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Kormányrendeletek

A Kormány 262/2011. (XII. 13.) Korm. rendelete
az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történõ finanszírozásának
részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról
és az Egészségbiztosítási Alapból finanszírozott egészségügyi szolgáltatóknál alkalmazottak
eseti kereset-kiegészítésérõl
A Kormány
a kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,
a 2. § tekintetében az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 35. §
(1) bekezdés g) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva
a következõket rendeli el:
1. §

Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történõ finanszírozásának részletes szabályairól szóló
43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 5. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. §

(1) 2011. december hónapban eseti kereset-kiegészítésre jogosultak
a) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben történõ
végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 16. § (2) bekezdésében
meghatározott munkakörben dolgozók, valamint a büntetés-végrehajtási szervezet fekvõbeteg-szakellátást
nyújtó intézményeiben azonos munkakörökben foglalkoztatott hivatásos állományú egészségügyi dolgozók,
továbbá
b) a katonák illetményérõl és illetményjellegû juttatásairól, valamint a közalkalmazottak jutalmazásáról szóló
3/2002. (I. 25.) HM rendelet (a továbbiakban: HMr.) 38/B. §-ában meghatározott munkakörben dolgozó, a Magyar
Honvédség hivatásos és szerzõdéses állományú katonáinak jogállásáról szóló törvény hatálya alá tartozó orvosok
és egészségügyi beosztású katonák,
akkor, ha Egészségbiztosítási Alapból (a továbbiakban: E. Alap) finanszírozott egészségügyi szolgáltatóval a
munkaviszonyuk, közalkalmazotti vagy szolgálati jogviszonyuk 2011. október 1-je óta az adatszolgáltatást megelõzõ
napig megszakítás nélkül fennáll.
(2) Nem jogosult az eseti kereset-kiegészítésre, aki az (1) bekezdésben meghatározott teljes idõtartam alatt fizetés nélküli
szabadságon van.
(3) A teljes munkaidõs foglalkoztatás esetén az eseti kereset-kiegészítés
a) az (1) bekezdés a) pontja szerinti személyek tekintetében a Vhr. 16. § (2) bekezdésében meghatározott,
b) az (1) bekezdés b) pontja szerinti személyek tekintetében a HMr. 38/B. §-ában meghatározott
pótlék-kategóriák alapján az (5) bekezdés szerinti felosztással kerül megállapításra. A részmunkaidõben
foglalkoztatottak arányos eseti kereset-kiegészítésre jogosultak.
(4) Az eseti kereset-kiegészítésre jogosult alkalmazottakról az egészségügyi szolgáltató 2011. december 13-áig szolgáltat
adatot az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (a továbbiakban: OEP) részére a 2. melléklet szerinti adatlappal.
A határidõ elmulasztása jogvesztõ. Az adatok valóságtartalmáért az egészségügyi szolgáltató vezetõje teljes körû
felelõsséggel tartozik.
(5) Az eseti kereset-kiegészítéssel összefüggõ támogatás összegét a Kr. 5. számú mellékletében a Célelõirányzatokon
belül az Eseti kereset-kiegészítésre fordítható kiadásokra rendelkezésre álló elõirányzat mértékéig visszaosztással
arányosan
a) az államháztartás mûködési rendjérõl szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ámr.)
2. § 22. pontja alapján nettó finanszírozási körbe tartozó egészségügyi szolgáltatónak minõsülõ költségvetési
szervek részére az OEP legkésõbb 2011. december 15-éig utalványozza, és a Magyar Államkincstár legkésõbb
2011. december 16-áig folyósítja,
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b)

az Ámr. 2. § 23. pontja alapján bruttó finanszírozási körbe tartozó egészségügyi szolgáltatónak minõsülõ
költségvetési szervek és egyéb egészségügyi szolgáltatók részére az OEP legkésõbb 2011. december 16-áig
folyósítja.
(6) Az egészségügyi szolgáltatónak a kereset-kiegészítéshez kapott támogatással 2012. január 31-éig el kell számolni.
Az egészségügyi szolgáltatónak a jogosulatlanul igénybe vett támogatást az E. Alap részére vissza kell téríteni
legkésõbb 2012. február 29-éig.
(7) Amennyiben az egészségügyi szolgáltató a nem jogszerûen igénybe vett támogatást a (6) bekezdésben
meghatározott határidõig nem téríti vissza, az õt meg nem illetõ támogatásnak a bankszámláján történt jóváírás
napjától a visszatérítés napjáig számított, a jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelõ pótlékkal növelt összegét
haladéktalanul köteles az E. Alap részére visszatéríteni.
(8) Az OEP a (6) és (7) bekezdés szerinti elszámolás eredménye alapján az egészségügyi szolgáltató visszatérítési
kötelezettségét az esedékes havi finanszírozás elszámolása során is érvényesítheti.
3. §

Ez a rendelet a kihirdetése napján 10 órakor lép hatályba és 2012. május 31-én hatályát veszti.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

1. melléklet a 262/2011. (XII. 13.) Korm. rendelethez
1. A Kr. 5. számú mellékletében foglalt táblázat a „Célelõirányzatok” megnevezésû sorában az „Alapellátási vállalkozás
támogatási átalánydíj 1 552,4” sort követõen a következõ sorral egészül ki:
„Eseti kereset-kiegészítés 3 400,0”
2. A Kr. 5. számú mellékletében foglalt táblázat
a) „13. Célelõirányzatok összesen” sorában az „1 744,4” szövegrész helyébe az „5144,4” szöveg,
b) „ÖSSZESEN” sorában a „770 120,0” szövegrész helyébe a „773 520,0” szöveg
lép.
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2. melléklet a 262/2011. (XII. 13.) Korm. rendelethez
ADATLAP

Adatot szolgáltató egészségügyi intézmény OEP kódja:
megnevezése:
Az adatszolgáltatással kapcsolatos felelĘs neve, elérhetĘsége:
Kitöltéssel kapcsolatos kiegészítĘ információ:

Amennyiben az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történĘ finanszírozásának
részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról és az Egészségbiztosítási
Alapból finanszírozott egészségügyi szolgáltatóknál alkalmazottak eseti kereset-kiegészítésérĘl szóló
262/2011. (XII. 13.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott jogosultsági idĘtartamon belül az
egészségügyi dolgozó egészségügyi szolgáltatót váltott, de a jogosultsága a jogszabály alapján továbbra is
fennáll, akkor annak a munkáltatónak kell jelentenie az egészségügyi dolgozót, akivel az adatszolgáltatás
idĘpontjában a foglalkoztatásra irányuló jogviszony fennáll.

ADATLAP egészségügyi szolgáltatóknál
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben történĘ
végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 16. § (2) bekezdésében, illetve a katonák illetményérĘl és illetményjellegĦ
juttatásairól, valamint a közalkalmazottak jutalmazásáról szóló 3/2002. (I. 25.) HM rendelet (a továbbiakban: HMr.) 38/B. §-ában meghatározott munkakörben
alkalmazottakról, a büntetés-végrehajtási szervezet fekvĘbeteg-szakellátást nyújtó intézményeiben azonos munkakörökben foglalkoztatott hivatásos állományú
egészségügyi dolgozókról

Teljes munkaidĘben
Feladatkör - munkakör
alkalmazottak (FĘ)
A Vhr. esetében 150%-os, a HMr. esetében 80%-os pótlékra jogosult munkakörben alkalmazottak
aneszteziológiai és intenzív terápiás osztályon dolgozó orvos
aneszteziológiai és intenzív terápiás osztályon dolgozó szakasszisztens
aneszteziológiai és intenzív terápiás osztályon dolgozó ápoló

RészmunkaidĘben alkalmazottak (FĘ)
7 órás

6 órás

5 órás

4 órás

3 órás

2 órás

1 órás

0

0

0

0

0

0

0

7 órás

6 órás

5 órás

4 órás

3 órás

2 órás

1 órás

0

0

0

0

0

0

0

7 órás

6 órás

5 órás

4 órás

3 órás

2 órás

1 órás

0

0

0

0

0

0

0

traumatológiai osztályon három mĦszakos munkahelyen alkalmazott ápoló
mĦtĘben foglalkoztatott mĦtĘs szakasszisztens
ÖSSZESEN

0

A Vhr. esetében 120%-os, a HMr. esetében 65%-os pótlékra jogosult munkakörben alkalmazottak
röntgenben dolgozó orvos
röntgenben dolgozó asszisztens
röntgengép-javító mĦszerész
diagnosztikai laboratóriumban diagnosztikai tevékenységet végzĘ orvos
diagnosztikai laboratóriumban diagnosztikai tevékenységet végzĘ egyéb
egyetemi vagy fĘiskolai végzettséggel rendelkezĘ munkatárs
diagnosztikai laboratóriumban diagnosztikai tevékenységet végzĘ asszisztens
traumatológiai osztályon foglalkoztatott orvos
boncolást végzĘ orvos
boncolást végzĘ boncmester
boncolást végzĘ boncsegéd
vér és vérkészítmény elĘállítását végzĘ orvos
vér és vérkészítmény elĘállítását végzĘ egyéb egyetemi vagy fĘiskolai
végzettséggel rendelkezĘ munkatárs
vér és vérkészítmény elĘállítását végzĘ asszisztens
fertĘzĘ beteget ellátó, valamint pulmonológiai gondozóban alkalmazott orvos
fertĘzĘ beteget ellátó, valamint pulmonológiai gondozóban alkalmazott
egészségügyi szakdolgozó
pszichiátriai osztályon, pszichiátriai, addiktológiai gondozóban dolgozó orvos
pszichiátriai osztályon, pszichiátriai, addiktológiai gondozóban dolgozó ápoló
mĦszakbeosztástól függetlenül, a három mĦszakos munkahelyen ápolási
tevékenységet végzĘk
az Országos MentĘszolgálat kivonuló állománya
szülészeti osztályon alkalmazott szülésznĘ
mĦtĘssegéd
mosodában, teljes munkaidĘben a szennyes ruhák átvételét végzĘ
ÖSSZESEN

0

A Vhr. esetében 36%-os, a HMr. esetében 20%-os pótlékra jogosult munkakörben alkalmazottak
asszisztensi és szakasszisztensi képesítéssel rendelkezĘ (szak)asszisztensi
munkakörben dolgozó
MINDÖSSZESEN
(valamennyi pótlékra jogosult munkakörben alkalmazott)

0

MAGYAR KÖZLÖNY

V.

•

2011. évi 149. szám

37415

A Kormány tagjainak rendeletei

A nemzetgazdasági miniszter 43/2011. (XII. 13.) NGM rendelete
a függõ és független biztosításközvetítõi hatósági képzés követelményrendszerérõl és a hatósági
vizsgáról szóló 18/2008. (VI. 13.) PM rendelet, és a pénzügyi szolgáltatás közvetítõi hatósági képzés
követelményrendszerérõl és a hatósági vizsgáról szóló 18/2010. (IV. 29.) PM rendelet módosításáról
A biztosítókról és a biztosítási tevékenységrõl szóló 2003. évi LX. törvény 235. § b) pontjában és a 2. alcím tekintetében
a hitelintézetekrõl és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény 235. § (2) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.)
Korm. rendelet 73. § f) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:

1. A függõ és független biztosításközvetítõi hatósági képzés követelményrendszerérõl
és a hatósági vizsgáról szóló 18/2008. (VI. 13.) PM rendelet módosítása
1. §

A függõ és független biztosításközvetítõi hatósági képzés követelményrendszerérõl és a hatósági vizsgáról szóló
18/2008. (VI. 13.) PM rendelet (a továbbiakban: Rendelet I.) 3. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A képzõ szervnél oktatóként az a személy foglalkoztatható, aki
a) felsõfokú végzettséggel rendelkezik, valamint legalább 3 éves biztosításszakmai tapasztalatot szerzett
aa) biztosítónál, biztosításközvetítõi tevékenységet folytató gazdálkodó szervezetnél,
ab) államigazgatási szervnél vagy közigazgatási hatóságnál pénzügyi, gazdasági területen,
ac) felsõoktatásban pénzügyi, gazdasági területen oktatóként,
ad) biztosítók, biztosításközvetítõk, szaktanácsadók szakmai érdekképviseleti szervénél, vagy
b) középiskolai végzettséggel rendelkezik, és biztosítónál vagy biztosításközvetítõi tevékenységet folytató
gazdálkodó szervezetnél legalább 10 év biztosításszakmai tapasztalatot szerzett.”

2. §

(1) A Rendelet I. 5. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A jegyzékben szereplõ képzõ szervek által szervezett képzést és vizsgáztatást, a képzés és vizsgáztatás az
e rendeletben, a vizsgaszabályzatban foglalt feltételeknek megfelelõ lebonyolítását a Hatóság ellenõrzi. Az ellenõrzés
annak vizsgálatára irányul, hogy a jegyzékben szereplõ szervezet folyamatosan teljesíti-e az e rendelet, valamint
a vizsgaszabályzat szerinti követelményeket.”
(2) A Rendelet I. 5. § (3) bekezdés c) pontjának a helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A Hatóság törli a jegyzékbõl a képzõ szervet, ha)
„c) az ellenõrzés során a Hatóság ismételt vagy súlyos jogszabálysértést, vagy a vizsgaszabályzat ismételt vagy súlyos
– így különösen a képzés tárgyi feltételeire, a képzés lefolytatására, a képzõ szervvé válás feltételeire vonatkozó
szabályok – megsértését állapítja meg,”

3. §

(1) A Rendelet I. 8. § (1) és (1a) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A Hatóság által kijelölt vizsgabiztos kizárólag az a természetes személy lehet, aki felsõfokú végzettséggel
rendelkezik, továbbá vagy biztosítási szakjogász képzettséggel rendelkezik, vagy biztosítónál, biztosításközvetítõnél,
államigazgatási szervnél vagy közigazgatási hatóságnál pénzügyi, vagy gazdasági területén vagy biztosítók,
biztosításközvetítõk, szaktanácsadók szakmai érdekképviseleti szervénél legalább 5 éves biztosításszakmai
tapasztalatot szerzett.
(1a) A vizsgabiztosok tevékenységének e rendeletben, továbbá a vizsgaszabályzatban foglalt feltételeknek való
megfelelését a Hatóság ellenõrzi. Az ellenõrzés annak vizsgálatára irányul, hogy a vizsgabiztosok folyamatosan
teljesítik-e az e rendelet, továbbá a vizsgaszabályzat szerinti követelményeket.”
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(2) A Rendelet I. 8. §-a következõ (1b) bekezdéssel egészül ki:
„(1b) Ha a Hatóság az ellenõrzése során a vizsgabiztossal szemben az e rendelet, vagy a vizsgaszabályzat megsértését
állapítja meg – így különösen vizsgabiztossá válására vonatkozó szabályok megsértése, etikai vétség,
kötelezettségszegés esetén –, vizsgabiztosi kijelölését visszavonhatja. Akivel szemben a hatóság ismételt vagy súlyos
jogszabálysértést, vagy a vizsgaszabályzat ismételt vagy súlyos megsértését állapítja meg, vizsgabiztosnak nem
jelölhetõ ki.”
4. §

(1) A Rendelet I. 9. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A vizsgára történõ jelentkezést, a kitöltési útmutatóval ellátott jelentkezési lapot – a tervezett vizsga helyszínének
és elõzetes idõpontjának megjelölésével – a képzõ szerv útján a Hatósághoz kell benyújtani a vizsga megjelölt elõzetes
idõpontját legalább 15 nappal megelõzõen.”
(2) A Rendelet I. 9. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Ha a benyújtott jelentkezés nem felel meg e jogszabály rendelkezéseinek, vagy más okból kiegészítésre vagy
kijavításra szorul, a Hatóság a jelentkezést a hiányok megjelölésével hiánypótlásra a hatósági vizsgára jelentkezõ
részére a képzõ szerv útján visszaküldi, és egyben figyelmezteti az ismételt hiányos benyújtás következményeire.
Az ismételten hiányosan benyújtott jelentkezést a Hatóság elutasítja.”

