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III.

Kormányrendeletek

A Kormány 304/2015. (X. 19.) Korm. rendelete
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 módosításáról
A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 15. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
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
a)
2. § (1) bekezdés 6. pontjában a „Gazdaságfejlesztési” szövegrész helyébe a „Társadalmi Megújulás Operatív
Program 1., 2., 4. és 5. prioritás egyes intézkedéseire, a Gazdaságfejlesztési” szöveg,
b)
114/G. §-ában a „173.1173.4.” szövegrész helyébe a „173.1–173.4.” szöveg,
c)
a 115. § (1) bekezdésében
ca)
a „Gazdaságfejlesztési” szövegrész helyébe a „Társadalmi Megújulás Operatív Program,
a Gazdaságfejlesztési” szöveg,
cb)
az „a Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zártkörűen Működő Részvénytársaságot” szövegrész
helyébe az „az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaságot és a Magyar
Államkincstárt” szöveg
lép.
2. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány tagjainak rendeletei

Az emberi erőforrások minisztere 47/2015. (X. 19.) EMMI rendelete
egyes gyógyszerészeti és orvostechnikai tárgyú, valamint gyógyászati segédeszközökkel és gyógyászati
ellátásokkal kapcsolatos miniszteri rendeletek módosításáról
Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés o) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben
eljárva,
a 2. alcím tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (3) bekezdés a) pontjában
és (4) bekezdés n) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014.
(VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről
szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel
egyetértésben –,
a 3. alcím tekintetében az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények
módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény 32. § (5) bekezdés i) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak
feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 4. alcím tekintetében az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények
módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény 32. § (5) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak
feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
az 5. alcím tekintetében az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények
módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény 32. § (5) bekezdés f ) és v) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben
eljárva,
a 6. alcím tekintetében a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (3) bekezdés a) pont aa) alpontjában kapott
felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva − a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet
65. § 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró földművelésügyi miniszterrel egyetértésben −,
a 7. alcím tekintetében az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények
módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény 32. § (5) bekezdés j) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak
feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 8. alcím tekintetében az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények
módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény 32. § (5) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak
feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 9. alcím, valamint az 1–3. melléklet tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. §
(3) bekezdés a) és b) pontjában, valamint (4) bekezdés n) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladatés hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró
nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben –,
a 10. alcím tekintetében a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint
a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény 77. § (2) bekezdés a) és d) pontjában, valamint
az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi
XCV. törvény 32. § (5) bekezdés o) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló
152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 11. alcím és a 4. melléklet tekintetében a megfelelőségértékelő szervezetek tevékenységéről szóló 2009. évi CXXXIII. törvény
13. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.)
Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
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a 12. alcím tekintetében a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint
a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény 77. § (2) bekezdés k) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 13. alcím tekintetében az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények
módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény 32. § (5) bekezdés t) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak
feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva
a következőket rendelem el:

1. Az emberen végzett orvostudományi kutatásokról szóló 23/2002. (V. 9.) EüM rendelet módosítása
1. §		
Az emberen végzett orvostudományi kutatásokról szóló 23/2002. (V. 9.) EüM rendelet (a továbbiakban: 23/2002.
EüM rendelet) 20/T. §-a a következő (4)–(6) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A vizsgálat befejezését követő harminc napon belül a megbízó értesíti az engedélyezőt a vizsgálat befejezéséről,
és ezzel egyidejűleg az engedélyező részére megküldi a vizsgálati dokumentáció másolatát. Az engedélyező
a nyilvántartásában rögzíti a vizsgálat befejezését.
(5) A vizsgálati dokumentáció a következőket tartalmazza:
a) a vizsgálatok összefoglalóját: a kutatás címét, a felhasznált orvostechnikai eszköz adatait, a megbízó adatait,
a kiinduló állítást, melynek bizonyítására a vizsgálat irányult, a kiindulás, az eljárás leírását, a vizsgálat kezdő és
befejező időpontját, az eredményeket, a következtetéseket, a készítő aláírását, dátumot,
b) a vizsgált orvostechnikai eszköz bemutatását, a felhasznált anyagokat, eljárásokat, a vizsgálat alatti esetleges
módosításokat és azok okát,
c) a klinikai vizsgálati terv összefoglalóját a vizsgálat során bekövetkező esetleges módosítások indokolásával,
d) a vizsgálat eredményét, a vizsgálati tervben megadott végpontok teljesülésének értékelését,
e) a nemkívánatos események nyilvántartását,
f ) a vizsgálat során figyelembe vett szabványok felsorolását,
azzal, hogy a vizsgálati dokumentáció alapul szolgál a hatósági ellenőrzéshez.
(6) A vizsgálati dokumentáció másolatát az engedélyező átadja az ETT TUKEB részére tudományos, orvos-szakmai,
etikai értékelésre. Az ETT TUKEB az értékelés eredményéről az engedélyezőt értesíti. Az értékelés eredményét
az engedélyező a nyilvántartásában rögzíti.”
2. §		
A 23/2002. EüM rendelet
a)
20/T. § (1) bekezdésében a „(2) és (3)” szövegrész helyébe a „(2)–(6)” szöveg,
b)
20/T. § (3) bekezdésében az „a 20/G. §” szövegrész helyébe az „a 20/G. § és a 20/O. §” szöveg lép.

2. Az orvosi rehabilitáció céljából társadalombiztosítási támogatással igénybe vehető gyógyászati
ellátásokról szóló 5/2004. (XI. 19.) EüM rendelet módosítása
3. §		
Az orvosi rehabilitáció céljából társadalombiztosítási támogatással igénybe vehető gyógyászati ellátásokról szóló
5/2004. (XI. 19.) EüM rendelet (a továbbiakban: 5/2004. EüM rendelet) 3. § (2) bekezdése a következő f ) ponttal
egészül ki:
(A vényen fel kell tüntetni:)
„f ) az 1. § (2) bekezdés b) pontja szerinti ellátás esetén a szakorvosi javaslatot adó orvos azonosítóját, a szakorvosi
javaslat kiállításának dátumát, továbbá a szakorvosi javaslatot adó orvos által végzett ellátást azonosító
naplósorszámot.”
4. §

(1) Az 5/2004. EüM rendelet 5. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az (1) bekezdés szerinti igénybevétel kezdő dátuma az első kezelés időpontja.”
(2) Az 5/2004. EüM rendelet 5. §-a a következő (3b) bekezdéssel egészül ki:
„(3b) A (3) bekezdés szerinti, a beteg egészségi állapotában bekövetkezett változást a háziorvos, illetve a szakmailag
illetékes szakorvos igazolja. Az igazolást a beteg a lezárt kezelőlappal egyidejűleg átadja az igénybe nem vett
kezeléseket ismételten elrendelő orvosnak.”
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5. §		
Az 5/2004. EüM rendelet 9. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az 1. § (2) bekezdés a) pont ai) alpontja szerinti gyógyászati ellátás keretében igénybe vehető ellátásfajtákat
a gyógyfürdő szakorvosa határozza meg. Az 1. § (2) bekezdés a) pont ai) alpontja szerinti gyógyászati ellátás az 1. §
(2) bekezdés a) pont aa)–ah) alpontja szerinti gyógyászati ellátások és a 4. számú mellékletben meghatározott
fizikoterápiás kezelések közül kiválasztott, összesen négy kezeléstípusból állhat.”
6. §		
Az 5/2004. EüM rendelet 12. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az OEP a honlapján a társadalombiztosítási támogatás elszámolására érvényes szerződéssel rendelkező
gyógyászati ellátást nyújtó szolgáltatók köréről szóló tájékoztatót az aktuális állapot szerint közzéteszi azzal, hogy
a tájékoztató tartalmát érintő változást az annak bekövetkezésétől számított nyolc napon belül át kell vezetni.”
7. §

(1) Az 5/2004. EüM rendelet 16. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A kezelőlapnak tartalmaznia kell:
a) a beteg nevét,
b) a beteg TAJ számát,
c) a rendelt kezelések kódszámát, megnevezését és az adott kezeléshez szükséges pontos orvosi utasítást,
d) a rendelt kezelések darabszámát,
e) a rendelő orvos aláírását és bélyegzőlenyomatát,
f ) a kezelések igénybevételi dátumait,
g) a beteg, valamint a szolgáltató aláírását,
h) a kezelendő testfelület megnevezését vagy testrajzon való megjelölését.”
(2) Az 5/2004. EüM rendelet 16. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Társadalombiztosítási támogatás csak olyan kezelőlap alapján számolható el, amely megfelel a (3) bekezdés
szerinti tartalmi követelményeknek, és a beteg (cselekvőképtelen beteg esetén a törvényes képviselője vagy
kísérője) az 1. § (2) bekezdés a) és c) pontja szerinti ellátások esetében az igénybevételt alkalmanként aláírásával
igazolta.”

8. §		
Hatályát veszti az 5/2004. EüM rendelet 5. § (1) bekezdésében az „A gyógyászati ellátás igénybevétele a vénynek
a szolgáltató részére történő átadásával kezdődik.” szövegrész.

3. A gyógyszerek minőségbiztosítása érdekében meghatalmazott személy képesítési feltételeiről szóló
39/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet módosítása
9. §		
A gyógyszerek minőségbiztosítása érdekében meghatalmazott személy képesítési feltételeiről szóló 39/2004.
(IV. 26.) ESZCSM rendelet 1. § c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában)
„c) felelős személy (Responsible Person): a gyógyszer-nagykereskedelmi engedély jogosultja által foglalkoztatott
olyan személy, aki a gyógyszerek nagykereskedelmi felszabadításáért, eladható készletbe helyezésért, valamint
– működési területén – a gyógyszerészi minőségbiztosításért felelős.”

4. Az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról szóló 44/2004. (IV. 28.)
ESZCSM rendelet módosítása
10. §		
Az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról szóló 44/2004. (IV. 28.) ESZCSM rendelet
6. számú mellékletében a „kezelőorvos neve” szövegrész helyébe a „kezelőorvos neve, elérhetősége” szöveg lép.
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5. A gyógyszerekkel folytatott nagykereskedelmi és párhuzamos import tevékenységről szóló
53/2004. (VI. 2.) ESZCSM rendelet módosítása
11. §

(1) A gyógyszerekkel folytatott nagykereskedelmi és párhuzamos import tevékenységről szóló 53/2004. (VI. 2.)
ESZCSM rendelet (a továbbiakban: 53/2004. ESZCSM rendelet) 2. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő
rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában)
„a) eladható készletbe helyezés: a beérkezett gyógyszer nagykereskedelmi eladható készletbe helyezése, azaz
az a tevékenység, amely során a raktárba beérkezett gyógyszer minőségét gyógyszer gyártási engedéllyel
rendelkező szervezet minőségbiztosítás érdekében meghatalmazott személye által kibocsátott eladható készletbe
helyezési – gyógyszeranyag esetén minőségi – bizonylat és a szállítási lánc megfelelőségét igazoló dokumentumok
alapján az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (a továbbiakban: OGYÉI) által kiadott
gyógyszer-nagykereskedelmi tevékenység folytatására jogosító engedély jogosultjának (a továbbiakban:
nagykereskedő) minőségbiztosításért felelős személye (a továbbiakban: felelős személy) értékelte és megállapította,
hogy a termék
aa) az előírt minőségnek és az emberi, illetve állatgyógyászati felhasználásra szánt gyógyszerek engedélyezésére és
felügyeletére vonatkozó közösségi eljárások meghatározásáról és az Európai Gyógyszerügynökség létrehozásáról
szóló, 2004. március 31-i 726/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében vagy
ab) valamely tagállam hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatósága által kiadott forgalomba hozatali
engedélynek, a nem EGT tagállamból történő behozatal esetén a származási ország jogszabályainak
megfelel;”
(2) Az 53/2004. ESZCSM rendelet 2. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában)
„b) karantén: a beérkezett, eladható készletbe helyezésre még nem került gyógyszernek a többitől elkülönített
tárolása, amely fizikai elválasztást, megkülönböztető jelzéssel, dokumentációval vagy más – megkülönböztetésre
alkalmas – módon elkülönítetten végzett tárolást jelent;”
(3) Az 53/2004. ESZCSM rendelet 2. § (2) bekezdés l) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában)
„l) eladható készletbe helyezési bizonylat: a felelős személy aláírásával, bélyegzőjének lenyomatával és keltezéssel
ellátott igazolása arról, hogy a gyógyszer a forgalomba hozatali engedélyben előírt gyógyszerminőségnek megfelel;”

12. §		
Az 53/2004. ESZCSM rendelet 9. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A nagykereskedő a raktárból kiszállított gyógyszeranyagról minőségi bizonylatot köteles biztosítani
a megrendelő részére. Szállításkor mellékelni kell egy olyan dokumentumot, amely tartalmazza a kiszállítás
időpontját, a gyógyszer nevét és gyógyszerformáját, gyártási számát, lejárati idejét, a kiszállított mennyiséget,
továbbá a nagykereskedő nevét és címét. A kiszállított gyógyszer gyűjtőcsomagolását oly módon kell ellátni
a nagykereskedő cégjelzésével, hogy a gyógyszer származási helye azonosítható maradjon.”
13. §		
Az 53/2004. ESZCSM rendelet 20/B. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A gyógyszerközvetítő tevékenysége során köteles figyelembe venni az Európai Bizottság helyes forgalmazási
gyakorlatról szóló iránymutatásában foglaltakat, valamint a felelősségi köröket, a folyamatokat és a kockázatkezelési
intézkedéseket meghatározó minőségbiztosítási rendszerrel kell rendelkeznie.”
14. §		
Az 53/2004. ESZCSM rendelet 21. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Ez a rendelet az emberi, illetve állatgyógyászati felhasználásra szánt gyógyszerek engedélyezésére és
felügyeletére vonatkozó közösségi eljárások meghatározásáról és az Európai Gyógyszerügynökség létrehozásáról
szóló 2004. március 31-i 726/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges
rendelkezéseket állapít meg.”
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15. §		
Az 53/2004. ESZCSM rendelet
a)
3. § (4) bekezdésében a „felszabadításon” szövegrész helyébe az „eladható készletbe helyezésen” szöveg,
b)
5. § (1) bekezdés c) és d) pontjában, 6. § (3) bekezdés d) pontjában, 8. § (1) bekezdésében, 8. § (2) bekezdés
b) pont bb) alpontjában és 12. §-ában a „felszabadítását” szövegrész helyébe az „eladható készletbe
helyezését” szöveg,
c)
9. § (1) bekezdés d) pontjában a „felszabadítási” szövegrész helyébe az „eladható készletbe helyezési” szöveg,
d)
2. számú melléklet 9. pontjában az „A felszabadítást” szövegrész helyébe az „Az eladható készletbe helyezést”
szöveg,
e)
2. számú melléklet 10.1. pont m) alpontjában a „felszabadított” szövegrész helyébe az „eladható készletbe
helyezett” szöveg
lép.

6. A humán gyógyszerek és csomagolásuk hulladékainak kezeléséről szóló 20/2005. (VI. 10.)
EüM rendelet módosítása
16. §		
A humán gyógyszerek és csomagolásuk hulladékainak kezeléséről szóló 20/2005. (VI. 10.) EüM rendelet 5. §
(3) bekezdésében az „a fővárosi, megyei tisztifőgyógyszerész” szövegrész helyébe az „az Országos Gyógyszerészeti és
Élelmezés-egészségügyi Intézet” szöveg lép.

7. A fokozottan ellenőrzött szernek minősülő gyógyszerek orvosi rendelésének, gyógyszertári
forgalmazásának, egészségügyi szolgáltatóknál történő felhasználásának, nyilvántartásának és
tárolásának rendjéről szóló 43/2005. (X. 15.) EüM rendelet módosítása
17. §		
A fokozottan ellenőrzött szernek minősülő gyógyszerek orvosi rendelésének, gyógyszertári forgalmazásának,
egészségügyi szolgáltatóknál történő felhasználásának, nyilvántartásának és tárolásának rendjéről szóló 43/2005.
(X. 15.) EüM rendelet (a továbbiakban: 43/2005. EüM rendelet) 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés
lép:
„(2) Az egészségügyi szolgáltatók számára az Országos Tisztifőorvosi Hivatal, az egészségügyi szolgáltató működési
körzete szerint területileg illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi feladatkörében eljáró
járási (fővárosi kerületi) hivatala (a továbbiakban együtt: egészségügyi államigazgatási szerv), vagy az Országos
Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (a továbbiakban: OGYÉI) által kiadott működési engedély
kiterjed az e rendeletben meghatározott, fokozottan ellenőrzött szerekkel történő gyógyászati célú tevékenység
végzésére is.”
18. §		
A 43/2005. EüM rendelet 25. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„25. § A gyógyszertár, illetve az egészségügyi intézmény vezetője fokozottan ellenőrzött szerrel történő visszaélés
gyanúja esetén az illetékes kábítószer rendészetnél bejelentést tesz, egyidejűleg értesíti az OGYÉI-t is. Az OGYÉI
a bejelentést haladéktalanul kivizsgálja, és megteszi a szükséges intézkedéseket.”
19. §		
A 43/2005. EüM rendelet
a)
3. § (8) bekezdésében az „az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (a továbbiakban:
OGYÉI)” szövegrész helyébe az „az OGYÉI” szöveg,
b)
8. § (2) bekezdés c) pontjában az „a fővárosi, megyei tisztifőgyógyszerészt (a továbbiakban: megyei
tisztifőgyógyszerész)” szövegrész helyébe az „az OGYÉI-t” szöveg,
c)
15. § (5) bekezdésében az „a megyei tisztifőgyógyszerészt” szövegrész helyébe az „az OGYÉI-t” szöveg
lép.
20. §		
Hatályát veszti a 43/2005. EüM rendelet 1. számú melléklet 6. pontjában a „(gyógyszerazonosító betűjel A–Z-ig)”
szövegrész.
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8. Az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerek forgalomba hozataláról szóló 52/2005. (XI. 18.)
EüM rendelet módosítása
21. §		
Az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerek forgalomba hozataláról szóló 52/2005. (XI. 18.) EüM rendelet
(a továbbiakban: 52/2005. EüM rendelet) 17. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A 726/2004/EK rendelet 23. cikkében említett jegyzékben szereplő gyógyszerek esetében az alkalmazási
előírásnak tartalmaznia kell a következő figyelmeztető szöveget: „
Ez a gyógyszer fokozott felügyelet alatt áll,
mely lehetővé teszi az új gyógyszerbiztonsági információk gyors azonosítását. Az egészségügyi szakembereket
arra kérjük, hogy jelentsenek bármilyen feltételezett mellékhatást. A mellékhatások jelentésének módjairól a 4.8
pontban kaphatnak további tájékoztatást.””
22. §		
Az 52/2005. EüM rendelet 18. §-a a következő (10) bekezdéssel egészül ki:
„(10) A sürgősségi betegellátásban az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai
minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendelet 2. melléklete által a sürgősségi táska tartalmaként
meghatározott gyógyszerek a 18. § (2) bekezdése szerinti alcsoportba sorolástól függetlenül alkalmazhatók.”

