján külföldön történt fogvatartás teljes időtartamát a Btk.-nak az előzetes fogvatartás 
és a bűnügyi felügyelet beszámítására vonatkozó szabályai szerint, a külföldi fogvatartás jellegére figyelemmel kell 
beszámítani a bíróság által kiszabott büntetésbe vagy szabadságelvonással járó intézkedésbe.”

6. A jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 
módosítása

18. §  A jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény (a továbbiakban: 
Jszbt.) 11. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A  (3) és (3a)  bekezdés szerinti határozatokat haladéktalanul kézbesíteni kell a  vagyoni érdekeltnek, valamint 
a jogszabály alapján a bűnügyi hitelezői igény képviseletére jogosult egyéb érdekeltnek is.”

19. §  A Jszbt. 11.  § (3a)  bekezdésében a „vagyoni érdekelt” szövegrész helyébe a „vagyoni érdekelt vagy a  jogszabály 
alapján a  bűnügyi hitelezői igény képviseletére jogosult egyéb érdekelt” szöveg, valamint a  „kiegészítéséről” 
szövegrész helyébe a „megváltoztatásáról” szöveg lép.

7. A jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény módosítása

20. §  A jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény 66. §-a a következő (4b) bekezdéssel egészül ki:
„(4b) A (4) bekezdés szerinti feltételeket a jogi segítségnyújtó szolgálat az ügyvédi kamarai nyilvántartásból történő 
adatigénylés útján ellenőrzi.”

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

21. § (1) Az  emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a  gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról 
szóló 2005. évi XCV. törvény (a továbbiakban: Gytv.) 1. § 4–5/a. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(E törvény alkalmazásában:)
„4. kábítószer: az  egészségügyért felelős miniszter ellenőrzött anyagokról szóló rendelete 1.  mellékletében 
a kábítószerek 1. és 2. jegyzékén szereplő anyag;
4a. kábítószerként minősített gyógyszer: a kábítószernek minősített hatóanyagot tartalmazó gyógyszer;
5. pszichotróp anyag: az  egészségügyért felelős miniszter ellenőrzött anyagokról szóló rendelete 2.  mellékletében 
a pszichotróp anyagok 1–4. jegyzékén szereplő anyag;
5a. pszichotróp anyagként minősített gyógyszer: az  a  gyógyszer, amelynek hatóanyaga az  egészségügyért felelős 
miniszter ellenőrzött anyagokról szóló rendelete 2. mellékletében a pszichotróp anyagok 2–4. jegyzékén szerepel;”

 (2) A Gytv. 1. §-a a következő 5/b. ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában:)
„5/b. ellenőrzött anyag: a kábítószer, a pszichotróp anyag és az új pszichoaktív anyag;”

 (3) A Gytv. 1. § 37. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában:)
„37. új pszichoaktív anyag: olyan, a  forgalomban újonnan megjelent, gyógyászati felhasználással nem rendelkező 
anyag vagy vegyületcsoport, amely a  központi idegrendszer működésének befolyásolása révén alkalmas 
a  tudatállapot, a  viselkedés vagy az  érzékelés módosítására, megváltoztatására, és ezért hasonló mértékű 
fenyegetést jelenthet a közegészségügyre, mint a kábítószerek, vagy az egészségügyért felelős miniszter ellenőrzött 
anyagokról szóló rendelete 2. mellékletében a pszichotróp anyagok 1. és 2. jegyzékén szereplő anyagok, és amelyet 
erre tekintettel az egészségügyért felelős miniszter rendeletében ilyen anyaggá minősített;”
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22. §  A Gytv. 15/B. § (3) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az (1) bekezdés szerinti előzetes szakmai értékelés során azt kell vizsgálni, hogy az értesítésben megjelölt anyaggal vagy 
vegyületcsoporttal kapcsolatban a magyar hatóságok, szakértői intézmények előtt nem ismert-e olyan adat,]
„b) amely kizárja, hogy az anyag vagy vegyületcsoport hasonló mértékű fenyegetést jelenthet a közegészségügyre, 
mint a  kábítószerek vagy az  egészségügyért felelős miniszter ellenőrzött anyagokról szóló rendelete 
2. mellékletében a pszichotróp anyagok 1. és 2. jegyzékén szereplő anyagok.”

23. §  A Gytv. 15/C. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) Ha a  vizsgált új pszichoaktív anyagról a  magyarországi, európai uniós, vagy az  ENSZ szakosodott szervei által 
végzett kockázatértékelés eredményeképpen bebizonyosodik, hogy hasonló mértékű fenyegetést jelenthet 
a  közegészségügyre, mint a  kábítószerek vagy az  egészségügyért felelős miniszter ellenőrzött anyagokról szóló 
rendelete 2. mellékletében a pszichotróp anyagok 1. és 2. jegyzékén szereplő anyagok, azt a megfelelő pszichotróp 
anyag jegyzékre kell felvenni, és meg kell szüntetni az új pszichoaktív anyaggá minősítését.
(3) Ha a (2) bekezdés szerinti kockázatértékelés nem támasztja alá azt, hogy a vizsgált új pszichoaktív anyag hasonló 
kockázatot jelenthet, mint a  kábítószerek vagy az  egészségügyért felelős miniszter ellenőrzött anyagokról szóló 
rendelete 2.  mellékletében a  pszichotróp anyagok 1. és 2. jegyzékén szereplő anyagok, akkor törölni kell az  új 
pszichoaktív anyagok jegyzékéről, és az egészségügyért felelős miniszter ellenőrzött anyagokról szóló rendeletében 
meghatározott más jegyzékre kell helyezni.”

24. §  A Gytv. 32. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:
„(5a) Felhatalmazást kap az egészségügyért felelős miniszter, hogy
a) a New Yorkban, 1961. március 30-án kelt Egységes Kábítószer Egyezmény és a  pszichotróp anyagokról szóló, 
Bécsben 1971. év február hó 21. napján aláírt egyezmény, valamint ezen egyezmények módosításai,
b) a tiltott kábítószer-kereskedelem területén a bűncselekmények tényállási elemeire és a büntetésekre vonatkozó 
minimumszabályok megállapításáról szóló, 2004. október 25-i 2004/757/IB tanácsi kerethatározat
figyelembevételével az  ellenőrzött anyagok körét, valamint az  új pszichoaktív anyagok listájáról a  15/C.  § 
(3) bekezdése értelmében eltávolított anyagokat rendeletben szabályozza.”

25. §  A Gytv. 32.  § (4)  bekezdés b)  pontjában a „nemzetközi egyezmények értelmében kábítószernek vagy pszichotróp 
anyagnak” szövegrész helyébe az „a kábítószernek vagy pszichotróp anyagnak” szöveg lép.

26. §  Hatályát veszti a Gytv.
a) 28. §-a,
b) 32. § (5) bekezdés x) pontja,
c) 33. § k)–m) pontja,
d) 34. § e), f ), h), i) és l) pontja, valamint
e) 2. számú melléklete.

9. A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény módosítása

27. §  Hatályát veszti a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény
a) 51. § (2) bekezdés f ) pontja,
b) 51. § (12) bekezdése.
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44. § (1) A Btk. 459. § (1) bekezdés 18. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában:)
„18. kábítószer: az  egészségügyért felelős miniszter ellenőrzött anyagokról szóló rendelete 1.  mellékletében 
a kábítószerek 1. és 2., valamint 2. mellékletében a pszichotróp anyagok 1. és 2. jegyzékén szereplő anyag;”

 (2) A Btk. 459. § (1) bekezdés 33. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában:)
„33. új pszichoaktív anyag: az  egészségügyért felelős miniszter ellenőrzött anyagokról szóló rendelete 
3. mellékletében meghatározott anyag;”

45. §  A Btk. 461. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A  184–184/C.  § alkalmazásában az  új pszichoaktív anyag csekély mennyiségű, ha annak tiszta hatóanyag-
tartalma az  egészségügyért felelős miniszter ellenőrzött anyagokról szóló rendelete 3.  mellékletében szereplő 
jegyzék
a) 1. pontja szerinti vegyületcsoport esetében a 0,5 gramm,
b) 2. pontja szerinti vegyületcsoport esetében az 1,5 gramm,
c) 3. pontja szerinti vegyületcsoport esetében a 2 gramm,
d) 4. pontja szerinti vegyületcsoport esetében az 1 gramm,
e) 5. pontja szerinti vegyületcsoport esetében a 0,1 gramm,
f ) 6. pontja szerinti anyagok esetében a 2 gramm
mennyiséget nem haladja meg.”

46. §  A Btk.
a) 87. § d) pontjában a „területére visszatér” szövegrész helyébe a „területére jogellenesen visszatér” szöveg,
b) 185.  § (6)  bekezdésében az  „egyezmény I.  mellékletének kihirdetéséről szóló” szövegrész helyébe 

az „egyezményt vagy annak módosítását kihirdető” szöveg,
c) 185/A.  § (2)  bekezdésében az „1979.  évi 25.  törvényerejű rendelettel kihirdetett, a  pszichotróp anyagokról 

szóló, Bécsben, az 1971. évi február hó 21. napján aláírt egyezmény mellékletének III. vagy IV. Jegyzékében 
meghatározott” szövegrész helyébe az  „egészségügyért felelős miniszter ellenőrzött anyagokról szóló 
rendelete 2. mellékletében a pszichotróp anyagok 3. vagy 4. jegyzékén szereplő” szöveg,

d) 392.  § (1)  bekezdés c)  pontjában és 394.  § (1)  bekezdésében a  „készpénzhelyesítő” szövegrész helyébe 
a „készpénz-helyettesítő” szöveg,

e) 459. § (1) bekezdés 29. pontjában a „tekintetni” szövegrész helyébe a „tekinteni” szöveg
lép.

47. §  Hatályát veszti a Btk. 187. § (1) bekezdés b) pontja.

