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III. Kormányrendeletek

A Kormány 434/2013. (XI. 19.) Korm. rendelete
a térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról szóló  
284/1997. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

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

1. §  A térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról szóló 284/1997. (XII. 23.) 
Korm. rendelet 2. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 434/2013. (XI. 19.) Korm. rendelethez

A térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról szóló 284/1997. (XII. 23.) 
Korm. rendelet 2. számú mellékletében foglalt táblázat 15. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A B)

„

15. A foglalkoztathatóság szakvéleményezése

a) közfoglalkoztatási jogviszonyhoz szükséges szakvélemény 
esetén

1900 Ft/fő/eset

b) a büntető ügyben kiszabott közérdekű munka 
végrehajtásához szükséges szakvélemény esetén

1900 Ft/fő/eset

c) az a) és a b) pontban nem említett esetben 3300 Ft/fő/eset

”

A Kormány 435/2013. (XI. 19.) Korm. rendelete
egyes tűzvédelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány a  tűz elleni védekezésről, a  műszaki mentésről és a  tűzoltóságról szóló 1996.  évi XXXI.  törvény 47.  § (1)  bekezdés 
a) pontjában,
a 3. §, a 6. §, a 7. § (1) bekezdés f )–h) pontja és az 1. melléklet tekintetében a  tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és 
a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 47. § (1) bekezdés b) pontjában,
a 4.  § tekintetében a  tűz elleni védekezésről, a  műszaki mentésről és a  tűzoltóságról szóló 1996.  évi XXXI.  törvény 47.  § 
(1) bekezdés f ) pontjában,
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az 5.  § tekintetében a  tűz elleni védekezésről, a  műszaki mentésről és a  tűzoltóságról szóló 1996.  évi XXXI.  törvény 47.  § 
(1) bekezdés a) és b) pontjában, valamint a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény 13. § (1) bekezdés 
a) pontjában,
a 7.  § (1)  bekezdés d) és e)  pontja tekintetében a  szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános 
szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 53. § a) pontjában,
a 8.  § tekintetében a  tűz elleni védekezésről, a  műszaki mentésről és a  tűzoltóságról szóló 1996.  évi XXXI.  törvény 47.  § 
(1) bekezdés e) pontjában,
a 9. § tekintetében a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény 13. § (1) bekezdés a) pontjában,
a 10. § tekintetében a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény 13. § (1) bekezdés b) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a  következőket 
rendeli el:

1. A tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel 
foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet módosítása

1. § (1) A  tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a  tűzvédelmi bírságról és a  tűzvédelemmel foglalkozók 
kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 1. § (1) bekezdés 
c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A Kormány első fokú tűzvédelmi hatóságként – a  (2) és (3)  bekezdésben, az  5.  §-ban és más kormányrendeletben 
meghatározott kivételekkel – a katasztrófavédelmi kirendeltséget jelöli ki, amely]
„c) a létesítmény, az építmény, a helyiség vagy a szabadtér területén a tűzvédelmi létesítési és használati szabályok 
betartását, továbbá a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 
(a  továbbiakban: Ttv.) 12.  § (1)  bekezdésének hatálya alá nem tartozó tűzvédelmi szolgáltatási tevékenységet 
ellenőrzi,”

 (2) Az R1. 1. § (1) bekezdése a következő m) és n) ponttal egészül ki:
[A Kormány első fokú tűzvédelmi hatóságként – a  (2) és (3)  bekezdésben, az  5.  §-ban és más kormányrendeletben 
meghatározott kivételekkel – a katasztrófavédelmi kirendeltséget jelöli ki, amely]
„m) eljár az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló miniszteri rendeletben (a továbbiakban: OTSZ) meghatározott 
azon engedélyezési ügyekben, melyeket e  rendelet nem utal a  hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi vagy 
központi szerve hatáskörébe,
n) az  OTSZ-ben meghatározott esetben a  szabadtéri rendezvény megtartását megtilthatja, illetve a  rendezvény 
azonnali befejezését rendelheti el.”

 (3) Az R1. 1. § (2) bekezdése a következő i) és j) ponttal egészül ki:
[A Kormány első fokú tűzvédelmi hatóságként a  hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szervét (a  továbbiakban: 
területi szerv) jelöli ki, amely]
„i) a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről, a tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő 
oktatásszervezésről és a  tűzvédelmi szakvizsga részletes szabályairól szóló miniszteri rendeletben meghatározott 
esetben megtiltja a  tűzvédelmi szakvizsga megtartását, továbbá dönt a  tűzvédelmi szakvizsga-bizonyítványok 
érvénytelenítéséről,
j) a  létesítmény, az  építmény, a  helyiség vagy szabadtér területén a  tűzvédelmi létesítési és használati szabályok 
betartását ellenőrzi.”

 (4) Az R1. 1. § (3) bekezdés i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A Kormány első fokú tűzvédelmi hatóságként a  hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szervét (a  továbbiakban: 
központi szerv) jelöli ki, amely]
„i) eljár a  területi szerv, valamint a  Katasztrófavédelmi Oktatási Központ tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő 
oktatásszervezői tevékenységével és az általuk szervezett tűzvédelmi szakvizsgáztatással kapcsolatos közigazgatási 
hatósági eljárásokban, a  tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről, a  tűzvédelmi 
szakvizsgával összefüggő oktatásszervezésről és a  tűzvédelmi szakvizsga részletes szabályairól szóló miniszteri 
rendeletben meghatározott esetben megtiltja a  tűzvédelmi szakvizsga megtartását, és dönt a  tűzvédelmi 
szakvizsga-bizonyítványok érvénytelenítéséről,”

 (5) Az R1. 1. § (3) bekezdése a következő l) ponttal egészül ki:
[A Kormány első fokú tűzvédelmi hatóságként a  hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szervét (a  továbbiakban: 
központi szerv) jelöli ki, amely]
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„l) az építményszerkezetek tűzvédelmi követelményeknek való megfelelősége igazolására kiadott nyilatkozatokkal 
összefüggésben:
la) személyes adatokat nem tartalmazó nyilvántartást vezet a kiadott nyilatkozatokról,
lb) ellenőrzi a kiadott nyilatkozatok megfelelőségét.”

2. §  Az R1. 5. alcíme a következő 6/A. §-sal egészül ki:
„6/A.  § Az  építményszerkezetek tűzvédelmi követelményeknek való megfelelősége igazolására kiadott 
nyilatkozatokról a központi szerv által vezetett nyilvántartás az alábbi adatokat tartalmazza:
a) a tűzvédelmi szakértői nyilatkozat száma,
b) a tűzvédelmi szakértői engedély száma,
c) az építményszerkezet létrehozásának címe,
d) az építményszerkezet megnevezése,
e) az építményszerkezettel szemben tűzvédelmi követelményt megállapító műszaki előírás száma, címe,
f ) az  építményszerkezettel szemben műszaki előírásban támasztott tűzvédelmi követelmény pontos helye és 
tartalma,
g) az építményszerkezetet alkotó termékek, anyagok felsorolása az alábbi adatokkal:
ga) név,
gb) típus,
gc) szállító neve,
gd) szállító címe,
ge) teljesítmény igazolásának módja, száma,
h) az építményszerkezet pontos leírása, rétegrendje, a termékek egybeépítésének módja, és
i) az építményszerkezet tűzvédelmi szakértő által meghatározott tűzvédelmi tulajdonságai.”

3. §  Az R1. 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A tűzvédelmi hatóság az 1. mellékletben megjelölt szabálytalanság esetén az ott rögzített mértékben, továbbá 
a  Ksktv.-ben meghatározott esetekben tűzvédelmi bírságot szabhat ki. Az  1.  mellékletben foglalt táblázat 1–8., 
12–16. a), 17–18., 20–24., 29., 30. és 36. sorában rögzített szabálytalanságok esetén – az  5.  § szerinti eljárások 
kivételével – a tűzvédelmi bírság kiszabása kötelező.”

4. §  Az R1. 8/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  Ttv. 43.  §-ában meghatározott tűzvédelmi bírságot a  bírságot kiszabó határozat jogerőre emelkedésétől 
számított 30 napon belül a  Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 10023002-
00283494-20000002 számú bírság letéti számla javára kell banki vagy készpénz átutalási megbízással befizetni 
(a továbbiakban: befizetés).”

5. §  Az R1. 7. alcíme a következő 17. §-sal egészül ki:
„17.  § Az  elsőfokú tűzvédelmi hatóság az  egyes tűzvédelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról 
szóló 435/2013. (XI. 19.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: MódR.) hatálybalépését megelőzően hozott, 
a  kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 347/2012. (XII. 11.) Korm. rendelet 
1.  § (2)  bekezdés c)–e) vagy g)  pontjára alapozott döntését hivatalból, a  MódR. hatálybalépését követő 60 napon 
belül felülvizsgálja. Ha az  elsőfokú tűzvédelmi hatóság a  felülvizsgálat eredményeként megállapítja, hogy 
a  kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 347/2012. (XII. 11.) Korm. rendelet 
MódR.-rel megállapított 1.  §-ában meghatározott körülmények nem állnak fenn, akkor döntését módosítja vagy 
visszavonja.”

6. §  Az R1. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

7. § (1) Az R1.
a) 1.  § (1)  bekezdés d)  pontjában az „a tűz elleni védekezésről, a  műszaki mentésről és a  tűzoltóságról szóló 

1996. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Ttv.)” szövegrész helyébe az „a Ttv.”,
b) 1. § (2) bekezdés c) pontjában az „a Ttv. 12. § (1) bekezdés a)–f ) pontjában” szövegrész helyébe az „a Ttv. 12. § 

(1) bekezdés a)–d) pontjában”,
c) 5. § (1) bekezdésében a „j)–l) pontja” szövegrész helyébe a „j)–n) pontja”,
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d) 6. § (1) bekezdés c) pontjában a „területi szerv” szövegrész helyébe a „területi szerv és a Katasztrófavédelmi 
Oktatási Központ”,

e) 6.  § (2)  bekezdésében az „a Ttv. 12.  § (1)  bekezdés a)–f )  pontjában” szövegrész helyébe az „a Ttv. 12.  § 
(1) bekezdés a)–d) pontjában”,

f ) 7.  § (2)  bekezdésében az  „az 1.  mellékletben rögzített” szövegrész helyébe az  „a tűzvédelmi bírsággal 
sújtható”,

g) 8.  § (1)  bekezdésében az  „1.  melléklet 38–39. sorában rögzített eseteket kivéve” szövegrész helyébe 
az „1. melléklet 39. sorában rögzített esetet kivéve”,

h) 8. § (1) bekezdésében az „1. melléklet 38–39. sorában rögzített esetekben” szövegrész helyébe az „1. melléklet 
39. sorában rögzített esetben”

szöveg lép.
 (2) Hatályát veszti az R1.

a) 1. § (1) bekezdés h) pontjában az „és felülvizsgálata” szövegrész, és
b) 1. § (1) bekezdés i) pontja.

2. Az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságokra, valamint a hivatásos tűzoltóság, önkormányzati 
tűzoltóság és önkéntes tűzoltó egyesület fenntartásához való hozzájárulásra vonatkozó szabályokról 
szóló 239/2011. (XI. 18.) Korm. rendelet módosítása

8. §  Hatályát veszti az  önkormányzati és létesítményi tűzoltóságokra, valamint a  hivatásos tűzoltóság, önkormányzati 
tűzoltóság és önkéntes tűzoltó egyesület fenntartásához való hozzájárulásra vonatkozó szabályokról szóló 
239/2011. (XI. 18.) Korm. rendelet 4. §-ában a „folyamatos” szövegrész.

3. A kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló törvény végrehajtásáról szóló  
347/2012. (XII. 11.) Korm. rendelet módosítása

9. § (1) A  kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 347/2012. (XII. 11.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: R2.) 1. § (2) bekezdés c)–e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A közszolgáltató)
„c) szilárd-tüzelőberendezés égéstermék-elvezetőjénél az E–F tűzvédelmi osztályú (nád, szalma, fazsindely és egyéb 
éghető anyagú) tetőhéjalás esetében, vagy az égéstermék-elvezető kitorkollásától mért 15 méteres távolságon belül 
E–F tűzvédelmi osztályú építőanyag vagy építményszerkezet jelenléte esetén a szikrafogó hiánya,
d) olyan égéstermék-elvezető használata, amelynek falába B–F tűzvédelmi osztályba tartozó építményszerkezet van 
beépítve,
e) olyan égéstermék-elvezető használata, amelynél a jogszabály szerinti műszaki vizsgálatot nem végezték el,”
(miatti veszély esetében soron kívül értesíti az elsőfokú tűzvédelmi hatóságot, valamint gázfogyasztó készülék esetében 
a földgázelosztót.)

 (2) Az R2. 1. § (2) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A közszolgáltató)
„g) a tisztítóajtó, tisztítóidom nem megfelelő záródása,”
(miatti veszély esetében soron kívül értesíti az elsőfokú tűzvédelmi hatóságot, valamint gázfogyasztó készülék esetében 
a földgázelosztót.)

10. §  Az R2. 2.  § (3)  bekezdésében az „a tűzvédelmi hatóságot értesíti” szövegrész helyébe az „a tűzvédelmi hatóságot 
15 napon belül értesíti” szöveg lép.

4. Záró rendelkezések

11. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) Az 1–4. §, a 6–8. § és az 1. melléklet az e rendelet kihirdetését követő 31. napon lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet a 435/2013. (XI. 19.) Korm. rendelethez

 1. Az R1. 1. mellékletének 26. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

Tűzvédelmi szabálytalanság

Tűzvédelmi bírság 

legkisebb mértéke 

(Ft)

Tűzvédelmi bírság 

legnagyobb mértéke 

(Ft)

26. a) Ha a felelős tervező, a tűzvédelmi szakértő vagy a tűzvédelmi 
tervező nem a vonatkozó jogszabályoknak, hatósági előírásoknak 
megfelelően tervezte meg az építményt
b) Ha a kivitelező vagy a felelős műszaki vezető valótlan nyilatkozatot 
adott

60 000

60 000

1 000 000

1 000 000

 2. Az R1. 1. mellékletének 37. és 38. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

Tűzvédelmi szabálytalanság

Tűzvédelmi bírság 

legkisebb mértéke 

(Ft)

Tűzvédelmi bírság 

legnagyobb mértéke 

(Ft)

37. Ha a bejelentésköteles tűzvédelmi szolgáltatási tevékenységet 
a szolgáltató nem az adott jogszabályi előírásoknak megfelelően 
végezte

100 000 1 000 000

38. A tűzoltó technikai termék, építési termék tűzvédelmi célú 
ellenőrzésének, felülvizsgálatának, karbantartásának, javításának 
a műszaki előírásokban, vagy a tűzvédelmi hatósági engedélyben 
foglaltaktól eltérő módon történő végzése, vagy ezen tevékenység 
során a termék működőképességének veszélyeztetése

100 000 1 000 000

 3. Az R1. 1. melléklete a következő 43–45. sorral egészül ki:

Tűzvédelmi szabálytalanság

Tűzvédelmi bírság 

legkisebb mértéke 

(Ft)

Tűzvédelmi bírság 

legnagyobb mértéke 

(Ft)

43. Jogszabály által előírt hő- és füstelvezető rendszer létesítésének, 
üzemeltetésének, ellenőrzésének, felülvizsgálatának, 
karbantartásának hiánya, működésének akadályozása 

100 000 1 000 000

44. Építményszerkezetek tűzvédelmi tulajdonságait igazoló tűzvédelmi 
szakértői nyilatkozat tűzvédelmi hatósághoz való megküldésének 
elmulasztása 

 30 000   100 000

45. Tűzvédelmi szakértő az építményszerkezetek tűzvédelmi 
tulajdonságairól valótlan nyilatkozatot tesz 

100 000 1 000 000

A Kormány 436/2013. (XI. 19.) Korm. rendelete
a sportfegyelmi felelősségről szóló 39/2004. (III. 12.) Korm. rendelet, valamint a doppingellenes tevékenység 
szabályairól szóló 43/2011. (III. 23.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány
a sportról szóló 2004. évi I. törvény 79. § (1) bekezdés b) pont bb) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 2. alcím tekintetében a  sportról szóló 2004. évi I. törvény 79.  § (1)  bekezdés b)  pont ba)  alpontjában kapott felhatalmazás 
alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
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1. A sportfegyelmi felelősségről szóló 39/2004. (III. 12.) Korm. rendelet módosítása

1. § (1) A sportfegyelmi felelősségről szóló 39/2004. (III. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 4. § (1) bekezdése helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„(1) Kötelezettségszegés megalapozott gyanúja esetén a  sportfegyelmi bizottság elnöke sportfegyelmi eljárást 
indít. Az  (1c) bekezdésben meghatározott kivétellel nem indítható sportfegyelmi eljárás, ha a kötelezettségszegés 
elkövetése óta a  sportszövetség sportfegyelmi szabályzatában meghatározott határidő (a  továbbiakban: elévülési 
határidő) eltelt. Külföldön elkövetett kötelezettségszegés esetén az  elévülési határidőt az  eljárás alá vont személy 
belföldre történő visszaérkezésétől kell számítani.”

 (2) Az R. 4. §-a a következő (1a)–(1c) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A sportszövetség a sportfegyelmi szabályzatában az elévülési határidőt úgy állapíthatja meg, hogy az elévülési 
határidő
a) igazodjon a kötelezettségszegés tárgyi súlyához és
b) a kötelezettségszegéstől számított legalább 1 év, legfeljebb 10 év legyen.
(1b) Ha a  sportszövetség sportfegyelmi szabályzata az  elévülési határidőről nem rendelkezik, akkor az  elévülési 
határidő a kötelezettségszegéstől számított egy év.
(1c) A  verseny, mérkőzés vagy versenyrendszer (bajnokság) eredményének jogellenes befolyásolása esetén 
a sportfegyelmi eljárás megindításának joga nem évül el.”

 (3) Az R. 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  sportfegyelmi bizottság elnöke nyolc napon belül írásban, a  postai szolgáltatásokról szóló törvény szerinti 
tértivevény többletszolgáltatással feladott postai küldemény megküldésével értesíti az  eljárás alá vont személyt, 
illetve sportszervezetet a sportfegyelmi eljárás megindításáról.”

 (4) Az R. 4. §-a a következő (7)–(10) bekezdéssel egészül ki:
„(7) Ha a postai úton történő kézbesítés azért hiúsul meg, mert a címzett vagy meghatalmazottja úgy nyilatkozik, 
hogy az értesítést nem veszi át, az értesítést a kézbesítés megkísérlésének napján kézbesítettnek kell tekinteni.
(8) Ha az  értesítés a  sportfegyelmi bizottsághoz „nem kereste” jelzéssel érkezik vissza, az  értesítést – az  ellenkező 
bizonyításig – a postai kézbesítés második megkísérlésének napját követő ötödik munkanapon kézbesítettnek kell 
tekinteni.
(9) A  kézbesítési vélelem megdöntése iránti kérelmet a  címzett a  kézbesítési vélelem beálltáról történő 
tudomásszerzéstől számított 8 napon belül, de legkésőbb a  kézbesítési vélelem beálltától számított 15 napos 
jogvesztő határidőn belül terjeszthet elő. A kérelemben elő kell adni azokat a tényeket, illetve körülményeket, amelyek 
a kézbesítés szabálytalanságát igazolják vagy a címzett önhibájának hiányát valószínűsítik.
(10) A  (9)  bekezdés szerinti kérelmet az  a  sportfegyelmi bizottság bírálja el, amelyik a  kézbesítés tárgyát képező 
értesítést kiadmányozta. A kérelem előterjesztésének a sportfegyelmi eljárás megindítására halasztó hatálya van. Ha 
a sportfegyelmi bizottság a kérelemnek helyt ad, a sportfegyelmi eljárás megtartására az (5) bekezdésben és az 5. § 
(1) bekezdésében meghatározott határidőkre figyelemmel új határidőt tűz ki, amellyel szemben igazolási kérelem 
ismételt előterjesztésének nincs helye.”

2. §  Az R. 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„8. § Meg kell szüntetni a sportfegyelmi eljárást, ha annak tartama alatt az eljárás alá vont személy elhalálozik vagy 
az eljárás alá vont sportszervezet megszűnik.”

3. §  Az R. 11. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az első fokú sportfegyelmi határozat ellen az eljárás alá vont személy, illetve sportszervezet, valamint az, akinek 
jogát vagy jogos érdekét a  határozat érinti, a  kézbesítéstől számított tizenöt napon belül jogorvoslati kérelmet 
terjeszthet elő. A  jogorvoslati kérelmet az  első fokú határozatot hozó sportfegyelmi bizottság elnökénél kell 
benyújtani, aki azt a  kérelem kézhezvételétől számított tizenöt napon belül az  eljárás során keletkezett iratokkal 
együtt továbbítja a sportszövetség fellebbviteli szerve vezetőjének.”

4. §  Az R. a következő 15. §-sal egészül ki:
„15.  § (1) E  rendeletnek a  sportfegyelmi felelősségről szóló 39/2004. (III. 12.) Korm. rendelet, valamint 
a  doppingellenes tevékenység szabályairól szóló 43/2011. (III. 23.) Korm. rendelet módosításáról szóló 436/2013. 
(XI. 19.) Korm. rendelettel (a  továbbiakban: módosító rendelet) megállapított 4.  § (1)–(1c)  bekezdését a  módosító 
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rendelet hatálybalépése után elkövetett kötelezettségszegésekre, külföldön elkövetett kötelezettségszegés esetén 
a módosító rendelet hatálybalépését követően belföldre történő visszaérkezés esetében kell alkalmazni.
(2) A  8.  § módosító rendelettel történt módosítása a  módosító rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő 
sportfegyelmi eljárásokat nem érinti.”

2. A doppingellenes tevékenység szabályairól szóló 43/2011. (III. 23.) Korm. rendelet módosítása

5. §  A doppingellenes tevékenység szabályairól szóló 43/2011. (III. 23.) Korm. rendelet 21.  §-a a  következő 
(7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A doppingeljárásban hozott első fokú határozat ellen az eljárás alá vont személy, illetve az, akinek jogát vagy 
jogos érdekét a határozat érinti, a kézbesítéstől számított tizennégy napon belül jogorvoslati kérelmet terjeszthet 
elő. A  jogorvoslati kérelmet az  első fokú határozatot hozó doppingbizottság elnökénél kell benyújtani, aki azt 
a  kérelem kézhezvételétől számított tizenöt napon belül az  eljárás során keletkezett iratokkal együtt továbbítja 
a dopping fellebbviteli bizottság vezetőjének.”

3. Záró rendelkezések

6. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 437/2013. (XI. 19.) Korm. rendelete
a nemzetiségi célú előirányzatokból nyújtott támogatások feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről 
szóló 428/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a  nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 156.  § (1)  bekezdés a)  pontjában, valamint 
az  államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109.  § (1)  bekezdés 31.  pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A  nemzetiségi célú előirányzatokból nyújtott támogatások feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről szóló 
428/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 2. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki:
„(2) A működési költségvetési támogatás
a) települési nemzetiségi önkormányzat esetében a  legutolsó népszámlálásnak az adott nemzetiséghez tartozásra 
vonatkozó kérdéseire nyújtott adatszolgáltatás nemzetiségenként összesített adatai,
b) területi nemzetiségi önkormányzat esetében a  megyében (fővárosban) a  támogatási év január 1-jén működő 
települési (fővárosi kerületi) nemzetiségi önkormányzatok száma
alapján kerül megállapításra.”

 (2) Az R. 2. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A  települési nemzetiségi önkormányzat részére megállapítható működési költségvetési támogatás az  egy 
települési és területi nemzetiségi önkormányzatra eső átlagtámogatás összegének
a) 100%-a, ha a nemzetiséghez tartozók száma a településen legalább harminc, illetve legfeljebb ötven,
b) 200%-a, ha a nemzetiséghez tartozók száma a településen meghaladja az ötvenet.”

 (3) Az R. 2. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A  területi nemzetiségi önkormányzat részére megállapítható működési költségvetési támogatás az  egy 
települési és területi nemzetiségi önkormányzatra eső átlagtámogatás összegének
a) kétszerese, ha a megyében (fővárosban) működő települési (fővárosi kerületi) nemzetiségi önkormányzatok száma 
legalább tíz, illetve legfeljebb húsz,
b) négyszerese, ha a  megyében (fővárosban) működő települési (fővárosi kerületi) nemzetiségi önkormányzatok 
száma meghaladja a húszat.”
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2. §  Az R. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  működési költségvetési támogatás egy települési és egy területi nemzetiségi önkormányzatra jutó éves 
összegét a támogató közleményként minden év január 31-éig az összkormányzati portálon (továbbiakban: honlap) 
közzéteszi.”

3. § (1) Az R. 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Feladatalapú költségvetési támogatásra az  a  települési nemzetiségi önkormányzat és területi nemzetiségi 
önkormányzat jogosult, amely
a) a költségvetési évet megelőző évben megtartott legalább négy képviselő-testületi ülésre vonatkozó jegyzőkönyvét 
és
b) – ha az Njtv. szerinti közmeghallgatás megtartására nem az a) pont szerint igazolt képviselő-testületi ülés egyikén 
került sor –, a közmeghallgatásról készült jegyzőkönyvet
a fővárosi és megyei kormányhivatal részére az  aláírástól számított 15 napon belül, de legkésőbb január 5-éig 
benyújtja.”

 (2) Az R. 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  (2)  bekezdés szerinti határnap elmulasztása jogvesztő. A  fővárosi és megyei kormányhivatal a  (2)  bekezdés 
szerint benyújtott jegyzőkönyvet január 15-éig elektronikus úton küldi meg a támogató részére.”