5. §

A Rendelet I. 10. § (7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(7) A vizsga lebonyolítására vonatkozó szabályokat tartalmazó vizsgaszabályzatot a Hatóság elkészíti és a honlapján
közzéteszi. A függõ és független biztosításközvetítõi képzéssel és hatósági vizsgával kapcsolatos egyéb tudnivalókról
a Hatóság a honlapján közleményt tesz közzé.”

6. §

A Rendelet I. 2. § (2) bekezdésének b) pontjában a „Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg
lép.

2. A pénzügyi szolgáltatás közvetítõi hatósági képzés követelményrendszerérõl
és a hatósági vizsgáról szóló 18/2010. (IV. 29.) PM rendelet módosítása
7. §

A pénzügyi szolgáltatás közvetítõi hatósági képzés követelményrendszerérõl és a hatósági vizsgáról szóló 18/2010.
(IV. 29.) PM rendelet (a továbbiakban: Rendelet II.) 5. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„5. § (1) A képzésben az vehet részt, aki:
a) rendelkezik érettségi vizsgával, vagy
b) hitelintézetnél, pénzügyi vállalkozásnál, pénzforgalmi intézménynél, pénzügyi közvetítõi tevékenységet folytató
vállalkozásnál, államigazgatási szervnél vagy közigazgatási hatóságnál pénzügyi vagy gazdasági területen, vagy
hitelintézetek, pénzügyi vállalkozások, pénzügyi szolgáltatás közvetítõk szakmai érdekképviseleti szervénél
a jelentkezés megelõzõ 6 éven belül legalább 4 éves pénzügyi szakmai tapasztalatot szerzett.
(2) A képzésen történõ részvétel további feltétele, hogy a résztvevõ hozzájárul az igazolás kiállítása céljából
természetes személyazonosító adatai és lakcímadatai képzõ szerv általi kezeléséhez.”

8. §

A Rendelet II. 6. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„6. § A képzõ szervnél oktatóként az a személy oktathat, aki felsõfokú végzettséggel rendelkezik, és hitelintézetnél,
pénzügyi vállalkozásnál, pénzforgalmi intézménynél, pénzügyi közvetítõi tevékenységet folytató vállalkozásnál,
államigazgatási szervnél vagy közigazgatási hatóságnál pénzügyi vagy gazdasági területen, felsõoktatásban
pénzügyi, gazdasági területen oktatóként, a Magyar Nemzeti Banknál, vagy hitelintézetek, pénzügyi vállalkozások,
pénzügyi szolgáltatás közvetítõk szakmai érdekképviseleti szervénél legalább 3 éves pénzügyi szakmai tapasztalatot
szerzett.”

9. §

(1) A Rendelet II. 12. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A Hatóság által kijelölt vizsgabiztos kizárólag az a természetes személy lehet, aki felsõfokú végzettséggel
rendelkezik, és hozzájárul a kijelölés céljából természetes személyazonosító adatai és lakcímadatai Hatóság általi
kezeléséhez.”
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(2) A Rendelet II. 12. §-a a következõ (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A vizsgabiztos tevékenységének e rendeletben, továbbá a vizsgaszabályzatban foglalt feltételeknek való
megfelelését a Hatóság ellenõrzi. Az ellenõrzés annak vizsgálatára irányul, hogy a vizsgabiztos folyamatosan teljesíti-e
az e rendelet, továbbá a vizsgaszabályzat szerinti követelményeket.”
(3) A Rendelet II. 12. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Ha a Hatóság az ellenõrzése során a vizsgabiztossal szemben e rendelet, vagy a vizsgaszabályzat megsértését
állapítja meg, vizsgabiztosi kijelölését visszavonhatja. Akivel szemben a hatóság ismételt vagy súlyos
jogszabálysértést, vagy a vizsgaszabályzat ismételt vagy súlyos megsértését állapítja meg, vizsgabiztosnak nem
jelölhetõ ki.”
10. §

(1) A Rendelet II. 14. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A vizsgára történõ jelentkezést, a kitöltési útmutatóval ellátott jelentkezési lapot – a tervezett vizsga helyszínének
és elõzetes idõpontjának megjelölésével – a képzõ szerv útján a Hatósághoz kell benyújtani a vizsga megjelölt elõzetes
idõpontját legalább 15 nappal megelõzõen.”
(2) A Rendelet II. 14. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Ha a benyújtott jelentkezés nem felel meg e jogszabály rendelkezéseinek, vagy más okból kiegészítésre vagy
kijavításra szorul, a Hatóság a jelentkezést a hiányok megjelölésével hiánypótlásra a képzõ szerv útján a hatósági
vizsgára jelentkezõ részére visszaküldi, és egyben figyelmezteti az ismételt hiányos benyújtás következményeire.
Az ismételten hiányosan benyújtott jelentkezést a Hatóság elutasítja.”

11. §

A Rendelet II. 23. §-sal egészül ki:
„23. § E rendeletnek a függõ és független biztosításközvetítõi hatósági képzés követelményrendszerérõl és a hatósági
vizsgáról szóló 18/2008. (VI. 13.) PM rendelet, és a pénzügyi szolgáltatás közvetítõi hatósági képzés
követelményrendszerérõl és a hatósági vizsgáról szóló 18/2010 (IV. 29.) PM rendelet módosításáról szóló 43/2011.
(XII. 13.) NGM rendelettel (a továbbiakban: módosító rendelet) módosított 12. § (1) bekezdésének alkalmazása
tekintetében a Felügyelet nyilvántartásában a módosító rendelet hatálybalépésekor szereplõ – felsõfokú
végzettséggel nem rendelkezõ – vizsgabiztosok 2013. december 31-ig jelölhetõk ki vizsgabiztosnak.”

12. §

A Rendelet II. 2. § (3) bekezdésében a „a Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg lép.

3. Záró rendelkezések
13. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetést követõ 15. napon lép hatályba.
(2) A 7. § 2012. június 1. napján lép hatályba.
(3) Ez a rendelet 2012. június 2-án hatályát veszti.
Dr. Matolcsy György s. k.,
nemzetgazdasági miniszter
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A nemzeti erõforrás miniszter 66/2011. (XII. 13.) NEFMI rendelete
az egészségügyi szakdolgozó által, orvosi elrendelésre önállóan is ellátható tevékenységek
felelõsségi, szakmai, szakképesítési és szakképzettségi feltételeirõl
Az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (3) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek,
valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § d) pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:
1. §

(1) A legalább az 1. melléklet szerinti szakképesítéssel vagy szakképzettséggel rendelkezõ egészségügyi szakdolgozó
(a továbbiakban: szakdolgozó) azon tevékenységeket, amelyeket a szakképesítésén alapuló kompetenciák alapján
orvosi elrendelésre az orvossal együttmûködve végezhet, orvosi elrendelésre önállóan is elláthatja
a) az osztályvezetõ ápoló vagy vezetõ ápoló vagy vezetõ asszisztens és
b) az osztályvezetõ fõorvos vagy orvosszakmai vezetõ
együttes írásos – a munkáltatói jogkör gyakorlója által jóváhagyott – felhatalmazása (a továbbiakban: felhatalmazás)
alapján.
(2) A felhatalmazás a szakdolgozó részére akkor adható, ha a szakdolgozó az adott tevékenység végzéséhez szükséges
szakmai felkészítést megkapta, és a tevékenység végzéséhez szükséges képességérõl, valamint a tevékenység
megfelelõ kivitelezésérõl az (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti, a felhatalmazást kiadó személyek a gyakorlatban
elõzetesen meggyõzõdtek.
(3) A felhatalmazásban foglaltak alapján a szakdolgozó munkaköri leírását a tevékenység végzése tekintetében
módosítani kell. A felhatalmazás alapján egészségügyi tevékenység önállóan kizárólag az (1) bekezdés a) és b) pontja
szerinti, a felhatalmazást kiadó személyek irányítási jogkörébe tartozó szervezeti egység keretei között és
tevékenységi körben végezhetõ.
(4) A felhatalmazás alapján végzett tevékenység szakszerû kivitelezéséért elsõsorban a szakdolgozó felelõs.

2. §

Ez a rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba.
Dr. Réthelyi Miklós s. k.,
nemzeti erõforrás miniszter

1. melléklet a 66/2011. (XII. 13.) NEFMI rendelethez
Írásos felhatalmazás legalább a következõ – vagy annak jogszabály alapján megfeleltetett – szakképesítéssel vagy
szakképzettséggel rendelkezõ szakdolgozónak adható:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

5.4. szintû OKJ ápoló
ápoló (fõiskolai, Bsc)
felnõtt szakápoló (1997. december 7-ét megelõzõen szerzett szakképesítés)
általános betegápoló (1975. március 1-jét megelõzõen szerzett szakképesítés)
körzeti betegápoló (1975. március 1-jét megelõzõen szerzett szakképesítés)
csecsemõ- és gyermekápoló
mentõápoló
radiográfus
képi diagnosztikai és intervenciós asszisztens
orvosdiagnosztikai laboratóriumi technológus
egészségügyi gyakorlatvezetõ
orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus (BSc)
5.5. szintû OKJ szülésznõ
szülésznõ (BSc)

MAGYAR KÖZLÖNY

•

2011. évi 149. szám

37419

A nemzeti erõforrás miniszter 67/2011. (XII. 13.) NEFMI rendelete
egyes egészségügyi, gyógyszerészeti és orvostechnikai tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 59. § (3) bekezdés b) pont bb) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, az
egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet
41. § d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 2. alcím és az 1. melléklet tekintetében a kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (3) bekezdés
c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és
hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – az egyes
miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. §
b) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben –,
a 3. alcím tekintetében az emberi alkalmazásra kerülõ gyógyszerekrõl és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények
módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény 32. § (5) bekezdés a) pontjában, valamint a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és
gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény 77. §
(2) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár
feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 4. alcím tekintetében a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint
a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény 77. § (2) bekezdés c) és f) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló
212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
az 5. alcím tekintetében a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint
a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény 77. § (2) bekezdés i) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.)
Korm. rendelet 41. § d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 6. alcím tekintetében a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint
a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény 77. § (2) bekezdés j) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.)
Korm. rendelet 41. § d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 7. alcím tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174. §
(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladatés hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 8. alcím tekintetében az emberi alkalmazásra kerülõ gyógyszerekrõl és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények
módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény 32. § (10) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint
a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § d) pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és
hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § c) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági
miniszterrel egyetértésben –,
a 9. alcím és a 2–3. melléklet tekintetében a megfelelõségértékelõ szervezetek tevékenységérõl szóló 2009. évi CXXXIII. törvény
13. § (2) bekezdés a)–b) és d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ
államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § d) pontjában meghatározott feladatkörömben
eljárva
a következõket rendelem el:

1. Az egészségügyi intézményekben keletkezõ hulladék kezelésérõl szóló 1/2002. (I. 11.) EüM rendelet
módosítása
1. §

Az egészségügyi intézményekben keletkezõ hulladék kezelésérõl szóló 1/2002. (I. 11.) EüM rendelet 6. § (2) bekezdése
helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A 2. § c) pontja szerinti hulladékok gyûjtésére rendszeresített berendezések és eszközök értékesítése, átadása
során a forgalmazó köteles a gyártó vagy – ha a gyártó nem az Európai Gazdasági Térség területén található – az
importõr által kiállított, a termékhez csatolt minõségi nyilatkozatát is átadni az egészségügyi intézményeknek arról,
hogy a termék megfelel a 4. számú mellékletben szereplõ minõségi követelményeknek.”
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2. A törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielégítõ tápszerek
társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának szempontjairól és a befogadás
vagy a támogatás megváltoztatásáról szóló 32/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet módosítása
2. §

A törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielégítõ tápszerek társadalombiztosítási
támogatásba való befogadásának szempontjairól és a befogadás vagy a támogatás megváltoztatásáról szóló 32/2004.
(IV. 26.) ESZCSM rendelet (a továbbiakban: 32/2004. ESZCSM R.) 3. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

3. §

A 32/2004. ESZCSM R.
a) 2. számú melléklet EÜ100 38/b. pont TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK részében a „(<7 ml/tskg/hó-t elérõ vagy
meghaladó)” szövegrész helyébe a „(7 ml/ttkg/hó értéket elérõ vagy azt meghaladó)” szöveg, a „gyakori
transzfúziót (<7 ml/ttkg/hó vörösvértest koncentrátum) kapó” szövegrész helyébe a „gyakori transzfúziót
(7 ml/ttkg/hó értéket elérõ vagy azt meghaladó vörösvértest koncentrátum) kapó” szöveg,
b) 2. számú melléklet EÜ100 56. pont TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK részében a „heti adag (10 µg/ttkg) mellett”
szövegrész helyébe az „adag alkalmazása mellett” szöveg
lép.

3. Az emberi alkalmazásra kerülõ gyógyszerek forgalomba hozataláról szóló
52/2005. (XI. 18.) EüM rendelet módosítása
4. §

Az emberi alkalmazásra kerülõ gyógyszerek forgalomba hozataláról szóló 52/2005. (XI. 18.) EüM rendelet
(a továbbiakban: 52/2005. EüM R.) 41. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„41. § Az üzletnek a fogyasztók számára nyitva álló helyiségében a gyógyszereket – a tea formájú növényi
gyógyszereket és a tea formájú hagyományos növényi gyógyszereket kivéve – úgy kell elhelyezni, hogy az
a fogyasztó számára ne legyen közvetlenül hozzáférhetõ, ahhoz a zárható szekrénybõl a fogyasztó csak
a gyógyszer-kiskereskedelmi tevékenységet folytató feladatkörében eljáró személy közremûködésével férhessen
hozzá. A gyógyszer forgalomba hozatali engedélyében a gyógyszer tárolására a GYEMSZI az üzletre is vonatkozó
különleges tárolási feltételeket határozhat meg.”

5. §

Az 52/2005. EüM R. 30. § (2) bekezdésében a „Gytv. 10. § (5) bekezdésének megfelelõen” szövegrész helyébe
a „Gytv. 5. § (10) bekezdésének megfelelõen” szöveg lép.

4. A közforgalmú, fiók- és kézigyógyszertárak, továbbá intézeti gyógyszertárak mûködési,
szolgálati és nyilvántartási rendjérõl szóló 41/2007. (IX. 19.) EüM rendelet módosítása
6. §

A közforgalmú, fiók- és kézigyógyszertárak, továbbá intézeti gyógyszertárak mûködési, szolgálati és nyilvántartási
rendjérõl szóló 41/2007. (IX. 19.) EüM rendelet 6. § (7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(7) Az officinában a gyógyszereket – kivéve a tea formájú növényi gyógyszereket és a tea formájú hagyományos
növényi gyógyszereket – úgy kell elhelyezni, hogy azok a betegek számára közvetlenül ne legyenek hozzáférhetõek.”