13. Az Európai Unió tagállamaival folytatott bűnügyi együttműködésről szóló 2012. évi CLXXX. törvény 
módosítása

48. §  Az Európai Unió tagállamaival folytatott bűnügyi együttműködésről szóló 2012. évi CLXXX. törvény (a továbbiakban: 
EUtv.) X. Fejezete a következő 146/E. §-sal egészül ki:
„146/E.  § (1) Az  e  fejezetben foglalt rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni egy harmadik állam által 
Magyarországnak vagy egy másik tagállamnak kiadott személy Magyarország vagy egy másik tagállam területén 
történő átmenő átszállítására irányuló kérelem vonatkozásában.
(2) A 146/A. § (3) bekezdésében meghatározott adatokról történő tájékoztatás az  (1) bekezdésben meghatározott 
esetben a kiadatási kérelem megküldésével is teljesíthető.”

22. szám EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 2459

12. A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény módosítása
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44. § (1) A Btk. 459. § (1) bekezdés 18. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában:)
„18. kábítószer: az  egészségügyért felelős miniszter ellenőrzött anyagokról szóló rendelete 1.  mellékletében 
a kábítószerek 1. és 2., valamint 2. mellékletében a pszichotróp anyagok 1. és 2. jegyzékén szereplő anyag;”

 (2) A Btk. 459. § (1) bekezdés 33. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában:)
„33. új pszichoaktív anyag: az  egészségügyért felelős miniszter ellenőrzött anyagokról szóló rendelete 
3. mellékletében meghatározott anyag;”

45. §  A Btk. 461. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A  184–184/C.  § alkalmazásában az  új pszichoaktív anyag csekély mennyiségű, ha annak tiszta hatóanyag-
tartalma az  egészségügyért felelős miniszter ellenőrzött anyagokról szóló rendelete 3.  mellékletében szereplő 
jegyzék
a) 1. pontja szerinti vegyületcsoport esetében a 0,5 gramm,
b) 2. pontja szerinti vegyületcsoport esetében az 1,5 gramm,
c) 3. pontja szerinti vegyületcsoport esetében a 2 gramm,
d) 4. pontja szerinti vegyületcsoport esetében az 1 gramm,
e) 5. pontja szerinti vegyületcsoport esetében a 0,1 gramm,
f ) 6. pontja szerinti anyagok esetében a 2 gramm
mennyiséget nem haladja meg.”

46. §  A Btk.
a) 87. § d) pontjában a „területére visszatér” szövegrész helyébe a „területére jogellenesen visszatér” szöveg,
b) 185.  § (6)  bekezdésében az  „egyezmény I.  mellékletének kihirdetéséről szóló” szövegrész helyébe 

az „egyezményt vagy annak módosítását kihirdető” szöveg,
c) 185/A.  § (2)  bekezdésében az „1979.  évi 25.  törvényerejű rendelettel kihirdetett, a  pszichotróp anyagokról 

szóló, Bécsben, az 1971. évi február hó 21. napján aláírt egyezmény mellékletének III. vagy IV. Jegyzékében 
meghatározott” szövegrész helyébe az  „egészségügyért felelős miniszter ellenőrzött anyagokról szóló 
rendelete 2. mellékletében a pszichotróp anyagok 3. vagy 4. jegyzékén szereplő” szöveg,

d) 392.  § (1)  bekezdés c)  pontjában és 394.  § (1)  bekezdésében a  „készpénzhelyesítő” szövegrész helyébe 
a „készpénz-helyettesítő” szöveg,

e) 459. § (1) bekezdés 29. pontjában a „tekintetni” szövegrész helyébe a „tekinteni” szöveg
lép.

47. §  Hatályát veszti a Btk. 187. § (1) bekezdés b) pontja.

13. Az Európai Unió tagállamaival folytatott bűnügyi együttműködésről szóló 2012. évi CLXXX. törvény 
módosítása

48. §  Az Európai Unió tagállamaival folytatott bűnügyi együttműködésről szóló 2012. évi CLXXX. törvény (a továbbiakban: 
EUtv.) X. Fejezete a következő 146/E. §-sal egészül ki:
„146/E.  § (1) Az  e  fejezetben foglalt rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni egy harmadik állam által 
Magyarországnak vagy egy másik tagállamnak kiadott személy Magyarország vagy egy másik tagállam területén 
történő átmenő átszállítására irányuló kérelem vonatkozásában.
(2) A 146/A. § (3) bekezdésében meghatározott adatokról történő tájékoztatás az  (1) bekezdésben meghatározott 
esetben a kiadatási kérelem megküldésével is teljesíthető.”
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44. § (1) A Btk. 459. § (1) bekezdés 18. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában:)
„18. kábítószer: az  egészségügyért felelős miniszter ellenőrzött anyagokról szóló rendelete 1.  mellékletében 
a kábítószerek 1. és 2., valamint 2. mellékletében a pszichotróp anyagok 1. és 2. jegyzékén szereplő anyag;”

 (2) A Btk. 459. § (1) bekezdés 33. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában:)
„33. új pszichoaktív anyag: az  egészségügyért felelős miniszter ellenőrzött anyagokról szóló rendelete 
3. mellékletében meghatározott anyag;”

45. §  A Btk. 461. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A  184–184/C.  § alkalmazásában az  új pszichoaktív anyag csekély mennyiségű, ha annak tiszta hatóanyag-
tartalma az  egészségügyért felelős miniszter ellenőrzött anyagokról szóló rendelete 3.  mellékletében szereplő 
jegyzék
a) 1. pontja szerinti vegyületcsoport esetében a 0,5 gramm,
b) 2. pontja szerinti vegyületcsoport esetében az 1,5 gramm,
c) 3. pontja szerinti vegyületcsoport esetében a 2 gramm,
d) 4. pontja szerinti vegyületcsoport esetében az 1 gramm,
e) 5. pontja szerinti vegyületcsoport esetében a 0,1 gramm,
f ) 6. pontja szerinti anyagok esetében a 2 gramm
mennyiséget nem haladja meg.”

46. §  A Btk.
a) 87. § d) pontjában a „területére visszatér” szövegrész helyébe a „területére jogellenesen visszatér” szöveg,
b) 185.  § (6)  bekezdésében az  „egyezmény I.  mellékletének kihirdetéséről szóló” szövegrész helyébe 

az „egyezményt vagy annak módosítását kihirdető” szöveg,
c) 185/A.  § (2)  bekezdésében az „1979.  évi 25.  törvényerejű rendelettel kihirdetett, a  pszichotróp anyagokról 

szóló, Bécsben, az 1971. évi február hó 21. napján aláírt egyezmény mellékletének III. vagy IV. Jegyzékében 
meghatározott” szövegrész helyébe az  „egészségügyért felelős miniszter ellenőrzött anyagokról szóló 
rendelete 2. mellékletében a pszichotróp anyagok 3. vagy 4. jegyzékén szereplő” szöveg,

d) 392.  § (1)  bekezdés c)  pontjában és 394.  § (1)  bekezdésében a  „készpénzhelyesítő” szövegrész helyébe 
a „készpénz-helyettesítő” szöveg,

e) 459. § (1) bekezdés 29. pontjában a „tekintetni” szövegrész helyébe a „tekinteni” szöveg
lép.

47. §  Hatályát veszti a Btk. 187. § (1) bekezdés b) pontja.

13. Az Európai Unió tagállamaival folytatott bűnügyi együttműködésről szóló 2012. évi CLXXX. törvény 
módosítása

48. §  Az Európai Unió tagállamaival folytatott bűnügyi együttműködésről szóló 2012. évi CLXXX. törvény (a továbbiakban: 
EUtv.) X. Fejezete a következő 146/E. §-sal egészül ki:
„146/E.  § (1) Az  e  fejezetben foglalt rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni egy harmadik állam által 
Magyarországnak vagy egy másik tagállamnak kiadott személy Magyarország vagy egy másik tagállam területén 
történő átmenő átszállítására irányuló kérelem vonatkozásában.
(2) A 146/A. § (3) bekezdésében meghatározott adatokról történő tájékoztatás az  (1) bekezdésben meghatározott 
esetben a kiadatási kérelem megküldésével is teljesíthető.”

M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2022. évi 209. szám 9045

44. § (1) A Btk. 459. § (1) bekezdés 18. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában:)
„18. kábítószer: az  egészségügyért felelős miniszter ellenőrzött anyagokról szóló rendelete 1.  mellékletében 
a kábítószerek 1. és 2., valamint 2. mellékletében a pszichotróp anyagok 1. és 2. jegyzékén szereplő anyag;”

 (2) A Btk. 459. § (1) bekezdés 33. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában:)
„33. új pszichoaktív anyag: az  egészségügyért felelős miniszter ellenőrzött anyagokról szóló rendelete 
3. mellékletében meghatározott anyag;”

45. §  A Btk. 461. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A  184–184/C.  § alkalmazásában az  új pszichoaktív anyag csekély mennyiségű, ha annak tiszta hatóanyag-
tartalma az  egészségügyért felelős miniszter ellenőrzött anyagokról szóló rendelete 3.  mellékletében szereplő 
jegyzék
a) 1. pontja szerinti vegyületcsoport esetében a 0,5 gramm,
b) 2. pontja szerinti vegyületcsoport esetében az 1,5 gramm,
c) 3. pontja szerinti vegyületcsoport esetében a 2 gramm,
d) 4. pontja szerinti vegyületcsoport esetében az 1 gramm,
e) 5. pontja szerinti vegyületcsoport esetében a 0,1 gramm,
f ) 6. pontja szerinti anyagok esetében a 2 gramm
mennyiséget nem haladja meg.”

46. §  A Btk.
a) 87. § d) pontjában a „területére visszatér” szövegrész helyébe a „területére jogellenesen visszatér” szöveg,
b) 185.  § (6)  bekezdésében az  „egyezmény I.  mellékletének kihirdetéséről szóló” szövegrész helyébe 

az „egyezményt vagy annak módosítását kihirdető” szöveg,
c) 185/A.  § (2)  bekezdésében az „1979.  évi 25.  törvényerejű rendelettel kihirdetett, a  pszichotróp anyagokról 

szóló, Bécsben, az 1971. évi február hó 21. napján aláírt egyezmény mellékletének III. vagy IV. Jegyzékében 
meghatározott” szövegrész helyébe az  „egészségügyért felelős miniszter ellenőrzött anyagokról szóló 
rendelete 2. mellékletében a pszichotróp anyagok 3. vagy 4. jegyzékén szereplő” szöveg,

d) 392.  § (1)  bekezdés c)  pontjában és 394.  § (1)  bekezdésében a  „készpénzhelyesítő” szövegrész helyébe 
a „készpénz-helyettesítő” szöveg,

e) 459. § (1) bekezdés 29. pontjában a „tekintetni” szövegrész helyébe a „tekinteni” szöveg
lép.