 (3) Az R. 4. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A  feladatalapú költségvetési támogatással kapcsolatos feladatok ellátásában az  Emberi Erőforrás 
Támogatáskezelő (a továbbiakban: Támogatáskezelő) közreműködik a támogató által meghatározott rendben.”

4. § (1) Az R. 5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az  (1)  bekezdés szerinti pontszámokat és a  képviselő-testületi ülések dátumát a  támogató honlapján február 
15-éig közzéteszi.”

 (2) Az R. 5. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Az  észrevételt a  támogató a  beérkezését követő 15 napon belül megvizsgálja és a  megalapozott 
észrevételeknek megfelelően az  (1)  bekezdés szerinti pontszámokat módosítja. A  támogató a  módosított 
pontszámok alapján meghozott támogatási döntését március 15-éig a honlapján közzéteszi.”

5. §  Az R. 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  támogató a  feladatalapú költségvetési támogatásnak a  települési nemzetiségi önkormányzat és a  területi 
nemzetiségi önkormányzat számára történő folyósítása iránt március 15-éig a  feladatalapú költségvetési 
támogatásban részesülő települési nemzetiségi önkormányzatok és területi nemzetiségi önkormányzatok 
jegyzékének és a megállapított támogatási összegnek a kincstár részére történő megküldésével intézkedik.”

6. §  A R. 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„9. § (1) Az országos nemzetiségi önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzati intézmény, valamint a nemzetiségi 
sajtó a  központi költségvetésről szóló törvényben e  célra rendelt fejezeti kezelésű előirányzat terhére az  ezen 
alcímben meghatározott rendben és feltételekkel a  támogató által kiadott támogatói okirat alapján jogosult 
a működéséhez szükséges támogatásra (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: működési támogatás).
(2) A működési támogatásra az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: Ávr.) 66–67. §-át, 72. §-át, 74–78. §-át, 80–84. §-át, és 89. §-át nem kell alkalmazni.”

7. §  Az R. 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„10.  § (1) Az  országos nemzetiségi önkormányzat az  országos nemzetiségi önkormányzat alakuló ülését követő 
30 napon belül benyújtja a támogatónak eredeti vagy hitelesített másolati példányban
a) az országos nemzetiségi önkormányzat közgyűlése alakuló ülésének jegyzőkönyvét,
b) az országos nemzetiségi önkormányzat elnökének közjegyző által hitelesített aláírási címpéldányát,
c) a  támogatni kívánt, az  országos nemzetiségi önkormányzat fenntartásában lévő nemzetiségi önkormányzati 
intézmények és nemzetiségi sajtó jegyzékét a  szervezetenkénti támogatási összeg megjelölésével, továbbá a  8.  § 
b) pontja szerinti megállapodást,
d) – ha a  működési támogatásban részesülő nemzetiségi sajtó működtetője nem az  országos nemzetiségi 
önkormányzat – a működési támogatásban részesülő nemzetiségi sajtó működtetőjének alapító okiratát, szervezeti 
és működési szabályzatát, valamint a hatósági nyilvántartásba vételről szóló jogerős határozatot,
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e) az országos nemzetiségi önkormányzat valamennyi bankszámlájának vezetéséről szóló, a bankszámlákat vezető 
hitelintézetek által kiállított eredeti igazolást,
f ) az országos nemzetiségi önkormányzat felhatalmazását a kincstár részére arra vonatkozóan, hogy jogosulatlanul 
igénybe vett működési támogatás esetén, a  támogató erről szóló értesítése alapján, az  e)  pont szerinti fizetési 
számlákat beszedési megbízás alapján a támogató javára a kincstár megterhelje,
g) az országos nemzetiségi önkormányzat nyilatkozatát annak tudomásulvételéről, hogy a kincstár a köztartozások 
figyelemmel kísérése érdekében az  e  fejezet rendelkezései alapján bejelentett költségvetésből nyújtott működési 
támogatás kedvezményezettjének jogszabályban meghatározott adatait elektronikus úton megküldi az  állami 
adóhatóság részére, és
h) az  országos nemzetiségi önkormányzat nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az  a)–g)  pontokban megjelölt 
adatokban bekövetkező bármely változást annak bekövetkeztét követő három naptári napon belül bejelenti 
a  támogatónak, és egyidejűleg csatolja a  változást igazoló dokumentum egy eredeti vagy hitelesített másolati 
példányát.
(2) A támogató a működési támogatás negyedévenként egyenlő részletekben történő folyósítása iránt a költségvetési 
év első negyedéve tekintetében január 15-éig, ezt követően minden negyedév első hónapjának 15. napjáig intézkedik.
(3) Az országos nemzetiségi önkormányzat a közgyűlés által elfogadott, tárgyévre vonatkozó költségvetését annak 
elfogadását követő tizenöt naptári napon belül megküldi támogató részére.
(4) Az  országos nemzetiségi önkormányzat, az  általa fenntartott vagy közvetlenül támogatott nemzetiségi 
önkormányzati intézmény, az  időszaki lap kiadója és az elektronikus médium működtetője a működési támogatás 
felhasználásáról elkülönített számviteli nyilvántartást vezet az  elfogadott éves intézményi költségvetésnek 
megfelelően.
(5) Az országos nemzetiségi önkormányzat a zárszámadása elfogadását követő tizenöt napon belül a zárszámadásról szóló 
közgyűlési előterjesztést és határozatot, valamint részletes szakmai és pénzügyi beszámolót nyújt be a támogató részére.
(6) A  beszámoló tartalmazza a  működési támogatás felhasználásáról szóló szöveges összefoglalót nemzetiségi 
önkormányzati intézményenként a következő költségnemek szerinti bontásban:
a) bérköltség,
b) egyéb személyi jellegű kifizetések,
c) munkaadókat terhelő járulékok,
d) dologi kiadások, tárgyi eszköz beszerzések,
e) egyéb – az a)–d) pont szerinti költségnembe nem sorolható – a támogatási cél megvalósításához szükséges kiadás, 
szolgáltatás.
(7) Az országos nemzetiségi önkormányzat a beszámoló benyújtásával egyidejűleg nyilatkozik arról, hogy a beszámoló 
teljes körű, a  valóságnak megfelel és az  abban feltüntetett adatokat alátámasztó dokumentumok az  országos 
nemzetiségi önkormányzatnál rendelkezésre állnak.”

8. §  Az R. 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„11.  § (1) A  központi költségvetésről szóló törvény nemzetiségi támogatásokat szolgáló fejezeti kezelésű 
előirányzatából a  nemzetiségek önazonosságának megőrzését, anyanyelvük, hagyományaik, szellemi és tárgyi 
emlékeik ápolását szolgáló célokra pályázati úton vagy egyedi döntéssel támogatás nyújtható.
(2) A pályázati úton nyújtott támogatások bonyolítása elektronikus pályázatkezelő rendszeren keresztül történik.
(3) A pályázó a pályázat benyújtásakor regisztrációs díjat fizet. A regisztrációs díjat a támogató a pályázati felhívásban 
határozza meg. A regisztrációs díj mértéke legalább ezer, legfeljebb ötezer forint lehet.
(4) Az (1) bekezdés szerinti nemzetiségi támogatásokat szolgáló fejezeti kezelésű előirányzatból nyújtott támogatások 
tekintetében az Ávr. 78. § (5a) bekezdésében, 84. § (4a) és (4b) bekezdésében, valamint 89. §-ában foglalt feltételeket 
nem kell alkalmazni.”

9. §  Az R. 12. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  11. § (1)  bekezdése szerinti támogatási célokra pályázati úton nyújtott támogatásokkal kapcsolatban 
a  Támogatáskezelő a  – támogató által meghatározott rendben és a  vonatkozó jogszabályi előírások alapján – 
lebonyolítóként ellátja a pályázatkezelői feladatokat, amelyek keretében
a) a támogató által meghatározott prioritások alapján előkészíti és közzéteszi a pályázati kiírásokat,
b) működteti a  Nemzetiségi Támogatási Bizottságot (a  továbbiakban: Bizottság), amely a  beérkezett támogatási 
igények felosztására javaslatot tesz a támogatónak,
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c) ellenőrzi a  pályázatok szakmai és pénzügyi elszámolását, valamint ennek eredményéről kiértesíti 
a kedvezményezetteket,
d) a támogató részére adatszolgáltatást nyújt,
e) a lebonyolításra átadott pénzeszközök felhasználásáról részletes elszámolást készít a támogató részére és összeállítja 
a pályázatok monitoring jelentését a támogatói döntés előkészítésére,
f ) biztosítja a támogatási folyamat alatt a támogatással összefüggésben a pályázókkal történő kapcsolattartást.”

10. §  Az R. 13. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„13. § (1) Ha a  támogatás időarányos kifizetésére a  támogatási év június 30-áig nem kerül sor, ezt követően 
a támogatás egy összegben folyósítható.
(2) A  támogatás kedvezményezettje a  támogatott feladat megvalósítása során köteles a  támogató által nyújtott 
támogatás tényét honlapján, és a  támogatás révén készült kiadványokon, nyomtatott anyagokon szöveggel, 
rendezvények esetében szóbeli közléssel, továbbá logó feltüntetésével, kifüggesztésével – a támogatási szerződésben 
meghatározott módon – jelezni.”

11. §  Az R. 14. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az e rendelet alapján nyújtott támogatások felhasználásának ellenőrzésére az államháztartásról szóló törvényt 
és az  Ávr.-t kell alkalmazni azzal, hogy helyszíni ellenőrzésre az  országos nemzetiségi önkormányzat székhelyén, 
telephelyén, illetve a támogatás felhasználásának helyszínén is sor kerülhet.”

12. §  Az R. 16. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„16. § (1) A 2014. költségvetési évben a feladatalapú költségvetési támogatás alapjául szolgáló időszak 2013. április 
1-től december 31-ig tart.
(2) A 2014. költségvetési évben a települési nemzetiségi önkormányzat részére megállapítható működési költségvetési 
támogatás az egy települési és területi nemzetiségi önkormányzatra eső átlagtámogatás összegének
a) 3%-a, ha a nemzetiséghez tartozók száma a településen négy főnél kevesebb,
b) 50%-a, ha a nemzetiséghez tartozók száma a településen legalább négy, illetve legfeljebb harminc,
c) 100%-a, ha a nemzetiséghez tartozók száma a településen legalább harmincegy, illetve legfeljebb ötven,
d) 200%-a, ha a nemzetiséghez tartozók száma a településen meghaladja az ötvenet.”

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

a) az R. 15. § (1) bekezdésében a „– a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel –” szövegrész,
b) az R. 15. § (2) bekezdése.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 438/2013. (XI. 19.) Korm. rendelete
a finanszírozott egészségügyi szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók adósságának rendezésére 
fordítható konszolidációs támogatásról

A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
a 6. és a 7. §, valamint a 2. melléklet tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § 
(2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az  1.  melléklet szerinti egészségügyi szolgáltató (a  továbbiakban: egészségügyi szolgáltató) konszolidációs 
támogatásban (a továbbiakban: konszolidációs támogatás) részesül.

 (2) A konszolidációs támogatás összegét az 1. melléklet tartalmazza.
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2. §  Az egészségügyi szolgáltató a  konszolidációs támogatást kizárólag a  2013. október 31-ig lejárt szállítói tartozása 
csökkentésére fordíthatja és 2013. december 31-éig használhatja fel. A fel nem használt összeget az egészségügyi 
szolgáltató az Egészségbiztosítási Alap részére 2014. január 31-ig köteles visszatéríteni.

3. § (1) A  konszolidációs támogatás jogszerű felhasználását a  Kormányzati Ellenőrzési Hivatal (a  továbbiakban: KEHI) 
a Kormányzati Ellenőrzési Hivatalról szóló 355/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 6. §-ában meghatározott hatáskörében 
eljárva 2014. április 30-ig ellenőrzi. Az egészségügyi szolgáltató köteles a konszolidációs támogatás felhasználását 
alátámasztó valamennyi dokumentumot megőrizni a  számvitelre vonatkozó törvényben meghatározott ideig, 
és azokat a  KEHI ellenőrzéséhez rendelkezésre bocsátani. Az  ellenőrzés eredményéről a  KEHI 2014. május 31-ig 
tájékoztatja az egészségbiztosításért felelős minisztert (a továbbiakban: miniszter).

 (2) A  jogosulatlanul felhasznált visszatérítendő összeg mértékét és a  visszatérítés határidejét az  (1)  bekezdés szerinti 
tájékoztatás alapján a miniszter állapítja meg. A visszatérítésre kötelezést a visszatérítésre kötelezett egészségügyi 
szolgáltatóval és az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral (a továbbiakban: finanszírozó) közölni kell.

 (3) A fel nem használt és határidőre vissza nem térített, valamint a jogosulatlanul felhasznált konszolidációs támogatást 
az  egészségügyi szolgáltató a  2014. január 31-i határidő lejártát követő időszakra számított, a  2014. január 31-én 
érvényes jegybanki alapkamat kétszeresével növelt összegben köteles visszafizetni.

 (4) A  visszatérítés határidejének eredménytelen elteltét követően a  finanszírozó jogosult a  kamattal növelt 
visszatérítendő összeget három egyenlő részletben levonni az  egészségügyi szolgáltató részére esedékes havi 
finanszírozási összegből.

4. § (1) A  finanszírozó az  egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának 
részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 5. számú mellékletében a  Célelőirányzatokon belül 
az  Adósságkonszolidáció támogatására fordítható kiadásokra rendelkezésre álló előirányzat mértékéig nyújtja 
a konszolidációs támogatást.

 (2) A finanszírozó a konszolidációs támogatást 2013. november 25-ig utalványozza.

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

6. §  Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 
43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) a következő 76/B. §-sal egészül ki:
„76/B.  § A  2013. november 1-jén hatályos finanszírozási szerződéssel rendelkező betegszállító szolgáltatót 2013 
novemberében egyszeri kiegészítő díjazás illeti meg. A  szolgáltató kiegészítő díjazásban a  2013-ban részére 
kifizetett finanszírozási összegének arányában részesül az  érintett előirányzat tárgyhavi növekményének 
összegéből.”

7. §  A Kr. 5. számú melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet a 438/2013. (XI. 19.) Korm. rendelethez

A B

1. Intézmény
Támogatási összeg 

(ezer forintban)

2. Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet, Hatvan 400 000

3. Almási Balogh Pál Kórház, Ózd 209 217

4. Állami Szívkórház, Balatonfüred 1 372

5. Árpád-házi Szent Erzsébet Szakkórház és Rendelőintézet, Tata 20 393

6.
Bács-Kiskun Megyei Kórház, a Szegedi Orvostudományi Egyetem Általános 
Orvostudományi Kar Oktató Kórháza, Kecskemét

1 141 000

7. Bajai Szent Rókus Kórház, Baja 270 000

8. Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet, Budapest 227 051

9. Bányászati Utókezelő és Éjjeli Szanatórium, Komló-Sikonda 1 458

10. Békés Megyei Pándy Kálmán Kórház, Gyula 299 892

11. Bethesda Gyermekkórház, Budapest 91 118

12. Bonyhádi Kórház és Rendelőintézet 105 211

13. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház, Miskolc 107 800

14. Budai Irgalmasrendi Kórház, Budapest 93 746

15. Budapesti Szent Ferenc Kórház 44 765

16. Bugát Pál Kórház, Gyöngyös 216 448

17. Csolnoky Ferenc Kórház, Veszprém 754 200

18. Csongrád Megyei Dr. Bugyi István Kórház, Szentes 550 000

19. Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ, Hódmezővásárhely-Makó 517 331

20. Csornai Margit Kórház 54 302

21. Deák Jenő Kórház, Tapolca 54 000

22. Debreceni Egyetem 158 238

23. Dombóvári Szent Lukács Kórház 266 033

24. Dr. Kenessey Albert Kórház-Rendelőintézet, Balassagyarmat 280 000

25. Dr. Réthy Pál Kórház-Rendelőintézet, Békéscsaba 356 590

26. Egyesített Szent István és Szent László Kórház-Rendelőintézet, Budapest 98 448

27. Fejér Megyei Szent György Kórház, Székesfehérvár 2 000 000

28. Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet, Budapest 422 716

29. Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő, Pápa 146 000

30. Gróf Tisza István Kórház, Berettyóújfalu 213 600

31. Heim Pál Gyermekkórház, Budapest 796 048

32. Jahn Ferenc Dél-Pesti Kórház és Rendelőintézet, Budapest 230 000

33. Jászberényi Szent Erzsébet Kórház 200 000

34. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet, Szolnok 650 000

35. Jávorszky Ödön Kórház, Vác 1 399 140

36. Kanizsai Dorottya Kórház, Nagykanizsa 105 000

37. Karolina Kórház-Rendelőintézet, Mosonmagyaróvár 206 000

38. Károlyi Sándor Kórház, Budapest 400 000

39. Kátai Gábor Kórház, Karcag 242 077
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40. Kazincbarcikai Kórház Nonprofit Kft. 117 232

41. Kemenesaljai Egyesített Kórház, Celldömölk 82 000

42. Kenézy Gyula Kórház és Rendelőintézet, Debrecen 1 460 000

43. Keszthelyi Kórház 275 000

44. Kiskunhalasi Semmelweis Kórház 200 000

45. Koch Róbert Kórház és Rendelőintézet, Edelény 984

46. Komlói Egészségcentrum 147 273

47. Magyar Imre Kórház, Ajka 230 000

48. Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet, Eger 246 756

49. Mátrai Gyógyintézet, Mátraháza 7 845

50. MÁV Kórház és Rendelőintézet, Szolnok 20 000

51. MAZSIHISZ Szeretetkórház, Budapest 20 371

52. Mezőtúri Kórház és Rendelőintézet 114 000

53. MH Egészségügyi Központ 728 640

54. Miskolci Semmelweis Kórház és Egyetemi Oktatókórház 523 320

55. Misszió Egészségügyi Központ, Veresegyház 15 395

56. Mohácsi Kórház 50 000

57. Nagyatádi Kórház 419 179

58. Nyírő Gyula Kórház, Budapest 102 027

59. Orosházi Kórház 600 000

60. Országos Klinikai Idegtudományi Intézet 206 872

61. Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet 75 349

62. Országos Onkológiai Intézet 320 854

63. Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet 142 712

64. Országos Sportegészségügyi Intézet 68 723

65. Parádfürdői Állami Kórház 5 956

66. Pécsi Tudományegyetem 1 352 793

67. Pest Megyei Flór Ferenc Kórház, Kistarcsa 281 279

68. Péterfy Sándor utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ, Budapest 1 950 797

69. Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr 1 282 000

70. Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház 332 000

71. Selye János Kórház, Komárom 202 000

72. Semmelweis Egyetem, Budapest 411 227

73. Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház, Kaposvár 340 705

74. Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet 70 000

75. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház, Nyíregyháza 2 304 488

76. Szakorvosi Rendelőintézet, Monor 8 000

77. Szakorvosi Rendelőintézet, Nagykáta 3 271

78. Szegedi Tudományegyetem 631 791

79. Szent Borbála Kórház, Tatabánya 475 000

80. Szent Imre Kórház, Budapest 1 408

81. Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházak, Budapest 465 000

82. Szent Lázár Megyei Kórház, Salgótarján 800 000

83. Szent Margit Kórház, Budapest 80 572
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84. Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet, Dunaújváros 144 000

85. Szent Rókus Kórház és Intézményei, Budapest 347 935

86. Szigetvári Kórház 200 000

87. Toldy Ferenc Kórház és Rendelőintézet, Cegléd 300 000

88. Tolna Megyei Balassa János Kórház, Szekszárd 880 000

89. Tüdőgyógyintézet, Törökbálint 1 489

90. Uzsoki utcai Kórház, Budapest 57 293

91. Vaszary Kolos Kórház, Esztergom 296 160

92. Zala Megyei Kórház, Zalaegerszeg 336 342

93. Zirci Erzsébet Kórház-Rendelőintézet 50 000

94. Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Nonprofit Kft., Harkány 3 000
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2. melléklet a 438/2013. (XI. 19.) Korm. rendelethez
„5. számú melléklet a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelethez 6 

 

 
  Millió forint 

 Megnevezés 2013. évi módosított 
előirányzat 

 Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás  
Praxisfinanszírozás 80 292,0 
Eseti ellátás díjazása 649,3 
Ügyeleti szolgálat 10 106,2 

1. Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás összesen 91 047,5 
 Védőnői szolgáltatás, anya-, gyermek- és ifjúságvédelem  

Iskolaegészségügyi ellátás 2 217,1 
Védőnői ellátás 17 779,8 
Anya-, gyermek- és csecsemővédelem 483,4 
MSZSZ: gyermekgyógyászat 121,6 
MSZSZ: nőgyógyászat 96,3 

2. Védőnői szolgáltatás, anya-, gyermek- és ifjúságvédelem összesen 20 698,2 
3. Fogászati ellátás 24 446,8 
5. Betegszállítás és orvosi rendelvényű halottszállítás 6 296,9 
8. Művesekezelés 23 171,1 
9. Otthoni szakápolás 4 337,6 

11. Működési költségelőleg 500,0 
 Célelőirányzatok  

Bázisfinanszírozott fekvőbeteg-szakellátás 8,9 
Méltányossági alapon történő térítések 3 783,1 
Alapellátási vállalkozás támogatási átalánydíj 4 208,0 
A 2012. évi illetmény- és bérnövelés 2013. évi fedezete 30 926,4 
Egészségügyi dolgozók béremelésének fedezete 19 487,4 
Egyes egészségügyi intézmények egészségügyi dolgozóinak 
kereset-kiegészítése 

523,4 

Az egészségügyi dolgozók pénzellátást helyettesítő jövedelemkiegészítése 3 800,0 
Adósságkonszolidáció támogatása 33 118,2 

13. Célelőirányzatok összesen 95 855,4 
15. Mentés 26 000,4 
17. Laboratóriumi ellátás 21 057,0 

 Összevont szakellátás  
Járóbeteg-szakellátás 121 956,9 
Fekvőbeteg-szakellátás 410 407,5 
ebből:  
– aktív fekvőbeteg-szakellátás 346 916,9 
– krónikus fekvőbeteg-szakellátás 62 490,6 
– bázis finanszírozású szakellátás (BVOP) 1 000,0 
Extrafinanszírozás 500,0 
Speciális finanszírozású szakellátás 67 706,1 

18. Összevont szakellátás összesen 600 570,5 
ÖSSZESEN 913 981,4 

” 
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V. A Kormány tagjainak rendeletei

Az emberi erőforrások minisztere 69/2013. (XI. 19.) EMMI rendelete
az egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeleteknek az egészségügyi ágazati képzésekkel összefüggő 
módosításáról

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés i) pont ib) és ic) alpontjában,
a 3–7. § tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés i) pont ie) alpontjában,
a 8–12. § és az 1–3. melléklet tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés i) pont ia), ib) és 
id) alpontjában,
a 13–19. §, valamint a 4. és az 5. melléklet tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés i) pont 
ia), ib) és if ) alpontjában
kapott felhatalmazás alapján, az  egyes miniszterek, valamint a  Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről 
szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakmai képzés részletes szabályairól szóló  
16/2010. (IV. 15.) EüM rendelet módosítása

1. §  Az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakmai képzés részletes szabályairól szóló 16/2010. (IV. 15.) EüM rendelet 
(a továbbiakban: R.1.) 7. §-a a következő (4a) és (4b) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) Az akkreditációs eljárásnak a (4) bekezdés szerinti kezdeményezéséről az egészségügyi szolgáltató elektronikus 
úton tájékoztatja az EEKH-t. A tájékoztatásban fel kell tüntetni a kezdeményezés időpontját, illetve azt, hogy mely 
szakképesítés tekintetében történt az akkreditáció kezdeményezése.
(4b) A felsőoktatási intézmény az egészségügyi szolgáltató (4) bekezdés szerinti kezdeményezését követő 30 napon 
belül nyújtja be az akkreditáció iránti kérelmet.”

2. §  Hatályát veszti az R.1. 11. §-a.

2. Az egészségügyi szakdolgozók továbbképzésének szabályairól szóló  
63/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet módosítása

3. §  Az egészségügyi szakdolgozók továbbképzésének szabályairól szóló 63/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet 
(a továbbiakban: R.2.) 9. §-a a következő (5) és (6) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Az  az  egészségügyi szakdolgozó, aki a  működési nyilvántartást vezető szerv által biztosított elektronikus 
felületen évente legalább egy alkalommal visszajelzi a működési nyilvántartási adatai helyességét, vagy aktualizálja 
azokat, évente 1 szabadon választható elméleti továbbképzési pontra jogosult.
(6) Ha az  egészségügyi szakdolgozó több, különböző szakmacsoportba tartozó szakképesítésnek megfelelő 
szakmát önállóan gyakorol, a működési nyilvántartás aktualizálására tekintettel járó szabadon választható elméleti 
továbbképzési pontérték jóváírására valamennyi különböző szakmacsoportba tartozó szakképesítése tekintetében 
sor kerül.”

4. §  Az R.2. 17. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) Az  az  egészségügyi szakdolgozó, aki a  működési nyilvántartási adatait a  működési nyilvántartást vezető 
szerv által biztosított elektronikus felületen 2014. március 15-éig aktualizálja, 5 szabadon választható 
elméleti továbbképzési pontra jogosult azzal, hogy az  adatok aktualizálásával egy továbbképzési időszakban 
szakmacsoportonként legfeljebb 8 pont szerezhető.”