9. A gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásáról,
támogatással történő rendeléséről, forgalmazásáról, javításáról és kölcsönzéséről szóló
14/2007. (III. 14.) EüM rendelet módosítása
23. §		
A gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásáról, támogatással történő
rendeléséről, forgalmazásáról, javításáról és kölcsönzéséről szóló 14/2007. (III. 14.) EüM rendelet (a továbbiakban:
14/2007. EüM rendelet) 2. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) Az (1) bekezdés e) pontja szerinti kérelemhez – a (4) bekezdésben foglaltakon túl – csatolni kell:
a) a képviselt gyártók gyógyászati segédeszköz gyártására való alkalmasságát igazoló, az ENKK által kiállított
– a 10/D. § (2) bekezdése szerinti – határozatot, vagy
b) a képviselt gyártók tekintetében a gyártói minőségirányítási rendszer tanúsítását igazoló – a 10/D. §
(3) bekezdése szerinti – dokumentumot.”
24. §		
A 14/2007. EüM rendelet 5. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A (2) bekezdés szerinti költséghatékonysági, egészség-gazdaságtani szempontú kritikai értékelést a Gtv. 34. §
(2) bekezdése szerinti esetben ki kell terjeszteni a kérelemmel érintett megnyitandó új funkcionális csoportra is.”
25. §		
A 14/2007. EüM rendelet 6. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A Gtv. 34. § (4) bekezdése szerinti kezdeményezés tartalmazza
a) a megnyitandó csoport tervezett ISO besorolását és pontos megnevezését,
b) a javasolt támogatás mértékét, az indikációt és az ahhoz tartózó esetleges további feltételeket,
c) a szakképesítési követelményeket,
d) a kihordási időt, a kihordási időre felírható mennyiséget, továbbá
e) a termékszintű részletes kimutatást a kérelmezett gyógyászati segédeszközök megnevezéséről és típusáról,
a beteget kezelő szakorvos javaslatáról és az eszköz szükségességének indokoltságáról, az árajánlatot tevő
forgalmazó megnevezéséről, a forgalmazó által adott fogyasztói árajánlatról, a forgalomba hozó nyilatkozatáról
az eszköz hasznos technológiai élettartamáról, a támogatás időtartamáról, mértékéről és összegéről.”
26. §		
A 14/2007. EüM rendelet 10/D. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„10/D. § (1) Az egyedi méretvétel alapján készült gyógyászati segédeszközök gyártására és kiszolgálására vonatkozó
követelményeket a 16. számú melléklet tartalmazza.
(2) Az (1) bekezdés szerinti követelmények teljesítését az ENKK ellenőrzi. Az ENKK a megfelelőségről határozott időre
− legfeljebb 5 évre − szóló határozatban dönt. Ez a rendelkezés vonatkozik azon egyedi méretvétel alapján készült
eszközök gyártóira is, akik nem maguk végzik az általuk készített eszköz kiszolgáltatását.
(3) A (2) bekezdésben foglaltakat nem kell alkalmazni azon egyedi méretvétel alapján készült gyógyászati
segédeszközök vonatkozásában, melyek esetében a forgalmazó (gyártó) a gyártás megfelelőségét az orvostechnikai
eszközt gyártók minőségirányítási rendszerét tanúsító szervezet eljárásának lefolytatását, érvényben tartását igazoló
minőségirányítási rendszer tanúsítvánnyal igazolja.”
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27. §		
A 14/2007. EüM rendelet 12. §-a a következő (11) bekezdéssel egészül ki:
„(11) A 25. számú melléklet határozza meg azoknak a gyógyászati segédeszközöknek a körét, amelyek kölcsönzési
díjához az egészségbiztosító méltányosságból támogatást nyújthat.”
28. §		
A 14/2007. EüM rendelet 13. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Egy vényen csak egyféle – az adott funkcionális csoportba tartozó – gyógyászati segédeszköz és annak
tartozékai rendelhetők, ide nem értve azon gyógyászati segédeszközök egy vényen történő rendelését, amelyekre
vonatkozóan a 10. számú melléklet e tekintetben eltérő rendelést tesz lehetővé. Ha az eszköz és annak tartozékai
eltérő jogcíműek, csak külön vényen rendelhetőek.”
29. §		
A 14/2007. EüM rendelet a következő 18/C. §-sal egészül ki:
„18/C. § Az egyes gyógyszerészeti és orvostechnikai tárgyú, valamint gyógyászati segédeszközökkel és
gyógyászati ellátásokkal kapcsolatos miniszteri rendeletek módosításáról szóló 47/2015. (X. 19.) EMMI rendelettel
(a továbbiakban: Módr6.) megállapított 10. számú mellékletben foglaltakat a 2015. október 31-ét követően kiállított
vényekkel rendelt eszközökre kell alkalmazni. A Módr6. hatálybalépését megelőző napon hatályos 10. számú
mellékletben foglaltakat 2015. október 31-éig kell alkalmazni.”
30. §

(1) A 14/2007. EüM rendelet 10. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
(2) A 14/2007. EüM rendelet 21. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
(3) A 14/2007. EüM rendelet a 3. melléklet szerinti 25. számú melléklettel egészül ki.

31. §		
A 14/2007. EüM rendelet 5. számú melléklet címében az „az ENKK erre vonatkozó hatósági bizonyítványával
rendelkező gyártó által készített eszközök (rendelésre készült orvostechnikai eszköz) státusú gyógyászati
segédeszközök” szövegrész helyébe az „egyedi méretvétel alapján készített gyógyászati segédeszközök (rendelésre
készült orvostechnikai eszköz)” szöveg lép.
32. §		
Hatályát veszti a 14/2007. EüM rendelet
a)
7. § (4) bekezdésében az „e § szerinti” szövegrész,
b)
10/G. §-a,
c)
12. § (8) bekezdése,
d)
18/A. § (3) bekezdése, és
e)
5. számú melléklet 3.4. és 3.5. pontja.

10. A közforgalmú, fiók- és kézigyógyszertárak, továbbá intézeti gyógyszertárak működési, szolgálati
és nyilvántartási rendjéről szóló 41/2007. (IX. 19.) EüM rendelet módosítása
33. §

(1) A közforgalmú, fiók- és kézigyógyszertárak, továbbá intézeti gyógyszertárak működési, szolgálati és nyilvántartási
rendjéről szóló 41/2007. (IX. 19.) EüM rendelet (a továbbiakban: 41/2007. EüM rendelet) 19. § (5) bekezdés b) pontja
helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az internetes gyógyszerkereskedelmet végző gyógyszertárak honlapjukon feltüntetik az alábbi adatokat:)
„b) a gyógyszereket lakossági távértékesítésre kínáló személyek azonosítására szolgáló közös logó mintájáról,
valamint a közös logó hitelességének értékelését lehetővé tevő műszaki, elektronikai és kriptográfiai
követelményekről szóló, 2014. június 24-i 699/2014/EU bizottsági végrehajtási rendeletben (a továbbiakban:
699/2014/EU végrehajtási rendelet) foglaltaknak megfelelő logó, ami hiperhivatkozást tartalmaz a 17. § (6) bekezdés
b) pontja szerinti jegyzékre.”
(2) A 41/2007. EüM rendelet 19. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Az internetes gyógyszerkereskedelmet is végző gyógyszertár ezirányú tevékenységét abban az esetben
kezdheti meg, ha a 699/2014/EU végrehajtási rendelet szerinti logó használatára jogosító, az OGYÉI honlapjáról
letölthető szerződést az OGYÉI-vel megkötötte.”
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34. §		
A 41/2007. EüM rendelet 37. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) Ez a rendelet a gyógyszereket lakossági távértékesítésre kínáló személyek azonosítására szolgáló közös logó
mintájáról, valamint a közös logó hitelességének értékelését lehetővé tevő műszaki, elektronikai és kriptográfiai
követelményekről szóló, 2014. június 24-i 699/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet végrehajtásához szükséges
rendelkezéseket állapít meg.”
35. §		
A 41/2007. EüM rendelet
a)
14. § (2) bekezdésében az „ÁNTSZ” szövegrészek helyébe az „OGYÉI” szöveg,
b)
36/A. § (4) bekezdésében az „a területileg illetékes megyei tisztifőgyógyszerészhez” szövegrész helyébe
az „az OGYÉI-hez” szöveg,
c)
36/A. § (6) bekezdésében az „illetékes megyei tisztifőgyógyszerésznek” szövegrész helyébe az „OGYÉI-nek”
szöveg
lép.

11. Az egészségügyért felelős miniszter szabályozási feladatkörébe tartozó forgalmazási
követelmények tekintetében eljáró megfelelőségértékelő szervezetek kijelölésének, valamint a kijelölt
szervezetek tevékenységének különös szabályairól szóló 18/2010. (IV. 20.) EüM rendelet módosítása
36. §		
Az egészségügyért felelős miniszter szabályozási feladatkörébe tartozó forgalmazási követelmények tekintetében
eljáró megfelelőségértékelő szervezetek kijelölésének, valamint a kijelölt szervezetek tevékenységének
különös szabályairól szóló 18/2010. (IV. 20.) EüM rendelet (a továbbiakban: 18/2010. EüM rendelet) 3. melléklete
a 4. melléklet szerint módosul.

12. A háziorvosok indikátor alapú teljesítményértékeléséről és az orvosok gyógyszerrendelése
értékelésének egyes szabályairól szóló 11/2011. (III. 30.) NEFMI rendelet módosítása
37. §		
A háziorvosok indikátor alapú teljesítményértékeléséről és az orvosok gyógyszerrendelése értékelésének egyes
szabályairól szóló 11/2011. (III. 30.) NEFMI rendelet 2. melléklet II. rész
a)
1. pont 1.2. alpontjában a „17,23” szövegrész helyébe a „15,68” szöveg,
b)
2. pont 2.2. alpontjában a „14,25” szövegrész helyébe a „13,78” szöveg,
c)
3. pont 3.2. alpontjában a „11,62” szövegrész helyébe a „11,35” szöveg,
d)
4. pont 4.2. alpontjában a „26,97” szövegrész helyébe a „25,13” szöveg
lép.

13. Az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerek farmakovigilanciájáról szóló 15/2012. (VIII. 22.)
EMMI rendelet módosítása
38. §		
Az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerek farmakovigilanciájáról szóló 15/2012. (VIII. 22.) EMMI rendelet 3. §
(3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A farmakovigilancia-rendszer részeként a forgalomba hozatali engedély jogosultja)
„a) az Európai Gazdasági Térségben (a továbbiakban: EGT) székhellyel, lakóhellyel rendelkező és tevékenységet
folytató farmakovigilanciáért felelős személyt alkalmaz, valamint gondoskodik e személy folyamatos rendelkezésre
állásáról,”

14. Záró rendelkezések
39. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
40. §

(1) A 13. § az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek közösségi kódexéről szóló, 2001. november 6-i 2001/83/EK
európai parlamenti és tanácsi irányelv 85b. cikk (1) bekezdésének, illetve 80. cikk g) és h) pontjának való megfelelést
szolgálja.
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(2) A 14. § az emberi, illetve állatgyógyászati felhasználásra szánt gyógyszerek engedélyezésére és felügyeletére
vonatkozó közösségi eljárások meghatározásáról és az Európai Gyógyszerügynökség létrehozásáról szóló,
2004. március 31-i 726/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket
állapít meg.
(3) A 33. és 34. § a gyógyszereket lakossági távértékesítésre kínáló személyek azonosítására szolgáló közös logó
mintájáról, valamint a közös logó hitelességének értékelését lehetővé tevő műszaki, elektronikai és kriptográfiai
követelményekről szóló, 2014. június 24-i 699/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet végrehajtásához szükséges
rendelkezéseket állapít meg.
		

Balog Zoltán s. k.,

		

emberi erőforrások minisztere

1. A 14/2007. EüM rendelet 10. számú mellékletében foglalt táblázat 108. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

[1

„
108

ISO-kód

02 24

Megnevezés

MULLLAPOK

Rendelés
jogcíme

Indikáció

1. Tracheostoma vagy
gastrostoma esetén,
időbeli korlátozás
nélkül.
2. A 02 Kötszerek
indikációjában
foglaltak szerinti
sebkezelés esetén az
első ellenjegyzésig
nem rendelhető, ezt
követően az
ellenjegyzésben
foglaltak szerinti
mennyiségben és
időtartamban
rendelhető.

Munkahelyre
vonatkozó
követelmény
(amennyiben
Kiegészítő feltételek,
munkahelyi
megjegyzések az
követelmény nem
indikációhoz
kerül
meghatározásra, a
szakképesítési
követelményeknek
megfelelő orvos
rendelheti az adott
eszközt)

Szakképesítési
követelmény

Kihordási
Támo- Kihor- időre Menygatás dási
maxi- nyiségmáli- egység]
idő
mérsan
(hótéke
nap) rendelhető
menynyiség
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1. melléklet a 47/2015. (X. 19.) EMMI rendelethez

1. Fül-orrgégegyógyászat,
gyermek fül-orrgégegyógyászat,
gasztroenterológia,
fizikális medicina és
rehabilitációs
orvoslás, sebészet,
gyermeksebészet,
ismételt rendelés
esetén a beteg
háziorvosa is.
2. A 02 Kötszerek
indikációjában
foglaltak szerinti
sebkezelés esetén az
ott meghatározott
szakképesítések.
20649

”

20650

2. A 14/2007. EüM rendelet 10. számú mellékletében foglalt táblázat 206. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

[1

„
206

ISO-kód

04 03 18 06
03

Megnevezés

Oxigénkoncentrátorok

Rendelés
jogcíme

kölcsönzés

Indikáció

Munkahelyre
vonatkozó
követelmény
(amennyiben
Kiegészítő feltételek,
munkahelyi
megjegyzések az
követelmény nem
indikációhoz
kerül
meghatározásra, a
szakképesítési
követelmények-nek
megfelelő orvos
rendelheti az adott
eszközt)

Krónikus obstruktív Kizárólag kölcsönzés
légúti betegség
keretében
szolgáltatható ki. A
támogatási
paraméterek egyhavi
kölcsönzési időszakra
vonatkoznak

Szakképesítési
követelmény

tüdőgyógyászat,
gyermek-tüdőgyógyászat

Támogatás
mértéke

98%

Kihordási
Kihor- időre
dási
maxiidő
máli(hósan
nap)
rendelhető
menynyiség

12

1

Menynyiségegység]

db

”
3. A 14/2007. EüM rendelet 10. számú mellékletében foglalt táblázat 379. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

ISO-kód

Megnevezés

Rendelés
jogcíme

Indikáció

Szakképesítési
követelmény

Támogatás
mértéke

Kihordási
Kihor- időre
dási
maxiidő
máli(hósan
nap)
rendel-

Menynyiségegység]
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[1

Munkahelyre
vonatkozó
követelmény
(amennyiben
Kiegészítő feltételek,
munkahelyi
megjegyzések az
követelmény nem
indikációhoz
kerül
meghatározásra, a
szakképesítési

„
379

04 45 03 03
06

Nyújtókészülékek
fekvő
helyzetben
történő
húzásra,
támlás

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2015. évi 156. szám

követelmények-nek
megfelelő orvos
rendelheti az adott
eszközt)

hető
menynyiség

normatív

80%

36

1

db

”
4. A 14/2007. EüM rendelet 10. számú mellékletében foglalt táblázat 416/a. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

[1

„
416/a

ISO-kód

06 03 09 06

Megnevezés

Adaptív
mellkaságyékkeresztcsont
ortézisek

Rendelés
jogcíme

Indikáció

Munkahelyre
vonatkozó
követelmény
(amennyiben
Kiegészítő feltételek,
munkahelyi
megjegyzések az
követelmény nem
indikációhoz
kerül
meghatározásra, a
szakképesítési
követelmények-nek
megfelelő orvos
rendelheti az adott
eszközt)