5. A gyógyszerrendeléshez használandó számítógépes program minõsítésének szabályairól szóló
53/2007. (XII. 7.) EüM rendelet módosítása
7. §

A gyógyszerrendeléshez használandó számítógépes program minõsítésének szabályairól szóló 53/2007. (XII. 7.) EüM
rendelet 4. § (4) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
(A szoftvernek képesnek kell lennie egy megadott TTT kód alapján a vizuális megjelenésben egymástól jelentõsen eltérõ
módon az alábbi gyógyszer csoportokat megjeleníteni:)
„a) hatóanyag alapú fix támogatási csoportba tartozó gyógyszerek esetén:
aa) preferált referencia ársávba tartozó gyógyszereket, valamint azon hatóanyag alapú fix csoportokban, amelyekben
nem történt preferált referencia ársáv képzés, a referenciakészítményeket, valamint a referenciakészítmény napi
terápiás költségével megegyezõ, valamint annál alacsonyabb napi terápiás költségû készítményeket, színkódolás
esetén zöld színnel,
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ab) preferált referencia ársávba tartozó gyógyszerek esetén a referenciakészítmény napi terápiás költségénél több
mint 5%-kal, de kevesebb, mint 10%-kal magasabb napi terápiás költségû gyógyszereket, valamint azon hatóanyag
alapú fix csoportok esetén, amelyekben nem történt preferált referencia ársáv képzés, a referenciakészítmény napi
terápiás költségénél kevesebb, mint 10%-kal magasabb napi terápiás költségû gyógyszereket, színkódolás esetén
sárga színnel,
ac) a referenciakészítmény napi terápiás költségénél 10%-kal, vagy több mint 10%-kal magasabb napi terápiás
költségû készítményeket, színkódolás esetén piros színnel,
ad) azon hatóanyag alapú fix csoportokba tartozó gyógyszereket, amelyek ára a preferált referencia ársáv kialakítását
követõen a preferált referencia ársáv feltételeinek megfelel, de a gyógyszer nem lett preferált, színkódolás esetén
fehér színnel;
b) a terápiás fix támogatási csoportba tartozó gyógyszerek esetén a gyógyszerek napi térítési díja alapján
a legalacsonyabb napi térítési díjú terméktõl a legmagasabb napi térítési díjú gyógyszerig emelkedõ sorrendben kell
rendezni a gyógyszereket, egyenlõ napi térítési díjú készítményeket nevük betûrendjének növekvõ sorrendjében kell
rendezni, továbbá a preferált készítményeket megjelölni;”

6. Az emberi felhasználásra kerülõ gyógyszer, illetve gyógyászati segédeszköz ismertetésére,
az ismertetõi tevékenységet végzõ személyek nyilvántartására, és a gyógyszerrel,
gyógyászati segédeszközzel kapcsolatos, fogyasztókkal szembeni kereskedelmi gyakorlatra
vonatkozó részletes szabályokról szóló 3/2009. (II. 25.) EüM rendelet módosítása
8. §

Az emberi felhasználásra kerülõ gyógyszer, illetve gyógyászati segédeszköz ismertetésére, az ismertetõi
tevékenységet végzõ személyek nyilvántartására, és a gyógyszerrel, gyógyászati segédeszközzel kapcsolatos,
fogyasztókkal szembeni kereskedelmi gyakorlatra vonatkozó részletes szabályokról szóló 3/2009. (II. 25.) EüM rendelet
(a továbbiakban: 3/2009. EüM R.) 1. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„1. § E rendelet fogyasztókkal szembeni kereskedelmi gyakorlatra vonatkozó rendelkezéseit – a biztonságos és
gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól
szóló 2006. évi XCVIII. törvény (a továbbiakban: Gyftv.) 87. § (6) bekezdése alapján – alkalmazni kell a gyógyszernek
nem minõsülõ gyógyhatású készítményekre is.”

9. §

A 3/2009. EüM R. 6. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az ismertetés megkezdése elõtt az ismertetõ személy a 8. § (1) és (2) bekezdésében említett jogviszonyt tanúsító
és az e tevékenységre jogosító ismertetõ igazolványt a gyógyszer, gyógyászati segédeszköz rendelésére,
használatának betanítására és forgalmazására jogosultnak (e bekezdés tekintetében a továbbiakban: jogosult) oly
módon felmutatja, hogy a jogosult az ismertetõ tevékenységet megelõzõen a Gyftv. 14. § (14) bekezdésében
foglaltaknak megfelelõen járhasson el.”

10. §

A 3/2009. EüM R. 7. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Gyógyszerbõl és egyszer használatos gyógyászati segédeszközbõl – gyógyszerenként, illetve gyógyászati
segédeszközönként – a gyógyszer, gyógyászati segédeszköz rendelésére, használatának betanítására és
forgalmazására jogosultanként térítésmentes mintaként az adott gyógyszer, illetve egyszer használatos gyógyászati
segédeszköz magyarországi értékesítésének megkezdését követõ év végéig évente legfeljebb két csomagolási
egység adható azzal, hogy gyógyászati segédeszköz esetén a két csomagolási egység az egy hónapra szükséges
mennyiséget nem haladhatja meg. A gyógyszer és egyszer használatos gyógyászati segédeszköz magyarországi
értékesítésének megkezdését követõ év vége után az adott 0%-osnál magasabb támogatási kategóriába tartozó
gyógyszerbõl, valamint támogatással rendelhetõ gyógyászati segédeszközbõl térítésmentes minta nem adható.”

11. §

A 3/2009. EüM R.
a) 8. § (1) bekezdésében az „az Országos Gyógyszerészeti Intézettel (a továbbiakban: OGYI)” szövegrész helyébe az
„a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézettel (a továbbiakban: GYEMSZI)” szöveg,
b) 8. § (6) bekezdésében és 10. § (3) bekezdésében az „az OGYI-nak” szövegrész helyébe az „a GYEMSZI-nek” szöveg
lép.
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Hatályát veszti a 3/2009. EüM R. 2. §-a és 8. § (3)–(5) bekezdése.

7. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény
94. § (2) bekezdés b) pontjának alkalmazásáról szóló 54/2009. (XII. 30.) EüM rendelet módosítása
13. §

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 94. § (2) bekezdés
b) pontjának alkalmazásáról szóló 54/2009. (XII. 30.) EüM rendelet 2. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„2. § Ha a hatósági ellenõrzés során megállapítást nyer, hogy a következõ jogszabályhelyeket olyan módon sértették
meg, hogy a jogsértés az életet, a testi épséget, közteherviselési kötelezettség teljesítését vagy harmadik személy
alapvetõ jogát közvetlenül veszélyezteti, és a veszélyeztetõ állapot más alkalmas eszközzel nem hárítható el, a Ket.
94. § (2) bekezdés b) pontja alapján kell eljárni a következõ jogkövetkezmények alkalmazásakor:
a) a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás
általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény 19. § (2) bekezdés b) pontja szerinti jogkövetkezmény,
b) az emberi alkalmazásra kerülõ gyógyszerekrõl és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról
szóló 2005. évi XCV. törvény (a továbbiakban: Gytv.) 4. § (1) bekezdése, 5. § (1) bekezdése, 11. § (1) bekezdése,
az emberen végzett orvostudományi kutatások, az emberi felhasználásra kerülõ vizsgálati készítmények klinikai
vizsgálata, valamint az emberen történõ alkalmazásra szolgáló, klinikai vizsgálatra szánt orvostechnikai eszközök
klinikai vizsgálata engedélyezési eljárásának szabályairól szóló 235/2009. (X. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.)
28. § (4) bekezdése, továbbá a helyes laboratóriumi gyakorlat alkalmazásáról és ellenõrzésérõl szóló 9/2001. (III. 30.)
EüM-FVM együttes rendelet 3. § (1) és (3) bekezdése megsértése esetén az R. 29. §-a vagy a Gytv. 20. § (3) bekezdés
a)–c) és e) pontja, valamint (4) bekezdése szerinti jogkövetkezmény,
c) az orvostechnikai eszközökrõl szóló 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet 5. § (1) és (2) bekezdése, 11. § (1) bekezdése, 12. §
(1) bekezdése, 13. §-a, 15. § (2) és (3) bekezdése, 17. § (1) bekezdése, 21. §-a megsértése esetén a rendelet 22. és 23. §-a
szerinti jogkövetkezmény,
d) az in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközökrõl szóló 8/2003. (III. 13.) ESZCSM rendelet 3. § (1) bekezdése,
4. § (1) bekezdése, 5. §-a, 7. § (1) és (5) bekezdése, 11. §-a megsértése esetén a rendelet 12. és 13. §-a szerinti
jogkövetkezmény,
e) a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetérõl szóló
1997. évi LXXX. törvény 44. § (1) és (5) bekezdése megsértése esetén a törvény 44/A. § (7)–(9) bekezdése szerinti
jogkövetkezmény.”

8. Az emberi felhasználásra kerülõ gyógyszerekkel kapcsolatos egyes engedélyezési eljárások során
fizetendõ igazgatási szolgáltatási díj kezelésérõl és nyilvántartásáról szóló 57/2009. (XII. 30.) EüM rendelet
módosítása
14. §

Az emberi felhasználásra kerülõ gyógyszerekkel kapcsolatos egyes engedélyezési eljárások során fizetendõ igazgatási
szolgáltatási díj kezelésérõl és nyilvántartásáról szóló 57/2009. (XII. 30.) EüM rendelet (a továbbiakban: 57/2009.
EüM R.) a következõ 1/A. §-sal egészül ki:
„1/A. § (1) Immunológiai vizsgálati készítménnyel végzendõ klinikai vizsgálat engedélyezése esetében a kérelmezõ
által befizetett igazgatási szolgáltatási díj 30%-a a GYEMSZI-t, 35-35%-a az Egészségügyi Tudományos Tanácsot
(a továbbiakban: ETT) és az Országos Epidemiológiai Központot (a továbbiakban: OEK) illeti meg. A klinikai vizsgálat
engedélyének módosítása esetén a kérelmezõ által befizetett igazgatási szolgáltatási díj 50-50%-ban az ETT és az OEK
között oszlik meg.
(2) Nem immunológiai vizsgálati készítménnyel végzendõ klinikai vizsgálat engedélyezése esetében a kérelmezõ
által befizetett igazgatási szolgáltatási díj 55%-a a GYEMSZI-t, 45%-a az ETT-t illeti meg. A klinikai vizsgálat
engedélyének módosítása esetén a kérelmezõ által befizetett igazgatási szolgáltatási díj 40%-a a GYEMSZI-t, 60%-a az
ETT-t illeti meg.
(3) Amennyiben klinikai vizsgálat engedélyének módosítására irányuló eljárásban valamelyik e §-ban említett szerv
a jogszabály rendelkezése alapján nem jár el, az igazgatási szolgáltatási díj reá esõ hányadát az eljárásban részt vevõ
szervek között egyenlõ arányban kell elosztani.”
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Az 57/2009. EüM R.
a) 1. § (1) bekezdésében az „Az Országos Gyógyszerészeti Intézet (a továbbiakban: OGYI)” szövegrész helyébe az
„A Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet (a továbbiakban: GYEMSZI)” szöveg,
b) 1. § (2) bekezdésében az „az OGYI” szövegrész helyébe az „a GYEMSZI” szöveg
lép.

9. Az egészségügyért felelõs miniszter szabályozási feladatkörébe tartozó forgalmazási követelmények
tekintetében eljáró megfelelõségértékelõ szervezetek kijelölésének, valamint a kijelölt szervezetek
tevékenységének különös szabályairól szóló 18/2010. (IV. 20.) EüM rendelet módosítása
16. §

Az egészségügyért felelõs miniszter szabályozási feladatkörébe tartozó forgalmazási követelmények tekintetében
eljáró megfelelõségértékelõ szervezetek kijelölésének, valamint a kijelölt szervezetek tevékenységének különös
szabályairól szóló 18/2010. (IV. 20.) EüM rendelet (a továbbiakban: 18/2010. EüM R.) a következõ 2/A. §-sal egészül ki:
„2/A. § A megfelelõségértékelési tevékenység végzésére vonatkozó kijelölés a 3. mellékletben meghatározott
szakterületekre terjedhet ki, megjelölve az adott kijelölési szakterületen belül az eszközcsoportokra vagy
a megfelelõségértékelési eljárásokra vonatkozó esetleges korlátozásokat.”

17. §

A 18/2010. EüM R. 4. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„4. § A megfelelõségértékelõ szervezetek tevékenységérõl szóló 2009. évi CXXXIII. törvény (a továbbiakban: Msztv.)
3. § (2) bekezdés c) pontjában elõírt felelõsségbiztosítás éves biztosítási összege legalább ötven millió forint.”

18. §

A 18/2010. EüM R. 7. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A kijelölési feltételek folyamatos teljesülésének ellenõrzése során a kijelölõ hatóság szakértõként az eljárásba
bevonja a Hivatalt. A kijelölési feltételek teljesülését a kijelölõ hatóság legalább évente ellenõrzi.”

19. §

A 18/2010. EüM R. 8. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„8. § Az R. 15. § b) pontja szerinti megkeresést és 22. §-ában meghatározott feladatokat a Hivatal látja el.”

20. §

(1) A 18/2010. EüM R. 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
(2) A 18/2010. EüM R. 3. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

21. §

A 18/2010. EüM R. 1. melléklet 5. pontjában a „kódok” szövegrész helyébe a „kódok és korlátozások” szöveg lép.

22. §

A 18/2010. EüM R.
a) 2. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontjában a „tekintetében” szövegrész helyébe a „tekintetében az 5. § (3) bekezdés
a) pontjában és” szöveg,
b) 2. § (1) bekezdés b) pont ba) alpontjában az „eljárási szabályzat),” szövegrész helyébe az „eljárási szabályzat),
az 5. § (3) bekezdés b) pontjában meghatározott feltételek teljesülését,” szöveg
lép.

10. Záró rendelkezések
23. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ 15. napon lép hatályba, és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.
Dr. Réthelyi Miklós s. k.,
nemzeti erõforrás miniszter
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1. melléklet a 67/2011. (XII. 13.) NEFMI rendelethez
1. A 32/2004. ESZCSM R. 3. számú melléklet EÜ90. 29. pont „A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELÕ ORVOS
MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELÕÍRÁSOK:” része a „Menopauza és osteoporózis járóbeteg
szakrendelés” sort követõen a következõ sorral egészül ki:
(MUNKAHELY:

„Menopauza és osteoporózis
járóbeteg szakrendelés

SZAKKÉPESÍTÉS:

JOGOSULTSÁG:)

Szülészet-nõgyógyászat

írhat”

2. melléklet a 67/2011. (XII. 13.) NEFMI rendelethez
1. A 18/2010. EüM R. 2. melléklet 1. pontja a következõ 1.1.7. alponttal egészül ki:
„1.1.7. Nem szükséges az 1.1.1. alpont szerinti felsõfokú végzettség a szervezet azon munkavállalója esetében,
aki kizárólag az eszköz mûszaki sajátosságait értékeli és az értékelést az 1.1.1. alpont szerinti feltételeknek megfelelõ
személy ellenõrzésével végzi.”

3. melléklet a 67/2011. (XII. 13.) NEFMI rendelethez
1. A 18/2010. EüM R. 3. melléklet 6. pontjában foglalt táblázat 4. sora helyébe a következõ sor lép:
(Kijelölési szakterület
kódszáma

4

MDS 7208

Kijelölési szakterület,
nem aktív orvostechnikai eszközök)

Nanoanyagokat alkalmazó IVD eszközök

A nemzeti fejlesztési miniszter 73/2011. (XII. 13.) NFM rendelete
a közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények, a bírálati összegezések és az éves statisztikai
összegezések mintáiról szóló 14/2010. (X. 29.) NFM rendelet módosításáról
A közbeszerzésekrõl szóló 2003. évi CXXIX. törvény 404. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes
miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. §
d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:
1. §

A közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények, a bírálati összegezések és az éves statisztikai összegezések mintáiról
szóló 14/2010. (X. 29.) NFM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A közbeszerzésekrõl szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) IV. fejezete alkalmazásában a Kbt. 43. §
(1) bekezdés szerinti elõzetes összesített tájékoztatót tartalmazó hirdetmény mintáját a 842/2011/EU bizottsági
rendelet (a továbbiakban: európai uniós rendelet) I. melléklete tartalmazza. Az elõzetes összesített tájékoztatót
tartalmazó hirdetménynek az ajánlatkérõ honlapján történõ közzététele esetén a hirdetményt szintén az európai
uniós rendelet I. melléklete szerinti minta szerint kell elkészíteni, azonban az Európai Unió Kiadóhivatala részére
megküldendõ, az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétételre kerülõ hirdetmény mintáját az európai uniós rendelet
VIII. melléklete tartalmazza.”
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2. §

Az R. 1. § (2) és (4)–(6) bekezdésében, 2. § (2), (3) és (5) bekezdésében, 3. §-ában, 4. § (1) és (2) bekezdésében, valamint
5. § (2) bekezdésében az „a közbeszerzési hirdetmények közzétételénél használt szabvány ûrlapokról szóló európai
közösségi rendelet” szövegrész helyébe az „az európai uniós rendelet” szöveg, az R. 1. § (3) bekezdésében, valamint
2. § (1) és (4) bekezdésében az „a közbeszerzési hirdetmények közzétételénél használt szabvány ûrlapokról szóló
európai közösségi rendelet” szövegrészek helyébe az „az európai uniós rendelet” szöveg lép.