47. §  Hatályát veszti a Btk. 187. § (1) bekezdés b) pontja.

13. Az Európai Unió tagállamaival folytatott bűnügyi együttműködésről szóló 2012. évi CLXXX. törvény 
módosítása

48. §  Az Európai Unió tagállamaival folytatott bűnügyi együttműködésről szóló 2012. évi CLXXX. törvény (a továbbiakban: 
EUtv.) X. Fejezete a következő 146/E. §-sal egészül ki:
„146/E.  § (1) Az  e  fejezetben foglalt rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni egy harmadik állam által 
Magyarországnak vagy egy másik tagállamnak kiadott személy Magyarország vagy egy másik tagállam területén 
történő átmenő átszállítására irányuló kérelem vonatkozásában.
(2) A 146/A. § (3) bekezdésében meghatározott adatokról történő tájékoztatás az  (1) bekezdésben meghatározott 
esetben a kiadatási kérelem megküldésével is teljesíthető.”
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g) 782.  § (2)  bekezdésében a „magánvádló vádejtése” szövegrész helyébe a „771.  § (1)  bekezdése, a  776.  § 
(2) bekezdése vagy a 779. § (2) bekezdése” szöveg,

h) 783.  § (1)  bekezdésében a  „vádejtést kivéve” szövegrész helyébe a  „771.  § (1)  bekezdésében, a  776.  § 
(2) bekezdésében és a 779. § (2) bekezdésében foglaltak kivételével” szöveg,

i) 813. § (2) bekezdésében a „pótmagánvádló vádejtése” szövegrész helyébe a „801. § (5) bekezdése, a 806. § 
(2) bekezdése vagy a 810. § (1a) bekezdése” szöveg,

j) 814.  § (1)  bekezdésében a  „vádejtést kivéve” szövegrész helyébe a  „801.  § (5)  bekezdésében, a  806.  § 
(2) bekezdésében és a 810. § (1a) bekezdésében foglaltak kivételével” szöveg

lép.

104. §  Hatályát veszti a Be.
a) 53. § (5) bekezdése,
b) 54. § (3) bekezdése,
c) 778. § (8) bekezdése,
d) 779. § (1b)–(1d) bekezdése,
e) 810. § (1b) bekezdése.

18. Az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. törvény 
módosítása

105. §  Az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017.  évi CLIII.  törvény 125/A.  § 
(10)  bekezdésében a  „felszámolási, csőd-, végelszámolási, kényszertörlési” szövegrész helyébe a  „felszámolási” 
szöveg, a  „felszámolót, végelszámolót” szövegrész helyébe a  „felszámolót” szöveg, valamint a  „felszámolást, 
csődeljárást, végelszámolást, kényszertörlést” szövegrész helyébe a „felszámolást” szöveg lép.

19. Záró rendelkezések

106. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2023. január 1-jén lép hatályba.
 (2) Az 1. alcím az e törvény kihirdetését követő 16. napon lép hatályba.

107. §  A 9. § az Alaptörvény 46. cikk (6) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

108. §  E törvény 43. §-a az információs rendszerek elleni támadásokról és a 2005/222/IB tanácsi kerethatározat felváltásáról 
szóló 2013. augusztus 12-i 2013/40/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

 Novák Katalin s. k., Dr. Latorcai János s. k.,
 köztársasági elnök az Országgyűlés alelnöke

2460 EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 22. szám 
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44. § (1) A Btk. 459. § (1) bekezdés 18. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában:)
„18. kábítószer: az  egészségügyért felelős miniszter ellenőrzött anyagokról szóló rendelete 1.  mellékletében 
a kábítószerek 1. és 2., valamint 2. mellékletében a pszichotróp anyagok 1. és 2. jegyzékén szereplő anyag;”

 (2) A Btk. 459. § (1) bekezdés 33. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában:)
„33. új pszichoaktív anyag: az  egészségügyért felelős miniszter ellenőrzött anyagokról szóló rendelete 
3. mellékletében meghatározott anyag;”

45. §  A Btk. 461. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A  184–184/C.  § alkalmazásában az  új pszichoaktív anyag csekély mennyiségű, ha annak tiszta hatóanyag-
tartalma az  egészségügyért felelős miniszter ellenőrzött anyagokról szóló rendelete 3.  mellékletében szereplő 
jegyzék
a) 1. pontja szerinti vegyületcsoport esetében a 0,5 gramm,
b) 2. pontja szerinti vegyületcsoport esetében az 1,5 gramm,
c) 3. pontja szerinti vegyületcsoport esetében a 2 gramm,
d) 4. pontja szerinti vegyületcsoport esetében az 1 gramm,
e) 5. pontja szerinti vegyületcsoport esetében a 0,1 gramm,
f ) 6. pontja szerinti anyagok esetében a 2 gramm
mennyiséget nem haladja meg.”

46. §  A Btk.
a) 87. § d) pontjában a „területére visszatér” szövegrész helyébe a „területére jogellenesen visszatér” szöveg,
b) 185.  § (6)  bekezdésében az  „egyezmény I.  mellékletének kihirdetéséről szóló” szövegrész helyébe 

az „egyezményt vagy annak módosítását kihirdető” szöveg,
c) 185/A.  § (2)  bekezdésében az „1979.  évi 25.  törvényerejű rendelettel kihirdetett, a  pszichotróp anyagokról 

szóló, Bécsben, az 1971. évi február hó 21. napján aláírt egyezmény mellékletének III. vagy IV. Jegyzékében 
meghatározott” szövegrész helyébe az  „egészségügyért felelős miniszter ellenőrzött anyagokról szóló 
rendelete 2. mellékletében a pszichotróp anyagok 3. vagy 4. jegyzékén szereplő” szöveg,

d) 392.  § (1)  bekezdés c)  pontjában és 394.  § (1)  bekezdésében a  „készpénzhelyesítő” szövegrész helyébe 
a „készpénz-helyettesítő” szöveg,

e) 459. § (1) bekezdés 29. pontjában a „tekintetni” szövegrész helyébe a „tekinteni” szöveg
lép.

47. §  Hatályát veszti a Btk. 187. § (1) bekezdés b) pontja.

13. Az Európai Unió tagállamaival folytatott bűnügyi együttműködésről szóló 2012. évi CLXXX. törvény 
módosítása

48. §  Az Európai Unió tagállamaival folytatott bűnügyi együttműködésről szóló 2012. évi CLXXX. törvény (a továbbiakban: 
EUtv.) X. Fejezete a következő 146/E. §-sal egészül ki:
„146/E.  § (1) Az  e  fejezetben foglalt rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni egy harmadik állam által 
Magyarországnak vagy egy másik tagállamnak kiadott személy Magyarország vagy egy másik tagállam területén 
történő átmenő átszállítására irányuló kérelem vonatkozásában.
(2) A 146/A. § (3) bekezdésében meghatározott adatokról történő tájékoztatás az  (1) bekezdésben meghatározott 
esetben a kiadatási kérelem megküldésével is teljesíthető.”
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g) 782.  § (2)  bekezdésében a „magánvádló vádejtése” szövegrész helyébe a „771.  § (1)  bekezdése, a  776.  § 
(2) bekezdése vagy a 779. § (2) bekezdése” szöveg,

h) 783.  § (1)  bekezdésében a  „vádejtést kivéve” szövegrész helyébe a  „771.  § (1)  bekezdésében, a  776.  § 
(2) bekezdésében és a 779. § (2) bekezdésében foglaltak kivételével” szöveg,

i) 813. § (2) bekezdésében a „pótmagánvádló vádejtése” szövegrész helyébe a „801. § (5) bekezdése, a 806. § 
(2) bekezdése vagy a 810. § (1a) bekezdése” szöveg,

j) 814.  § (1)  bekezdésében a  „vádejtést kivéve” szövegrész helyébe a  „801.  § (5)  bekezdésében, a  806.  § 
(2) bekezdésében és a 810. § (1a) bekezdésében foglaltak kivételével” szöveg

lép.

104. §  Hatályát veszti a Be.
a) 53. § (5) bekezdése,
b) 54. § (3) bekezdése,
c) 778. § (8) bekezdése,
d) 779. § (1b)–(1d) bekezdése,
e) 810. § (1b) bekezdése.

18. Az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. törvény 
módosítása

105. §  Az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017.  évi CLIII.  törvény 125/A.  § 
(10)  bekezdésében a  „felszámolási, csőd-, végelszámolási, kényszertörlési” szövegrész helyébe a  „felszámolási” 
szöveg, a  „felszámolót, végelszámolót” szövegrész helyébe a  „felszámolót” szöveg, valamint a  „felszámolást, 
csődeljárást, végelszámolást, kényszertörlést” szövegrész helyébe a „felszámolást” szöveg lép.

19. Záró rendelkezések

106. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2023. január 1-jén lép hatályba.
 (2) Az 1. alcím az e törvény kihirdetését követő 16. napon lép hatályba.