Szakképesítési
követelmény

Támogatás
mértéke

Kihordási
Kihor- időre
dási
maxiidő
máli(hósan
nap)
rendelhető
menynyiség

Menynyiségegység]

az adaptációt ortopéd
műszerész,
vagy
ortopéd
kötszerész
szakképesítéssel
rendelkező
személy
végezheti
20651

”

20652

5. A 14/2007. EüM rendelet 10. számú mellékletében foglalt táblázat 417. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

[1

„
417

ISO-kód

06 03 09 06
03

Megnevezés

Mobilis
korrigáló
fűzők

Rendelés
jogcíme

normatív

Indikáció

Munkahelyre
vonatkozó
követelmény
(amennyiben
Kiegészítő feltételek,
munkahelyi
megjegyzések az
követelmény nem
indikációhoz
kerül
meghatározásra, a
szakképesítési
követelmények-nek
megfelelő orvos
rendelheti az adott
eszközt)

Szakképesítési
követelmény

Scoliosis

Támogatás
mértéke

80%

Kihordási
Kihor- időre
dási
maxiidő
máli(hósan
nap)
rendelhető
menynyiség

12

1

Menynyiségegység]

db

”
6. A 14/2007. EüM rendelet 10. számú mellékletében foglalt táblázat a következő 417/a sorral egészül ki:

ISO-kód

Megnevezés

Rendelés
jogcíme

Indikáció

Szakképesítési
követelmény

Támogatás
mértéke

Kihordási
Kihor- időre
dási
maxiidő
máli(hósan
nap)
rendelhető
menynyiség

Menynyiségegység]
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[1

Munkahelyre
vonatkozó
követelmény
(amennyiben
Kiegészítő feltételek,
munkahelyi
megjegyzések az
követelmény nem
indikációhoz
kerül
meghatározásra, a
szakképesítési
követelmények-nek
megfelelő orvos
rendelheti az adott
eszközt)

06 03 09 06
06

Dinamikus
gerincortézisek

normatív

Osteoporosis eredetű
csigolyatörést követő
rehabilitációban

80%

12

1

db

”

7. A 14/2007. EüM rendelet 10. számú mellékletében foglalt táblázat 595. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

[1

„
595

ISO-kód

06 24 03

Megnevezés

Részleges
lábproté-zisek

Rendelés
jogcíme

Indikáció

Láb veleszületett
vagy szerzett,
részleges vagy teljes
hiánya

Munkahelyre
vonatkozó
követelmény
(amennyiben
Kiegészítő feltételek,
munkahelyi
megjegyzések az
követelmény nem
indikációhoz
kerül
meghatározásra, a
szakképesítési
követelmények-nek
megfelelő orvos
rendelheti az adott
eszközt)

Szakképesítési
követelmény

Menynyiségegység]

20653

fizikális medicina
és rehabilitációs
orvoslás, orvosi
rehabilitáció
(csecsemő- és
gyermekgyógyászat),
ortopédiatraumatológia,
ortopédia,
traumatológia
szakképesítéssel
rendelkező
szakorvos,

Támogatás
mértéke

Kihordási
Kihor- időre
dási
maxiidő
máli(hósan
nap)
rendelhető
menynyiség
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„
417/a

20654

rehabilitációra
alkalmas rendelési
helyen, ahol az
eszközök
kipróbálása és
betanítása
biztosított (ahol az
ortopédiai
műszerész és a
gyógytornász
jelenléte
biztosított)
”

8. A 14/2007. EüM rendelet 10. számú mellékletében foglalt táblázat 610. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

[1

06 24 09 03

Megnevezés

Műanyag
protézisek
lábszárcsonkra

Rendelés
jogcíme

Indikáció

Láb és lábszár
veleszületett vagy
szerzett hiánya

Szakképesítési
követelmény

fizikális medicina
és rehabilitációs
orvoslás, orvosi
rehabilitáció
(csecsemő- és
gyermekgyó-

Támogatás
mértéke

Kihordási
Kihor- időre
dási
maxiidő
máli(hósan
nap)
rendelhető
menynyiség

Menynyiségegység]
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„
610

ISO-kód

Munkahelyre
vonatkozó
követelmény
(amennyiben
Kiegészítő feltételek,
munkahelyi
megjegyzések az
követelmény nem
indikációhoz
kerül
meghatározásra, a
szakképesítési
követelmények-nek
megfelelő orvos
rendelheti az adott
eszközt)
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gyászat), ortopédiatraumatológia,
ortopédia,
traumatológia
szakképesítéssel
rendelkező
szakorvos,
rehabilitációra
alkalmas rendelési
helyen, ahol az
eszközök
kipróbálása és
betanítása
biztosított (ahol az
ortopédiai
műszerész és a
gyógytornász
jelenléte
biztosított)
”

9. A 14/2007. EüM rendelet 10. számú mellékletében foglalt táblázat 615. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

[1

ISO-kód

Megnevezés

Rendelés
jogcíme

Indikáció

Munkahelyre
vonatkozó
követelmény
(amennyiben
Kiegészítő feltételek,
munkahelyi
megjegyzések az
követelmény nem
indikációhoz
kerül
meghatározásra, a
szakképesítési
követelmények-nek
megfelelő orvos
rendelheti az adott
eszközt)

Szakképesítési
követelmény

Támogatás
mértéke

Kihordási
Kihor- időre
dási
maxiidő
máli(hósan
nap)
rendelhető
menynyiség

Menynyiségegység]

20655

06 24 09 06

Fatokos
protézisek
lábszárcsonkra

Láb és lábszár
veleszületett vagy
szerzett hiánya

20656

„
615

fizikális medicina
és rehabilitációs
orvoslás, orvosi
rehabilitáció
(csecsemő- és
gyermekgyógyászat), ortopédiatraumatológia,
ortopédia,
traumatológia
szakképesítéssel
rendelkező
szakorvos,
rehabilitációra
alkalmas rendelési
helyen, ahol az
eszközök
kipróbálása és
betanítása
biztosított (ahol az
ortopédiai
műszerész és a
gyógytornász
jelenléte
biztosított)
”

[1

ISO-kód

Megnevezés

Rendelés
jogcíme

Indikáció

Munkahelyre
vonatkozó
követelmény
(amennyiben
Kiegészítő feltételek,
munkahelyi
megjegyzések az
követelmény nem
indikációhoz
kerül
meghatározásra, a

Szakképesítési
követelmény

Támogatás
mértéke

Kihordási
Kihor- időre
dási
maxiidő
máli(hósan
nap)
ren-

Menynyiségegység]
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10. A 14/2007. EüM rendelet 10. számú mellékletében foglalt táblázat 622. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„
622

06 24 09 09

Bőrtokos
protézisek
lábszárcsonkra

Láb és lábszár
veleszületett vagy
szerzett hiánya
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szakképesítési
követelmények-nek
megfelelő orvos
rendelheti az adott
eszközt)

delhető
menynyiség

fizikális medicina
és rehabilitációs
orvoslás, orvosi
rehabilitáció
(csecsemő- és
gyermekgyógyászat), ortopédiatraumatológia,
ortopédia,
traumatológia
szakképesítéssel
rendelkező
szakorvos,
rehabilitációra
alkalmas rendelési
helyen, ahol az
eszközök
kipróbálása és
betanítása
biztosított (ahol az
ortopédiai
műszerész és a
gyógytornász
jelenléte
biztosított)
”

20657

20658

11. A 14/2007. EüM rendelet 10. számú mellékletében foglalt táblázat 632. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

[1

„
632

ISO-kód

06 24 09 12

Megnevezés

Csővázas
protézisek
lábszárcsonkra 1.
aktivitási
szintű
amputáltak
részére

Rendelés
jogcíme

Indikáció

Munkahelyre
vonatkozó
követelmény
(amennyiben
Kiegészítő feltételek,
munkahelyi
megjegyzések az
követelmény nem
indikációhoz
kerül
meghatározásra, a
szakképesítési
követelmények-nek
megfelelő orvos
rendelheti az adott
eszközt)

Láb és lábszár és
1. aktivitási szint: a
comb veleszületett beteg
beltéri
vagy szerzett hiánya protézishasználatra
képes

Szakképesítési
követelmény

Menynyiségegység]
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fizikális medicina
és rehabilitációs
orvoslás, orvosi
rehabilitáció
(csecsemő- és
gyermekgyógyászat), ortopédiatraumatológia,
ortopédia,
traumatológia
szakképesítéssel
rendelkező
szakorvos,
rehabilitációra
alkalmas rendelési
helyen, ahol az
eszközök
kipróbálása és
betanítása
biztosított (ahol az
ortopédiai
műszerész és a

Támogatás
mértéke

Kihordási
Kihor- időre
dási
maxiidő
máli(hósan
nap)
rendelhető
menynyiség

”

12. A 14/2007. EüM rendelet 10. számú mellékletében foglalt táblázat 635. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

[1

„
635

ISO-kód

Megnevezés

06 24 09 15

Csővázas
protézisek
lábszárcsonkra, 2.
és 3.
aktivitási
szintű
amputáltak
részére

Rendelés
jogcíme

Indikáció

Láb és lábszár
veleszületett vagy
szerzett hiánya
esetén, ideiglenes
protézis legalább
három hónapig
történő kötelező
viselése után, ha a
csonk kialakult, és a
protézis használója
felkészült az eszköz
viselésére.

Munkahelyre
vonatkozó
követelmény
(amennyiben
Kiegészítő feltételek,
munkahelyi
megjegyzések az
követelmény nem
indikációhoz
kerül
meghatározásra, a
szakképesítési
követelmények-nek
megfelelő orvos
rendelheti az adott
eszközt)
2. aktivitási szint: a
beteg kültérben
korlátozott
protézishasználatra
képes
3. aktivitási szint: a
beteg korlátlan
protézishasználatra
képes beltérben és
kültérben

Szakképesítési
követelmény

Menynyiségegység]

20659

fizikális medicina
és rehabilitációs
orvoslás, orvosi
rehabilitáció
(csecsemő- és
gyermekgyógyászat), ortopédiatraumatológia,
ortopédia,
traumatológia
szakképesítéssel
rendelkező
szakorvos,
rehabilitációra
alkalmas rendelési

Támogatás
mértéke

Kihordási
Kihor- időre
dási
maxiidő
máli(hósan
nap)
rendelhető
menynyiség
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gyógytornász
jelenléte
biztosított)

20660

helyen, ahol az
eszközök
kipróbálása és
betanítása
biztosított (ahol az
ortopédiai
műszerész és a
gyógytornász
jelenléte
biztosított)
”

13. A 14/2007. EüM rendelet 10. számú mellékletében foglalt táblázat 638. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

[1

06 24 09 18

Megnevezés

Lábszárprotézisek az alsó
végtagok
fejlődési
rendellenességeire

Rendelés
jogcíme

Indikáció

Láb és lábszár
veleszületett vagy
szerzett hiánya

Szakképesítési
követelmény

fizikális medicina
és rehabilitációs
orvoslás, ortopédiatraumatológia,
orvosi rehabilitáció
(csecsemő- és
gyermekgyógyászat), ortopédia,

Támogatás
mértéke

Kihordási
Kihor- időre
dási
maxiidő
máli(hósan
nap)
rendelhető
menynyiség

Menynyiségegység]
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„
638

ISO-kód

Munkahelyre
vonatkozó
követelmény
(amennyiben
Kiegészítő feltételek,
munkahelyi
megjegyzések az
követelmény nem
indikációhoz
kerül
meghatározásra, a
szakképesítési
követelmények-nek
megfelelő orvos
rendelheti az adott
eszközt)
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traumatológia
szakképesítéssel
rendelkező
szakorvos,
rehabilitációra
alkalmas rendelési
helyen, ahol az
eszközök
kipróbálása és
betanítása
biztosított (ahol az
ortopédiai
műszerész és a
gyógytornász
jelenléte
biztosított)
”
14. A 14/2007. EüM rendelet 10. számú mellékletében foglalt táblázat 642. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

[1

„
642

ISO-kód

06 24 12 03

Megnevezés

Térdcsonkprotézisek

Rendelés
jogcíme

Indikáció

Szakképesítési
követelmény

fizikális medicina
és rehabilitációs
orvoslás, orvosi
rehabilitáció

Támogatás
mértéke

Kihordási
Kihor- időre
dási
maxiidő
máli(hósan
nap)
rendelhető
menynyiség

Menynyiségegység]

20661

Láb és lábszár
veleszületett vagy
szerzett hiánya

Munkahelyre
vonatkozó
követelmény
(amennyiben
Kiegészítő feltételek,
munkahelyi
megjegyzések az
követelmény nem
indikációhoz
kerül
meghatározásra, a
szakképesítési
követelmények-nek
megfelelő orvos
rendelheti az adott
eszközt)

20662

(csecsemő- és
gyermekgyógyászat), ortopédiatraumatológia,
ortopédia,
traumatológia
szakképesítéssel
rendelkező
szakorvos,
rehabilitációra
alkalmas rendelési
helyen, ahol az
eszközök
kipróbálása és
betanítása
biztosított (ahol az
ortopédiai
műszerész és a
gyógytornász
jelenléte
biztosított)
”
15. A 14/2007. EüM rendelet 10. számú mellékletében foglalt táblázat 648. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

ISO-kód

Megnevezés

Rendelés
jogcíme

Indikáció

Szakképesítési
követelmény

Támogatás
mértéke

Kihordási
Kihor- időre
dási
maxiidő
máli(hósan
nap)
rendelhető
menynyiség

Menynyiségegység]
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[1

Munkahelyre
vonatkozó
követelmény
(amennyiben
Kiegészítő feltételek,
munkahelyi
megjegyzések az
követelmény nem
indikációhoz
kerül
meghatározásra, a
szakképesítési
követelmények-nek
megfelelő orvos
rendelheti az adott
eszközt)

06 24 15 03

Fatokos
protézisek
combcsonk-ra

Láb, lábszár és comb
veleszületett vagy
szerzett hiánya
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„
648

fizikális medicina
és rehabilitációs
orvoslás, orvosi
rehabilitáció
(csecsemő- és
gyermekgyógyászat), ortopédiatraumatológia,
ortopédia,
traumatológia
szakképesítéssel
rendelkező
szakorvos,
rehabilitációra
alkalmas rendelési
helyen, ahol az
eszközök
kipróbálása és
betanítása
biztosított (ahol az
ortopédiai
műszerész és a
gyógytornász
jelenléte
biztosított)
”

16. A 14/2007. EüM rendelet 10. számú mellékletében foglalt táblázat 652. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

[1

ISO-kód

Megnevezés

Rendelés
jogcíme

Indikáció

Szakképesítési
követelmény

Támogatás
mértéke

Kihordási
Kihor- időre
dási
maxiidő
máli(hósan
nap)
rendel-

Menynyiségegység]
20663

Munkahelyre
vonatkozó
követelmény
(amennyiben
Kiegészítő feltételek,
munkahelyi
megjegyzések az
követelmény nem
indikációhoz
kerül
meghatározásra, a
szakképesítési

„
652

06 24 15 06

Félbőrös,
bőrös
protézisek
combcsonk-ra

Láb, lábszár és comb
veleszületett vagy
szerzett hiánya

20664

követelmények-nek
megfelelő orvos
rendelheti az adott
eszközt)

hető
menynyiség

”
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fizikális medicina
és rehabilitációs
orvoslás, ortopédiatraumatológia,
ortopédia,
traumatológia,
orvosi rehabilitáció
(csecsemő- és
gyermekgyógyászat)
szakképesítéssel
rendelkező
szakorvos,
rehabilitációra
alkalmas rendelési
helyen, ahol az
eszközök
kipróbálása és
betanítása
biztosított (ahol az
ortopédiai
műszerész és a
gyógytornász
jelenléte
biztosított)
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17. A 14/2007. EüM rendelet 10. számú mellékletében foglalt táblázat 658. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

[1

„
658

ISO-kód

Megnevezés

06 24 15 09

Műanyag
protézisek
combcsonk-ra

Rendelés
jogcíme

Indikáció

Láb, lábszár és comb
veleszületett vagy
szerzett hiánya

Kiegészítő feltételek,
megjegyzések az
indikációhoz

Munkahelyre
vonatkozó
követelmény
(amennyiben
munkahelyi
követelmény nem
kerül
meghatározásra, a
szakképesítési
követelmények-nek
megfelelő orvos
rendelheti az adott
eszközt)

Szakképesítési
követelmény

fizikális medicina
és rehabilitációs
orvoslás, orvosi
rehabilitáció
(csecsemő- és
gyermekgyógyászat),
ortopédiatraumatológia,
ortopédia,
traumatológia
szakképesítéssel
rendelkező
szakorvos,
rehabilitációra
alkalmas rendelési
helyen, ahol az
eszközök
kipróbálása és
betanítása
biztosított (ahol az
ortopédiai
műszerész és a
gyógytornász
jelenléte
biztosított)

Támogatás
mértéke

Kihordási
idő
(hónap)

Kihordási
időre
maximálisan
rendelhető
menynyiség

Menynyiségegység]

”
20665

20666

18. A 14/2007. EüM rendelet 10. számú mellékletében foglalt táblázat 661. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