3. §

Az R. 4. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép, és a § a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A 89/665/EGK irányelv 3a. cikke és a 92/13/EGK irányelv 3a. cikke, továbbá a Kbt. 306/A. § (3) bekezdés a) pontja
szerinti önkéntes elõzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény mintáját az európai uniós rendelet XIV. melléklete
tartalmazza.
(4) Az 1–4. § szerinti hirdetmények módosítását vagy visszavonását, valamint helyesbítését tartalmazó hirdetmény
mintáját a 11. melléklet tartalmazza.”

4. §

Az R. 14. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„14. § (1) Ez a rendelet
a) az árubeszerzésre és az építési beruházásra irányuló közbeszerzési szerzõdések odaítélésével kapcsolatos
jogorvoslati eljárás alkalmazására vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések összehangolásáról
szóló, 1989. december 21-i 89/665/EGK tanácsi irányelv 3a. cikkének,
b) a vízügyi, energiaipari, szállítási és távközlési ágazatokban mûködõ vállalkozások beszerzési eljárásairól szóló
közösségi szabályok alkalmazására vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések összehangolásáról
szóló, 1992. február 25-i 92/13/EGK tanácsi irányelv 3a. cikkének,
c) a vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai ágazatban mûködõ ajánlatkérõk beszerzési eljárásainak
összehangolásáról szóló, 2004. március 31-i 2004/17/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 41–44. és 63. cikkeinek,
d) az építési beruházásra, az árubeszerzésre és a szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerzõdések odaítélési
eljárásainak összehangolásáról szóló, 2004. március 31-i 2004/18/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 35., 36., 58.,
64., 69. és 70. cikkeinek,
e) a közbeszerzésrõl szóló 2004/17/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv XX. mellékletének, valamint a 2004/18/EK
európai parlamenti és tanácsi irányelv VIII. mellékletének módosításáról szóló, 2005. szeptember 7-i 2005/51/EK
bizottsági irányelvnek, és
f) a 89/665/EGK és a 92/13/EGK tanácsi irányelvnek a közbeszerzési szerzõdések odaítélésére vonatkozó jogorvoslati
eljárások hatékonyságának javítása tekintetében történõ módosításáról szóló, 2007. december 11-i 2007/66/EK
európai parlamenti és tanácsi irányelv 1. és 2. cikkeinek
való megfelelést szolgálja.
(2) Ez a rendelet a közbeszerzési hirdetmények közzétételére használandó hirdetményminták létrehozásáról és az
1564/2005/EK rendelet hatályon kívül helyezésérõl szóló, 2011. augusztus 19-i 842/2011/EU bizottsági rendelet
végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.”

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba, és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.

6. §

Ez a rendelet a közbeszerzési hirdetmények közzétételére használandó hirdetményminták létrehozásáról és az
1564/2005/EK rendelet hatályon kívül helyezésérõl szóló, 2011. augusztus 19-i 842/2011/EU bizottsági rendelet
végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.
Dr. Fellegi Tamás s. k.,
nemzeti fejlesztési miniszter
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Határozatok Tára

A Kormány 1430/2011. (XII. 13.) Korm. határozata
a Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégiáról, valamint végrehajtásának a 2012–2014. évekre
szóló kormányzati intézkedési tervérõl
A Kormány – összhangban az Európa 2020 stratégiához kapcsolódó Nemzeti Reform Program szegénység csökkentését szolgáló
céljaival és intézkedéseivel, valamint a Kormány és az Országos Roma Önkormányzat között létrejött keretmegállapodásban foglalt
célokkal és az ezek megvalósítását szolgáló, a Kormány és az ORÖ között kötött keretmegállapodásban foglalt számszerûsíthetõ
célkitûzések elérése érdekében kidolgozott részletes intézkedési tervrõl szóló 1338/2011. (X. 14.) Korm. határozatban foglalt
intézkedési tervvel – a Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégiában foglalt célkitûzések megvalósítása, és a stratégiában
megfogalmazott felzárkózás-politikai elvek érvényesítése érdekében:
1. Felhívja a közigazgatási és igazságügyi minisztert, hogy a Kormány által elfogadott Nemzeti Társadalmi Felzárkózási
Stratégiát az általa vezetett minisztérium honlapján tegye közzé.
Felelõs:
közigazgatási és igazságügyi miniszter
Határidõ:
azonnal
2. Elfogadta a kormányhatározat mellékletét képezõ, a Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia végrehajtásának a
2012–2014. évekre szóló kormányzati intézkedési tervét és elrendeli annak végrehajtását.
3. Felhívja a közigazgatási és igazságügyi minisztert, hogy a Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégiát kétévente, elsõ
alkalommal 2014-ben vizsgálja felül, továbbá a 4. pontban foglaltak szerint elkészített tájékoztatók alapján 2012-tõl
kezdõdõen évente készítsen jelentést a Kormány számára az intézkedési tervben foglalt feladatok végrehajtásáról.
Felelõs:
közigazgatási és igazságügyi miniszter
Határidõ:
évente május 31.
4. Felhívja az érintett minisztereket, hogy az intézkedési tervben foglalt feladatok végrehajtásáról 2012-tõl kezdõdõen
évente készítsenek tájékoztatót a közigazgatási és igazságügyi miniszternek.
Felelõs:
érintett miniszterek
Határidõ:
évente március 15.
5. Felhívja a közigazgatási és igazságügyi minisztert, hogy a Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégiában foglalt célok,
valamint az intézkedési tervben foglalt feladatok megvalósulásának és hatásainak nyomon követése érdekében
monitoring rendszert alakítson ki.
Felelõs:
közigazgatási és igazságügyi miniszter
Határidõ:
2012. május 31.
6. Felkéri az Országos Roma Önkormányzatot, hogy mûködjön közre az 5. pontban meghatározott feladatok
végrehajtása érdekében.
7. Ez a határozat a közzétételét követõ napon lép hatályba.
8. Hatályát veszti
a) a Roma Integráció Évtizede Program Stratégiai Tervhez kapcsolódó, a 2008–2009. évekre szóló kormányzati
intézkedési tervrõl szóló 1105/2007. (XII. 27.) Korm. határozat, valamint
b) a „Legyen jobb a gyermekeknek!” Nemzeti Stratégiáról, 2007–2032 szóló 47/2007. (V. 31.) OGY határozat
végrehajtásával kapcsolatos kormányzati feladatokról (2007–2010.) szóló 1092/2007. (XI. 29.) Korm. határozat.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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Melléklet az 1430/2011. (XII. 13.) Korm. határozathoz
A Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia végrehajtásának a 2012–2014. évekre szóló kormányzati
intézkedési terve
I.

Gyermek jól-lét területét érintõ feladatok
1. A hátrányok korai felismerése, a 0–3 éves korú gyermekek testi, értelmi, érzelmi és szociális fejlõdésének segítése és
családjaik támogatása érdekében, a fenntarthatóság biztosításával új Biztos Kezdet Gyerekház szolgáltatásokat kell
létrehozni az integrált térségi gyermekesély programokat megvalósító leghátrányosabb helyzetû kistérségekben,
elsõsorban a gettósodó, illetve a szegregátummal rendelkezõ településeken.
Felelõs:
közigazgatási és igazságügyi miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidõ:
2012. január 1-jétõl folyamatosan
Forrás:
TÁMOP 5.2.1. (1 411 millió Ft),
TÁMOP 5.2.3. (LHH zsûri által megítélt kör 6 kistérsége 3 400 millió Ft, LHH nyílt
pályázati kör 7 210 millió Ft),
költségvetési törvények (A 2012. évi tervezetében
5. melléklet 11. pont e) alpontja szerint 293 millió Ft. A további években,
fenntartható módon, a költségvetési lehetõségek függvényében.)
2. Ki kell terjeszteni az integrált térségi gyermekesély programokat további leghátrányosabb helyzetû kistérségekre –
különösen a gyermekes családok helyzete szempontjából meghatározó mutatókkal (szegénység, kiugróan magas
gyerekszám, munkanélküliség stb.) rendelkezõ területeken.
Felelõs:
közigazgatási és igazságügyi miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidõ:
2012. január 1-jétõl folyamatosan
Forrás:
TÁMOP 5.2.1. (1 411 millió Ft),
TÁMOP 5.2.3. (LHH zsûri által megítélt kör 6 kistérsége 3 400 millió Ft, LHH nyílt
pályázati kör 7 210 millió Ft.)
3. A hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetû kisgyermekek jó minõségû kora gyermekkori szolgáltatásokhoz való
hozzáférésének növelése és szocializációjuk érdekében feladattervet kell készíteni, annak megfelelõen bõvíteni kell a
bölcsõdei és az egyéb napközbeni kisgyermek ellátást szolgáló férõhelyeket a szolgáltatás-, illetve a férõhelyhiányos
településeken.
Feladatterv elkészítésére:
Felelõs:
nemzeti erõforrás miniszter
Határidõ:
2012. május 31.
Férõhelyek bõvítésére:
Felelõs:
nemzeti erõforrás miniszter
nemzetgazdasági miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidõ:
2014. december 31.
Forrás:
Regionális Operatív Programok
4. A költségvetési törvény elõkészítése során meg kell vizsgálni a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben
részesülõk nyári étkeztetésére fordított források bõvítésének lehetõségeit. A költségvetési lehetõségek függvényében
ki kell terjeszteni a középiskolára is a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülõ tanulók számára az
ingyenes étkeztetést.
Felelõs:
nemzeti erõforrás miniszter
Határidõ:
2013. január 1-jétõl
Forrás:
költségvetési törvények (A 2012. évi tervezetében:
a bõvítés nélkül nyári gyermekétkeztetésre:
5. melléklet 12. pont szerint 2 400 millió Ft
bölcsõdei kedvezményes étkezésre:
8. melléklet II. rész 3. pontja szerint 243 millió Ft
kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetésre:
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8. melléklet I. rész 4. pont a) alpontja szerint 29 580,4 millió Ft. A további
években, fenntartható módon, a költségvetési lehetõségek függvényében.)
A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszerének áttekintése során felül kell vizsgálni a rendszeres
gyermekvédelmi kedvezmény intézményét is.
Felelõs:
nemzeti erõforrás miniszter
Határidõ:
2013. január 1-jétõl folyamatosan
Forrás:
nincs forrásigénye
A családsegítõ és gyerekjóléti szolgáltatások megerõsítésével biztosítani kell a közvetlen hozzáférést a
szegregátumokban, gettósodó településeken.
Felelõs:
nemzeti erõforrás miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
közigazgatási és igazságügyi miniszter
Határidõ:
az elkészített feladatterv ütemezésének megfelelõen
Forrás:
TÁMOP 5.3.1B (a B1 alkomponens keretösszege: 1,52 Mrd Ft, a B2 alkomponens
keretösszege: 1,4 Mrd Ft)
TÁMOP 5.4.9. (A teljes keret: 3 008 millió Ft – a célokat e keret egy része
szolgálja közvetlenül.)
Feladatterv elkészítése:
Felelõs:
nemzeti erõforrás miniszter
közigazgatási és igazságügyi miniszter
Határidõ:
2012. március 31.
Ki kell dolgozni az iskolai szociális munka rendszerének formáját, valamint be kell vezetni a gyermekjóléti
alapszolgáltatások rendszerébe.
Kidolgozás:
Felelõs:
nemzeti erõforrás miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidõ:
2012. december 31.
Forrás:
TÁMOP 5.4.1. (A teljes keret: 1 640 millió Ft – a célokat e keret egy része
szolgálja közvetlenül.)
Bevezetés:
Felelõs:
nemzeti erõforrás miniszter
Határidõ:
2013. szeptember 1.
Forrás:
költségvetési törvények (2012. évi tervezetében
XX. fejezet 20/16/1 Szociális és gyermekjóléti szolgáltatások fejlesztése, szakmai
feladatok támogatása. A további években, fenntartható módon, a költségvetési
lehetõségek függvényében.)
Roma helyettes szülõk és nevelõ szülõk képzésével biztosítani kell az ellátásra szoruló roma gyermekek megfelelõ
elhelyezését.
Felelõs:
nemzeti erõforrás miniszter
közigazgatási és igazságügyi miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidõ:
2014. december 31.
Forrás:
TÁMOP 5. prioritás
Ki kell dolgozni a megelõzõ pártfogás rendszerét, és be kell illeszteni a fiatalkorúak pártfogásának intézményét a
gyermekvédelem rendszerébe a gyermekkorú és fiatalkorú szabálysértést, bûncselekményt elkövetõk
szocializációjának és reszocializációjának elõsegítése érdekében.
Felelõs:
nemzeti erõforrás miniszter
közigazgatási és igazságügyi miniszter
Határidõ:
2013. január 1.
Forrás:
nincs forrásigénye
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10. Létre kell hozni a javítóintézetben mûködõ elõzetes fogva tartást biztosító és javító intézeti nevelést foganatosító
férõhelyeket a Nyugat-dunántúli régióban a fiatalkorú bûncselekményt elkövetõk szocializációjának és
reszocializációjának, egyenlõ esélyû hozzáférés biztosítása, elõsegítése érdekében. Sztenderdizálni kell az ellátás
fejlesztése érdekében a javítóintézeti ellátás tevékenységeit.
Felelõs:
nemzeti erõforrás miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidõ:
2014. december 31.
Forrás:
TIOP 3. prioritás
11. Be kell vezetni, és folyamatosan karban kell tartani a gyermekszegénység mérésére alkalmas indikátorrendszert.
Felelõs:
közigazgatási és igazságügyi miniszter
Határidõ:
2012. június 30.
Forrás:
költségvetési törvények (2012. évi tervezetében:
X. fejezet 20/9 Társadalmi felzárkózást segítõ programok 900 millió Ft. A további
években, fenntartható módon, a költségvetési lehetõségek függvényében.)
II.