107. §  A 9. § az Alaptörvény 46. cikk (6) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

108. §  E törvény 43. §-a az információs rendszerek elleni támadásokról és a 2005/222/IB tanácsi kerethatározat felváltásáról 
szóló 2013. augusztus 12-i 2013/40/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

 Novák Katalin s. k., Dr. Latorcai János s. k.,
 köztársasági elnök az Országgyűlés alelnöke
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A Kormány 513/2022. (XII. 13.) Korm. rendelete
az egészségügyi fekvőbeteg-szakellátást nyújtó közfinanszírozott szolgáltatók gazdálkodását segítő 
intézkedésekről

A Kormány 
az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
a 4. § és az 1. melléklet tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés 
a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A  kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény (a továbbiakban: Ebtv.) 31.  § 
(9a)  bekezdése alapján adatot szolgáltató állami, egyházi tulajdonban álló, továbbá a  nemzeti felsőoktatásról 
szóló 2011. évi CCIV. törvény szerinti felsőoktatási intézmény részeként működő klinikai központ fekvőbeteg-
szakellátó egészségügyi szolgáltató (a továbbiakban: egészségügyi szolgáltató) a 2022. október 31. napján fennállt 
lejárt tartozásállománya alapján – ha az  meghaladja a  Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (a továbbiakban: 
finanszírozó) által 2022. január–november időszakban kifizetett finanszírozásának öt naptári napra jutó összegét – 
működési támogatásban részesül. A  működési támogatás összegét a  finanszírozó az  öt naptári napra jutó 
finanszírozásnak megfelelő lejárt tartozásállomány figyelembevételével számítja ki az egészségügyi szolgáltatónak 
az  Ebtv. 31.  § (9a)  bekezdése alapján történt adatszolgáltatása alapján. Az  e  bekezdés alapján nyújtott működési 
támogatást a  2.  § (1)–(3)  bekezdésének megfelelően lehet felhasználni. A  működési támogatás összegét 
a finanszírozó a honlapján közzéteszi.

 (2) Az  (1)  bekezdés szerinti támogatás összegének megállapítása során nem vehető figyelembe a  Nagyértékű 
gyógyszerfinanszírozás előirányzat terhére már finanszírozott pénzügyi keretes készítmények finanszírozóra 
engedményezett összege.

 (3) Az  (1)  bekezdés szerinti támogatás fedezetéül az  egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból 
történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 5. számú melléklete szerinti 
Célelőirányzatokon belül a Működési támogatás előirányzata szolgál.

2. § (1) Az egészségügyi szolgáltató az 1. § (1) bekezdése szerinti működési támogatást
a) a  büntetés-végrehajtási szervezet részéről a  központi államigazgatási szervek és a  rendvédelmi szervek 

irányában fennálló egyes ellátási kötelezettségekről, a  termékek és szolgáltatások átadás-átvételének és 
azok ellentételezésének rendjéről szóló 44/2011. (III. 23.) Korm. rendelet szerint teljesített megrendelésekből 
származó lejárt szállítói tartozások,

b) a 2022. október 31-én 60 napon túl lejárt szállítói tartozások,
c) a 2022. október 31-én 60 napon túl lejárt egyéb tartozások,
d) a 2022. október 31-én 31–60 napon belül lejárt szállítói tartozások,
e) a 2022. október 31-én 31–60 napon belül lejárt egyéb tartozások,
f ) a 2022. október 31-én 30 napon belül lejárt szállítói tartozások,
g) a 2022. október 31-én 30 napon belül lejárt egyéb tartozások,
h) a 2022. december 31-éig lejáró szállítói tartozások,
i) a 2022. december 31-éig lejáró egyéb tartozások
kiegyenlítésére használhatja fel 2022. december 31-éig, azzal, hogy a  sorrendben következő pontban 
meghatározott célra csak akkor használható fel a támogatás, ha a sorrendben azt megelőző pont szerinti tartozását 
az egészségügyi szolgáltató már kiegyenlítette.

 (2) Az  (1)  bekezdés szerinti tartozások kiegyenlítése során nem számolhatóak el azon költségekből származó 
tartozások, amelyek kiegyenlítésére az  egészségügyi szolgáltató 2022. október 31-ig a  Járvány Elleni Védekezési 
Alapból támogatást kapott.

 (3) Az  1.  § (1)  bekezdése szerinti működési támogatás intézményi felújításra, beruházásra, fejlesztésre nem 
használható fel.

 (4) A  finanszírozó az  1.  § (1)  bekezdése szerinti működési támogatást 2022. december 20-ig utalványozza 
az egészségügyi szolgáltató részére.

 (5) A  működési támogatás (1)  bekezdés szerinti felhasználása során nem számolhatók el a  működési támogatás 
átutalása előtt kifizetett tartozások.
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3. § (1) Az  1.  § (1)  bekezdése szerinti működési támogatás jogszerű felhasználását a  kormányzati ellenőrzési szerv 
2023. szeptember 30-ig ellenőrzi. Az  ellenőrzés eredményéről a  kormányzati ellenőrzési szerv tájékoztatja 
az egészségbiztosításért felelős minisztert (a továbbiakban: miniszter). A kormányzati ellenőrzési szerv ellenőrzése 
eredményeképpen feltárt, a  támogatás felhasználásával kapcsolatos szabálytalanságok esetén visszatérítendő 
összeg mértékét és a visszatérítés határidejét a miniszter állapítja meg.

 (2) A visszavonandó összegről és annak időpontjáról a szolgáltatót és a finanszírozót a miniszter értesíti. A finanszírozó 
jogosult a támogatás kiutalása napján érvényes jegybanki alapkamat kétszeresével terhelt visszatérítendő összeget 
három egyenlő részletben levonni az egészségügyi szolgáltató részére esedékes havi finanszírozási összegből.

4. §  Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 
43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 5. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet az 513/2022. (XII. 13.) Korm. rendelethez
„5. számú melléklet a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelethez

Millió forint

Megnevezés
2022. évi 

előirányzat

  Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás  

  Praxisfinanszírozás 119 596,0

Háziorvosi, szakdolgozói bértámogatás 103 946,0

Indikátorrendszer finanszírozása 7 300,0

  Eseti ellátás díjazása 649,3

  Ügyeleti szolgálat 13 106,2

Háziorvosi szolgáltató számára az egészségügyi államigazgatási szerv által szabad- 
vagy munkaszüneti napra elrendelt alapellátási tevékenység támogatása

772,5

1. Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás összesen 245 370,0

  Védőnői szolgáltatás, anya-, gyermek- és ifjúságvédelem

  Iskolaegészségügyi ellátás 2 317,1

Iskolaegészségügyi ellátás bértámogatás 221,8

  Védőnői ellátás 24 009,8

  Anya-, gyermek- és csecsemővédelem 483,4

  MSZSZ: gyermekgyógyászat 121,6

  MSZSZ: nőgyógyászat 96,3

2. Védőnői szolgáltatás, anya-, gyermek- és ifjúságvédelem összesen 27 250,0

Fogászati ellátás

 Praxisfinanszírozás 42 494,1

 Fogorvosi, szakdolgozói bértámogatás 32 148,9

3. Fogászati ellátás összesen 74 643,0

4. Otthoni szakápolás 6 480,8

5. Betegszállítás és orvosi rendelvényű halottszállítás 10 720,2

6. Művesekezelés 27 771,1

  Célelőirányzatok

  Méltányossági alapon történő térítések 4 741,5
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3. § (1) Az  1.  § (1)  bekezdése szerinti működési támogatás jogszerű felhasználását a  kormányzati ellenőrzési szerv 
2023. szeptember 30-ig ellenőrzi. Az  ellenőrzés eredményéről a  kormányzati ellenőrzési szerv tájékoztatja 
az egészségbiztosításért felelős minisztert (a továbbiakban: miniszter). A kormányzati ellenőrzési szerv ellenőrzése 
eredményeképpen feltárt, a  támogatás felhasználásával kapcsolatos szabálytalanságok esetén visszatérítendő 
összeg mértékét és a visszatérítés határidejét a miniszter állapítja meg.

 (2) A visszavonandó összegről és annak időpontjáról a szolgáltatót és a finanszírozót a miniszter értesíti. A finanszírozó 
jogosult a támogatás kiutalása napján érvényes jegybanki alapkamat kétszeresével terhelt visszatérítendő összeget 
három egyenlő részletben levonni az egészségügyi szolgáltató részére esedékes havi finanszírozási összegből.

4. §  Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 
43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 5. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet az 513/2022. (XII. 13.) Korm. rendelethez
„5. számú melléklet a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelethez

Millió forint

Megnevezés
2022. évi 

előirányzat

  Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás  

  Praxisfinanszírozás 119 596,0

Háziorvosi, szakdolgozói bértámogatás 103 946,0

Indikátorrendszer finanszírozása 7 300,0

  Eseti ellátás díjazása 649,3

  Ügyeleti szolgálat 13 106,2

Háziorvosi szolgáltató számára az egészségügyi államigazgatási szerv által szabad- 
vagy munkaszüneti napra elrendelt alapellátási tevékenység támogatása

772,5

1. Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás összesen 245 370,0

  Védőnői szolgáltatás, anya-, gyermek- és ifjúságvédelem

  Iskolaegészségügyi ellátás 2 317,1

Iskolaegészségügyi ellátás bértámogatás 221,8

  Védőnői ellátás 24 009,8

  Anya-, gyermek- és csecsemővédelem 483,4

  MSZSZ: gyermekgyógyászat 121,6

  MSZSZ: nőgyógyászat 96,3

2. Védőnői szolgáltatás, anya-, gyermek- és ifjúságvédelem összesen 27 250,0

Fogászati ellátás

 Praxisfinanszírozás 42 494,1

 Fogorvosi, szakdolgozói bértámogatás 32 148,9

3. Fogászati ellátás összesen 74 643,0

4. Otthoni szakápolás 6 480,8

5. Betegszállítás és orvosi rendelvényű halottszállítás 10 720,2

6. Művesekezelés 27 771,1

  Célelőirányzatok

  Méltányossági alapon történő térítések 4 741,5
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  Alapellátási vállalkozás támogatási átalánydíj 55,0

Tartósan betöltetlen háziorvosi és fogorvosi körzetek betöltésének, valamint 
háziorvosi tevékenység végzéséhez szükséges praxisjog vásárlásának támogatása

2 500,0

Tervezett külföldi ellátások orvosi felülvizsgálata 20,0

Egészségügyi dolgozók 2018–2022. évi béremelésének fedezete 569 778,8

  Egészségügyi dolgozók fix összegű bérkiegészítésének, béremelésének fedezete 3 830,1

  Az egészségügyi dolgozók pénzellátást helyettesítő jövedelem-kiegészítése 26 987,3