5. §  Hatályát veszti az R.2. 1. melléklet 7.1. és 7.11. pontja.
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3. Az orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek és az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítéssel 
rendelkezők folyamatos továbbképzéséről szóló 64/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet módosítása

6. §  Az orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek és az  egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítéssel rendelkezők 
folyamatos továbbképzéséről szóló 64/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet (a továbbiakban: R.3.) 12. §-a a következő (5) és 
(6) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Az a továbbképzésre kötelezett, aki a nyilvántartást vezető szerv által biztosított elektronikus felületen évente 
legalább egy alkalommal visszajelzi a működési nyilvántartási adatai helyességét, vagy aktualizálja azokat, évente 
3 szabadon választható elméleti továbbképzési pontra jogosult.
(6) Ha a  továbbképzésre kötelezett több szakképesítésnek megfelelő szakmát önállóan gyakorol, a  működési 
nyilvántartás aktualizálására tekintettel járó szabadon választható elméleti továbbképzési pontérték jóváírására 
valamennyi szakképesítése tekintetében sor kerül.”

7. §  Az R.3. 15. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Az  a  továbbképzésre kötelezett, aki a  nyilvántartási adatait a  nyilvántartást vezető szerv által biztosított 
elektronikus felületen 2014. március 15-éig aktualizálja, 20 szabadon választható elméleti továbbképzési pontra 
jogosult azzal, hogy az  adatok aktualizálásával egy továbbképzési időszakban szakképesítésenként legfeljebb 
30 pont szerezhető.”

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

8. § (1) Az  egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítés megszerzéséről szóló 22/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet 
(a továbbiakban: R.4.) 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Szakorvosi szakképesítést
a) általános orvosi oklevéllel rendelkező orvosok,
b) a (3) bekezdés szerinti esetben higiénikus orvosi oklevéllel rendelkező orvosok,
c) a (4a) bekezdés szerinti esetben szakfogorvosi oklevéllel rendelkezők
szerezhetnek.”

 (2) Az R.4. 3. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) Szakfogorvosi oklevéllel pszichoterápia ráépített szakképesítés szerezhető, amelynek képzési követelményeit 
a 3. melléklet tartalmazza.”

9. §  Az R.4. 8. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Az  e  rendelet mellékleteiben az  egyes képzésekre, képzési elemekre meghatározott időtartamok az  adott 
képzés, képzési elem teljesítésével ténylegesen eltöltendő időt foglalják magukba. A  képzési idők a  szabadság 
időtartamát nem tartalmazzák. Az  egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről szóló 122/2009. 
(VI. 12.) Korm. rendelet 4. §-a szerinti képzési normatíva, valamint 5. § (3) bekezdése, 6. § (1) bekezdés b) pontja és 
(2) bekezdése szerinti támogatás a jogosultat a jelölt rendes évi szabadságának ideje alatt is megilleti.”

10. § (1) Az R.4. 11. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A szakképzés vagy annak egyes elemei – a (3) bekezdésben foglalt feltételek teljesülése esetén – részmunkaidős 
foglalkoztatásban is teljesíthetők. Ebben az  esetben a  szakképzési idő annyival hosszabbodik meg, hogy 
megfeleljen a teljes munkaidejű foglalkoztatásra a jogszabályban előírt képzési időtartamnak és feltételeknek.”

 (2) Az R.4. 11. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az idegsebészet, valamint az  ortopédia és traumatológia szakképesítések kivételével az  1.  mellékletben szereplő 
szakképesítések)
„a) gyermekgondozási segély jogosultsági ideje alatt és a jogosultság megszűntét követő öt évben,”
(az egyetem döntése alapján részmunkaidőben is teljesíthetők.)

11. §  Az R.4. 13. §-a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az  R.1. alapján megkezdett szakképzés az  e  rendeletben foglaltak alapján is teljesíthető, ha a  jelölt az  adott 
szakképesítés vonatkozásában valamennyi – e rendelet szerinti – képzési elem teljesítését igazolja.”
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12. §  Az R.4.
a) 1. melléklete az 1. melléklet,
b) 2. melléklete a 2. melléklet és
c) 3. melléklete a 3. melléklet
szerint módosul.

5. A szakorvosok, szakfogorvosok, szakgyógyszerészek és szakpszichológusok egészségügyi 
szakirányú szakmai továbbképzéséről szóló 23/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet módosítása

13. §  A szakorvosok, szakfogorvosok, szakgyógyszerészek és szakpszichológusok egészségügyi szakirányú szakmai 
továbbképzéséről szóló 23/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet (a  továbbiakban: R.5.) 1.  §-a a  következő d)–f )  ponttal 
egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában)
„d) beavatkozási licenc: a megszerzett szakképesítéshez kapcsolódóan meghatározott, a szakképesítés során el nem 
sajátítható speciális beavatkozás (beavatkozások) elvégzésére jogosító licenc;
e) interdiszciplináris licenc: két vagy több szakterület határterületét képező, speciális ismereteket igénylő, egyetlen 
szakképesítés által le nem fedett szakmai területen történő tevékenység végzésére jogosító licenc,
f ) specializációs licenc: valamely szakképesítés részét képező szakterületen, a  szakképesítés megszerzése során 
elsajátított ismereteknél bővebb, speciális ismeretet, jártasságot biztosító, komplex ismereteket magába foglaló 
tevékenységi kör végzésére jogosító licenc adott szakmai területen.”

14. § (1) Az R.5. 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A szakorvosok által megszerezhető licenceket az 1. melléklet tartalmazza.”

 (2) Az R.5. 2. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A szakorvosok által megszerezhető licencek megszerzésének követelményeit és a licenc birtokában végezhető 
tevékenységi köröket a 2. melléklet tartalmazza.”

15. § (1) Az R.5. 3. § (3) bekezdése a következő j) ponttal egészül ki:
(A kezdeményezésnek tartalmaznia kell:)
„j) a licenc képzés – 1. § d)–f ) pontja szerint meghatározott – típusát.”

 (2) Az R.5. 3. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A licenc képzés bevezetésére tett javaslatokról a miniszter dönt.”

16. §  Az R.5. 6. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A  licenc képzés megkezdését megelőzően a  képzésnek megfelelő szakterületen teljesített gyakorlati időből 
a  licenc képzés teljesítésébe – az egyetem döntésétől függően – legfeljebb a képzési időtartam felének megfelelő 
időtartamú gyakorlat teljesítése számítható be.”

17. §  Az R.5. 13. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az új licenc képzés bevezetésétől számított 1 éven belül a bevezetést megelőzően
a) a licenc tartalmával megegyező kompetenciabővítő továbbképzést elvégzett személy vagy
b) az  adott szakterületen legalább a  licenc képzés időtartama háromszoros idejének megfelelő gyakorlattal 
rendelkező személy
a licenc képzés teljesítése nélkül jogosult a  licenc vizsga letételére. A  licenc vizsgára jelentkezéskor a  6.  § 
(2)  bekezdése szerinti igazolás helyett az  egyetem tanúsítja, hogy az  érintett személy által korábban teljesített 
kompetenciabővítő továbbképzés tartalmában és a  megszerzett ismeretanyag tekintetében megfeleltethető 
a licenc képzés során elsajátítható tevékenységeknek, vagy az érintett személy az adott szakterületen előírt szakmai 
gyakorlattal rendelkezik.”

18. §  Az R.5. 3. § (2) bekezdésében az „Egészségügyi Szakképzési és Továbbképzési Tanácshoz (a  továbbiakban: ESZTT)” 
szövegrész helyébe az „egészségügyért felelős miniszternek (a továbbiakban: miniszter)” szöveg lép.

19. § (1) Az R.5. 1. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
 (2) Az R.5. az 5. melléklet szerinti 2. melléklettel egészül ki.
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6. Záró rendelkezések

20. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) A 3. § és a 6. § 2014. január 1-jén lép hatályba.

  Balog Zoltán s. k.,
  emberi erőforrások minisztere

1. melléklet a 69/2013. (XI. 19.) EMMI rendelethez

Az R.4. 1. melléklet 2. Szakorvosi ráépített szakképesítések alcímében foglalt táblázat helyébe a következő táblázat 
lép:

„
  A B C

1. Szakképzés megnevezése Bemeneti szakképesítés Képzési idő

2. Addiktológia gyermek- és ifjúságpszichiátria, 
pszichiátria

(60) + 25 hó

3. aneszteziológia és intenzív terápia, 
belgyógyászat, csecsemő- és 
gyermekgyógyászat, háziorvostan, 
neurológia, oxyológia és sürgősségi 
orvostan, tüdőgyógyászat

(36-60) + 25 hó

4. Allergológia és klinikai immunológia belgyógyászat, bőrgyógyászat, 
csecsemő- és gyermekgyógyászat, fül-orr-
gégegyógyászat, infektológia, neurológia, 
reumatológia, sebészet, szemészet, 
szülészet-nőgyógyászat, transzfuziológia, 
tüdőgyógyászat

(48-72) + 24 hó

5. Andrológia urológia (60) + 24 hó

6. belgyógyászat, bőrgyógyászat, 
csecsemő- és gyermekgyógyászat, 
szülészet-nőgyógyászat

(60) + 48 hó

7. Audiológia fül-orr-gégegyógyászat (60) + 24 hó

8. Belgyógyászati angiológia belgyógyászat (60) + 24 hó

9. Csecsemő- és gyermek 
fül-orr-gégegyógyászat

fül-orr-gégegyógyászat (60) + 24 hó

10. Csecsemő- és gyermekgyógyászati 
intenzív terápia

aneszteziológia és intenzív terápia, 
csecsemő- és gyermekgyógyászat

(60) + 24 hó

11. Csecsemő- és gyermek-kardiológia csecsemő- és gyermekgyógyászat (60) + 36 hó

12. Diagnosztikus cytológia patológia (60) + 24 hó

13. Egészségbiztosítás bármely alap szakképesítés (36-72) + 24 hó

14. Endokrinológia és 
anyagcsere-betegségek

belgyógyászat (60) + 24 hó

15. csecsemő- és gyermekgyógyászat (60) + 24 hó

16. szülészet-nőgyógyászat (60) + 24 hó

17. Gyermek gasztroenterológia csecsemő- és gyermekgyógyászat (60) + 24 hó

18. Gyermek hemato-onkológia csecsemő- és gyermekgyógyászat (60) + 36 hó

19. Gyermek-neurológia csecsemő- és gyermekgyógyászat (60) + 24 hó

20. neurológia (60) + 24 hó

21. Gyermek-nőgyógyászat szülészet-nőgyógyászat (60) + 36 hó
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22. Gyermek-radiológia radiológia (60) + 24 hó

23. csecsemő- és gyermekgyógyászat (60) + 30 hó

24. Gyermek-tüdőgyógyászat csecsemő- és gyermekgyógyászat (60) + 25 hó

25. Igazságügyi pszichiátria pszichiátria (60) + 36 hó

26. gyermek- és ifjúság-pszichiátria (60) + 36 hó

27. Intenzív terápia belgyógyászat, kardiológia, neurológia, 
tüdőgyógyászat

(60) + 24 hó

28. Iskola-egészségtan és ifjúságvédelem belgyógyászat, foglalkozás-orvostan (48-60) + 33 hó

29. csecsemő- és gyermekgyógyászat, 
háziorvostan

(36-60) + 24 hó

30. Kézsebészet gyermeksebészet, ortopédia és 
traumatológia (ortopédia, traumatológia), 
sebészet

(72) + 24 hó

31. Klinikai farmakológia bármely alap szakképesítés (36-72) + 25 hó

32. Klinikai neurofiziológia aneszteziológia és intenzív terápia, 
csecsemő- és gyermekgyógyászat, 
gyermek- és ifjúság-pszichiátria, 
idegsebészet, neurológia, pszichiátria

(60-72) + 24 hó

33. Laboratóriumi hematológia és 
immunológia

orvosi laboratóriumi diagnosztika (60) + 24 hó

34. transzfuziológia (48) + 24 hó

35. Molekuláris genetikai diagnosztika igazságügyi orvostan, klinikai genetika, 
orvosi laboratóriumi diagnosztika, orvosi 
mikrobiológia, patológia

(60) +24 hó

36. Munkahigiéné foglalkozás orvostan, megelőző orvostan 
és népegészségtan

(48) + 24 hó

37. Neonatológia csecsemő- és gyermekgyógyászat (60) + 24 hó

38. Neuroradiológia radiológia (60) + 24 hó

39. Nőgyógyászati daganatsebészet szülészet-nőgyógyászat (60) + 36 hó

40. Orvosi rehabilitáció Mozgásszervi területen: 
bármely alap szakképesítés

(36-72) + 24 hó

41. Kardiológia területen: 
kardiológia

(60) + 25 hó

42. Gyermekgyógyászat területen:  
csecsemő- és gyermekgyógyászat

(60) + 25 hó

43. Pszichiátria területen: 
gyermek- és ifjúságpszichiátria, 
pszichiátria

(60) + 24 hó

44. Pulmonológia területen: 
tüdőgyógyászat

(60) + 25 hó

45. Pszichoterápia gyermek- és ifjúság-pszichiátria, 
pszichiátria

(60) + 24 hó

46. bármely alap szakképesítés, szakfogorvosi 
szakképesítés

(36-72) + 36 hó

47. Sportorvostan bármely alap szakképesítés (36-72) + 24 hó

48. Trópusi betegségek belgyógyászat, infektológia (60) + 24 hó
”
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2. melléklet a 69/2013. (XI. 19.) EMMI rendelethez

 1. Az  R.4. 2.  melléklet 24. MELLKASSEBÉSZET alcím 2.2.  pont c)  alpontjában az  „I. szinten” szövegrész helyébe 
a „III. szinten” szöveg lép.

 2. Az  R.4. 2.  melléklet 27. NUKLEÁRIS MEDICINA alcím 2.1.  pont c)  alpontjában az  „átfogó” szövegrész helyébe 
a „bővített” szöveg lép.

 3. Az  R.4. 2.  melléklet 44. TÜDŐGYÓGYÁSZAT alcím 2.1.  pont c) és d)  alpontja helyébe a  következő rendelkezések 
lépnek, valamint a pont a következő e) alponttal egészül ki:
(Képzési program:
24 hó törzsképzési gyakorlat:)
„c) 3 hó gasztroenterológiai gyakorlat
d) 2 hó kardiológiai gyakorlat
e) 12 hó tüdőgyógyászati gyakorlat”

 4. Az R.4. 2. melléklet 44. TÜDŐGYÓGYÁSZAT alcím 2.2. pontja a következő j) alponttal egészül ki:
(Képzési program:
36 hó szakgyakorlati képzés: speciális tüdőgyógyászati képzés, ebből:)
„j) 6 hó intenzív légzésterápiás gyakorlat”

3. melléklet a 69/2013. (XI. 19.) EMMI rendelethez

 1. Az R.4. 3. melléklete a következő 3/A. és 3/B. alcímmel egészül ki:
„3/A. AUDIOLÓGIA
1. Képzés belépési feltétele: fül-orr-gégegyógyászat szakvizsga
2. Képzési idő: 84 hó: 60 hó alapképzés + 24 hó ráépített képzés
3. Képzési program: 24 hó kórházi vagy klinikai audiológiai állomáson, ebben:
a) akusztikai és hallásélettani alapismeretek
b) szubjektív audiometrai eljárások (elmélet és gyakorlati kivitelezés)
c) objektív audiometrai eljárások (elméleti és gyakorlati kivitelezés)
d) hallókészülék rendelés és gondozás (elméleti és gyakorlati kivitelezés)
4. Szakvizsgára bocsátás egyéb feltételei
Audiológiai témájú kötelező szintentartó továbbképzési tanfolyamon történő részvétel és sikeres vizsga.
3/B. BELGYÓGYÁSZATI ANGIOLÓGIA
1. Képzés belépési feltétele: belgyógyászat szakvizsga
2. Képzési idő: 84 hó: 60 hó alapképzés + 24 hó ráépített képzés
3. Képzési program:
a) 1 hó intenzív osztályos gyakorlat
b) 2 hó érsebészeti osztályos gyakorlat
c) 2 hó intervenciós radiológiai gyakorlat
d) 2 hó ultrahangos gyakorlat (vascularis color duplex UH )
e) 1 hó non-invazív érdiagnosztikai vizsgálatok (CT/MR angiographia, kapillármikroszkópia, TCPo2, plethysmographia, 
laser doppler, CW Doppler)
f ) 1 hó bőrgyógyászati gyakorlat, sebkezelés
g) 12 hó angiológia osztályos gyakorlat (ezen belül hemorheológiai és haemostaseológiai labordiagnosztika)
h) 3 hó angiológiai szakambulancia
4. Szakvizsgára bocsátás egyéb feltételei
Klinikai angiológiai tanfolyam végzése.”

 2. Az  R.4. 3.  melléklet 27.  pontjában a  „NŐGYÓGYÁSZATI ONKOLÓGIA” szövegrész helyébe a  „NŐGYÓGYÁSZATI 
DAGANATSEBÉSZET” szöveg lép.
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 3. Az  R.4. 3.  melléklet 29. PSZICHOTERÁPIA alcím 2. PSZICHOTERÁPIA II.  pont 2.1.  alpontja helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
„2.1. Képzés belépési feltétele:
a) szakvizsga bármely alap szakképesítésből vagy
b) szakfogorvosi szakképesítés”

4. melléklet a 69/2013. (XI. 19.) EMMI rendelethez
„1. melléklet a 23/2012. (IX. 14.) EMMI rendelethez

Szakorvosi licencek listája

A B C

1. Licenc megnevezése Licenc típusa Képzési idő

2. Endoszkópos ultrahang vizsgálatok beavatkozási 12 hónap

3. Mellkas-sérültek traumatológiai ellátása beavatkozási 12 hónap

4. Neurointervenció beavatkozási 15-24 hónap

5. Neurosonológia beavatkozási 24 hónap

6. Hipertonológia interdiszciplináris 24 hónap

7. Lipidológia interdiszciplináris 24 hónap

8. Neuro-ophtalmológia interdiszciplináris 12 hónap

9. Vascularis neurológia interdiszciplináris 36 hónap

10. Alvásmedicina szakértője (Szomnológus) specializációs 24 hónap

11. Obezitológia specializációs 16 hónap

12. Palliatív orvoslás interdiszciplináris 12 hónap

13. Diabetológia interdiszciplináris 24 hónap

14. Foniátria specializációs 12 hónap
”

5. melléklet a 69/2013. (XI. 19.) EMMI rendelethez
„2. melléklet a 23/2012. (IX. 14.) EMMI rendelethez

A szakorvosok által megszerezhető licencek képzési követelményei

1. ENDOSZKÓPOS ULTRAHANG VIZSGÁLATOK

1. A képzésben való részvételhez szükséges képesítés és szakmai feltétel
1.1. gasztroenterológiai szakképesítés vagy
1.2. gyermek-gasztroenterológiai szakképesítés

2. Licenc típusa: beavatkozási
3. A képzés időtartama: 12 hónap
4. Képzési program: 12 hónap gyakorlat endoszkópos ultrahangot oktató centrumban. A  vizsgálatban való 

jártasságot önállóan végzett és leletezett, endoszkópos ultrahang vizsgálatokban járatos tutor felügyelete 
által kontrollált és ellenjegyzett, kellő számú vizsgálat elvégzése igazolja

5. A képzés és vizsga szakmai tartalma
5.1. Radiális endoszkópos ultrahanggal végzett vizsgálatok minimálisan szükséges száma:

a) 5 nyelőcső vizsgálat
b) 5 mediastinum vizsgálat
c) 10 gyomor vizsgálat
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d) 10 rectum vizsgálat
e) 20 biliopancreaticus vizsgálat

5.2. Lineáris endoszkópos ultrahanggal végzett vizsgálatok minimálisan szükséges száma:
a) összesen 20 vékonytű aspiráció, vastagtű biopszia és terápiás vizsgálat elvégzése

6. A vizsgára bocsátás további feltételei
6.1. részvétel a Magyar Gasztroenterológiai Társaság éves nagygyűlése Endoszkópos Ultrahang Szekció 

ülésén
6.2. részvétel az Endoszkópos Ultrahang Training továbbképzésen
6.3. az előírt esetszámok igazolt teljesítése esetén a jelölt képzési ideje legfeljebb 6 hónappal rövidíthető

7. A megszerezhető képesítés birtokában végezhető szakmai tevékenységek köre
7.1. Radiális endoszkópos ultrahang vizsgálat végzésével:

a) nyelőcső, gyomor, tüdő, biliopancreatikus és rectum daganatok stádium megállapítása
b) biliopancreatikus daganatok felismerése és jellemzése
c) krónikus pancreatitis diagnózisa
d) choledocholitiasis és microlithiasis felismerése
e) neuroendokrin daganatok felismerése és jellemzése
f ) perianális betegségek diagnosztikája
g) mediastinális térfoglalás diagnosztikája

7.2. Lineáris endoszkópos ultrahang vizsgálat végzésével:
a) releváns nyirokcsomók aspirációja, biopsziája
b) biliopancreatikus daganatok aspirációja, biopsziája
c) cystikus elváltozások aspirációja, biopsziája
d) mediastinális elváltozások aspirációja, biopsziája
e) plexus coeliacus/ganglion coeliacum blokád/neurolízis
f ) pancreas pseudocysta drenázsa
g) epeúti drenázs

8. A képzés személyi és tárgyi feltételei
8.1. A képzés személyi feltételei:

a) diagnosztikus endoszkópos ultrahang licencszel és 5 éves endoszkópos ultrahang 
gyakorlattal vagy a  Magyar Gasztroenterológiai Társaság Endoszkópos Ultrahang 
Szekciója által elismert legalább 5 éves endoszkópos ultrahang gyakorlattal rendelkező 
szakorvos

b) hazai vagy nemzetközi folyóiratban publikált tudományos közlemény 
a gasztroenterológia szakterületen

8.2. A képzés tárgyi feltételei:
a) radiális és lineáris endoszkópos ultrahang készülék
b) vékonytű aspiráció és biopszia kivitelezéséhez szükséges eszközök
c) drenázs beavatkozáshoz szükséges eszközök
d) képi dokumentáció lehetősége
e) a centrumban az éves vizsgálatszám radiális ultrahanggal haladja meg a 200-at, lineáris 

endoszkópos ultrahang esetén pedig a 30-at
f ) az endoszkópos ultrahang valamennyi indikációs területe rendelkezésre álljon

2. MELLKAS-SÉRÜLTEK TRAUMATOLÓGIAI ELLÁTÁSA

1. A képzésben való részvételhez szükséges képesítés és szakmai feltétel
1.1. ortopédia és traumatológiai szakvizsga vagy
1.2. traumatológia szakvizsga

2. Licenc típusa: beavatkozási
3. A képzés időtartama: 12 hónap
4. Képzési program
 12 hónap gyakorlat, ezen belül:

4.1. 8 hónap mellkas-sebészet gyakorlat akkreditált III. progresszivitási szintű mellkas-sebészeten
4.2. 3 hónap általános sebészet gyakorlat
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4.3. 1 hónap szív- és érsebészet gyakorlat
5. A vizsgára bocsátás további feltételei
 –
6. A megszerezhető képesítés birtokában végezhető szakmai tevékenységek köre
 középsúlyos és súlyos mellkasi sérülések traumatológiai ellátása:

6.1. egyszerű, fedett vagy nyílt sérülések, bordatörés szegycsonttörés ellátása
6.2. haemothorax, pneumothorax, haemo-pneumothorax ellátása
6.3. perifériás nyílt tüdősérülés, egyszerű tüdőcontusio ellátása
6.4. áthatoló mellkasi sérülések, a tüdő nyílt sérülésének ellátása
6.5. szívsérülés ellátása
6.6. thoracoabdominalis sérülés, rekeszsérülés ellátása
6.7. tüdő felszínes laceratiojának ellátása

7. A képzés személyi és tárgyi feltételei
7.1. A képzés személyi feltétele: mellkassebész szakorvos
7.2. A képzés tárgyi feltétele: akkreditált III. progresszivitási szintű mellkas-sebészet

3. NEUROINTERVENCIÓ

1. A képzésben való részvételhez szükséges képesítés és szakmai feltétel
1.1. radiológiai szakképesítés,
1.2. neurológiai szakképesítés,
1.3. idegsebészeti szakképesítés, vagy
1.4. kardiológiai szakképesítés és legalább 2 éves önálló intervenciós kardiológiai tapasztalat

2. Licenc típusa: beavatkozási
3. A képzés időtartama: 15–24 hónap
 A képzési idő a jelölt szakképesítése függvényében az alábbiak szerint alakul:

3.1. radiológiai szakképesítés esetén 24 hónap
3.2. radiológiai szakképesítés és intervenciós radiológiai jártassági vizsga birtokában 15 hónap
3.3. radiológiai és ráépített neuroradiológiai szakképesítés birtokában 18 hónap
3.4. idegsebészeti szakképesítés esetén 18 hónap
3.5. neurológiai szakképesítés birtokában 24 hónap
3.6. kardiológiai szakképesítés és intervenciós kardiológiai gyakorlat birtokában 18 hónap

4. Képzési program
 15–24 hó klinikai neurointervenciós képzés akkreditált neurointervenciós gyakorlóhelyen, amely képzési idő 

alatt
a) folyamatos részvétel a  képzőhely neurológiai, idegsebészeti és neuro-intenzív osztályos klinikai 

munkájában
b) folyamatos részvétel a képzőhely diagnosztikus neuroradiológiai gyakorlatában

5. A képzés és vizsga szakmai tartalma
5.1. A jártasság megszerzésének elméleti követelményei:

 Mindazok az  alapvető neuroanatómiai, neurobiológiai és neuroradiológiai és klinikai idegtudományi 
ismeretek, amelyek nélkülözhetetlenek a neurointervenció alább felsorolt tevékenységei körében:

a) a klinikai és képalkotó diagnózis felállítása
b) a neurointervenciós beavatkozások biztonságos végzéséhez szükséges idegrendszeri 

képalkotó vizsgálatok értékelése
c) a neurointervenciós beavatkozások indikációja és kontraindikációja
d) a beavatkozások végzése
e) az esetleges szövődmények kezelése
f ) a betegek pre- és postopetratív kezelésének, kivizsgálásának és követésének komplex 

irányítása
5.2. Gyakorlati elvárások között előírt számú és típusú beavatkozás önálló végzése:

a) diagnosztikus neuroradiológia: 100 neuro-CT és 50 neuro-MR vizsgálat
b) klinikai idegtudomány: 25 önállóan vezetett neurológiai vagy idegsebészeti kórrajz 

megírása, 25 vascularis idegsebészeti műtétben való részvétel asszisztensként vagy 
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megfigyelőként, és 25 intenzív osztályos dekurzus neuro-intervenciós vagy idegsebészeti 
kezelésen átesett vagy neurológiai kórkép miatt kezelt betegről

c) neurointervenció:
ca) 150 diagnosztikus ún. négy-ér-angiographiás vizsgálat
cb) 150 neuro-intervenciós beavatkozás, amelyből legalább 55 önállóan, 

operatőrként végzett beavatkozás az alábbiak szerint:
1. 10 koponyaűri aneurysma endovascularis ellátása
2. 5 intracerebralis arteriovenosus érmalformatio endovascularis 

kezelése
3. 15 intervenciós stroke-prevenció és stroke-terápia
4. 10 fej- és nyakterületi embolizáció
5. 10 percutan vertebroplasztika
6. 5 spinalis kisízületi és 5 gyöki infiltráció

6. A vizsgára bocsátás további feltételei
 –
7. A megszerezhető képesítés birtokában végezhető szakmai tevékenységek köre

7.1. Neurointervenciós jártasság birtokában végezhető tevékenységek:
a) neurointervenciós laboratórium, illetve neurointervenciós klinikai osztály vezetése
b) konzultációs tevékenység a neurointervenció tárgykörébe tartozó betegségekben
c) intracraniális aneurysmák endovasculáris műtétei
d) fej-nyak, központi idegrendszer érmalformációinak, tumorainak endovasculáris műtétei
e) intracraniális transluminális angioplasztika és intracraniális transarteriális revascularizáció

7.2. Neurointevenciós jártassági vizsga birtokában végezhető egyéb tevékenységek:
a) az agy és gerinc ereinek diagnosztikus katéteres angiográfiája
b) nyaki nagyerek percután translumináris angioplasztikája (PTA)
c) gerinc belső rögzítése
d) radiológiai kontroll mellett végzett fájdalomcsillapító percután infiltrációk

7.3. A neurointervenciós jártasság nem jogosít fel neuroradiológiai vizsgálatok véleményezésére, kivéve 
a vasculáris neuroradiológiai, illetve neuroangiográfiás vizsgálatokat

8. A képzés személyi és tárgyi feltételei
 A szakképzések esetén előírt személyi és tárgyi feltételeket meghatározó jogszabályi elvárásokon túl 

az alábbi feltételeket kell kielégítenie:
8.1. A képzőhely rendelkezik

a) 24 órán át elérhető korszerű neurointervenciós DSA célkészülékkel
b) 24 órán át elérhető CT készülékkel
c) MR berendezéssel
d) 24 órán át elérhető teljes műtéti anaesthesiológiai készültséggel
e) neruointenziv osztályos háttérrel

8.2. Képzőhely olyan intézményben működhet, amely saját szervezeti keretei között működteti 
a  képzéshez nélkülözhetetlen társszakmákat (neurointervenció, neuroradiológia, idegsebészet, 
neurológia).