[1

„
661

ISO-kód

Megnevezés

06 24 15 12

Csővázas
protézisek
combcsonk-ra
1. aktivitási
szintű
amputáltak
részére

Rendelés
jogcíme

Indikáció

Láb és lábszár és
comb veleszületett
vagy szerzett hiánya

Kiegészítő feltételek,
megjegyzések az
indikációhoz

1. aktivitási szint: a
beteg beltéri
protézishasználatra
képes

Munkahelyre
vonatkozó
követelmény
(amennyiben
munkahelyi
követelmény nem
kerül
meghatározásra, a
szakképesítési
követelmények-nek
megfelelő orvos
rendelheti az adott
eszközt)

Szakképesítési
követelmény

Kihordási
idő
(hónap)

Menynyiségegység]

”
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fizikális medicina
és rehabilitációs
orvoslás, orvosi
rehabilitáció
(csecsemő- és
gyermekgyógyászat),
ortopédiatraumatológia,
ortopédia,
traumatológia
szakképesítéssel
rendelkező
szakorvos,
rehabilitációra
alkalmas rendelési
helyen, ahol az
eszközök
kipróbálása és
betanítása
biztosított (ahol az
ortopédiai
műszerész és a
gyógytornász
jelenléte
biztosított)

Támogatás
mértéke

Kihordási
időre
maximálisan
rendelhető
menynyiség
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19. A 14/2007. EüM rendelet 10. számú mellékletében foglalt táblázat 669. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

[1

„
669

ISO-kód

06 24 15 15

Megnevezés

Csővázas
protézisek
combcsonk-ra,
2. és 3.
aktivitási
szintű
amputáltak
részére

Rendelés
jogcíme

Indikáció

Láb, lábszár és comb
veleszületett vagy
szerzett hiánya esetén
ideiglenes protézis
legalább három
hónapig történő
kötelező viselése után,
ha a csonk kialakult,
és a protézis
használója felkészült
az eszköz viselésére

Kiegészítő feltételek,
megjegyzések az
indikációhoz

2. aktivitási szint: a
beteg kültérben
korlátozott
protézishasználatra
képes
3. aktivitási szint: a
beteg korlátlan
protézishasználatra
képes beltérben és
kültérben

Munkahelyre
vonatkozó
követelmény
(amennyiben
munkahelyi
követelmény nem
kerül
meghatározásra, a
szakképesítési
követelmények-nek
megfelelő orvos
rendelheti az adott
eszközt)

Szakképesítési
követelmény

fizikális medicina
és rehabilitációs
orvoslás, orvosi
rehabilitáció
(csecsemő- és
gyermekgyógyászat),
ortopédiatraumatológia,
ortopédia,
traumatológia
szakképesítéssel
rendelkező
szakorvos,
rehabilitációra
alkalmas rendelési
helyen, ahol az
eszközök
kipróbálása és
betanítása
biztosított (ahol az
ortopédiai
műszerész és a
gyógytornász
jelenléte
biztosított)

Támogatás
mértéke

Kihordási
idő
(hónap)

Kihordási
időre
maximálisan
rendelhető
menynyiség

Menynyiségegység]

”
20667

20668

20. A 14/2007. EüM rendelet 10. számú mellékletében foglalt táblázat 672. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

[1

„
672

ISO-kód

Megnevezés

06 24 15 18

Geriátriai
protézisek
combcsonk-ra

Rendelés
jogcíme

Indikáció

Láb, lábszár és comb
veleszületett vagy
szerzett hiánya

Kiegészítő feltételek,
megjegyzések az
indikációhoz

Munkahelyre
vonatkozó
követelmény
(amennyiben
munkahelyi
követelmény nem
kerül
meghatározásra, a
szakképesítési
követelmények-nek
megfelelő orvos
rendelheti az adott
eszközt)

Szakképesítési
követelmény

Kihordási
idő
(hónap)

Menynyiségegység]

”
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fizikális medicina
és rehabilitációs
orvoslás, orvosi
rehabilitáció
(csecsemő- és
gyermekgyógyászat),
ortopédiatraumatológia,
ortopédia,
traumatológia
szakképesítéssel
rendelkező
szakorvos,
rehabilitációra
alkalmas rendelési
helyen, ahol az
eszközök
kipróbálása és
betanítása
biztosított (ahol az
ortopédiai
műszerész és a
gyógytornász
jelenléte
biztosított)

Támogatás
mértéke

Kihordási
időre
maximálisan
rendelhető
menynyiség
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21. A 14/2007. EüM rendelet 10. számú mellékletében foglalt táblázat 674. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

[1

„
674

ISO-kód

06 24 15 21

Megnevezés

Combprotézisek az alsó
végtagok
fejlődési
rendellenességeire

Rendelés
jogcíme

Indikáció

A comb fejlődési
rendellenességre
visszavezethető hiánya
esetén

Kiegészítő feltételek,
megjegyzések az
indikációhoz

Munkahelyre
vonatkozó
követelmény
(amennyiben
munkahelyi
követelmény nem
kerül
meghatározásra, a
szakképesítési
követelmények-nek
megfelelő orvos
rendelheti az adott
eszközt)

Szakképesítési
követelmény

fizikális medicina
és rehabilitációs
orvoslás, orvosi
rehabilitáció
(csecsemő- és
gyermekgyógyászat),
ortopédiatraumatológia,
ortopédia,
traumatológia
szakképesítéssel
rendelkező
szakorvos,
rehabilitációra
alkalmas rendelési
helyen, ahol az
eszközök
kipróbálása és
betanítása
biztosított (ahol az
ortopédiai
műszerész és a
gyógytornász
jelenléte
biztosított)

Támogatás
mértéke

Kihordási
idő
(hónap)

Kihordási
időre
maximálisan
rendelhető
menynyiség

Menynyiségegység]

”
20669

20670

22. A 14/2007. EüM rendelet 10. számú mellékletében foglalt táblázat 679. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

[1

„
679

ISO-kód

06 24 18 03

Megnevezés

Fatokos
protézisek
csípőízületi
csonkra

Rendelés
jogcíme

Indikáció

Láb, lábszár és
comb veleszületett
vagy szerzett hiánya

Kiegészítő feltételek,
megjegyzések az
indikációhoz

Munkahelyre
vonatkozó
követelmény
(amennyiben
munkahelyi
követelmény nem
kerül
meghatározásra, a
szakképesítési
követelmények-nek
megfelelő orvos
rendelheti az adott
eszközt)

Szakképesítési
követelmény

Kihordási
idő
(hónap)

Menynyiségegység]

”
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fizikális medicina
és rehabilitációs
orvoslás,
ortopédiatraumatológia,
ortopédia, orvosi
rehabilitáció
(csecsemő- és
gyermekgyógyászat),
traumatológia
szakképesítéssel
rendelkező
szakorvos,
rehabilitációra
alkalmas rendelési
helyen, ahol az
eszközök
kipróbálása és
betanítása
biztosított (ahol az
ortopédiai
műszerész és a
gyógytornász
jelenléte
biztosított)

Támogatás
mértéke

Kihordási
időre
maximálisan
rendelhető
menynyiség

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2015. évi 156. szám

23. A 14/2007. EüM rendelet 10. számú mellékletében foglalt táblázat 681. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

[1

„
681

ISO-kód

Megnevezés

06 24 18 06

Csővázas
protézisek
csípőízületi
csonkra,
verőérszűkület miatt
amputáltak
részére

Rendelés
jogcíme

Indikáció

Verőér-szűkület, vagy
medence-resectio
miatti amputáció

Kiegészítő feltételek,
megjegyzések az
indikációhoz

Munkahelyre
vonatkozó
követelmény
(amennyiben
munkahelyi
követelmény nem
kerül
meghatározásra, a
szakképesítési
követelmények-nek
megfelelő orvos
rendelheti az adott
eszközt)

Szakképesítési
követelmény

fizikális medicina
és rehabilitációs
orvoslás, orvosi
rehabilitáció
(csecsemő- és
gyermekgyógyászat),
ortopédiatraumatológia,
ortopédia,
traumatológia
szakképesítéssel
rendelkező
szakorvos,
rehabilitációra
alkalmas rendelési
helyen, ahol az
eszközök
kipróbálása és
betanítása
biztosított (ahol az
ortopédiai
műszerész és a
gyógytornász
jelenléte
biztosított)

Támogatás
mértéke

Kihordási
idő
(hónap)

Kihordási
időre
maximálisan
rendelhető
menynyiség

Menynyiségegység]

”
20671

20672

24. A 14/2007. EüM rendelet 10. számú mellékletében foglalt táblázat 683. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

[1

„
683

ISO-kód

Megnevezés

06 24 18 09

Csővázas
protézisek
csípőízületi
csonkra, nem
verőérszűkület miatt
amputáltak
részére

Rendelés
jogcíme

Indikáció

Nem verőér-szűkület
miatti amputáció,
valamint medenceresectio esetén 2. és 3.
aktivitási szintű
betegek részére, vagy
1. aktivitási szintű
betegek részére
dokumentáltan
indokolt esetben

Kiegészítő feltételek,
megjegyzések az
indikációhoz

1. aktivitási szint: a
beteg beltéri
protézishasználatra
képes
2. aktivitási szint: a
beteg kültérben
korlátozott
protézishasználatra
képes
3. aktivitási szint: a
beteg korlátlan
protézishasználatra
képes beltérben és
kültérben

Munkahelyre
vonatkozó
követelmény
(amennyiben
munkahelyi
követelmény nem
kerül
meghatározásra, a
szakképesítési
követelmények-nek
megfelelő orvos
rendelheti az adott
eszközt)

Szakképesítési
követelmény

Kihordási
idő
(hónap)

Menynyiségegység]

”
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fizikális medicina
és rehabilitációs
orvoslás, orvosi
rehabilitáció
(csecsemő- és
gyermekgyógyászat),
ortopédiatraumatológia,
ortopédia,
traumatológia
szakképesítéssel
rendelkező
szakorvos,
rehabilitációra
alkalmas rendelési
helyen, ahol az
eszközök
kipróbálása és
betanítása
biztosított (ahol az
ortopédiai
műszerész és a
gyógytornász
jelenléte
biztosított)

Támogatás
mértéke

Kihordási
időre
maximálisan
rendelhető
menynyiség
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25. A 14/2007. EüM rendelet 10. számú mellékletében foglalt táblázat 691. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

[1

„
691

ISO-kód

06 24 54

Megnevezés

Kiegészítők
alsóvégtagprotézisek-hez

Rendelés
jogcíme

Indikáció

Kizárólag alsóvégtagprotézisekhez

Kiegészítő feltételek,
megjegyzések az
indikációhoz

Munkahelyre
vonatkozó
követelmény
(amennyiben
munkahelyi
követelmény nem
kerül
meghatározásra, a
szakképesítési
követelmények-nek
megfelelő orvos
rendelheti az adott
eszközt)

Szakképesítési
követelmény

fizikális medicina
és rehabilitációs
orvoslás, orvosi
rehabilitáció
(csecsemő- és
gyermekgyógyászat),
ortopédiatraumatológia,
ortopédia,
traumatológia
szakképesítéssel
rendelkező
szakorvos,
rehabilitációra
alkalmas rendelési
helyen, ahol az
eszközök
kipróbálása és
betanítása
biztosított (ahol az
ortopédiai
műszerész és a
gyógytornász
jelenléte
biztosított)

Támogatás
mértéke

Kihordási
idő
(hónap)

Kihordási
időre
maximálisan
rendelhető
menynyiség

Menynyiségegység]

”
20673

20674

26. A 14/2007. EüM rendelet 10. számú mellékletében foglalt táblázat 996. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

[1

„
996

ISO-kód

Megnevezés

09 33 03 03

Fix fürdőkádülőkék

Rendelés
jogcíme

Indikáció

Alsóvégtagot érintő
súlyos
mozgáskorlátozott-ság
esetén

Kiegészítő feltételek,
megjegyzések az
indikációhoz

Munkahelyre
vonatkozó
követelmény
(amennyiben
munkahelyi
követelmény nem
kerül
meghatározásra, a
szakképesítési
követelmények-nek
megfelelő orvos
rendelheti az adott
eszközt)

Szakképesítési
követelmény

Támogatás
mértéke

Kihordási
idő
(hónap)

Kihordási
időre
maximálisan
rendelhető
menynyiség

Menynyiségegység]

”
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ortopédiatraumatológia,
ortopédia,
traumatológia,
fizikális medicina
és rehabilitációs
orvoslás, orvosi
rehabilitáció
(csecsemő- és
gyermekgyógyászat),
reumatológia,
sebészet,
gyermeksebé-szet,
érsebészet,
neurológia,
gyermekneurológia, idegsebészet,
geriátria, ismételt
rendelés esetén a
beteg háziorvosa is
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27. A 14/2007. EüM rendelet 10. számú mellékletében foglalt táblázat 998. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

[1

„
998

ISO-kód

09 33 03 06

Megnevezés

Kifordítható
fürdőkádülőkék

Rendelés
jogcíme

Indikáció

Paraplegia,
hemiplegia, ataxia
esetén

Munkahelyre
vonatkozó
követelmény
(amennyiben
Kiegészítő feltételek,
munkahelyi
megjegyzések az
követelmény nem
indikációhoz
kerül
meghatározásra, a
szakképesítési
követelmények-nek
megfelelő orvos
rendelheti az adott
eszközt)

Szakképesítési
követelmény

Támogatás
mértéke

Kihordási
Kihor- időre
dási
maxiidő
máli(hósan
nap)
rendelhető
menynyiség

Menynyiségegység]

ortopédiatraumatológia,
ortopédia orvosi
rehabilitáció
(csecsemő- és
gyermekgyógyászat),
traumatológia,
fizikális medicina
és rehabilitációs
orvoslás, sebészet,
gyermeksebé-szet,
érsebészet,
neurológia,
gyermekneurológia,
idegsebészet,
geriátria, ismételt
rendelés esetén a
beteg háziorvosa is
20675

”

20676

28. A 14/2007. EüM rendelet 10. számú mellékletében foglalt táblázat 1001. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

[1

„
1001

ISO-kód

12 03

Megnevezés

EGY
KARRAL
MŰKÖDTETETT,
JÁRÁST
SEGÍTŐ
ESZKÖ-ZÖK

Rendelés
jogcíme

Indikáció

Szakképesítési
követelmény

Támogatás
mértéke

Kihordási
idő
(hónap)

Kihordási
időre
maximálisan
rendelhető
menynyiség

Menynyiségegység]

ortopédiatraumatológia,
ortopédia, orvosi
rehabilitáció
(csecsemő- és
gyermekgyógyászat),
traumatológia,
fizikális medicina
és rehabilitációs
orvoslás,
reumatológia,
sebészet, érsebészet,
gyermeksebé-szet,
neurológia,
gyermekneurológia, idegsebészet,
geriátria, ismételt
rendelés esetén a
beteg háziorvosa is

”
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Alsóvégtagok
ízületeinek kopásos
fájdalma, gyulladása,
fejlődési
rendellenessége,
bénulása vagy időskori
gyengesége,
alsóvégtag-sérülések
postoperatív vagy
konzervatív ellátására,
alsóvégtag amputáció
és protetizálás
postoperatív fázisában,
egyensúlyzavar esetén

Kiegészítő feltételek,
megjegyzések az
indikációhoz

Munkahelyre
vonatkozó
követelmény
(amennyiben
munkahelyi
követelmény nem
kerül
meghatározásra, a
szakképesítési
követelmények-nek
megfelelő orvos
rendelheti az adott
eszközt)
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29. A 14/2007. EüM rendelet 10. számú mellékletében foglalt táblázat 1019. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

[1

„
1019

ISO-kód

12 06

Megnevezés

KÉT
KARRAL
MŰKÖDTETETT,
JÁRÁST
SEGÍTŐ
ESZKÖ-ZÖK

Rendelés
jogcíme

Indikáció

Alsóvégtagok
ízületeinek kopásos
fájdalma, gyulladása,
fejlődési
rendellenessége,
bénulása vagy időskori
gyengesége esetén,
alsóvégtag-sérülések
postoperatív vagy
konzervatív ellátására,
alsóvégtag amputáció
és protetizálás
postoperatív fázisában,
egyensúlyzavar esetén.

Kiegészítő feltételek,
megjegyzések az
indikációhoz

Munkahelyre
vonatkozó
követelmény
(amennyiben
munkahelyi
követelmény nem
kerül
meghatározásra, a
szakképesítési
követelmények-nek
megfelelő orvos
rendelheti az adott
eszközt)

Szakképesítési
követelmény

Támogatás
mértéke

Kihordási
idő
(hónap)

Kihordási
időre
maximálisan
rendelhető
menynyiség

Menynyiségegység]

ortopédiatraumatológia,
ortopédia, orvosi
rehabilitáció
(csecsemő- és
gyermekgyógyászat),
traumatológia,
fizikális medicina
és rehabilitációs
orvoslás,
reumatológia,
sebészet, érsebészet,
gyermeksebé-szet,
neurológia,
gyermekneurológia, idegsebészet,
geriátria, ismételt
rendelés esetén a
beteg háziorvosa is

”
20677

20678

30. A 14/2007. EüM rendelet 10. számú mellékletében foglalt táblázat 1042. és 1043. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[1

ISO-kód

Megnevezés

Rendelés
jogcíme

Indikáció

12 21 03 03 06

Gyermek és
normatív
felnőtt
kerekes-székek
súlyosan
mozgásfogyatékosok
részére

Veleszületett vagy
szerzett súlyos
mozgásfogyatékosság, kommunikációs
hiányosságok vagy
koordinációs zavarok
esetén, amennyiben a
beteg önmagát ellátni,
önállóan tartósan ülni
nem képes,
mozgásához állandó
személyi segítséget
igényel, mozgatását
állandó felügyelet
mellett csak speciális
kerekesszékkel lehet
biztosítani.