Fiatal szakorvosok támogatása 320,8

Működési támogatás 30 000,0

7. Célelőirányzatok összesen 638 233,5

8. Mentés 46 352,5

9. Laboratóriumi ellátás 24 266,1

  Összevont szakellátás

    Járóbeteg-szakellátás 199 757,8

Kódkarbantartás 0,0

Népegészségügy fejlesztése 0,0

2022. évi többletkapacitás befogadás fedezete 0,0

Működési költségelőleg 1 415,9

Molekuláris diagnosztikai (PCR) ellátás 7 791,6

Koronavírus járvánnyal kapcsolatos diagnosztika és ellátás 4 800,0

    Fekvőbeteg-szakellátás 660 095,9

     aktív fekvőbeteg-szakellátás 558 477,5

     krónikus fekvőbeteg-szakellátás 86 093,1

     fogvatartottak egészségügyi ellátása 1 927,6

     várólista csökkentés 13 597,7

    Extrafinanszírozás 1 000,0

    Speciális finanszírozású szakellátás 49 514,9

Járóbeteg szakrendelő számára a szakrendelési időn túli és hétvégi időszakra eső 
oltási tevékenységének fedezete

560,0

10. Összevont szakellátás összesen 924 936,1

12. Gyógyító-megelőző ellátás céltartalék 600,0

14. Nagyértékű gyógyszerfinanszírozás 177 159,8

ÖSSZESEN 2 203 783,1
”

A Kormány 514/2022. (XII. 13.) Korm. rendelete
a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai 
ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló  
385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány 
az  egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 15.  § (4)  bekezdés a)  pontjában, 
az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 246. § c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 2.  § tekintetében az  egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 246.  § d)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
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  Alapellátási vállalkozás támogatási átalánydíj 55,0

Tartósan betöltetlen háziorvosi és fogorvosi körzetek betöltésének, valamint 
háziorvosi tevékenység végzéséhez szükséges praxisjog vásárlásának támogatása

2 500,0

Tervezett külföldi ellátások orvosi felülvizsgálata 20,0

Egészségügyi dolgozók 2018–2022. évi béremelésének fedezete 569 778,8

  Egészségügyi dolgozók fix összegű bérkiegészítésének, béremelésének fedezete 3 830,1

  Az egészségügyi dolgozók pénzellátást helyettesítő jövedelem-kiegészítése 26 987,3

Fiatal szakorvosok támogatása 320,8

Működési támogatás 30 000,0

7. Célelőirányzatok összesen 638 233,5

8. Mentés 46 352,5

9. Laboratóriumi ellátás 24 266,1

  Összevont szakellátás

    Járóbeteg-szakellátás 199 757,8

Kódkarbantartás 0,0

Népegészségügy fejlesztése 0,0

2022. évi többletkapacitás befogadás fedezete 0,0

Működési költségelőleg 1 415,9

Molekuláris diagnosztikai (PCR) ellátás 7 791,6

Koronavírus járvánnyal kapcsolatos diagnosztika és ellátás 4 800,0

    Fekvőbeteg-szakellátás 660 095,9

     aktív fekvőbeteg-szakellátás 558 477,5

     krónikus fekvőbeteg-szakellátás 86 093,1

     fogvatartottak egészségügyi ellátása 1 927,6

     várólista csökkentés 13 597,7

    Extrafinanszírozás 1 000,0

    Speciális finanszírozású szakellátás 49 514,9

Járóbeteg szakrendelő számára a szakrendelési időn túli és hétvégi időszakra eső 
oltási tevékenységének fedezete

560,0

10. Összevont szakellátás összesen 924 936,1

12. Gyógyító-megelőző ellátás céltartalék 600,0

14. Nagyértékű gyógyszerfinanszírozás 177 159,8

ÖSSZESEN 2 203 783,1
”

A Kormány 514/2022. (XII. 13.) Korm. rendelete
a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai 
ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló  
385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány 
az  egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 15.  § (4)  bekezdés a)  pontjában, 
az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 246. § c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 2.  § tekintetében az  egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 246.  § d)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
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1. §  A fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a  járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai 
ellátásáról, továbbá az  egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: R.) 8. § (1) bekezdés b) pontja a következő bh) alponttal egészül ki:
[A Kormány egészségügyi államigazgatási szervként az országos tisztifőorvost jelöli ki
az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.)]
„bh) 232/B. § (14) bekezdése,”
[szerinti feladatok ellátására.]

2. §  Az R. 8. §-a a következő (4) és (5) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az  NNK az  (1)  bekezdés b)  pont bh)  alpontjában foglalt feladat ellátása céljából az  adatok kutatása során 
olyan adatfeldolgozóval köthet szerződést, amely az általános adatvédelmi rendeletben foglaltak mellett megfelel 
a következő feltételeknek:
a) székhelye Magyarországon található,
b) egészségügyi adatok kutatásában legalább 180 nap gyakorlattal rendelkezik,
c) biztosítja az általa feldolgozott adatok Magyarországon történő tárolását,
d) adatfeldolgozói tevékenysége során biztosítja orvos közreműködését.
(5) A  (4)  bekezdés b) és d)  pontjában szereplő feltételt nem kell alkalmazni azon adatfeldolgozóra, amely 
az  adatkezelő megbízásából kizárólag technikai közreműködést biztosít, így különösen az  adatok rögzítését, 
tárolását, anonimizálását, továbbítását, korlátozását, törlését vagy megsemmisítését végzi.”

3. §  Az R.
a) 4.  § (1)  bekezdésében az „az országos tisztifőorvos” szövegrész helyébe az „a Nemzeti Népegészségügyi 

Központ (a továbbiakban: NNK)” szöveg,
b) 6. §-ában a „Nemzeti Népegészségügyi Központ (a továbbiakban: NNK)” szövegrész helyébe az „NNK” szöveg,
c) 8. § (1) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében és 11. §-ában az „országos tisztifőorvost” szövegrész helyébe 

az „NNK-t” szöveg,
d) 8.  § (3)  bekezdésében, 10.  § (2) és (3)  bekezdésében az  „országos tisztifőorvos” szövegrész helyébe 

az „NNK” szöveg
lép.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 515/2022. (XII. 13.) Korm. rendelete
a költségvetési szervek és a bevett egyházak és belső egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak  
2023. évi kompenzációjáról

A Kormány a  Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 79.  § (1)  bekezdés a)  pontjában 
kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a  következőket 
rendeli el:

1. §  E rendelet hatálya
a) a költségvetési szervekre és a foglalkoztatotti állományukba tartozó,

aa) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) szerinti,
ab) a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) szerinti,
ac) a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Kit.) szerinti,
ad) a  különleges jogállású szervekről és az  általuk foglalkoztatottak jogállásáról szóló 2019. évi  

CVII. törvény (a továbbiakban: Küt.) szerinti,
ae) az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény (a továbbiakban: Eszjtv.) szerinti,
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3.
European Digital Innovation Hub – 

Agrár EDIH

Digitális Európa 

Program

GAK Oktatási és 

Üzemeltetési Nonprofit 

Közhasznú Kft.

185 807 600 148 646 000 111 484 400

4.

Lepkevédelmi jó gyakorlatok 

kifejlesztése és átadása 

Közép-Kelet-Európában

LIFE – Természet 

és biodiverzitás

Őrségi Nemzeti Park 

Igazgatóság
109 788 800

5.

Természeti tőkénk védelme és 

növelése a fenntarthatóság-alapú 

kormányzás támogatása mellett 

nemzeti, közép és kelet-európai és 

uniós szinten

LIFE – Természet 

és biodiverzitás

CEEweb a Biológiai 

Sokféleségért Egyesület
10 082 880

6.
Kerecsensólyom védelem  

az Észak-alföldi régióban

LIFE – Természet 

és biodiverzitás

Magyar Madártani és 

Természetvédelmi 

Egyesület

110 768 791 42 336 829 36 107 146 92 901 235

Összesen: 1 166 448 071 790 982 829 597 591 546 92 901 235

A Kormány 1613/2022. (XII. 13.) Korm. határozata
egyes egészségügyi ellátások finanszírozását segítő intézkedésekről

A Kormány
 1.  a  Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény (a továbbiakban: Kvtv.)  

13.  § (2)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva elrendeli a  Kvtv. 1.  melléklet LXXII. Egészségbiztosítási Alap 
fejezet, 2. Egészségbiztosítási ellátások kiadásai cím, 7. Gyógyító-megelőző ellátás alcím, 5. Betegszállítás és 
orvosi rendelvényű halottszállítás jogcímcsoport előirányzatának 800 000 000 forinttal történő megemelését, 
az 1. melléklet szerint;

Felelős: pénzügyminiszter
 belügyminiszter
Határidő: 2023. január 1-jét követően

 2.  a Kvtv. 13. § (1) bekezdés b) pontjában biztosított jogkörében eljárva 2 200 000 000 forint egyszeri átcsoportosítását 
rendeli el a  Kvtv. 1.  melléklet LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. Egészségbiztosítási ellátások kiadásai cím,  
7. Gyógyító-megelőző ellátás alcím, 12. Gyógyító-megelőző ellátás céltartalék jogcímcsoport előirányzatának 
terhére, a  Kvtv. 1.  melléklet LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. Egészségbiztosítási ellátások kiadásai 
cím, 7. Gyógyító-megelőző ellátás alcím, 5. Betegszállítás és orvosi rendelvényű halottszállítás jogcímcsoport 
előirányzatának javára, az 1. melléklet szerint;

Felelős: belügyminiszter
 pénzügyminiszter
Határidő: 2023. január 1-jét követően

 3.  a Kvtv. 13. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva elrendeli a Kvtv. 1. melléklet LXXII. Egészségbiztosítási 
Alap fejezet, 2. Egészségbiztosítási ellátások kiadásai cím, 7. Gyógyító-megelőző ellátás alcím, 4. Otthoni szakápolás 
jogcímcsoport előirányzatának 800 000 000 forinttal történő megemelését, az 1. melléklet szerint;

Felelős: pénzügyminiszter
 belügyminiszter
Határidő: 2023. január 1-jét követően

 4.  a  Kvtv. 13.  § (1)  bekezdés b)  pontjában biztosított jogkörében eljárva 900 000 000 forint egyszeri átcsoportosítását 
rendeli el a  Kvtv. 1.  melléklet LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. Egészségbiztosítási ellátások kiadásai cím,  
7. Gyógyító-megelőző ellátás alcím, 12. Gyógyító-megelőző ellátás céltartalék jogcímcsoport előirányzatának 
terhére, a  Kvtv. 1.  melléklet LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. Egészségbiztosítási ellátások kiadásai cím,  
7. Gyógyító-megelőző ellátás alcím, 4. Otthoni szakápolás jogcímcsoport előirányzatának javára, az 1. melléklet szerint;