8.3. A képzőhely, valamint a  felsorolt szervezeti egységek vezetői szakmájuk tudományos fokozattal 
elismert képviselői kell legyenek

8.4. A képzőhely aktív tudományos kutatást folytasson a neurointervenció terén
8.5. A képzőhelyen legalább két senior, főfoglalkozású neurointervenciós szakembernek kell dolgoznia
8.6. A képzőhelyen legalább évi 200 endovasculáris neurointervenciós beavatkozást kell végezni
8.7. A képzőhely esetforgalmában egyaránt szerepelnie kell a  következő kórképeknek: aneurysma, 

stroke, AVM, DAVF, spinális vasculáris malformációk, degenerative gerincbetegségek minimálisan 
invaziv intervenciós radiológiai kezelése

4. NEUROSONOLÓGIA

1. A képzésben való részvételhez szükséges képesítés és szakmai feltétel
1.1. neurológiai szakképesítés,
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1.2. anaesthesiológia és intenzív terápia szakképesítés,
1.3. idegsebészeti szakképesítés vagy
1.4. érsebészeti szakképesítés

2. Licenc típusa: beavatkozási
3. A képzés időtartama: 24 hónap
4. Képzési program: neuroszonológiai vizsgálatok rendszeres végzése neurosonológiai jártasságú tutor 

felügyelete mellett
5. A képzés és vizsga szakmai tartalma

5.1. az ultrahang fizikája
5.2. vascularis anatómia, a Willis kör
5.3. cerebralis haemodynamika, vascularis pathológia
5.4. a CW és PW Doppler-technika
5.5. ultrahangos képalkotás, ultrahangos műtermékek
5.6. az ultrahang szerepe az orvostudományban (diagnosztika, terápia)
5.7. directionalis Doppler
5.8. a B-modú ultrahang, IMT mérés
5.9. a duplex ultrahang technika
5.10. a color duplex technika előnyei, a power duplex technika előnyei
5.11. CTA és carotis duplex vizsgálatok összehasonlító értékelése
5.12. carotis-DSA és carotis-duplex vizsgálatok összehasonlító értékelése
5.13. transcranialis Doppler, transcranialis duplex technika
5.14. az ultrahang-gépek beállítása
5.15. stenosisok, occlusiók ultrahang-jellemzői
5.16. carotis és vertebralis dissectio ultrahang jellemzői
5.17. extracraniális erek obstructiv elváltozásainak hatása a TCD paraméterekre
5.18. cerebralis mikroembolusok, embólia-detektálás
5.19. nyitott foramen ovale diagnosztikája
5.20. cerebrovascularis rezervkapacitás mérése
5.21. sonothrombolysis
5.22. TCD szerepe az agyhalál megállapítása során

6. A vizsgára bocsátás további feltételei
6.1. legalább 300 carotis duplex ultrahang-vizsgálat elvégzése neurosonológiai jártasságú tutor 

felügyelete mellett
6.2. legalább 150 transcranialis duplex vizsgálat elvégzése neurosonológiai jártasságú tutor felügyelete 

mellett
6.3. legalább 10 embólia-detektálás elvégzése
6.4. legalább 10 cerebrovascularis rezervkapacitás mérése

7. A megszerezhető képesítés birtokában végezhető szakmai tevékenységek köre
7.1. a periorbitális erek directionalis Doppler vizsgálata
7.2. carotis és vertebralis duplex ultrahang-vizsgálatok végzése
7.3. intima-media vastagság mérése
7.4. az a.temporalis superficialis UH-vizsgálata
7.5. cerebralis embólia detektálása
7.6. nyitott foramen ovale diagnosztika transcranialis Dopplerrel
7.7. cerebrovascularis rezervkapacitás mérése

8. A képzés személyi és tárgyi feltételei
8.1. a képzés személyi feltételei: neurosonológiai jártassággal bíró, gyakorlati oktató a képzés helyén, aki 

mind az extracraniális nyaki erek, mind az intracraniális erek vizsgálatát végzi
8.2. a képzés tárgyi feltételei: a képzés helyén rendelkezésre álló directionalis Doppler-készülék, duplex 

ultrahang-készülék, transzcranialis Doppler-készülék, transcranialis duplex vizsgálatok elvégzésére 
szolgáló készülék
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5. HIPERTONOLÓGIA

1. A képzésben való részvételhez szükséges képesítés és szakmai feltétel
1.1. belgyógyászati szakképesítés,
1.2. csecsemő- és gyermekgyógyászati szakképesítés,
1.3. geriátriai szakképesítés,
1.4. háziorvostani szakképesítés,
1.5. kardiológiai szakképesítés,
1.6. nefrológiai szakképesítés vagy
1.7. szülészeti és nőgyógyászati szakképesítés

2. Licenc típusa: interdiszciplináris
3. A képzés időtartama: 24 hónap
4. Képzési program

4.1. 20 hónap hipertóniás betegek ellátásában és/vagy gondozásában végzett tevékenység 
az 1. pontban felsorolt szakorvosi szakterületeken

4.2. 4 hónapot minősített hipertónia ellátóhelyen kell teljesíteni, amelynek folyamán az  alábbi 
tanfolyamok teljesítendők:
a) 2 hét endokrinológia, másodlagos hipertónia-kórformák
b) 2 hét nefrológia
c) 2 hét kardiológia

5. A vizsgára bocsátás további feltételei
 Legalább 150 képzési pont megszerzése az alábbi tevékenységekkel hipertónia témakörben:

5.1. részvétel a  Magyar Hipertonia Társaság (a  továbbiakban: MHT) teljes kongresszusán, vagy 
hipertonológiai tárgyú minősített szabadon választható elméleti továbbképzésen (40 pont)

5.2. részvétel regionális központ vagy egyetem által szervezett, hipertónia tárgyú, elméleti 
továbbképzésként minősített tanfolyamon (40 pont)

5.3. előadás tartása hipertónia témában nemzetközi kongresszuson – előadó (40 pont)
5.4. előadás tartása hipertónia témában nemzetközi kongresszuson – társszerző (15 pont)
5.5. előadás tartása hipertónia témában az MHT évi kongresszusán – előadó (30 pont)
5.6. előadás tartása hipertónia témában az MHT évi kongresszusán – társszerző (20 pont)
5.7. előadás tartása hipertónia témában hazai kongresszuson – előadó (20 pont)
5.8. előadás tartása hipertónia témában hazai kongresszuson – társszerző (10 pont)
5.9. egyéb kredit pontszerző, hipertónia tárgyú továbbképző tanfolyamon való részvétel
5.10. hipertónia távoktatási programon való részvétel (a megszerzett pontok függvényében minimum 

30 pont)
5.11. lektorált nemzetközi folyóiratban, hipertónia témájú közlemény – első szerző (60 pont)
5.12. lektorált nemzetközi folyóiratban, hipertónia témájú közlemény – társszerző (30 pont)
5.13. lektorált hazai folyóiratban hipertónia témájú közlemény – első szerző (40 pont)
5.14. lektorált hazai folyóiratban hipertónia témájú közlemény – társszerző (20 pont)

6. A megszerezhető képesítés birtokában végezhető szakmai tevékenységek köre
6.1. primer és szekunder hipertónia-betegség elkülönítése, a kezelés beállítása
6.2. a terápiás döntésben a  globális szív-érrendszeri kockázatnak és a  kockázat komponenseinek 

megfelelő életmódbeli változtatásoknak, valamint az  eltérő antihipertenzív támadáspontok 
optimális terápiás hierarchiájának érvényesítése

6.3. a társbetegségeknek a  hipertóniagondozást, a  terápiás válaszokat és a  beteg együttműködését 
egyaránt módosító, zavaró hatásainak értékelése és azokra való hatékony reagálás

6.4. egyedi kompromisszumok kialakításával a  co-morbid és multimorbid, nagy szív- és érrendszeri 
kockázatú hipertóniás betegek esetében az  adott egyedi betegségek kezelése, gondozása, 
ellentmondásainak feloldása

6.5. komplex megközelítésekkel a  hipertónia-betegség progressziójának, a  célszervi szövődmények 
kialakulásának megelőzése, gátlása, a  többszörös betegségeknél a  hipertónia szempontjából 
legfontosabb, egyben a  többi betegséget legkevésbé rontó támadáspontok kiválasztása, 
a túl-gyógyszerezés elkerülése
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7. A képzés személyi és tárgyi feltételei
7.1. Az elméleti képzés személyi feltétele: hipertonológia licencszel vagy az MHT által elismert legalább 

10 éves hipertonológiai gyakorlattal rendelkező szakorvos
7.2. A gyakorlati képzőhely személyi feltétele: hipertónia diagnosztikájában, kezelésében, hipertóniás 

betegek gondozásában jártasságot szerzett belgyógyász szakorvos és szakkonzíliumi háttér
7.3. A gyakorlati képzőhely tárgyi feltételei:

a) fekvőbeteg háttér
b) laboratóriumi háttér
c) 6 vagy 12 csatornás EKG készülék
d) oszcillometriás hitelesített vérnyomásmérő (különböző méretű mandzsettával)
e) 24 órás vérnyomás monitor (ABPM)

6. LIPIDOLÓGIA

1. A képzésben való részvételhez szükséges képesítés és szakmai feltétel
1.1. Az alábbi szakképesítések valamelyike:

a) belgyógyászati szakképesítés
b) csecsemő- és gyermekgyógyászati szakképesítés
c) érsebészeti szakképesítés
d) kardiológiai szakképesítés
e) neurológiai szakképesítés

és
1.2. Az alábbi gyakorlat igazolása:

a) 1 éves tevékenység zsíranyagcsere-betegségek ellátásában funkcionáló valamilyen 
országos intézetben vagy regionális központban, vagy

b) 2 év eltöltése anyagcsere profilú belgyógyászaton vagy szakambulancián
2. Licenc típusa: interdiszciplináris
3. A képzés időtartama: 24 hónap
4. A képzés és vizsga szakmai tartalma

4.1. a lipidológia hazai és nemzetközi irányelvei
4.2. lipid célértékek
4.3. kardio-protektív preventív terápia
4.4. kardio-vaszkuláris kockázat besorolás
4.5. átlagosnál mélyebb ismeret a társ-rizikófaktorok és betegségek területéről
4.6. korszerű táplákozás- és zsíranyagcsere zavarok étrendi kezelése

5. A vizsgára bocsátás további feltételei
 A képzési idő során 15 kreditpont megszerzése az alábbi tevékenységek révén:

5.1. kongresszusi és konferencia-részvétel:
a) részvétel lipidológia tárgyú hazai országos kongresszuson (4 pont)
b) részvétel lipidológia tárgyú regionális kongresszuson (3 pont)
c) az a) vagy a  b)  pont szerinti rendezvényen előadóként való részvétel alkalmanként 

további (1 pont)
5.2. tudományos tevékenység:

a) idegen nyelvű közlemény lipidológia témakörben első szerzőként (3 pont)
b) idegen nyelvű közlemény lipidológia témakörben társszerzőként (3 pont)
c) magyar nyelvű közlemény lipidológia témakörben első szerzőként (2 pont)
d) magyar nyelvű közlemény lipidológia témakörben társszerzőként (0,5 pont)
e) szóbeli előadás külföldi atherosclerosis vagy lipid kongresszuson (3 pont)
f ) poszter bemutatása külföldi atherosclerosis vagy lipid-kongresszuson (2 pont)

6. A megszerezhető képesítés birtokában végezhető szakmai tevékenységek köre
6.1. specialis jártasság a lipidológiai és az atherosclerosishoz vezető fő kórképek kivizsgálása és korszerű 

kezelése terén
6.2. genetikai vizsgálatok indikációinak felállítása
6.3. LDL aferezis és plazmaferezis indikációinak felállítása és megszervezése
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6.4. primer és szekunder hyperlipidaemiák differenciál-diagnosztikája és korszerű kezelése
6.5. májtranszplantáció előtti kivizsgálás

7. A képzés személyi és tárgyi feltételei
7.1. Az elméleti képzés személyi feltétele: a  Magyar Atherosclerosis Társaság Által elismert, minősített, 

lipidológiai licencszel vagy legalább 5 éves lipidológiai gyakorlattal rendelkező szakorvos, 1 fő 
dietetikus képzettségű szakember

7.2. A gyakorlati képzés személyi feltétele: legalább 3 lipidológiai jártasságú szakember, akik közül 
legalább 1 fő tudományos fokozattal rendelkezik

7.3. Tárgyi feltételek:
a) rutin lipid meghatározásra alkalmas laboratóriumi háttér
b) tudományos igényű lipidológiai metodikát alkalmazó kutató-laboratórium
c) lipidológiai ambulancia
d) anyagcsere-endokrinológiai fekvőbeteg részleg
e) LDL aferezis lehetősége
f ) plazmaferezis (hypertrigliceridaemia indikációval) lehetősége
g) genetikai vizsgálat lehetősége familiarisan hyperlipidaemiás beteg részére
h) a korszerű táplálkozás alapelveinek gyakorlati bemutatására alkalmas tankonyha
i) mozgásterápiás labor
j) in-body testzsír-mérő készülék

7. NEURO-OPHTALMOLÓGIA

1. A képzésben való részvételhez szükséges képesítés és szakmai feltétel
1.1. neurológus szakképesítés vagy
1.2. szemész szakképesítés

2. Licenc típusa: interdiszciplináris
3. A képzés időtartama: 12 hónap
4. Képzési program

4.1. neurológiai szakképesítés birtokában: 1 hónap gyakorlat szemészeti szakambulancián
4.2. szemészeti szakképesítés birtokában:

a) 1 hónap gyakorlat neurológiai profilú sürgősségi szakambulancián
b) 1 hónap gyakorlat neuroradiológiai szakrendelésen

5. A képzés és vizsga szakmai tartalma
 Anatómiai és fiziológiai alapismeretek, látópálya-betegségek, a szemmozgás zavarok patológiája, szisztémás 

neurológiai és szemészeti kórképek neuro-ophtalmológiai vonatkozása, az  intracranialis nyomásfokozódás 
okai, fejfájás és arcra lokalizálódó fájdalmak, neuro-ophtalmológiai tüneteket okozó szembetegségek

6. A vizsgára bocsátás további feltételei
 4 alkalom, szervezett vizsgakonzultáción való részvétel
7. A megszerezhető képesítés birtokában végezhető szakmai tevékenységek köre

7.1. akut látásvesztés differenciáldiagnózisa, neurológiai vagy szemészeti ambulanciára irányítás
7.2. látásvesztés vagy látásromlás akut ellátása, valamint az utókezelés lehetőségeinek ismerete
7.3. intracranialis folyamatok okozta szemtünetek felismerése és helyes értékelése
7.4. neuro-ophtalmológiai esetekben szakorvosi leletek helyes értelmezése
7.5. neuro-ophtalmolgiai konzilium adása
7.6. jártasság az  akut látáskárosodás esetén alkalmazott gyógyszerek használatában, azok várható 

mellékhatásainak ismerete és felismerése
8. A képzés személyi és tárgyi feltételei

8.1. Személyi feltételek: neuro-ophtalmológiai licencszel vagy a  Magyar Szemorvos Társaság által 
elismert, legalább 3 év neuro-ophtalmológiai gyakorlattal rendelkező neurológus, vagy szemész 
szakorvos
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8. VASCULARIS NEUROLÓGIA

1. A képzésben való részvételhez szükséges képesítés és szakmai feltétel
1.1. neurológia szakképesítés,
1.2. belgyógyászati szakképesítés,
1.3. anaesthesiológia és intenzív terápia szakképesítés,
1.4. geriátria szakképesítés vagy
1.5. gyermek-neurológia szakképesítés

2. Licenc típusa: interdiszciplináris
3. A képzés időtartama: 36 hónap
4. A képzés és vizsga szakmai tartalma
 A képzésre jelentkező 24 hónapot tölt a kiképzőhelyen a képzését vezető oktató vezetése, ellenőrzése alatt

4.1. idegtudományi háttérismeretek, a stroke neurobiológiája
4.2. neurológiai alapismeretek
4.3. a stroke tünettana
4.4. a kivizsgálás, a leletek értékelése
4.5. az akut ischaemiás stroke ellátása, thrombolysis-terápia
4.6. a vérzéses stroke ellátása
4.7. a korai és késői utókezelés
4.8. a stroke beteg gondozása

5. A vizsgára bocsátás további feltételei
5.1. Határterületi ismeretek

a) határterületi psychiátriai ismeretek
b) neuroradiológiai ismeretek, CT- és MR-képolvasás
c) carotis Doppler UH és transcranialis Doppler vizsgálatok
d) EKG ismeretek, kardiológiai alapismeretek
e) véralvadási alapismeretek

5.2. A képzéshez szükséges önállóan ellátott esetszám
a) 2 hónap gyakorlat stroke szubintenzív osztályon
b) 20 vérzés ellátásának irányítása
c) 5 vénás thrombolysis elvégzése
d) 20 carotis-stenosis értékelése, a műtéti indikáció felállítása
e) 5 subarachnoidealis vérzés ellátásának irányítása

6. A megszerezhető képesítés birtokában végezhető szakmai tevékenységek köre
 Akut stroke-állapottal kapcsolatos betegellátási feladatok önálló ellátása
7. A képzés személyi és tárgyi feltételei

7.1. Személyi feltételek:
 A képzőhelyen a  stroke-ellátással kapcsolatos társszakmák (neuroradiológia, kardiológia, 

intenzív ellátás, idegsebészet, invazív radiológia) minősített képviselőinek jelenléte akkreditációs 
alap-feltétel

7.2. Tárgyi feltételek:
 Egyetemi klinikákon, stroke centrumban vagy az egyetem által akkreditált kórházi képzőhelyeken, 

ahol a vezető a stroke-kal kapcsolatos témában szerzett minősítést

9. ALVÁSMEDICINA SZAKÉRTŐJE (SZOMNOLÓGUS)

1. A képzésben való részvételhez szükséges képesítés és szakmai feltétel
1.1. neurológiai szakképesítés,
1.2. csecsemő- és gyermekgyógyászati szakképesítés,
1.3. belgyógyászati szakképesítés,
1.4. fül-orr-gégegyógyászati szakképesítés,
1.5. pulmonológiai szakképesítés vagy
1.6. pszichiátriai szakképesítés

2. Licenc típusa: specializációs
3. A képzés időtartama: 24 hónap
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4. Képzési program
 A képzésre jelentkező 24 hónapot tölt a  képzőhelyen (ebből 12 hónapot Alvásmedicina Centrumban) 

a képzését vezető oktató vezetése, ellenőrzése alatt
4.1. minimálisan 12 hónapos, teljes munkaidejű klinikai gyakorlat akkreditált Alvásmedicina 

Centrumban
4.2. 12 hónapos konzultációs periódus tutor vezetése mellett, beszámolókkal

5. A képzés és vizsga szakmai tartalma
5.1. Gyakorlati tudnivaló témakörei

a) kardiorespiratórikus poligráfia, poliszomnográfia, MSLT, MW, FIT ismertetése és gyakorlati 
kivitelezésének bemutatása

b) ismeretlen PSG, PG, MSLT, MWT értékelése lelet-leírással
c) validált, általános és tünetalapú kérdőívek és alvásnaplók interpretálása
d) videofelvételek elemzése és értelmezése
e) alvás/ébrenlét zavarban szenvedő betegek kórelőzményének felvétele, diagnosztikus és 

terápiás tervének összeállítása, figyelemmel speciális szempontokra
f ) CPAP és BIPAP titrálás

5.2. Elméleti ismeretek témakörei
a) a fiziológiás alvás
b) az alvás-medicina vizsgáló módszerei
c) az alvás- és ébrenléti zavarok
d) az alvás- és ébrenléti zavarok ellátása

6. A vizsgára bocsátás további feltételei
6.1. standard (teljes) poliszomnográfiás (PSG) felvétel önálló végzése 30 betegen (alvástechnikusi 

segítséggel)
6.2. 100 PSG vizsgálat értékelése, amelyek mind neurológiai, mind cardio-respiratórikus, mind 

pszichiátriai betegeken készültek akár felnőtt-, akár gyermekkorban
6.3. legalább 20 MSLT és MWT eljárás végzése és értékelése
6.4. teljes FIT teszt végzése és értékelése 10 esetben
6.5. legkevesebb 50 ambuláns cardio-respiratórikus felvétel értékelése
6.6. legkevesebb 30 aktigráfiás felvétel elemzése
6.7. a validált, általános és tünetalapú kérdőívek és alvásnaplók interpretálása
6.8. a videofelvételek elemzése és PSG felvételekkel történő együttes elemzése
6.9. az alváscentrum vezetőjének írásos nyilatkozata arról, hogy a  jelölt 100 alvás/ébrenléti zavarban 

szenvedő beteg kezelését és ellenőrzését kiválóan elvégezte, különös figyelemmel speciális 
szempontokra

6.10. a vizsgát a gyakorlati idő letöltését követő három éven belül kell elvégezni
7. A megszerezhető képesítés birtokában végezhető szakmai tevékenységek köre
 Az alvás-ébrenléti zavarok nemzetközi osztályozásában (ISCD-2, Sateia 2005) felsorolt alvászavarok önálló 

és felelős felismerése, diagnosztikája, elkülönítő kórisméje, alvásdiagnosztikai lelet készítése, alvászavarok 
korszerű kezelése, valamint a terápia hatásosságának ellenőrzése

8. A képzés személyi és tárgyi feltételei
8.1. Személyi háttér: alvás-medicina szakértője (szomnológus) képesítéssel (hazai vagy nemzetközi) és 

tudományos fokozattal (PhD vagy magasabb) rendelkező centrum-vezető lehet csak tutor
8.2. Tárgyi feltételek: a  Magyar Alvásdiagnosztikai és Terápiás Társaság (valamint az  Európai 

Alvástársaság) irányelvei szerint akkreditált Alvás-medicina Centrum
8.3. Felkészüléshez előírt szakirodalom elérhetősége