1043

12 21 03 03 06

Gyermek és
emelt
felnőtt
kerekes-székek
súlyosan
mozgásfo-

Veleszületett vagy
szerzett súlyos
mozgásfogyatékosság, kommunikációs
hiányosságok vagy

Szakképesítési
követelmény

Az eszköz
fizikális medicina
ártámogatással
és rehabilitációs
történő rendeléséhez orvoslás, orvosi
az egészségbiztosító rehabilitáció
(csecsemő- és
ellenőrző
főorvosának
gyermekgyóellenjegyzése
gyászat)
szakképesítéssel
szükséges
rendelkező
szakorvos,
rehabilitációra
alkalmas rendelési
helyen, ahol az
eszköz kipróbálása
és betanítása
biztosított
(gyógytornász vagy
ergoterapeuta
jelenléte biztosított)
1. Kizárólag 18 év alatti
betegek számára
rendelhető
2. Az eszköz
ártámogatással történő

fizikális medicina
és rehabilitációs
orvoslás
szakképesítéssel
rendelkező

Kihordási
időre
maximálisan
rendelhető
menynyiség

Támogatás
mértéke

Kihordási
idő
(hónap)

Menynyiségegység]

80%

72

1

db

80%

36

1

db
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„
1042

Kiegészítő feltételek,
megjegyzések az
indikációhoz

Munkahelyre
vonatkozó
követelmény
(amennyiben
munkahelyi
követelmény nem
kerül
meghatározásra, a
szakképesítési
követelmények-nek
megfelelő orvos
rendelheti az adott
eszközt)

koordinációs zavarok
esetén, amennyiben a
beteg önmagát ellátni,
önállóan tartósan ülni
nem képes,
mozgásához állandó
személyi segítséget
igényel, mozgatását
állandó felügyelet
mellett csak speciális
kerekesszékkel lehet
biztosítani.

rendeléséhez az
egészségbiztosító
ellenőrző főorvosának
ellenjegyzése szükséges
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gyatékosok
részére

szakorvos, orvosi
rehabilitáció
(csecsemő- és
gyermekgyógyászat),
rehabilitációra
alkalmas rendelési
helyen, ahol az
eszköz kipróbálása
és betanítása
biztosított
(gyógytornász vagy
ergoterapeuta
jelenléte biztosított)

”
31. A 14/2007. EüM rendelet 10. számú mellékletében foglalt táblázat 1051. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

[1

„
1051

ISO-kód

12 21 06 09

Megnevezés

Kétkezes,
hátsókerékmeghajtású,
aktív kerekesszékek

Rendelés
jogcíme

Indikáció

Munkahelyre
vonatkozó
követelmény
(amennyiben
Kiegészítő feltételek,
munkahelyi
megjegyzések az
követelmény nem
indikációhoz
kerül
meghatározásra, a
szakképesítési
követelmények-nek
megfelelő orvos
rendelheti az adott
eszközt)

fizikális medicina
és rehabilitációs
orvoslás, orvosi
rehabilitáció
(csecsemő- és
gyermekgyó-

Támogatás
mértéke

Menynyiségegység]

20679

Nagyfokú végleges 1. Csak standard
járásnehezítettség-gel kerekesszék legalább
hat hónapos
rendelkező
mozgáskorlátozott kipróbálását követően
számára, ha
rendelhető, ha a
- a beteg egyéb járást kipróbálást a

Szakképesítési
követelmény

Kihordási
Kihor- időre
dási
maxiidő
máli(hósan
nap)
rendelhető
menynyiség

20680

gyászat)
szakképesítéssel
rendelkező
szakorvos,
rehabilitációra
alkalmas rendelési
helyen, ahol az
eszköz kipróbálása
és betanítása
biztosított
(gyógytornász
vagy ergoterapeuta
jelenléte
biztosított)

”
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segítő eszközzel
rehabilitációs intézmény
hosszabb távú
dokumentáltan igazolja
helyváltoztatásra
2. Az eszköz
képtelen és
ártámogatással történő
- mentális és fizikai rendeléséhez az
egészségbiztosító
állapota alapján
alkalmas mechanikus ellenőrző főorvosának
kerekesszék
ellenjegyzése szükséges
használatára és
- képes standard
kerekesszékkel
önállóan legalább
150 méter
megtételére,
manőverezésre és
- 3-5%-os emelkedő
és lejtő, valamint 2
cm magas küszöb
nem jelent akadályt
számára és
- a következő
feltételek bármelyike
teljesül:
1. alap-, közép- vagy
felsőfokú képzésben
vesz részt,
2. teljes vagy
részmunkaidőben
foglalkoztatott, vagy
3. kiskorú gyermeket
nevel.
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32. A 14/2007. EüM rendelet 10. számú mellékletében foglalt táblázat 1064. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

[1

„
1064

ISO-kód

12 21 27

Megnevezés

Elektromos
motorral
meghajtott
kerekesszékek,
rásegített
kormányzással

Rendelés
jogcíme

Indikáció

Munkahelyre
vonatkozó
követelmény
(amennyiben
Kiegészítő feltételek,
munkahelyi
megjegyzések az
követelmény nem
indikációhoz
kerül
meghatározásra, a
szakképesítési
követelmények-nek
megfelelő orvos
rendelheti az adott
eszközt)

Nagyfokú végleges Az eszköz
járásnehezítettség
ártámogatással történő
esetén, ha a beteg
rendeléséhez az
egyéb járást segítő egészségbiztosító
eszközzel hosszabb ellenőrző főorvosának
távú
ellenjegyzése szükséges
helyváltoztatásra
képtelen, emellett
olyan fokú felső
végtagi károsodása
van, amely miatt
mechanikus
kerekesszék hajtására
képtelen

Szakképesítési
követelmény

Támogatás
mértéke

Kihordási
Kihor- időre
dási
maxiidő
máli(hósan
nap)
rendelhető
menynyiség

Menynyiségegység]

fizikális medicina
és rehabilitációs
orvoslás, orvosi
rehabilitáció
(csecsemő- és
gyermekgyógyászat)
szakképesítéssel
rendelkező
szakorvos,
rehabilitációra
alkalmas rendelési
helyen, ahol az
eszköz kipróbálása
és betanítása
biztosított
(gyógytornász
vagy ergoterapeuta
jelenléte
biztosított)
20681

”

20682

33. A 14/2007. EüM rendelet 10. számú mellékletében foglalt táblázat a következő 1077/a és 1077/b sorral egészül ki:

[1

„
1077/a

1077/b

ISO-kód

Megnevezés

Rendelés
jogcíme

Indikáció

Munkahelyre
vonatkozó
követelmény
(amennyiben
Kiegészítő feltételek,
munkahelyi
megjegyzések az
követelmény nem
indikációhoz
kerül
meghatározásra, a
szakképesítési
követelmények-nek
megfelelő orvos
rendelheti az adott
eszközt)

Szakképesítési
követelmény

Támogatás
mértéke

Kihordási
Kihor- időre
dási
maxiidő
máli(hósan
nap)
rendelhető
menynyiség

Menynyiségegység]

Nem összecsukható
fehér
pásztázóbotok (110
cm-től)

normatív

98%

12

1

db

12 39 03 03
12

Összecsukható
fehér
pásztázóbotok (110
cm-től)

normatív

98%

12

1

db

”
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12 39 03 03
09

[1

„
1110

ISO-kód

18 09 42 03
12

Megnevezés

Antidecubituspárnák
kerekesszékekhez

Rendelés
jogcíme

normatív

Indikáció

Felfekvés
megelőzésére
kerekesszéket
használó,
érzéskieséssel nem
rendelkező,
járásképtelen,
mozgássérült
betegnek

Kiegészítő feltételek,
megjegyzések az
indikációhoz

Munkahelyre
vonatkozó
követelmény
(amennyiben
munkahelyi
követelmény nem
kerül
meghatározás-ra,
a szakképesítési
követelményeknek megfelelő
orvos rendelheti
az adott eszközt)

Szakképesítési
követelmény

80%

24

2

db

20683

kizárólag a beteg
háziorvosa, a
következő
szakképesítéssel
rendelkező
szakorvosok
javaslatára:
ortopédiatraumatológia,
ortopédia, orvosi
rehabilitáció
(csecsemő- és
gyermekgyógyászat),
traumatológia,
fizikális medicina
és rehabilitációs
orvoslás,
sebészet,
gyermeksebészet, geriátria,
csecsemő- és

Támogatás
mértéke

Kihordási
Kihor- időre
Menydási
maxi- nyiségidő
máli- egység]
(hósan
nap) rendelhető
menynyiség
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34. A 14/2007. EüM rendelet 10. számú mellékletében foglalt táblázat 1110. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

20684

gyermekgyógyászat,
neurológia.
Szakorvosi
javaslat
érvényességi
időtartama: 6
hónap
”
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20685
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2. melléklet a 47/2015. (X. 19.) EMMI rendelethez
A 14/2007. EüM rendelet 21. számú mellékletében foglalt táblázat a következő 7/a. és 7/b. sorral egészül ki:
(Funkcionális csoport

„
7/a.
7/b.

09 15 03 06 03
09 15 03 06 06

Megnevezés)

Beszédszelepes szilikon kanülök
Nem beszédszelepes szilikon kanülök
”

3. melléklet a 47/2015. (X. 19.) EMMI rendelethez
„25. számú melléklet a 14/2007. (III. 14.) EüM rendelethez
A méltányossági támogatással kölcsönözhető gyógyászati segédeszközök
A
1.

2.
3.

Eszköz megnevezése

betegemelő
mellszívó
”

4. melléklet a 47/2015. (X. 19.) EMMI rendelethez
1. A 18/2010. EüM rendelet 3. mellékletében foglalt „1. Nem aktív orvostechnikai eszközök, 93/42/EGK európai
parlamenti és tanácsi irányelv” megjelölésű táblázat a következő 10/a és 10/b sorral egészül ki:
(Kijelölési szakterület kódszáma

Kijelölési szakterület, nem aktív orvostechnikai eszközök)

„
10/a
10/b

MD 0110
MD 1112

Nem aktív szájon át bevehető orvostechnikai eszközök
Orvosi gázellátó rendszerek és részei

”
2. A 18/2010. EüM rendelet 3. mellékletében foglalt „4. In vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközök, 98/79/EK
európai parlamenti és tanácsi irányelv” megjelölésű táblázat a következő 8/a sorral egészül ki:
(Kijelölési szakterület kódszáma

Kijelölési szakterület, IVD eszközök)

„
8/a

IVD 0204

Variáns Creutzfeldt-Jakob-betegség (vCJD)

”
3. A 18/2010. EüM rendelet 3. mellékletében foglalt „5. Speciális orvostechnikai eszközök, 93/42/EGK európai
parlamenti és tanácsi irányelv, 90/385/EGK tanácsi irányelv” megjelölésű táblázat a következő 11. sorral egészül ki:
(Kijelölési szakterület kódszáma

Speciális orvostechnikai eszköz és aktív beültethető orvostechnikai eszköz
kijelölési szakterületek)

„
11.

MDS 7010

Szoftvert tartalmazó, szoftvert alkalmazó, illetve szoftver
által kontrollált orvostechnikai eszközök

”
4. A 18/2010. EüM rendelet 3. mellékletében foglalt „6. Speciális in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközök,
98/79/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv” megjelölésű táblázat a következő 1/a sorral egészül ki:
(Kijelölési szakterület kódszáma

Speciális IVD orvostechnikai eszköz kijelölési szakterületek)

„
1/a

MDS 7205

Szoftvert tartalmazó, szoftvert alkalmazó, illetve szoftver
által kontrollált IVD eszközök
”
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VII. A Kúria határozatai

A Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5013/2015/5. határozata

Az ügy száma: Köf.5013/2015/5.
A tanács tagja: dr. Kozma György a tanács elnöke; dr. Hörcherné dr. Marosi Ildikó előadó bíró; dr. Balogh Zsolt bíró
Az indítványozó: Miskolci Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Miskolc, Fazekas u. 2.)
Az érintett önkormányzat: Tardona Község Önkormányzata (Tardona, Aradi út 1.)
Az ügy tárgya: telekadó mértéke
Rendelkező rész
A Kúria Önkormányzati Tanácsa
–
megállapítja, hogy a Tardona Község Önkormányzata Képviselő-testületének a telekadóról szóló 10/2011.
(XII. 30.) önkormányzati rendeletét módosító 5/2013. (V. 21.) önkormányzati rendelete 2. §-a törvényellenes,
ezért azt megalkotására visszamenőleges hatállyal megsemmisíti;
–
megállapítja, hogy Tardona Község Önkormányzata Képviselő-testületének a telekadóról szóló 10/2011.
(XII. 30.) önkormányzati rendeletét módosító 5/2013. (V. 21.) önkormányzati rendelete 2. §-a nem
alkalmazható a Miskolc Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 10.K.27.031/2015. számú folyamatban lévő
perében, valamint valamennyi, a törvényellenesség megállapítása időpontjában valamely bíróság előtt
folyamatban lévő egyedi ügyben;
–
elrendeli határozatának a Magyar Közlönyben való közzétételét;
–
elrendeli, hogy a határozat közzétételére – a Magyar Közlönyben való közzétételt követő nyolc napon belül –
az önkormányzati rendelet kihirdetésével azonos módon kerüljön sor.
A határozat ellen jogorvoslatnak nincs helye.
Indokolás
Az indítvány alapjául szolgáló tényállás
1. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatala másodfokú adóhatóságként helybenhagyta az elsőfokú
önkormányzati adóhatóság határozatát, amellyel egy magánszemélyt az érintett önkormányzat belterületén
tulajdonában álló „kivett beépítetlen” telke után 2013. adóévre 118 140 forint telekadó megfizetésére kötelezte.
2. Az adózó keresete folytán eljáró Miskolci Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (a továbbiakban: Bíróság) az előtte
folyamatban lévő per tárgyalását 10.K.27.031/2015/3. számú végzésével felfüggesztette és a Kúria Önkormányzati
Tanácsához fordult a Tardona Község Önkormányzata Képviselő-testületének telekadóról szóló 10/2011.
(XII. 30.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Ör.) 2. § (2) és (3) bekezdéseinek törvényességi vizsgálata és
megsemmisítése iránt.
Az indítvány és az érintett önkormányzat állásfoglalása
3. A Bíróság indítványát azzal indokolta, hogy az Ör. 2. § (2) és (3) bekezdése a jogalkotásról szóló 2010. évi
CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 2. § (2)–(3) bekezdéseibe, valamint a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény
(a továbbiakban: Helyi adó tv.) 6. § a), c) és d) pontjaiba ütközően törvénysértőek, mivel „visszamenőleges hatállyal
(2013. január 1-jével) állapítottak meg adófizetési kötelezettséget, mellyel a jogbiztonságot, és felkészülési időhöz
való jogot is sértették.
4. Állította, hogy az önkormányzat által időközben módosított adó mértéke nem felel meg a Helyi adó tv. 6. § c) és
d) pontjaiban foglaltaknak, mivel a mértéket objektív számmal határozza meg.
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5. Hivatkozott arra is, hogy az Önkormányzat az Ör. 2. § (3) bekezdés e) pontja szerinti mentességet 5/2013. (V. 21.)
önkormányzati rendeletével (a továbbiakban: Örmód.1.) hatályon kívül helyezte, és a módosítást 2013. január
1-jével, visszamenőlegesen rendelte alkalmazni. Ezt követően, a 8/2013. (IX. 17.) önkormányzati rendeletével
(a továbbiakban: Örmód.2.) a módosított adómértéket egységesen, 20 forint/nm-ben határozta meg.
6. A Bíróság álláspontja értelmében a korábban mentesülő adózók adófizetési kötelezettsége miatt az önkormányzat
megsértette a visszamenőleges hatályú jogalkotás tilalmát, a megállapított adómérték pedig nem tesz eleget
a törvényi követelményeknek.
7. Az érintett önkormányzat – a bíróságok igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény (a továbbiakban: Bszi.)
52. §-a alapján részére kézbesített indítványra tekintettel, határidőben – állásfoglalást nyújtott be a Kúriához.
Állásfoglalásában az indítvány elutasítását kérte arra tekintettel, hogy az Ör.-t 2013. május 14-én és 2013.
szeptember 10-én is módosította a képviselő-testület. A módosítások eredményeként változott a mentesülési
szabályok hatálya alá tartozó személyi kör, illetve a telekadó-mérték 2012. január 1-jére visszamenőleges hatállyal
a 100 forint/nm/év helyett 20 forint/nm/év-ben került meghatározásra.
8. Utalt arra is, hogy a helyi adóhatóság a korábbi adókivetést tartalmazó határozatait visszavonta és elkészítette
a módosított Ör. szabályaihoz igazodó határozatait. Mivel álláspontja szerint az adózók visszamenőlegesen
kedvezőbb helyzetbe kerültek az az adómérték visszamenőleges csökkentése révén, valamint tekintettel a Helyi adó
tv. 21. § a) pontjára és 22. §-ára is, az önkormányzat az indítvány elutasítását kérte.
A Kúria Önkormányzati Tanácsa döntésének indokolása
9. Az indítvány részben megalapozott.
10. Előjáróban rögzíti a Kúria Önkormányzati Tanácsa azt, hogy az érintett önkormányzat a támadott Ör.-t
az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésére visszavezethető, a Helyi adó tv. rendelkezései alapján végrehajtó jellegű
jogalkotói jogkörében alkotta meg. Ezért az Ör. nem lehet ellentétes – egyéb jogszabályi rendelkezések mellett –
a Helyi adó tv. szabályozásával sem.
11. Előjáróban állapítja meg továbbá azt is, hogy a Kúria a Bíróság Ör. 2. § (3) bekezdésének a Jat. 2. §
(2)–(3) bekezdéseibe, valamint a Helyi adó tv. 6. § a) pontjába, a visszamenőleges jogalkotás tilalmába ütközésre
alapított indítványát a Köf.5043/2014. számú határozatában már vizsgálta, és azt elutasította. Mivel a Bíróság jelen
ügyben benyújtott indítványa eltérő tartalmú, ezért a Kúria azt érdemben, ítélt dologra hivatkozás nélkül vizsgálta.
12. A Helyi adó tv. 5. § a) pontja jogosítja az önkormányzatokat vagyoni típusú adók kivetésére, az adójogi jogalkotás
egyéb, általános kereteit pedig a 6. § adja meg. A Helyi adó tv. a vagyoni típusú adók különös szabályai között,
a 21. és 22. §-aiban szabályozza az adó alapját és – a 6. § c) pontjának figyelembe vétele mellett – annak mértékét.
13. A Helyi adó tv. 6. § a) pontja értelmében az önkormányzat adómegállapítási joga arra terjed ki, hogy „az 5. §-ban
meghatározott adókat vagy ezek valamelyikét bevezesse, a már bevezetett adót hatályon kívül helyezze, illetőleg
módosítsa, azonban az évközi módosítás naptári éven belül nem súlyosbíthatja az adóalanyok adóterheit.”
Az indítvány első részében a Kúria Önkormányzati Tanácsának azt kellett vizsgálnia, hogy az Örmód.1.-et hatályba
léptető 2. § eredményezett-e visszamenőlegesen kedvezőtlen változást az adójogi anyagi jogi jogviszonyokban.
14. A Jat. 2. § (2) bekezdése értelmében „[j]ogszabály a hatálybalépését megelőző időre nem állapíthat meg
kötelezettséget, kötelezettséget nem tehet terhesebbé, valamint nem vonhat el vagy korlátozhat jogot, és nem
nyilváníthat valamely magatartást jogellenessé”. Emellett a Helyi adó tv. fentiekben idézett 6. § a) pontja is kizárja
az évközi, a naptári éven belül az adóterhet súlyosbító módosítást.
15. Az Örmód.1. tartalmát tekintve két szakaszból, a módosító rendelkezést tartalmazó 1. §-ból, és a szabályozási
átmenetről rendelkező 2. §-ból áll. Figyelemmel a Jat. 12. § (1) bekezdésére, a 2013. június 1-jén az
Örmód.1. hatályba lépésének napján csupán az Örmód.1. módosító rendelkezése tekinthető végrehajtottnak, ezért
a Kúria megállapította, hogy a szabályozási átmenetről rendelkező 2. § hatályos és mint ilyen normakontroll tárgyát
képező szabály.
16. Az Örmód.1. 2. §-a az adóéven belül hozott létre változást, mivel a szűkebb személyi kört érintő mentességi
szabályokat visszamenőlegesen, 2013. január 1-jével rendelte alkalmazni. Azon adózók számára, akik a módosítás
eredményeként elestek a mentességtől és visszamenőlegesen adókötelezettségük keletkezett, a módosítás
hatályba léptetése egyértelmű hátrányos változást jelentett. Viszonylatukban az Örmód.1. hatályba léptető
rendelkezése a Jat. 2. § (2) bekezdésébe, valamint a Helyi adó tv. 6. § a) pontjába ütközően törvénysértő volt. Ezért
a Kúria az Örmód.1. 2. §-át megsemmisítette és kizárta perbeli alkalmazását.
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17. A döntés eredményeként az Örmód.1. 1. §-a szerinti, az Ör. 2. § (3) bekezdésébe beépült mentességi szabályokat
a Jat. 15. § (1) bekezdés a) pontja szerint, „a hatálybalépését követően keletkezett tényekre és jogviszonyokra (…)
kell alkalmazni”, azaz a 2014. január 1-jével kezdődő adóévben.
18. A Bíróság indítványa értelmében a megállapított az Ör. 2. § (2) bekezdése szerinti adómérték a Helyi adó tv. 6. § c) és
d) pontjaiba ütközően törvénysértő.
19. Az Ör. támadott rendelkezése a telekadó évi mértékét 20 forint/nm-ben határozta meg. Figyelemmel a Helyi
adó tv. 21. § a) pontjában foglalt adómérték-maximumra (200 forint/év/nm), valamint a 6. § c) pont szerinti
„relatív adómaximumra” is, a Kúria megállapította, hogy az Ör. – az Örmód.2. 2012. január 1-jére visszamenőleges
módosítását követően – abszolút értéken sem magas adómértékről rendelkezett. A visszamenőleges alkalmazás
pedig kifejezetten kedvező szabályt jelentett az adózók számára. Egyéb indítványi indokolás hiányában a Kúria
a 6. § d) pont és az Ör. rendelkezései között nem látott érdemi összefüggést. Ezért ezen indítványi elemeket
megalapozatlannak ítélte.
20. A Kúria fenti indokai alapján a Bszi. 55. § (2) bekezdése alapján az Örmód.1. szabályozási átmenetre vonatkozó
rendelkezését megsemmisítette, egyebekben pedig az 55. § (3) bekezdése alapján az indítványt elutasította.
A döntés elvi tartalma
21. Az önkormányzati rendelet módosító rendelkezése a módosított szabályozásba történt beépüléssel végrehajtottá
vált. A szabályozási átmenetre vonatkozó rendelkezései azonban hatályban maradnak, amelyek ezért normakontroll
tárgyát képezhetik a Kúria eljárásában. Amennyiben az ilyen rendelkezések visszamenőlegesen terhesebbé teszik
az anyagi adójogi jogviszonyt, azok törvénysértését meg kell állapítani.
Alkalmazott jogszabályok
22. 2010. évi CXXX. törvény 2. § (2) bekezdés; 15. § (1) bekezdés a) pont, 1990. évi C. törvény 6. § a), c) és d) pont
Záró rész
23. A döntés elleni jogorvoslatot a Bszi. 49. §-a zárja ki.
Budapest, 2015. szeptember 15.
Dr. Kozma György s. k. a tanács elnöke, Dr. Hörcherné Dr. Marosi Ildikó s. k. előadó bíró, Dr. Balogh Zsolt s. k. bíró
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IX. Határozatok Tára

A köztársasági elnök 421/2015. (X. 19.) KE határozata
államtitkári kinevezésről
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés j) pontja és a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és
az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 52. § (2) bekezdése alapján – a miniszterelnök javaslatára –
dr. Ónodi-Szűcs Zoltán Gusztávot 2015. október 15-ei hatállyal az Emberi Erőforrások Minisztériuma államtitkárává
kinevezem.
Budapest, 2015. október 14.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2015. október 15.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

KEH ügyszám: IV-2/05862-2/2015.

A köztársasági elnök 422/2015. (X. 19.) KE határozata
dandártábornok szolgálati viszonyának megszüntetéséről
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés e) pontja, valamint a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény
4/A. § c) pontja, 59. § (2) bekezdés b) pontja és 62. § (2) bekezdés f ) pontja alapján – a honvédelmi miniszter
előterjesztésére – Szűcs András dandártábornok hivatásos szolgálati viszonyát 2016. május 31-ei hatállyal
felmentéssel megszüntetem.
Budapest, 2015. október 7.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2015. október 13.
		
		

KEH ügyszám: IV-6/05067-4/2015.

Dr. Simicskó István s. k.,
honvédelmi miniszter

20690

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2015. évi 156. szám

A köztársasági elnök 423/2015. (X. 19.) KE határozata
egyetemi tanári kinevezésről
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés c) pontja, valamint a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény
27. § (3) bekezdése alapján – az emberi erőforrások miniszterének javaslatára – Dr. Gyuricza Csabát
2015. november 1. napjával egyetemi tanárrá kinevezem.
Budapest, 2015. szeptember 30.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2015. október 8.
		
		

Balog Zoltán s. k.,
emberi erőforrások minisztere

KEH ügyszám: IV-3/05348-2/2015.

A köztársasági elnök 424/2015. (X. 19.) KE határozata
egyetemi tanári kinevezésről
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés c) pontja, valamint a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény
27. § (3) bekezdése alapján – az emberi erőforrások miniszterének javaslatára – Dr. Pátzay Györgyöt
2015. november 1. napjával egyetemi tanárrá kinevezem.
Budapest, 2015. szeptember 30.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2015. október 8.
		
		

KEH ügyszám: IV-3/05348-3/2015.

Balog Zoltán s. k.,
emberi erőforrások minisztere
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A Kormány 1766/2015. (X. 19.) Korm. határozata
a Környezet és Energia Operatív Program 1. prioritása keretében megvalósuló egyes szennyvízelvezetési
és -tisztítási projektek, valamint a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0037 azonosító számú („A Sopron Térségi
Hulladékgazdálkodási Rendszer fejlesztése eszközbeszerzésekkel” című) projekt támogatásának növeléséről
A Kormány
1. jóváhagyja az 1. melléklet szerint az ott felsorolt projektek támogatásának növelését,
2. hozzájárul az 1. melléklet szerinti projektek támogatási szerződésének módosításához.
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
az 1. melléklet szerint
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A

1.

Projekt azonosító
száma

B

Projekt megnevezése

C

Támogatást igénylő neve
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1. melléklet az 1766/2015. (X. 19.) Korm. határozathoz
D

E

F

Projekt

Többlet-

Projekt megnövelt

támogatása

támogatás

támogatása

(Ft)

(Ft)

(Ft)

G

H

I
Támogatási

Projekt rövid bemutatása

Támogathatóság feltételei

szerződés
módosításának
határideje

Kifizetési feltételek:
1. A támogatást igénylőnek
a közbeszerzési eljárást
eredményesen le kell zárnia.
2. A támogatást igénylőnek el kell
fogadnia, hogy ha a közbeszerzési
A projekt keretében a meglévő – 39 településen
élő 104 544 lakost közszolgáltatással ellátó –

2.

A Sopron Térségi

Sopron Térségi

KEOP-1.1.1/C/13-

Hulladékgazdálkodási

Hulladékgazdálkodási

2013-0037

Rendszer fejlesztése

Önkormányzati

eszközbeszerzésekkel

Társulás

hulladékgazdálkodási rendszer részleges
kibővítésére kerül sor. Ennek során vegyes
479 731 000

126 971 300

606 702 300

hulladékgyűjtő járműveket és acél konténereket
szereznek be, informatikai fejlesztést valósítanak
meg, valamint a lerakás költséghatékonyságának
növelésére tervezett lerakói munkagépeket
szereznek be.

eljárás során alacsonyabb árajánlat
kerül nyertesként kihirdetésre,
akkor a támogató jogosult a
támogatási szerződés módosítása
során ezen alacsonyabb

2015.

összegnek megfelelően

november 15.

csökkentett támogatás támogatási
szerződésben történő rögzítésére.
3. Az eszközbeszerzés tárgyában
kiírt közbeszerzési eljárás
vonatkozásában rendelkezésre
kell állnia a központi koordinációs
szerv által kiállított szabályossági
tanúsítványnak.
4. A többletforrással arányos önerő
rendelkezésre állását igazolni kell.
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1. A támogatást igénylőnek
a közbeszerzési eljárást
eredményesen le kell zárnia.
A projekt keretében 20 település
szennyvízelvezetése és szennyvíztisztítása
valósul meg. Szentlőrinckáta, Tápiószentmárton,
Tápiószele, Sülysáp településeken új
szennyvíztisztító telepek létesülnek, valamint
3.

KEOP-1.2.0/2F/092009-0021

Tápió Menti Régió

Tápiómenti

szennyvíz elvezetése

Területfejlesztési

és szennyvíz tisztítása

Társulás

a nagykátai meglévő szennyvíztisztító telep
24 722 979 335

108 844 868

24 831 824 203

bővítésre kerül. A megépülő csatornahálózat
keretében 28 242 db bekötés létesül,
674 541 fm DN 300 alatti gravitációs gyűjtő
vezeték, 117 605 fm DN 200 és ez alatti
nyomóvezeték, 9836 fm DN 300 és afeletti
gravitációs főgyűjtő, valamint 110 db körzeti
átemelő és 373 db házi átemelő épül.

2. A támogatást igénylőnek el kell
fogadnia, hogy ha a közbeszerzési
eljárás során alacsonyabb árajánlat
kerül nyertesként kihirdetésre,
akkor a támogató jogosult a
támogatási szerződés módosítása
során ezen alacsonyabb

2015.

összegnek megfelelően

november 15.

csökkentett támogatás támogatási
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Kifizetési feltételek:

szerződésben történő rögzítésére.
3. Az eszközbeszerzés tárgyában
kiírt közbeszerzési eljárás
vonatkozásában rendelkezésre
kell állnia a központi koordinációs
szerv által kiállított szabályossági
tanúsítványnak.
4. A többletforrással arányos önerő
rendelkezésre állását igazolni kell.

20693

20694

Kifizetési feltételek:
1. A támogatást igénylőnek
a közbeszerzési eljárást
eredményesen le kell zárnia.
2. A támogatást igénylőnek el kell
A projekt célja egy 800 m3/d hidraulikai
kapacitással rendelkező szennyvíztisztító
telep létesítése, amelynek biológiai kapacitása
7600 lakosegyenérték. A beruházás keretében
4.

KEOP-1.2.0/0911-2011-0021

Bácsalmás város
szennyvízcsatornázása
és szennyvíztisztítása

Bácsalmás Város
Önkormányzata

megépül a mechanikai és iszapkezelési
2 461 212 943

16 690 400

2 477 903 343

fokozat a teljes hozamra vonatkoztatva. Az
iszapot – annak víztelenítését és átmeneti
tárolását követően – a jelenlegi gyakorlatnak
megfelelően a Felső-Bácskai Regionális
Komplex Hulladékkezelő telepre szállítják, ahol
komposztálják.

fogadnia, hogy ha a közbeszerzési
eljárás során alacsonyabb árajánlat
kerül nyertesként kihirdetésre,
akkor a támogató jogosult a
támogatási szerződés módosítása
során ezen alacsonyabb

2015.

összegnek megfelelően

november 15.

csökkentett támogatás támogatási
szerződésben történő rögzítésére.
3. Az eszközbeszerzés tárgyában
kiírt közbeszerzési eljárás
vonatkozásában rendelkezésre
kell állnia a központi koordinációs
szerv által kiállított szabályossági
tanúsítványnak.
4. A többletforrással arányos önerő
rendelkezésre állását igazolni kell.

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2015. évi 156. szám

20695

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2015. évi 156. szám

A Kormány 1767/2015. (X. 19.) Korm. határozata
a KEOP-7.9.0/12-2013-0037 azonosító számú („A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Országos Környezeti
Kármentesítési Program – Társasági Alprogram keretében 2014–2020. programozási időszakban
megvalósítani tervezett kármentesítési projektek stratégiai tervezése” című) projekt támogatásának
növeléséről
A Kormány
1. jóváhagyja a KEOP-7.9.0/12-2013-0037 azonosító számú, „A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Országos Környezeti
Kármentesítési Program – Társasági Alprogram keretében 2014–2020. programozási időszakban megvalósítani
tervezett kármentesítési projektek stratégiai tervezése” című projekt (a továbbiakban: projekt) támogatásának
növelését az 1. melléklet szerint,
2. hozzájárul a projekt támogatási szerződésének 1. melléklet szerinti módosításához.
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
2015. október 31.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A

1.

2.

Projekt azonosító
száma

KEOP-7.9.0/122013-0037

B

Projekt megnevezése

A Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium Országos
Környezeti Kármentesítési
Program – Társasági
Alprogram keretében
2014–2020. programozási
időszakban megvalósítani
tervezett kármentesítési
projektek stratégiai
tervezése

20696

1. melléklet az 1767/2015. (X. 19.) Korm. határozathoz
C
Támogatást igénylő
neve

Magyar Nemzeti
Vagyonkezelő
Zártkörűen
működő
Részvénytársaság

D
Projekt
támogatása
(Ft)

128 318 340

E

F

G

H

Projekt rövid bemutatása

Támogathatóság feltételei

Projekt
Többlettámogatás

megnövelt

(Ft)

támogatása
(Ft)

31 115 000

159 433 340

A támogatást igénylő
tudomásul veszi, hogy
A projekt keretében kerül
a Környezet és Energia
kidolgozásra az a stratégiai
Operatív Program
tervezési dokumentáció,
forrásából a 2015.
amely az Országos Környezeti
december 31-ig kifizetett
Kármentesítési Programban
költségek számolhatók
lévő szennyezett területek
el, az ezt követően
felmérését követően a jogi,
felmerülő – beleértve
műszaki és pénzügyi
értelemben egyaránt tisztázott a működőképesség
kármentesítési projektekre tesz biztosításához
javaslatot a 2014–2020 közötti szükséges – költségek
programozási időszakra nézve. a támogatás terhére nem
számolhatóak el.
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A Kormány 1768/2015. (X. 19.) Korm. határozata
a KEOP-2.2.1/2F/09-2010-0002 azonosító számú [„Ráckevei (Soroksári)-Duna-ág vízgazdálkodásának,
vízminőségének javítása: szennyezőanyagok kivezetése a parti sávból” című] projekt támogatásának
növeléséről
A Kormány
1. jóváhagyja a KEOP-2.2.1/2F/09-2010-0002 azonosító számú, „Ráckevei (Soroksári)-Duna-ág vízgazdálkodásának,
vízminőségének javítása: szennyezőanyagok kivezetése a parti sávból” című projekt (a továbbiakban: projekt)
támogatásának növelését az 1. melléklet szerint,
2. hozzájárul a projekt támogatási szerződésének 1. melléklet szerinti módosításához.
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
2015. október 31.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A
1.