Felelős: belügyminiszter
 pénzügyminiszter
Határidő: 2023. január 1-jét követően
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 5.  a  Kvtv. 13.  § (2)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva elrendeli a  LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet,  
2. Egészségbiztosítási ellátások kiadásai cím, 7. Gyógyító-megelőző ellátás alcím, 6. Művesekezelés jogcímcsoport 
előirányzatának 4 700 000 000 forinttal történő megemelését, az 1. melléklet szerint;

Felelős: belügyminiszter
 pénzügyminiszter
Határidő: 2023. január 1-jét követően

 6.  felhívja a pénzügyminisztert, hogy a belügyminiszter bevonásával gondoskodjon a 2024. évi költségvetés tervezése 
során a  jelen kormányhatározatban szereplő egészségügyi ellátások esetében a  szükséges forrás rendelkezésre 
állásáról;

Felelős: pénzügyminiszter
 belügyminiszter
Határidő: a 2024. évi költségvetés tervezése során

 7.  a  Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 12.  § (1)  bekezdés b)  pontjában 
biztosított jogkörében eljárva elrendeli 600 000 000 forint egyszeri átcsoportosítását a  Magyarország  
2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 1.  melléklet LXXII. Egészségbiztosítási és Járvány 
Elleni Védekezési Alap fejezet, 1. Egészségbiztosítási Alap cím, 2. Egészségbiztosítási ellátások kiadásai alcím,  
7. Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoport, 12. Gyógyító-megelőző ellátás céltartalék jogcím előirányzatának 
terhére, a  Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 1.  melléklet  
LXXII. Egészségbiztosítási és Járvány Elleni Védekezési Alap fejezet, 1. Egészségbiztosítási Alap cím,  
2. Egészségbiztosítási ellátások kiadásai alcím, 7. Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoport, 7. Célelőirányzatok 
jogcím előirányzatának javára, a 2. melléklet szerint.

Felelős: belügyminiszter
 pénzügyminiszter
Határidő: 2022. december 15.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

2464 EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 22. szám 
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  Alapellátási vállalkozás támogatási átalánydíj 55,0

Tartósan betöltetlen háziorvosi és fogorvosi körzetek betöltésének, valamint 
háziorvosi tevékenység végzéséhez szükséges praxisjog vásárlásának támogatása

2 500,0

Tervezett külföldi ellátások orvosi felülvizsgálata 20,0

Egészségügyi dolgozók 2018–2022. évi béremelésének fedezete 569 778,8

  Egészségügyi dolgozók fix összegű bérkiegészítésének, béremelésének fedezete 3 830,1

  Az egészségügyi dolgozók pénzellátást helyettesítő jövedelem-kiegészítése 26 987,3

Fiatal szakorvosok támogatása 320,8

Működési támogatás 30 000,0

7. Célelőirányzatok összesen 638 233,5

8. Mentés 46 352,5

9. Laboratóriumi ellátás 24 266,1

  Összevont szakellátás

    Járóbeteg-szakellátás 199 757,8

Kódkarbantartás 0,0

Népegészségügy fejlesztése 0,0

2022. évi többletkapacitás befogadás fedezete 0,0

Működési költségelőleg 1 415,9

Molekuláris diagnosztikai (PCR) ellátás 7 791,6

Koronavírus járvánnyal kapcsolatos diagnosztika és ellátás 4 800,0

    Fekvőbeteg-szakellátás 660 095,9

     aktív fekvőbeteg-szakellátás 558 477,5

     krónikus fekvőbeteg-szakellátás 86 093,1

     fogvatartottak egészségügyi ellátása 1 927,6

     várólista csökkentés 13 597,7

    Extrafinanszírozás 1 000,0

    Speciális finanszírozású szakellátás 49 514,9

Járóbeteg szakrendelő számára a szakrendelési időn túli és hétvégi időszakra eső 
oltási tevékenységének fedezete

560,0

10. Összevont szakellátás összesen 924 936,1

12. Gyógyító-megelőző ellátás céltartalék 600,0

14. Nagyértékű gyógyszerfinanszírozás 177 159,8

ÖSSZESEN 2 203 783,1
”

A Kormány 514/2022. (XII. 13.) Korm. rendelete
a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai 
ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló  
385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány 
az  egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 15.  § (4)  bekezdés a)  pontjában, 
az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 246. § c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 2.  § tekintetében az  egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 246.  § d)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
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1. §  A fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a  járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai 
ellátásáról, továbbá az  egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: R.) 8. § (1) bekezdés b) pontja a következő bh) alponttal egészül ki:
[A Kormány egészségügyi államigazgatási szervként az országos tisztifőorvost jelöli ki
az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.)]
„bh) 232/B. § (14) bekezdése,”
[szerinti feladatok ellátására.]

2. §  Az R. 8. §-a a következő (4) és (5) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az  NNK az  (1)  bekezdés b)  pont bh)  alpontjában foglalt feladat ellátása céljából az  adatok kutatása során 
olyan adatfeldolgozóval köthet szerződést, amely az általános adatvédelmi rendeletben foglaltak mellett megfelel 
a következő feltételeknek:
a) székhelye Magyarországon található,
b) egészségügyi adatok kutatásában legalább 180 nap gyakorlattal rendelkezik,
c) biztosítja az általa feldolgozott adatok Magyarországon történő tárolását,
d) adatfeldolgozói tevékenysége során biztosítja orvos közreműködését.
(5) A  (4)  bekezdés b) és d)  pontjában szereplő feltételt nem kell alkalmazni azon adatfeldolgozóra, amely 
az  adatkezelő megbízásából kizárólag technikai közreműködést biztosít, így különösen az  adatok rögzítését, 
tárolását, anonimizálását, továbbítását, korlátozását, törlését vagy megsemmisítését végzi.”

3. §  Az R.
a) 4.  § (1)  bekezdésében az „az országos tisztifőorvos” szövegrész helyébe az „a Nemzeti Népegészségügyi 

Központ (a továbbiakban: NNK)” szöveg,
b) 6. §-ában a „Nemzeti Népegészségügyi Központ (a továbbiakban: NNK)” szövegrész helyébe az „NNK” szöveg,
c) 8. § (1) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében és 11. §-ában az „országos tisztifőorvost” szövegrész helyébe 

az „NNK-t” szöveg,
d) 8.  § (3)  bekezdésében, 10.  § (2) és (3)  bekezdésében az  „országos tisztifőorvos” szövegrész helyébe 

az „NNK” szöveg
lép.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 515/2022. (XII. 13.) Korm. rendelete
a költségvetési szervek és a bevett egyházak és belső egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak  
2023. évi kompenzációjáról

A Kormány a  Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 79.  § (1)  bekezdés a)  pontjában 
kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a  következőket 
rendeli el:

1. §  E rendelet hatálya
a) a költségvetési szervekre és a foglalkoztatotti állományukba tartozó,

aa) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) szerinti,
ab) a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) szerinti,
ac) a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Kit.) szerinti,
ad) a  különleges jogállású szervekről és az  általuk foglalkoztatottak jogállásáról szóló 2019. évi  

CVII. törvény (a továbbiakban: Küt.) szerinti,
ae) az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény (a továbbiakban: Eszjtv.) szerinti,
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3.
European Digital Innovation Hub – 

Agrár EDIH

Digitális Európa 

Program

GAK Oktatási és 

Üzemeltetési Nonprofit 

Közhasznú Kft.

185 807 600 148 646 000 111 484 400

4.

Lepkevédelmi jó gyakorlatok 

kifejlesztése és átadása 

Közép-Kelet-Európában

LIFE – Természet 

és biodiverzitás

Őrségi Nemzeti Park 

Igazgatóság
109 788 800

5.

Természeti tőkénk védelme és 

növelése a fenntarthatóság-alapú 

kormányzás támogatása mellett 

nemzeti, közép és kelet-európai és 

uniós szinten

LIFE – Természet 

és biodiverzitás

CEEweb a Biológiai 

Sokféleségért Egyesület
10 082 880

6.
Kerecsensólyom védelem  

az Észak-alföldi régióban

LIFE – Természet 

és biodiverzitás

Magyar Madártani és 

Természetvédelmi 

Egyesület

110 768 791 42 336 829 36 107 146 92 901 235

Összesen: 1 166 448 071 790 982 829 597 591 546 92 901 235

A Kormány 1613/2022. (XII. 13.) Korm. határozata
egyes egészségügyi ellátások finanszírozását segítő intézkedésekről

A Kormány
 1.  a  Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény (a továbbiakban: Kvtv.)  