10. OBEZITOLÓGIA

1. A képzésben való részvételhez szükséges képesítési és szakmai feltételek
1.1. belgyógyászati szakképesítés
1.2. csecsemő- és gyermekgyógyászati szakképesítés
1.3. kardiológia szakképesítés vagy
1.4. endokrinológia és anyagcsere-betegségek szakképesítés
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2. Licenc típusa: specializációs
3. A képzés időtartama: 16 hónap
4. Képzési program

4.1. 12 hó gyakorlat obezitológiai centrumban (fekvő- és járóbeteg-ellátás), ezen belül:
a) 6 hó obezitológiai és mozgásterápiás ismeretek
b) 1 hó dietetikai ismeretek

4.2. 2 hó endokrinológiai gyakorlat
4.3. 2 hó diabetológiai gyakorlat

5. Vizsgára bocsátás további feltételei
5.1. 1 hét elméleti tanfolyam eredményes tesztvizsgával
5.2. Képzési idő alatt összesen 15 kreditpont megszerzése:

a) obezitológiai témájú kongresszuson előadás tartása (4 pont)
b) obezitológiai témájú kongresszuson poszter bemutatása (3 pont)
c) obezitológiai témájú kongresszuson előadásban társszerzőség (2 pont)
d) obezitológiai témájú kongresszuson részvétel (1 pont)
e) külföldi folyóiratban obezitológiai témájú cikk első szerzőként (5 pont)
f ) külföldi folyóiratban obezitológiai témájú cikk társszerzőként (2 pont)
g) hazai folyóiratban obezitológiai témájú cikk első szerzőként (3 pont)
h) hazai folyóiratban obezitológiai témájú cikk társszerzőként (1 pont)

6. Megszerezhető képesítés birtokában végezhető szakmai tevékenységek köre
6.1. orvosi ellátásra szoruló elhízottak vizsgálata, kezelése
6.2. veszélyes vagy indokolt fogyókúrák megkülönböztetése
6.3. a fogyókúra veszélyeinek, mellékhatásainak elhárítása
6.4. a különböző gyógyszerek és az elhízás kapcsolatának ismerete
6.5. az elhízás műtéti kezelése indikációinak, kontraindikációinak ismerete

7. Képzés személyi és tárgyi feltételei
7.1. Képzés személyi feltétele: a Magyar Obezitologiai és Mozgásterápiás Társaság által elismert legalább 

5 éves obezitológiai gyakorlattal és tudományosan megalapozott dietetikai ismeretekkel rendelkező 
szakorvos

7.2. A gyakorlati képzőhely tárgyi feltételei:
a) fekvőbeteg intézeti háttér
b) laboratóriumi háttér
c) 6 vagy 12 csatornás EKG készülék
d) antropometriás meghatározás eszközei (testsúly, testmagasság, testkörfogatok mérése)
e) gyors vércukor-meghatározó készülékek
f ) vérnyomásmérő
g) bioimpedancia-mérő
h) 24 órás vérnyomás monitor

11. PALLIATÍV ORVOSLÁS

1. A képzésben való részvételhez szükséges képesítési és szakmai feltételek
1.1. belgyógyászati szakképesítés,
1.2. onkológiai szakképesítés,
1.3. neurológia szakképesítés,
1.4. aneszteziológia szakképesítés,
1.5. tüdőgyógyászat szakképesítés,
1.6. geriátria szakképesítés,
1.7. háziorvostan szakképesítés,
1.8. sebészet szakképesítés,
1.9. fül-orr-gégegyógyászat szakképesítés,
1.10. urológia szakképesítés,
1.11. csecsemő- és gyermekgyógyászati szakképesítés vagy
1.12. pszichiátria szakképesítés
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2. Licenc típusa: interdiszciplináris
3. A képzés időtartama: 12 hónap, ebből

3.1. elméleti képzés: 80 óra
3.2. gyakorlati képzés 11,5 hónap

4. A képzés és a vizsga szakmai tartalma
4.1. Elméleti képzés:

a) palliatív ellátás alapjai, szemlélet, gyakorlat, ellátási formák
b) onkológia alapjai, végállapotú onkológiai betegek ellátása
c) a végállapotú máj-, vese-, tüdő- és szívbetegek ellátása
d) a végállapotú neurológiai, neurodegeneratív betegek ellátása
e) gyógyszertani ismeretek
f ) fájdalomcsillapítás, speciális fájdalomformák
g) neurológia alapjai, neurológiai tünetek
h) légúti tünetek
i) kardiológiai tünetek
j) gastrointestinalis tünetek
k) urológiai tünetek
l) nőgyógyászati tünetek
m) pszichiátriai tünetek
n) bőrtünetek
o) paraneoplasztikus szindrómák
p) agonális időszak
q) sürgősségi ellátás
r) kommunikáció beteggel, családdal
s) etikai ismeretek
t) normál, komplikált gyász
u) pszichoszociális támogatás
v) spiritualitás
w) vallási, kulturális szempontok
x) szervezéstani alapismeretek
y) team munka, kiégés megelőzése

4.2. Gyakorlati képzés:
a) 3 hó gyakorlat hospice bennfekvő részlegben
b) 1 hó hospice otthoni ellátásban való részvétel
c) 2 hó onkológiai gyakorlat
d) 6 hét belgyógyászati gyakorlat
e) 2 hét sebészeti gyakorlat
f ) 1 hó aneszteziológiai gyakorlat, fájdalomambulancián
g) 1 hó neurológiai gyakorlat
h) 2 hét pszichiátriai gyakorlat
i) 2 hét urológiai gyakorlat
j) 2 hét fül-orr-gégészeti gyakorlat

5. Vizsgára bocsátás feltétele
5.1. az elméleti képzés lezárása vizsgával
5.2. gyermekhospice ellátó egységben tett szakmai látogatás
5.3. négy önálló eset feldolgozása, ismertetése

6. Megszerezhető képesítés birtokában végezhető szakmai tevékenységek köre
6.1. fájdalomanalízis végzése, a fájdalom okának, pathomechanizmusának feltárásával
6.2. hatékony farmakológiai és non-farmakológiai módszerek alkalmazása
6.3. egyes szervműködési zavarok esetén megfelelő gyógyszeres kezelési módok kialakítása
6.4. a fájdalmon kívüli testi tünetek értékelése és csillapítása
6.5. testüregi folyadékgyülemek fizikális vizsgálati módszerekkel való felismerése, ezek biztonságos 

eltávolítása
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6.6. a palliatív onkoterápiák indikációs területeinek ismerete
6.7. a beteg és a család pszichés támogatása
6.8. a palliatív sürgősségi állapotok kezelése

12. DIABETOLÓGIA

1. A képzésben való részvételhez szükséges képesítési és szakmai feltételek
1.1. belgyógyászati szakképesítés,
1.2. csecsemő- és gyermekgyógyászati szakképesítés vagy
1.3. háziorvostan szakképesítés

2. Licenc típusa: interdiszciplináris
3. A képzés időtartama: 24 hónap
4. A képzés és a vizsga szakmai tartalma
 A 24 hónapot rendszeres cukorbeteg-ellátó tevékenységgel kell eltölteni.

4.1. Belgyógyászati alap-szakképesítés esetén:
a) 6 hónap diabetológiai profilú, szakambulanciát is működtető belgyógyászati 

fekvőbeteg-osztályon
b) 4 hét gyakorlat gyermek-diabetes gondozóhelyen (járóbeteg-ellátásban)
c) 2 hét gyakorlat diabeteses krízisállapot-kezelést folytató osztályon
d) 2 hét gyakorlat diabeteses nefrológiai ellátást folytató osztályon
e) 2 hét diabeteses terhes-gondozást végző osztályon
f) 1 hét gyakorlat diabeteses szemészeti gondozást végző részlegen

4.2. Csecsemő- és gyermekgyógyászati alap-szakképesítés esetén:
a) 6 hónap diabetológiai profilú, szakambulanciát is működtető gyermekgyógyászati 

fekvőbeteg-osztály
b) 4 hét gyakorlat felnőtt diabetes gondozóhelyen (járóbeteg-ellátásban)
c) 2 hét gyakorlat diabeteses krízisállapot-kezelést folytató osztályon
d) 2 hét gyakorlat diabeteses nefrológiai ellátást folytató osztályon
e) 2 hét diabeteses terhes-gondozást végző osztályon
f) 1 hét gyakorlat diabeteses szemészeti gondozást végző részlegen

4.3. Háziorvosi alap-szakképesítés esetén:
a) 3 hónap diabetológiai profilú, szakambulanciát is működtető belgyógyászati 

fekvőbeteg-osztály
b) 1 hónap diabetológiai profilú, szakambulanciát is működtető gyermekgyógyászati 

fekvőbeteg-osztály
c) 6 hét gyakorlat felnőtt diabetes gondozóhelyen (járóbeteg-ellátásban)
d) 6 hét gyakorlat gyermek-diabeteses gondozóhelyen (járóbeteg-ellátásban)
e) 2 hét gyakorlat diabeteses krízisállapot-kezelést folytató osztályon
f) 2 hét gyakorlat diabeteses nefrológiai ellátást folytató osztályon
g) 2 hét diabeteses terhes-gondozást végző osztályon
h) 1 hét gyakorlat diabeteses szemészeti gondozást végző részlegen

5. Vizsgára bocsátás további feltételei
 A képzési idő során továbbképzési pontok megszerzése az alábbi tevékenységek révén:

5.1. diabetológiai tárgyú, legalább 10 szabadon választható elméleti továbbképzési pont megszerzését 
biztosító továbbképzésen való részvétel, illetve előadás tartása vagy

5.2. tudományos tevékenység keretében:
a) diabetológiai témájú PhD,
b) lektorált szaklapban megjelent diabetológiai tárgyú közlemény vagy
c) nemzetközi kongresszuson tartott diabetológiai tárgyú előadás, poszter

6. Megszerezhető képesítés birtokában végezhető szakmai tevékenységek köre
6.1. hypo- és hyperglikémiás krízisállapotok gyors felismerése, kezelése
6.2. micro- és macrovasculáris szövődmények felismerése, kezelése
6.3. terhesdiabetológiai ellátásban, speciális terhesdiabetológiai centrumokba történő megküldés 

megítélésében való jártasság
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6.4. jártasság:
a) antidiabetikumok javallatainak, ellenjavallatainak mérlegelésében
b) törzskönyvileg engedélyezett, finanszírozási rendelkezések szerint lehetséges 

gyógyszerkombinációk megválasztásában, gyógyszerinterakciók kockázatának 
megítélésében

6.5. a diabétesz ellátáshoz kapcsolódó gondozás, gyógyszeres és gyógyászati segédeszköz ellátás 
lehetőségeinek ismerete

7. Képzés személyi és tárgyi feltételei
7.1. Az elméleti képzés személyi feltétele: a  Magyar Diabetológiai Társaság által elismert legalább 10 

éves diabetológiai gyakorlattal rendelkező szakorvos
7.2. A gyakorlati képzőhely személyi feltételei:

a) két belgyógyász vagy gyermekgyógyász szakképesítéssel rendelkező szakorvos, amelyből 
legalább egy rendelkezzen diabetológiai licencszel vagy a Magyar Diabetológiai Társaság 
által elismert legalább 10 év diabetológiai területen szerzett gyakorlattal

b) diabetológiai szakasszisztens
c) dietetikus
d) konziliáriusként diabetológiában jártas nefrológus, szemész, szülész és nőgyógyász, 

sebész, angiológus szakember
7.3. A gyakorlati képzőhely tárgyi feltételei:

a) diabetológiai szakrendelésre vagy szakambulanciára vonatkozóan kiadott érvényes 
működési engedély

b) antropometriás meghatározás eszközei (testsúly, testmagasság, testkörfogatok mérése)
c) gyors vércukor-meghatározó készülékek
d) vérnyomásmérő
e) hangvilla (neuropátia)
f ) kardiovasculáris vizsgálati eszközök (EKG, ABPM, mini Doppler)
g) a hosszútávú anyagcsere-vezetés ellenőrzését és a  szövődmények korai felismerését 

rendszeresen biztosító laboratóriumi háttér (vércukor, fruktozamin, HbA1c, vérzsírok, 
vesefunkciók, ionok, mikroalbuminúra mérése, húgysav meghatározás stb.)

13. FONIÁTRIA

1. A  képzésben való részvételhez szükséges képesítési és szakmai feltételek: fül-orr-gégegyógyászat 
szakképesítés

2. Licenc típusa: specializációs
3. A képzés időtartama: 12 hónap
4. Képzési program: 12 hó gyakorlat foniátriai szakamubulancián vagy szakrendelésén töltött munkavégzés 

III. progresszivitású szintű fül-orr-gége ellátással rendelkező intézményben
5. A képzés és a vizsga szakmai tartalma

5.1. Hangképzési funkcionális-anatómiai és élettani alapismeretek
5.2. Az  alapvető és speciális foniátriai vizsgálatok: merev és fiber-endoscopia, endoscopos-

stroboszkópia, digitalis kép és hangrögzítés és ezek analízisének elméleti és gyakorlati megismerése, 
az énekhangfunkció zavarainak alapismerete

5.3. A beszédfejlődés folyamata, vizsgálata és zavarainak kezelése. Beszédzavarok, artikuláció vizsgálata. 
Logopédiai alapismeretek és módszerek

5.4. Pedoaudiológiai ismeretek
5.5. A  hangképzési zavart okozó organikus és „funkcionális” betegségek konzervatív kezelése. 

A  hangszalag-bénultak kezelése és rehabilitációja. A  részleges gégeműtétek utáni hangképzési és 
artikulációs funkciók rehabilitációja

5.6. A  teljes gégeeltávolítás utáni nyelőcsőbeszéd és a  műgége használata, a  hangprotézis 
behelyezésének indikációja. A hangprotézis cseréjének begyakorlása

5.7. Fonokirurgiai alapismeretek
5.8. A nyelésképtelen betegek kivizsgálása, kezelése és rehabilitációja
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6. Vizsgára bocsátás további feltételei
 Egy, a  foniátria témát is tartalmazó kötelező szakmai továbbképzés elvégzése vagy egy speciálisan gége 

sebészeti-foniátriai tanfolyamon való részvétel
7. Megszerezhető képesítés birtokában végezhető szakmai tevékenységek köre

7.1. a  hangképzési zavarok diagnosztikájában használatos speciális endoscopos-stroboszkopos képi, 
továbbá a digitalis hangrögzítős diagnosztikai eljárások

7.2. spazmodikus gége-funkciózavarok miatti botox injektálás, a hangszalag-bénultak rehabilitációja
7.3. rehabilitáció nyelésképtelenség esetén

8. Képzés személyi és tárgyi feltételei
8.1. A gyakorlati képzőhely személyi feltételei:

a) foniátria szakképesítéssel vagy foniáter licencszel rendelkező szakorvos legalább 5 év 
szakmai gyakorlattal foniátria területén

b) logopédus szakember
8.2. A gyakorlati képzőhely tárgyi feltételei:

a) fül-orr-gégészet szakterületen III. progresszivitási szintű fekvőbeteg-ellátó intézmény 
foniátriai szakambulanciája vagy szakrendelés

b) merev vagy fiberoszkóppal kombinált stroboszkóp
c) hangdiagnosztikai eszköz”

Az emberi erőforrások minisztere 70/2013. (XI. 19.) EMMI rendelete
egyes gyógyszerészeti tárgyú miniszteri rendeletek jogharmonizációs célú módosításáról

Az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi 
XCV. törvény 32. § (5) bekezdés f ) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 2. alcím tekintetében az  emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a  gyógyszerpiacot szabályozó törvények 
módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény 32. § (5) bekezdés t) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az egyes miniszterek, valamint a  Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) 
Korm. rendelet 41. § d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A gyógyszerekkel folytatott nagykereskedelmi és párhuzamos import tevékenységről szóló  
53/2004. (VI. 2.) ESZCSM rendelet módosítása

1. §  A gyógyszerekkel folytatott nagykereskedelmi és párhuzamos import tevékenységről szóló 53/2004. (VI. 2.) 
ESZCSM rendelet (a továbbiakban: R1.) 3. §-a a következő (1b) bekezdéssel egészül ki:
„(1b) Gyógyszer EGT tagállamon kívülről – nem EGT tagállamon belüli forgalmazás céljából – történő beszerzése 
esetén a  nagykereskedő kizárólag olyan személytől vehet át gyógyszert, aki az  érintett harmadik ország 
alkalmazandó jogi és közigazgatási rendelkezéseinek megfelelően a  gyógyszer részére történő átadására 
engedéllyel rendelkezik vagy arra jogosult.”

2. §  Az R1. 9. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A  (3)  bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni akkor is, ha a  gyógyszert nagykereskedelmi tevékenység 
keretében harmadik országba szállítják.”

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

3. § (1) Az  emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerek farmakovigilanciájáról szóló 15/2012. (VIII. 22.) EMMI rendelet 
(a továbbiakban: R2.) 12. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A Gytv. 18. § (7) bekezdése szerinti tájékoztatásban a GYEMSZI feltünteti, hogy]
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„e) álláspontja szerint a  farmakovigilanciai tevékenységekből származó adatok értékelése nyomán felmerült 
aggályok miatt egy új ellenjavallat feltüntetésére, az ajánlott dózis csökkentésére vagy a javallatok korlátozására van 
szükség.”

 (2) Az R2. 12. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A GYEMSZI az
a) (1) bekezdés a)–d) pontja szerinti tájékoztatás során kezdeményezi a sürgős uniós eljárás lefolytatását is,
b) (1) bekezdés e) pontja szerinti tájékoztatás során akkor kezdeményezi a sürgős uniós eljárás lefolytatását, ha az új 
ellenjavallat feltüntetésére, az  ajánlott dózis csökkentésére vagy a  javallatok korlátozására sürgős intézkedést kell 
alkalmazni.”

4. §  Az R2. 17. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Ez a rendelet a 2001/83/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a farmakovigilancia tekintetében történő 
módosításáról szóló 2012. október 25-i 2012/26/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 1. cikk 7. pontjának való 
megfelelést szolgálja.”

3. Záró rendelkezések

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

6. §  Ez a  rendelet a  2001/83/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a  farmakovigilancia tekintetében történő 
módosításáról szóló 2012. október 25-i 2012/26/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 1. cikk 6. és 7. pontjának 
való megfelelést szolgálja.

  Balog Zoltán s. k.,
  emberi erőforrások minisztere
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1847/2013. (XI. 19.) Korm. határozata
az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Svájci Államszövetség között az európai műholdas 
navigációs programokról szóló együttműködési megállapodás szövegének végleges megállapítására adott 
felhatalmazásról

A Kormány
 1. egyetért az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Svájci Államszövetség között az európai műholdas 

navigációs programokról szóló együttműködési megállapodás (a  továbbiakban: megállapodás) bemutatott 
szövegével;

 2. felhatalmazza a  nemzeti fejlesztési minisztert vagy az  általa kijelölt személyt a  megállapodás bemutatott 
szövegének – a jóváhagyás fenntartásával történő – végleges megállapítására;

 3. felhívja a  külügyminisztert, hogy a  megállapodás szövege végleges megállapításához szükséges meghatalmazási 
okiratot adja ki;

 4. jóváhagyja a  megállapodás kihirdetéséről szóló kormányrendelet tervezetét, és elrendeli a  megállapodás 
szövegének végleges megállapítását követően annak a Magyar Közlönyben történő kihirdetését.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1848/2013. (XI. 19.) Korm. határozata
a Magyar Köztársaság Kormánya és az Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) 
közötti második közigazgatás-fejlesztési keretmegállapodás szövegének végleges megállapítására adott 
felhatalmazásról

A Kormány
 1. egyetért a  Magyar Köztársaság Kormánya és az  Organisation for Economic Co-operation and Development 

(OECD) közötti második közigazgatás-fejlesztési keretmegállapodás (a  továbbiakban: Megállapodás) bemutatott 
szövegével;

 2. felhatalmazza a közigazgatási és igazságügyi minisztert vagy az általa kijelölt személyt a Megállapodás bemutatott 
szövegének végleges megállapítására;

 3. felhívja a  külügyminisztert, hogy a  Megállapodás szövegének végleges megállapításához szükséges 
meghatalmazási okiratot adja ki;

 4. jóváhagyja a  Megállapodás kihirdetéséről szóló kormányrendelet tervezetét és elrendeli a  Megállapodás 
szövegének végleges megállapítását követően annak a Magyar Közlönyben történő kihirdetését.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1849/2013. (XI. 19.) Korm. határozata
az afganisztáni Kabul Nemzetközi Repülőtér Őr- és Biztosító Kontingens kivonása után visszamaradó állami 
vagyonnak az Amerikai Egyesült Államok hadereje részére történő térítésmentes átadásáról

A Kormány, figyelemmel az afganisztáni Nemzetközi Biztonsági Közreműködő Erők (ISAF) műveleteiben történő további magyar 
katonai szerepvállalásról szóló 2186/2008. (XII. 29.) Korm. határozatban foglaltakra,
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 1. az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott jogkörben eljárva 
az  állam tulajdonában és a  Honvédelmi Minisztérium vagyonkezelésben álló, a  Magyar Honvédség által további 
rendeltetésszerű használatra már nem alkalmas vagy Magyarországra gazdaságosan nem szállítható, 1.  melléklet 
szerinti vagyonelemek térítésmentes átadásáról dönt az  Amerikai Egyesült Államok haderejének felszereléséhez 
történő magyar hozzájárulásként,

Felelős: honvédelmi miniszter
Határidő: azonnal

 2. felhívja a  honvédelmi minisztert, hogy az  átadás-átvétel megvalósításának céljából vegye fel a  kapcsolatot 
az amerikai részről kijelölt átvevővel, és gondoskodjon az átadás-átvétel megvalósításáról.

Felelős: honvédelmi miniszter
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet az 1849/2013. (XI. 19.) Korm. határozathoz

Jegyzék a Kabul Nemzetközi Repülőtér Őr- és Biztosító Kontingens kivonása után az amerikai hatóság 
részére térítésmentes átadásra kerülő állami vagyonról

Fsz. Megnevezés Mennyiség

1. TEREM KONTÉNER A1 1 db

2. TEREM KONTÉNER A2 1 db

3. LAKÓKONTÉNER 1 db

4. LAKÓKONTÉNER 1 db

5. TEREM KONTÉNER B1 1 db

6. TEREM KONTÉNER B2 1 db

7. LAKÓKONTÉNER 1 db

8. LAKÓKONTÉNER 1 db

9. TEREM KONTÉNER C1 1 db

10. TEREM KONTÉNER C2 1 db

11. LAKÓKONTÉNER 1 db

12. LAKÓKONTÉNER 1 db

13. TEREM KONTÉNER D1 1 db

14. TEREM KONTÉNER D2 1 db

15. TEREM KONTÉNER D3 1 db

16. TEREM KONTÉNER E1 1 db

17. TEREM KONTÉNER E2 1 db

18. LAKÓKONTÉNER 1 db

19. LAKÓKONTÉNER 1 db

20. LAKÓKONTÉNER 1 db

21. LAKÓKONTÉNER 1 db

22. AKIRA SPLITKLIMA 1 db

23. SPLIT KLIMA ORION 4020 1 db

24. SPLIT KLIMA ORION 4020 1 db

25. SPLIT KLIMA ORION 4020 1 db

26. SPLIT KLIMA ORION 4020 1 db

27. SPLIT KLIMA ORION 4020 1 db
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28. SPLIT KLIMA ORION 4020 1 db

29. SPLIT KLIMA ORION 4020 1 db

30. SPLIT KLIMA ORION 4020 1 db

31. SPLIT KLIMA ORION 4020 1 db

32. SPLIT KLIMA ORION 4020 1 db

33. SPLIT KLIMA ORION 4020 1 db

34. SPLIT KLIMA ORION 4020 1 db

35. SPLIT KLIMA ORION 4020 1 db

36. SPLIT KLIMA ORION 4020 1 db

37. SPLIT KLIMA ORION 4020 1 db

38. SPLIT KLIMA ORION 4020 1 db

39. SPLIT KLIMA ORION 4020 1 db

40. SPLIT KLIMA CHIGO KFR-32 1 db

41. SPLIT KLIMA CHIGO KFR-32 1 db

42. RÁMPA FELJÁRÓVAL FÉM 1 db

43. KIEG. TETŐSZERKEZET FÉM 1 db

44. FŰTŐTEST, FALRA SZERELHETŐ 2 db

45. ÜVEGAJTÓS HŰTŐSZEKRÉNY 1 db

46. 2 AJTÓS FA SZEKRÉNY ISAF 8 db

47. LEMEZSZEKRÉNY 2 AJTÓS ISAF 1 db

48. SZÁMÍTÓGÉP ASZTAL ISAF 4 db

49. SZEKRÉNY, NYITOTT, POLCOS 6 db

50. FÉMVÁZAS ASZTAL 80X80 9 db

51. FÉMVÁZAS IRODAI ASZTAL 4 db

52. FIÓKOS IRÓASZTAL ISAF 4 db

53. IRODAI KAROSSZÉK, GÖRGŐS ISAF 5 db

54. FÉMVÁZAS TÁMLÁSSZÉK FAÜLÉSSEL 7 db

A Kormány 1850/2013. (XI. 19.) Korm. határozata
a Tokiói Kulturális és Turisztikai Információs Központ kialakításához és működéséhez szükséges források 
biztosításáról

A Kormány
 1. felhívja a  külügyminisztert, hogy gondoskodjon a  Tokiói Kulturális és Turisztikai Információs Központ 

kialakításához és működtetéséhez szükséges, legfeljebb 3515 ezer forint 2013. évi rendelkezésre állásáról 
a XVIII. Külügyminisztérium fejezetben;

Felelős: külügyminiszter
Határidő: azonnal

 2. felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert és a  nemzetgazdasági minisztert, hogy a  külügyminiszter bevonásával 
gondoskodjanak a  Tokiói Kulturális és Turisztikai Információs Központ működtetéséhez 2014. évben szükséges 
18 091 ezer forintnak, 50-50%-os arányban, a XVIII. Külügyminisztérium fejezetben – fejezetek közötti előirányzat-
átcsoportosítással – történő biztosításáról;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter 
nemzetgazdasági miniszter 
külügyminiszter

Határidő: 2014. január 31.
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 3. a 2012. és 2013. évi költségvetési hiánycél biztosításához szükséges további intézkedésekről szóló 1036/2012. 
(II.  21.) Korm. határozat 6.  pontjában foglalt beszerzési tilalom alól felmentést ad a Tokiói Kulturális és Turisztikai 
Információs Központ kialakításához szükséges beszerzések vonatkozásában.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1851/2013. (XI. 19.) Korm. határozata
az Európai Emlékezet és Lelkiismeret Platformja kutatómunkájának támogatásáról

 1.  A  Kormány az  Európai Emlékezet és Lelkiismeret Platformja kutatómunkájának támogatása érdekében felhívja 
a  Miniszterelnökséget vezető államtitkárt és a  nemzetgazdasági minisztert, hogy gondoskodjanak a  2014. évi 
központi költségvetés keretében 359 700 eurónak megfelelő forrásnak a  Miniszterelnökség fejezetben történő 
biztosításáról.