2.

Projekt
azonosító száma

KEOP-2.2.1/2F/092010-0002

B
Projekt megnevezése

Ráckevei
(Soroksári)-Duna-ág
vízgazdálkodásának,
vízminőségének
javítása:
szennyezőanyagok
kivezetése a parti
sávból

20698

1. melléklet az 1768/2015. (X. 19.) Korm. határozathoz
C

D

E

Támogatást igénylő

Projekt támogatása

Többlettámogatás

neve

(nettó, Ft)

(nettó, Ft)

RSD Parti Sáv
Önkormányzati
Társulás

6 886 217 405

39 535 917

F

G

H

Projekt rövid bemutatása

Támogathatóság feltétele

A projekt célja
a Ráckevei
(Soroksári)-Dunaág
vízminőségét
közvetlenül
veszélyeztető, a part
menti üdülőterületről
származó kommunális
szennyezőanyagok
elvezetése,
az üdülőterületek
csatornázása.

Támogatási szerződésbe
foglalandó feltétel:
A támogatást igénylő
tudomásul veszi, hogy
a Környezet és Energia
Operatív Program terhére
a 2015. december 31-ig
kifizetett költségek
számolhatóak el, az ezt
követően felmerülő –
beleértve a működőképesség
biztosításához szükséges –
költségek a támogatás terhére
nem számolhatóak el.

Projekt megnövelt
támogatása
(nettó, Ft)

6 925 753 322
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A Kormány 1769/2015. (X. 19.) Korm. határozata
a KEOP-5.6.0/12-2013-0048 azonosító számú („A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debrecen,
Diószegi út 30. sz. alatti épületének energetikai fejlesztése” című) projekt támogatásának növeléséről
1. A Kormány
a)
jóváhagyja a KEOP-5.6.0/12-2013-0048 azonosító számú, „A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debrecen,
Diószegi út 30. sz. alatti épületének energetikai fejlesztése” című projekt (a továbbiakban: projekt)
támogatásának növelését,
b)
hozzájárul a projekt támogatási szerződésének 1. melléklet szerinti módosításához,
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
2015. november 20.
c)
felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy gondoskodjon azoknak a projekteknek a Környezet és
Energiahatékonysági Operatív Programból (a továbbiakban: KEHOP) történő finanszírozásáról, és a KEHOP
2016. évi éves fejlesztési keretében történő szerepeltetéséről, amelyekkel a Környezet és Energia Operatív
Program finanszírozó alaponkénti forrásfelhasználása meghaladná a 100%-ot.
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
folyamatos
2. A KEOP-2012-5.6.0 jelű („Központi költségvetési szervek energiahatékonysági beruházásai” című) támogatási
konstrukcióban benyújtott projektek megvalósításának jóváhagyásáról és egyes projektek támogatásának
visszavonásáról szóló 1501/2014. (IX. 5.) Korm. határozat 1. mellékletében foglalt táblázat C:47 mezőjében
a „171 885 083” szövegrész helyébe a „190 606 152” szöveg lép.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A

B

20700

1. melléklet az 1769/2015. (X. 19.) Korm. határozathoz
C

D
Projekt támogatása

1.

Projekt azonosító
száma

az 1501/2014.
Projekt megnevezése

Támogatást igénylő neve

(IX. 5.) Korm.
határozat szerint
(Ft)

2.

KEOP-5.6.0/122013-0048

A Hajdú-Bihar Megyei
Kormányhivatal
Debrecen, Diószegi út
30. sz. alatti épületének
energetikai fejlesztése

Hajdú-Bihar Megyei
Kormányhivatal

171 885 083

E

F

Projekt támogatása
a támogatási

Többlettámogatás

szerződés szerint

(Ft)

(Ft)

161 149 054

29 457 098

G

H

Projekt megnövelt
támogatása

Projekt rövid bemutatása

(Ft)

190 606 152
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A projekt célja a Hajdú-Bihar Megyei
Kormányhivatal 4030 Debrecen,
Diószegi út 30. szám alatti épületének
energetikai racionalizálása.
Az áramfogyasztási igények
részbeni biztosításául, valamint
a közműszolgáltató által biztosított
hálózati energiafelhasználás
csökkentése érdekében az épületre
eredetileg 12,5 KW teljesítményű
napelem telepítése került
betervezésre. Az energiafelhasználás
további csökkentése érdekében
további 37,5 KW teljesítményű
napelem elhelyezését tervezi
a támogatást igénylő az elfogadott
műszaki tartalom növeléseként, és
az ehhez kapcsolódó költségeket
kívánja az emelt támogatási összegből
finanszírozni.

20701
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A Kormány 1770/2015. (X. 19.) Korm. határozata
a KEOP-2012-5.6.0/12-2013-0030 azonosító számú („Az SE Kútvölgyi Klinikai Tömb Energetikai
Korszerűsítése” című), valamint a KEOP-5.6.0/12-2014-0001 azonosító számú („Épületenergetikai
korszerűsítés az Országos Onkológiai Intézetben” című) projektek támogatásának növeléséről
és szakaszolásának jóváhagyásáról
1. A Kormány
a)
jóváhagyja
aa)
a KEOP-5.6.0/12-2013-0030 azonosító számú, „Az SE Kútvölgyi Klinikai Tömb Energetikai
Korszerűsítése” című, és
ab)
a KEOP-5.6.0/12-2014-0001 azonosító számú, „Épületenergetikai korszerűsítés az Országos
Onkológiai Intézetben” című
projekt (a továbbiakban: projektek) támogatásának növelését az 1. melléklet szerint,
b)
egyetért a projektek – 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 2. § (1) bekezdés 25 b. pontja szerinti – szakaszolásával,
c)
egyetért a projektek forrásszerkezetének 2. melléklet szerinti módosításával,
d)
hozzájárul a projektek első szakasza tekintetében a támogatási szerződés módosításához a 2. melléklet
szerint,
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
a 2. melléklet szerint
e)
hozzájárul a projektek második szakaszára vonatkozó támogatási szerződés megkötéséhez,
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programban (a továbbiakban: KEHOP)
a projektekre vonatkozó felhívás megjelenését követően azonnal
f)
felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a KEHOP-pal összefüggő tervezési dokumentumok előkészítése
során vegye figyelembe a projektek 2. mellékletben meghatározott költségeit.
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
folyamatos
2. A KEOP-2012-5.6.0 jelű („Központi költségvetési szervek energiahatékonysági beruházásai” című) támogatási
konstrukcióban benyújtott projektek megvalósításának jóváhagyásáról és egyes projektek támogatásának
visszavonásáról szóló 1501/2014. (IX. 5.) Korm. határozat 1. mellékletében foglalt táblázat
a)
C:6 mezőjében az „1 753 311 465” szövegrész helyébe a „4 712 327 465” szöveg, és
b)
C:49 mezőjében az „535 832 128” szövegrész helyébe az „5 011 077 628” szöveg
lép.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A
1.

2.

száma

KEOP-5.6.0/122013-0030

KEOP-5.6.0/122014-0001

Projekt megnevezése

Az SE Kútvölgyi Klinikai
Tömb Energetikai
Korszerűsítése

Épületenergetikai
korszerűsítés
az Országos Onkológiai
Intézetben

C

D

E

Támogatást igénylő

Projekt támogatása

Többlettámogatás

neve

(Ft)

(Ft)

Semmelweis
Egyetem

Országos
Onkológiai
Intézet

1 753 311 465

535 832 128

2 959 016 000

4 475 245 500

F

G

Projekt megnövelt
támogatása

Projekt rövid bemutatása

(Ft)

4 712 327 465

A projekt keretében a Kútvölgyi Klinikai Tömb
energetikai korszerűsítése valósul meg. A kórház
épületén teljes homlokzati hőszigetelés, és
nyílászáró csere történik. A rendelő épületén
részleges homlokzati hőszigetelés, nyílászárócsere és
korszerűsítés végrehajtása tervezett. Mindkét épület
esetében a projekt részét képezi a termosztatikus
szelepek felszerelése is. Az energiahatékonysági
beruházás a Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinikát,
a Központi Igazgatási Épületet, valamint további
8 új helyszínt is érint – utóbbiak esetében a határoló
szerkezetek hőszigetelésére, illetve a gépészetek
felújítására kerül sor.

5 011 077 628

A tervezett energiahatékonysági beruházás
az intézet épületállományának, ezen belül is a régi
építésű épületek nettó légtérfogatának több mint
50%-át, azaz öt épületét érinti: az 1–20., a 2., a 11.,
a 14. és a 15. számút. A műszaki tartalom bővítése
keretében a 4., a 7. és a 19. számú épület energetikai
fejlesztése, valamint a támogatást igénylő elöregedett
sugárterápiás gépparkjának felújítása is megvalósul.
A korszerűsítés keretében egységesen az alábbi
beruházások, illetve rendszer-fejlesztések valósulnak
meg: külső homlokzati hőszigetelés, nyílászárók
cseréje, termosztatikus radiátorszelepek felszerelése,
energiamenedzsment-épületfelügyeleti rendszer
telepítése, továbbá hő- és villamosenergia
fogyasztásmérők, valamint frekvenciaváltók beépítése.
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3.

Projekt azonosító

B

20702

1. melléklet az 1770/2015. (X. 19.) Korm. határozathoz

A
1.
2.

3.

B

C

D
Szakaszolás előtti

Projekt azonosító
száma

KEOP-5.6.0/122013-0030

Projekt megnevezése

Az SE Kútvölgyi
Klinikai Tömb
Energetikai
Korszerűsítése

E

F

Forrásszerkezet a szakaszolást követően

Támogatást igénylő

forrásszerkezet

neve

KEOP

KEOP

KEHOP

(bruttó, Ft)

(bruttó, Ft)

(bruttó, Ft)

Semmelweis
Egyetem

4 712 327 465

G

1 753 311 465

2 959 016 000

H
Támogatási szerződés

Projekt rövid bemutatása

módosításának
határideje

A projekt keretében a Kútvölgyi Klinikai
Tömb energetikai korszerűsítése
valósul meg. A kórház épületén teljes
homlokzati hőszigetelés, és nyílászáró
csere történik. A rendelő épületén
részleges homlokzati hőszigetelés,
nyílászáró csere és korszerűsítés
végrehajtást terveznek. Mindkét
épület esetében a projekt részét képezi
a termosztatikus szelepek felszerelése
is. A Kedvezményezett korábban
két új épület bevonásával növelte
a projekt műszaki tartalmát, kiterjesztve
az energiahatékonysági beruházást
a Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinikát
a Központi Igazgatási Épületet, valamint
további 8 új helyszínt is érint– utóbbiak
esetében a határoló szerkezetek
hőszigetelésére, illetve a gépészetek
felújítására kerül sor.
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2. melléklet az 1770/2015. (X. 19.) Korm. határozathoz

2015. december 6.

20703

Országos
Onkológiai
Intézet

5 011 077 628

535 832 128

4 475 245 500

20704

4.

KEOP-5.6.0/122014-0001

Épületenergetikai
korszerűsítés
az Országos
Onkológiai
Intézetben

A tervezett energiahatékonysági
beruházás az intézet
épületállományának, ezen belül is a régi
építésű épületek nettó légtérfogatának
több mint 50%-át, azaz öt épületét
érinti: az 1–20., a 2., a 11., a 14. és a 15.
számút. A műszaki tartalom bővítése
keretében a 4., a 7. és a 19. számú
épület energetikai fejlesztése, valamint
a támogatást igénylő elöregedett
sugárterápiás gépparkjának felújítása is
megvalósul.
A korszerűsítés keretében egységesen
az alábbi beruházások, illetve rendszerfejlesztések valósulnak meg: külső
homlokzati hőszigetelés, nyílászárók
cseréje, termosztatikus radiátorszelepek
felszerelése, energiamenedzsmentépületfelügyeleti rendszer telepítése,
továbbá hő- és villamosenergia
fogyasztásmérők, valamint
frekvenciaváltók beépítése.

2015. november 30.
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A Kormány 1771/2015. (X. 19.) Korm. határozata
a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0017 azonosító számú („A Nyugat-Balaton és Zala folyó medence
hulladékgazdálkodási rendszerének fejlesztése eszközbeszerzésekkel” című) és a KEOP-1.2.0/09-11-20110039 azonosító számú („Mélykút Város szennyvízcsatornázási és szennyvíztisztítási beruházása” című)
projekt támogatásának növeléséről
A Kormány
1. jóváhagyja az 1. melléklet szerinti projektek támogatásának növelését,
2. hozzájárul az 1. melléklet szerinti projektek támogatási szerződésének módosításához.
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
az 1. melléklet szerint
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A

1.

Projekt azonosító száma

B

Projekt megnevezése

20706

1. melléklet az 1771/2015. (X. 19.) Korm. határozathoz
C
Támogatást igénylő
neve

D
Projekt
támogatása
(Ft)

E

F

G

H

Többlettámogatás

megnövelt

(Ft)

támogatása

I
Támogatási

Projekt
Projekt rövid bemutatása

Támogathatóság feltételei

szerződés
módosításának
határideje

(Ft)
1. Kifizetési feltételek:
a) A támogatást igénylőnek
a közbeszerzési eljárást
eredményesen le kell zárnia.
b) A támogatást igénylőnek el kell
fogadnia, hogy ha a közbeszerzési
eljárás során alacsonyabb árajánlat
A hulladékgazdálkodási
rendszer összesen
279 településen élő
260 769 lakost lát el
közszolgáltatással.
A projekt keretében

Önkormányzati

2.

KEOP-1.1.1/C/13-2013-0017

A Nyugat-Balaton és

Társulás a Nyugat-

Zala folyó medence

Balaton és Zala Folyó

hulladékgazdálkodási

Medence Nagytérség

rendszerének

Települési Szilárd

a meglévő
hulladékgazdálkodási
1 178 472 969

117 253 282

1 295 726 251

rendszer részleges
kibővítésére kerül sor

fejlesztése

Hulladékai

a házhoz menő szelektív

eszközbeszerzésekkel

Kezelésének Korszerű

gyűjtőterületbe bevont

Megoldására

ingatlanok számának
bővítésével, a szelektív
hulladékgyűjtő
edényzetek számának
növelésével.

akkor a támogató jogosult
a támogatási szerződés módosítása
során ezen alacsonyabb
összegnek megfelelően
csökkentett támogatás támogatási
szerződésben történő rögzítésére.
c) Az eszközbeszerzés tárgyában
kiírt közbeszerzési eljárás
vonatkozásában rendelkezésre

2015. november 30.

kell állnia a központi koordinációs
szerv által kiállított szabályossági
tanúsítványnak.
d) A többletforrással arányos önerő
rendelkezésre állását igazolni kell.
2. Támogatási szerződésbe
foglalandó feltétel:
A támogatást igénylő tudomásul
veszi, hogy a Környezet és Energia
Operatív Program forrásából
a 2015. december 31-ig kifizetett
költségek számolhatók el, az ezt
követően felmerülő – beleértve
a működőképesség biztosításához
szükséges – költségek a támogatás
terhére nem számolhatóak el.
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gépjárművek és

kerül nyertesként kihirdetésre,
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1. Kifizetési feltételek:
a) A támogatást igénylőnek
a közbeszerzési eljárást
eredményesen le kell zárnia.
b) A támogatást igénylőnek el kell
fogadnia, hogy ha a közbeszerzési
eljárás során alacsonyabb árajánlat
kerül nyertesként kihirdetésre,
akkor a támogató jogosult
A projekt keretében
Mélykút településen
szennyvíztelep
korszerűsítése és
csatornahálózat kiépítése
valósul meg. A projekt

Mélykút Város
3.

KEOP-1.2.0/09-11-2011-0039

szennyvízcsatornázási

Mélykút Város

és szennyvíztisztítási

Önkormányzat

beruházása

3 209 790 507

19 619 594

3 229 410 101

során 2365 bekötés épül
meg összesen 37 814 fm
gravitációs gerinc-, és
4943 fm nyomóvezeték
lefektetésével.
A telepkapacitás 650 m3/d
lesz, 5610 lakosegyenérték
mellett.

a támogatási szerződés módosítása
során ezen alacsonyabb
összegnek megfelelően
csökkentett támogatás támogatási
szerződésben történő rögzítésére.
c) A kiegészítő beruházás
tárgyában kiírt közbeszerzési eljárás
vonatkozásában rendelkezésre

2015. november 30.

kell állnia a központi koordinációs
szerv által kiállított szabályossági
tanúsítványnak.
d) A többletforrással arányos önerő
rendelkezésre állását igazolni kell.
2. Támogatási szerződésbe
foglalandó feltétel:
A támogatást igénylő tudomásul
veszi, hogy a Környezet és Energia
Operatív Program forrásából
a 2015. december 31-ig kifizetett
költségek számolhatók el, az ezt
követően felmerülő – beleértve
a működőképesség biztosításához
szükséges – költségek a támogatás
terhére nem számolhatóak el.