Az oktatás területét érintõ feladatok
1. A hátrányos helyzetû gyerekek 3 éves korban történõ óvodai ellátásának kiszélesítése érdekében feladattervet kell
készíteni, amely alapján minden olyan településen elérhetõnek kell lennie az óvodai ellátásnak, ahol a hátrányos,
illetve halmozottan hátrányos helyzetû gyerekek száma ezt indokolja, illetve azok számára is hozzáférhetõvé kell tenni
az ellátást, ahol óvodai feladat-ellátási hely nem mûködtethetõ.
Feladatterv készítése:
Felelõs:
nemzeti erõforrás miniszter
Határidõ:
2012. március 31.
Férõhelyek bõvítése:
Felelõs:
nemzeti erõforrás miniszter
nemzetgazdasági miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidõ:
2013. december 31.
Forrás:
Regionális Operatív Programok
2. Támogatni kell az óvodai fejlesztõ program szerinti foglalkozásban, illetve az alap- és középfokú oktatásban az
integrációs és a képesség-kibontakoztató felkészítés megszervezését. Biztosítani kell a rendszerben részt vevõ
intézményekben dolgozó pedagógusok kiegészítõ illetményének biztosítását.
Felelõs:
közigazgatási és igazságügyi miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
nemzeti erõforrás miniszter
Határidõ:
folyamatos
Forrás:
költségvetési törvények (2012. évi tervezetében:
5. melléklet 11. pont a) és b) alpontja szerint IPR 6 837 millió Ft. A további
években, fenntartható módon, a költségvetési lehetõségek függvényében.)
3. A halmozottan hátrányos helyzetû, köztük roma tanulók tanulmányi sikerességének támogatása, továbbá a
lemorzsolódás csökkentése vagy az oktatási rendszerbõl idõ elõtt kimaradt fiatalok iskolarendszerû képzésbe való
visszavezetése érdekében folytatni kell a tanoda és „második esély” típusú programokat.
Felelõs:
közigazgatási és igazságügyi miniszter
nemzeti erõforrás miniszter
vidékfejlesztési miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidõ:
folyamatos
Forrás:
TÁMOP 3.3.9. (7 590 millió Ft)
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4. Célzott programokat kell indítania az iskolai lemorzsolódás csökkentésére (különös tekintettel a sajátos nevelési
igényû gyermekekre).
Felelõs:
nemzeti erõforrás miniszter
közigazgatási és igazságügyi miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidõ:
2013. szeptember 30.
Forrás:
TÁMOP 3. prioritás
5. Folytatni és lehetõség szerint az oktatás minden szintjén erõsíteni kell a hátrányos helyzetû, köztük roma fiatalok
iskolai sikerességét elõmozdító programokat, ösztöndíj-programokat, azok mûködtetését. A programok
hatékonyságát folyamatosan nyomon kell követni.
Felelõs:
közigazgatási és igazságügyi miniszter
nemzeti erõforrás miniszter
nemzetgazdasági miniszter
Határidõ:
folyamatos
Forrás:
költségvetési törvények [2012. évi tervezetében:
X. fejezet 20/9/7 Roma ösztöndíjprogramok Útravaló ösztöndíj program 2023,1 millió Ft
X. fejezet 20/9 Társadalmi felzárkózást segítõ programok 900 millió Ft
Arany János Programok támogatására
5. melléklet 11. pont c) alpontja szerint 2700 millió Ft. A további években, fenntartható módon,
a költségvetési lehetõségek függvényében.]
6. A programok hatékonyságának növelése érdekében össze kell hangolni a hátrányos helyzetû gyermekeket célzó
ösztöndíj programokat, az iskolai sikeresség javítását célzó uniós fejlesztéseket és az integrációs pedagógiai rendszert.
Felelõs:
közigazgatási és igazságügyi miniszter
nemzeti erõforrás miniszter
Határidõ:
2012. szeptember 1.
Forrás:
nem releváns
7. A pedagógusok képzési, kimeneti követelményei között, valamint az akkreditált pedagógus-továbbképzések
ismeretanyagában szerepeltetni kell olyan – elméleti és hangsúlyosan gyakorlati – ismereteket és kompetenciákat,
amelyek elõ tudják segíteni a hátrányos helyzetû, köztük roma gyerekek és fiatalok integrált nevelését,
személyiségfejlesztését, képességeik, tehetségük kibontakoztatását.
Felelõs:
nemzeti erõforrás miniszter
közigazgatási és igazságügyi miniszter
Határidõ:
2013. december 31.
Forrás:
nem releváns
8. A felsõoktatásban tanuló roma fiatalok tehetséggondozása, tanulmányi sikerességének biztosítása érdekében
bõvíteni kell a roma szakkollégiumokat, és meg kell teremteni a mûködés biztonságát garantáló jogszabályi
környezetet.
A szakkollégiumok bõvítése, mûködtetése:
Felelõs:
nemzeti erõforrás miniszter
közigazgatási és igazságügyi miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidõ:
folyamatos
Forrás:
költségvetési törvények (2012. évi tervezetében:
X. fejezet 20/9 Társadalmi felzárkózást segítõ programok 900 millió Ft. A további években,
fenntartható módon, a költségvetési lehetõségek függvényében.),
TÁMOP 4.1.1D (1150 millió Ft)
9. A felsõoktatásban részt vevõ halmozottan hátrányos helyzetû fiatalok beilleszkedésének elõsegítése, felzárkózása,
felsõoktatási tanulmányaik elvégzésének támogatása érdekében bõvíteni kell a felsõoktatási intézmények mentori,
koordinátori, tanácsadói szolgáltatásait.
Felelõs:
nemzeti erõforrás miniszter
közigazgatási és igazságügyi miniszter
Határidõ:
2014. június 30.
Forrás:
TÁMOP 4. prioritás
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10. Felzárkóztatást segítõ pedagógiai programokat kell kidolgozni, különösen az egész napos iskolák, kollégiumok
fejlesztésére, a segítõ szakemberek alkalmazására a nevelési-oktatási intézményekben – különös tekintettel a
települési szegregátumokra és a hátrányos helyzetû térségekre.
Felelõs:
közigazgatási és igazságügyi miniszter
nemzeti erõforrás miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidõ:
2012. szeptember 1.
Forrás:
TÁMOP 3.3.8. („A” komponens 3000 millió Ft, „B” komponens 1 100 millió Ft),
TÁMOP 3.3.11. („A” komponens 1 280 millió Ft, „B” komponens 16 860 millió Ft)
11. Elõ kell segíteni a hátrányos helyzetû fiatalok diák- és szabadidõsportban való részvételét. Támogatni szükséges a
hátrányos helyzetû társadalmi csoportok, valamint a romák aktív sporttevékenységét. Szabadon használható,
sportolásra alkalmas terek létrehozásával és meglévõ sportlétesítmények, iskolai sportpályák délutáni és hétvégi
nyitva tartásának támogatásával kell biztosítani a hétvégi és szünidei sportolási lehetõségeket, a fiatalok
szabadidejének hasznos eltöltését.
Felelõs:
nemzeti erõforrás miniszter
Határidõ:
folyamatos
Forrás:
költségvetési törvények (2012. évi tervezetében:
XX. fejezet 20/23/23 Szabadidõsport támogatása,
XX. fejezet 20/23/24 Diák- és hallgatói sport támogatása,
XX. fejezet 20/23/6/8 Fogyatékosok sportjának támogatása. A további években, fenntartható
módon, a költségvetési lehetõségek függvényében.)
III.

A foglalkoztatással, képzéssel összefüggõ feladatok
1. A leghátrányosabb helyzetû csoportok munkaerõ-piaci esélyeinek növelése érdekében a foglalkoztathatóságot javító
képzések és támogató szolgáltatásokat kell biztosítani.
Felelõs:
közigazgatási és igazságügyi miniszter
nemzetgazdasági miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidõ:
2012. június 30-tól folyamatosan
Forrás:
TÁMOP 5.3.
2. A munkaerõ-piacon hátrányos helyzetû, köztük roma munkanélküliek, szegregátumokban élõk munkaerõ-piacra való
belépésének elõsegítésére munkaerõ-piaci programokat kell mûködtetni.
Felelõs:
nemzetgazdasági miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidõ:
folyamatos
Forrás:
TÁMOP 1.1.2. (60 000 millió Ft)
TÁMOP 1.1.4. (5 000 millió Ft),
TÁMOP 1.4.1. (4 490 millió Ft),
TÁMOP 1.4.3. (A teljes keret: 4 000 millió Ft – a célokat e keret egy része szolgálja közvetlenül.),
TÁMOP 1.4.6. (4 150 millió Ft),
TÁMOP 5.5.2. (860 millió Ft)
3. Szakmai képzésekkel egybekötött közfoglalkoztatási programokat kell indítani a munkaerõ-piaci szempontból
hátrányos helyzetû munkanélküliek, köztük romák munkaerõ-piaci integrációja érdekében.
Felelõs:
belügyminiszter
közigazgatási és igazságügyi miniszter
nemzetgazdasági miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidõ:
folyamatos
Forrás:
költségvetési törvények (2012. évi tervezetében:
a Nemzeti Foglalkoztatási Alap közfoglalkoztatás támogatására felhasználható elõirányzata.
A további években, fenntartható módon, a költségvetési lehetõségek függvényében.),
TÁMOP 2.1.6. (19 800 millió Ft)
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4. A roma nõk szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatást nyújtó intézményekben való foglalkoztatásának
elõsegítésére programokat kell indítani.
Felelõs:
közigazgatási és igazságügyi miniszter
nemzeti erõforrás miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidõ:
2012. január 31.
Forrás:
TÁMOP 5.3.1.B (a B1 alkomponens keretösszege: 1,52 Mrd Ft, a B2 alkomponens keretösszege:
1,4 Mrd Ft)
5. A gazdaság-, vállalkozás- és vidékfejlesztési intézkedésekben kiemelten támogatni kell a kedvezõtlen munkaerõ-piaci
helyzetû térségek kis- és közepes vállalkozásainak munkahelyteremtõ beruházásait és komplex
technológia-fejlesztését. Egyes feltételes támogatások kapcsán elõnyben kell részesíteni az alacsony iskolai
végzettségûek – ezen belül különösen a nõk, romák – foglalkoztatását és képzésükben való együttmûködést vállaló
vállalkozásokat, valamint a magas élõmunka-igényû kezdeményezéseket és atipikus foglalkoztatási formák
alkalmazását.
Felelõs:
nemzetgazdasági miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
vidékfejlesztési miniszter
Határidõ:
folyamatos
Forrás:
GOP ÚMVP
6. A helyi lehetõségekre építve az álláskeresõk és inaktívak foglalkoztatását átmenetileg biztosító, társadalmi
integrációjukat támogató szociális földprogramokat és egyéb szociális gazdaság típusú programokat, valamint
mikrohitel programokat kell indítani. A programokban résztvevõk számára biztosítani kell a megfelelõ szakismeretek
megszerzésére vonatkozó, valamint a foglalkoztathatóságot javító képzési programokhoz való hozzáférést. A helyi
piac védelmét, a helyi termelést, felhasználást és fogyasztást ösztönzõ komplex programokat kell indítani.
Felelõs:
közigazgatási és igazságügyi miniszter
belügyminiszter
vidékfejlesztési miniszter
nemzetgazdasági miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidõ:
folyamatos
Forrás:
TÁMOP 5.3.10. (3 300 millió Ft)
7. Biztosítani kell az átalakuló szakképzés, illetve a felnõttképzés rendszerében a hátrányos helyzetû emberek,
elsõsorban romák számára a képzéshez való hozzáférést és a piacképes szakma megszerzését.
Felelõs:
nemzetgazdasági miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidõ:
folyamatos
Forrás:
TÁMOP 2. prioritás
8. Programokat kell indítani annak érdekében, hogy az alacsony iskolai végzettségû, illetve szakképzetlen felnõttek, a
középfokú végzettséggel vagy versenyképes szakmával nem rendelkezõ, az iskolarendszerbõl lemorzsolódott,
tanköteles koron túli fiatalok, a szakképzésben való részvétel feltételeként megszerezhessék az alapfokú végzettséget,
illetve a munkaerõ-piaci igényeknek megfelelõ szakképzettséget szerezzenek. A program során nyomon kell követni a
résztvevõ roma felnõttek számarányát.
Felelõs:
nemzetgazdasági miniszter
Határidõ:
folyamatos
Forrás:
TÁMOP 2.1.6. (19 800 millió Ft)
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Az egészségügy területére vonatkozó feladatok
1. Programot kell indítani a területi különbségekbõl fakadó hátrányok csökkentése céljával, a koragyerekkori fejlõdés
megalapozása érdekében bõvíteni kell a korai felismerés, szûrés kapacitásait a fejlõdési szûrõvizsgálatok módszertani
fejlesztésével.
Felelõs:
nemzeti erõforrás miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidõ:
2012. január 1-jétõl folyamatos
Forrás:
TÁMOP 6.1.4. (tervezése folyamatban)
2. Az iskolai eredményességet nagymértékben akadályozó gyermek- és serdülõkori mentális problémák kezelésére
célzott, az egész ország egész területét lefedõ szolgáltatásokat kell kialakítani.
Felelõs:
nemzeti erõforrás miniszter
Határidõ:
2013. december 31.
Forrás:
költségvetési törvények (A költségvetési lehetõségek függvényében legkorábban 2013-tól
XX. fejezet 20/22/2 Egészségügyi ellátási és fejlesztési feladatok. A további években, fenntartható
módon, a költségvetési lehetõségek függvényében.)
3. A hátrányos helyzetû szülõk számára is elérhetõ formában biztosítani kell a gyermekek egészségügyi helyzetének
javítása érdekében a korszerû gyermek-egészségügyi ismeretek átadását tájékoztatással, oktatással,
szemléletváltoztatás elõsegítésével.
Felelõs:
nemzeti erõforrás miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidõ:
2012. december 31.
Forrás:
TÁMOP 6.1.4. (tervezése folyamatban)
4. Népegészségügyi és egészségfejlesztési kampányok támogatásával a legfontosabb egészségfejlesztéssel kapcsolatos
üzeneteket el kell juttatni a hátrányos helyzetû lakosság részére. A leghátrányosabb helyzetû kistérségekben található
településeken a roma személyek bevonásával programokat kell indítani a népegészségügyi szûréseken való részvétel
ösztönzésére, különös tekintettel a szegregált lakókörnyezetben élõkre.
Felelõs:
nemzeti erõforrás miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidõ:
folyamatos
Forrás:
TÁMOP 6.1.2., TÁMOP 6.1.2./LHH (A teljes keret 6.1.2: 10 660 millió Ft, 6.1.2/LHH: 3 168 millió Ft
– a célokat e keretek egy része szolgálja közvetlenül),
TÁMOP 6.1.3. (A teljes keret: „A” komponens 1000 millió Ft, „B” komponens 1 200 millió Ft – a
célokat
e keretek egy része szolgálja közvetlenül.)
5. Az egészségügyi ellátáshoz való egyenlõ hozzáférés javítása érdekében ösztönzõ, támogató programokkal
csökkenteni kell a tartósan betöltetlen körzetek számát. Meg kell erõsíteni a csecsemõ- és gyermekszakorvosi,
valamint a védõnõi ellátást, kiemelt figyelemmel a hátrányos helyzetû térségekre. Ennek megalapozása érdekében
feladattervet kell készíteni.
Felelõs:
nemzeti erõforrás miniszter
Határidõ:
2012. június 30. a feladatterv elkészítésére
2014. december 31. a kapacitások fejlesztésére
Forrás:
költségvetési törvények (A költségvetési lehetõségek függvényében legkorábban 2013-tól
XX. fejezet 16. cím Országos Tisztiorvosi Hivatal és intézményei. A további években, fenntartható
módon, a költségvetési lehetõségek függvényében.)
6. A Teljeskörû Egészségfejlesztés kiépítésének érdekében programokat kell indítani a közoktatási intézményekben,
különös tekintettel a hátrányos helyzetû társadalmi csoportokat veszélyeztetõ egészségügyi rizikófaktorokra,
problémákra, így a szenvedélybetegségek megelõzésére is.
Felelõs:
nemzeti erõforrás miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidõ:
2013. szeptember 1.
Forrás:
TÁMOP 6.1.2. (A teljes keret: 10 660 millió Ft – a célokat e keret egy része szolgálja közvetlenül.),
TÁMOP 3. prioritás keretében közoktatás fejlesztési források
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V.