Felelős: Miniszterelnökséget vezető államtitkár
 nemzetgazdasági miniszter
Határidő: 2014. január 31.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1852/2013. (XI. 19.) Korm. határozata
az Európai Igazságügyi Hálózat bírósági kapcsolattartójának kijelöléséről

A Kormány – az  Európai Unión belüli igazságügyi együttműködéssel összefüggő feladatokról és intézkedésekről 
szóló 1087/2001. (VIII. 8.) Korm. határozat 1.  pont a) és b)  alpontjában foglalt kijelölést és felkérést nem érintve – 
felkéri az  Országos Bírósági Hivatal elnökét, hogy a  bírósági szervezeten belül jelölje ki az  Európai Igazságügyi 
Hálózat kapcsolattartó pontját.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1853/2013. (XI. 19.) Korm. határozata
a Bocuse d’Or szakácsolimpia 2016. évi európai döntője rendezési jogának megszerzése esetén szükséges 
egyes kormányzati intézkedésekről

Magyarország nemzetközi hírnevének a  gasztronómia és az  idegenforgalom körében és eszközeivel történő megerősítésére 
vonatkozó kultúrpolitikai célkitűzések megvalósítása érdekében a Kormány
 1.  támogatja a  Magyar Bocuse d’Or Akadémia Egyesületnek a  2016. évi Bocuse d’Or szakácsolimpia európai 

döntőjének megrendezésére és lebonyolítására vonatkozó pályázatát, és annak sikeressége esetén vállalja a Bocuse 
d’Or szakácsolimpia európai döntőjének 2016. évi megrendezéséhez szükséges feltételek biztosítását;

 2.  felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy a  Magyar Bocuse d’Or Akadémia Egyesület sikeres pályázata esetén 
előterjesztés benyújtása útján gondoskodjon a megrendezéshez történő hozzájárulás kifizetéséhez szükséges forrás 
fedezetének biztosításáról;
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Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: a pályázat elnyerését követően azonnal

 3.  felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy a  Magyar Bocuse d’Or Akadémia Egyesület sikeres pályázata esetén 
a  2016. évi Bocuse d’Or szakácsolimpia európai döntőjének megrendezése és lebonyolítása során felmerülő 
kiadások fedezetét az adott évi költségvetésben biztosítsa;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: 2016. évi központi költségvetés tervezése során

 4.  felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy a  Magyar Bocuse d’Or Akadémia Egyesület sikeres pályázata esetén 
az  érintett miniszterek bevonásával készítsen előterjesztést a  2016. évi Bocuse d’Or szakácsolimpia európai 
döntőjének megrendezésével összefüggő további intézkedésekről.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
 nemzeti fejlesztési miniszter
 vidékfejlesztési miniszter
Határidő: a pályázat elnyerését követő 60 nap

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1854/2013. (XI. 19.) Korm. határozata
a Köznevelési Érdekegyeztető Tanácsról

 1. A  közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 6.  § (6)  bekezdésre hivatkozással, ágazati 
jelentőségű kérdésekben az  oktatásért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) az  országos önkormányzati 
érdekszövetségek bevonásával az érintett ágazatban a reprezentatív szakszervezetekkel az ágazati sajátosságoknak 
megfelelően ágazati érdekegyeztető fórumot, Köznevelési Érdekegyeztető Tanácsot (a továbbiakban: Tanács) hoz 
létre és működtet.

 2. A  Tanács feladata a  köznevelés területén dolgozó munkavállalók közösségét képviselő reprezentatív 
szakszervezetek, továbbá az  országos önkormányzati szövetségek, a  nem önkormányzati iskolafenntartók, 
valamint a  Klebelsberg Intézményfenntartó Központ és a  miniszter által vezetett minisztérium képviselői között 
a  közalkalmazotti és egyéb munkaügyi kapcsolatok, különösen az  anyagi, szociális és kulturális, valamint az  élet 
és munkakörülményeket érintő jogokkal és kötelezettségekkel összefüggő kérdések ágazati szintű egyeztetése, 
az érdekek feltárása, a törekvések bemutatása és egyeztetése:
a) a közalkalmazotti és egyéb, az oktatáshoz kötődő munkaviszonnyal kapcsolatos kérdések megtárgyalása,
b) a  központi költségvetési törvény, és a  vele összefüggő – a  szakterületet érintő – más törvények 

véleményezése,
c) a  közoktatási területet érintő jogszabályok tervezeteinek, illetve különböző átfogó koncepcióknak 

és programoknak a  köznevelés területének munkavállalóit érintő, munkaviszonyaira, élet- és 
munkakörülményeire hatást gyakorló kérdéseinek megtárgyalása.

 3. A Tanács oldalai, tagjai:
a) Kormányzati vagy ágazati oldal: a  miniszter nevében a  köznevelésért felelős helyettes államtitkár vagy 

képviselői, és más, az oktatásban érintett minisztériumok által delegált  egy-egy fő,
b) Munkavállalói oldal: a  köznevelésben, a  közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 6/A.  § 

(3) bekezdése alapján reprezentatívnak minősülő szakszervezetek által delegált egy-egy fő,
c) Munkáltatói oldal:

ca) a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által delegált egy fő,
cb) az országos szintű önkormányzati érdekszövetségek által delegált egy-egy fő,
cc) az országos nemzetiségi önkormányzatok által választott négy fő,
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cd) a  nem állami, valamint nem önkormányzati iskolafenntartók által delegált személyek a  következő 
megoszlásban: az egyházi jogi személyek által fenntartott köznevelési intézmények képviseletében 
négy fő, és egy fő a magánfenntartású köznevelési intézmények képviseletében.

 4. A Tanács tagjait a miniszter kéri fel a delegálók javaslata alapján.
 5. A Tanács üléseinek elnöki teendőit a köznevelésért felelős helyettes államtitkár látja el.
 6. A Tanács meghatározza működésének rendjét. A Tanács ügyrendjét a miniszter hagyja jóvá.
 7. A Tanács munkáját titkárság segíti. A Tanács működéséhez szükséges feltételekről a miniszter gondoskodik
 8. A  Tanács működésének költségeit a  központi költségvetés Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet 

költségvetésében kell biztosítani. A tagokat tevékenységük ellátásáért díjazás nem illeti meg.
 9. A Tanács a tevékenységéről ügyrendjében foglaltak szerint tájékoztatja a minisztert.
 10. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1855/2013. (XI. 19.) Korm. határozata
az Országos Köznevelési Tanácsról és az Országos Nemzetiségi Tanácsról

I. Általános rendelkezések

 1. A Kormány a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 
2010. évi XLIII. törvény 30.  § (1)  bekezdése alapján a  társadalmi szervezetekkel történő együttműködés erősítése 
érdekében létrehozza és működteti az Országos Köznevelési Tanácsot, valamint az Országos Nemzetiségi Tanácsot.

II. Az Országos Köznevelési Tanács

 2. A  közneveléssel kapcsolatos döntések szakmai előkészítésében az  Országos Köznevelési Tanács közreműködik. 
Az  Országos Köznevelési Tanács az  oktatásért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) javaslattevő, 
véleményező és tanácsadói tevékenységet végző országos szakértői testülete.

 3. Az Országos Köznevelési Tanács
a) figyelemmel kíséri a  köznevelés helyzetét, javaslatot készít, állást foglal a  közneveléssel összefüggő 

oktatáspolitikai, kutatási és fejlesztési kérdésekben,
b) figyelemmel kíséri és véleményezi az Óvodai nevelés országos alapprogramjának, a Nemzeti alaptantervnek, 

a Kollégiumi nevelés országos alapprogramjának, kerettantervnek kiadását, alkalmazását,
c) figyelemmel kíséri a  köznevelés színvonalának alakulását, a  köznevelés fejlesztését szolgáló kutatási 

feladatokat kezdeményez,
d) javaslatot tesz a köznevelést érintő szakmai kérdésekben a miniszternek,
e) figyelemmel kíséri és véleményezi a pedagógus-továbbképzés rendszerének működését, különös tekintettel 

a továbbképzések akkreditációs eljárására,
f ) évente véleményezi az oktatási jogok biztosának beszámolóját, valamint
g) figyelemmel kíséri a pedagógus előmeneteli és illetményrendszer működését.

 4. Az Országos Köznevelési Tanácsnak a miniszter felkérése alapján tizenhárom rendes és nyolc póttagja van:
a) két tag miniszter által delegált,
b) öt tag és két póttag az országos pedagógiai szakmai szervezetek választása szerint,
c) egy tag és egy póttag

ca) a pedagógusképző felsőoktatási intézmények,
cb) a Magyar Tudományos Akadémia,
cc) a helyi önkormányzatokért felelős miniszter,
cd) a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter,
ce) az országos szülői szervezetek, és
cf ) az országos diákszervezetek és diákönkormányzati szövetségek

részéről.
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 5. A  jelölésben azok az  országos pedagógiai szakmai szervezetek vehetnek részt, amelyek alapszabályuk és bírósági 
nyilvántartásba vételük igazolásával az  Országos Köznevelési Tanács titkárságán bejelentkeztek. Az  országos 
pedagógiai szakmai szervezetek és a pedagógusképző felsőoktatási intézmények által delegált tagokat a következő 
eljárás szerint kell megállapítani:
a) minden érdekelt egy-egy jelöltre tehet javaslatot,
b) a  jelöléseket – szétválasztva az  országos pedagógiai szakmai szervezetek, illetve a  pedagógusképző 

felsőoktatási intézmények jelöltjeit – a miniszter összegyűjti és megküldi a javaslattevőknek,
c) a javaslattevő megjelöli azt az öt, illetve egy személyt, akit az Országos Köznevelési Tanácsba javasol,
d) az Országos Köznevelési Tanács rendes tagja – az országos pedagógiai szakmai szervezetek jelöltjei közül – 

az  az öt, illetve – a  pedagógusképző felsőoktatási intézmények jelöltjei közül – az  az egy személy lesz, aki 
a legtöbb szavazatot kapta, póttagja pedig a további kettő, illetve egy jelölt, azonos számú szavazatok esetén 
a sorrendet sorsolással kell eldönteni,

e) a szavazatok összesítését és a sorsolást a miniszter végzi.
 6. Az  Országos Köznevelési Tanács tagjaira beérkező szavazatok összesítése, számlálása közjegyző jelenlétében 

történik, azon a jelölő szervezetek egy-egy fő képviselője megfigyelőként jelen lehet. Ha a közjegyző az 5. pontban 
meghatározott eljárás során szabálytalanságot jelez, az eljárást az 5. pontban leírtak szerint meg kell ismételni.

 7. A jelölésben azok az országos szülői szervezetek vehetnek részt, amelyek alapszabályuk és bírósági nyilvántartásba 
vételük igazolásával az  Országos Köznevelési Tanács titkárságán bejelentkeztek és igazolni tudják legalább 
50 köznevelési intézményben működő szülői közösség támogatását.

 8. A  jelölésben azok az  országos diákszervezetek, valamint diákönkormányzati szövetségek vehetnek részt, 
amelyek alapszabályuk és bírósági nyilvántartásba vételük igazolásával, illetve a  diákönkormányzati szövetség 
alapdokumentumával és a  képviselt intézményi diákönkormányzatok listájával az  Országos Köznevelési Tanács 
titkárságán bejelentkeztek.
A diák és a szülői szervezetek képviselőinek megválasztására az 5. pontban meghatározottak szerint kell eljárni.

 9. Az  Országos Köznevelési Tanács tagjait a  miniszter nevezi ki. A  tagok megbízatása legfeljebb három évre szól. 
Az  Országos Köznevelési Tanács tagjai egyszer újraválaszthatóak, ide értve azokat a  tagokat is, akiket korábban 
a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény alapján választottak meg.

 10. Az Országos Köznevelési Tanács rendes tagjainak megbízatása megszűnik
a) a felkérés időtartamának leteltével,
b) a delegáló általi visszahívással,
c) a felkérés visszavonásával,
d) a tag írásbeli kilépési nyilatkozatával,
e) a tag halálával.

 11. Ha a  rendes tag megbízatása megszűnik, akkor helyét a  póttag veszi át. Amennyiben az  Országos Köznevelési 
Tanács létszáma így sem éri el a tizenhárom főt, akkor a miniszter új választási eljárást kezdeményez.

 12. Az Országos Köznevelési Tanács keretei között eseti szakmai és szakértői bizottságok működhetnek.
 13. Az Országos Köznevelési Tanács ügyrendjét a miniszter hagyja jóvá.
 14. Az  Országos Köznevelési Tanács az  ügyrendben foglaltaknak megfelelően megválasztja elnökét, alelnökét, 

tisztségviselőit, valamint meghatározza működési rendjét.

III. Az Országos Nemzetiségi Tanács

 15. A  nemzetiségi közneveléssel kapcsolatos döntések szakmai előkészítésében az  Országos Nemzetiségi Tanács 
működik közre. Az Országos Nemzetiségi Tanács a miniszter javaslattevő, véleményező és tanácsadói tevékenységet 
végző országos szakértői testülete.

 16. Az  Országos Nemzetiségi Tanács véleményét ki kell kérni a  nemzetiségi nevelés-oktatás céljaira készült könyv 
tankönyvvé nyilvánítása előtt.

 17. Az  Országos Nemzetiségi Tanács tagjainak száma tizenhárom fő. A  tagokat az  országos nemzetiségi 
önkormányzatok delegálják.

 18. Az Országos Nemzetiségi Tanács tagjait – a delegálók javaslata alapján – a miniszter kéri fel. A tagok megbízatása 
a delegálók által meghatározott ideig, legfeljebb három évre szól.

 19. Az Országos Nemzetiségi Tanács megválasztja elnökét, alelnökét, tisztségviselőit, meghatározza működési rendjét, 
ennek keretein belül meghatározhatja a megbízás megszűnésének egyéb eseteit. Az Országos Nemzetiségi Tanács 
ügyrendjét a miniszter hagyja jóvá.
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IV. Közös szabályok

 20. Az  Országos Köznevelési Tanács és az  Országos Nemzetiségi Tanács (a továbbiakban együtt: tanácsok) munkáját 
titkárság segíti. A tanácsok működéséhez szükséges feltételekről a miniszter gondoskodik.

 21. A  tanácsok működésének költségeit a  központi költségvetés Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetének 
költségvetésében kell biztosítani. A tagokat tevékenységük ellátásáért díjazás nem illeti meg.

 22. A tanácsok tevékenységükről az ügyrendjükben foglaltak szerint tájékoztatják a minisztert.

V. Záró rendelkezések

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1856/2013. (XI. 19.) Korm. határozata
az agrárkár-megállapítással összefüggő feladatok fedezetének biztosításához kapcsolódóan 
a Vidékfejlesztési Minisztérium és a Belügyminisztérium, valamint a Vidékfejlesztési Minisztérium  
és a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

 1. A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva
a) a  megyei kormányhivatalok agrárkár-megállapítási feladatainak ellátására figyelemmel 60,8 millió forint 

egyszeri átcsoportosítását rendeli el a  Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi 
CCIV. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1.  melléklet XII. Vidékfejlesztési Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti 
kezelésű előirányzatok cím, 5. Nemzeti támogatások alcím, 10. Nemzeti agrár kárenyhítés jogcímcsoport 
terhére, a  Kvtv. 1.  melléklet X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezet, 8. Fővárosi, megyei 
kormányhivatalok és járási kormányhivatalok cím javára az 1. melléklet szerint;
Felelős: vidékfejlesztési miniszter
 közigazgatási és igazságügyi miniszter
 nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal

b) az  Országos Vízügyi Főigazgatóság talajvízszintek adatainak karbantartására és ellenőrzésére, valamint 
a  mezőgazdasági árvízre vonatkozó adatszolgáltatási feladataira figyelemmel 2,0 millió forint egyszeri 
átcsoportosítását rendeli el a Kvtv. 1. melléklet XII. Vidékfejlesztési Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű 
előirányzatok cím, 5. Nemzeti támogatások alcím, 10. Nemzeti agrár kárenyhítés jogcímcsoport terhére, 
a  Kvtv. 1.  melléklet XIV. Belügyminisztérium fejezet, 17. Vízügyi Igazgatóságok cím javára az  1.  melléklet 
szerint.
Felelős: vidékfejlesztési miniszter
 belügyminiszter
 nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1856/2013. (XI. 19.) Korm. határozathoz

XII. Vidékfejlesztési Minisztérium
X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
XIV. Belügyminisztérium 

Millió forintban, egy tizedessel
ÁHT Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

egyedi szám szám szám cím cím csoport előir. név név név cím cím csop. K I A D Á S O K (+/-) következő
azonosító csop. szám száma szám csop. név név Kiemelt előirányzat évre 

szám név neve áthúzódó
hatása

XII. Vidékfejlesztési Minisztérium
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

5 Nemzeti támogatások
265978 10 Nemzeti agrár kárenyhítés

1 Működési költségvetés
5 -62,8

X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
015558 8 Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok 

1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 60,8

XIV. Belügyminisztérium
330039 17 Vízügyi Igazgatóságok

1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 2,0

Millió forintban, egy tizedessel
ÁHT. Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. B E V É T E L A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

egyedi szám szám szám cím cím csoport előir. név név név cím cím csop. (+/-) következő
azonosító csop. szám száma szám csop. név név Kiemelt előirányzat évre 

szám név neve áthúzódó
hatása

Millió forintban, egy tizedessel
ÁHT. Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. T Á M O G A T Á S A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

egyedi szám szám szám cím cím csoport előir. név név név cím cím csop. (+/-) következő
azonosító csop. szám száma szám csop. név név Kiemelt előirányzat évre 

szám név neve áthúzódó
hatása

XII. Vidékfejlesztési Minisztérium
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

5 Nemzeti támogatások
265978 10 Nemzeti agrár kárenyhítés -62,8

X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
015558 8 Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok 60,8

XIV. Belügyminisztérium
330039 17 Vízügyi Igazgatóságok 2,0

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I.n.év II. n.év III.n.év IV.n.év
Fejezet időarányos
Állami Számvevőszék teljesítményarányos
Magyar Államkincstár egyéb: azonnal 62,8 62,8
Nemzetgazdasági Minisztérium
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

Egyéb működési célú kiadások

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

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

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
a Kormány hatáskörében

Költségvetési év: 2013.

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

2 példány

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

Az adatlap 5 példányban töltendő ki
1 példány
1 példány
1 példány

Az előirányzatmódosítás érvényessége:    a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű   
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A Kormány 1857/2013. (XI. 19.) Korm. határozata
az informatikai és hírközlési közszolgáltatások működőképességének biztosításához szükséges 
forrásfelhasználás jóváhagyásáról

A Kormány egyetért azzal, hogy az  elektronikus útdíjrendszer kialakításához kapcsolódó, a  rendszer biztonságos 
üzemeltethetőségét biztosító beruházások, hálózati kommunikációs infrastruktúra kialakítása, valamint 
a  bírságbevételek kezelését ellátó központ kialakítása érdekében történő fejezetek közötti előirányzat-
átcsoportosításról szóló 1348/2013. (VI. 19.) Korm. határozat 1.  pontja alapján az  elektronikus útdíj rendszer 
hírközlési hálózati elemeinek a  kormányzati célú hálózatokhoz illesztése, az  útdíjrendszer biztonságos, hosszú 
távú üzemeltethetősége feltételeinek megteremtése, valamint a  korszerű fizetési módok biztosítása érdekében 
átcsoportosított előirányzatból fel nem használt 3000,0 millió forint az  informatikai és hírközlési közszolgáltatások 
2013. évi működési finanszírozására kerüljön felhasználásra.

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
 nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1858/2013. (XI. 19.) Korm. határozata
a Magyar Nemzeti Tanács kiemelt programjainak megvalósításához a rendkívüli kormányzati intézkedésekre 
szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

A Kormány
 1. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 21. § (6) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Magyar 

Nemzeti Tanács kiemelt programjainak megvalósítása céljából 365,0 millió forint 1.  melléklet szerinti egyszeri 
átcsoportosítását rendeli el elszámolási, a  fel nem használt rész tekintetében visszatérítési kötelezettséggel 
a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet 
XI. Miniszterelnöki fejezet, 7. Rendkívüli kormányzati intézkedések cím terhére, a Kvtv. 1. melléklet X. Közigazgatási 
és Igazságügyi Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 4. Határon túli magyarok programjainak 
támogatása alcím, 3. Nemzetpolitikai tevékenység támogatása jogcímcsoport javára az 1. melléklet szerint;
Az átcsoportosítás tekintetében

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal

Az elszámolás és a visszatérítési kötelezettség tekintetében
Felelős: közigazgatási és igazságügyi miniszter
Határidő: 2014. június 30.

 2. felhívja a közigazgatási és igazságügyi minisztert, valamint a nemzetgazdasági minisztert, hogy a Magyar Nemzeti 
Tanács kiemelt programjainak megvalósításához 2014. évben szükséges további 365,0 millió forintnak a  2014. 
évi központi költségvetési törvény keretében a  Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezetben történő 
biztosításáról gondoskodjanak.

Felelős: közigazgatási és igazságügyi miniszter
 nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1858/2013. (XI. 19.) Korm. határozathoz

1. melléklet a        /2013. (       ) Korm. határozathoz

X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
XI. Miniszterelnökség

Millió forintban, egy tizedessel
ÁHT Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

egyedi szám szám szám cím cím csoport előir. név név név cím cím csop. K I A D Á S O K (+/-) következő
azonosító csop. szám száma szám csop. név név Kiemelt előirányzat évre 

szám név neve áthúzódó
hatása

X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

4 Határon túli magyarok programjainak támogatása
228895 3 Nemzetpolitikai tevékenység támogatása

1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú kiadások 365,0

XI. Miniszterelnökség
297102 7 Rendkívüli kormányzati intézkedések -365,0

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű    
Millió forintban, egy tizedessel

ÁHT. Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. B E V É T E L A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
egyedi szám szám szám cím cím csoport előir. név név név cím cím csop. (+/-) következő

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

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

Millió forintban, egy tizedessel
ÁHT. Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. T Á M O G A T Á S A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

egyedi szám szám szám cím cím csoport előir. név név név cím cím csop. (+/-) következő
azonosító csop. szám száma szám csop. név név Kiemelt előirányzat évre 

szám név neve áthúzódó
hatása

X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

4 Határon túli magyarok programjainak támogatása
228895 3 Nemzetpolitikai tevékenység támogatása 365,0

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

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I.n.év II. n.év III.n.év IV.n.év
Fejezet időarányos
Állami Számvevőszék teljesítményarányos  
Magyar Államkincstár egyéb: azonnal 365,0 365,0
Nemzetgazdasági Minisztérium
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
a Kormány hatáskörében

Költségvetési év: 2013.