13.  § (2)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva elrendeli a  Kvtv. 1.  melléklet LXXII. Egészségbiztosítási Alap 
fejezet, 2. Egészségbiztosítási ellátások kiadásai cím, 7. Gyógyító-megelőző ellátás alcím, 5. Betegszállítás és 
orvosi rendelvényű halottszállítás jogcímcsoport előirányzatának 800 000 000 forinttal történő megemelését, 
az 1. melléklet szerint;

Felelős: pénzügyminiszter
 belügyminiszter
Határidő: 2023. január 1-jét követően

 2.  a Kvtv. 13. § (1) bekezdés b) pontjában biztosított jogkörében eljárva 2 200 000 000 forint egyszeri átcsoportosítását 
rendeli el a  Kvtv. 1.  melléklet LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. Egészségbiztosítási ellátások kiadásai cím,  
7. Gyógyító-megelőző ellátás alcím, 12. Gyógyító-megelőző ellátás céltartalék jogcímcsoport előirányzatának 
terhére, a  Kvtv. 1.  melléklet LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. Egészségbiztosítási ellátások kiadásai 
cím, 7. Gyógyító-megelőző ellátás alcím, 5. Betegszállítás és orvosi rendelvényű halottszállítás jogcímcsoport 
előirányzatának javára, az 1. melléklet szerint;

Felelős: belügyminiszter
 pénzügyminiszter
Határidő: 2023. január 1-jét követően

 3.  a Kvtv. 13. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva elrendeli a Kvtv. 1. melléklet LXXII. Egészségbiztosítási 
Alap fejezet, 2. Egészségbiztosítási ellátások kiadásai cím, 7. Gyógyító-megelőző ellátás alcím, 4. Otthoni szakápolás 
jogcímcsoport előirányzatának 800 000 000 forinttal történő megemelését, az 1. melléklet szerint;

Felelős: pénzügyminiszter
 belügyminiszter
Határidő: 2023. január 1-jét követően

 4.  a  Kvtv. 13.  § (1)  bekezdés b)  pontjában biztosított jogkörében eljárva 900 000 000 forint egyszeri átcsoportosítását 
rendeli el a  Kvtv. 1.  melléklet LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. Egészségbiztosítási ellátások kiadásai cím,  
7. Gyógyító-megelőző ellátás alcím, 12. Gyógyító-megelőző ellátás céltartalék jogcímcsoport előirányzatának 
terhére, a  Kvtv. 1.  melléklet LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. Egészségbiztosítási ellátások kiadásai cím,  
7. Gyógyító-megelőző ellátás alcím, 4. Otthoni szakápolás jogcímcsoport előirányzatának javára, az 1. melléklet szerint;

Felelős: belügyminiszter
 pénzügyminiszter
Határidő: 2023. január 1-jét követően

8806 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2022. évi 205. szám 

 5.  a  Kvtv. 13.  § (2)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva elrendeli a  LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet,  
2. Egészségbiztosítási ellátások kiadásai cím, 7. Gyógyító-megelőző ellátás alcím, 6. Művesekezelés jogcímcsoport 
előirányzatának 4 700 000 000 forinttal történő megemelését, az 1. melléklet szerint;

Felelős: belügyminiszter
 pénzügyminiszter
Határidő: 2023. január 1-jét követően

 6.  felhívja a pénzügyminisztert, hogy a belügyminiszter bevonásával gondoskodjon a 2024. évi költségvetés tervezése 
során a  jelen kormányhatározatban szereplő egészségügyi ellátások esetében a  szükséges forrás rendelkezésre 
állásáról;

Felelős: pénzügyminiszter
 belügyminiszter
Határidő: a 2024. évi költségvetés tervezése során

 7.  a  Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 12.  § (1)  bekezdés b)  pontjában 
biztosított jogkörében eljárva elrendeli 600 000 000 forint egyszeri átcsoportosítását a  Magyarország  
2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 1.  melléklet LXXII. Egészségbiztosítási és Járvány 
Elleni Védekezési Alap fejezet, 1. Egészségbiztosítási Alap cím, 2. Egészségbiztosítási ellátások kiadásai alcím,  
7. Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoport, 12. Gyógyító-megelőző ellátás céltartalék jogcím előirányzatának 
terhére, a  Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 1.  melléklet  
LXXII. Egészségbiztosítási és Járvány Elleni Védekezési Alap fejezet, 1. Egészségbiztosítási Alap cím,  
2. Egészségbiztosítási ellátások kiadásai alcím, 7. Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoport, 7. Célelőirányzatok 
jogcím előirányzatának javára, a 2. melléklet szerint.

Felelős: belügyminiszter
 pénzügyminiszter
Határidő: 2022. december 15.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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 5.  a  Kvtv. 13.  § (2)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva elrendeli a  LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet,  
2. Egészségbiztosítási ellátások kiadásai cím, 7. Gyógyító-megelőző ellátás alcím, 6. Művesekezelés jogcímcsoport 
előirányzatának 4 700 000 000 forinttal történő megemelését, az 1. melléklet szerint;

Felelős: belügyminiszter
 pénzügyminiszter
Határidő: 2023. január 1-jét követően

 6.  felhívja a pénzügyminisztert, hogy a belügyminiszter bevonásával gondoskodjon a 2024. évi költségvetés tervezése 
során a  jelen kormányhatározatban szereplő egészségügyi ellátások esetében a  szükséges forrás rendelkezésre 
állásáról;

Felelős: pénzügyminiszter
 belügyminiszter
Határidő: a 2024. évi költségvetés tervezése során

 7.  a  Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 12.  § (1)  bekezdés b)  pontjában 
biztosított jogkörében eljárva elrendeli 600 000 000 forint egyszeri átcsoportosítását a  Magyarország  
2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 1.  melléklet LXXII. Egészségbiztosítási és Járvány 
Elleni Védekezési Alap fejezet, 1. Egészségbiztosítási Alap cím, 2. Egészségbiztosítási ellátások kiadásai alcím,  
7. Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoport, 12. Gyógyító-megelőző ellátás céltartalék jogcím előirányzatának 
terhére, a  Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 1.  melléklet  
LXXII. Egészségbiztosítási és Járvány Elleni Védekezési Alap fejezet, 1. Egészségbiztosítási Alap cím,  
2. Egészségbiztosítási ellátások kiadásai alcím, 7. Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoport, 7. Célelőirányzatok 
jogcím előirányzatának javára, a 2. melléklet szerint.

Felelős: belügyminiszter
 pénzügyminiszter
Határidő: 2022. december 15.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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 5.  a  Kvtv. 13.  § (2)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva elrendeli a  LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet,  
2. Egészségbiztosítási ellátások kiadásai cím, 7. Gyógyító-megelőző ellátás alcím, 6. Művesekezelés jogcímcsoport 
előirányzatának 4 700 000 000 forinttal történő megemelését, az 1. melléklet szerint;

Felelős: belügyminiszter
 pénzügyminiszter
Határidő: 2023. január 1-jét követően

 6.  felhívja a pénzügyminisztert, hogy a belügyminiszter bevonásával gondoskodjon a 2024. évi költségvetés tervezése 
során a  jelen kormányhatározatban szereplő egészségügyi ellátások esetében a  szükséges forrás rendelkezésre 
állásáról;

Felelős: pénzügyminiszter
 belügyminiszter
Határidő: a 2024. évi költségvetés tervezése során

 7.  a  Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 12.  § (1)  bekezdés b)  pontjában 
biztosított jogkörében eljárva elrendeli 600 000 000 forint egyszeri átcsoportosítását a  Magyarország  
2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 1.  melléklet LXXII. Egészségbiztosítási és Járvány 
Elleni Védekezési Alap fejezet, 1. Egészségbiztosítási Alap cím, 2. Egészségbiztosítási ellátások kiadásai alcím,  
7. Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoport, 12. Gyógyító-megelőző ellátás céltartalék jogcím előirányzatának 
terhére, a  Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 1.  melléklet  
LXXII. Egészségbiztosítási és Járvány Elleni Védekezési Alap fejezet, 1. Egészségbiztosítási Alap cím,  
2. Egészségbiztosítási ellátások kiadásai alcím, 7. Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoport, 7. Célelőirányzatok 
jogcím előirányzatának javára, a 2. melléklet szerint.

Felelős: belügyminiszter
 pénzügyminiszter
Határidő: 2022. december 15.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök M
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8807
1. melléklet az 1613/2022. (XII. 13.) Korm. határozathoz

LXXII. Egészségbiztosítási Alap

forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jogcím K I A D Á S O K A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím név (+/-) következő

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

hatása
LXXII. Egészségbiztosítási Alap

2
7

202381 4
K5 1 700 000 000

222189 5
K5 3 000 000 000

202370 6
K5 4 700 000 000

284889 12
K5 -3 100 000 000

forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jogcím B E V É T E L A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím név (+/-) következő

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

hatása

forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jogcím T Á M O G A T Á S A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím név (+/-) következő

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

hatása

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I. n.év II. n.év III. n.év IV. n.év
időarányos

Magyar Államkincstár teljesítményarányos
egyéb: 2023. január 1-jét követően

* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű   

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű   

Államháztartási 
egyedi azonosító A módosítást elrendelő jogszabály/ 

határozat száma

Gyógyító-megelőző ellátás céltartalék

1 példány

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

9 400 000 000 9 400 000 000

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

Államháztartási 
egyedi azonosító A módosítást elrendelő jogszabály/ 

határozat száma

Otthoni szakápolás

Művesekezelés

Egyéb működési célú kiadások

Egyéb működési célú kiadások

Egyéb működési célú kiadások

Egyéb működési célú kiadások

Betegszállítás és orvosi rendelvényű halottszállítás

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
Költségvetési év: 2023.

Államháztartási 
egyedi azonosító A módosítást elrendelő jogszabály/ 

határozat száma

Egészségbiztosítási ellátások kiadásai
Gyógyító-megelőző ellátás

22. szám
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2. melléklet az 1613/2022. (XII. 13.) Korm. határozathoz

LXXII. Egészségbiztosítási és Járvány Elleni Védekezési Alap

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

csop. szám szám csop. név évre 
szám név áthúzódó

hatása
LXXII.

1 Egészségbiztosítási Alap
2

7 Gyógyító-megelőző ellátás
201032 7 600 000 000
284889 12 -600 000 000

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű    

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

csop. szám szám csop. név évre 
szám név áthúzódó

hatása

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű    

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

csop. szám szám csop. név évre 
szám név áthúzódó

hatása

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű    
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I. n.év II. n.év III. n.év IV. n.év
időarányos
teljesítésarányos
egyéb: azonnal 600 000 000 600 000 000

* 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 

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
Költségvetési év: 2022.

Államháztartási 
egyedi azonosító

A módosítás jogcíme
A módosítást elrendelő jogszabály/ 

határozat számaKiemelt előirányzat 

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat számaKiemelt előirányzat

neve

Célelőirányzatok

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat száma

Gyógyító-megelőző ellátás céltartalék

Magyar Államkincstár  1 példány

Államháztartási 
egyedi azonosító

A módosítás jogcíme

neve

Egészségbiztosítási és Járvány Elleni Védekezési  Alap

Egészségbiztosítási ellátások kiadásai

Államháztartási 
egyedi azonosító

A módosítás jogcíme

Kiemelt előirányzat
neve

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki
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A Kormány 1614/2022. (XII. 13.) Korm. határozata
az egészségügyi intézményrendszer adósságállományának rendezéséről

A Kormány
 1. egyetért azzal, hogy az  egészségügyi ellátórendszer biztonsága, a  folyamatos ellátás garantálása és a  beszállítók 

anyagi terheinek csökkentése érdekében a  kórházi adósságállományt a  Kormány rendeletében meghatározott, 
a  követelés lejárata szerinti sorrendben rendezni kell, azzal, hogy első körben a  büntetés-végrehajtási szervezet 
részére fennálló lejárt szállítói tartozásokat kell kielégíteni;

 2. az 1.  pont szerinti intézkedés megvalósítása érdekében a  Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről 
szóló 2021. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 12. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében elrendeli a Kvtv. 
1.  melléklet LXXII. Egészségbiztosítási és Járvány Elleni Védekezési Alap fejezet, 1. Egészségbiztosítási Alap cím,  
2. Egészségbiztosítási ellátások kiadásai alcím, 7. Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoport, 7. Célelőirányzatok 
jogcím előirányzatának 19 000 000 000 forinttal történő megemelését, az 1. melléklet szerint.