A lakhatással összefüggõ feladatok
1. A szociális bérlakás és lakhatási támogatások átalakításával elõ kell segíteni az egészséges, biztonságos,
szegregációmentes lakhatást. A lakásvesztés kockázatának, a családok lakásfenntartási terheinek csökkentése
érdekében felül kell vizsgálni a lakáscélú állami támogatások rendszerét.
Felelõs:
nemzetgazdasági miniszter
nemzeti erõforrás miniszter
Határidõ:
2012. december 31.
Forrás:
nem releváns
2. Programokat kell indítani a szegregálódott, kiterjedtsége miatt nem felszámolható, alacsony infrastruktúrájú városi
lakótelepek, településrészek lakásállományának és lakókörnyezetének rehabilitációjára, valamint az ott élõk
foglalkoztatási és társadalmi integrációjának elõsegítésére.
Felelõs:
nemzeti fejlesztési miniszter
nemzetgazdasági miniszter
belügyminiszter
nemzeti erõforrás miniszter
Határidõ:
folyamatos
Forrás:
Regionális Operatív Program
3. A telepeken, telepszerû lakókörnyezetben élõk társadalmi felzárkózásának érdekében komplex – a szociális, közösségi,
oktatási, egészségügyi, foglalkoztatási és lakhatási feltételek javítását célzó – programokat kell végrehajtani.
Felelõs:
közigazgatási és igazságügyi miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
nemzetgazdasági miniszter
nemzeti erõforrás miniszter
Határidõ:
2012. március 31-tõl folyamatosan
Forrás:
TÁMOP 5.3.6. (4 680 millió Ft),
TIOP 3.2.3. (A teljes keret: 10 400 millió Ft – a célokat e keret egy része szolgálja közvetlenül.)
4. Szükséges meghatároznia programok hazai elindításához a szociális bérlakások kialakítására vonatkozó
keretfeltételeket.
Felelõs:
nemzeti fejlesztési miniszter
közigazgatási és igazságügyi miniszter
belügyminiszter
nemzeti erõforrás miniszter
Határidõ:
2012. május 31.
Forrás:
nem releváns

VI.

A bevonással, szemléletformálással és a közbiztonság javításával kapcsolatos feladatok
1. A cigány kisebbségi önkormányzatok számára képzéseket kell indítani a felzárkózási programokban való sikeres és
eredményes részvétel érdekében.
Felelõs:
közigazgatási és igazságügyi miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidõ:
2012. december 31.
Forrás:
ÁROP 2.2.15. (1 000 millió Ft)
2. Támogatni kell a hátrányos helyzetû emberek, különösen a mélyszegénységben élõk és a romák médiában történõ,
sztereotípiákat mellõzõ ábrázolását.
Felelõs:
közigazgatási és igazságügyi miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidõ:
folyamatos
Forrás:
TÁMOP 5.5.4. (1,5 Mrd Ft)
3. Támogatni kell a már mûködõ roma kulturális intézmények és szervezetek mûködését, fejlesztését, illetve létrehozását
és biztosítani kell azok folyamatos mûködésének feltételeit.
Felelõs:
közigazgatási és igazságügyi miniszter
Határidõ:
folyamatos
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Forrás:

költségvetési törvények (2012. évi tervezetében:
X. fejezet 20/4/3 Nemzetpolitikai tevékenység támogatása,
X. fejezet 20/7 Országos nemzetiségi önkormányzatok és média támogatása,
X. fejezet 20/8 Országos nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott intézmények támogatása
– a célokat e keretek egy része szolgálja közvetlenül. A további években, fenntartható módon,
a költségvetési lehetõségek függvényében.)
4. Támogatni kell az egyházakat a roma közösségek körében végzett missziós és pasztorációs tevékenységükben,
különösen az erkölcsi értékrendet megalapozó és szemléletformáló programjaik beindításában és mûködtetésében.
Felelõs:
közigazgatási és igazságügyi miniszter
Határidõ:
folyamatos
Forrás:
költségvetési törvények (2012. évi tervezetében:
X. fejezet 20/5/5/2 Egyházi szórványprogramok támogatása,
X. fejezet 20/5/5/3 Hátrányos helyzetû kistelepülések felzárkózása egyházi komplex programjainak

5.

6.

7.

8.

támogatása (Testi és lelki kenyér)
– a célokat e keretek egy része szolgálja közvetlenül. A további években, fenntartható módon,
a költségvetési lehetõségek függvényében.)
A roma kultúra széles körû, méltó bemutatása érdekében, befogadó-tér funkcióra alkalmas, oktatási, képzési
feladatokat is felvállaló európai színvonalú roma multifunkcionális központot kell létrehozni.
Felelõs:
közigazgatási és igazságügyi miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidõ:
2014. június 30.
Forrás:
TIOP 1.2.
A kulturális intézmények bázisán az egész életen át tartó tanulást és a társadalmi felzárkózást erõsítõ,
(alap)kompetencia- és készségfejlesztõ, tehetséggondozó, digitális írástudást fejlesztõ programokat, szakköröket,
foglalkozásokat kell szervezni, különös tekintettel a mélyszegénységben, illetve a leghátrányosabb helyzetû
térségekben élõkre.
Felelõs:
közigazgatási és igazságügyi miniszter
nemzeti erõforrás miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidõ:
2014. június 30.
Forrás:
TÁMOP 3. prioritás
Meg kell erõsíteni a helyi esélyegyenlõségi programok szerepét. A program készítésére kötelezett önkormányzatok
tisztviselõi körében képzési programot kell indítani a helyi esélyegyenlõségi program elkészítésére. Meg kell vizsgálni
annak lehetõségét, hogy a fejlesztési forrásokra kiírt pályázatok elbírálásánál hogyan lehet egységesen a helyi
esélyegyenlõségi programok végrehajtásának bemutatását figyelembe venni a támogatások elbírálásában.
Felelõs:
közigazgatási és igazságügyi miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidõ:
2012. december 31.
Forrás:
ÁROP 1.1.16. (800 millió Ft)
Elõ kell segíteni a roma fiatalok elhelyezkedését a rendvédelmi szervek és a honvédség állományában.
Mentorprogramokkal, ösztöndíjakkal kell segíteni a roma fiatalokat a szükséges végzettség megszerzésében és a
munkahelyi beilleszkedésben.
Felelõs:
belügyminiszter
honvédelmi miniszter
Határidõ:
folyamatos
Forrás:
költségvetési törvények (a 2012. évi tervezetében:
XIII. fejezet 1/1 Honvédelmi Minisztérium igazgatása
– a célokat e keret egy része szolgálja közvetlenül. A további években, fenntartható módon,
a költségvetési lehetõségek függvényében.)
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9. A városi és vidéki lakosság közbiztonsága és a közösségek konfliktusmentes együttélése érdekében helyzetfelmérésen
alapuló konkrét, településekre – szükség szerint bel- és külterületekre, tanyavédelmi területekre – bontott, az
eszközrendszert bemutató és a végrehajtás ellenõrzésére is kiterjedõ vagyon- és közbiztonsági terveket kell készíteni,
elsõsorban a közösségek békéjét veszélyeztetõ ismétlõdõ elkövetések és atrocitások, valamint az életellenes
bûncselekmények megelõzése érdekében. A közbiztonsági tervekben ki kell használni a rendõrség, a polgárõrség, a
cigány kisebbségi önkormányzatok és a civil szervezetek együttmûködésében rejlõ lehetõségeket.
Felelõs:
belügyminiszter
közigazgatási és igazságügyi miniszter
Határidõ:
folyamatos
Forrás:
nem releváns
10. Az etnikai konfliktusokkal nagymértékben terhelt településeken konfliktuskezelõ, mediációs, közösségfejlesztõ,
valamint közösségi bûnmegelõzési és rehabilitációs programokat kell indítani a rend tartós helyreállítása és a
közösségek konfliktusmentes együttélése érdekében.
Felelõs:
belügyminiszter
közigazgatási és igazságügyi miniszter
Határidõ:
folyamatos
Forrás:
költségvetési törvények (2011. évi költségvetési törvény
XIV. fejezet 20/1/6 Bûnmegelõzéssel összefüggõ kiadások 24,8 millió Ft, a továbbiakban
a költségvetési törvények forrásainak függvényében.)
11. Célzott rendvédelmi intézkedésekkel kell fellépni az uzsora, valamint az emberkereskedelem és a prostitúcióra
kényszerítés jelenségének hatékony visszaszorítása érdekében.
Felelõs:
belügyminiszter
Határidõ:
folyamatos
Forrás:
nem releváns
12. Elõ kell segíteni a fiatalok jogkövetõ magatartási kultúrájának kialakulását, ezért kiemelten támogatni kell az áldozattá
és elkövetõvé válásuk megelõzésére irányuló törekvéseket, programokat. Ennek érdekében modellprogramok
kidolgozása, megvalósítás és értékelése szükséges. A tapasztalatok levonása, a programok tökéletesítése után a
modellprogramok megvalósítását országossá kell tenni.
Felelõs:
belügyminiszter
nemzeti erõforrás miniszter
Határidõ:
folyamatos
Forrás:
költségvetési törvények (2011. évi költségvetési törvény
XIV. fejezet 20/1/6 Bûnmegelõzéssel összefüggõ kiadások 24,8 millió Ft, a továbbiakban
a költségvetési törvények forrásainak függvényében.)
13. Elõ kell segíteni az áldozatsegítõ támogatásoknak az áldozatokhoz történõ hatékonyabb eljuttatása érdekében cigány
önkéntesek bevonását az áldozatsegítésbe, így a cigány közösségekben, a mélyszegénységben és a telepeken élõ
áldozattá vált személyek az õket megilletõ, törvényes támogatásokat könnyebben tudják elérni.
Felelõs:
belügyminiszter
Határidõ:
folyamatos
Forrás:
TÁMOP 5.6.2
14. A cigány érdekképviseleti szervezetek cigány önkénteseinek segítségével képzéseket kell tartani az áldozatsegítéssel
foglalkozó kollégák számára, hogy hatékonyabban, elõítélet-mentesen tudjanak segíteni a hozzájuk forduló
áldozatoknak. Egyúttal ezt a képzést az áldozatsegítõk ügyviteli vizsgára felkészítõ képzésének részévé kell tenni.
Felelõs:
belügyminiszter
Határidõ:
átfogó képzés kialakítására 2012. szeptember 1.
az ügyviteli vizsgába történõ beépítésére 2013.március 1.
Forrás:
forrást nem igényel
15. A http://www.kih.gov.hu/ honlapon az összes hivatalosan elismert magyarországi kisebbség nyelvén, valamint a
Magyarországon használatos cigány nyelveken (pl. lovári, romungro) is elérhetõvé kell tenni az Áldozatsegítõ
Szolgálat munkájával kapcsolatos információkat.
Felelõs:
belügyminiszter
Határidõ:
2013. június 1.
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Forrás:

VII.
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költségvetési törvények (A 2012. évi tervezetében:
X. fejezet 13. címsor Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Igazságügyi Szolgálata 356,9 millió Ft
– a célokat e keret egy része szolgálja közvetlenül. A további években, fenntartható módon,
a költségvetési lehetõségek függvényében.)

A stratégia megvalósításának koordinációját szolgáló intézkedések
1. A kormányzati munkát illetõen fejleszteni kell a felzárkózás politika szakpolitikai eszköztárát, a különbözõ szakpolitikák
összehangolását szolgáló koordinációs rendszerét. A különbözõ szakpolitikai területek jogszabályi környezetének
összehangolására módszertani fejlesztéseket kell megvalósítani.
Felelõs:
közigazgatási és igazságügyi miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidõ:
2012. október 31.
Forrás:
ÁROP 1.1.9. (500 millió Ft)
2. A Központi Statisztikai Hivatal és az Országos Roma Önkormányzat bevonásával létre kell hozni egy a Magyarországon
található valamennyi szegregált lakókörnyezetet tartalmazó ún. Országos Szegregációs Adatbázist.
Felelõs:
közigazgatási és igazságügyi miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidõ:
2013. március 31.
Forrás:
ÁROP 1.1.16. (800 millió Ft)
3. A kiírásra kerülõ pályázatok során a területi célzás eszközeként figyelembe kell venni az Országos Szegregációs
Adatbázist. Az érintett pályázatokról évente tájékoztatót kell készíteni a közigazgatási és igazságügyi miniszternek.
Felelõs:
érintett miniszterek
Határidõ:
az adatbázis elkészültétõl folyamatosan
Forrás:
nem releváns
4. A stratégiában foglalt célok megvalósulásának nyomon követésére, hatásainak vizsgálatára célzott, nagymintás
vizsgálatokat, társadalomtudományi kutatásokat kell folytatni.
Felelõs:
közigazgatási és igazságügyi miniszter
érintett miniszterek
Határidõ:
folyamatos
Forrás:
költségvetési törvények (2012. évi tervezetében:
X. fejezet 20/9 Társadalmi felzárkózást segítõ programok 900 millió Ft. A további években,
fenntartható módon, a költségvetési lehetõségek függvényében.),
TÁMOP 5.4.1. (A teljes keret: 1 640 millió Ft – a célokat e keret egy része szolgálja közvetlenül.)
5. A stratégia monitorozási rendszeréhez kapcsolódóan ki kell dolgozni a jó gyakorlatok gyûjtésének és elterjesztésének
rendszerét.
Felelõs:
közigazgatási és igazságügyi miniszter
Határidõ:
2012. december 31.
Forrás:
költségvetési törvények (2012. évi tervezetében:
X. fejezet 20/9 Társadalmi felzárkózást segítõ programok 900 millió Ft. A további években,
fenntartható módon, a költségvetési lehetõségek függvényében.)
6. A 2014–2020 közti idõszakra szóló kohéziós politika kereteit meghatározó jogszabályok és fejlesztési tervek tárgyalása
során fokozott hangsúlyt kell helyezni a romák társadalmi integrációjával kapcsolatos érdekek érvényesítésére.
Felelõs:
közigazgatási és igazságügyi miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
külügyminiszter
Határidõ:
2013. december 31-ig folyamatos
Forrás:
nem releváns
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A Kormány 1431/2011. (XII. 13.) Korm. határozata
a Magyar Honvédség Honvédkórház finanszírozási helyzetének rendezésérõl, konszolidációjáról,
kapacitáskihasználtságának növelésérõl
1. A Kormány – a Magyar Honvédség Honvédkórház (a továbbiakban: Honvédkórház) finanszírozási helyzetének
rendezése, konszolidációja céljából – az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 24/B. § (6) és
(9) bekezdésében biztosított jogkörében a központi költségvetési szervek kötelezettségvállalással nem terhelt
maradványából, valamint a kötelezettségvállalással terhelt, azonban 2011. június 30-áig pénzügyileg nem teljesült,
továbbá meghiúsult kötelezettségvállalás miatt kötelezettségvállalással nem terhelt elõirányzat maradványból
6000 millió forintnak az 1. melléklet szerinti átcsoportosítását rendeli el.
Felelõs:
nemzetgazdasági miniszter
Határidõ:
2000 millió forint tekintetében: azonnal,
a további 4000 millió forint tekintetében: 2011. december 15.
2. A Kormány – a Honvédkórház finanszírozási helyzetének rendezése, konszolidációja céljából – felhívja a nemzeti
erõforrás minisztert, hogy
a) az Országos Egészségbiztosítási Pénztár fõigazgatójának, az országos tisztifõorvosnak, valamint a
Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet vezetõjének bevonásával részletesen
tekintse át a Honvédkórház részére megállapított teljesítmény volumen keretet, valamint a területi ellátási
kötelezettségét, illetve az új térségi egészségügyi struktúra kialakítására figyelemmel vizsgálja meg és biztosítsa a
Honvédkórház feladatellátásához szükséges és indokolt teljesítmény volumen keretet 2012. május 1-jéig,
valamint
b) az a) pont szerinti feladat teljesítésérõl a Kormányt 2012. május 31-ig jelentés formájában tájékoztassa.
Felelõs:
nemzeti erõforrás miniszter
Határidõ:
2012. május 31.
3. A Kormány felhívja a honvédelmi minisztert, hogy a Honvédkórház tartósan kiegyensúlyozott gazdálkodásának
megteremtése és fenntartása érdekében a Honvédelmi Minisztériumon belül végrehajtandó feladatokra dolgozzon ki
intézkedési tervet, és a nemzeti erõforrás miniszterrel, továbbá a nemzetgazdasági miniszterrel egyeztetett tervben
foglaltak végrehajtására intézkedjen.
Felelõs:
honvédelmi miniszter
nemzeti erõforrás miniszter
nemzetgazdasági miniszter
Határidõ:
azonnal
4. Ez a határozat a közzétételét követõ napon lép hatályba.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

1. melléklet az 1431/2011. (XII. 13.) Korm. határozathoz

A 2011. ÉVI ELÕIRÁNYZAT-MARADVÁNYOK ÁTCSOPORTOSÍTÁSA
Ezer forintban
Fejezetszám

Címszám

Alcímszám

Jogcímcsop.szám

Jogcímszám

Elõir.csoportszám

Kiemelt
elõir.szám

X.