A módosítást 
elrendelő 

jogszabály/ 
határozat száma

2 példány

A módosítást 
elrendelő 

jogszabály/ 
határozat száma

A módosítást 
elrendelő 

jogszabály/ 
határozat száma

Az adatlap 5 példányban töltendő ki
1 példány
1 példány
1 példány

Foglalkoztatottak létszáma:
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A Kormány 1859/2013. (XI. 19.) Korm. határozata
a MaSat-2 műhold fejlesztési fázis első ütemének támogatása érdekében a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 
és az Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

A Kormány az  államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33.  § (1)  bekezdésében biztosított jogkörében 
eljárva a  MaSat-2 műhold fejlesztési fázis első ütemének támogatása érdekében 6400 ezer forint egyszeri 
átcsoportosítását rendeli el a  Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 
(a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok 
cím, 34. Infokommunikációs ágazati programok és kormányzati informatikai rendszerek alcím, 2. Digitális megújulás 
és kapcsolódó feladatok jogcímcsoport terhére, a  Kvtv. 1.  melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 
5. Egyetemek, főiskolák cím javára az 1. melléklet szerint.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
 nemzeti fejlesztési miniszter
 emberi erőforrások minisztere
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1859/2013. (XI. 19.) Korm. határozathoz

XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

ÁHT Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
egyedi szám szám szám cím cím csoport előir. név név név cím cím csop. K I A D Á S O K (+/-) következő

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

hatása
XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
34 Infokommunikációs ágazati programok és kormányzati informatikai rendszerek

295757 2 Digitális megújulás és kapcsolódó feladatok
1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú kiadások -6 400
XX. Emberi Erőforrások Minisztéruma

227942 5 Egyetemek, főiskolák
1 Működési költségvetés

1 Személyi juttatások 4 140
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 118
3 Dologi kiadások 1 142

Ezer forintban
ÁHT. Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. B E V É T E L A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

egyedi szám szám szám cím cím csoport előir. név név név cím cím csop. (+/-) következő
azonosító csop. szám száma szám csop. név név Kiemelt előirányzat évre 

szám név neve áthúzódó
hatása

Ezer forintban
ÁHT. Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. T Á M O G A T Á S A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

egyedi szám szám szám cím cím csoport előir. név név név cím cím csop. (+/-) következő
azonosító csop. szám száma szám csop. név név Kiemelt előirányzat évre 

szám név neve áthúzódó
hatása

XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

34 Infokommunikációs ágazati programok és kormányzati informatikai rendszerek
295757 2 Digitális megújulás és kapcsolódó feladatok -6 400

XX. Emberi Erőforrások Minisztéruma 
227942 5 Egyetemek, főiskolák 6 400

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I.n.év II. n.év III.n.év IV.n.év
Fejezet időarányos
Állami Számvevőszék teljesítményarányos  
Magyar Államkincstár egyéb: azonnal 6 400 6 400
Nemzetgazdasági Minisztérium
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

2 példány

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

Az adatlap 5 példányban töltendő ki
1 példány

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

1 példány
1 példány

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

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

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
a Kormány hatáskörében

Költségvetési év: 2013.

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

Ezer forintban
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A Kormány 1860/2013. (XI. 19.) Korm. határozata
a „Katolikus Társadalmi Napok” című program támogatása érdekében a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium  
és az Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 
a „Katolikus Társadalmi Napok” című program támogatása érdekében 12 000 ezer forint egyszeri átcsoportosítását 
rendeli el a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 
1.  melléklet XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 1. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium igazgatása cím 
terhére, a  Kvtv. 1.  melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 
55. Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások alcím, 9. Egyházi közösségi célú programok és beruházások 
támogatása jogcímcsoport javára az 1. melléklet szerint.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
 nemzeti fejlesztési miniszter
 emberi erőforrások minisztere
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1860/2013. (XI. 19.) Korm. határozathoz

XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

ÁHT Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
egyedi szám szám szám cím cím csoport előir. név név név cím cím csop. K I A D Á S O K (+/-) következő

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

hatása
XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

280645 1 Nemzeti Fejlesztési Minisztérium igazgatása
1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások -12 000
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
55 Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások 

335740 9 Egyházi közösségi célú programok és beruházások támogatása 
1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú kiadások 12 000

Ezer forintban
ÁHT. Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. B E V É T E L A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

egyedi szám szám szám cím cím csoport előir. név név név cím cím csop. (+/-) következő
azonosító csop. szám száma szám csop. név név Kiemelt előirányzat évre 

szám név neve áthúzódó
hatása

Ezer forintban
ÁHT. Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. T Á M O G A T Á S A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

egyedi szám szám szám cím cím csoport előir. név név név cím cím csop. (+/-) következő
azonosító csop. szám száma szám csop. név név Kiemelt előirányzat évre 

szám név neve áthúzódó
hatása

XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
280645 1 Nemzeti Fejlesztési Minisztérium igazgatása -12 000

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

55 Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások 
335740 9 Egyházi közösségi célú programok és beruházások támogatása 12 000

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I.n.év II. n.év III.n.év IV.n.év
Fejezet időarányos
Állami Számvevőszék teljesítményarányos  
Magyar Államkincstár egyéb: azonnal 12 000 12 000
Nemzetgazdasági Minisztérium
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

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

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

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
a Kormány hatáskörében

Költségvetési év: 2013.

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

Ezer forintban

2 példány

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

Az adatlap 5 példányban töltendő ki
1 példány

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

1 példány
1 példány
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A Kormány 1861/2013. (XI. 19.) Korm. határozata
a budavári Várgarázs beruházás megvalósítása érdekében a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek 
és kiadások fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról

A Kormány a  budavári Várgarázs fejlesztésével összefüggő, a  Budai Vár egyes építményeinek állékonyságát 
helyreállító munkálatok elvégzésének és a  beruházás I. munkafázisa megvalósításának finanszírozása érdekében 
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.  törvény 33. § (1) bekezdése alapján a Magyarország 2013. évi központi 
költségvetéséről szóló 2012.  évi CCIV.  törvény (a  továbbiakban: Kvtv.) 1.  melléklet XLIII. Az  állami vagyonnal 
kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 2. Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások cím, 1. Felhalmozási jellegű 
kiadások alcím,
a) 1. Ingatlan-beruházások, ingatlanvásárlás jogcímcsoport, 2. Az  MNV Zrt. ingatlan-beruházásai, 

ingatlanvásárlásai jogcím terhére 778,3 millió forint, valamint
b) 8. Elektronikus útdíjrendszer kiépítése jogcímcsoport terhére 1000,0 millió forint,
azaz összesen 1778,3 millió forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a Kvtv. 1. melléklet XLIII. Az állami vagyonnal 
kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 2. Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások cím, 1. Felhalmozási jellegű 
kiadások alcím, 4. Állami tulajdoni részesedések növekedését eredményező kiadások jogcímcsoport, 1. Az MNV Zrt. 
tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kifizetések jogcím javára az 1. melléklet szerint.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1861/2013. (XI. 19.) Korm. határozathoz

XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások
Fejezet száma és megnevezése 

 ADATLAP  A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA  
a Kormány hatáskörében

 Költségvetési év: 2013.
Millió forintban, egy tizedessel

Állam-
háztartási Fejezet Cím Alcím Jogcím Jogcím

Előir. 
csop.

Kiemelt 
előir. Fejezet Cím Alcím Jogcím Jogcím

Előir. 
csop. Kiemelt 

K I A D Á S O K A módosítás jogcíme
Módosítás

A módosítás 
következő A módosítást elrendelő

egyedi 
azonosító

szám szám szám csoport
szám

szám szám szám név név név csoport 
név

név név előir. név

 Előirányzat neve

( + / - ) évre áthúzódó 
hatása

jogszabály/ határozat száma

XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások

2 Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások

1 Felhalmozási jellegű kiadások

1 Ingatlan-beruházások, ingatlanvásárlás

329639 2 Az MNV Zrt. ingatlan-beruházásai, ingatlanvásárlásai -778,3

4 Állami tulajdoni részesedések növekedését eredményező kiadások

296335 1 Az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kifizetések 1 778,3

338462 8 Elektronikus útdíjrendszer kiépítése -1 000,0

      Az előirányzatmódosítás érvényessége:           a) a költségvetési évben egyszeri jellegű        

Az adatlap 3 példányban töltendő ki Az előirányzatok felhasználása/zárolása (módosítás +/-)   Összesen: I. né. II. né. III. né. IV. né.
Fejezetet irányító szerv  1 példány   időarányos
   Állami Számvevőszék 1 példány   teljesítményarányos 
Magyar Államkincstár 1 példány   teljesítményarányos
Nemzetgazdasági Minisztérium 1 példány   egyéb: azonnal 1 778,3 1778,3

x/ Az összetartozó előirányzat változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.
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A Kormány 1862/2013. (XI. 19.) Korm. határozata
a 2012. évi kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradványok egy részének felhasználásáról, 
az Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezeten belüli átcsoportosításról, valamint egyes kormányhatározatok 
módosításáról

 1. A Kormány
1.1. a további intézkedésig fel nem használható, 2012. évi kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-

maradványokból a XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezetnél keletkezett 28 681 ezer forintnak és a XX. Emberi 
Erőforrások Minisztériuma fejezetnél keletkezett 677 716 ezer forintnak
a) az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 

(a  továbbiakban: Ávr.) 152.  § (5)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a  felhasználását 
engedélyezi, és

b) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban Áht.) 33.  § (1)  bekezdésében 
biztosított jogkörében eljárva az 1. melléklet szerinti átcsoportosítását rendeli el;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal

1.2. a 2012. évi kötelezettségvállalással terhelt, de június 30-ig pénzügyileg nem teljesült, továbbá 
meghiúsult kötelezettségvállalás miatt kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradványok 
felhasználásáról szóló 1765/2013. (X. 25.) Korm. határozat [a továbbiakban: 1765/2013. (X. 25.) 
Korm. határozat] 1. mellékletében meghatározott, a 2012. évi kötelezettségvállalással terhelt és meghiúsult 
maradvány további intézkedésig fel nem használható részéből a  XIV. Belügyminisztérium fejezet részére 
330  078  ezer  forintnak, a  XV. Nemzetgazdasági Minisztérium fejezet részére 119 435 ezer forintnak, 
a  XX.  Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet részére 369 182 ezer forintnak és a  XXX. Gazdasági 
Versenyhivatal fejezet részére 213 115 ezer forintnak
a) az Ávr. 153. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a felhasználását engedélyezi és
b) az Áht. 33.  § (1)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az  1.  melléklet szerinti 

átcsoportosítását rendeli el;
1.3. az Ávr. 153.  § (1)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az  1765/2013. (X. 25.) Korm. határozat 

1.  mellékletében meghatározott, a  2012. évi kötelezettségvállalással terhelt és meghiúsult maradvány 
felhasználni engedélyezett összegéből a  XII. Vidékfejlesztési Minisztérium fejezetnél időközben meghiúsult 
kötelezettségvállalás miatt kötelezettségvállalással nem terhelt 9970 ezer forintnak a további felhasználását 
engedélyezi;

1.4. a) a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: 
Kvtv.) 1.  melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet címrendjét a  29. Pannon Park 
projekt előkészítése címmel egészíti ki;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
 belügyminiszter
Határidő: azonnal
b) egyetért azzal, hogy a  belügyminiszter a  Kvtv. helyi önkormányzatok támogatásait tartalmazó 

költségvetési fejezetéből a  Pannon Park projekt előkészítése érdekében nyújtandó támogatás 
felhasználásának és elszámolásának feltételeiről 2013. november 30-ig támogatási megállapodást 
köt Budapest Főváros Önkormányzatával;

c) egyetért azzal, hogy a belügyminiszter az 1.4. b) pont szerinti megállapodás megkötését követően 
a  támogatást utólagos, legkésőbb 2014. december 31-ig történő elszámolási kötelezettséggel 
folyósítsa Budapest Főváros Önkormányzata számára;

1.5. az Áht. 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva
1.5.1. egyes egészségügyi intézmények hitelintézettel szemben fennálló lejárt tartozásai rendezése 

és egyes egészségügyi intézmények átvételével, strukturális átalakításával kapcsolatos kiadások 
fedezetére 3 185 700,0 ezer forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a Kvtv. 1. melléklet XX. Emberi 
Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 22. Egészségügyi 
ágazati előirányzatok alcím, 21. Megszűnő, egészségügyi és hozzá kapcsolódó feladatokat ellátó 
gazdasági társaságoktól átszállt adósság rendezése jogcímcsoport terhére, a  Kvtv. 1.  melléklet 
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 10. Gyógyító-megelőző ellátás szakintézetei 
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cím, 1.  Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet alcím javára 
a 2. melléklet szerint;

Felelős: emberi erőforrások minisztere,
 nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal
1.5.2. a 1765/2013. (X. 25.) Korm. határozat 1.  pontjában felhasználásra engedélyezett, meghiúsult 

kötelezettségvállalás miatt kötelezettségvállalással nem terhelt maradványokból a  3.  melléklet 
szerinti átcsoportosítást rendeli el.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal

 2. A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 
1191/2012. (VI. 12.) Korm. határozatban a „2012. december 15.” szövegrész helyébe a „2013. november 30.” szöveg 
lép.

 3. A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról, a  címrend és 
egyes kormányhatározatok módosításáról, valamint a  2011. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradványok 
felhasználásáról szóló 1223/2012. (VII. 3.) Korm. határozat 1.  pontjában az  „a X. Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium fejezet tekintetében 2013. június 30.” szövegrész helyébe „a X. Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium fejezet tekintetében 2013. december 31.” szöveg lép.

 4. A Magyarország határain kívül működő magyar cserkészet támogatása érdekében a  rendkívüli kormányzati 
intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1520/2013. (VIII. 1.) 
Korm. határozatban a „2013. december 31.” szövegrész helyébe a „2014. június 30.” szöveg lép.

 5. A határon túli regionális civil központok létrehozásának támogatásáról szóló 1538/2013. (VIII. 15.) 
Korm. határozatban a „2014. január 31.” szövegrész helyébe a „2014. május 31.” szöveg lép.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1862/2013. (XI. 19.) Korm. határozathoz

          Ezer forintban

 Fejezet-
szám 

Cím- 
szám

 Alcím- 
szám

 Jogcím-
csop.-
szám

 Jogcím-
szám

 Előir.-
csoport-

szám

 Kiemelt 
előir.-
szám

 Fejezet-
név 

Cím-név 
Alcím-

név 
Jogcím-

csop.-név
 Jogcím-

név
 Előir.-csop.-

név
   Kiemelt előirányzat neve  Átcsoportosítás (+/-)

IX.  Helyi önkormányzatok támogatásai
29 Pannon Park projekt előkészítése 200 000

XI. Miniszterelnökség
1 Miniszterelnökség

3 Működési költségvetés
3 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 275 000

XII. Vidékfejlesztési Minisztérium
1 Vidékfejlesztési Minisztérium igazgatása

3 Működési költségvetés
3 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 150 030

XIII. Honvédelmi Minisztérium
8 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Ágazati célelőirányzatok
3 Honvédelem érdekében tevékenykedő civil szervezetek támogatása

6 Honvédelem érdekében tevékenykedő civil szervezetek pályázati támogatása
1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú kiadások -3 000
3 Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék

1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú kiadások -25 681

XIV. Belügyminisztérium
7 Rendőrség

1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú kiadások -306 549

8 Alkotmányvédelmi Hivatal 
1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú kiadások -8 025
10 Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ 

1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú kiadások -571

17 Vízügyi Igazgatóságok
1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú kiadások -38
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

1 Ágazati célfeladatok
32 Építésügyi célelőirányzat

1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú kiadások -12 411

46 Építésügyi feladatok
1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú kiadások -2 484
XV. Nemzetgazdasági Minisztérium

1 Nemzetgazdasági Minisztérium igazgatása
1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú kiadások -7 883
3 Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú kiadások -81 471

9 Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal
1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú kiadások -1 180
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Ágazati célelőirányzatok
5 Kárrendezési célelőirányzat

3 Tőkésítésre kifizetés
1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú kiadások -2 601
33 ÁBPE Módszertani és Képzési Központ működtetése

1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú kiadások -1 465

51 Nemzetközi befektetéseket támogató célelőirányzat
1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú kiadások -8 249
4 Területfejlesztési és építésügyi feladatok

3 Állami Támogatású Bérlakás Program
1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú kiadások -2 776
14 Társadalmi szervezetek címzett támogatása

1 Fogyasztóvédelmi intézmények rendszeres támogatása
2 Fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek támogatása

1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú kiadások -589

30 Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Nemzetközi tagdíjak, nemzetközi kapcsolattal összefüggő feladatok

1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú kiadások -3 394

3 Katasztrófavédelmi, polgári védelmi és nukleárisbaleset-elhárítási ágazati feladatok
1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú kiadások -9 827

A 2012. évi előirányzat-maradványok átcsoportosítása
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          Ezer forintban

 Fejezet-
szám 

Cím- 
szám

 Alcím- 
szám

 Jogcím-
csop.-
szám

 Jogcím-
szám

 Előir.-
csoport-

szám

 Kiemelt 
előir.-
szám

 Fejezet-
név 

Cím-név 
Alcím-

név 
Jogcím-

csop.-név
 Jogcím-

név
 Előir.-csop.-

név
   Kiemelt előirányzat neve  Átcsoportosítás (+/-)

A 2012. évi előirányzat-maradványok átcsoportosítása

XVIII. Külügyminisztérium
5 Fejezeti kezelésű előirányzatok

9 Állami Protokoll
2 Kormányfői Protokoll

3 Működési költségvetés
3 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 80 000

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma               
2 Szociális és gyermekvédelmi intézményrendszer

1 Állami szociális intézetek  
1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú kiadások -238
3 Szociális és gyermekvédelmi, gyermekjóléti feladatellátás és irányítás intézményei

3 Felhalmozási költségvetés
6 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 66 000

5 Egyetemek, főiskolák
3 Működési költségvetés

3 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 16 852
6 Egyéb oktatási intézmények

3 Működési költségvetés
3 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 65 000

11 Közgyűjtemények
3 Működési költségvetés

3 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 124 500
13 Sportintézmények

1 Nemzeti Sport Intézet
1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú kiadások -22 616
2 Nemzeti Sportközpontok

1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú kiadások -11 106

18 Köznevelési feladatellátás és irányítás intézményei
1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú kiadások -72 419
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

1 Beruházás
4 Kulturális beruházások

2 Vári rekonstrukciók (Szent György tér, Mátyás-templom) 
1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú kiadások -23 134
3 Kulturális tevékenység beruházásai

1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú kiadások -1

5 Örökségvédelmi fejlesztések
1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú kiadások -2 395
2 Normatív finanszírozás

2 Nem állami felsőoktatási intézmények támogatása
1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú kiadások -72 286
3 Felsőoktatási feladatok támogatása

1 Felsőoktatás speciális feladtatai
1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú kiadások -34 800
26 Felsõoktatás kiegészítõ támogatása

1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú kiadások -1 422

33 Felsőoktatási információs rendszerek működtetése EISZ koordináció
1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú kiadások -16 508
4 Közoktatási feladatok támogatása

1 Országos Kisebbségi Önkormányzatok 2013. évi kompenzációja
1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú kiadások -1 139
4 Közoktatás speciális feladatainak támogatása  

1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú kiadások -14 791

5 Nemzeti Tehetség Program
1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú kiadások -24 538
5 Egyéb feladatok támogatása

15 „Útravalóˮ ösztöndíj program 
1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú kiadások -25 506
18 Határon túli oktatási és kulturális feladatok támogatása  

1 Határon túli oktatási feladatok támogatása
1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú kiadások -23 169
2 Határon túli kulturális feladatok támogatása

1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú kiadások -4 009

19 Szociális ágazati fejlesztések, szolgáltatások és programok támogatása
1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú kiadások -2 476
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20 Maradvány elszámolás
1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú kiadások -41 172
22 Magyar Ifjúsági Konferencia (MIK) és a MIKÁB működtetése, határon túli ifjúsági feladatok koordinálása

1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú kiadások -1 101

23 Határon túli ifjúsági szervezetek támogatása
1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú kiadások -1 143
8 Nemzetközi kulturális és oktatási kapcsolatok programjai

5 Kétoldalú munkatervi feladatok
2 Kétoldalú kulturális munkatervi feladatok

1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú kiadások -1 300

10 Kulturális és oktatási szakdiplomáciai feladatok
2 Kulturális szakdiplomáciai feladatok

1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú kiadások -647

9 EU tagsággal kapcsolatos feladatok
6 EU tagságból eredő együttműködések

2 EU tagságból eredő kulturális együttműködések 
1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú kiadások -1
11 Kulturális feladatok és szervezetek támogatása

1 Filmszakmai támogatások
1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú kiadások -3 018
12 Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és nemzetiségi kultúra

7 Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és nemzetiségi kultúra támogatása
1 Közgyűjteményi szakmai feladatok - közgyűjtemények nemzeti értékmentő programja

1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú kiadások -675

2  Közművelődési szakmai feladatok
1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú kiadások -6
13 Művészeti tevékenységek

4 Művészeti tevékenységek és egyéb fejezeti feladatok támogatása 
1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú kiadások -4 068
5 Előadóművészeti törvény végrehajtásából adódó feladatok (működési és művészeti pályázatok)

1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú kiadások -16 851

7 A Nemzet Színésze cím támogatása
1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú kiadások -2 210
15 Gyermek és ifjúsági szakmai feladatok

1 Ifjúsági intézmény és szolgáltatásrendszer, ifjúságszakmai feladatok
1 Gyermek és ifjúsági célú üdültetés

1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú kiadások -6 800

3 Ifjúságpolitikai feladatok támogatása
1 Gyermek és ifjúsági célú pályázatok 

1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú kiadások -4 184

2 Gyermek és ifjúsági szakmafejlesztési célok
1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú kiadások -3 128
16 Szociális szolgáltatások és egyéb szociális feladatok támogatása

6 Családpolitikai Programok
1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú kiadások -271
7 Családpolitikai célú pályázatok

1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú kiadások -1 104

17 Egyes szociális pénzbeli támogatások
1 Gyermekvédelmi Lakás Alap

1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú kiadások -2 198

3 Gyermektartásdíjak megelõlegezése 
1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú kiadások -5 117
5 Súlyos fogyatékkal élők kiegészítő támogatása

1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú kiadások -34 559

6 Mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása
1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú kiadások -3 884
7 GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása

1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú kiadások -3 817
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19 Szociális célú humánszolgáltatások
1 Szociális célú nem állami humánszolgáltatások támogatása

1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú kiadások -8 721

4

1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú kiadások -1

5 Szociális szolgáltatások kiegészítő támogatása
1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú kiadások -1 322
20 Társadalmi kohéziót erősítő tárcaközi integrációs szociális programok

3 Család, esélyteremtési és önkéntes házak támogatása
1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú kiadások -10 891
8 Jelnyelvi tolmácsszolgáltatás és elemi látásrehabilitáció támogatása

1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú kiadások -26 911

12 Hajléktalanokhoz kapcsolódó közfeladatok ellátása
1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú kiadások -3 822
22 Egészségügyi ágazati előirányzatok

2 Egészségügyi ellátási és fejlesztési feladatok
1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú kiadások -12 810
13 Kisforgalmú gyógyszertárak működtetési támogatása

1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú kiadások -1

23 Sporttevékenység támogatása
4 Versenysport támogatása

1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú kiadások -4 892

6 Az olimpiai mozgalommal összefüggő, valamint egyéb, a sport stratégiai fejlesztését szolgáló feladatok támogatására
1 Versenysport és olimpiai felkészülés szakmai támogatása

1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú kiadások -2 786

2 Sporteredmények, sportszakmai tevékenység anyagi elismerése
1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú kiadások -1
4 Doppingellenes tevékenység sportszakmai feladatai

1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú kiadások -47

7 Utánpótlás-nevelési feladatok
1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú kiadások -1 094
8 Fogyatékosok sportjának támogatása

1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú kiadások -92

9 Válogatott kerettagok emelt szintű sportegészségügyi vizsgálatainak támogatása
1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú kiadások -38
23 Szabadidősport támogatása

1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú kiadások -310

25 Sport népszerűsítésével összefüggő kiadások
1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú kiadások -801
24 Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése

11 Sportlétesítmények fejlesztése és fenntartása
2 Állami, önkormányzati és egyéb sportlétesítmények fejlesztése, fenntartása

1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú kiadások -6 822

25 Felújítások központi támogatása, egyéb fejlesztési támogatások
1 Nem állami intézmények felújítása, beruházása

1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú kiadások -1 663

30 Társadalmi, civil és non-profit szervezetek működési támogatása
22 Oktatási társadalmi, civil és non-profit szervezetek

2 Oktatási társadalmi, civil és non-profit  szervezetek, testületek, egyesületek, bizottságok támogatása
1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú kiadások -8 832
23 Kulturális társadalmi, civil és non-profit szervezetek

2 Kulturális társadalmi, civil szervezetek, szövetségek, egyesületek támogatása
1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú kiadások -218
25 Szociális társadalmi, civil és non-profit szervezetek

21 Karitatív tevékenységet végző szervezetek támogatása
1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú kiadások -478

Támogató szolgáltatások, közösségi ellátások, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, utcai szociális munka és krízisközpont 
finanszírozása
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47 Megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásának támogatása
1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú kiadások -239 130
51 Miniszteri tartalék és egyéb felügyeleti feladatok támogatása

1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú kiadások -313

55 Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások
2 Egyházi hit- és egyéb oktatási tevékenységek támogatása

1 Hittanoktatás támogatása
1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú kiadások -132
3 Egyházi alapintézmény-működés, SZJA rendelkezés és kiegészítése

1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú kiadások -7 328

7 Egyházi épített örökség védelme és egyéb beruházások
1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú kiadások -1 031
9 Egyházi közösségi célú programok és beruházások támogatása

1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú kiadások -5 661

56 Nemzetiségi támogatások
1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú kiadások -8 583
59 Társadalmi felzárkózást segítő programok

4 Roma kultúra támogatása
1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú kiadások -35
5 Társadalmi, gazdasági, területi hátránykiegyenlítést elősegítő programok, szakkollégiumok

1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú kiadások -25 180

6 Felzárkózás-politika koordinációja
1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú kiadások -2 885
7 Roma ösztöndíj programok

1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú kiadások -23 377

8 Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések finanszírozása
1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú kiadások -9 770
60 Nemzetiségi, civil és társadalmi felzárkóztatással kapcsolatos egyéb feladatok

1  Az önkéntesség európai évéhez és a civil szervezetkhez kapcsolódó programok támogatása
1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú kiadások -1
4 Civil és non-profit szervezetek támogatása

1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú kiadások -287

XXX. Gazdasági Versenyhivatal
1 Gazdasági Versenyhivatal igazgatása

1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú kiadások -213 115

XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások
2 Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások

1 Felhalmozási jellegű kiadások
1 Ingatlan-beruházások, ingatlanvásárlás

2 Az MNV Zrt. ingatlan-beruházásai, ingatlanvásárlásai 620 000
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2. melléklet az 1862/2013. (XI. 19.) Korm. határozathoz

ezer forintban
Állam-

háztartási Fejezet Cím
Al-
cím

Jog-
cím

Jog-
cím

Előir. 
csop.