20707

20708
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A Kormány 1772/2015. (X. 19.) Korm. határozata
a Közlekedés Operatív Program keretében finanszírozott, a 86. számú főút fejlesztésével összefüggő
nagyprojekt támogatási kérelmének benyújtásáról, valamint a 62. számú főút és az M8 autópálya
fejlesztésével összefüggő, elfogadott nagyprojekt jóváhagyó határozata módosításának kezdeményezéséről
A Kormány
1. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy nyújtsa be a „86. sz. főút Rédics (országhatár) – Szombathely közötti
szakasz fejlesztése” című nagyprojekt-javaslat elfogadására irányuló kérelmet az Európai Bizottsághoz az 1. melléklet
szerint,
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
azonnal
2. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy nyújtsa be a „62. sz. főút fejlesztése az M8 (új Duna híd) és
Székesfehérvár közötti szakaszon” című nagyprojektet jóváhagyó C(2014)5795 számú európai bizottsági határozat
2. melléklet szerinti – a projekt műszaki-szakmai tartalmának az „M8 Duna híd” című retrospektív nagyprojekttel
történő kibővítése iránti – módosítására irányuló kérelmet az Európai Bizottsághoz.
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
2015. november 30.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

1.

2.

A

B

Nagyprojekt címe

Kedvezményezett

86. sz. főút Rédics (országhatár) –
Szombathely közötti szakasz fejlesztése

3.

NIF Nemzeti Infrastruktúra
Fejlesztő zártkörűen működő
Részvénytársaság

C

Támogatási kérelem angol nyelvű
tervezetének elkészítése

D
JASPERS szakértői vélemény alapján
az angol nyelvű támogatási kérelem
véglegesítése

E

Európai Bizottság részére történő
benyújtás

felelős:
Kedvezményezett

felelős:
Kedvezményezett

felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter

teljesítve

azonnal

azonnal
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1. melléklet az 1772/2015. (X. 19.) Korm. határozathoz

2. melléklet az 1772/2015. (X. 19.) Korm. határozathoz

1.

2.

3.

A

B

Nagyprojekt címe

Kedvezményezett

62. sz. főút fejlesztése az M8 (új Duna híd) és
Székesfehérvár közötti szakaszon

NIF Nemzeti Infrastruktúra
Fejlesztő zártkörűen működő
Részvénytársaság

C

Támogatási kérelem angol nyelvű
tervezetének elkészítése

D
JASPERS szakértői vélemény alapján
az angol nyelvű támogatási kérelem
véglegesítése

E

Európai Bizottság részére történő
benyújtás

felelős:
Kedvezményezett

felelős:
Kedvezményezett

felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter

teljesítve

2015. november 30.

2015. november 30.

20709

20710

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2015. évi 156. szám

A Kormány 1773/2015. (X. 19.) Korm. határozata
a KÖZOP-2.1.0-07-2008-0004 azonosító számú („Bajánsenye–Boba vasútvonal ETCS 2 telepítés
kivitelezése” című) és a KÖZOP-2.5.0-09-2009-0001 azonosító számú („Budapest-Ferencváros „C” elágazás
– Székesfehérvár vasútvonal ETCS 2 telepítés kivitelezése” című) kiemelt projektek támogatásának
módosításáról, valamint szakaszolásáról
A Kormány
1. jóváhagyja
a)
a KÖZOP-2.1.0-07-2008-0004 azonosító számú, „Bajánsenye–Boba vasútvonal ETCS 2 telepítés kivitelezése”
című és
b)
a KÖZOP-2.5.0-09-2009-0001 azonosító számú, „Budapest-Ferencváros „C” elágazás – Székesfehérvár
vasútvonal ETCS 2 telepítés kivitelezése” című
kiemelt projekt (a továbbiakban együtt: kiemelt projektek) támogatásának 1. melléklet szerinti módosítását,
2. hozzájárul a kiemelt projektek támogatási szerződésének 1. melléklet szerinti módosításához,
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
az 1. melléklet szerint
3. egyetért a kiemelt projektek – 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 2. § (1) bekezdés 25b. pontja szerinti – szakaszolásával,
4. egyetért a kiemelt projektek forrásszerkezetének 2. melléklet szerinti módosításával,
5. hozzájárul a kiemelt projektek első szakasza tekintetében a támogatási szerződések 2. melléklet szerint
módosításához,
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
a 2. mellékelt szerint
6. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Programmal
(a továbbiakban: IKOP) összefüggő tervezési tevékenysége során vegye figyelembe a kiemelt projektek
2. mellékletben meghatározott költségeit,
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
folyamatos
7. hozzájárul a kiemelt projektek második szakaszára vonatkozó támogatási szerződések megkötéséhez,
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
az IKOP-ban a kiemelt projektekre vonatkozó felhívás megjelenését követően azonnal
8. jóváhagyja a Közlekedés Operatív Program 2. prioritása keretének átmeneti növeléséről és egyes vasútfejlesztési
nagyprojektek finanszírozásának megváltoztatásáról szóló 1296/2015. (V. 7.) Korm. határozat 1. pont a) alpontja
szerinti többlet-kötelezettségvállalás összegének a 2. mellékletben foglalt táblázat H:3 és H:4 mezője szerinti
összeggel történő csökkentését,
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
2015. december 15.
9. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy gondoskodjon a Közlekedés Operatív Program (a továbbiakban:
KÖZOP) módosításának előkészítéséről, ha a KÖZOP 2. prioritása esetén a forrásfelhasználás várható mértéke
a 110%-os korlátot meghaladja.
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
folyamatos
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A

1.

Projekt azonosító
száma

B

Projekt megnevezése

C

Támogatást igénylő neve

D
Projekt támogatása
(Ft)

E

F

Projekt támogatásának

Projekt megváltozott

változása

támogatása

(Ft)

(Ft)

G

Projekt rövid bemutatása

H
Támogatási szerződés
módosításának határideje

A projekt célja Bajánsenye és Boba között
2.

KÖZOP-2.1.0-07-

Bajánsenye–Boba vasútvonal

2008-0004

ETCS 2 telepítés kivitelezése

az Egységes Európai Vonatbefolyásoló

NIF Nemzeti Infrastruktúra
Fejlesztő zártkörűen

7 489 783 410

–154 822 713

7 334 960 697

Rendszer (ETCS) 2 pályamenti berendezéseinek

2015. november 15.

telepítése, melynek eredményeként megvalósul

működő Részvénytársaság

az interoperabilitás.
Budapest-Ferencváros „C”
3.

KÖZOP-2.5.0-09-

elágazás – Székesfehérvár

2009-0001

vasútvonal ETCS 2 telepítés
kivitelezése

A projekt célja Budapest és Székesfehérvár
között az Egységes Európai Vonatbefolyásoló

NIF Nemzeti Infrastruktúra
Fejlesztő zártkörűen
működő Részvénytársaság

9 115 293 384

118 601 269

9 233 894 653

Rendszer (ETCS) 2 pályamenti berendezéseinek
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1. melléklet az 1773/2015. (X. 19.) Korm. határozathoz

2015. november 15.

telepítése, melynek eredményeként megvalósul
az interoperabilitás.

20711

A

B

C

1.

20712

2. melléklet az 1773/2015. (X. 19.) Korm. határozathoz
D

Projekt
2.

E

F

Módosítás előtti forrásszerkezet

azonosító

Projekt megnevezése

Támogatást igénylő neve

száma

KÖZOP
(nettó, Ft)

G

KÖZOP hazai

KÖZOP hazai

társfinanszírozás

társfinanszírozás

(általános
forgalmi adó)

H

I

J

K

Módosított forrásszerkezet

KÖZOP
(nettó, Ft)

(Ft)

(általános
forgalmi adó)

Támogatási szerződés

Hazai költségvetési
IKOP

forrás (általános

(nettó, Ft)

forgalmi adó)

Projekt rövid bemutatása

módosításának
határideje

(Ft)

(Ft)

A projekt célja Bajánsenye

KÖZOP3.

2.1.0-072008-0004

Bajánsenye–Boba
vasútvonal
ETCS 2 telepítés
kivitelezése

és Boba között az Egységes

NIF Nemzeti

Európai Vonatbefolyásoló

Infrastruktúra
Fejlesztő

5 787 285 163

1 547 675 534

4 884 696 855

1 029 076 455

902 588 308

518 599 079

zártkörűen működő

Rendszer (ETCS) 2
pályamenti berendezéseinek

2015. november 15.

telepítése, melynek

Részvénytársaság

eredményeként megvalósul
az interoperabilitás.
A projekt célja Budapest
és Székesfehérvár között

Budapest-

4.

Ferencváros

NIF Nemzeti

KÖZOP-

„C” elágazás –

Infrastruktúra

2.5.0-09-

Székesfehérvár

Fejlesztő

2009-0001

vasútvonal

zártkörűen működő

ETCS 2 telepítés

Részvénytársaság

kivitelezése

az Egységes Európai
Vonatbefolyásoló Rendszer
7 281 585 289

1 952 309 364

4 699 915 991

961 340 484

2 581 669 298

990 968 880

(ETCS) 2 pályamenti

2015. november 15.

berendezéseinek
telepítése, melynek
eredményeként megvalósul
az interoperabilitás.
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A Kormány 1774/2015. (X. 19.) Korm. határozata
a Társadalmi Megújulás Operatív Program és a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program módosításáról
szóló 1637/2015. (IX. 8.) Korm. határozat módosításáról
A Társadalmi Megújulás Operatív Program és a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program módosításáról szóló
1637/2015. (IX. 8.) Korm. határozat 1. melléklet 2.2 pontjában foglalt táblázat
a)
B:2 mezőjében a „3 445 878 050” szövegrész helyébe a „3 338 110 193” szöveg, és
b)
B:3 mezőjében a „19 017 857” szövegrész helyébe a „126 785 714” szöveg
lép.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1775/2015. (X. 19.) Korm. határozata
a TÁMOP-5.3.8-B-12/1-2012-0001 azonosító számú („A leghátrányosabb helyzetű csoportok munkaerőpiaci esélyeinek növelése érdekében motiváló képzések és támogató szolgáltatások” című) projekt
támogatásának növeléséről, valamint a Társadalmi Megújulás Operatív Program 2011–2013. évekre szóló
akciótervének megállapításáról szóló 1172/2015. (III. 24.) Korm. határozat módosításáról
1. A Kormány
a)
jóváhagyja a TÁMOP-5.3.8-B-12/1-2012-0001 azonosító számú, „A leghátrányosabb helyzetű csoportok
munkaerő-piaci esélyeinek növelése érdekében motiváló képzések és támogató szolgáltatások” című projekt
(a továbbiakban: projekt) támogatásának növelését az 1. melléklet szerint,
b)
hozzájárul a projekt támogatási szerződésének 1. melléklet szerinti módosításához.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2015. október 31.
2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
3. A Társadalmi Megújulás Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervének megállapításáról szóló
1172/2015. (III. 24.) Korm. határozat [a továbbiakban: 1172/2015. (III. 24.) Korm. határozat] 1. melléklete a 2. melléklet
szerint módosul.
4. Az 1172/2015. (III. 24.) Korm. határozat 1. melléklet
a)
3.2.1 pontjában foglalt táblázat
aa)
E:3 mezőjében az „5,06” szövegrész helyébe a „4,46” szöveg,
ab)
F:3 mezőjében a „186,90” szövegrész helyébe a „186,30” szöveg,
ac)
A:4–F:4 mezőjében a „22,36” szövegrész helyébe a „21,76” szöveg,
b)
3.2.2. pontjában foglalt táblázat
ba)
C:3 mezőjében a „24,12” szövegrész helyébe a „23,52” szöveg
bb)
D:3 mezőjében a „261,79” szövegrész helyébe a „261,19” szöveg
c)
3.3.1 pontjában foglalt táblázat G:56 mezőjében az „5,06” szövegrész helyébe a „4,46” szöveg,
d)
5.2.1. pontjában foglalt táblázat
da)
A:3 mezőjében a „37,44” szövegrész helyébe a „37,38” szöveg,
db)
E:3 mezőjében a „2,76” szövegrész helyébe a „3,76” szöveg,
dc)
F:3 mezőjében a „92,60” szövegrész helyébe a „93,54” szöveg,
dd)
A:4–F:4 mezőjében a „14,10” szövegrész helyébe a „15,10” szöveg,
e)
5.2.2. pontjában foglalt táblázat
ea)
C:3 mezőjében a „10,36” szövegrész helyébe a „11,36” szöveg,
eb)
D:3 mezőjében a „146,69” szövegrész helyébe a „147,69” szöveg,
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f)

5.3.1. pontjában foglalt táblázat
fa)
C:17 mezőjében a „7,31” szövegrész helyébe a „7,25” szöveg,
fb)
G:17 mezőjében a „0,00” szövegrész helyébe az „1,00” szöveg,
fc)
C:38 mezőjében a „37,44” szövegrész helyébe a „37,38” szöveg,
fd)
G:38 mezőjében a „2,76” szövegrész helyébe a „3,76” szöveg

lép.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A
1.

2.

Projekt azonosító
száma

TÁMOP-5.3.8-B12/1-2012-0001

B
Projekt megnevezése

A leghátrányosabb
helyzetű csoportok
munkaerő-piaci
esélyeinek
növelése
érdekében
motiváló képzések
és támogató
szolgáltatások

C

D

Támogatást igénylő

Projekt támogatása

neve

(Ft)

Türr István Képző
és Kutató Intézet

7 250 085 237

E

F

Többlettámogatás

Projekt megnövelt

legfeljebb

támogatása

(Ft)

(Ft)

1 000 000 000

8 250 085 237

G
Projekt rövid bemutatása

A projekt hosszú távú célja a közvetlen és közvetett
célcsoport társadalmi helyzetének és befogadásának,
foglalkoztathatóságának és életkörülményeinek javítása. Cél
továbbá a hátrányos helyzetűek munkaerő-piaci integrációjának
támogatása, a közösségek kohéziójának erősítse.
A projekt közvetlen célja az alapkompetenciák fejlesztése,
a támogató szolgáltatások hozzáférésének javítása,
az önszerveződés támogatása, valamint a közösségfejlesztés
erősítése.
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1. melléklet az 1775/2015. (X. 19.) Korm. határozathoz

2. melléklet az 1775/2015. (X. 19.) Korm. határozathoz
Hatályát veszti az 1172/2015. (III. 24.) Korm. határozat 1. melléklet 3.3.1 pontjában foglalt táblázat 23a. sora.
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A Kormány 1776/2015. (X. 19.) Korm. határozata
a TÁMOP-5.2.9.B-15/1-2015-0002 azonosító számú („Legyen más a szenvedélyed! 2. – Módszertani
fejlesztések a drogprevenció területén” című) projekt akciótervi nevesítéséről
A Kormány
1. elfogadja a TÁMOP-5.2.9.B-15/1-2015-0002 azonosító számú, „Legyen más a szenvedélyed! 2. – Módszertani
fejlesztések a drogprevenció területén” című projektjavaslat (a továbbiakban: projekt) kiemelt projektként történő
nevesítését az 1. melléklet szerint,
2. hozzájárul a projekt támogatási szerződésének megkötéséhez.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
azonnal
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A
1.

2.

Projekt azonosító száma

TÁMOP-5.2.9.B15/1-2015-0002

B
Projekt megnevezése

Legyen más
a szenvedélyed!
2. – Módszertani
fejlesztések
a drogprevenció
területén

C
Támogatást igénylő
neve

Nemzeti
Rehabilitációs és
Szociális Hivatal

D

E

F

Projekt rövid bemutatása

Támogathatóság feltételei

Elszámolható
közkiadás
(Ft)

563 320 838

A projekt fő célja a drogprevenciós tevékenységhez
kapcsolódó módszertani- és humánerőforrás-fejlesztés
megvalósítása felkészítéssel, képzéssel, módszertani
útmutatással az azokat megalapozó tanulmányok és kutatások
eredményei alapján. A projekt további célja, hogy – a káros
szenvedélyek kialakulásának megelőzéséről, kezelési
lehetőségeiről, sokszínűségéről a társadalom minél szélesebb
köréhez eljuttatott releváns információk által – csökkenjen
a droghasználat, továbbá a területen dolgozó szakemberek
és a nem professzionális segítők minél felkészültebben,
hatékonyabban és egymás munkáját összehangolva vegyenek
részt a kedvezőtlenül alakuló tendenciák megállításában.

A támogatást igénylő
köteles egyes költségeket
(fénymásoló, hirdetés,
reklám, propaganda)
a pályázati útmutató
C3. pontja értelmében
a megfelelő költségsorra
áttervezni.
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1. melléklet az 1776/2015. (X. 19.) Korm. határozathoz
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A Magyar Közlönyt az Igazságügyi Minisztérium szerkeszti.
A szerkesztésért felelős: dr. Salgó László Péter.
A szerkesztőség címe: Budapest V., Kossuth tér 4.
A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://www.magyarkozlony.hu
honlapon érhető el.
A Magyar Közlöny oldalhű másolatát papíron kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó.
Felelős kiadó: Köves Béla ügyvezető.