Fejezetnév

Címnév

Alcímnév

Jogcímcsop.név

Jogcímnév

Elõir.csop.név

Kiemelt elõirányzat neve

Átcsoportosítás
(+/–)

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
1

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium igazgatása
1

Mûködési költségvetés
5

2

Egyéb mûködési célú kiadások

–145 721

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala
1

Mûködési költségvetés
5

Egyéb mûködési célú kiadások

–20 441
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Jogcímszám

Elõir.csoportszám

Kiemelt
elõir.szám

4

Fejezetnév

Címnév

Jogcímcsop.név

Alcímnév

Jogcímnév

Elõir.csop.név

Kiemelt elõirányzat neve

Átcsoportosítás
(+/–)

Nemzeti Közigazgatási Intézet
1

Mûködési költségvetés
5

10

Egyéb mûködési célú kiadások

–86 795

Balassi Intézet
1

Mûködési költségvetés
5

12

Egyéb mûködési célú kiadások

–9 272

Türr István Képzõ és Kutató Intézet
1

Mûködési költségvetés
5

15

Egyéb mûködési célú kiadások

–16 614

Fejezeti kezelésû elõirányzatok
2

Célelõirányzatok
1

Központilag kezelt fejezeti feladatok
1

Mûködési költségvetés
5

6

Egyéb mûködési célú kiadások

–5 151

Szabályozási és monitoring feladatok támogatása
1

Mûködési költségvetés
5

7

Egyéb mûködési célú kiadások

–38

Nemzeti és kiemelt ünnepek, egyéb rendezvények, események támogatása
1

Mûködési költségvetés
5

8

Egyéb mûködési célú kiadások

–306

Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó kiadások
1

Mûködési költségvetés
5

13

Egyéb mûködési célú kiadások

–10 490

Személyügyi és továbbképzési feladatok támogatása
1

Mûködési költségvetés
5

16

Egyéb mûködési célú kiadások

–44 120

EXPO 2010 Világkiállításon való részvétel elõkészítése
1

Mûködési költségvetés
5

26

Egyéb mûködési célú kiadások

–630 883

Központi informatikai feladatok
1

Mûködési költségvetés
5

29

Egyéb mûködési célú kiadások

–1 201

Központi e-közigazgatási feladatok
1

Mûködési költségvetés
5

3

Egyéb mûködési célú kiadások

–5 313

Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása
10

Civil és non-profit szervezetek támogatása
1

Mûködési költségvetés
5

12

Egyéb mûködési célú kiadások

–15 884

Magyarországi Cigányokért Közalapítvány
1

Mûködési költségvetés
5

14

Egyéb mûködési célú kiadások

–40 048

Nemzeti Civil Alapprogram
1

Mûködési költségvetés
5

4

Egyéb mûködési célú kiadások

–648

Határon túli magyarok programjainak támogatása
2

Kedvezmény törvény alapján járó oktatási-nevelési támogatás, valamint a szórványoktatás és a
csángó magyarok támogatása
1

Mûködési költségvetés
5

3

Egyéb mûködési célú kiadások

–1

Nemzetpolitikai tevékenység támogatása
1

Mûködési költségvetés
5

5

Egyéb mûködési célú kiadások

–23 025

Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások
7

Egyházi épített örökség védelme és egyéb beruházások
2

Felhalmozási költségvetés
3

6

Egyéb felhalmozási kiadások

–3

Kisebbségpolitikai tevékenység támogatása
1

Mûködési költségvetés
5

9

Egyéb mûködési célú kiadások

–10 873

Társadalmi felzárkózást segítõ programok
2

Roma Integráció Évtizede Program végrehajtása
1

Mûködési költségvetés
5

4

Egyéb mûködési célú kiadások

–31 333

„Legyen jobb a gyermekeknek” nemzeti stratégia monitoringja és kapcsolódó feladatok támogatása
1

Mûködési költségvetés
5

5

Egyéb mûködési célú kiadások
Társadalmi felzárkózást elõsegítõ stratégiai tervezés és kutatás, valamint programok támogatása

1

Mûködési költségvetés

–5 028
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Átcsoportosítás
(+/–)
–2 264

Roma telepeken élõk lakhatási és szociális integrációs programja
2

Felhalmozási költségvetés
3

Egyéb felhalmozási kiadások

9

–5 905

Civil szervezetek és az Anti-diszkriminációs törvény alkalmazása
1

Mûködési költségvetés
5

XI.

Egyéb mûködési célú kiadások

–263

Miniszterelnökség
1

Miniszterelnökség
1

Mûködési költségvetés
5

XII.

Egyéb mûködési célú kiadások

–4 477

Vidékfejlesztési Minisztérium
12

Országos Meteorológiai Szolgálat
1

Mûködési költségvetés
5

13

Egyéb mûködési célú kiadások

–8 830

Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság
1

Mûködési költségvetés
5

14

Egyéb mûködési célú kiadások

–3 481

Nemzeti park igazgatóságok
Bükki Nemzeti Park Igazgatóság
1

Mûködési költségvetés
5

Egyéb mûködési célú kiadások

–330

Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság
2

Felhalmozási költségvetés
3

15

Egyéb felhalmozási kiadások

–41

Környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatósági szervek
Közép-Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelõség
1

Mûködési költségvetés
5

Egyéb mûködési célú kiadások

–68

Közép-Tisza-Vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelõség
1

Mûködési költségvetés
5

Egyéb mûködési célú kiadások

–5

Országos Környzetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Fõfelügyelõség
1

Mûködési költségvetés
5

16

Egyéb mûködési célú kiadások

–500

Környezetvédelmi és vízügyi igazgatóságok
Közép-Tisza-Vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság
1

Mûködési költségvetés
5

Egyéb mûködési célú kiadások

–107

Alsó-Tisza-Vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság
1

Mûködési költségvetés
5

20

Egyéb mûködési célú kiadások

–14 000

Fejezeti kezelésû elõirányzatok
1

Beruházás
7

Vízkárelhárítás
1

Vízkárelhárítási mûvek fejlesztési és állagmegóvása
2

Felhalmozási költségvetés
3

2

Egyéb felhalmozási kiadások

–8 562

Környezetvédelmi célelõirányzatok
10

Természetvédelmi pályázatok támogatása
1

Mûködési költségvetés
5

16

Egyéb mûködési célú kiadások

–928

Az illegális hulladék-elhelyezés felszámolásának feladatai
1

Mûködési költségvetés
5

17

Egyéb mûködési célú kiadások

–658

Vízgazdálkodási pályázatok elõkészítése és támogatása
1

Mûködési költségvetés
5

39

Egyéb mûködési célú kiadások

–100

Környezetvédelmi és vízügyi célelõirányzat
1

Mûködési költségvetés
5

3

Egyéb mûködési célú kiadások

–63 385

Agrár célelõirányzatok
2

Agrárkutatás, tanüzemek, szakképzés támogatása
1

Mûködési költségvetés
5

3
1

–3 000

Mûködési költségvetés
5

8

Egyéb mûködési célú kiadások
Magán és egyéb jogi személyek kártérítése
Egyéb mûködési célú kiadások
Ágazati szakmai szervezetek és képviseletek támogatása

–5 532
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Fejezetszám

Címszám

Alcímszám
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Jogcímszám

Elõir.csoportszám

Kiemelt
elõir.szám

Fejezetnév

Címnév

Alcímnév

Jogcímcsop.név

Jogcímnév

1

Elõir.csop.név

Kiemelt elõirányzat neve

Átcsoportosítás
(+/–)

Mûködési költségvetés
5

4

Egyéb mûködési célú kiadások

–193

Uniós programok kiegészítõ támogatása
10

Uniós Programok ÁFA fedezete
1

Mûködési költségvetés
5

5

Egyéb mûködési célú kiadások

–8 004

Nemzeti támogatások
6

Nemzeti erdõprogram
5

Fenntartható erdõgazdálkodás támogatása
1

Mûködési költségvetés
5

XIII.

Egyéb mûködési célú kiadások

–8 372

Honvédelmi Minisztérium
1

Honvédelmi Minisztérium
1

Honvédelmi Minisztérium igazgatása
1

Mûködési költségvetés
5

2

Egyéb mûködési célú kiadások

–1 424

Egyéb HM szervezetek
1

Mûködési költségvetés
5

3

Egyéb mûködési célú kiadások

–2 804

HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal
1

Mûködési költségvetés
5

2

Egyéb mûködési célú kiadások

–7 882

Magyar Honvédség
1

Honvéd Vezérkar közvetlen szervezetei
1

Mûködési költségvetés
5

2

Egyéb mûködési célú kiadások

–19 133

MH ÖHP és alárendelt szervezetei
1

Mûködési költségvetés
5

3

Egyéb mûködési célú kiadások

–17 969

Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatok
1

Katonai Felderítõ Hivatal
1

Mûködési költségvetés
5

4

Egyéb mûködési célú kiadások

–5 779

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem
1

Mûködési költségvetés
5

6

Egyéb mûködési célú kiadások

–9 627

Honvédkórház - Állami Egészségügyi Központ
3

Mûködési költségvetés
4

XIV.

Elõzõ évi mûködési célú elõirányzat-maradvány átvétel

6 000 000

Belügyminisztérium
1

Belügyminisztérium Igazgatása
1

Mûködési költségvetés
5

8

Egyéb mûködési célú kiadások

–18 411

Alkotmányvédelmi Hivatal
1

Mûködési költségvetés
5

10

Egyéb mûködési célú kiadások

–416

Szervezett Bûnözés Elleni Koordinációs Központ
1

Mûködési költségvetés
5

20

Egyéb mûködési célú kiadások

–1 735

Fejezeti kezelésû elõirányzatok
1

Ágazati célfeladatok
6

Bûnmegelõzéssel összefüggõ kiadások
1

Mûködési költségvetés
5

25

Egyéb mûködési célú kiadások

–282

Közbiztonsági feladatterv támogatása
1

Mûködési költségvetés
5

31

Egyéb mûködési célú kiadások

–175 000

Területrendezési feladatok
1

Mûködési költségvetés
5

3

Egyéb mûködési célú kiadások

–4 511

Beruházás
4

Közbiztonsági beruházások
2

Felhalmozási költségvetés
3

XV.

Egyéb felhalmozási kiadások

–7 317

Nemzetgazdasági Minisztérium
1

Nemzetgazdasági Minisztérium Igazgatása
1

Mûködési költségvetés
5

3

Egyéb mûködési célú kiadások
Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

2

Felhalmozási költségvetés

–7 648
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Fejezetnév

Címnév

Alcímnév
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Jogcímnév
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Kiemelt elõirányzat neve

Egyéb felhalmozási kiadások

•
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Átcsoportosítás
(+/–)
–49 832

Foglalkoztatási Hivatal
1

Mûködési költségvetés
5

Egyéb mûködési célú kiadások

2

–36 825

Felhalmozási költségvetés
3

11

Egyéb felhalmozási kiadások

–481 634

Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Fõfelügyelõség
1

Mûködési költségvetés
5

Egyéb mûködési célú kiadások

2

–68 343

Felhalmozási költségvetés
3

14

Egyéb felhalmozási kiadások

–10 202

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság
1

Mûködési költségvetés
5

16

Egyéb mûködési célú kiadások

–5 773

Európai Támogatásokat Auditáló Fõigazgatóság
1

Mûködési költségvetés
5

25

Egyéb mûködési célú kiadások

–19

Fejezeti kezelésû elõirányzatok
14

Társadalmi szervezetek címzett támogatása
5

Nemzetközi szabványosítási és akkreditálási feladatok
1

Mûködési költségvetés
5

30

Egyéb mûködési célú kiadások

–10 053

Egyéb fejezeti kezelésû elõirányzatok
3

Katasztrófavédelmi, polgári védelmi és nukleárisbaleset-elhárítási ágazati feladatok
1

Mûködési költségvetés
5

1

Egyéb mûködési célú kiadások

–7 000

Az ágazat védelmi felkészítésének állami feladatai a honvédelmi törvény alapján
1

Mûködési költségvetés
5

33

Egyéb mûködési célú kiadások

–13

Képzéssel támogatott közmunkaprogram
1

Mûködési költségvetés
5

Egyéb mûködési célú kiadások

2

–47 933

Felhalmozási költségvetés
3

3

Egyéb felhalmozási kiadások

–768

Vállalkozási célelõirányzatok
11

Védelmi és biztonsági ipar versenyképessége
2

Felhalmozási költségvetés
3

XVII.

Egyéb felhalmozási kiadások

–12 022

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
1

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Igazgatása
1

Mûködési költségvetés
5

4

Egyéb mûködési célú kiadások

–400 290

Országos Atomenergia Hivatal
1

Mûködési költségvetés
5

7

Egyéb mûködési célú kiadások

–1 471

Nemzeti Közlekedési Hatóság
1

Mûködési költségvetés
5

2

Egyéb mûködési célú kiadások

–40 946

Felhalmozási költségvetés
3

10

Egyéb felhalmozási kiadások

–4 668

Közlekedésbiztonsági Szervezet
1

Mûködési költségvetés
5

12

Egyéb mûködési célú kiadások

–6 420

Közbeszerzési és Ellátási Fõigazgatóság
1

Mûködési költségvetés
5

2

Egyéb mûködési célú kiadások

–456 610

Felhalmozási költségvetés
3

16

Egyéb felhalmozási kiadások

–102 982

Fejezeti kezelésû elõirányzatok
2

Ágazati célelõirányzatok
1

Energiafelhasználási hatékonyság javítása
2

Felhalmozási költségvetés
3

2
1

–24 854

Mûködési költségvetés
5

22

Egyéb mûködési célú kiadások

–9 789

Puskás Tivadar Közalapítvány maradványa
1

Mûködési költségvetés
5

23

Egyéb felhalmozási kiadások
A közúti közlekedésbiztonság egyes állami feladatai

Egyéb mûködési célú kiadások
Decentralizált területfejlesztési programok

–397
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Kiemelt
elõir.szám

Fejezetnév

Címnév

Alcímnév

Jogcímcsop.név

Jogcímnév

1

Elõir.csop.név

Kiemelt elõirányzat neve

Átcsoportosítás
(+/–)

Mûködési költségvetés
5

Egyéb mûködési célú kiadások

27

–1 325

Információs társadalom kiteljesítése és egyéb kapcsolódó feladatok támogatása
1

Mûködési költségvetés
5

Egyéb mûködési célú kiadások

29

–9 037

Államigazgatási hatékonyság növelése
1

Mûködési költségvetés
5

Egyéb mûködési célú kiadások

31

–18 709

Üzletre hangolva
1

Mûködési költségvetés
5

Egyéb mûködési célú kiadások

37

–2 006

Kiemelt ágazatok fejlesztési stratégiájának támogatása
1

Mûködési költségvetés
5

Egyéb mûködési célú kiadások

39

–945

Nemzeti beruházás ösztönzési célelõirányzat
1

Mûködési költségvetés
5

Egyéb mûködési célú kiadások

41

–627

Turisztikai célelõirányzat
1

Mûködési költségvetés
5

Egyéb mûködési célú kiadások

2

–5 038

Felhalmozási költségvetés
3

Egyéb felhalmozási kiadások

47

–15 242

Kis- és középvállalkozói célelõirányzat
1

Mûködési költségvetés
5

Egyéb mûködési célú kiadások

2

–17 055

Felhalmozási költségvetés
3

3

Egyéb felhalmozási kiadások

–9 988

Informatikai feladatok
1

Kormányzati informatikai rendszerek és a közháló alapszolgáltatásainak biztosítása
1

Mûködési költségvetés
5

4

Egyéb mûködési célú kiadások

–2 835

Ágazati szabályozási feladatok
2

Postapiaci liberalizáció
1

Mûködési költségvetés
5

5

Egyéb mûködési célú kiadások

–7 500

Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésû elõirányzatok
2

Útpénztár
2

Felhalmozási költségvetés
3

Egyéb felhalmozási kiadások

3

–800

Autópálya rendelkezésre állási díj
1

Mûködési költségvetés
5

Egyéb mûködési célú kiadások

14

–107 095

A közösségi közlekedés összehangolt fejlesztése
1

Mûködési költségvetés
5

Egyéb mûködési célú kiadások

2

–10 700

Felhalmozási költségvetés
3

Egyéb felhalmozási kiadások

29

–11 618

Új kerékpárutak és létesítmények
2

Felhalmozási költségvetés
3

6

Egyéb felhalmozási kiadások

–840

Területfejlesztési intézményrendszeri feladatok
1

Regionális Fejlesztési Tanácsok és munkaszervezeteik mûködési kiadásai
1

Mûködési költségvetés
5

Egyéb mûködési célú kiadások

3

–23 348

Kistérségi fejlesztési tanácsok és munkaszervezeteik támogatása
1

Mûködési költségvetés
5

Egyéb mûködési célú kiadások

6

–2 865

Balaton Fejlesztési Tanács támogatása
1

Mûködési költségvetés
5

10

Egyéb mûködési célú kiadások

–1 445

Állami többletfeladatok
1

Mûködési költségvetés
5

12

Egyéb mûködési célú kiadások

–16 834

Gazdasági és társadalmi kohézió erõsítése
1

Mûködési költségvetés
5

XVIII.