Kie-
melt 

Feje-
zet Cím

Al-
cím

Jog-
cím

Jog-
cím

Előir. 
csop.

K I A D Á S O K A módosítás jogcíme
Módosítás A módosítás következő A módosítást elrendelő

egyedi azonosító
szám szám szám csop. 

szám
szám szám előir.

szám
név név név csop. 

név
név név

 Kiemelt előirányzat neve 
( + / - ) évre áthúzódó hatása jogszabály/határozat száma

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

10 Gyógyító-megelőző ellátás szakintézetei

331651 1

1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú kiadások 3 185 700
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

22 Egészségügyi ágazati előirányzatok

340584 21

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások -14 900
5 Egyéb működési célú kiadások -3 170 800

      Az előirányzatmódosítás érvényessége:        a) a költségvetési évben egyszeri jellegű  

Állam-
háztartási Fejezet Cím

Al-
cím

Jog-
cím

Jog-
cím

Előir. 
csop.

Kie-
melt 

Feje-
zet Cím

Al-
cím

Jog-
cím

Jog-
cím

Előir. 
csop. BEVÉTELEK A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás következő A módosítást elrendelő

egyedi azonosító
szám szám szám csop. 

szám
szám szám előir.

szám
név név név csop. 

név
név név

 Kiemelt előirányzat neve 
( + / - ) évre áthúzódó hatása jogszabály/határozat száma

      Az előirányzatmódosítás érvényessége:        a) a költségvetési évben egyszeri jellegű      

Állam-
háztartási Fejezet Cím

Al-
cím

Jog-
cím

Jog-
cím

Előir. 
csop.

Kie-
melt 

Feje-
zet Cím

Al-
cím

Jog-
cím

Jog-
cím

Előir. 
csop.

TÁMOGATÁS A módosítás jogcíme
Módosítás A módosítás következő A módosítást elrendelő

egyedi azonosító
szám szám szám csop. 

szám
szám szám előir.

szám
név név név csop. 

név
név név

 Kiemelt előirányzat neve 
( + / - ) évre áthúzódó hatása jogszabály/határozat száma

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

10 Gyógyító-megelőző ellátás szakintézetei

331651 1
3 185 700

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

22 Egészségügyi ágazati előirányzatok

340584 21
-3 185 700

      Az előirányzatmódosítás érvényessége:        a) a költségvetési évben egyszeri jellegű        

    Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

    Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

      Az előirányzatmódosítás érvényessége:        a) a költségvetési évben egyszeri jellegű        

 Az adatlap 5 példányban töltendő ki Az előirányzatok felhasználása/zárolása (módosítás +/-)           Összesen: I. negyedév II. negyedév III. negyedév IV. negyedév
   Fejezet    1 példány   időarányos
   Állami Számvevőszék 1 példány   teljesítményarányos 
   Magyar Államkincstár 1 példány   egyéb: azonnal 3 185 700 3 185 700
   Nemzetgazdasági Minisztérium 2 példány

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

Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési 
Intézet

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma  ADATLAP  A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA

Költségvetési év: 2013.

Megszűnő, egészségügyi és hozzá kapcsolódó feladatokat ellátó 
gazdasági társaságoktól átszállt adósság rendezése

Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési 
Intézet

Megszűnő, egészségügyi és hozzá kapcsolódó feladatokat ellátó 
gazdasági társaságoktól átszállt adósság rendezése
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3. melléklet az 1862/2013. (XI. 19.) Korm. határozathoz

          Ezer forintban

 Fejezet-
szám 

Cím- 
szám

 Alcím- 
szám

 Jogcím-
csop.-
szám

 Jogcím-
szám

 Előir.-
csoport-

szám

 Kiemelt 
előir.-
szám

 Fejezet-
név 

Cím-név 
Alcím-

név 
Jogcím-

csop.-név
 Jogcím-

név
 Előir.-

csop.-név
   Kiemelt előirányzat neve  Átcsoportosítás (+/-)

XXXI. Központi Statisztikai Hivatal
1 Központi Statisztikai Hivatal

3 Felhalmozási költségvetés
6 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 35

5 KSH Népességtudományi Kutató Intézet
1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú kiadások -35
XXXIV. Magyar Művészeti Akadémia

1 MMA Titkársága
1 MMA Titkárság Igazgatása

3 Felhalmozási költségvetés
6 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 980

4 Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Magyar Művészetek Háza Programok

1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú kiadások -980

A 2012. évi előirányzat-maradványok átcsoportosítása
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A Kormány 1863/2013. (XI. 19.) Korm. határozata
a MOB által kiemelt sportágak 2013. évi sportfejlesztési elképzeléseinek támogatásáról,  
továbbá a 2014–1020. évre vonatkozó sportágfejlesztési igények bemutatásáról szóló  
1526/2013. (VIII. 12.) Korm. határozat végrehajtása során alkalmazandó eltérő rendelkezésekről

A Kormány
 1. egyetért azzal, hogy a  MOB által kiemelt sportágak 2013. évi sportfejlesztési elképzeléseinek támogatásáról, 

továbbá a  2014–2020. évre vonatkozó sportágfejlesztési igények bemutatásáról szóló 1526/2013. (VIII. 12.) 
Korm. határozat (a továbbiakban: H.) végrehajtása során a  H. 1.  melléklete szerint – az  egyszeri előirányzat-
átcsoportosítás összesen összegének változatlanul hagyása mellett – a  XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma 
fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 23. Sporttevékenység támogatása alcím, 29. Sportági fejlesztési 
koncepciók megvalósításával összefüggő feladatok támogatása, valamint sportszövetségek adósságrendezése 
jogcímcsoport, 1. Működési költségvetés előirányzat-csoport, 5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt előirányzat 
javára átcsoportosított 4417,5 millió forintból 509,9 millió forint a 2. Felhalmozási költségvetés előirányzat-csoport, 
3. Egyéb felhalmozási kiadások kiemelt előirányzat terhére kerüljön felhasználásra és elszámolásra;

 2. a H. 2. pontjában az elszámolásra és a visszatérítési kötelezettség teljesítésére meghatározott határidőtől eltérően 
–  a  H. 2.  pontja alapján átcsoportosított előirányzattal kapcsolatos elszámolásra és a  fel nem használt részre 
vonatkozó visszatérítési kötelezettség tekintetében – a  határidőt az  a)  pont tekintetében 2014. november  30., 
a  b)  pont tekintetében 2014. június 30., a  c)  pont tekintetében 2014. november 30., a  d)  pont tekintetében 
2013. december 31. napjában állapítja meg.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1864/2013. (XI. 19.) Korm. határozata
a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

A Kormány az  államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 21.  § (6)  bekezdésében biztosított jogkörében 
300,0 millió forint 1.  melléklet szerinti egyszeri átcsoportosítását rendeli el elszámolási, a  fel nem használt rész 
tekintetében visszatérítési kötelezettséggel a  Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi 
CCIV.  törvény (a  továbbiakban: Kvtv.) 1.  melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 1. Miniszterelnökség cím javára, 
a Kvtv. 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 7. Rendkívüli kormányzati intézkedések cím terhére.
Az átcsoportosítás tekintetében

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal

Az elszámolás és visszatérítési kötelezettség tekintetében
Felelős: Miniszterelnökséget vezető államtitkár
Határidő: 2013. december 31.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1864/2013. (XI. 19.) Korm. határozathoz

XI. Miniszterelnökség

Millió forintban, egy tizedessel
ÁHT Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

egyedi szám szám szám cím cím csoport előir. név név név cím cím csop. K I A D Á S O K (+/-) következő
azonosító csop. szám száma szám csop. név név Kiemelt előirányzat évre 

szám név neve áthúzódó
hatása

XI.
294502 1

1               Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 300,0

297102 7 -300,0

Millió forintban, egy tizedessel
ÁHT. Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. B E V É T E L A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

egyedi szám szám szám cím cím csoport előir. név név név cím cím csop. (+/-) következő
azonosító csop. szám száma szám csop. név név Kiemelt előirányzat évre 

szám név neve áthúzódó
hatása

Millió forintban, egy tizedessel
ÁHT. Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. T Á M O G A T Á S A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

egyedi szám szám szám cím cím csoport előir. név név név cím cím csop. (+/-) következő
azonosító csop. szám száma szám csop. név név Kiemelt előirányzat évre 

szám név neve áthúzódó
hatása

XI.
294502 1 300,0

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I.n.év II. n.év III.n.év IV.n.év
Fejezet időarányos
Állami Számvevőszék teljesítményarányos
Magyar Államkincstár egyéb: azonnal 300,0 300,0
Nemzetgazdasági Minisztérium
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

Miniszterelnökség

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
a Kormány hatáskörében

Költségvetési év: 2013.

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

Miniszterelnökség

Rendkívüli kormányzati intézkedések

Az előirányzatmódosítás érvényessége:    a.) költségvetési évben egyszeri jellegű  

2 példány

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

Az adatlap 5 példányban töltendő ki
1 példány
1 példány
1 példány

Miniszterelnökség
Miniszterelnökség

Az előirányzatmódosítás érvényessége:    a.) költségvetési évben egyszeri jellegű  
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A Kormány 1865/2013. (XI. 19.) Korm. határozata
a 2014–2020 közötti programozási időszakban a határon átnyúló nemzetközi, valamint a transznacionális 
együttműködési programok forrásallokációjáról

A Kormány
 1. elfogadja a  határon átnyúló és a  transznacionális együttműködési programok forrásallokációját az  1.  melléklet 

szerint,
 2. felhívja a közigazgatási és igazságügyi minisztert, hogy az Európai Bizottságot az 1. pont szerinti forrásfelosztásról 

tájékoztassa.
Felelős: közigazgatási és igazságügyi miniszter
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet az 1865/2013. (XI. 19.) Korm. határozathoz

 1. Magyarország forrásallokációja a  2014–2020 közötti időszakban a  magyar részvételű határon átnyúló nemzetközi 
együttműködési programok esetében:

A B C

1.
Határon átnyúló 

program neve

Magyar oldali allokáció 

(2011. évi áron) 

(millió euró) (%)

Magyar oldali allokáció 

(folyó áron) 

(millió euró) (%)

2. HU SK 83,529 (29,8%) 95,732 (29,8%)

3. HU RO 81,287 (29,0%) 93,058 (29,0%)

4. AT HU 27,750 (9,9%) 31,635 (9,9%)

5. SI HU 8,409 (3,0%) 9,594 (3,0%)

6. HU HR 30,553 (10,9%) 34,843 (10,9%)

7. HU SRB (IPA) 28,590 (10,2%) 32,562 (10,2%)

8. HU SK RO UA (ENI) 20,182 (7,2%) 22,976 (7,2%)

9.
Határon átnyúló 
programok összesen

280,3 (100%) 320,4 (100%)

 2. Magyarország forrásallokációja a  2014–2020 közötti időszakban a  magyar részvételű transznacionális 
együttműködési programok esetében:

A B C

1.
Transznacionális program 

elnevezése

2014–2020 

(2011-es árfolyamon) 

(millió euró) (%)

2014–2020 

(folyó áron) 

(millió euró) (%)

2.
Közép-Európai 
Program

14,48 (40%) 16,56 (40%)

3.
Duna Program 
(2007–2013  
között SEE)

21,72 (60%) 24,84 (60%)

4.
Transznacionális 
programok összesen

36,2 (100%) 41,4 (100%)
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A Kormány 1866/2013. (XI. 19.) Korm. határozata
a KEOP-4.4.0/A/09-2010-0031 azonosító számú („Miskolci biogáz üzem létesítése” című) projekttel 
összefüggésben a biztosítéknyújtási kötelezettség alóli egyedi mentesítésről

A Kormány
 1. megállapítja, hogy

a) a Biogas-Miskolc Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság önkormányzati többségi befolyás alatt álló 
gazdasági társaság,

b) az a)  alpontban meghatározott kedvezményezett a  KEOP-4.4.0/A/09-2010-0031 azonosító számú, „Miskolci 
biogáz üzem létesítése” című projektre megítélt támogatást a nemzeti vagyon fejlesztésére fordítja,

 2. mentesíti az  1.  pont a)  alpontjában meghatározott kedvezményezettet az  1.  pont b)  alpontjában meghatározott 
projektje tekintetében a 2007–2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai 
Szociális Alapból és a  Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) 
Korm. rendelet 33. § (1) bekezdése szerinti biztosítéknyújtási kötelezettség alól,

 3. felhívja a  Miniszterelnökséget vezető államtitkárt, hogy az  1.  pont b)  alpontjában meghatározott projekt 
tekintetében a 2. pont szerinti mentesítés érvényesítéséhez szükséges intézkedéseket tegye meg.

Felelős: Miniszterelnökséget vezető államtitkár
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1867/2013. (XI. 19.) Korm. határozata
a KÖZOP-3.5.0-09-11-2013-0036 azonosító számú („Nyomvályúk és felületi egyenetlenségek megszüntetését 
célzó, közlekedésbiztonságot, fenntarthatóságot és térségi elérhetőséget javító program  
az országos közúthálózaton” című) kiemelt projekt támogatása növeléséről

A Kormány
 1. jóváhagyja az 1. melléklet szerint a KÖZOP-3.5.0-09-11-2013-0036 azonosító számú, „Nyomvályúk és felületi 

egyenetlenségek megszüntetését célzó, közlekedésbiztonságot, fenntarthatóságot és térségi elérhetőséget javító 
program az országos közúthálózaton” című projekt támogatásának legfeljebb bruttó egymilliárd forinttal történő 
növelését,

 2. hozzájárul az 1. pont szerinti projekt támogatási szerződésének módosításához.
Felelős: Miniszterelnökséget vezető államtitkár
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1867/2013. (XI. 19.) Korm. határozathoz

A B C D E F G

1.
Projekt azonosító 

száma Projekt megnevezése
Támogatást igénylő neve

Támogatás eredeti 

összege

(bruttó Ft)

Költség-

növekmény 

összege

(bruttó Ft)

Támogatás 

megnövelt összege

(bruttó Ft)

Projekt rövid bemutatása

2.
KÖZOP-3.5.0-09-
11-2013-0036

Nyomvályúk és felületi 
egyenetlenségek 
megszüntetését célzó, 
közlekedésbiztonságot, 
fenntarthatóságot és 
térségi elérhetőséget 
javító program 
az országos 
közúthálózaton

Magyar Közút 
Nonprofit 
Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság

33 921 000 000 1 000 000 000 34 921 000 000

A tervezett program szerint 
országos közúthálózati (főúti, 
mellékúti) szakaszokon válnak 
lehetővé közlekedésbiztonságot és 
fenntarthatóságot javító beavatkozások.



82576	 M A G YA R 	 K Ö Z L Ö N Y 	 • 	 2013.	évi	191.	szám	

A Kormány 1868/2013. (XI. 19.) Korm. határozata
a túlzott hiány eljárás megszüntetése érdekében szükséges intézkedésekről szóló  
1259/2013. (V. 13.) Korm. határozat végrehajtása során alkalmazandó eltérő rendelkezésekről

A Kormány
 1. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.  törvény 40. §-ában biztosított jogkörében eljárva a  túlzott hiány eljárás 

megszüntetése érdekében szükséges intézkedésekről szóló 1259/2013. (V. 13.) Korm. határozat (a továbbiakban: H.) 
1. mellékletében meghatározottaktól eltérően – figyelemmel a folyó évi hiány alakulására – az irányítása alá tartozó 
fejezetek előirányzatainak az  1.  melléklet szerinti összeggel történő zárolását, jogszabály alapján nem zárolható 
előirányzat esetében csökkentését rendeli el.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter 
fejezetet irányító szervek vezetői

Határidő: azonnal
 2. visszavonja a H. 9. és 10. pontját.

  Orbán Viktor s.k.,
  miniszterelnök

1. melléklet az 1868/2013. (XI. 19.) Korm. határozathoz

1.  melléklet a …/2013. (XI. …) Korm. határozathoz

millió forintban

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium 2 290,0
Kormányzati Ellenőrzési Hivatal 20,0
Miniszterelnökség 880,0
Vidékfejlesztési Minisztérium 10 880,0
Honvédelmi Minisztérium 4 640,0
Belügyminisztérium 2 600,9
Nemzetgazdasági Minisztérium 2 740,0
Nemzeti Adó- és Vámhivatal 2 790,0
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 8 290,0
Külügyminisztérium 1 770,0
Uniós fejlesztések 1 500,0
Emberi Erőforrások Minisztériuma 10 929,4
Központi Statisztikai Hivatal 180,0
Összesen 49 510,3
Nyugdíjbiztosítási költségvetési szervek 180,0
Egészségbiztosítási költségvetési szervek 170,0
Mindösszesen 49 860,3

Egészégbiztosítási Alap gyógyító-megelőző ellátás 3 900,0

Együtt 53 760,3

Megnevezés Zárolási kötelezettség
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A Kormány 1869/2013. (XI. 19.) Korm. határozata
a Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoport egyes jogcímei előirányzatainak megemeléséről

A Kormány a  folyamatos és biztonságos egészségügyi ellátás biztosítása érdekében a  Magyarország 2013.  évi 
központi költségvetéséről szóló 2012.  évi CCIV.  törvény (a  továbbiakban: Kvtv.) 18.  § (2)  bekezdésében biztosított 
jogkörében elrendeli a  Kvtv. 1.  melléklet LXXII.  Egészségbiztosítási Alap fejezet 2.  Egészségbiztosítási ellátások 
kiadásai cím 3. Természetbeni ellátások alcím 1. Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoport
a) 5. Betegszállítás és orvosi rendelvényű halottszállítás jogcím előirányzatának 250,0 millió forinttal,
b) 13. Célelőirányzatok jogcím előirányzatának 26 725,2 millió forinttal
történő megemelését az 1. melléklet szerint.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1869/2013. (XI. 19.) Korm. határozathoz

1. melléklet a .../2013. (... . ... .) Korm. határozathoz 
 
 
                          
LXXII. Egészségbiztosítási Alap  
 

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA x/ 
a Kormány hatáskörében 
Költségvetési év: 2013. 

                       Millió forintban, egy tizedessel 

Állam-
háztartási 

egyedi 
azonosító 

Fejezet 
szám 

Cím 
szám 

Alcím 
szám 

Jogcímcsoport 
szám 

Jogcím 
szám 

Előir. 
csoport 
szám 

Kiemelt 
előir. 
szám 

Fejezet 
név 

Cím 
név 

Alcím 
név 

Jogcím 
csoport 

név 

Jogcím 
név 

Előir. 
csop. 
név 

Kiadások A módosítás 
jogcíme Módosítás 

(+/-) 

A 
módosítás 
következő 

évre 
áthúzódó 

hatása 

A 
módosítást 
elrendelő 

jogszabály/ 
határozat 

száma 
Kiemelt  

előirányzat  
neve                 

 LXXII.             Egészségbiztosítási Alap                       
  2       Egészségbiztosítási ellátások kiadásai            
   3       Természetbeni ellátások            
    1       Gyógyító-megelőző ellátás             

222189  
   5    

   Betegszállítás és orvosi 
rendelvényű halottszállítás         

250,0 
  

201032     13       Célelőirányzatok         26 725,2   
                          
Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű                                   

 

Az adatlap 5 példányban töltendő ki Az előirányzatok felhasználása/zárolása 
(módosítás +/-) Összesen:  I. 

negyedév 
II. 

negyedév III. negyedév IV. 
negyedév 

Fejezetet irányító szerv 1 példány                 
Állami Számvevőszék  1 példány  időarányos               
Magyar Államkincstár 1 példány  teljesítményarányos               
Nemzetgazdasági Minisztérium  2 példány   egyéb: azonnal   26 975,2         26 975,2 

       
x/ Az összetartozó előirányzat változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni. 
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A miniszterelnök 139/2013. (XI. 19.) ME határozata
a Magyarország Kormánya és a Bosznia-Hercegovinai Szövetségi Köztársaság Kormánya közötti turisztikai 
együttműködési megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

A nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. § (1) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva, 
a nemzetgazdasági miniszter és a külügyminiszter előterjesztése alapján
 1. egyetértek a  Magyarország Kormánya és a  Bosznia-Hercegovinai Szövetségi Köztársaság Kormánya közötti 

turisztikai együttműködési megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) létrehozásával;
 2. felhatalmazom a  nemzetgazdasági minisztert, hogy – az  érintett miniszterekkel egyetértésben – a  tárgyalásokon 

részt vevő személyeket kijelölje;
 3. felhatalmazom a  nemzetgazdasági minisztert vagy az  általa kijelölt személyt, hogy a  tárgyalások eredményeként 

előálló szövegtervezetet kézjegyével lássa el;
 4. felhívom a külügyminisztert, hogy a Megállapodás létrehozásához szükséges meghatalmazási okiratot adja ki;
 5. felhívom a  nemzetgazdasági minisztert, a  közigazgatási és igazságügyi minisztert és a  külügyminisztert, hogy 

a Megállapodás létrehozását követően a Megállapodás szövegének végleges megállapítására való felhatalmazásról 
szóló határozat tervezetét haladéktalanul terjesszék a Kormány elé.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Magyar Közlönyt a Szerkesztőbizottság közreműködésével a Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium szerkeszti.
A Szerkesztőbizottság elnöke: dr. Biró Marcell,
a szerkesztésért felelős: dr. Borókainé dr. Vajdovits Éva.
A szerkesztőség címe: Budapest V., Kossuth tér 2–4.
A Határozatok Tára hivatalos lap tartalma a Magyar Közlöny IX. részében jelenik meg.
A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://www.magyarkozlony.hu 
honlapon érhető el.
A Magyar Közlöny oldalhű másolatát papíron kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó.
Felelős kiadó: Majláth Zsolt László ügyvezető.
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	a Tokiói Kulturális és Turisztikai Információs Központ kialakításához és működéséhez szükséges források biztosításáról

	A Kormány 1851/2013. (XI. 19.) Korm. határozata
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	A Kormány 1853/2013. (XI. 19.) Korm. határozata
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	az agrárkár-megállapítással összefüggő feladatok fedezetének biztosításához kapcsolódóan a Vidékfejlesztési Minisztérium és a Belügyminisztérium, valamint a Vidékfejlesztési Minisztérium 
és a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezetek közötti el

	A Kormány 1857/2013. (XI. 19.) Korm. határozata
	az informatikai és hírközlési közszolgáltatások működőképességének biztosításához szükséges forrásfelhasználás jóváhagyásáról
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	a Magyar Nemzeti Tanács kiemelt programjainak megvalósításához a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról
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	a MaSat-2 műhold fejlesztési fázis első ütemének támogatása érdekében a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és az Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

	A Kormány 1860/2013. (XI. 19.) Korm. határozata
	a „Katolikus Társadalmi Napok” című program támogatása érdekében a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 
és az Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

	A Kormány 1861/2013. (XI. 19.) Korm. határozata
	a budavári Várgarázs beruházás megvalósítása érdekében a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról

	A Kormány 1862/2013. (XI. 19.) Korm. határozata
	a 2012. évi kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradványok egy részének felhasználásáról, az Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezeten belüli átcsoportosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról

	A Kormány 1863/2013. (XI. 19.) Korm. határozata
	a MOB által kiemelt sportágak 2013. évi sportfejlesztési elképzeléseinek támogatásáról, 
továbbá a 2014–1020. évre vonatkozó sportágfejlesztési igények bemutatásáról szóló 
1526/2013. (VIII. 12.) Korm. határozat végrehajtása során alkalmazandó eltérő rend

	A Kormány 1864/2013. (XI. 19.) Korm. határozata
	a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

	A Kormány 1865/2013. (XI. 19.) Korm. határozata
	a 2014–2020 közötti programozási időszakban a határon átnyúló nemzetközi, valamint a transznacionális együttműködési programok forrásallokációjáról

	A Kormány 1866/2013. (XI. 19.) Korm. határozata
	a KEOP-4.4.0/A/09-2010-0031 azonosító számú („Miskolci biogáz üzem létesítése” című) projekttel összefüggésben a biztosítéknyújtási kötelezettség alóli egyedi mentesítésről

	A Kormány 1867/2013. (XI. 19.) Korm. határozata
	a KÖZOP-3.5.0-09-11-2013-0036 azonosító számú („Nyomvályúk és felületi egyenetlenségek megszüntetését célzó, közlekedésbiztonságot, fenntarthatóságot és térségi elérhetőséget javító program 
az országos közúthálózaton” című) kiemelt projekt támogatása növ

	A Kormány 1368/2013. (XI. 19.) Korm. határozata
	a túlzott hiány eljárás megszüntetése érdekében szükséges intézkedésekről szóló 
1259/2013. (V. 13.) Korm. határozat végrehajtása során alkalmazandó eltérő rendelkezésekről

	A Kormány 1869/2013. (XI. 19.) Korm. határozata
	a Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoport egyes jogcímei előirányzatainak megemeléséről

	A miniszterelnök 139/2013. (XI. 19.) ME határozata
	a Magyarország Kormánya és a Bosznia-Hercegovinai Szövetségi Köztársaság Kormánya közötti turisztikai együttműködési megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról
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