Felelős: pénzügyminiszter
 belügyminiszter
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

22. szám EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 2469
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1. melléklet az 1614/2022. (XII. 13.) Korm. határozathoz

LXXII. Egészségbiztosítási és Járvány Elleni Védekezési Alap

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

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

hatása
LXXII.

1 Egészségbiztosítási Alap
2 Egészségbiztosítási ellátások kiadásai

7
201032 7 Célelőirányzatok

K5 19 000 000 000

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

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

hatása

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű   

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

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

hatása

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű   
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I. n.év II. n.év III. n.év IV. n.év
időarányos
teljesítésarányos   
egyéb: azonnal                            19 000 000 000            19 000 000 000    

* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat száma

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat száma

Államháztartási 
egyedi 

azonosító

Államháztartási 
egyedi 

azonosító

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

T Á M O G A T Á S 

Magyar Államkincstár

Gyógyító-megelőző ellátás

Egészségbiztosítási és Járvány Elleni Védekezési Alap

1 példány

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
Költségvetési év: 2022.

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat száma

Államháztartási 
egyedi 

azonosító

Egyéb működési célú kiadások

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű   
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V. A Kormány tagjainak rendeletei

A Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter 19/2022. (XII. 15.) MK rendelete
a mozgóképszakmai hatóság által vezetett nyilvántartások részletes szabályairól és az igazolások 
kiadásának rendjéről szóló 8/2019. (XII. 30.) MK rendelet módosításáról

A mozgóképről szóló 2004.  évi II.  törvény 38.  § a)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és 
hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 9.  § (1)  bekezdés 10.  pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva 
a következőket rendelem el:

1. §  A mozgóképszakmai hatóság által vezetett nyilvántartások részletes szabályairól és az  igazolások kiadásának 
rendjéről szóló 8/2019. (XII. 30.) MK rendelet 7. § (3) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A nyilvántartás az állami támogatásban részesülő filmalkotások esetében tartalmazza továbbá az alábbi adatokat:)
„e) a  filmalkotással szemben megkövetelt kulturális feltételek alapján az  Mktv. 2.  mellékletében foglalt táblázat 
szerint elért pontszáma;”

2. §  Ez a rendelet 2023. január 1. napján lép hatályba.

  Rogán Antal s. k.,
  Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter

A belügyminiszter 42/2022. (XII. 15.) BM rendelete
az új pszichoaktív anyaggá minősített anyagokról vagy vegyületcsoportokról szóló  
55/2014. (XII. 30.) EMMI rendelet módosításáról

Az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi 
XCV. törvény 32.  § (5)  bekezdés x)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 
182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66.  § (1)  bekezdés 26.  pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a  következőket 
rendelem el:

1. §  Az új pszichoaktív anyaggá minősített anyagokról vagy vegyületcsoportokról szóló 55/2014. (XII. 30.) EMMI rendelet 
(a továbbiakban: R.) 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. §  Az R. 1.  melléklet 5.1.  pontjában foglalt táblázat B:341 mezőjében az  „N-(1-carbamoyl-2,2-dimethyl-propyl)-5- 
(4-fluoropentyl)-2-pent-4-enyl-pyrazole-3-carboxamide” szövegrész helyébe az  „N-(1-carbamoyl-2,2-dimethyl-
propyl)-5-(4-fluorophenyl)-2-pent-4-enyl-pyrazole-3-carboxamide” szöveg lép.

3. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.

4. §  E rendelet tervezetének a  műszaki szabályokkal és az  információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó 
szabályokkal kapcsolatos információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló, 2015. szeptember 9-i 
(EU) 2015/1535 európai parlamenti és tanácsi irányelv 5–7. cikke szerinti előzetes bejelentése megtörtént.

  Dr. Pintér Sándor s. k.,
  belügyminiszter
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1. melléklet a 42/2022. (XII. 15.) BM rendelethez

Az R. 1. melléklet 5.1. pontjában foglalt táblázat a következő 367–370. sorral egészül ki:

[A B

1.

Hivatalos elnevezés  

(illetve más név vagy rövidítés,  

illetve külföldön gyakran használt 

más írásmód)

Kémiai név]

367. N-cyclohexyl methylone 1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(cyclohexylamino)propan-1-one

368. N-ethyl zolpidem N-ethyl-2-[6-methyl-2-(4-methylphenyl)imidazo[1,2-a]pyridin-3-yl]acetamide

369.
2-fluoro-deschloro- 
N-ethylketamine

2-(ethylamino)-2-(2-fluorophenyl)cyclohexanone

370. A-FUBIACA N-(1-adamantyl)-2-[1-[(4-fluorophenyl)methyl]indol-3-yl]acetamide

Az igazságügyi miniszter 29/2022. (XII. 15.) IM rendelete
a jogi segítői névjegyzék vezetésének részletes szabályairól szóló 42/2003. (XII. 19.) IM rendelet 
módosításáról

A jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény 75.  § c)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak 
feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 119.  § 1.  pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva 
a következőket rendelem el:

1. §  Hatályát veszti a jogi segítői névjegyzék vezetésének részletes szabályairól szóló 42/2003. (XII. 19.) IM rendelet 2. §-a 
és 3. § (1) bekezdés d) pontja.

2. §  Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.

3. §  Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelvnek való megfelelést szolgálja.

  Dr. Varga Judit s. k.,
  igazságügyi miniszter
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III. RÉSZ 
Miniszterelnöki, egészségügyért felelős miniszteri  

és egyéb miniszteri rendeletek és utasítások
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IV. RÉSZ  
Útmutatók

V. RÉSZ 
Közlemények

Az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet közleménye orvostechnikai eszközök 
időszakos felülvizsgálatát végző szervezet feljogosításáról

Az  orvostechnikai eszközökről szóló 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet 27. § (3) bekezdése alapján az  Országos 
Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet határozatával az alábbi szervezetet a felsorolt eszközcsoportok 
tekintetében az időszakos felülvizsgálatok elvégzésére feljogosította:

B. Braun SSC Hungary Kft.
A cég címe: 1023 Budapest, Felhévizi u. 5.
Tel.: 06 (1) 346-9700
Fax: 06 (1) 438-4903 
e-mail: janos.ori@bbraun.com

 Az eszközcsoport megnevezése 
A feljogosító határozat

száma érvényességi ideje

15. Gépi infúzióadagoló készülék
Megjegyzés: B. Braun márkaszerviz, a feljogosítás 
érvényes B. Braun Melsungen AG által gyártott 
infúziós és perfuzor pumpákra

OGYÉI/75045-5/2022/15.eszk 2027. december

DRÄGER Medical Magyarország Kft. (DRÄGER Medical Kft.)
A cég címe: 1135 Budapest, Szent László út 95.
Tel.: 06 (1) 288-5000
Fax: 06 (1) 288-5001
e-mail: medical.hungary@draeger.com

Az eszközcsoport megnevezése
A feljogosító határozat

száma érvényességi ideje

04. Altató-lélegeztető berendezés
Megjegyzés: a feljogosítás érvényes 
altató-lélegeztető, és különálló lélegeztető 
berendezésekre

OGYÉI/76046-5/2022/04.eszk. 2027. december

05. Műtőlámpa OGYÉI/78333-2/2022/05.eszk. 2027. december

12. Műtéti és őrző monitor
Megjegyzés: a feljogosítás a monitorok 
vonatkozásában érvényes: EKG/RESP, hőmérséklet, 
noninvazív és invazív és vérnyomásmérő, 
pulzoximéter, kapnográf, és gázelemző (SCIO) 
mérőcsatornákkal/modulokkal ellátott műtéti és őrző 
monitorokra, az EKG készülékekre nem terjed ki

OGYÉI/79293-2/2022/12.eszk. 2027. december
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Diaverum Hungary Egészségügyi és Szolgáltató Kft. (Diaverum Hungary Kft.)
A cég címe: 1124 Budapest, Fürj u. 2. C. ép. 1. em.
Tel: 06 (1) 550-0237
Fax: 06 (1) 700-2800
e-mail: hungary@diaverum.com

Az eszközcsoport megnevezése
A feljogosító határozat

száma érvényességi ideje

06. Dializáló berendezés
Megjegyzés: a feljogosítás kizárólag a Baxter 
(Gambro) AK200(Ultra)S, AK95(S), AK96, AK98, 
valamint a Nipro Surdial X típusokra érvényes

OGYÉI/81333-2/2022/06. eszk. 2024. január
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Az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet közleménye  
az Ócsa városban közforgalmú gyógyszertár létesítésére kiírt pályázat eredményéről

Az  Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet – a  biztonságos és gazdaságos gyógyszer- 
és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a  gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi 
XCVIII. törvény 49. §-a, illetve 49/A. §-a, továbbá a gyógyszertárak létesítésének és működésének részletes szabályairól 
szóló 422/2016. (XII. 14.) Korm. rendeletben foglaltak alapján – az  Ócsa városban közforgalmú gyógyszertár 
létesítésére kiírt pályázatot elbírálta, dr. Sónyák Ádám személyi jogra jogosult gyógyszerész részére közforgalmú 
gyógyszertár létesítését engedélyezte 2364 Ócsa, Kiss János utca 1. szám alatt.
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VI. RÉSZ 
A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő 

közleményei

VII. RÉSZ 
Vegyes közlemények
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