Egyéb mûködési célú kiadások
Külügyminisztérium

5

Fejezeti kezelésû elõirányzatok
45

Évfordulók, nemzetközi kötelezettségek, rendezvények
1

Mûködési költségvetés

–4 012
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Átcsoportosítás
(+/–)
–700

Uniós Fejlesztések
1

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
1

Mûködési költségvetés
5

2

Egyéb mûködési célú kiadások

–3 446

Fejezeti kezelésû elõriányzatok
2

Közösségi Kezdeményezések
2

EQUAL Közösségi Kezdeményezés
1

EQUAL Közösségi Kezdeményezés intézkedései
1

Mûködési költségvetés
5

7

Egyéb mûködési célú kiadások

–789

Szakmai fejezeti kezelésû elõirányzatok
1

EU Támogatások felhasználásához szükséges technikai segítségnyújtás
1

Mûködési költségvetés
5

2

Egyéb mûködési célú kiadások

–91 949

Közremûködõi intézményrendszer támogatása
1

Mûködési költségvetés
5

XX.

Egyéb mûködési célú kiadások

–527 900

Nemzeti Erõforrás Minisztérium
1

Nemzeti Erõforrás Minisztérium igazgatása
1

Mûködési költségvetés
5

2

Egyéb mûködési célú kiadások

–260 292

Állami szociális intézetek
Reménysugár Habilitációs Intézet
1

Mûködési költségvetés
5

Egyéb mûködési célú kiadások

–607

Vakok Állami Intézete
1

Mûködési költségvetés
5

12

Egyéb mûködési célú kiadások

–300

Mûvészeti intézmények
Pesti Magyar Színház
1

Mûködési költségvetés
5

13

Egyéb mûködési célú kiadások

–1

Sportintézmények
1

Nemzeti Sport Intézet
1

Mûködési költségvetés
5

19

Egyéb mûködési célú kiadások

–13 113

Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet
1

Mûködési költségvetés
5

20

Egyéb mûködési célú kiadások

–5 229

Fejezeti kezelésû elõirányzatok
1

Beruházás
3

Felsõoktatási fejlesztési program
33

Felsõoktatási intézmények rekonstrukciói és eszközbeszerzések
2

Felhalmozási költségvetés
3

4

Egyéb felhalmozási kiadások

–384

Kulturális beruházások
4

Külföldi kulturális intézetek bõvítése, rekonstrukciója, kiépítése
2

Felhalmozási költségvetés
3

5

Egyéb felhalmozási kiadások

–2 789

Örökségvédelmi fejlesztések
2

Felhalmozási költségvetés
3

6

Egyéb felhalmozási kiadások

–18 228

Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet rekonstrukciója
2

Felhalmozási költségvetés
3

2

Egyéb felhalmozási kiadások

–92

Normatív finanszírozás
1

Felsõoktatási intézmények hallgatóinak juttatásai központi elõirányzata
1

Mûködési költségvetés
5

3
1

–204 037

Mûködési költségvetés
5

7

Egyéb mûködési célú kiadások

–8 237

Hallgatói létszám képzési többlete (állami felsõoktatás)
1

Mûködési költségvetés
5

8

Egyéb mûködési célú kiadások

–98 184

Egyházi felsõoktatási intézmények hitéleti képzése
1

Mûködési költségvetés
5

10

Egyéb mûködési célú kiadások
Közoktatási célú humánszolgáltatás és kiegészítõ támogatás

Egyéb mûködési célú kiadások
Hallgatói létszám képzési többlete (egyházi világi képzés)

–20 995
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Jogcímszám

Elõir.csoportszám

Kiemelt
elõir.szám

1

Fejezetnév

Címnév

Alcímnév

Jogcímcsop.név

Jogcímnév

Elõir.csop.név

Kiemelt elõirányzat neve

Átcsoportosítás
(+/–)

Mûködési költségvetés
5

11

Egyéb mûködési célú kiadások

–512 985

Hallgatói létszám képzési többlete (alapítványi felsõoktatás)
1

Mûködési költségvetés
5

17

Egyéb mûködési célú kiadások

–28 877

Gyakorlóiskolák normatív támogatása
1

Mûködési költségvetés
5

4

Egyéb mûködési célú kiadások

–179 005

Közoktatási feladatok támogatása
23

Közoktatás hatékonyságát javító mérés, értékelés
1

Mûködési költségvetés
5

29

Egyéb mûködési célú kiadások

–147

Közoktatás speciális feladatainak támogatása
1

Mûködési költségvetés
5

33

Egyéb mûködési célú kiadások

–320

Nemzetiségi oktatási programok
1

Mûködési költségvetés
5

34

Egyéb mûködési célú kiadások

–78

Nemzeti Tehetség Program
1

Mûködési költségvetés
5

5

Egyéb mûködési célú kiadások

–13 784

Egyéb feladatok támogatása
4

Mentor és egyéb feladatok támogatása
2

Esélyegyenlõségi és integrációs programok támogatása
1

Mûködési költségvetés
5

18

Egyéb mûködési célú kiadások

–13 967

Határon túli oktatási és kulturális feladatok támogatása
1

Határon túli oktatási feladatok támogatása
1

Mûködési költségvetés
5

19

Egyéb mûködési célú kiadások

–378

Szociális ágazati információs és tanácsadói szolgáltatások
1

Mûködési költségvetés
5

8

Egyéb mûködési célú kiadások

–3 750

Nemzetközi kulturális és oktatási kapcsolatok programjai
6

Nemzetközi tagdíjak
2

Nemzetközi kulturális tagdíjak
1

Mûködési költségvetés
5

3

Egyéb mûködési célú kiadások

–5 045

Sport tagdíjak
1

Mûködési költségvetés
5

10

Egyéb mûködési célú kiadások

–74

Kulturális és oktatási szakdiplomáciai feladatok
2

Kulturális szakdiplomáciai feladatok
1

Mûködési költségvetés
5

13

Egyéb mûködési célú kiadások

–14 020

Mûvészeti tevékenységek
4

Mûvészeti tevékenységek és egyéb fejezeti feladatok támogatása
1

Mûködési költségvetés
5

14

Egyéb mûködési célú kiadások

–18 613

A kábítószer-fogyasztás megelõzésével kapcsolatos feladatok
1

Mûködési költségvetés
5

15

Egyéb mûködési célú kiadások

–7 232

Gyermek és ifjúsági szakmai feladatok
3

Ifjúságpolitikai feladatok támogatása
1

Gyermek és ifjúsági célú pályázatok
1

Mûködési költségvetés
5

2

Egyéb mûködési célú kiadások

–2 619

Gyermek és ifjúsági szakmafejlesztési célok
1

Mûködési költségvetés
5

16

Egyéb mûködési célú kiadások

–2 000

Szociális szolgáltatások és egyéb szociális feladatok támogatása
1

Szociális alap és szakosított ellátások, módszertani feladatok támogatása
1

Mûködési költségvetés
5

18

Egyéb mûködési célú kiadások

–3 262

Gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások fejlesztése, módszertani feladatok ellátása
1

Mûködési költségvetés
5

19

Egyéb mûködési célú kiadások
Szociális célú humánszolgáltatások

5

Szociális szolgáltatások kiegészítõ támogatása
1

Mûködési költségvetés

–17 198
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Kiemelt
elõir.szám

Fejezetnév

Címnév

Alcímnév

Jogcímcsop.név

Jogcímnév

Elõir.csop.név

5
20

•

Kiemelt elõirányzat neve

Egyéb mûködési célú kiadások
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Átcsoportosítás
(+/–)
–13 656

Társadalmi kohéziót erõsítõ tárcaközi integrációs szociális programok
3

Országos Esélyegyenlõségi Hálózat mûködését elõsegítõ tevékenységek támogatása
1

Mûködési költségvetés
5

6

Egyéb mûködési célú kiadások

–2 823

Fogyatékos személyek esélyegyenlõségét elõsegítõ programok támogatása
1

Mûködési költségvetés
5

22

Egyéb mûködési célú kiadások

–3 000

Egészségügyi ágazati célelõirányzatok
2

Egészségügyi ellátási és fejlesztési feladatok
1

Mûködési költségvetés
5

23

Egyéb mûködési célú kiadások

–60 411

Sporttevékenység támogatása
1

Utánpótlás-nevelési feladatok
1

Mûködési költségvetés
5

3

Egyéb mûködési célú kiadások

–308

Sportegészségügyi, doppingellenes feladatok
2

Hazai doppingellenes tevékenység támogatása
1

Mûködési költségvetés
5

4

Egyéb mûködési célú kiadások

–50

Versenysport támogatása
1

Mûködési költségvetés
5

8

Egyéb mûködési célú kiadások

–600

Kiemelt nemzetközi sportesemények támogatása
1

Mûködési költségvetés
5

23

Egyéb mûködési célú kiadások

–114

Szabadidõsport támogatása
1

Mûködési költségvetés
5

28

Egyéb mûködési célú kiadások

–5 090

Stratégiai és sporttudományi innovációs folyamatok mûködtetése és projektjei
1

Mûködési költségvetés
5

38

Egyéb mûködési célú kiadások

–400

Fogyatékkal élõk sportjának támogatása
1

Mûködési költségvetés
5

24

Egyéb mûködési célú kiadások

–156

Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése
11

Sportlétesítmények fejlesztése és fenntartása
1

Állami, önkormányzati és egyéb sportlétesítmények fejlesztése, fenntartása 2010. évi
maradványa
1

Mûködési költségvetés
5

2

Egyéb mûködési célú kiadások

–9 761

Felhalmozási költségvetés
3

26

Egyéb felhalmozási kiadások

–11 198

Alapítványok, közalapítványok által ellátott feladatok és általuk fenntartott intézmények támogatása
1

Oktatási alapítványok, közalapítványok
20

Alapítvány az Orosz Nyelvért és Kultúráért
1

Mûködési költségvetés
5

44

Egyéb mûködési célú kiadások

–120 000

Kríziskezelõ program
1

Mûködési költségvetés
5

Egyéb mûködési célú kiadások

–120 968
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A Kormány 1432/2011. (XII. 13.) Korm. határozata
az egészségügyi szolgáltatóknál alkalmazott, munkahelyi illetménypótlékra jogosultak
egyszeri juttatásához szükséges intézkedésrõl
A Kormány a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetésérõl szóló 2010. évi CLXIX. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 21. §
(2) bekezdésében biztosított jogkörében elrendeli a Kvtv. 1. melléklet LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet 2.
Egészségbiztosítási ellátások kiadásai cím 3. Természetbeni ellátások alcím 1. Gyógyító-megelõzõ ellátás
jogcímcsoport 13. Célelõirányzatok jogcím elõirányzatának 3400,0 millió forinttal történõ megemelését az 1. melléklet
szerint a finanszírozásban részesülõ egészségügyi szolgáltató által alkalmazott, pótlékra jogosult személyek eseti
kereset-kiegészítéshez juttatása érdekében.
Felelõs:
nemzetgazdasági miniszter
Határidõ:
azonnal
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

1. melléklet az 1432/2011. (XII. 13.) Korm. határozathoz
LXXII. Egészségbiztosítási Alap
Fejezet száma és megnevezése

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELÕIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA*
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2011.
Millió forintban, egy tizedessel
A módosítás
jogcíme

KIADÁSOK
Államháztartási
egyedi
azonosító

Fejezetszám

KiElõJogir.- emelt FejeJogAlcímCímzetcím- cso- elõcímcsop.szám
név
ir.szám portszám
szám
szám szám

LXXII.

Címnév

Alcímnév

Jogcímcsop.név

Jogcímnév

Elõir.csop.név

A módosítás
következõ
évre
áthúzódó
hatása

Módosítás
(+/–)

Kiemelt elõirányzat neve

A módosítást
elrendelõ
jogszabály/
határozat
száma

Egészségbiztosítási Alap
2

Egészségbiztosítási ellátások kiadásai
3

Természetbeni ellátások
1

Gyógyító-megelõzõ ellátás

201032

13

Az elõirányzat-módosítás érvényessége:

Az adatlap 5 példányban töltendõ ki
Fejezet
Állami Számvevõszék
Magyar Államkincstár
Nemzetgazdasági Minisztérium

1
1
1
2

Célelõirányzatok

3400,0

a) a költségvetési évben egyszeri jellegû

példány
példány
példány
példány

Az elõirányzatok felhasználása/zárolása
(módosítás +/–)
idõarányos
teljesítményarányos
egyéb: azonnal

* Az összetartozó elõirányzat-változásokat (+/–) egymást követõen kell szerepeltetni.

Összesen

3400,0

I.
negyedév

II.
negyedév

III.
negyedév

IV.
negyedév

3400,0
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A miniszterelnök 106/2011. (XII. 13.) ME határozata
helyettes államtitkár kinevezésérõl
A kormánytisztviselõk jogállásáról szóló 2010. évi LVIII. törvény 47. § (1) bekezdése alapján, a nemzeti fejlesztési miniszter
javaslatára
dr. Põcze Orsolyát a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium helyettes államtitkárává
– 2011. december 1-jei hatállyal –
kinevezem.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Magyar Közlönyt a Szerkesztõbizottság közremûködésével a Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium szerkeszti.
A Szerkesztõbizottság elnöke: dr. Gál András Levente,
a szerkesztésért felelõs: dr. Borókainé dr. Vajdovits Éva.
A szerkesztõség címe: Budapest V., Kossuth tér 1–3.
A Határozatok Tára hivatalos lap tartalma a Magyar Közlöny IX. részében jelenik meg.
A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://kozlony.magyarorszag.hu
honlapon érhetõ el.
A Magyar Közlöny oldalhû másolatát papíron kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó.
Felelõs kiadó: Majláth Zsolt László ügyvezetõ igazgató.

